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Kral ard bu akşam ispanyada dünkAü deniz 

V. . •d• ı muharebesi: Asiler 
ıyanaya gı ıyor iki tahtelbahir bahrdılar 

Muhterem misafirimiz dün camileri, 
çarşıyı gezdi, Kilgosa ve Adalara gitti, 

gece Parkotelde yemek yedi 

Bir İngiliz gazetesinin ifşaah: ispanyada 
Alman, İtalyan, Fransız ve Rus 

askerleri çarpışıyorlar 
Asiler bir şehir daha aldılar, lrun şehrinde taı 
taı ii•tünde kalmadı, geni Madrid lıiikflmeti 

taoa•aut teıebbü•ünü redd•ttl 
Londrada çıkan 

Newas Chronicle 
gazetesinin lapan • 
yadaki bütün cephe
leri ziyaret eden mu 
habiri Mister Lang -
ton Davier vaziyet 
hakkında çok f& -
yinı dikkat bir yazı 
yazmlfbr. Bu ya .. 

r-M11ı .. ,._. illühlm b 
11-tette bat Saltmaalunet eamlhulen pbrkea 

ı-w-A-··lı-·;,.---.-·~-·.-... -
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Titüleskoyu Alman 
nazileri yerinden 

attırmışlar 

sımlarını nakledi -
yoruz: 

«İspanyadaki bü -
tün harp cephele -

rini gezip dolafmış 

bulunuyorum. Her lspayada dahiD harbin vaziyetini gösterir harita 
şeyden evvel burada hakiki iki cephe ile hava kuvvetlerinden liyıkile isti • 
bulunduğunu söy1emek gerektir. Bun- fade edememeleridir. 
lann biri Saragössa cephesi, diğeri Hükumet kuvvetleri Saragösayı al-

Alman nüfuzu Bulgaristan• ~adrid'in şimalinde Sierra cephesi - mayı ü~it etmektedir~~r~ 
• .. .. .. • • dır. Madrıd tarafında hukumet .kuvvet· 

da da haylı buyumuş, şımdı Bu iki cephede de vaziyet sarpa ur- leri hiç bir tehlikeye maruz değildir • 
Yugoslavya ve Yunanistana mıştır. Sebebi iki tarafın mitralyözleri ler. Buradan ancak zehirli gaz kullan
yerleımiye çabşıyormuş ve mihaniki visıtal~rı mebzul olduğu mak ve tank sevketmekle geçmek 
Londra _ Deyli Telgraf gazetesinin halde ağır toplan bulunmaması ve gaz mümkündür.(Devamı 3 üncü sayfada} 

Balkan muhabiri yazıyor: Hariciye Na-
zın Titüleskonun sukutu, Alman na -
zilerinin tesiri altında hareket ettik -
leri anlaşılan faşistlerin tazy.ikı neti -
cesl wku bulmuştur. Bunlar Roman
ya ile Fransayı bağlıyan Titüleskoyu 

(Devamı 8 bu:i sayfada) 

Havae1llk aleminde yeni bir zafer 
Bir kadın tayyareci tek 
başına Okyanosu geçti 

., 
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Bizde radyo, 
Onlarda radyo/ 

.---- Ekrem Ufakhgll 

Galiba bir sene kadar ol~Jor, bir 

gün matbaada Londra radyosunu 
dinlerken muzıgın birdenbire kesildi
ğini gördük, hemen spikerin sesi işi -
tildi; 

- cSize 25 dakika evveı büyük bir 
deniz kazasının vukua geldiğini haber 
vermekle mütcessifiz, diyordu. Türk 
bayrağını taşıyan bir vapur İzmir 1i -
manmın önünde devrilerek batmış, 

içindeki yolcuların bir çoğu bof,rulmuş
tur.• 

Londra radyosunun spikeri İnebo -
lu vapurunun uğradığı akıbeti anlatı -
yordu. 

* Başka bir gün yine Londra radyo -
sunun haberi çabuk vermekte bir sür'at 
rekoru tesis ettiğini gördük: 

Ortada Türkıyeye ait bir rivayet do
laşıyordu. Bir İngiliz gazetecisi bizden 
telefonla sordu, bu hususta resmi ajan
sın neşretHği tebliği kendisine oku -
duk, aradan bir saat geçmemişti ki, bu 
tebliğin Londra radyosunda tekrar 
edildiğini gördük. 

* Alman ordusunun Ren boylarını iş-
gal ettiği gündü. Fransanın Dış İşleri 
Bakanı radyoda şiddetli bir nutuk söy
ledi, Fransanın bu vaziyette Almanlar 
ile müzakereye asla muvafakat etmi -
yeceğini anlatıyordu, biz bunu dinle -
dikten bir kaç saat sonra Berlin rad -
yosunda da bir Alman devlet adamının 
mukabele ettiğini hayretle :işittik. 

* Dün gece Avrupa radyoları büyiik 
misafirimiz Majeste Edvardın memle
ketimizi ziyaretine neşriyatlarında 
ikinci defa olarak yer verdiler. ingi -
lizler, Fransızlar hadiseyi objektif ola
l'ak anlatıyorlardı, diğerleri ic;e seya -
hatin teferruatını gene ob1ekti:f '>lamk 
anlatmakla beraber siyasi ehemmiyeti 
üzerinde de duruyorlardı. 

* Bü?in bu hadiselerden sonra öğren-
dik: Ineb~lu vapurunun uğradığı ka -
7.aya bir Ingiliz vapuru ~hit olmuş, 
telsizle Londraya bildinniş, Röyter 
ajansı da öğrenince hemen radyoya 
söylemişti ve mühim bir haberdi, rad
yo da musiki neşriyatına fasıla vere
rek söylemişti. Bütün diğer haberler 
de ayni sür'atle verilmiş, devlet adam
larının nutuklarına keza ayni çabuk -
lukla mukabele edilmişti. 

* Görülüyor ki radyo milletlerin siyasi 
ve içtimai hayatlarında ehcmmiyeli 
gittikçe artan bir amil, keskinliği git
tikçe ziyadeleşen bir propaganda silahı 
olmaktadır. Bunun içindir ki bizde de 
radyo şirketinin Nafia Bakanlığına 
geçtiğini ve esaslı surette L51ah edile
ceğini öğrendiğimiz zaman gerçekten 
büyük bir memnuniyet duyduk. 

Bizde meselenin iki hattiı üç cephesi 
vardır. 

Gerek Istanbul, gerek Ankara istas
yonlarının seslerini bütün dünyaya 
işittirecek derecede kuvvetlendirilme
leri işi, işin ilk safında gelir. Bundan 
sonra sıra neşriyatın zenginleştirilme
sine ve bilhassa propaganda servisle -
rinin Fransızca, hele İngiliz<..-e olarak 
verilmesine gelir. Bütün bunlarla bir
likte di.işünülecek sonuncu mesele ele 
şudur: Madem ki radyo bir eğlence de
ğil, bir propaganda aleti haline gel -
miştir, herkesin evine girebilmesi, bu
nun için de radyo makinelerinden alı
nan gümrük resminin tamamen kaldı
rılması lazımdır. 

Ve madem ki meseleye Çetinkaya el 
koymuştur, biz inanıyoruz ı..; bütün 
bunlar yapılacaktır. Hem de si.ir'atle. 
- ·--· ·---· ___ .. , • •••••• 1 ·--.- --

20 sene sonra öldUren kurtun 
Umumi harbe iştirak etmiş olan 

Ripley'li bir otelci harpte bir kurşun yi
yor, ölmüyor, fakat kurşunu da çıka -
ıamıyorlar. Yirmi sene geçiyor. Otelci 
karısile beraber bir seyahate çıkıyor ve 
umumi harpte askerlik ettiği, yaralan
dığı yerlerden geçiyor. Fakat tam yara
landığı sahayı karısına gösterirken bir
denbire fenalaşıyor ve öliiyor. Yapılan 
otopside göğsündeki kurşunun ani o
lmak yerini değiştirmesinin ölümüne 
sebep olduğu anlaşılıyor. 

l\J illi rcfoh bir~ok amillerin bir araya gelmesinden do -
ğan bir nimettir. Bugünkii resmimiz bu nmHlcdn en 
miihimlcrini remzetmektcdir. Milli refah her cephede 
snrfoluımn gayretlerin en büyük verimidir. Toprağı iş • 
lcmek, fabrikaları işlebnek, toprağın mahsulifo fabrika· 
Jarın \'erimini tevzi etmek, içte ve dışta istihlak etmek, 
mısntm hütün faaliyet 53halarını tanzim etmek refahın 
innilleridir. 

Fakat ıniJli refahın amilleri yabuz maddi değildir. Bu
mm manevi uınilleri de vardır. Ve manevi amilleri, mad
di iımillcri kndar mühimdir. Bu manevi amiller de mad· 
di amiller gibi yaşıyan ve hayatta kendini gösteren kuv
vetlerdir. HUrriyet ve emniyet havası içinde çalışmak, 
adaletten <'ınin olmak, istikrar içinde yaşamak. bu amil· 
lcrfo ba~ında gelir. 

Milli refah biitün bu fıpıillerin neticesidir. 

( Oz 
Afrikada zorla. 
Tütün içirilen 
Beygirler 
Afrikanın ba -

zı yerlerinde at -
lar sigara içerler. 
Bu tiryaki atla • 
rın kendilerine 
mahsus sigara a
ğızlıkları da var• 
dır. Bu sigara a· 
ğızlıkları tahta • 
dan yapılmıştır • 
Ağızlarına iple 
bağlanır, atlar 
hızlı hızlı nefes alırlarken dumanı çe
kerler. Bunu yapmalarının sebebine 
gelince bu tarzda tütün içirilen atların 
diğerlerine nisbetle daha uslu olmaları 
ımış .. 

A ASIN DA ) 
BiR FIKRA 

lspaı.yol lutfü 
İspanyada kan gövdeyi götürü • 

yor. Sosyalistlerle fnşizmin kavga
sı amansızca devam ediyor. 

İşte bu döviiş esnasmda faşist bir 
general cenk meydanında derin 
bir hendeğe diişmi.iştii. Bir türlü 
çıkamıyor, elindeki kılıcı hendeğin 
sağına soluna vurarak bağırıyordu. 

Bu sırada hendeğin ba~ma sos -
yalist bir muharib geldi, Gencra -
lin kapana girmiş bir fure gibi çır
pındığını göriince giilmeğe bnşla -
dı. 

General hiddetle: 
- Haydi haydi, dedi. Sana ha -

1 
yatını bağışlamamı istiyorsan, be
ni buradan kurtar! .• 

~-----------------------------tr 

Londroda 
Balık tatma 
Müsabakası gapıldı 

Son günlerde 
Londrada ilk de
fa görülen ga -
rip bir müsaba -
ka yapılmıştır : 
Balık meraklıla • 
rı müsabakası . 
Her pazar günü 
T ayms nehrinin 
kıyısına sırala • 
nan ve gecelere 
kadar büyük bir 

sabır ve tahammül ile avlanan balık • 
çılardan üç bin kişi bu müsabalıtıya gir
miştir. Mü!!abakada üç bin de hakem 
bulundurulmuştur. 

Hakemlerin bu kadar fazla olması • 

Dayakla ikrar iddiası 

E. Talu 
- Reis Bey! Den suçlu değilim. BU 

cinayetten asla haberim yok. Kim vur· 
du, onu da bilmiyorum .. 

- Peki amma, zabıtaya verdığın ifa· 
dede: «Katil benim!• demişsin. 

- Kat'iyyen, Reis Bey! Karakolda 
bana dayak attılar da, onun için öyle 
söyledim!. 

Hak yerine çıkarılan suçlulardan 
yüzde doksan dokuzu, müdafaasına bU 
sözlerle, bu iddia ile başlar. Sabık.ahlaf 
muhitinde bu, bayağı, adet hükmüne 
girmiştir. 

Bittabi her iddiayı dinlemek, onu 
tevsik etmiye çalışmak hakimin vazi· 
fesidir. Adalet mefhumu, huzuıuna çı· 
kanlan her maznunu mutlaka mahkfun 
etmek değil, bi.lfıkis onun beraetini te
min edecek en ufak, en belirsiz ip uç· 
laruıın bile üzerinde, icap ederse gün· 
lerce, haftalarca durup, itham altında 
bulunan vatandaşın temize çıkmasına 
çalışmaktır. 

Cumhuriyet mahkemesinin de, bü • 
yük bir hakperestlikle yapmakta oldu• 
ğu budur. 

Onun içindir ki, her seferinde. da • 
yakla ikrar iddiası karşısında kalınca, 
o iddiayı tetkik etmek mecburiyetine 
düşmekte ve yine yüzde doksan asılsıZ 
çıkan bu iddianın yüzünden vakit kay· 
betmektedir. 

Bu, karakollarda dayak atmak, iş .. 
kence yapmak gibi kanunun reddet • 
tiği hareketler ya vardır, ya yoktur. 

Varsa, önüne geçmek, hükumeti.il 
en birinci borcudur. Buna cür"et eden. 
ettiği sabit olan memur, kanunun pen• 
çesine terkedilir ve şiddetle cezalandı· 
nlır. 

Yoksa, böyle basmakalıp bir iddia • 
da bulunanların, iddiaları yalan çıkın'" 
ca cezasına bir miktar zam yapılaralt 
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bu zammın da sırf bundan dolayı ya • 
pıldığı tefhim ve ilan olunur; ve bu da 
müessir bir ibret teşkil eder. 

Ve bu suretle, efkarı nrnumiye üze· 
rinde çok fena tesh· bırakan bu sa bı .. 
kalılar an'anesi kökünden kurutulmUŞ 
olur. 

Cumhuriyet polisinin, cuniliuriyet 
jandarmasının yüksek şerefi, cezacW:n 
kaçınmak yollarını araştıran şerefsi2l 
canilerin elinde ve dilinde oyuncak ~ 
laınaz! 

_ ..... ·-.. .............. ,...,..._ı.oss··-_...____., 

Biliyor Musunuz? 
t - Müslüınanlann tekbirini IdJil 

Habr•ya hUrmet eden bir Lord 
Peştenin umumi hamamlarının bi • 

rinde dünyanın hiç bir yerinde bulun
mıyan büyük ve şayanı hayret bir ha
vuz vardır. Bu havuza girenler mev -
cut aletler vasıtasile istedikleri cesa -
metle dalgalar teşkil ettirebilmekte ve 
bunların arasında yüzmektedirler. 

Listin Çara 
Verdiği de1s 

nın sebebi avlıyanların yanındakiler -
n bestelemiştir? 

den balık aşırmamaıarına dikkat et • 2 _ Türk dostu ve meşhur FransıZ 

Meşhur piyanist List Petresburg' da, 
Çarın huzurunda konser veriyordu. 

Bir aralık Çarın yanındaki kimseler
le konuştuğunu görünce piyanoyu bı
rakıverdi. Çar List'e <meye durdum> 
diye sorunca: 

m:leri için imiş: l~i saat devam eden romancısı Piyer Lotinin isminin niha " 
musabaka pek cıddı olmu~, b~lık avlı· yetindeki cLoti» kelimesinin manaSl 
yanlar arasında en ufak hır hıle yapan nedir ve bu kelime necedir? 
dahi kaydedilmemiştir. 3 _ Bugün dünya faşizminin . ~ 

iki saat sonunda 128 balık avlıyan meşhur siması olan eski sosyalist kıJ'Jl 

Geçen hafta Peşteye gelen zengin 
Lord Çaçerstoon bu meşhur havuzda 
yüzmek istemiş ve kapısız bir kabine· 
de soyunup elbiselerini orada bıraktık
tan sonra havuza girmiştir. Orada sun'
i dalgalarda bir müddet çırpındıktan 
sonra kabinesine girdiğinde içinde iki 
yüz bin lira kıymetinde iki yüzüğünün 
ve parala'rının aşırıldığını görmü_ştür. 
Lord Çaçerstoon yüzüklerden birisinin 

- Bütün Rusların Çarı konuşunca, 
biz fanilere susmak düşer! 

(Cevaplart Yarın) 

* 

eczacı Çon Havelo birinci ilan edil - dir? 
miştir. ikinci çıkan 75, üçüncü de 30 
balık tutmuşlardı. Bunlardan birincisi

Dünkü Suallerin Cevapları: 
11 

.. 

aile yadigarı olduğu içik çok mütees
sirdir. Bu yüzük kendisine iade edil • 

diği takdirde altı bin İngiliz lirası de • 
ğerinde olan diğer yüzük ile parasını 

hırsızdan istemiyeceğini ilan etmiş -
tir . 

Çar bu söze fena halde içerledi, ve 

polise bu adam hakkında tahkikat ya
pılmasını emretti. 

Leningrad'da eski vesikalar aranır • 
ken polisin List hakkındaki raporu ele 

geçmiştir. Polis bu roporunda ~öyle 
söylemektedir : 

«List namını taşıdığını beyan eden 
müzikacı, aslen Macardır. Serbest dü
şünceli, tehlikeli bir insandır. AUah -
sızların dostudur. Sarhoştur. Yaptığı 
tecrübesizce hareketten dolayi Majeste 
Çarın emrile derhal hapsedilmiştir.» 

r 
İSTER İNAN İSTER 

ne kravatının üzerine takılacak altın 
bir dltalı iğne hediye edilmiştir. 

Bu müsabaka çok rağbet gördüğü i
çin tekrar edilecektir. 

Tayyare lnsenlar1 unutkan 
yapıyormuf 

Vapurda, tramvayda, trende; şap -
ka, çanta ve şemsiye unutanları çok 
görmüşüzdür. Fakat bu cins eşyayı 

tayyarelerde unutanlar diğerlerine nis
betle pek fazla imiş .. bunun da sebebi 
hava tazyikinin değişmesinin insanlar
da. uıwtmak hassasını çoğaltmasıy -
mışl 

İN ANMA! 
Kadıköyde oturan bir arkadaşımız anlattı: bir misli cc:rasiJe bir bilet kesmiş. 
- Evvelki giin oğlum yazıhaneme gelmişti. Kadıköyc Arkatl:ı::;ımızın elindeki karne, tenzilatsız karnedir. Pa· 

dönecPkti. A boncrruın karnemden bir yaprnk koparıp rası tam olarak verilmiş ve alınmıştır. Bu karneden ko -
kendisine verdim. Vapurda memur, bilet sorduğu zaman 
oğlum abl)ncman yaprağını göstermiş, memur bunn ka _ pan bir 3·aµrağın, çocuk elinde kıymetsiz bir nesne haline 
bul etıncnıi~. Oğlumu vapura biletsiz bindi addederek gclebiJeceğine biz pek inanamadık, fakat ey okuyucu scu: 

i 5 1 ER 1 N A N l S T E R 1 N A N _\il A ! 

L-----------·---------------------------------------~ 

1 _ Bu mısralar Yavuz Sultan Se 

mindir: r•rıa• 
Biz bülbül mulıriki dili gülizaı·ı .ıı J 

~'lJ' 

b ··1 . iıdcı' 
Ateş kesilir geçse se a gu şennn .. 
ı _ Şeyh Galibin Hüsün ve Aş~ ~e 

serindeki iki kahraman olan Hi:ısnll 
1
e-

Aşk Beni Muhabbet kabilesi içinde ) 

tişrniştir. . ,rııYj 
3 - Karagözün lehinde ılk fet d ... 

veren şeyhislfım Zenbilli Ali Efen 
1 

dir. . ...... . 
-·- Pa·r~~k İ~ı· olmıyan ~d•"' A'f' 

Arjantinli bir iş adamı Buene~ bir 
l . · · aıt rese gidiyor' ve po ıs ten ışıne A"' 

vesika istiyor. Vesika hazırla~ıyor. )istı 
lab·1 .. ın po 

damın vesikayı a ı mesı ıç "ıJll 
. l'" ParrrıaS 

Parmak izi vermesı azım. ot• 
k .. w d bnsıY 

mürekkebe batırıyor, agı a r j:t 
. h b. l k kalı)'O ı 

kağıtta yalnız sıya ır e e 
1 

..;e 

Çıkmıyor. Sebebini araştırıyor ark, blt 
d d · .. 0 lara • 

anqıyorlar ki bu a am a Jrsı ·ı bl" 
El akları ı el hususiyet vardır. ve ay 11 ' 

d w 'b. teşte 
rakmaz. İz bırakma ıgı gı 1 ~ 41yg.' 

A · cıle ta,. 
müteessir olmaz. teşı avu 
bilir, ve ateş üzerinde yürür. 
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E 
Filistinde çarpışmalar yeniden 

bütün şiddetile başlıyor 

Filistin de 
Kral sekizinci Edvardın İf inada mı bindi ? r . . d. • 

B eş altı aydır Filistinde devam e - G ge ış~. vtae gı .1.lflkralı enç ve mum z tiigı ız se. 
den kargaşalıkların Irak devleü . . . .· .. 

H · · N N . Said p ta kızıncı Edvard hır kaç guııden-

Nuri Sait Paşanın tavassut teşebbüsü suga düştü, 

arıcıye azırı urı aşanın -
vassutu ve iki tarafın mutavassıtı ka- beri Türklüğün misafiridir. Kısa bir 
bul et~eleri üzerine son bulması bek- zaman aramızda kaldıktan sonra, bugün 
leniyordu. Halbuki bunun tamamile ay~ıyor .. Yani gelmesile beraber git-
makiisu olan bir netice ile karşılaş - mesı de bır olu~o1:-. . .. .. .. 

'llıilligetperverler lideri bütün halkı kıyama davet etti ::ı::.!'.:t:·~=::ı:; :ek r~~_;c;e: :;';~~ ~:! 
" · · manevra a · tirak edecek askerleri Fi- sını degıştırmış 0~ iki sıyasetın, bun-

k_ l\.Udüı, 5 (Husuıi) - lngilterenin Filistine 10,000 aa- lıstın halkını kıyama ve sonuna kadar sebata davet eden . . Y kış k . Filistin ca zaman sonra Istanbulda iki büyük 
~ aöndermegw e ka.rar vermesi burada derin bir akıüla - b. be t . t. lıstıne sev e arar vermış, ' be. be k 
lbel ırH .. :~nname n;şr~ mış ır. 1 • . ·kı .. Fevkalade komiserliği bütün Filisün - milleti temsil eden iki şefle ra r te -"·~ yapmıştır. Diğer taraftan lngilterenin müıtemlekit .. ud u1m~t tahra ı~ ank dneşrko undand"l ıstatkıstıb er

1
e ~,~~el de örfi idare ilaruna hazırlanmış, eli _ rar telakkisi, hiç şüphesiz, dünya sulhu 

~rlığının ıiyonistler lideri Doktor Vayzman'a bir mek- muca e enın ugune a ar ay e ı en ur an arı -'> w ta aftan F"lisf Ar blar .. namına çok sevinilecek tarihi bir bi .. 
, göndererek Yahudilerin Filistine muhaceretinin dur- maktul ve 1163 yaralıdır. gde~ r ı • ıne . ~am ı m:.; disedir. 
""'. rulmaıına dair çıkan şayiaları tekzip etmesi Irak hari- l d ; (A A ) Müdafaa B k Si T omas lns 1 e eye ve umumı gr vı ı eye 1 K 1 ki · · Ed ardın İstanbul · ~. k. 

4

obn ~~· •h · .. b .. - l d d a. 8:nık. r • verdiklerini gösteren bir vaziyet alınış ra se zıncı v a gı--ıe nazırı Nuri Said paşanın tavassut teşebbüsünü aka- ıp ugun ususa ır top antı a emıştır ı: ik" taraf daki kanl ı.::.diseı rerken, ona kapılık vazifesini gören 
lbete ugw ratmıştır. 1 ·1 · FT · d kaf d d k · b .. 1., ve ı arasın ı '"' er • 8 -1 d ngFı. tl~r~ndm 1 ı ·~l~ın e f. •. crec~d e as ~~· . .~n - duracağına daha şiddetlenmiştir. Çanakkaleyi ziyareti kadar tabiı ve 

U yüzden iki taraf arasında mücadele devam edecektir. ma ı ır. ı ıstın e ngı ız şere ının yem en tesısı ıçın ora- B beb" iki. ta atın da bazı manalı bir hareket olamazdL Çanakkale 
..._Milliyetperverler ve grevciler lideri Fevzi bey bütün Fi- ya daha lngiliz askeri gönderilmesi çok muhtemeldir. lun~ ~ d ı r rtın 

1 
.dir ,_ büyük harpte esatiri kahramanlık ---= sas ar uzerın e ısra e e en . . • . . 

ı- •• •• d • h b • · J K ) Filistin Arabları İngiltere tarafından ~~l~n -~aşa~, ~~J~nn dev~er.~-ISpanyada dunku enız mu are esı : Y ugos av ra ının tayin olunan tahkik komitesiİıin vere- bi ~o~uştükıerı ve dö~ken du~t~-
A w. karara kadar mühaceret hareke _ leri bır şehamet sahnesidır. Bu buyuk 
Asiler iki tahtelbahir batırdılar dogv um yıldönümü ~:n durmasını istiyorlar. feragat .ve fed~lık .için: ~~nna 

B uretle imdi e kadar 26 ı kur • ancak bırer taş sutun dikebıldigımız bu (Bqtarafı 1 inci sayfada) bu mevzu ile meşgul olamıyacak halde .. • • ban~ 8 1163ş ar ~ b. k mad- kahramanların önünde eğilen misafir 
A.ilerin Madrid veya Baraelonayı bulunduğu için reddetmiştir. T u r k g a z e t e c 1 ı e r 1 di f~lıkl y a y~ v~ ır~. dele kral, Çanakkale yolule yalnız İstanbul 

~lıia mahkum etmelerine imkan yok- Asiler, bugün hükfunet __ kuvvetlerile 8 e ı g r ad d a b Ü y Ü k b i r va umumi gre:r~ir ıı:eti~e~ =~':nm.ıı ve Türk topraklarına değil, ayni zaman-
.. ,. bir deniz harbi yaparak hükUınetin iki .. ..k .. ..1 1 

kt da Türkün kalbinin de muhabbet tah-
A.iler Badajoz şehrini zaptetmekle tahtelbahirini batırdıklarını haber ve- husnu abul gordu er o i:ıgil:~re Fevkalade komiserliği bu tına girip saltanat kunİıuş oluyor. Kirte 

lıtr aralık Madridi tehdit eder gibi ol - riyorlar. . Sofya ~ (Husus~) ~_Bugün Sofya - talebi kabul etmemiş ve İngiltere Müa- ve An~artalard~ itibaren ~nu .. kıyılar-
,-.h•la f k t M d 11. 'd wl l- Son Vazıyet .dan geçtik. Heyetımız ıstasyonda Bul- temlekat Nazırlıgıw Siyonist Yahudiler da beklıyerek selimlıyan koylu ve şe-

.,. r, • 
8 

e e ın e mag up 0 Lo dr S (H ·) İ d M b t ··d· ·1 t ·1 e hirli · · Tür. k.. dil .__ .1 Mad 'd· 1 ki n a ususı - spanya an gar at ua mu ırı e gaze ccı er v lideri dokt Va zmana bir mekt.ub , :ışçı ve memur un men 
löaı ıu~e;ı ~· rı 1 

a amıyaca arını gelen son haberlere göre vaziyet şu .Türk sefareti erkanı tarafından karşı- göndererekoringifıerenin Yahudi mu - sallıyan, şapka çıkaran elile • yaşa • 
~rmı! e~ ır. merkezdedir: ,landılar. haceretini durdurmayı düşünmediğini ivazesini yükselten titrek sesinde, hep 

~. . ~uhı~ me~ele ~ava ku~etle • İrun öteberisi yanan ve baştan başa Bulgaristandan sonra Yugoslavya ya bild. . f B .. tün bunlarla beraber bu şefkatli ve samimi choş geldin• o
~n ııtımalı 9eklındedır. Harbı kaza· kül haline gelen bir harabeden ibaret .müteveccihen hareket edildi. İ -~rmış ~r. 1~ 000 

askeri :nlistine kunuyor. Büyük harpte, garp cephesin-
i._--- taraf, anca~. b~ kuvvet ~yeıin?e kalmıştır. ~li~~deki müdafiler bu _sa- ~i~i -~?.du~?a ~~goslav Matbuat ~~~~~~ k~ar vemıesi, Filistin de zabit olarak ~e gönirke~. harbin 
~acaktır. Hukumet Mellın vak a· baha kadar mudafaaya devam etmış -.. mudurlugu mumessılı karşıladı. ~ 

1
..:i kat'iyetle bastırmağa en hazin sahnelerını yaşıyan, dunyanın 

~1 aidık hava kuvvetleri sayesinde ler, nihayet büyük Zayiat vererek Hududu geçtikten sonra Bulgar Kra- arg~r.w . . ar:temıiştir. en büyük milletlerinden birinin hü
~llllfbr. Fra~ hududuna geçmişlerdir. . p. Borisin trenile k~rşılaştık. A az~:ı~g:ıu:abil Filistin Arablan da kümdan sıfatile •AÇ~ aktan ci~• 

A.iler kafi mikdarda Alman ve ltal- Asıler İrundan sonra Sen Sebastı - , Belgrad 5 (Hususı) - Belgrada va- .1 . .. dükleri esaslar üzerinde lllW gezerek en medenısınden en bedevısıne 
hn tayYareleri edinebilirlerse, vaziye- yene doğru ~~ektedi~le:. ~akat s_ıl olduk. İstas~~nda Tü~kiye elçisi A- ~~e~~~rini gösterdikleri içiD, tavas- kadar dün~anın her çeşit millet~ il~ te
te baki- l 1 h b" k w buraya varan ikı yol da hukumetın e- li Haydarla elçılık erkint, Yugoslav t karan kendiligınw. den suva dn ...... A. masa gelmiş olan bu genç, sevımli ve 
t_._..:- ._. 0 ur ar ve ar 1 azanmaga ı· dedir Goad l k 1 · d h lk la M b t ··d·· ·· tarafında b"·yük· b" su .,. .....,......., · hüküm. ·· da ··baıA "ddia ....._ bu ın . a op a esı e a çı r at ua mu uru n u ır m le vahim bir mahiyet almıftu'. necıp r, mu J.i:lgasızca ı 

Yahud lur~ar; Fr da kAf• tarafından müdafaa olunuyor. Rehine ,misafirperverlikle karşılandık. Dost veB ~nk.. az·yetin hulasası şudur: edilebilir ki, Türkten gördüğü sade ve 
btiktarda tabükumet wan~:_1_~- b aı: olarak muhafaza edilen aristokratlar Yugoslav hükfunetinden gördüğümüz 

1
. .ultegu Fuilis~t· 1 kı amını askeri kuv- candan karşılamanın bir ikincisine da-

l YYare ~a lmACüı u ı...u,,, mah ._ __ ,__ h.. .. kabul b. . ..tehass. •--kt ngı re ın Y -..+1 ............. c.h ... O ı.zda k la ursa f~ ......... tekilde MU• .IHLUl pu8wrnu-o • ~U IZl mu JS eW&.PI;' e- vetlerle bastırmağa, Filistin ArabJan ba HOW&UUGA&~"L&' ' aram ~ sa 

~ .. L lm 1 iht" li rtadan kal _ Madrid asilerin Toledoya karşı ıler- dır. d • b. kı m1a bu tenkil hare- kaldı ve bu kısa zaman, ona. bütün kal-
L Q& o a an ıma o 1 . . d d ld w h be M . Kr l p· . d a umumı ır ya 1-A.a.: ldi 
"'ili', ~mesın~. Aur uru ugunu . a r ve . - w Belgrad~. ~J~~te a . ıyenn . ?- ketini ka ılamağa karar vermiş bulu- bimizi kazanma~a IUl.l.I ge .. .. 

\'a lan b"" .. an1 1 ~ rıyor. Hukumet kuvvetlermden bır guın yıldönumunun kutlulanması ıçın 
1 

rş Kral sekizincı Edvard, Turkün ali-
tı... ---::-Pı utun aşma ara ragmen kıs Alka . . t" Bural da .. ük" h 1. h 1 k .. k nuyor ar. dis. kada -te 
""'ilin İs d ban f . t ~ mı zara gırnuş ır. ar buy ve arret ı azır ı goz çe - So dakikada yeni bir teşebbüsle 1_ yişten izade, ken ı r mu vazı 
hreı ril pankn a Y: ~- ~fıs. t! - bombardımanlar devam etmektedir. mektedir. Herhalde yapılacak mera - . .'!1 .. lınmazsa Filistinde kanlı hi- olan hayatı içinde, temsil ettiği milletle 
~t . e ya cı emo ası erın y- Asilerin, Navar tarafında ağır zayiata sim pek muazzam ve mutantan ola - ~1!1 ~nu .;kl k . ah edet' beraber, bizim her zaman hatırasım 
'8ireh:rpışıyor. . . Alka uğradıklan hükfunet tarafından bil - caktır. ıse er eme ıc Ö İt. Doirul muhabbetle anacağımız bir insandır. 

"ki . yan tayyaresımn . . ~r - .diriliyor. . Zamanın geçmiş ivicacları arasından 
lh...L. asilere gıda maddelerı Y~~ıştır - Yeni hükfunet daha fazla müfrit un- St.Va5 kongreSİDJ•D E'.ransa teessür vererek seslenen bezin siyaset 
~ olduğunu gözümle gördum. Bu urları temsil etmektedir. Esasen sagw - r j '-4 disel . . b münasebetle arkada bı-.. "'·ııı- f . d"" 1 t 1 s wa erını u 
~~~ aşızm uşmanı 0 

up spanyo - .Iara karşı yapılan mücadeleyi bunJar Jd•• •• •• L h • rakarak önümüze bakarken gördüğü-
~·- ~ltihak eden Almanlar tarafından .da ediyorlar yı 0DUD1U e lSiana .. 1 . -.qıunı düşürülm" ·· ·· ·· f" ı re · muz manzara şu o uyor. 

"" Uf ve uş u. s· 5 (A A ) T·· k k ı B . Altın saçlı sulh perisiriin gu"lümsevi~ ~ğer taraftan Fransızlarla Rus ko- Lizbon S (A.A.) - Nasyonalist kuv- ıvas, .. - ur urtu uşu· 0rç Verıyor . . . rdı temin .... -
~tleri hududu geçerek ~ükfunet ,vetler, bu~ ~ğle üz~?· föledonun 70 nun. i~ adımı ola~ 4 .~yl_l.ul Siv~ ~on .. - riz~ Sekızıncı Edva -
"U\1\retıerine iltihak etmektedırler. )dlometro gırbınde kam Talevera de gresının toplandıgı pnun yıldonumu, •

1 ~nyadaki dahili harb bundan son- ,La Reiba şehrini üç günlük çetin bir Sivaacla fevkalade parlak merasimle Lehistan bu para 1 e Bu güzel zerrin periye candan vur-
~ harblerde yalnız iki milletin kar- .muharebeden sonra ele geçimıişlerdir. kutlandı. Şehir baştan başa donanmış silihlannı yenileyecek gun1~lşahan b1

iz Tüdarkler, ~edandilenm:üh: 
1l )p,.__ ha bet . w. . Secul ıes· . C d haber k ki met ı ıs arın aynı vanın y 
-.... -qıya geçerek r mıyecegını w o ~.aze ının ares ~. . ve Cumhuriyet alanında bir to ta ar · -- müdafii olan İn ·liz milletini selamla .. 
~teriyor. İspanya harbi bu yolda a - ,aldıgına gore, Talevara şehrının şıd - kurulmuftu. Varşova S (Hususi) - Fransa, Le - d . b~ haz d 
~ ilk adımdır.• detli bir muharebeden sonra saat 1 1 ,20 T.. 

1 
w .h. . ba 1 histanın silahlarını yenilemek içih 11- maktan erın ır ::ı:ı;:· 

Dünkü Deniz Harbi .de düşmüştür. HükUınetçiler muharebe or~n, var. ıgı~ız t~~· .~nın ş an- zım olan uzun vadeli kredileri açma - 1'1P 
l..ondra S (Hususi) - United Press .meydanında 15.?0 ölü • bırakmışlardır. gıç ~erı ~lan lı~.bına~.ı o~unde yapıldı. ğa karar ve~ştir. General Ridz I J J k 
~biri bildiriyor: İspanyada tcşek· .Sokaklarda yuzler~e cesed ~ır. ~atı~.lerın, bugun ~urk.u~ ha:a~ında- Smiglinin ziyaretınden maksad da bu ıtalga 12 aaaaa i 
~.eden yeni hükfunet harbi insani _ Şehr~n zaptından bıraz sonra hükti - kı mustesna ehemmıyetını tebiruz et- olduğundan maksad tahakkuk etmiş Asker 'erı·nı• 
~ll'hıek için sefirler tarafından ya - metçı ta~are~er Talevrayı bombardı- tiren nutuklarından sonra asker kı - oluyor. ------ ıı 
ıııı..; teşebbüsü, harp yüzünden man etmışlerdır. taları, h.ılk ve eanaf tef'.'kküll~inin İf" y anistanda bankalar dllviz Geri alıyormuş • .. h . tiraki ile büyük bir geçıt resmı yapıl - un 
'-<>karno konferansı türk pedagoji eyetı dı. .. .. .. allp satam!yacaklar . Ra~o•, <H .. ususi) - ·~~yanı? 12 ~ 

Müteakiben bu varlık gununun ya - Atina. 5 (Hususı) - Yunanııtan dadakı asken kuvvetlerını gerı aldıgı 

ltaıya konferansa Sovyet Moskovada şereflerine bir ratıcısı Atrtür~'ün tcr~f verdikleri ta- Ba~k~sı dün b~tün. ba~~alara gönder- ve bir k~ç .. n~~i;,e ~emisinin, l~yaya 
R • • k• • k b 1 t ti d·ıd· rihıel salon bınlerce yurttaş tarafın. - diğı hır tezkere ıle şımdıaen sonra ban- aıker goturdugu soylenmektedır. _ 
usyanın ıştira ıne resmı a u __ er p e 

1 1 
dan coşkun bir heyecanla ziyaret edıl· kaların döviz alım, satımı ile uğratma- Geçen1erde Meiı adasına gelen ln • 

taraftar değil Moskova, 5 (A.A.) - Vokı Ce - di. Gece büyük bir fener alayı yapıldı. lan men edildiğini bildirmiş, ve men 20 kişilik askeri müfre~enin de ~adoaa 
miyeti Başkanı Arrosov. Türk pecla - 600 davetliye müsamere verildi. dolayiıile bankaların mahrum kala - nakledildiği haber ~erıl~~ktedır. 

~0ına, 5 (A.A.) - İtalyanın, Rus· gog heyeti şerefine bir kabul resmi ter- Gece bu mutlu gün şerefine büyük cağı kann telafis! için ken~ilerin~ ~ar- Racloı adasındakı tarihı eserler dı 
~ Yeni Lokarno konferansına işti- tib etmiştir. B. Rüşdünün başkanlığın- bir balo verildi. dıma hazır oldugunu teblıg etmiftır. ltalyaya taşınmaktadır. 
"hl e tarafdar olduğu hakkında _ec • daki Türk heyeti, Türk büyük elçiliği 1 l • 1 Jf. Onu ork.trap almadılar. Fakat o, yine orkestraya ittim etmeaia 
tı. ..... - ~emleketlerde yapılan şayıalar memurları ve Türk maslahatgüzarı, ki ahbap Ç8VUŞ ar yolunu buldu. 

~ıle asılsızdır. kültür komiseri Buboy. dış işleri ha - - .._ ___ ....,. 
~ l(onferansın toplanması lazımdır. kanlığı şark bürosu şefi Zuckermonn, \ \ / 1 
~t davetlilerin çoğaltılması mese - lnturist başkanı ve dış işlerile kültür \ e t· 
t Varid değildir. ltalya, Belçika, bakanlıkları erkanı bu resmi kabulde _, (J 
) "raaa, Almanya ve Büyük Britan - hazır bulunmuşlardır. Arrosev ile R~- 't ~ ·} 
~ıra iştirakile yapılacak beş taraflı dü nutuklar teati etmişl~rdir. (r 1 ~ ,, ® -
1....- Itonferansı mevzuu bahsolduğunu Dünya Sulh Kongresi -°"~J..~;ı:: L O 
""tı .. laın k kt" · " ~- ~ 

a gere ır. komisyonları ~ L \ '\_ 
&arnsun • Ankara gücü maçı Brüksel, 5 (A.A.) - Dünya sulh _... "ft 

~tnsun, 5 (A.A.) _Samsun böl- kongres umu~i komisyonu. bir daimi 
~l Ve Karade"1 İz şampiyonu idman teşekkül ve. hır de .beynelmılel propa
~chı ~akımı A nkara Gücü ile yapılan ganda komısyonu ıhdasını kararla,tır-
l~ bıre kartı üçle kazanmıştır. mıttır. 

" 
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r ___ Ş_B_B_İ ~~---B_A_B._B_B_L_B_B __ i~l 
Sayra 

, 

Maarif Vekili 
Dün üniversitede 

meşgul oldu 

Dün Üniversitede Maarif Vekili Saf
fet Arıkanın riyaseti altında ve rektör 
Cemil ile Fakülte dekanlarının da işti
rak ettiği bir toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda Üniversitenin yeni sene 
tedrisatına dair yapılacak bazı tadilat 

, ve değişiklikler gö~üşülmüştür. Bun -
dan sonra Hukukun 4 seneye çıkarıl • 
ması için hazırlanan program gözden 
geçirilmiş ve son şekli verilmiştir. 

Bir cambaz ipten düştü 
Anadoluhisarında Küçüksu çayırın

cla ip cambazlığı yaparak halktan top
ladığı para ile geçinen Adanalı Raif 
cambazlık yaptığı ip koparak tepesi
üstü yere düşmüş, kulağının arkasın -
dan ağır surette yaralanmıştır. Raif i
fade veremiyccck bir halde Nümune 
hastanesine nakledilmiştir. 

Müskirat Amilleri cemiyeti 
intihabı 

Müskirat amilleri cemiyetinin idare 
heyeti müddeti bittiğinden yenileri se
çilmek üzere yarın cemiyet merkezin
de bir toplantı yapılacaktır. 

Sanayicilerin muamele vergileri 
Muamele vergisi kanununda yapı -

lacak değişikliklerin kendilerine ait o
lan kısımlarının nasıl olması lazım gel
diği hakkında her kısım sanayi erba • 
hından ileri gelenlerinin ayrı ayrı İnü
talealarının alınmasına devam edil • 
mektedir. 

Yarın konserve fabrikatörleri, salı 
günü makarna ve bisküvi fabrikatör -
leri, perşenbe günü de lastik fabrika • 
törleri odada toplanacaklar ve dinle
neceklerdir. 

Takas suiistimali tahkikatı 

Amelelerle 
hasbi hal 

Enis Behiç dün işcilerle İş 
kanununun hükümlerini 

anlatb 

17 haziran 1937 de meriyet mevki
ine girecek olan iş kanununun tatbi -
katı etrafında görüşmek üzere dün sa
at 15 de Ticaret Odasında bir toplantı 
yapılmıştır. 

Bu toplantıda davet üzerine İstan • 
bulun bir çok fabrikalarında çalışan a
mele arasından seçilen murahhaslar 
bulunmuslar, İktısat Vekaleti İs Bü • 
ıosu Şefi' Enis Behic tarafında~ veri
len izahatı dinlemislerdir. Enis Behic . ' 
işcilere iş kanununun tatbikatını an -
latmış, bu kanunun işciler için temin 
ettiği menfaatleri tebarüz ettirmiştir. 

İşcilerle hasbihal memleketimizde 
ilk defa yapılmaktadır. İşciler gördük
leri alakadan mütehassis olmuslardır 

Enis Behic salı günü iş Dairel~ri 
Büroları etrafında tetkikatta bulunmak 
üzere Ege mıntakasına hareket ede • 
cektir. 

Tjre kaymakamı 
Bir müddet 

evvei Tire kay • ~,...,.. . · 
makamlığına ta• . · .. · · . 

Y~n edilen bele - · . ..· 
dıye müvazene · . MilEl•···· ' ..... 
şubesi müdürü R "!!QW, ~ 
Cemal Dinç ye • 
ni vazifesine baş
lamak vaziye • 
~indedir. 

Cemal Dinç İaı 
tanbul belediye .. 
sinde bulundu .: 
ğu müddet zar • 

Yeni Tire kayma· 
kamı Cemal dinç 

fmda kendisini herkese sevdirmis ar
kadaşlarının hürmet ve muhabb~tini 

Gümrük stajı 
iki gümrük müdürü Alman

yaya staja gidiyorlar 

MEKTUPLARI 
Bir çocuğun mektep değiştirmesi 

Galata ithalat gümrüğü müdürü _ zannedildiği kadar kolay değildir 
Methi ile Galata. yolcu salonu müdürü «Ihtlyar bl ... . _ . r o ... uyucumuzdan dikkate de - - Çocuklarınızı okutmayınız derneğe JJlll .. 

Cevat, bir kaç güne kadar Almanyaya ger bır mektup aldık. Kendisi uzun müddet Mil sayılmaz mı 
gideceklerdir. İki müdür, Almanyada devlete hizmet ettikten sonra istirahat kö - Yine düşündüm: 
muhteli~ yerlerdeki gümrüklerde staj şe~~ çekilmiş bir zattır. Eski k<lııuna göre Çocuklarımın okudukları mektepte tedfl"' 
ve tetkık maksadile altı ay buluna - tek3.ut edildiği için eline üç ayda bir 87 Ura sat muhtelit idi, kızların başka bir nıektebO 
cakılardır. Kendilerine bu müddet zar- g~çer. Günde bir lira bile değildir. ~ nakledilmelerinin sebebl, muhtelit tecıdsat"' 
fında çalışacakları yerlerin gümrükle· diyor ki : ta mahzur görülmüş olmasından doğmu,J o"' 
rinde ne gibi yeniliklere dikkat etme- Bu para ile hastalıklı bir kırımı, lisede 0 _ labilir. Fakat bu takdirde de o mahzuru ızıılG 
leri lazım geleceği hakkında izahatı kuyan bir oğlumla, ilk ve ortamekt.eplerde etmek lazımdır · 
havi bir rehber verilmiştir. okuyan ik:l kızımı idareye çalı.şıyol'Um. üç * 

Almanya hükumetinden gelen ce • çocuğun mektep masrafının ne demek ol _ Bu vazi~~tim~ :ö~önüne ahnız, ve alaka" 
vapta iki müdürün yerlerinin hazır ol- duğunu söylemeye hacet yok. Ben ölmiyecek darların gozlerı onune koyunuz Jıı 
duğu11u ve . hemen hareket etmelerin- kadar yiyecek, hastaıanmıyacak kadar gi - * 
de hiç bir mahzur olmadığı bildirilmek- ye~e~ .~edarikinden 8.ciz iken ortamektep Son Posta geçenlerde de söylemişti kl, baJl~ 
tedir. muduru bir haber göndermiş: gi mektepten çıkan talebenin hangi mekte" 

Vekaletin verdiği direktif dahilinde - Kız talebeler Kandıllı mektebine nekle- be d~vam edeceğini tesbit eden karar yeri.Jl~ 
b d ·ı de bır karardır, bazı mekteplerin boş kal 

ir rapor hazırlamakta olan Galata it· 1 eceklerdir, bunun için 25 kuruşluk bir, 5 J k masına mukabil bazı mekteplerin hıncabıflql 
halat gümrüğü müdürü Methi işini bir u;t~~uk_ bir, 1 kuruşluk da b:r olmak üzere üç dolmalarmın önüne geçecektlı:. Fakat bd 
an evvel ikmal için çalışmaktadır. ;. e ıkl tane vesika fotografı lazımı de - çok isabetli olan kararın da. tatbikte mail" 

Mü t k b d 1 zurlu tarafları çıkabilir. 
Ş ere ÜrO IR ayrı an Düşündüm: Ben Boğazın Rumeli kıyısında. 

Ceml·yetle Yukarıya mektubunu koyduğumuz okUYU"' r oturuyorum, çocukları.mı da orada olrutuyo- cumuzu alAkadar eden meselenin bu kararlİ 
.Müşterek esnaf bürosuna dahil ce- rum, şimdi gidecekleri mektep ise .Boğazın A- irtibatı olup olmadığını bilmiyoruz fakat :ıı~ 

mıyetlerden kömürcüler ve inşaat us~ nadolu kıyısında. Ben üç çocuğa yol npur olursa olsun neticede o kararla bir{eşmekte .ı 
taları cemiyetleri müşterek bürodan parası nasıl tedarik edebilirim? dir, ve öyle görülüyor ki ortada mühim bU 
ayrılmışlardır. Bu vaziyette bu emir: mesele vardır. 

Gümrük tetkikatl 
Bir müddettenberi mezunen şehri -

mizde bulunan Gümrükler Umum Mü
dürü Mahmut Nedim, yarın akşam An
karaya dönecektir. Umum Müdür, dün 
Gümrükler Baş Müdürlüğüne gelerek 
uzunca müddet meşgul olmuş, Baş Mü
dürden izahat almıstır. 

İstanbul GümrÜkler Bas Müdürü 
Mustafa Nuri de dün akşam İzmire ha· 
reket etmiştir. Mustafa Nuri lzmirde 
ba~ı tetkiklerde bulunduktan ısonra 
Ankaraya gidecek ve ay başına doğru 
lstanbula avdet edecektir. 

Sigorta sahtekarhgı tahkikatı 

1 Emllk ve Eytam Bankası illnları 1 
Kiralık Emlak 

Esas No. aı 

435 

Mevkii ve Nev'i Depozito -Eyüpte Şah Sultan mahallesinde Bahariye sokağında 
eski 3436, yeni 4S.50-No. lı eaki araba fabrikasının 
c.tiğer kısmı. 60 lira 

Tafsilatı yukanda yazılı yer bir yahut üç sene düddetle kiraya verilmeli 
üzere açık arttmnağa konulmuıtur. 

isteklilerin ihaleye müsadif t 6.9-1936 Çartamba günü saat onda sube • 
mize gelmeleri. ( 402) . 

Takas suiistimaline ait evrak bu • kazanmıstır. 
~~nlerd~ - vil~yctt:,n ~üddeiu~u~.i - Çalış~aktan zevk alan bu idare a-

Y aşıyan sigortalıları ölü göstererek 
Ünyon Sigorta Kumpanyasından bu 
sigortalıların paralarını alan Onnik İp-

İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
lstanbul radyosuna idarece vaziyet edilmiştir. Yeniden abone kaydolmak 

iıtiyenlerle müddeti biten radyo abonelerinin ve sair alikadalarm bundaJI 
sonra doğrudan doğruya en yakın Posta Telgraf Merkezlerine ve hariçtel1 
gelecek veya dahilde imal edilecek radyo makinelerinin damga muameletİ 
için de mahallin Posta Telgraf Bafmüdürlüğüne bir istida ile müracaatlat· 
li.zımdır. Şu vaziyete göre Şirket ~hsildarlarının abonelerden artık hiç b~ 
nam ve suretle para tahsil etmelerine hakları kalmamıt olduğundan bunlıs 
ra yaıplacak tediyat kabul edilmiyecektir. 

lıge vcrılecektır. Şurayı devletin lu - mirinin Tirenin ı'm ·ı 1 · · arı ve ı er eyışı sa-
zum u muhakeme kararını tasdik ettiği hasında büyük hi tl . . ... 1 .... likciyan ve arkadaşlarını tahkikati~e zme erı goru ecegı 
suçhdar arasında gümrükten de altı muhakkaktır. Kendı'sı' b -"ed' · d k' altıncı istintak dairesi meşgul olmak-

k
. · d D l .. ne eoı ıye e ı d 
ışı var ır. ev et şurasının hakla - vazifesinde oldug"'u 'b' · 'f ta ır. •. . ... . gı ı yem vazı e -

unda men ı ~uhakeme kararı .ve.rdıgı sinde de muvaffakiyetler ve başarılar Bu suçtan zan altında bulunanlar 
~uçluların mururu zamandan ıstıfade dileriz. Onnik lplikciyan, Doktor Asaf, Dimit-
ettikleri anlaşılmaktadır. ri, lzmaro, Şemseddin, Didar, Feyzi, 

. 
Ayasofyada bir çmar yıkıldı 
Ayasofya müzesinin önünde fetan

bul Muhib1eri Cemiyetine ait çınar a -
ğaçlarından birinin büyük dallarından 
bir kısmı birdenbire büyük bir gürül
tü ile yıkılmıştır. 

Yapılan tetkikte ağacın kurt yemesi 
yüzünden çürüdüğü ve yaprakların 

sikletinc tahammül edemiyerek yıkıl
'dığı anlaşılmı~tır. 

Ev ve elişleri sergisi hazırhgı 
29 birinciteşYinde Ankarada açıla • 

cak olan Ev ve Elişleri sergisine işti -
rak edecek ean'atkarlarla görüşmek Ü· 

zere İstanbul Sanayi Müfettişi Dani11 

İ!ün akşam üzeri Yalova yolile Bur • 
saya hareket etmiştir. 

Pangaltıda bir kaza 

Ha va şehı.tlerı· . - Karabet, Şerif, Şevket, Vuçino, Şazi-
ki, Misak Emanoilidis, Aram Murad -

Dün abide önünde yapılan 
bir törenle ruhlan taziz 

edildi 

yan, Kapi, Armanak olmak üzere 17 
kişidir. Bunlardan Onnik, Asaf, Di -
mitri ve İzmaro mevkuf bulunmakta .. 

dır. 
İstintak dairesine zan altında bu -

Uçak haftasının sonu dolaylslle dün saat lunanlar celbedilmekte ve ifadeleri a-

15 de T. H. K. Fatih kamunu tarafwdan Fa- lınmaktadır. 

tıh parkınde. hava ljehitıerı anıdı önünde Kabataşhlar cemiyet kuruyorlar 
parlak bir tören yapılmı§tır. 

Törene binlerce vatandaşın huzurunda it- Kabataş lisesinden mezun olanlar 
faiye bandosu tarafından çalınan İstlklAI dün Eminönü Halkevi salonunda top
marşlle başlanmış, Türk Hava Kurumu na- 1anarak vücude getirecekleri cemiye • 
mına Kenan Akter ve Riiftü Dlktürk tara- tin nizamnamesi üzerinde görüşmeler 
fından heyecanlı bıi:er söylev verildikten yapmışlardır. Müvakkat bir idare he • 
sonra hep bir ağızdan aöylenilen Cumhur!- yeti de seçerek dağılmşılardır. 
yet marşile törene son verllmişUr r 

----. Nöbetçi 
.. Osküdarda sunnet doğunu E ezan e /er 
Usküdar Kızılay Şubesi 10 eyltU 1936 per-

şembe günü akşamı Salacak Kızkulesi par _ .Bu gec nöbetçi olan eczaneler tunlar· 
dır: 

kında sabaha kadar devam etmek: üzere bir 
Pangaltıda Kaya sokağında 48 nu- müsamere tertip etmiştir. o akşam Üskü _ 

maralı evin dış tarafında boya yapmak- dar'm fakir çocukları Kızılay tarafından ıün- Aksarayda (Şeref)• Alemdarda <Esat) • 

İstanbul cihetindekilel': 

ea olan boyacı Hambarsum duvardaki net ettir1lecekt1r. Ba.klrköyünde (Hllfil), Beyazıtta (Asa-
bir çiviyi tutmakta iken çivi yerinden dor Vabram), Eminönünde (Salih Neca-

çıkmış ve Hambarsum yere düşerek a- Kurşun hırsızh"'g1na meydan ti), Fenerde (Hüsameddin), Karagümrükte (Kemal), Küçükpazarda <Necati), 
ğırca yaralanmış ve derhal Şişli Etfal verilmeyecek 
hastanesine kaldırı1mıştır. 

-··························································· 
Suadiye PlAj 
Tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 21,45 de 

HALiME 
Yarın akşam 

Kadıköy Süreyyada 

Rahmet ef 

Tarihi kıymeti haiz eski eserlerin 
bazı kimseler tarafından kursunları sÖ· 

külerek, parmaklıkları çıkar;larak ıa • 
tıldığı ve bu suretle harabiyetine se -
bebiyet verildiği Vali ve Belediye Reisi 
Muhiddin Üstündağın nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Muhiddin Üstündağ bu 
kabil yolsuzlukların şiddetle önüne ge
çilmesi için kaymakamlıklara emir ver-

samatyada ( Teomos ) , Şehremininde 

(A. Hamdi), Şehzadebaşmda (Hamdi), 

Beyyoğlu cihetindekiler: 
Gala tada (Bporldls), Hasköyde <Bar

but>, Kasım paşada CVası1), Merkez na
hiyede ( Kanzuk ) , ( Güneş >, Şişlide 

(Halk), Taksimde (Taksim itimat), 
Üsküdar - Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyilkada <Merkez), Heybelide (Yüsuf) 

Kadıköy Eski iskele caddesinde (Büyük), 
Kadıköy Yeld@meninde .( 1İçler )~ , 
Üsküdar çarşı boyunda Cittıhat). 

Radyo DCfrİyat programlarına timdilik eskisi gibi devam olunacak 't/e 
yeniden hazırlanmakta olan programların tatbikine de yakında ba21lana • 
caktır. 

Sayın halka maltimaten bildirilir. «1040» 

Devlet Demlryolları Adana işletmesinden: 
İtletmemiz mmtakasmda apğıda mevki, miktar, muhammen bedel 'fı/I 

teslim müddeti ile muvakkat teminab yazılı üç mahalde Bafast ihzar .n: 
teslimi kapalı Zarf usulile ve ayn ayn olmak üzere eksiltmeye konmu,tııf.:' 

Eksiltme 25 Eyliil 93G Cuma aünü aaat 10 da Adanada ltletme Müdür
lüğünde yapdacaktır. 

Şartname ve mukavelename projesi para.uz olarak Ankara, Haydarpa
f& ve Adanada ltletme Müdürlükleri yol batmüfettİfliklerinden Konyadl 
Şube tefliğinden alınabilir. 

isteklilerin 2490 No. lu A. eksiltme ve ihale kanunu mucibince "'' 
tartnamede yazılı vesaik ve idaremiz veznelerine yatınlnut muvakkat te
minat makbuzu veya örneği tartnamelerde ilif ik formülde Banka teroiıı"~ 
mektubu ve fiat tekliflerini havi zarflarını Üzerlerinde hangi mahalde~ 
bala&t için olduğu yazılmak ıuretile eksiltme saatinden bir ıaat ev"ie 
makbuz mukabilinde Adanada ltletme Müdürlüğüne vermİf olmaları 'fı/e 
mektup aabiplerinin de eksiltme saatinde hazır bulunmalan. «976» 
Mevkii K. M. Beher M.3 Müddet Mıktar Muvak1'9t 

Sarayköy 
Hacıkırı 
Ceyhan 

Muhammen bedel Teınin•t 
350-359 B. 85 K. 4 Ay 5000 318.15 
307-311 B. 95 ,, 5 ,, 6000 43 ı.25 
412 120 " 6 " 8000 72~ 

Posta, Telgraf ve Telefon fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Deveboynu ve K.ruvazman demiri ve benzerleri e§yanın anıbaJaj: 
larında kullanı1mak üzere 1385 adet çam tahtasiyle 335 adet pinar açılı 
ektiltme ile aatın alınacakhr. Muhammen bedeli 1225,25 liradır. 

Eksiltme 7 Eylül 1936 tarihine rutlayan Pazartesi günü saat on altıda• 
dır. isteklilerin prtnameyi görmek için her gün eksiltmeye girmek için .de 
eksiltme günü muayyen ıaatten evvel 92 liradan ibaret muvakkat teJ11

1 
; 

natlarını vemeye yatırmak ıuretiyJe fabr..ikada müteşekkil komisyon 
müracaatları. (555) 
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MEMLEKET HABERLERİ 
lzmir sergisinde J--- Soragorızz: 

Yurtda 30 ağustos zafer 
bayramı şenlikleri 

Pavyonlar arasında bir müsabaka yapılsa birinciliği 
lrakya pavyonunun alacağı muhakkak sayılıyor. İstan

bul pavyonu da en çok gezilen pavyonlardan biridir 

Aa ç•h,anın çok çahtandan 
f•zla para •imasının 

sebebi aedlr? B alıkesirde oturan bir okuyucu -
muz, mütekaid teğmen Süruri 

Ermete üzerinde durulması el -
zem bir meseleye temas ediyor. 

Bu okuyucumuz bir amele ile ko -
nuşurken öğrenmiş ki ayda 2 O 
liraya kadar ücret alan bir ~çi 
muvazene, buhran ve saire gibi 
vergilerle mükellef değildir. Fa
kat tesadüfen bir gece yevmi -
yesine veya mükafata istihkak 
kesbedip te ücretinin yekCınu 20 
lirayı beş on kuruş geçti mi, der
hal mükelleflerin sırasına girer 
ve aylığından 420 kuruş vergi 
kesilir. Bu takdirde fazla çalıştı -
ğı veya mükafata istihkak kes -
bettiği için kazancı artacak yer -
de eksilir, eline 20 lira ile kü -
suru değil, fakat 15 lira ve kü -

Ostte, genel kurmay ha§bnı Tokatl ılarla birlikte, ortada Afyonda, aıtta 
Boyahatda tcuhürata iştirak edenler 

Tokat (Hususi) - 30 ağustos zafer feı bayramı her senekinden daha par
bayramı burada coşkun tezahüratla lak kutlulandı. Asker alına şubesi önün
kutJulanrnış, genel kurmay başkanı de yapılan merasimde ordunun kıdem-

suru geçer.• General Fevzi Çakmağın bir kaç gün sp; genç subayı namına yedek asteğmen 
İzm.Lı sergisi öntınde kalabalık Okuyucumuz: evvel şehrimize teşrifleri hatırası da Ekrem Vural bir söylev verdL Ona jan-

lzmir 3 (Hususi muhabirimizden)- marlannın , Türk dekorasyon mühen- - Az çalışanın çok çalışandan faz- tezahüratın parlaklığı için vesile teşkil darma kopıotanı mukabelede bulun-
On binlerce voltluk elektrik ı'ığının clislerinin iki ay içinde meydana getir· la para almasının ne hak prensip- etmiştir. Şehrin her tarafı elektrikle du. Öğrenciler tarafından da manzu-
aydınlattığı İzmir fuarında gece cidden dikleri bu eser öğünülecek kadar gü- }erine, ne de tabi&t ve iktısad ka- tenvir edilmiş, gündüz geçit resmi ya- meler söylendi. Hava kurumu önünde 
tıefis oluyor. Fuarın iki geniş antresin- zel olmuftur. Sümerbank. pavyonunun nceusın~ladnedin~r.uygun olmadığı düşün- pılmış, söylevler verilmiş, Atatürk hey- hava kurumu başkanı müftü Hakkı 
d keline çelenk konulmuş, ordu e\inde Dağlı bir söylev ''erdi. Müteakiben 

en geçip gelen ziyeretçi kitleleri, k:en- hazırlanmasında gösterilen bu bezenis Bı"z de bu duş-u··nceye tebean·. b' b 1 ·ım· t• At ı·· k" .. h 
d . ır a o verı ış ır. a. ur un. cum uriyet halk partisine 

ilerini, bol ı•ıklı bir nur ~ehrile kulak- iyi mal kadar iyı" reklam ve iyi propa- - Kanun mademki 20 lı"ray" kadar s· ta ı t I ·· · I T T _ ... ıvas ve sme nominün Halkevine gönder-
an dolduran coşkun muziğin içinde gandanın da ehemmiyetini açığa vuru- olan ücretleri vergiden haric bı - Sivas (Hususi) - 30 ağustos zafer dikleri imzalı fotografileri merasimle 

buluyorlar. Birbirine yakın radyoların ·yor. rakmıştır, o halde 21 lira alanın ve tayyare bayramı münasebetile coş- talik edildi. 
değişik lisanları da buna ilave edilirse, İzmir halkının temayüllerini vergisi sadece.20 lirayı geçen ( 1) kun tezahürat yapılmış, fener alayları, Çocuklar tarafından yine Atatürk ve 
insan kendisini beynelmilel bir mec· çok güzel ölçmesini bilen ge- lira üzerincien kesilmek icab e - milli oyunlar, balolar tertip edilmiştir. İsmet İnönü manzumeleri okundu. Ge-
liain toplantı salonunda sanıyor. F ran- neral Kazım Dirik, Fuar gazi • der, diyoruz ve soruyoruz: Göymükte ce burada bulunan İstanbul operet hey-
aızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, nosunda daima gülen çehresile rastla- - Bugünkü tatbik şeklinde acaba Göymük (Hususi) - Zafer bayramı eti tarafından hava kurumu menfaatine 
Arapça, Yunanca ve sair lisanlarla k.o- dıklarına Trakya pavyonunu tavsiye kanun yanlış tefsir edilmiyor burada 14 yıl evvel bugün için çarpı- bir temsil verildi. 
lluşan ziyaretçiler yukandaki hesabın ediyor. Ancak reklam edilen yalnız mu? şanların içden gelen tezahüratı ile kut- Geyvede 
h · · be 1 T ç k cworuyoruz lulanınıştır. Halkevinin temsil kolu A- Geyve (Hususi) - 30 agus.. tos zafer 
arıcındcdir. Fuarın havasını yne • rakya pavyonu değildir. o sayın '11 

'l --------------- kıIJ. piyesini temsil etmiştir. bayramı Geyvede büyük tezahüratla lnı clleştiren ilk tesir de iıııte budur. general tavsiyesini ıııu cümlelerle ta-
T T Mardinde kutlulanmıştır. Sabahleyin erkenden 

Geçen yıl İzmir fuarını gezen bir zi- mamlıyor: s· ı· d. k b t• Mardin (Hususi) - Zafer bayramı halk, mektepler, jandarma müfrezesi 
Yaretçi hiç degı ... lse bir, iki defa tanıdıg .. ı - Yalnız Trakya pavyonu size tam Jr z JVaÇ re 3 e ) gündüz ve gece sabahlara kadar devam Cumhuriyet meydanında toplanmıştır. 
Çehrelere tesadüf edebiliyordu. Bu yıl fikir veremez. Heıhalde <(bizim şaşa- Fakılı (Husu.si) - Kara Semir kö - eden tezahüratla kutlulannuş, hava ku- Merasime hep bir ağızdan söylenen İs-
~a~ sahası bir kaç misli genişlediği için la»da uğrayın. Gezerken terliyecek • yünden Mehmet ayni köyde ikamet e- rumu menfaatine ordu evinde mükel- tiklal marşile başlanmış, bundan sonra 
d u ırn~ keybolmuştur. Bittabi arka- siniz. Bizim şaşal yorgunluğunuza bi- den Ayşe isminde bir kadınla evlen - lef bir balo verilmiştir. muhtelif kimse er nutuklar söylemiş -

1 
aşlarını kaybedenler için fuarda bu- rebirdir. mek istemiştir. Ayşe Mehmedin bu tek- Boyabadda lerdir. Büyük Önder Atatürke tazim 

Ufrnak da büyük bir teaadüfe bağlı. Şafalı unutmayan general bu tavsi- lifini kabul etmemiş ve bir müddet son- Boyabad (Hususi) - 30 ağustos za- telgrafları çekilmiştir. 
Fuarda en büyük işi gören hopar· yesile hala İzmirli olduğunu açığa vur~ ra. At·bdullah isminde birile izdivaç et-

lörl d" Ç "' k bed ·ı k ·ı 1 · ı · ı · l .. k l mış ır. er ır. ocugunu ay en ana ı e, ~a suretı e zmır ı enn a a ·a arı.nı çe. Bu halden muğber olan l~ıehrnet 
anasını kaybeden çocuk doğru aoluğu kıyor. Fakat muhakkak olan hır şey Kanlıcadan tütün getirmekte olan Alı-
~ornite pavyonunda alıyorlar ve sani- varsa, o da şudur: dullahın önünü kesmiş ve dövmek is -
Yeler içinde hoparlörler fuar sahası lzmir generalı unutmadı. temi.ştir. Abdullah Mehmedin bu taar-
içinde çın çın ötüyor · Eğer vilayetler paviyonları arasında ruzuna mukabele olarak ~ilah istimal 

Kızılcahamamda 
Pehlivan 
güreşleri 

Bu suretle bir gece içinde on beş, bir müsabaka yapmak icabetse Trakya etmiş ve Mc."ımedi kurşunla üç yerin -
Yirmi çocuğun kaybolduğu ve bulundu- paviyonu yüzde yüz vilayetler ~ampi- den yaralamıştır. Sey hamamlarında Püryan 
iu vakidir. yonı'luğunu kazanacaktır. Trakya pavi- Vak'adan Fakılı jcındarma kuman - ayı başladı * yonuna ayak atan bir ziyaretçi orada danlığı haberdar olmuş ve suçluyu der- .. 

Sı"yas"'ı dostluLların millet ferdler"ı b' .. k" b" o· "k •. . hal yakalıyarak müddeiumunıiliğe tes- Kızılcahamam (Hususı) - Tayyare 
I[ ır goçmen zev ı, ır ırı. ener1ısı ve . ım· ti y lı d t d • 1 bayramında Kızılcahamam tayyare 

::_ · d 1 dı.. · · 1 k · · Edi . k .. .. .. .. .. lim e ış r. ara a e avı a tına a- . 
~cnn e aşı a gı tesırı an ama ıçın rnenın sıca ~uzunu goruyor. . bnmıştır. kurumu menfaatine bir pehlivan gü -
fuarda yarım saat dolaşmak kafi .. Yu· Dört ayn pavıyonun hirleşmesıle . . reşi tertip edilmi.§tir. Bu güreşe bir çok 
ilan ve. Sovyet pavyonlarını ziyaret büyük bir ada üzerinde beto~ arme o- Sı~ısta hır suçlu yakalandı pehli_vanı_a~ _işti~ak e~: Ta~.l~~en 
~~nlerın sayısı bu dostlukların derece- larak yükselen Trakya pavıyonunda Sivas (Hususi) _ Pınarbaşında Me _ on b~ kışılık hır seyırcı kitlesı o~un-
•tnı kolayca ifşa ediyor. Ziyaretçiler bütün bir Trakyayı görmek mümkün - tiye köyünden Reşad Reşu bundan bir de~ gur~lere. ~lanmış, ~· .. Tekir -
\'unan pavyonunda uzun müddet kala- dür. Bu paviyondaki grafiklerden öğ- müddet evvel 60 yaşındaki İbrahimin daglı Huseyın ile Afyofüu Suleyman 
tak meşgul oluyorlar. reniyoruz ki Trakya çok hızlı çalışıyor. yolunu keserek atını zorla almı~ ve ih- çıkn:::ıştır. .. . .. .. . 
, Vaziyet Sovyet pavyonu için Köy iktısa.diyatına verilen lay:met bü- tiyan da yaralamıştı. Zabıtaca uzun GU:eş ~n uç .. dakika surmu~, ?etice-
:ı~ "d" y k bu-yu .. ,_ .. k ·· Za b · d b k b" b" tı d 1 k 1 de Huseyın Suleymanı yenmıstır. '14: aynı ır. a ın ve K: yu tur. ten u pavıyon a aş a ır ır araş mıa an sonra suçu ya a an - · .. ' . • 1m 
d ı · · h .. . . . .. · . d k ış , dl" ·1""; .. r Bu gureş kısa, fakat çok çetın o uş, 
os~umuz So"J:'et erı~ sanayı. sa a~ı.n- şe.~ g~rec_;gımızı . umıt etmıyor u · m \ e a __ ıyeye venw~ 1t Afyonlu Süleyman Hüseyin pehlivan 

dakı muvaffakıyetlerı gıpta ıle degıJ.; Çunku Kazım Drık Trakyalıdır. Ma d' d k fe a al için güreş esnasında (gaddarca güre -
daha yakın bir samimiyetle ve zevkle İstanbul Ticaret Odası paviyonu, iz- r m e on r ns S onu şiyorsun) diye bağırmıştır. 
leYrediliyor. mir fuarının en çok ziyaret edilen ve Mardin (Hususi) - Hususi idare Kazada bu aylarda en eğlenceli ha-

Mısır pavyonunun üzerinde dalga- beğenilen paviyonlarından biri olmuş- tarafından yaptırılacak olan konfe- yat başlamaktadır. 30 ağustos bayram
lllnan bayrağın bize çok yakın oluşu tur. Günde 25-30 bin kişi bu paviyonu rans salonunun inşasına yakında baş- lan büyük bir se\rinçle kutlulandığı 
bu pavyondan ziyaretçileri eksik etmi- ziyaret ediyor. Pek kısa bir zaman i • lanacaktır. Salon çok büyük olacak, gibiPüryan ayı ismi verilen toplantı -
)or. Panayırımıza iştirak eden dost çinde hazırlanan lstanbul Sanayi mü • bundan sonra verilecek bütün konfe • d~. bu ayın başlarında yapılmaktadtr. 
ciey}etin idarecileri bu sıcak ve samimi essese1erinden bir çoklarının son daki~ rans ve toplantılar bu salonda yapıla - P.uryan ayı Sey hamamınd3 kurul~ 
•laicadan ciddi surette memnuniyet kada temin ettiklem nümuneler teş • caktır. blır kkebaçılp pazank .. ~.ıkr. kBuulkebadp ~~ı 

·· h" edili H .. T·· k" o ara a an uçu uy ar a pışırı -
roateriyorlar. Ziyaretçilere Türkçe ve ır yor. er şeı.e ragmen ur ıyc- . . .. . An k b lir Püryancılar evvela toprağı küçük 
llgilizçe izahat veriyorlar. nin biricik sanayi tchri olan lstanb.ul t:zrın.allı cıdden guzeldir: ca u bi; kuyu gibi a~arlar, sonra içine ke -

Bu yıl denilebilir ki panayırın en gü- İzmir fuarına daha ıenit mikyasta ış- g.u~ellık lstanbulun sanayı ~a~eketI:. • babın yağını toplamak için bir tepsi o
tel ve cazip pavyonu Sümerbank tara- tirak edebilirdi · ırı.nı canlandıracak kadar şamıl degıl- turturlar. Ve kuyunun kenarlarına so-
fından vücuda getirilmiştir. Türk mi- Bu paviyon geniştir. Hazırlanışı, dır · kulmuş çiviler üzerine temizlenmiş ko-
'= yunlar koyulur, sonra bu kuyunun üstü 

Pazar Ola Ha .. n e. Diyor Ki 1 iyice örtülür. Etrafı çamuria sıvana -

- Bunu duydum da, doğ· ı ... Son günlerde kütübha-ı •.• Bu da, h~ta okuma! Hasan. Bey - Güzel, fa • 
!'Usu memnaa oldum Basan -1en raibet fula imif.. .evldnin a•la•dıimı &ÖS • kat kaç tane kahve kapan • 
&ey.. tmb•- DUŞ acaba! 

rak kebabın buğusu çıknn}:acak şekle 
getirilir, sonra üstüne ateş yakılarak 
kebap pişirilir. Bu kebap çok lezzetli· 
dir ve havalide sade bir ay zarfında pi
şirildiği için her taraf tan kafile kafile 
köylüler gelir. Şarkılar ve rakıslarla 
eğlenilir. 

Karamanda havalar soğudu 
Karaman (Hususi) - Şehrimizde, 

iki gündenheri hav*lar bozulmuştur. 
Adeta kış gelmiş gibidir. Çiftçi yeni yıl 
ekimine başlamış bulunmaktadır. 

Mardinde bir cinayet 
Mardin (Hususi) - Burada bir ci

nayet olmuş, Palas oteli sahihi Abdü
laziz, karısı Münire ve çoluk çocuğu 
avludaki tahtta yatarlarken, sabaha 
karşı damdan atılan büyük bir laf par· 
çası, Münirenin kafasına gelmif, eze· 
rek öldürmüştür. 

Taşın kimler tarafından atıldığı he
n üz anlaşılmamıştır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

HidiselerY' 
>-...ıw6~~ 

K&l'$1&1nd 
lstanbul susuz kalacak 

Dostum dalgındı. 
- Ne düşünüyorsun? 
Dedim; 
- Ji'ena, diye cevab verdi, kışın 

halimiz yaman! 
- Kışın kömür mü bulaımya -

cağız? 
- O ciheti bilmem.. Su bulamıya

cağız .. 
- Su mu bulamıyacağız? 
- Evet, İstanbulda içmek için su 

bulunmıyacak. 
Terkos muslukları aknuyacak. 

Vakıf çeşme suyu kuruyacak. Yağ
mur yağmıyacak. 

- Fal mı baktın. Yoksa rüya mı 
gördün? 

- Ne fal baktım, ne de rüya ı:f5r
düm, bir gazetede okudum. 

- Tuhaf şey ben de bugün bütün 
gazeteleri okudum amma böyle bir 
yazı gönnedim. 

- Al oku! 
Elime verdiği gazetede, gösterdiği 

serlevhayı okudum: 
cBu kış süt buhranı olacal-.-mış.• 
cİnek ve mandıracılar böyle iddia 

ediyorlar.> 
Dostum bu yazının manasını şöy

le tavzih etti: 
- Su bulunsa süt buhranı olmaz. 

cİstanbulda süt buhranı olacak> de
mek, İstanbul susuz kalacak; süt di
ye satılacak kadar bile su bulunrnı
yacak, demktir. 
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ürk ve lngiliz denizcilei-ı 
arasında dostluk 

Şehirde yolunu · kaybeden bir İngiliz 
bahriyelisinin başına gelenler 

ilk gördüğü Türk denizcisinden yardım istedi. Bir kaç dakika içinda 
arkad~ oldular, 'ehri gezdiler. Biribirlerinin lisanlarını bilmedikleri 
halde Atatürk ve Kral Edvardın dostluğundan bile bahsettiler. Bu ti-

yinı dikkat hikayeyi bizim denizcimizin aizmdan dinleyiniz! ---

SON·POSTA 

General Mola 

Eylül 6 
~ -::;'J 

İNGİL TERENİN T ARiHi 
• 

Dünyanın en büyük imparatorluğu 
nasıl kuruldu, nasıl genişledi? 

Yazan: 8Uleyman Sıtkı 

-2-
Halefi birinci (Hanri ) İngilizlere 1 hal, İngilterede başka hükümdarl:ır1n 

hürriyet esaslarını temin etmiş, ondan yapabileceği değil , hatta düşüncbilece: 
sonra bir anarşi devri zühur etmiş, ge- ği bir iş bile değildi. Yalnız Sekizi nCl 
ne Fransız hanedanından ikinci Hanri J,(Hanri) nin bu sui idaresinin tesıratl 
(Normandiya) hanedanı yerine kral ol- ,halefi altıncı (Edvar) zamanında gö· 
.muş, hükümdarlık nüfuz ve kud- .rülmüş ve memleketin bir çok yerle· 

Aşağıda okuyacaklarınızı bize dün Anlar anlamaz, kocaman kocaman retini kiliseye karşı da müdafaa ve mu- ,rinde isyanlar, kıyamlar baş göster· 
donanmamızın kahraman efradından (Yes) leri sıralıyor. Tophaneye gelince hafaza eylemiş, İskoçyalılarm bir istila miştir. Ay ni zamanda Protestanlık da 
biri anlattı: denizi gördük. Tekrar sevindi. (Bos - ve tecavüz teşebbüslerini kırmış ve ;memlekette büsbütün yayılarak kato· 

- Karımanın önünde karşılaştık. U- for) dedim. Düşündü. (Bosfor) diye (Irlanda) yı zapteylemiştir. Fakat bu liklik zaafa düşmüştür. 
zun boylu, sarışın, gözlüklü bir İngiliz tekrar etti. hükümdar, aslen Fransız olmasına rağ- F k t ( 155 3) d ak h .. k d"· . . . a ·a e m amı u um ... 
çavuşu. Tam yanından geçerken kolu- - Sen nesin? Vazüen ne diye sor - men, Fransadakı eyaletlerını muhafaza . (l\1r . rn..d ) t 1_ 1 . ka· 

t B . t k k ı · · · 1 k d k . . b.lh 11 k ,rıye .ı.arıe ı u ar , e.l\.lar ge mış mu tutu. ır e e ımesmı anıya - dum. Bunu sormak için de ·olum a i ıçın, ı assa Fransız kra arına arşı t 1.k1.u . 1 k tt h ~ k· k 1 gwa 
d 

- · 1 b. ·· 1 y ·· .d 1 . . • o ı ıgı mem e e e a ım ı ma ma ıgım ıngı ızce u zun ır cum e. u- işareti gösterdi. cı a etmıştır. Bunun ogullan ve va- . · . . . e· 
züne baktım. Başımı iki tarafa sallı - Düşündü. Kollarını geu~ ideıı geınıye ris1eri olan aslan yürekli (Rişard) ç~lış1?ış .ıse ~e, artık Ing~lızlerın ek~ 
yarak anlamadığımı anlatmak istedim. bayrak sallıyor gibi açıp kapadı. Ba - ( 1 189 - ı 199) ·1 t ks · (J n) rıyeti azımesı "Protestanlıgı kabul ey ~ 
Akşam olmuştu. Misafir meslektaş e- şıını değil manasına salladım . Tekrar ( 1199 - 1216) d: ~n°!~~r~~larile ~ğ- diği cihetle (Marie) büyük bir. muka· 

· vemete maı:uz kalmıştır. (Marıe) dcJl 
pey telfışlı. Taksime gitmekten vaz - düşündü. Bu sefer de telsiz maniplesi raşmış1ardır. Fakat topraksız (Jan) ha- . S k" . . H . . d.w, k 0 • 

t . G . · ı d ls halden . ı· . d. T d.k t· S G 1 M 1 ı· d k. f . t . . t b u 1 d ff k soma e ızıncı annnın ıger ızı geç un. emıcı er ne e o a 1şare mı ver ı. as ı et ım. ıranın enera o a, spanya a ı aşıs ıs- rıç e u ugraşma arın a mm·a a o- 1 (El" b th) 1558 d h .. k.. d ·ltl< 
anlarız. kendisine geldiğini kestirdi. Elile o - yan hareketinin bac;ında olan General Jnmıyarak (Normandiva) eyaleti ile an k .. ısa ~t kt e bu ~:11 aı ıi· 
Düşünüyorum. Bana sorsa sorsa ne- ;eağa kömür atar gibi yaptı. Frankonun en sıkı İş arkadaşıdtr. Mo- (Anjon) eyaletini kaybetmiş, dahilde mb edvlıı~edçı 

1
. 

1 
.a
1
.n kils~~a. ~ m 
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1 <1ıl • ? Muh kk k . . . d . ı· K. . k.. .. .. 1 l d Fr k ·ı be b i dak. d ı· · ı · h .. . t l t k ·ı a e esın e ngı ız ısesının papa le-yı sorar. a a genıısırun emır ı - ımın oyunu soruyo.csun ıem - a a an o ı e ra er, .spanya ı e ngı ız urrıyet eme taşını eş ı .. h . t• k t'• tt 1 ş· 
b 1 d w ht l . s·. ·1 tl · ı · d" h Ik h .. k . ı· l" .. k d b .. .. kk ' ) . 1215 d ruc anıyeı esası a ı sure eyere u un ugu rı ınun yo unu. şerı. ızın gemı er mazu a ışıyor ı- a u ume ıne, sosya ıst rc3ıme ar- ,c en ( uyu anunu esası yı e . . . 

Yanyana yürüyoruz. Birdenbire btr yecek oldum. (Mazut) sözünü duyun- ıŞI isyan etmişlerdir. İngiliz milletine vermeğe mecbur ol- mıştıı. İk" Kadın Ar d 
dükkan camekanında eski bir deniz ca kendini toparladı. (Valf; işareti ver- Mola şimal cephesini idare etmekte- muştur. Bunun oğlu Birinci (Edvard) 

1 asın a 
tablosu gördüm. Hemen işaret ettim! di. Anladım ki dostum makine çavuş- dir ve İrunla Sen Sebastien muhare - , 1283 de İngilterenin (Gal) eyaleti is- Kraliçe Elisabeth zamanıııda meŞ'" 

Cevab; kocaman bir! ' ,larından. ,helerini yapmıştır. Mola bu muhare - tilasım tamamlamıştır. bur İskoçya kraliçesi (Marie Stuart), 
- Yes! Tramvay durak yerinde bekledik .. heleri kazanmakla halk kuvvetlerini Yüz Sene Muharebelen İngiltere tahtına istihkak iddia ettiğin'" 
Artık anlaş~t~. Teredd~dü kal - Artık vaziyeti tamamen biliyordum. -~~l!. ~ü.ş~~ı_,":~.i~·~!,_~~ 1,Jt.ra~~9t;ı·.:.... Ara.?a.~ g:çen bir iki htikümda~dan d~n iki kadı~ arasınd~ cidaller. ol~~ 

~~~· K<;>lk~l~ gırdik. Foto Sureyyarun ,Tramvaya binince tekrar elleri cehle - // ' sonra uçuncu (Edvar) 1337 senes~nde ;N~ayet (Elısa~th) sı!aset~eki dırıı 
o~u~de .. Ingı~ çaVU§una Kralmın res- ,rimize daldırdık. Fakat bu refer bilet-~. V!! 1 _... '1; ecdadının (Normandiya! . ':e ~An~?n) yetı ve şe~tanetı s~yes.ınde ls~oçyan~ 
mını gosterdun. Durdu. Uzun uzun çi benden hovarda çıktı: ~~ dükleri alınası bahanesını ılerı sure- genç ve guzel kralıçesı (Marıe Stu 
baktı. Parmaklarını biı" araya toplayıp _ Onlardan bilet alınıyoruz. Misa _ rek Fransız taht ve tacına da talip ol- art) ı 1587 de tutturup katlcttirmel< 
ağzına götürmesinden sonra damağını fir onlar dedi. mak suretiyle (Yüz .sene) muharebesi- suretile mevkiini tahkim eyleıniştif· 
çatıan:ıasınd~n ~nladım ki fotoğrafı · _ Ey~allah, lakin sen bunların mo- Gayet zarif bir elbise nin ziihuruna sebcbiye: _ve:miştir. Bu Fakat (Elisabeth) bu gaileden ~u~u-
fev~~a~e b:ge~dı. . . törlerinin, kayıklannın hangi rıhtıma Modelini gör - hükümdarın torunu ~m:ı. (~d~ar) lur kurtulmaz, İspanya kralı ıkınci 

T_Unelin gışesınde durd~. Ben elun~ yanaştıklarını biliyor musun? düğünüz elbise ~... 13 77 - 1 399 dan so~ra Ingılız hukuı:ı- (Filip) in i~di~ları k~rşısında ~a~ı:ıı~: 
cebıme sokunca o da aynı hareketı _ Yahu sorsana işte adamcağız ya _ çok zarif bir so - ~~fl.~·~ darlığı Lancastie hanedanına geçmış- İspanyollar Ingıltereyı zapt ve ıstıla l 

yaptı. Ben bozuk para çıkardım. Bak- nında. kak elbisesidir. İ- . ' tir. Bu hanedanın yetiştirdiği başlıca çin (mağlfıp olınaz Armada) denileJl 
tun yeni arkadaşım da bir avuç para _Demesi kolay amma yapması güç, pekliden de ya - _ _, .... ·'} üç hükümdar dördüncü, beşinci ve al- me.cıhur donanmalarını ihzar ile yol3 

tutuyor. İngiltereden kalktp buralara kabadayı isen sen sor. pılabilir. Yünlü - j' ' ~ tmcı (Hanri) }erdir. Bu üç hükUmdar çıkarmışlarsa da bu donanma 1588 de 

ek d ğilim. . k 1 tt Eı· - Şa a e me ısanını an ama ıgın ~ 1 k . . . (H d .d ~ 
kadar gelmiş denizciye para verdire - k t 1. 1 d -. den de.. Yalnız f. 1 zamanında İngiliz yüz sene muharebe- malüm olan müthiş hezimete uğramıŞ· 
c e ya, aş anmı ça rm. ım- d 1 1 ahb bl t ., B 1 b yünlüden yapıl - , , sinde Fransada hayli zaıer er azan- Ingilizlerın Amıral ouar ) ı ar 
le, gözlerimle (olmaz vallahi olmaz! a .. amha nDasılm b ah aş ~ızd .. 

1 
un ar u- dığı takdirde ku - mışlar, fakat altıncı Hanri zamanında ruıdeki 34 gemiden olan donanma• 

A b ah . firsin" bel d . 1 gun ep o a a çeye ın ı er. 1· . . "d ·· kkeb yı Y u, mısa . ernı~ o - . . maşın biraz ince uğranılan mağlubiyetlerden sonra n- sı t 2 7 biıyük gemı en mure 
dum. Birer birinci mevki bilet aldım. Zat~ ~olmabahçeye ge~ıştik. Be- olması lazımdır. gilizlerin elinde Fransa topraklarında olan İspanyol donanmasını, muhalefeti 
Araba ağzına kadar doluydu. Orta yer- ra~~r ~d:. Ol~u 0f.acak . .Y.~nı ~ost~nm K a 1 ı n kumaşla yalnız (Calais) şehri kalnuştır. Bu al- , havanın da yardımile nihayet mağl~.b 
de karşı karşıya durduk. 5~ ıle a 81: s~g sa ım ~otur~y~' ... ~ - yapılırsa giizelli - tıncı (Hanri) nin idaresizliği yüzünden ve perişan eylemiştir. İngi.1izlerin b~-
Arkadaşıın cebinden kocaman bir si- elim. 0 . da çıylik etmedi. Denızı go~n- ği kaçar. Kabıı 0 • ~ çıkan bir ihtilalde krallık (York) şu- tün dünya denizleri üzerinde hakiıxll-

gara kutusu çıkardı. Lafı uzatmıya - ce be~~ bıra~p ~vuşmad_ı. ~estro) er- il.ur. Modelimizin besine geçmiş ve bunlar da üç hüküm- yetleri işte bu tarihten baş1!1r ve geııe 
yıın, ben bir türlü tünelde memnu ol- den filika gelincıye kadar bırş~y .ko - rengi mavidir. dar yetiştirerek üçüncüsü olan (Ric- bu tarihten itibarendir, ki Ingiliz s~t-
duğunu anlatamadım. Kimse de im - nuşm~?an, yanyana ~urduk. E:ımı sı - Kolların ağzı ya- hard) ın 1485 de (Bosvarth} da öldü- vet ve şevketi, şimdiki azametinin ıJlC 
dadıma yetişmedi. Hazret çubuğu tüt- kıp diger arkadaşlarıle beraber s.ında-ı ka ve ön ise be _ rülmesi üzerinde (Tudar) hanedanın- esaslarını kurmak yolunu tutmuştur. 
türdü. la atladı. k d 'dan yedinci Hanri kral olmuştur.. Bu . . f da 

Az kon u or Pek meraklanmadık- Son defa selfun verdim. Hepsi birden yaz um.aştan ır. . . . İ k a kralı Elızabetm ve atın o sonra 
uş y ' 11 · · k k tı · ··r- a ··ı Kordelası si ah _ yedıncı Hanrı kızını s oçy 

ça ağzını açmıyor. Fakat beni kaybet - e :rıı:1• as e erme go ur u er. . Y (Jak) a tezviç etmek suretile Büyük İngilterenin en büyük hükümdarlfl' 
memek istediği de belli. Tünelden çı- lngılızl~r de Kralları kadar centıl - tır. Fakat bu el - ,Britanya krallığı ittihadının esaslarını rından addedilen (Elizabet) in 1603 t~ 
kınca tekrar kolkola girdik. men g~ldı bana. . . bisenin renginde hazırlamıştır. vefatı üzerine maktül (Maric Stu ~ 

Hemen bir paket yenice aigarası al- Yem dostum İstanbulda de.rnzı kay- de olabilir. Etek 1815 • 1603 art) ın oğlu olan Jak Kral olmuş, 162 
dıın. Bir iki nefes çekti. Ttpkı Kralının be~işti .. amma, _yol~a .beniı!1 selamla - iayet dardır ve Bunun oğlu Sekizinci Hanri zama- senesine kadar hüküm sürmüş, yeriJl~ 
güzel çekilmiş fotoğrafı önündeki haz- dıgun ~rk zabıtlennı benıı:nle bera - h a i iI kloştur. nında ( 1509 - 154 7) İngiltere, Avrupa oğlu Birinci Şarl geçmiştir. Şarlin ıı& 
zı duyduğu mey~and~: .. ber selamlamamazlık etmedı. Kolların üstün - ,işlerine daha ziyade karışmağa başla- manında hükümdarlık makam.~le ~ 

Tophaneye do~ yu~yoruz. Ben: . Sekizinci Edvard buradan giderken deki parça ayn mış, ezcümle Fransa ~~e Avusturya a- lfunento ~ras1?da senelerle .su~~~ 8 
- Edvard, Ataturk, dıyor, sonra iki benim şahsi bir dostumu da beraber biçilmiştir. rasındaki rekabete mudahale ederek olan ihtilaf nihayet kanlı bır ıhtıliıl. 

elimin şehadet parmaklarımı birbiri - götürecek demek. Yazık! B lb" . Avrupa siyaseti üzerinde müessir ol- müncer olmuş, Birinci Şarl birçok yat! 
.. k d tl w • t a· K T u e ıseyı yap- ' İ . . h Ik k d. . d sU' ne surere os ugu ışare e ıyorum. . . mak için bir met- muştur. Bu kralın zamanında, ~gılız- ~ş hareket.lerile a ı A en ısın en a • 

------.. -----.. -------·-----------------•. ----.---·~ 
<;ONUL iSLERi 
Renzerine az tesadüf 
Edilir bir dert 
Muvakkaten Yakacıkta oturmak· 

ta olan bir kadın okuyucum bana 
ruban derin bir buhran geçirmekte 
olduğunu anlatıyor. Derdini üç beş 
satırda hülasa edebilirim. Diyor ki: 

cKocamla sevişerek evlendik. Ço
luk çocuk sahibi olduk, yedi sekiz 
sene çok mes'ut bir hayat yaşadık. 
Fakat sonra bu saadeti felaket ta • 
kip etti: Kocam hastalanmıştı. Size 
tafsilat veremiyeceğim. Yalnız şunu 
söyliyeyim. Yavaş yavaş bozuldu, 
maddeten büsbütün değişti, tanın • 
mıyacak bir adam haline geldi, bir · 
denbire de çöküvermiştL nasıl söy1i
yeyim. Merhamet uyandıracak bir 
görünüş aldı. İlk zamanlarda ben o
nu hep eski halile görüyordum. Fa
kat bir aralık karşımı1.a bir erkek 
çıktı. Bize bakarken dudaklarında a
cı bir tebessüm var gibiydi, bize a-
cıyor sanılırdı . Evvela kızdım, son
ra bu alaka hoşuma gitti, gön1ümde 
ona karşı bir kayına duydum. Ve 
bir gün baktun ki kocamı iğren9 

görmiye başlamışım. İlk dakikada 
bu hisse isyan ettim~ Keneli kendimw 
den iğrenmiye başladım. Fakat gün 
geçtikçe hissim kuvvetlendi ve şim
di korlanıya başladım.• 

Okuyucumun derdi gerçekten 
benzerine az tesadüf edilenlerden -
dir. Ve bir defa bnşladaktan sonra 
maalesef önüne güç ge~ilir. Tedavi
si büyük bir irade kuvvetinin bu -
lurunasma bağlıdır. Bu okuyucum 
ne yapmalı? Tavsiye beylik ilôç cin
sindendir; benim hüviyeti anlaşıl • 
masm diye bililtizam Yakacık de • 
diğim sayfiyeden inmeli, o erkek • 
~en uzaklaşmalı, bir müddet tenha 
bir yerde oturmah, ve 1<eudisiııi bir 
~evceden ziyade bir hastabakıcı 

nemşire farzetmelidir. Bu okuyucu-
mun yedi sekiz senelik bir izdivaç 
bayatı geçirmiş olduğuna bakarak 
otuz yaşını aşmış olduğnnu tahmin 
ediyorum. Bu yaşta kadm erkeğe na
zaran daha soğukkanlı olabilir. Son
ra an1aştlan çocukları da vardır. Bir 
hasta ile iki çocuk arasında hassas bir 
kalb avunacak bir mevzu bulabilir. 

TEYZE 

ro metro kumaştan i.iç metro ıerin papalıkla _ol~n ~a.bıta~~·ı ~e:ııere~ gutmuş, nihayet pa~lamcnton~n k31 • 
virmi santim yüz kırk santim eninde- Sekizinci Hann, Ingıliz lçılisesının reı- rarı olmaksızın vergı toplamaga k _ 
• ' · ruh · · ·ı~ dil · t · k b un üzerine evveln İskoç ki kumaştan ise bir metro yetmiş san- sı anısı ı an e mış ır. ışmış, un . <: rıi• 
tim alındığı takdirde kafi gelir.. . İsyanlar, Kıyamlar yada, s?nr~ .trland~da ısyan çıkmı.,~-aJS 

Etekte görülen cebler gayet basit Sekizinci Hand, para il~ meb'usla- hayet Ingılız . ~rlamentosu da K bil 
olduğu için onları aynca izaha lüzum nn ahlakını ifsat suretile Ingiliz par- karşı resmen ılanı husumet ederek ptıt" 
görmedik. lamentosuna da hakim olmuştur ki, bu ordu toplamış, bu ?rdunun baş~na 51 

Matbuat direktörlüğünün muhterem 
misafirimize takdim ettiği ... koleksiyon 

ıamentonun evvela meçhul ~ır aı:ı9_ 
olan (Olivier Cromv~ll) geç_mış, b\lz9' 
dam azmi ve metanetı sayesmde az t • 
manda parlamento ordusunu kuV'1e ı.l 
1i bir hale getirmiş ve Kral ordu~l'lcj 
iki defa mağhib ettikten sonra Bir1j5• 
Şarl İskoçyalılara iltica etnıi~sede, 5• 
koçyalılar kendisini (Cromvell) e ıe 
liın etmişlerdir. 

crıtO 
(Cromvell), Kralı gene parlfıl? 

31
.,,11 

huzurunda muhakeme ettircrclc ıd·rıde 
mahküm ettirmiş ve 1 649 senesı 
hükmü idamı icra ettirmijtir. . 

. . tıevı 
Ondan sonra Ingilterede bı: bıl 

cumhuriyet idaresi teessüs etıruş, Jllİş' 
idarenin başına (Cromvell) geÇ tc -
bu azirnkar adam zahiren (Protec o~ 
ur) yani muhaf1z unvanını aın11::ııai1" 
hakikatte gayet müthiş bir nskcı 1 

tatörlük kurmuştur. 
.. ,ar> 

(Arkası .. .; 
1 .............. . 

-·································· .. •••• t19' 1' t> 
dan Türkiyeyi ecnebilere tanıtnltı }(ol· 
Kemaliste ismindeki m~u_anı~,.01-d' 
cild içinde Majeste Sekizıncı E 

Matbuat Umum müdürlüğü tarafın-ı1eksiyonu ceylAn derisinden mamul bir f thancsine verilmiştir. 
yesile çıkarılmakta olan La Turquie takdim edilmek üzere dün İngiliz se - · are 



Avrupada biribirine karşı 
hazırlanan iki cephe 

Bir tarafta Almanya, L~histan, AfJusturga, Macaris
tan fJfl /talga,öbür tarafta Ru$ya ile çeko&lovakgavar. 

F ransanın kararı dahili vaziyetine bağlı, lngiltere, bu 
mücadelenin haricinde kalmıya çalışacak 

İngilterenin en ~~~~~~~~~?:~~7n~~=;~~==:ı 
tanınmı~ muharrir -
lcrinden Vt' ard Price 
Avrupayı gezip do
laştıktan sonra va -
tiyeti şu şekilde an
latıyor: 

Avrupada siya -
ıi vaziyet yavaş ya
\ı'aş tavazzuh etmek
te ve hakiki tehli -
kelerin mahiyeti 
an l'l şıl mak ta -
dır. Bugün Memel 

meselesi, A vus - ~~~~~~--~-~-~;;;::;;;;;;;;;;;:;;:=;;;;;;:;;;;;;;;;;:!J 
turya meselesi, Al -
ınanyanın Versay Orta Avrupayı gösterir harita 

muahedesinin artıklarından kurtuluşu ı 
~~selesi hep tali derecelere düşmüş, i-

dunya meselelerinin ilk safına daha 
ba\lka mcacleler geçmİftİr. 

Bugün Avrupanın en büyük mese· 
leai, faşizm ve komünizm mücadele -
•idir. 

Bu iki dütünce ve akidenin en be]lj 
başlı karargahları Bcrlin ile Moskova
:dır. Birbirile çarpıf811 ve didişen bu i
ki zıd meslek, Avrupanın hemen her 

1lrıuhitine airmit ve her muhitinde kav
~ar ve diditmelere 1ebep olmuştur. 

ngisi galip gelecek) Bitler ve Musolini 

ispanya hadiseleri Avrupada başlı- Amiral Horti'nin bundan sonra Mu-
Yan bu helecanlı intizar devrini büsbü- soliniyi ziyaret edeceği söyleniyor. 

Sinemanın Dans Kralı 
Dans numaraları bütün dünyaca meşhur olan 

San' atım zannedildiği kadar kolay 
~ğlenceli değil! ,, diyor 

Fred Aster " 
ve 

Uin atetlendirdi. İtalya da Almanya ile birlikte Rus-! Çünkü fıpanyada fqlzm veya ko • yaya karşı hareket eder mi? Fred Aster De filimlerde olduğu gibi pek yakında da hayatta arkadaşı olacağı söylenilen, 

7 

ln\in1' -1 be b A d l civelek sinema yıldızı: Cinger Böcer'ı • . . z:ın .. a.ıe si ütün vrupa a te- talya faşizmin müessisi olduğuna 
h~ını ıöıterecek, bir çok yerlerde mü .. göre kendisinden başka bir ~ey bekle- R. K. O. nun çok meşhur san'atkarı, nun için filim danslarında her ayak vel onun resimlerini kağtda çizerim ... 
ırn hadiseler doğuracaktır. mek caiz değildir. Hatta İtalya dosta- çevirdiği filimlerdeki dans numa - atmanın kendine has bir tipi, bir kıv- Tıpkı bir kompozitör gibi... Bu iş beni 

Is . . . . . . raları bütün dünyayı kaplıyan Fred raklığı olmalıdır. çok yorar ... 
~~a~rada a;·•~ F komünı~tler ne hır taraflık takıp etse bıle Yugoe - Aster'jn •dans> hakkındaki fikirlerini Filimde dans, gerek estetiği, gerek R. K. O. için çevirdiğim: 

1 arı ta dırde ranıada eag-sol favyayı Çckoslavakyaya yardıma koş - aşagıw kled' . hareketleri ile senaryonun mütem - svın· g Time cVals Dalgaın~ filminin 
lnü d l · · I-L . b' k ya na ıyoruz. 
ti,,~. c eıının pat a& vermeaı ır cm- ma tan ~enctmekle ayni davaya hiz- «- Alelade bir dansör ile bir dansör mimatını teşkil eylemelidir. Her dans danslannı ya_zmak için üç hafta vğraş-

ı sayılmaktadır. met etmış olur. aktör arasında bence büyük bir fark adımı filimin hareketini itmam eyle - tım ... 
Sol cephenin ispanyada ve Fransada Avusturyaya gelince onun Alman- mevcuttur. ·Halk dakikalarca bacakla- melidir. Danslanmı yazdıktan sonra bunlaıı 

lrleykiini bir hayli sağlamlamış görün- ya tarafından takip edilP.ce}t siyaseti rını delice oynatan usta bir dansörün Müzikte o~duğu gibi, dansör senar·· stüdyoya gönderdim. Stüdyoda benim 
lkıesinc mukabil, Almanyanın yeni - kabul etmesi temmuz anlaşmasile te - eksantrik ~dıın atmalarını büyük bir yonun her ~ır noktasını ay:ı. ayrı can- dans yazılar;mı anlıyan hususi artistler 
den Cilahlanması orta Avrupada sol min olunmuştur. .. zevk ile takip eder. Halbuki dansör }andırmalı, ıtmam eylemelıdır... orkestrasiyonu tertip ederler .. 
'creyana br91 aed çekmesine sebep Lehistan Almanya ile Rusya mev- hiç te böyle düşünmez. Böyle ~.areke te~lemediği takdirde Fakat filmin yapılmasına kadar hay· 
«>)- hah ı h · · ·ı b' l'k h buna kat ıyyen artıst denemez... 1. k't d 
•uuştur. zuu so unca angısı ı e ır ı te a- Onun indinde danseden bir san'al - B . b. 1 'ldiw. k't d ı va ı var ır. 

k d v • • k l k A • • • ana yenı ır ro verı gı va t er-
Orta Avrudada baflıyan mücadele, re et e ecegını arar aştırma ta · tered- karla masası başında hesap ışlerı ıle hal senar oyu okumak isterim ve tet- Grup halinde tamamile muvaffal: ol-

bir kaç bakımdan mühiındir. ~ü.t etmiyecektir. Lehistan, Rusya ile uğraşan muhasip arasında hiç bir fark kika koy~lurum. Senaryoyu tamamile mak için .uzun .zaman çalışmamız ic~p 
Mücadele şu şekilde ha lamıştır: ıttıfakınd~n ~olayı Çekoslavakyaya yoktur. ka\-radığımı hic;seylediğim vakit elime eder ... ~vıng Time (Vals Dalgası) fıl-
"-k l ak So t Rş ·ı karşı mugbcrdır. Romanya ise Rusya Filimde bir te~ir uyandırmak için, bir kurc;:un kalem bir kagıw t alıp piya - mindekı baslıca dans numarasını y:ıp-

1 ~ os av ya vye usya ı e as- . •v• • • ·-s • ~ ..... 
ileri bı' 'tt'f k b 'tt'f- L •1 lehınde hareket ettıgı takdirde dahı1i dans; ustalıkla atılan adımlardan bam- nonun başına geçerim ... Ve danslarımı mak için tam 350 saat çalıştık .... Cıoru~ 
~ r ı ı a yapmıf ve u ı ı a.A. ı e . . . . k' fh hf 
~\ı'" ti . Al ._ Ih ~,_ ihtilal ile karşılaşacak ve bir şey yapa- başka bir şeydir. Sinemanın en büyük ya1.mağa başlarım... Şunu bılınız ı kadar kolay 1 deko cmfhyp cm Y c 

~e erın manyanın &8 ganını • O ' o d 'ldoWO 
tchd't . . L" h"-- I I mıyacak hale gelecektir. meraklısı velev kJaket ile olsun iki sa- danslarımı kendım yaparım... yorsunuz ya ... San atim zanne ı ıgı 

l ctmcaıne Jma.an ca.Dı o muş • .. f" .. ı . ba l d k da k 1 vl ı· d - ·ıa · . tur R Ç k kl d .. Avrupada vaziyet bu merkezdedir. atlik dansa hiç tahammul edemez ... Bu- Dansın ıgur erme şama an ev - a r o ay ve eg ence ı egı u ... » 
· usyanın e topra arın a vu - . 

t\tde t' d'W · k i t k Bır tarafta Almanya, Lehistan, A -ge ır ıgı as er ayyarc arar - l 
Qahla - d a·v• t l B 1. vusturya, Macaristan ve talya. . ra gon er ıgı ayyare er er ın . v • 

ılc M" ·ht b' k tl'k Dıger tarafta Rusya ıle Çekoslavak-
unı en ır aç saa ı uçuş me ~ 

la.f eaindedir . ya. 
D·~ ' f R R Muharebe başlar başlamaz ilk ev -
ıger tara tan omanya da us - l ç k l k h · d ·ı· k 

}·arı Çek l k .1 k d ' . . ve e os ava ya arıta an sı mece -
ın os ava ya ı e ara an bıtış· 

Karusonun 
Hayatı 
Filme ·alınıyor 

~csj için topraklarından sevkülceyşi tir. 
oır d ı Fransanın .. ~u vaziy:t karş~s~nda ~ Bac rolü yapmak Üzere üç 
ltı' emiryo unun geçm~sini kabul et- hattı hareketı ıkı şeye bag!ıdır. Bırı da- Y • • • 

Foksun bu seneki filmleri 
lstanbulda da göreceğiniz filmler arasında F redrik 
Marş, Ronald Kolman, Konrad V ayt, Con Bols, 

Vallas Beri g·ibi büyük yıldızlann eserleri var. 
~ı· hatta bu yolun uzatılmasına dd hili vaziyet, ikincisi Ruıı-Fransız itti- namzet seçıldı : Emıl 

tlanmıştı. • Amerikanın en büyük filim kum - 7 - Başartan sevgi: Nino Martini te· 
Al fakının mahiyeti. Yanings, Pol Munı ve (Y' . . A nör tarafından. 

~ rnanlara göre bu hareketler Rus· Avrupada böyle bir mücadele vu _ Ed R binson panyalanndan biri olan ımuncı -
tanın hasmane bir takım manevrala - kuu takdirinde, fngilterenin vaziyeti, ,var O · sır_ Foks) bu sinema mevsimi i~in haw 8 - Doktorun mucizesi: Amerikada 
,'"tıdan başka bir şey değildi .Buna kar- mucadelcnin haricinde kalmak olacak- Hayli müddet evvel ölen me~hur tc- zırladığı ,.e memleketimizde görece - doğan beşizler tarafından. 
1
1 

A. lrnanya da Orta Avrupa devlet .. nor Karuso'nun hayatını filme çek - 1 . b 1 1 '-'•"zıvo _ 9 - Casus pesinde: Con Bol':l - Valla:) tır ğimiz filim erın aş ıca arını " " J ~ 
~~rırıi deneyerek hangisinin Alman - · mck bütün filim kumpanyalarının çok- ruz: Beri - Barbaro Stanvik taraflarından 
a;-a d t h . . . d" ld f S . "" d . . tan beri istemekte oldukları bir ~eydi... 1 O - Talı'h Kurbanı.· \Tanıcı· B,"'ks -~- 08 ' angısının uşman o u - ransa • urıye mua~ıe esmm " 

""'"llu anlamak istedi. Fakat Madam Karuso şinıdiye kadar 1 - Büyük yıldı1 küçük Şirley·in ter _ Gloria Stuart taraflarından. 
8 tatbiki tehir edildi buna kat'iyycn muvafakat eylenwmiş üç filmi: Kıvırcık baş, (Şirley > kap -

tı ir kaç gün önce Macaristan Salta- idi ... Niha'-·et bÜ'-'İ.İk bir İngiliz kum _ 11 - İtham edilen bankrnıt: Ro~el 
at N"'b· Am. ı H · H H' ı 1 Kudüs, 5 (A.A.) - Surye gazete - J " tan, (Şirlcy) ihtilalci. Hüdson taı·afından. 

ıı.·· aı ı ıra ortı, er ıt er e panvası, kadınla u'-•usmu~tur . 
.. ()r;: l · n zamanlarda · d'l " J "' 2 - Canlanan Saadet: ·Doretta Yung · R f d ,,:-Şrnüş bulunuyor. Ziyaret tesadüfi en, so ımza e 1 en Filmin çevrilmesine yakında baş1a · 12 - Kader yerini bulur: JorJ at 
;~ıldi. Amiral Horti 17 ıenedenberi Fransa - Surye muahedesinin tasdiki nacaktır. Başrol, yani Kasuı-o'yu t<'m - tarafından. tarafından. 
~':tnl«:k:tinin ~ududunu aşmamış ol- keyfiyetinin komşu Filistirıdeki karı- sil eylemek için Heri süri.llen san'at - 3 - Kızlar mektebi ... Mc~hur Fran- 13 - (Monte Karlo) kralı· R11mıld 
dı.ı~u ıçın bu zıyaretin hazırlanmış ol- şıktıklar dolayısile tehır olunduğunu karlar şunlardır: sız yJldızı Simone Simon\ın Ameri - Kolman - Con Benet tarafından . 
ilt ~Una hükmetmek lazımdır. Rusya bildirmektedir. Emil Yanings. Edvar Robinson, PoJ kada çevirdii,ri ılk filim. 14 - Heyecan peşinde: Kler Ttc\·or 

~U Alrnanya arasında bir mücadele vu- Muni. 4 - Ramona: Dorctta Yung tarafın- tarafından. 
lı·ı Unda Macaristanın Almanya ile bir- Bir Bulgar Alimi öldü Filmin ismi: •Ö11;1iyen sestirı> Kam- l k .. k R l J-1" d t 
ille h k d w• .. h k S f r. (AA ) S f Ü . sonun gramafon plaklarına okumuş ol- dan. 15 - Kati ope ·: oşe ll son a-

~\i k are et e ecegıne şup e yo tur. . ~ ya, ·> · .. · .-:. . 0 ~a .~ıver- 1 dui,ıu 150 kadar şan arasında itinalı bir S - İki ba~ rak altında: Roııald Kol- rafından. 
~t ~ Macarlar, Balakuhn devrinde sı.tesı derm~tolo11 A k,ınıgı ~efı, rnutea~: l seçme yapılncaktır. Bu suretle halk) ıl- man - Klodet Kolber - Viktor Mac Lag- 16 - Aşk izdivacı: Mirna Doy tarn-
r..._ ?e\ı'ıkliği denemişlerdi. Sonra Ma - dıt kıymetlı tıQhi eserlerm ınuharrırı larca sonra bu çok büyük tenorun se- · ım· 1 · ·· ı· r· f d 
-vıst B 1 d 1 .. f len taraflarından çevrı h myu " ıı - ın an. 
ıL kanın emd.i, Trianon muahedesi ve tanınmış u gar crmato 01ı pro e- sini doya doya dinliyecektir Bu filmin . · 1 k · 
ıt a b V 1 1 1 7 - Seba me i csı. 
L.. • Y ettiği toprakları ve yurddasla- sörü Hogomil eron c!ün yetmiş ya - çevrileceg~ri haberi muhtelif memleket - ın · . 
'il,ı • 6 z f ı F d k Maı~ tara 18 - Haklın kis\·esi altında: J<on -~ ıatirdat etmektir. Bunu ise ancak şında olduğu halde kalp sektesinden ler sinema muhitıeı;nde pek büyiik bir - ... a er yo u: re rı ~ ' • -

l.ıa:aff b' Al ı d t f d rad Vavt tarafından er ır manya temin eder. ö müştiir. alaka 'uyan ırmış ır. ın an. J. 
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Kral Edvard bu akşam 
Viyanaya gidiyor 

I_ Spor -1 
1500 metre 
Türkiye 

Yeni deniz subaylarımız 

Rekoru kırıldı 
Yedinci Balkan oyunları hazırlıkları 

vesilesile kampta olan milli atletleri -
miz dün ilk tecrübe müsabakalarını 
Kadıköy stadında yapmışlardu·. 

Uzun müddet müsabaka yapmamış 
olan atletlerimizin ilk tecrübeleri ü -
mid verecek derecelerle geçmiştir. 

Raif 100 metroyu 11.3 te koşmuş, 
400 metro iki seri üzerinden yapılmış, 
Melih bu mesafeyi 53.1, Münci 54.4 te 
koşmuşlardır. 

800 metro yarış çok heyecanlı ol -
muş, Ankaradan gelen Galib bu m& -
safeyi 2.1.6 gibi güzel bir zamanda 
katetmiştir. 

Müsabakaların en mühimi 1500 
metro yarışta olmuş, Rıza Maksud bu 

Deniz Harp Mektebini bitiren 40 gencimize dün 
diplomaları merasimle verildi 

Sultaııabmette mesafenin 4.12.3 olan Türkiye röko - Yeni deni. subaylanmu bir aralla 

. (~ _ı ~~ sayfada) w 1 -~ajeste Dile çıkmışlar ve kısa bir ~u 4· 1
1 
·
8 

dakikada koşarak kırmış - Deniz Harb m~~eb.~i bi~erek su - w Gene zab~Uerimizin islm.lerlni aşa "' 
Ma3estenın şehır ıçınde dolaştıgı şa- ,muddet gezinti yaptıktan sonra tekrar 5000 .. . . oWo •• b~y olan 40 denızcımızın dıploma tev- gıya dercediyoruı: 

yi olunca, uğraması muhtemel yerle - motöre avdet etmişlerdir. Kral haz - b' t'metro yarış_ ~d ~~dıgı gıbı zıı ~erasimi dün yapılırnştır . . Merasi - Bu yıl orduya iltiha..'c eden gene de-
rin önünde halk birikmcğe başlamL5tı. retleri bu gezintiden çok memnun ol- ır ne ıce vermemış, ~: ını koşuy~ me Istiklfil marşile başlanmıştır. Bun- niz subayları şunlardır: 
Kıymetli misafirimizin camiyi gezdiği duklannı maiyetleri erkanına söyle _ ~~n2~3etrol~da terk~t~ıgı~den Remzı dan so?ra gene denizci subaylar Türk Güverte kısmından: . 
şayi olunca, parkın önü derhal kalaba- mişlerdir. İ 10 tet ~:rak .. b.ır;n~ı 0~~:· • _(sancagının etrafında toplanarak and Kadri, Faik, Kemal, Celal. ~ 
lık bir insan kütlesile doldu. Kralı hamu olan motör geç vakit A- . ~e ro mama ı rnşu __ a ı- ıçmişlerdir. Hayn, Tevfik, Kenan Nureddin, is .-

Majeste refakatlerindekilerle bera - dadan hareket etmiş ve saat altıya doğ- ki te~~~6~apmış, son tecrubede bu ~d içme merasiminden sonra yeni mail, Ahmed, Haydar, İbrahim, Sa ' 
~r camiye girdiler ve içeli.de 20 da - ru yata yanaşmıştır. Muhterem misa _ m~l eÜ . ·. de ~ap:;şt~.af 'kin . zabıtı:rden biri bir söylev vermiştir. cid, Kemal, Sermed, Faruk, Necdet 
kika kadar kaldılar. firimiz saat dokuza kadar yatta istira- t .. ~ e_nmız ge ec ta 1 cı Bu soyleve mekteb komutanı albay Oğuz, Kemal, Cenab, Adnan, Müniı'ı 

Muhterem misafirimiz bu güzel rna- hat etmişler, sefarethane erkanı da ecru yı yap~caklard:C. Ertuğrul cevab vermiş ve nutkunda Ahmed ve Muzaffer. 
bedimizle yakından alakadar olmuş - motörle Tophane nhtımına çıkarak se- Beş şehır atlellzm maçı Türk ~~ciliğinin şerefinden ve e - Makine kısmından: 
iar, mihmandarlan vasıtasile caminin farethaneye gitmişlerdir. Atletizm Federasyonu tarafınqan hemmıyetınden bahsetmiş, bundan Basri, Fikret, Orhan, Saffet, ZiYılt 
kaç memuru olduğunu sormuşlardır. Misafirimiz Parkotelde hazırlanan beş şehir arasındaki atle - sonra diplomalar tevzi edilmiştir. Muzaffer, Kadri, Baki, Hayrı, Necdet, 
O sırada öğle namazına da tesadüf et - M' firi . M 'este K tizm müsabakaları bugün Bursa sta - Merasimden sonra davetliler büfe - Kadri, Ahmed, İbrahim, Muzaffer ,ıe 
tiği için merak ettikleri ezanı dinle - d .. ısa mız a3 . . ral Edvard .dında yapılacaktır. de izaz edilmi5lerdir. Fikret. 
mek fırsatını da bulmuşlardır. ~nl ~am yemeklennı Parkotelde ye- Atletizm Federasyonu reisi bu mü -

Majeste camiden çıkarken başimam m~ e:ctır. K 
9 40 

.. ~bakalarda bulunmak üzere bugün 
Bay Bahayı taltif etmişler, memnuni - aJeste ral saat ' ta motorle Bursaya gidecektir. 
)'et beyan ederek ellerini sıkmışlardır. !ro~t~ne drı~tımına çıkmışlar ve oto - İstanbul Atletizm ajanı da bu mü -

Ayasofyada ~o e ogruca Parkotele gitmişler - sabakalarda bulunacaktır. 
Majeste VIII inci Edvard bundan für. . T ·· k• ·· • 

Anadoluhisarında define 
bulundu mu bulunmadımı? 

A f .. . ·ım· 
1 

di Ma3esteye maiyetlerinde bulunan ur ıye yuzme şampıyonası 
sonra yasa ya muzesıne gı ış er r. 1 b 1 .. · 
Majeste müzede yarım saat kadar kal- zevat. refakat etmekte idiler. stan u yuzme şampıyonalarına (Baştarafl 1 inci sayfada) vermekle tehdid ettiğim vakit: 
mışlar, müze müdürü ressam Sami M~Jeste. ile .r:fak~tleri?deki erkek - dün Moda havuzlarında başlanmıştır. Bu iddiayı yapan kadın Anadoluhi _ «İstediğin yere git haber "\"el'> dedi-
kendilerine izahat vermiştir. ler sun~~- gıyınmışlerdi. Leydiler de 100 metre serbestte : Galatasaray- sarında Çarşı sokağinda Pazar çıkma- Bir gün evine gitmiştim; 

Kapalıçarşıda tuvaletlı ıdı_ler. y • • dan Orhan bir dakika 3 saniye :i;l O zında 2 numaralı evde oturan ve beş Bana cKüplü kadın» diyorlar. işte 
Majeste Ayasofyadan sonra Halk Cumartesı oldugu. ıçın Parkotel ga- birinci gelmiş, yeni Türkiye rekorunu sene evvel, ölen bakkal Alinin kansı :JU sobanın arkasında gördüğün küPil 

Fırkası önünden geçerek KapalıçaI'Şlya yet kalabalıktı .. Majeste salo.nun orta tesis etmiştir. ikinci Beykozdan Mah- olan Necmiyedir. bulduk. Ne derlerse desinler küpü J;!ll 
gitmişlerdir. Büyük kapıdan içeri gir- ~ra~da suretı mahsus~da ıh~ar e- muttur. Necmiye demektedir ki: buldum, para da bizimdir, dedi. 
miş sağ tarafa kuyumculara sapmış dılmış olan masaya teşrıf etmışler ve o·w t' 1 1 d - Bu para benim ve çocuğumun Bakkal Aliye göre ' ' oturmuşlardır ıger ne ıce er şun ar ır: 
cevahir bedestenini dolaşrn-:ş ve oradan . . . . ,. " 100 metre sırtüstü . Be kozdan hakkıdır. Kocam zengin bir adamdı. Ölen Alinin ortağı Ali de: 
da çıktıktan sonra bir antikacı dükka- Kendılenne İnhısar marnulatından Ah t b' d k'k 2r. ... : / b" . Parasını gömdüğünü bana söyler, ia- - Ortağını Ali .zengin ''e idareli'l% 
nına girmişlerdir. gayet nefis içkiler ikram edilmiştir. me ır a ı a :.> sanıye ı e ırın - kat nerede olduğunu belli etmezdi adamdı. Çok namuslu idi Bana ve stJ." 

Dükkanda Majesteye ipek halıları - Çerezler hem .aı~turka, hem de ala - cı. Para şimdi o zaman oturduğumuz ve mimi arkadaşlarına birçok defalar al" 
mız, kıymetli antikn mücevherler, ve franga olarak ıntihab olurun~~tur. Çe- Beykozdan Fikret ikinci. halen içinde posta memuru Münirin tın para gömdüğünü söylemişti. Pa .. 
bir murassa kılıc gösterilmiş, Majeste r~zler meyanında ~zarrmş .. ıstakoz ve 400 metre serbest: Calatasaraydan ikamet ettiği evin ya bodrumunda ve- rasınm çokluğundan kendisine cÇor , 
bunları aliıka ile tetkik etmişlerdir. şış~e~abı var~ı. ~aJeste ';1'iirk yeı:nek- Halil, 5 dakika 25 saniyede birinci, ya kömürlüğünde idi. Ben bundan e - bacı• namını vermişlerdi. Benim kaJlll' 

Majeste dükkanda kahve içmiş, ve lerını çok b~?enmışler. Bılhassa şışke- Beykozdan Mehmet ikinci. minim. Esasen kiracının refikası bu atime göre gömülü bir para vardır, ç!" 
oradan ayrıldıktan sonra, tekrar Top - ba hını çok guz~l b~~şlardır. 4 X 200 bayrak yarışı: parayı bulduğunu kocamın ortağı A - kanlıp çıkarılmadığını bilmiyorutJlt 
hane rıhtımına dönerek yatlarına dön- Mu~terem mısafı~z saat. yarı~da Beykoz birinci 10 dakika 47 saniye iinin refikası Fatma ile diğer birçok demiştir. 
müşlerdir. tezahurat arasında maıyetlerıle hır - ·1 kimselere söylemiştir. Bunu ispat e • Tahkikat 

Boğazda bir gezinti tikte yatıa;ı-ın~ a~d:t .b:ıyurmuşlardır. ı eY eni Türkiye rekoru tesis edilmiş- decek 6 tane şahidim var. Salfilıiyettar bir memur da muhat .. 
Muhterem misafirimiz öğle yemeği- Kıymetlı :nısafir~- bu ak~m ~a- tir. Müsabakalara bugi.in de devam e- Bütün köylü, artık komşumuza ririmize demiştir ki: 

ni yatlarında yerlerken Boğaziçinde de at 1•1 e ~ogru Ataturkun k_:m_dılenne dilecektir. «Küplü kadın•, oturduğu mahalleye de - Böyle bir mesele mevcuddur. fıl' 
bir gezinti yapmayı muvafık bulmuş - ta?sıs edılen.. vago~arına r~bc_n ve E cKüplü mahalle• diyorlar. Paranın kat tahkikat bitmedi. Birkaç Şahid ,1' 
tardır. Emirleri üzerine Nahlin yatı a- Vıyanaya muteveccihe~ şehmnızden rzurum sporcuları Trabzona kıymeti aşağı yukarı 10-15 bin lira ka- Necmiye ile posta memuru Münir dil>' 
ğır ağır hareket etmiştir. ay:ıımaları muhtemeldir. . gittiler dardır. fonildi. Böyle bir definenin bulundıl' 

Majeste Kral muhtelif vesilelerle Ist~bul 5 (A.~·? - Nahline r~fakat Erzurum, 5 (A.A.) - Erzurum Seniha ne diyor? ğuna dair henüz hiçbir emmare rrı&' 
~·anlarındaki zevata gördükleri güzel e~ekte ola? İngı~. dcstroyer1e~ı za_ : sporcularından 20 kişilik bir kafile Definenin bulunduğu iddia edilen ~ud değiİ. Vaziyet yakında belli o1B" 
manzaraları işaret etmişler ve görüş - ~ıtam ş~refıne bugun Ya~uz suv~rısı futbol maçları yapmak üzere Trabzo- Sinanpaşa sokak 14 numaralı evde o- ~aktır. 
ferini anlatmışlardır. Muhterem misa - ) arbay Ihsan tarafından bır çay zıya- . . . turan posta memuru Münirin refikası 
firimiz Boğaziçini çok güzel bulmuş - feti verilmiştir. na gıtmıştır. Seniha ise sunlan söylemektedir: Havacılık aleminde yeni 
lardır. . ' Erzurum sporcuları Bayburttan ge- - Bizim "defincden filan haberimiz 

Beşiktaştan Bebeğe ve oradan da Bır haftalık kaçakçılık vak aları çerken orada yaptıkları maçı bire kar- yok. Bu mahallelinin dedikodusundan bir zafer 
Kavaklara kadar sahil halkla dolmuş- Ankara, 5 (A.A.) - Geçen bir şı beşle kazanmışlardır. _ ibaret birşey. Bizim fakirliğimiz etraf- (Baştarafı 1 inci snyfnda) , 
tu. Boğazın Anadolu yakası da ayni hafta içinde, gümriik muhafaza örgü- Voleybol maçlarını da altıya l;) ve taki eşya ve çoluk çocuğun kıyafetin - Londradan Nevyorka uçmak su~ 
halde idi Karşılıklı mendiller sallaıu- tü, birisi ölü, üçü ağır yaralı Ki kaçak- 12 ye 15 le kazanmışlardır. den belli. Parayı bulan bir adamın tile bu şerefli seyahate şerefli bir naııre 
yor, halk Majesteyi seHimhyordu. çı, üç bin 54 kilo gümrük kaçağı. 12 böyle kırık dökük bir evde işi ne? Bu- yapmağa muvaffak olan kahraman ~il' 

Kilyosta kilo inhisar kaçağı. 990 sigara kağıdı, Almanya ve Balkanlar raya bizden evvel dokuz kiracı girjp dm da Beyrl Markham'dır. 
Muhterem misafirimizi hamil olan 9 altın lira, :~07 Türk liras:, iki tüfek, (Baştarafı 1 inci sayfada) çıkmış. Olsaydı onlar bulurlardı. İster- Beyrl Markham 31 yaşındadır. f,f' 

Nahlin yatı Büyükdere önlerinde da - üç tabanca 28 mermi ile 3ıl kaçakçı çoktanberi düşürmiye uğraşıyorlardı. seniz sizinle ufacık bodrumu ve kö - lidir ve yedi yaşında bir erkek evırıd•" 
ha çok yavaşladıktan sonra tekrar si.ir- hayvanı el ' . . t" 'fitülesko, Alman emperyalizminin mi.lrlükle bahçeyi görelim. Böyle yer- d 

il k d 
. . e geçırmış ır. h 141 .. k h' .. ··ı- ""? anası ır. 

atıni artırmış, K yosa a ar gıtmış - Balkanlara u u une arşı gelmekte ve lerc ıç para gomu ur mu S ah .. k"I ..... d fB• 
tir. Majeste Kilyosu da uzun müd · s p Romanyanın atisini Fransa ile ittifak Komşuların söyledikJeri ey at en muş u ~raıt ıçm e 
det seyrettikten sonra dönmüşler, Nah- OD OS etmekte ve Küçük İtilaf devletleri a - Şimdi Anadoluhisarı bu defineyi pılmıştır. . .. . . ti' 
lin yatı saat dörde doğru Dolmabahçc rasındaki bağları sağlanılamakta bul- bulma dedikodusile çalkanmaktadır. Tayyarecı uzun muddet kcsıf 515 ·er 
önüne vasıl olmuştur. iLAN FIA TLARI makta idi. Necmiyenin müteveffa kocasının tica- bakaları içinde kalmış ve bir aralıU1ıJr 

Heybelide Alman nazilcrinin iş bacına gelme • rot ortağı Alinin refikası Fatma diyor detli fırtınalarla mücadeleye nıeeb 
- Gazetenin esas yazısile bir ıÜ· "( 

Majeste Kral Adaları da görmek is- k leri üzerine Romanyadaki faşist un - ki: olmuştur. e 
tedikleri için, derhal Krafton motörü tunun i i satırı Lir (santim} surları ayaklandırmak için herşey ya- - Senihaların eski vaziyetleri pek Seyahatin son merhalesinde t-'Y>'8', 

sa:rılır. .,, 
hazırlanmış ve yüksek misafirimizin pıldı. Bunlara türlü türlü yardımlar fena idi. Hatta fazla kira vermek zor kazaya uğrıyarak dü~mü~se de taYı 
dostları motöre binmişlerdir. Motör 2 - Sahifesine göre bir santim ilan temin edildi Bunlar eskiden bir ga - olduğundan bu evi de ona ben bulu- recinin imdadına veticilmic ve Nevt0 t' 

~ d k k fiııtı şunlardır: B k d' · · · b .; l' " süratli hareket ettiğinden u.;;;-ı a i a zete çıkardıkları halde bir sürü gaze- verdim. en en ısıne ev ıçın u ev- ka getirilmiştir. 
sonra Kıikulesi önlerine gelmüıti l\fo- teler neşretmeğe başladılar. de para vardır. Biz aradık, bulamadık. N k t • k d ( .. ka.liıde 

.. • Sahife 1 fOO kuruş . . .. . . d 1. evyor , ayyarecı ·a ını e• 
t-0r Moda koyu açıklarından geçerek - Hepsı de Tıtuleskonun atılması ıçın Kısmetse sen bulursun ec ım. h" 1 1 k 1 Heybc.lı önlerıne gelmiş, Ada önünde 11 2 - 253 

J) uğraşıyorlardı. Aradan vakit geçti. Bir gün bana ge- teza ur ere arşı amıştır. -~ 
duran torpitolarımız Kralı sel<lmlamış- 11 3 

-
266 

• Diğer taraftan Baş\'ekil Talaresko lip bir ev satın almak istediğini söy - İstanbul ikinci iflfıs memurJuğLltl 
lardır. 11 4 

-
1,~0° 

11 ile Titüleskonun arası iyi değildi. Çün- ledi. Parayı nereden bulduklanm so- dan: .. 
Diğer yerler : u ,. b d cıe 

Biiylikadn<la Son sahife : _ 
30 

kü Başvekil~n .istinadga~larınd~n biı_-i runca ana: . . . .. .. • Müflis Cibalirle Taş iskelesin e J<ll .. 
Kraft.on motörü burada bir cevelan I > Alman muhıbbı olan faşıstlerdı. Halı- - Kısmet bızıınmış. Knpu bulduk ğirmenci Yorgi Efremirlinin sıaca .. 

yaptıktan sonra Büytikadaya doğru 3 _ Bir santimde vasati (S) keli· hazırda Alman nüfuzu l\Iacaristan ve dedi. lanna karşı teklif ettiği konkordat:z/ 
süratle harekete başlamıştlr. Büyüka- me vardır. B.ulgaristada da kendini göst~ı~ıekte- Ben_ de, öyleyse ortağız dedim. nun müzakeresi için alacak~~ ;OP 
dada Majestenin emirlerilc motör A - 1 dır. Avusturyada çok kuvvctlıdır, Yu- Scnıha cevab olarak bana: •Parayı 9/936 cumartesi saat onda tkincı 0 ' 

4 - nce ve kalın yazılar tutacakla· nArı 
da iskelesine yanaşmamış, doğruca Di- goslavya ile Yunanistanda da büyü - ben buldum. Kimseye on para ver - dairesinde hazır bulwunaJarı P-

n yere göre eantim)e ölçülür. 
le gitmiştir. mektedir. mem» dedi. Kendisini polise haber ıunur. 
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6 Eyim SON POSTA: 

Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 
• 

ORSANIN KIZI 

Yasirin yüzü güldü: 
- Türkler yakına mı geldiler? Ge

lle bizimkileri alıp götürecekler mi? 
- Evet ... 
İhtiyar baharatçı Mansurun boy -

tıuna sarıldı: 
- Kaç kişi alacaklar? Gemileri çok 

.lnu? NeredeJer? 
Diye bir yığın sual yağdırıyordu. 
- Bilmiyorum. Henüz bunları ko

tıu~nıadım. 

Yasir kapıya yürüdü: 
- Beraber gidelim ve konuşalım. f itnıek istiyenlere ben haber veririm. 

.. ~Panyollara hiç sezdirmeden diledi -
~1niz yerde toplanırız. 

Birlikte dışarı çıktılar. 
Kalabalıkta kendilerine gii ·1ükle 

Yol açarak ilerliyorlardı. 
Alnıeriyede Cezayire gitmek isti -

~en yirmi kadar aile vardı. Bunların 
I enıen gemiye alınması için llyas reis
Qe Uyuşuldu ve o ~ece bu iş te yapıl -

1
1ktan sonra Gata burnuna doğru yo· 

a. çıkıldı. 

Yasir gene ispanyada kalmıştı ve 
'

0n da'kikalarda llyas reisin ellerine 
'~rılarak öpmüş, göz yaşları dökmüş
~~.' O, böylelikle bir gün bütün En -
lılüsH.ilerin kurtulacaklarına büyük bir 

1l'tıan besliyordu. 

* -31-
ATEŞLER iÇİNDE 

d" hYas Rei~ Aydın Reisin yanına 
~lldüğü zaman onun iki İspanyol ge· 
~18İ daha yakalıyarak Cezayire gön • 
ermek üzere oldugw unu gördü. Ge • 

• ll\' 18İndoki Endülüs muhacirlerini he • 
t}ıen onlnra nak!etti ve hafifledi. 
b Şinıdi l 'ürk filosu İspanyol kıyıları 

0:Vunca şa ·ka doğru ilerliyordu. 
dt1?nları gö. en halk içerilere kaçıyor, 

alara çekilıyordu. 
lürk filosu her gördüğü düşman ge· 

Yazan : Kadlrcan Kafll 
Numara: 64 

Paşa bahçede iskele caddesi sokağında 1 O metre murabbaı 
yol fazlası. 
Patabahçede iskele caddesinde 15 metre murabbaı yol 
fazlası . 
Beykoz Y alıköy mahallesinin Çifteçınarlar sokağında 20 

10 

15 

0,75 

1,13 

metre murabbaı yol fazlası. 15 1,13 
Yukarıda semti senelik muhammen kiralan ve teminatları yazılı olan ma

haller teslim tarihinden itibaren 936 ikinci teşrin aonuna kadar kiraya veril
mek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri levazım mü • 
dürlüğünde görülür. istekli olanlar hizalarında gösterilen muvakka~ te • 
minat makbuz veya mektubile beraber 7 Eylul 936 pazartesi günü aaat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (545) 

* * 
Kurut 
200 Beher dıf wtik tamiri için 

1 O Beher iç lastik tamiri için 
Şubat 937 senesi sonuna kadar beledıye veaaitine ait asgari 200 dıt ve 

200 iç lastik yama iti pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülür. istekli olanlar 32 lira 50 kuru,luk ilk teminat makbuz veya 
mektubile 17 /9/936 Pertembe bünü saat 15 de daimi encümende bul0& 

malıdır. (B.) (935) 

* * Hepsine 40 lira değer biçilen Beykozda lskelebatı caddesinde 8 No. h 
dükkanın enkazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 3 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 7 Eyliıl 936 Pazartesi günü saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdır. (8.) (541) 

* * Keşif bedeli 502 lira 58 kuru' olan Karagümrükte belediye tahsil ~ube -
sinin bulunduğu binanın tamiri açık eksiltmeye konulmuttur. Ketif evrakı 
ve 6artnamesi levazım müdürlüğünde görülür. latekli olanlar belediye fen 
itlerl müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikası ile 37 lira 69 kuru,luk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14 Eyliıl 936 pazartesi günü 
ıaat 14 de daimi encümende bulun71alıdır. (B.) (723) 

Sayfa 9 

r Hiklige ! Aradığını bulmuştu l 
L--------------------------------------------' Yazan: İsmet Ilulltsi İMSET 

- Gözlerinız ?; 
- Yeşil. 
- Yaşının? Yarmki nushamızda : 

Kurtların sevgilisi 
-Tam 19. 
- Fransızca b-S 

lir misiniz? 
- Evet ! Yazan: Ragıp Şevki - Piyano çalnı: 

- Bayanın Gülsümle konuşmasını, 

telefonda Naci de dinledi: 
- Yakın gel bakayım, senin gözle

rin ne renkmiş .. 
- Şey bayan; eğlenmeyin benimle .. 
- Eğlenmiyorum, ciddi bir mesele 

varmış ta .. 
Telefonda Naciye cevap verdi: 
- Şey bay, hizmetçinin gözleri ela! 
Naci gene telefonu kapadı; bir nu-

mara daha çevirdi: 
- Orası neresi bay' 

mısınız? 

CiLDiNiZi 
Tehlikeden koruyunuz. 

Herhangi bir kremin ona 
ıozuınu olan gıdayı verece
ğini zannedıyorsnnız bu tcc
rUbc size pek pahalıya mal 
olnbilereğini derhntır edi
niz. Hiçbir krem size }{rem 
Pertev kadar sadık kalamaz, 



10 Sayfa SON POSTA EylUI 6 

Gavur 
Mehm•din 
Yeni 
M•ceral•n 

CiBALi Zif~DANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

Son Posta·nm zabıta romam: 62 ---
~ MUHALEFET t>r 

- Şüphesiz .. Hem yorgunsunuz.! Pantalonunun cebinden bir bez kese 
~em de sin.irl~n~iniz ... ~e~ d~ öyle gö- çı~ardı. Bu .'kesede, bir halkaya aeçiril 
ıuyorum kı, ıstırahate ıhtıyacınız var. nıış olan, hır kaç provalı anahtar var
Müsaade ederseniz, artık size teşek • dı. 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasal öldü? 
Son Posta·nın ıiyast tefrika1t : - 47 - Yazan: Ziya ŞMir 

kür edeyim de, ben de gideyim. Karyolanın karşısında duran ceviz 
Amorfiya, şiddetle itiraz etti: konsola eğildi. Anahtar deliklerini 

l~i. cemiyetin birleştiği rivayetleri, böylece gazete sütunlarına aksederken; 
hın, Şeref sokağının hemen başında; diğeri de, sonunda olarak iki cemiyetin 

merkezi, harıl harıl işlemekte idi. 
-A ... Gitmek rniL Bu nasıl olur}. muayene etti. Halkadaki anahtarlar -

Mümkün değil, sizi koyuvermem. Bu dan birini seçti. Bununla kilidi açmak
saatte nereye gidebilirsiniz? .. Bahu - ta hiç bir zorluk çekmedi. 
sus lstanbulun yabancısısınız. Üst gözden başlıyarak en alt gö • 

Milyoner misafir ,biraz daha naz ze kadar kon solsun içini aradı. Fakat, 
gösterdi. aradığı şeyleri bulamadı. 

- Fakat .. Benim sizden ricam, sa- Bu muvaffakiyetsizlik, Gavur Meh-
dece karşı karşıya bir kadeh likör iç- medin canını sıkmıya başladı. Oda • 
mekten ibaretti... Teşekkür ederim, nın her tarafına bir daha göz gezdır • 
bu ricamı kırmadınız. Kabul ettiniz. di. Karyolanın eteğini kaldırarak al
Bu, kafi değil mi?.. tını muayene etti. Kıymetli e~yaları 

- Hayır ... Hayır ... Kalkınız. Der- saklıyabilecek hiç bir şey göremedı. 
hal soyunmıya başlayınız. Beni öyle - Tuhaf şey ... Konsolda, altına ve 
bir uyku bastırdı ki.. Emin olunuz, elmasa dair hiç bir şey yok. Pekala. 
şimdi oturduğum yerde gözlerimt ka- Bu kadının epeyce şeyleri olmak Ia-
payıvereceğim. zım . . Bunları nerede saklıyor. 

Hakikaten Amorfiya, fasılasız bir Diye söylendi. 
surette esnemekte idi ... Misafirini elin· Fakat söylenirken, konsolun üstün· 
den tutmuş, yatak odasına sürüklemiş· deki büyücek aynanın, hiç bir tarafa 
ti. Arkasındaki ince muslin elbiseyi çı· bağlanmıyarak ve asılmıyarak iğreti 
karıp attıktan sonra, karyola~ına u - bir halde durduğu .. Ye aynanın iki 
zanıvermişti. tarafından sık sık tutulduğı1 için orala-

Ye aradan sekiz on dakika geçer rın yaldızlarının da bozulmuş olduğu 
geçmez, dalıp gitmişti. nazarı dikkatini celbetti ... Aynayı iki 

O zaman; onun yanında yatan Ga· tarafından tutarak kaldırdı. O zaman 
vur Mehmet hafifçe gülümsedi: gözlerinde neşeli bir tebessüm parla -

- Eh .. Bizim sigara, tam zamanın- dı. 

da iş gördü. - Nihayet, buldum. 

[Şimdiye kadar Pariste (ademi mer
keziyet, meşrutiyet ve teşebbüsü şah
si) namı altında sarfı mesai eden ce
miyetle (Osmanlı İttihat ve Terakki) 
cemiyeti arasında itilaf ve ittihadl t.:ım 
hasıl olduğundan, fimabat her iki ce· 
mi yetin (Osmanlı İttihat ve Terakki 
cemiyeti) namı ve programı altında 
çalışacakları ilan olunur.] 

Fakat .. bu ilanın ciddiyetine hiç kim· 
se itimat etmemişti ... Netekim, (Ta -
nin) gazetesmde bu yazıların intişa
rından sonra, Ali Kemal Bey tarafın
dan Sabah gazetesinde bir makale 
neşredilerek (teşebbüsü şahsi ve ade· 
mi merkeziyet) in fayda ve faziletle· 
rinden uzun uzadıya bahsedildiği gibi, 
(İkdam) gazetesinde çıkan yazıda da: 

[Ademi merkeziyet usulü, viiayeti 
Osmaniyenin bihakkin ıslahım temin 
için en metin bir şartı esasidir.] 

Denilmekte idi. 
İki cemiyetin birleştiği rivayetleri, 

böyl~ce gazete sütunlarına akseder -
ken; biri, Şeref sokağının hemen ba
şında; diğeri de, sonunda olarak iki 
cemiyetin merkezi, harıl l~ar: l ı leınek
te .. Taraftar kazanmak için vaı kuv-Dedi... Gavur Mehmedin Amorfi

yaya verdiği sigaranın içinde esrar, 
~fyon ve buhurdan mürekkep bir mad
de bulunmakta idi ... Galata batakha • 
nelerinde tuzağa düşürülmek istenen
leri uyutmak için kullanılan bu mad· 
deyi, Mumhane sokağında ( Mısırlı 

Katinn) denilen ıhtiyar bir ebe kadın 
yapar, yalnız tanıdıklarına, yarım al • 
tın mukabilinde satardı .. Gavur Meh· 
met, bugün eskici Samuelin karısı Ro· 
zayı Mısılrı Kati naya göndermiş; e -
peyce müşkülat ile bu maddeden bir 
miktar elde etmişti. 

Diye mırıldandı... Aynnnın arka -
sında, tamamile duvarın rengine bo- vetlerini snrfetmektelerdi. 

Yanmıı: de · b. d l k d Münevver ziimre müstesna olmak 
T mır ır o ap apısı var ı. 

Gavur Mehmet, aynayı yere bırak-
1 
ii~ere ;. iki .cemiyetin progra~.rn~an he-

tı. Elindeki provalı anahtarları birer ı ııuz hıç kımse haberdar degıldı. Bu • 
birer anahtar deliğine uydurmıya baş- 1 gün sporculuk nasıl salgın bir hale 
ladı. Nihayet sonuncu anahtarla ka - geldi ise; o tarihte de bir ~emiyete ve 

' teşekküle intisap etmek, bir ihtiyar 
pıyı açtı. ~ 

Dolabın içindeki rengarenk mahfa- halini iktisap eylemişti. 
zalan görünce, yüzündeki neşeli te - !\leşrutiyetin ilk gününden itibn -
bessüm, bir kat daha arttı : ren teşekkül eden cemiyet ve klüple ~ 

_ işte, difüer Amorfiyanın hazi • rin haddi ve hesabı, sayılamıyacak de
nesi ... Bunlar, kim bilir hangi ahmak- receye gelmişti. 

Gavur Mehmet, Amorfiyar.ın iyice 
dalmasını bekledi. Şurasını burasını 
gıdıklıyarak bir kaç tecrübeden geçir
di. Artık bütün hislerinin uyuştu~tına 
kanaat getirir getirmez, usullacık kar· 
yoladan indi. 

!arın sayesinde birikmiştir ... Ve kim Esasen mevcut olan (İttihat - Te • 
bilir, kaç zavallının göz yaşlarının dö· rakki cemiyeti) nden maada, meşru· 
külmesine sebebiyet vermiştir. tiyetin ilanından ~onra ilk teşekkül 

Diye mırıldandı. (Gayret kitaphanesi) sahibi, (Gnrbis 
Gavur Mehmet, evvela mahfazalara Efendi) tarnfından vücuda getirilmiş: 

dikkatle göz gezdirdi. Bunların nasıl adına da, (Osmanlı Maarifperver 
yerleştirilmiş, ve istif edilmi~ olduğu- Gençler klübü) denilmişti. Bu klübün 
nu zihnine iyice naksetti. Sonra, mah- programı, Türk ve gayri Türk genç • - Allah vere, tahminimde aldan • 

masaydım. fazaları birer birer ;çarak icindekileri leri bir çatı altında birleştirerek arala-
Diye söylendi. tetkika girişti . ( Ark~sı var) 

1 rında bir tesan i.it ve muhabbet tesis et-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mek; müslüman hocalarile hıristiyan 

' 

1 
1 papazlarının genç ruhlara zerkettik -

Boyoğlu Vakıflar DirektörlUgU !Anları f leri cahilane taassubu, ilim ve irfan 
rm kuvvetile izale ey1emekten ibaretti. 

( Kı•ralık emla"" k ) Bundan sonra zuhur eden teşekkül-

Beyoğlu Pangaltı Elmadağı 31 No. Ev. 
Tophane Kılıçali Topçular 324 No. Arsa 

n » » 326 No. Dükkan 
» » >> 328/2 No. Arsa 

Beyoğlu Hüseyinağa Sakızağacı 55/53 No. Ev: Nısıf H. 
Yukarıda yazılı vakıf mallar 31 Mayıs 937 sonuna kadar kiraya veril • 

mek üzere açık arttırmaya konulmuştur. isteklilerin 7 Eylul 936 pazartesi 
günü saat 14 buçukta Beyoğlu vakıflar direktörlüğü akarat kalemine gel • 

mel eri. ( 731 ) 
~~--~~---~--~~--~~--~~-~~---

-Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu İlinin Merkez ilçesinde hudutları ıtartnamede yazılı Kiraz dağı ve 

Korucuk yayliıı devlet ormanından <1bir yıl içinde imal ve ihraç olunmak 
üzere» numaralanmıt ve ölçiilmü' gayri mamul 2444 metre mik'ip ve 793 
desimetre mik'ip denk 4684 adet devrik çam ağacı bir ay müddetle ve ka
palı zarf usulile arttırmaya konulmu.tur. 

2 - Arttırma 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu Orman Müdürlü-
ğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mik'abm muhammen bedeli 210 kuruftur. 
4 - Muvakkat teminat 386 liradır. 
5 - Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu müddet için

de her gün Boluda ve İstanbulda Orman Müdürlüklerine ve Ankarada 
Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. ((969ıı 

Gümrük Muhafaza Genel Kamutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan : 

1 -- Gümrülr muhafaza deni;: eratı için 79 takım it elbisesinin 8/9/936 
Salı günü sat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlamm tutarı 35=.i lira 50 kuruştur. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır görülebilir. 
4 - istekliler 27 liralık ilk teminatlarile komisyona gelmeleri. d O l1 » 

lerin belli başlı olanları - sırasile - şun-

lardan ibaretti: 
Osmanlı tahsil görmi.iş gençler klü

bü. 
Osm'anlı hukuk cemiyeti. 
Uhuvveti lslamiye cemiyeti (bu ce

miyetin gayesi, islam memleketleri -
nin münevverlerile münasebet tesis et
mek .. Haç zamanları, Mekke ve Me -
dinede propagandalara girişmek.. Bü
tün dünyada (lslam ittihadı) na mü -
sait bir zemin ihzar eylemekten iba -
ıetti ... Fakat cemiyet kafi derecede ta
raftar bulamadığı için faaliyete ge • 
çememiş ; kısa bir zaman sonra mü -
teşebbisleri tarafından feshedilmişti.) 

Cemiyeti İttihadiyei ilmiye (bu ce
miyet, sarıklı gi.irühu da elde tutmak 
için (Kara Kemal Bey) in tavsiye ve 
teşebbüsü ile teşekkül etmişti.) 

Meşrutiyeti Osmaniye klübii (ko -
miteci o1mıyan Ermeniler tarafından 
tesis edilmiş, bazı miinevver Türkler 
de iştirak ettirilmişti. Müessislcri; a -
vukat Kirkor Zehrap, profesör Çeçiz
yan, Ermeni muharrirlerinden Sim • 
pat Davityan, Minevişyan Efendilerle 
bir takım Ermeni mütefekkirleri idi.) 

Mektebi Sultani mezunları, Cemi ~ 
yeti hayriyesi (cemiyet; siyasi ve il · 
mi bir mahiyeti haiz değildi. Maksat; 
Sultani mezunları arasında, mektep sı
ralarında teessüs eden uhuvvet ve sa· 
mimiyeti muhafaza etmek; icap ettiği 

takdirde, birbirlerine muavenet eyle • 
mekti.) 

yeti. 
Selameti umumiye klübü '(merkt' 

zi; Divanyolunda, Firuzağa mahalle
sinde, Cebeci sokağı'nda 1 numarl'b 

hanede teşekkül eden Selameti uıııaı· 
miye klübü, {yarı siyasi) bir mahiye
ti ihtiva etmekte idi. Ve müessislerile 
mensuplarının ekseriyeti de; ittihat 
ve Terakki cemiyetinin bazı hareketle
rini tenkit edenlerden mürekkepti.) 
Resmi programının hülasası da fUn • 
dan ibaretti: 

Dersaadet dava vekilleri cemiyeti. 
Osmanlı mühendis ve mimar ce -

mi yeti. 
Mektebi mülkiye mezunini ittihat 

ve T aavun cemiyeti (bu cemiyet te, 
siyasi ve ilmi bir mahiyeti haiz değil
di.) 

Arnavut ittihat klübü (İstanbulda 
bulunan Arnavut beyleri ve zenginle
rinden bazıları, Galatada (Yani bi • 
rahanesi) nde içtima ederek bu cemi· 
yeti tesis etmişler; Manastırda da te
~ekkül eden (Manastır Arnavut klü -
bü) ile birleşmişlerdi. 

1 - Avam halkın terbiyei fikriye • 
lerini temin için konferanslar ver • 
mek. (Bu fikirle, gece dersleri açınıf 
lardı. Meccanen muhtelif dersler ve ~ 

Etibbayi Mülkiyei Osmaniye cemı- riyorlardı.) (Arbaı nr) 

Orta Orman Mektebi 
Dir~ktörlüğündeiı: 

Okulumuza bu seoe müsabaka imtihanile 25 talebe alınacaktır• 
mektep, parasız, yahlı, tahsil müddeti üç senedir. isteklilerden apğıda 
yazılı şartlar aranır: 

1 Türkiye Cumhuriyeti teb'asından olmak, 
2 Yaşı yirmiden yukarı olmamak, 
3 Sağlık durumu normal derecede yani, dil, göz, kulak ye 

vucudünde arıza ve noksanlık bulunmamak , arızalı ye 
da~lık yerlerde yürüyüp gezmeye, hayvana binmeye bliııye 

4 
5 
6 

7-

8-

9-

teşekkülatı müsait ve dayanıklı olmak, 
İyi ahlaklı, hüsnühal sahibi ve geçmiş mahkumiyeti olmamak, 
Orta mektebi bitirmiş bulunmak, 
Bu şartları haiz olanlar, Mektep Direktörlüğüne hitabea ya· 
zacakları dilekçeye : 
a : Nüfus cüzdanı asıl veya tasdikli suretini, 
b: Üçüncü maddede yazılı sağlık durumlarını bildirir taJll 

teşekküllü hastahanelerden veya bu hastahanelerin bulma· 
madıkları yerlerde Hükumet doktorlarından alacaklatl 
tasdikli rapor (Tam teşekküllü hastahane olmıyan yer
lerden kabul edilecek isteklilerin kayıtlan mektebe 
girdikten sonra yapbrılacak muayene neticesine kadar 
esaslandırılmaz. Ve bu muayenede yazılı evsaf kendiaind• 
bulunmıyanlar mektebe alınmaz.) 

c: Çiçek aşısı vesikası, 
d: Dördüncü maddedeki yazıya göre Belediye veya polİ' 

merkezleri tarafından tanzim ve tasdik edilecek 
hüsnühal mazbatası, 

c: Orta mektep şahadetnamesinin asıl veya 

örneği, 

f : 6/9 Eh' adında altı fotograf ve altı kuruşluk pottl 
pulu bağlamalı ve evraklarını ( İstanbul, Büyükdere 
Bahçeköyünde Orman Mektebi Direktörlüğü ) adresin' 
göndermelidirler. 

Müsabaka imtihanına gireceklerin namzetlik kayıtlar 21/811938 
tarihinden başlamak üzüre bir ay devam edecek ve 21/9119~ 
akşamı kapanacaktır. Taşrada olanlarla İstanbulda bulunup ti 
yazı ile müracaat edeceklerin kayıtları gönderecekleri evralt 
üze, ine yapılır; ve evraka ekliyecekleri altı kuruşluk ~ 
pulu ile kendilerine mektep mühürile mühürlenmiş fotografla 
bir imtihan vesikası gönderilir. Bu vesikayı gösteremiyenlet 
imtihana kabul edilmez. 

Noksan evrak gönderenlere müracaat etmemiş nazaril' 
bakılır. 

lstanbulda bulunup ta bizzat başvuracakların kayıtlat' 
Bahçeköyündeki mektep binasında yapılır. . 

Müracaat günleri Pazaı:esi, Çarşamba v.e. Cuma giinle:ı 
saat 14-17 ye kadardır. Bugiın ve saatler harıcınde müracB 
kabul edilmez ; ve noksan evrakla gelenlerin kayıtlat' 
yapılmaz. 
İmtihan, iki grup dersden, Büyükdere Bahçe köyündeki mekteP 
binasında aşağıda yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır: 

A; 2219/1936 Salı gunu Riyaziye 
B: 23/9/1936 Çarşanba ,, Bi.!oloji ek· 

imtihanlara saat 13 de başlanır, muayyen gun ve saatte Dl 

tepte bulunmıyanlar müsabaka harici bırakılır. . Jll 
Yukarıda yazılı şartları haiz olanlar, müsabaka imti~8 0 
neticesinde muvaffak olarak mektebe alındıkları takdif<l, , 
tahsil esnasında mektebi terkettikleri veya bitirdikten saıır 
tayin olundukları vazifeye gitmedikleri halde mektebin yar 
mış olduğu masra.~lan ödey~ceklerine . da.ir . kendile~ne ~~ 
lecek nümuneye gore Noterlıkten tasdıklı hır taahhut sen • 
vereceklerdir. Bu senedi getirmiyenlerin mektebe devamla;"'° 
müsaade edilmez. (5~ 
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üev .et Lemiryollart ve lin1anl lil işielm l U.nu.n idır J3İ il 1.1,1rı __________________ .. Devlet DemiryOlları Afyon 7 inci İşletme Müdürlüğünden: 
Devlet Demiryolları hesabına cer mühendis yetiş
mek üzere Avrupaya Hohşule tahsiline gönderile-

cek beş talebeye ait müsabaka şartları: 
1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamak. 
3 - Sağlık durumu tahaile engel olacak derecede olmadığına, memle -

~etin herhangi bir tarafında çal,ıtma ğa müsait bulunduğuna dair Devlet 
~rniryolİarının (Ankara, Haydarpa!1a Eskişehir, lzmir, Adana'daki sıhhi 
heyetinden veya Devlet Demiryolları~a kabul ol~acak ~emurlarda bulun· 
~ı lizımgelen sıhhi fVllan gösterir matbu sıhhi rapor mühteviyatına 
~~gun olarak (tam tetkilith bir hastaneden) alınmıt sıhhat raporu ile an .. 
-..tlmak. 
, 4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya girmek 
l&tiyenler mekteplerinden bir gfına ilişikleri olmadığına dair vesika göster
bıelc. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mini olmadığına 

dair alakadar askerlik fUbesinden vesikayı haiz olmak lazımdır. 
6 - Talipler 19.9.936 tarihine kadar istida ile İstanbul mühendis mekte-

hi rnüdrülüğüne müracaat edeceklerdir. 
7 - lstidaya bağlanması lazımgelen vesaik: 
A) Nüfus kağıdı veya musaddak birsureti 
B) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite 
C) Hüsnühal varakası (en son mektebin vereceği hüsnühal varakası ile o 

llrihten sonra çal!flıiı yerlerden ve ayni zamanda mahalli polis dairesin -
den birer hüsnühal varakası alınacaktır.) 

D) 4 X 6,5 büyüklüğünde altı fotoğraf 
E) Atı .Uadetnamesi, 
F) 3, 4 ve 5 inci maddelerdeki vesaik 
1-1) Babasının adı nedir? Nerede olduğu?~~ ise timdiki, ölmü' ise ölme

~n evvelki meslek ve memuriyeti nedir? Ve nerede çalıtmıttır? Şimdiki ve 
~lıneden evvelki meslek ve memuriyetinden önce daha nerelerde ne gibi 
'tlerde ve ne vakitler bulundu"! Bunları gösterir bir tercümei hal varakası, 

8 - Müsabaka imtihanı 21.9.936 tarihinde saat (9) da İstanbul mühen
dia ~ektebinde yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı tersimi hendese, tahlili riyaziye, tahlili makine res
~ hatti, fizik, kimya ve Türkçeden olacaktır. Bu derslerin şümulü mü • 
bendis mektebi üçüncü sınıfına kadar olan programlara göredir. 

10 - imtihanda ayni derecede not alanlardan lisan bilenler tercih edilir. 
11 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler; Avrupadaki tahsillerinin 

11eticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet Demiryolları ida -
~İnin istiyeceği tekilde taahhütname vereceklerdir. 

12 - Tahsil plinı: Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda bir sene 
•taj ve bu müddet zarfında da lisan öğrenilmesi, idarenin tayin edeceği Hoh-
!ulenin makine fUbesinden 8 sömestrlik tahsili ilanal ve alb ay zarfında 
ını•a._ 

"41Ulll Vererek diploma almaktır . 
. 13 - Avrupadaki tahsil teraiti veya diğer hususat hakkında Devlet De· 

~ıryoUan Umum Müdarlüğünden ve itletme müdürlüklerinden ve Mühen-
diı mektebi ~üdürlüğünden istiyenlertafsilatı lizime alabilirler. (825) 

1200 
,,.. ,,.. 

Devlet Demiryolları tarafından Cer kısmında 
Çalıştırılmak üzere Avrupaya Teknikum tahsili için 
gönderilecek (20) talebeye ait müsabaka şeraiti: 
1 - Türk olmak , 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 den büyük almamak 
3 - Sağlık durumu tahsile engel olacak derecede olmadığına ve 

memleketin herhangi bir tarafında çalışmağa müsait bulun
duğuna dair Devlet Demiryollarının (Ankara) , (Haydarpaşa), 
(Eskişehir), ( hmir) ve (Adana) daki sıhhi hey' etinden veya 
Devlet Demiryollanna kabul olunacak memurlarda bulunması 
lazımgelen sıhhi ~artları gösterir matbu sıhhi rapor muhtevi
yatına uygun olarak (tam teşkilatlı bir hastaneden) alın~ 
sıhhat raporu ile anlaşılmak. 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya girmek 
isteyenler mekteplerinden bir güna ilişikleri olmadığına dair 
vesika göstereceklerdir. 

5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani olmadığına 
dair alakadar askerlik şubesinden vesikayı haiz olmak. 

6 - Talipler 19.9.936 tarihine kadar istida ile Lıtanbul Mühendis 
mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - istida ya bağlanması lazımgelen vesaik: 
A ) Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti 
B ) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite 
C) Hüsnühal varakası (en son mektebinin vereceği hüsnü

hal varakası ile o tarihten sonra çalıştığı yerlerden ve 
aynı zamanda mahalli polis dairesinden alınacaktır.) 

D ) 4 x 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf 
E ) Aşı phadetnamesi 
F ) 3, 4, ve 5 inci maddelerdeki vesaik. 

H ) Babasının adı ? Nerede doğduğu ? Sağ ise şimdiki, 
ölmüş ise ölümden evvelki meslek ve memuriyeti 
nedir ? Ve nerelerde çahşmışhr ? Şimdiki ve ölmeden 
evvelki meslek memuriyetinden önce daha nerelerde, 
ne gibi işlerde ne vakitler bulundu ? Bunları gösterir 
bir ebeveyn tercümeihal varakası. 

8 - Müsabaka imtihanı 22.9.936 tarihinde saat 9 İstanbulda Mühendis 
mektebinde yapılacaktır. 

9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hendese 
cebir, müsellesat, kimya, fizik ve Türkçeden yapılacakhr. 

10 - imtihanda aynı derecede not alanlardan lisan bilenler tercih 
edilir. 

l ı - imtihanda muvaffak olanlar Avru.pada telmikum tahsili gör
meden evvel Devlet Demiryollan Eskişehir atelyesinde altı 

1 
ay staj göreceklerdir. 

2 - Eskiıehir atelyesindeki ataj müddeti zarfında atajiyerlere iki 

1-7 ci ltletme mıntakası ihtiyacı için iktiza eden balast 2490 sayılı kanunun 32, 33 cü maddeleri mucibince 
kapalı zarf usulile eksiltmeye çakanlmıt ise de talip zuhur etmediğinden aşağtda gösterilen ilan veçhile ikinci 
defa olarak eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Balast alınacak ocakların yerleri ve toplama balast alınacak yerler ve buralardan alınacak balast mıktar-
larile muhammen bedelleri ve iktiza eden teminat miktarları ve teslimat müddetleri asağıdaki cetvelde 
gösterilmittir. • . 

3 - Alınacak balaat, cetvelde gösterildiği veçbile altı grupa ayrı1m1f olup her gurup ayrıca ihale olunaca • 
ğından bu ber gurup için ayrı ayrı tek.lif yapılacaktır. 

4 -. Eksiltme Devlet Demiryolları balast mukavelenamesi, kapalı zarf usulile balast eksiltme prtnamesi ve 
Bayındırlık itleri genel f8lbıamesi mucibince yapılacaktır. istekliler bunları Afyonda 7 ci isletme müdürlüğünde 
görüp öğrenebilirler, ve meccanen alabilirler. Ve izahat iatiyebilirler. ' 

5 - Eksiltme 16/9/936 tarihine tesadüf eden Çartamba g14nü Afyon Şehir istasyonunda 7 inci itletme bina
sındaki komisyonda saat 16 da yapılacağından istekliler 2490 sayılı kanuna ve 4 üncü maddedeki teraite tev -
fikan hazırladıkları muvakkat teminat ve teklif mektuplarım havı zarflannı mezkUr tarihte saat 15 se kadar 
Komisyon Reisliğine tevdi etmit bulunacaklardır. u975» • 

Gurup Bulunnuğu Ocak ve top- Balast Muhammen Muvakkat Teslim müd- Balastın cinsi 
No. su hat lama yerleri Miktarı bedeli teminat deti ay 

Kim. M 3 . Lira Lira 
-----------------------------1 Eskişehir 40 + 000 1000 1200 180 

Afyon 

il Afyon 
Akşehir 

111 İzmir 
Afyon 

iV İzmir 
Afyon 

v İzmir 
Afyon 

VI 'İzmir 
Afyon 

94 + 800 1000 1200 

227 + 900 3000 3600 270 

185 + 000 1000 1200 
186 + 000 1000 1200 180 

223 + 249 5000 4500 337,5 

167 - 282 3000 2700 202,5 

400 + 500 8400 8400 630 

DlreEltlrl ğün en: 
1 - İlk, orta ve Lise kısımları için Kız ' e Erkek, yatılı ·ve yatısız 

teBlbekaydına bıışlannmıştır. 
2 -Kayıd ıçin bergun saat 10 dan 16 ya kadar okula moracant edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin 

yerine az mikd nrda yeni talebe 8lmacnktır. Okula girmek isteyenlerin 
bir an evvel müracaatları tavsive olunur. 

4 - E) ıoınn en beşine kadar kaydım yeniletmiyen eski talebenin mn
racnııtlan kabul edilmiyecektir, 

5 - l steyenlere kayıd şnrllanm bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebıışı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

, YENi NESiL 
iLK OKULU - YUVA - KIZ - ERKEK ' 

ruluruk bu yıl resmt okullarla muadeleti de tasdik olunmuştur. Yabancı 
lisanlara ehemmiyet verilir. Kayıdlara başlannıışbr. Pazartesi, Perşembe 

günleri öğleden sonra müracaat edilmelidir. 
Adres : CaA•loAlu Mollafenarl caddesi No 34 

Gecel - Günsel - Kız - Erkek (Eski : İnkılap) 

VUCA ÜLKÜ· LiSELERi 
Kuranı ve Direktörll: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

Kayıd muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan 
bxşka hergOn 10 - 17 arasında okula mn racaat edilebllfr. 

İsteyenlere tarifname gönderilir. 

4 Ocak kırma balaıtı 

6 Ocak kırma balaıtı 

4 Ocak kırma balastı 

6 Toplama ve larma balastı 

6 Toplama ve kırma halaslı 

7 Ocak kırma balastı 

JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumrru ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 

ve tanınmış sıhhi saç boyasıdır. 

lNGlLtZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İ stanbul 

.. .................. ır 

. I 

CağaJoğlu, Yanıksaraylar - Telefon: 20019 
11m•TIFOBiL~-.. 

P. T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: 
idare ihtiyacı için imal olunacak Deveboynu, Kruvazman ve kaim 

demirleri için muhtelif nevide demir ve prtnamesinde yazılı sair eıya 
açık eksiltme yoluyle satın alınacaktır. Eksiltme 7 Eylül 1936 tari • 
hine rastlayan Pazartesi saat on beıtedir. isteklilerin prtnameyi 1rör

mek için ber gün eksiltmeye i,tirak için de eksiltme günü muayyen saatten 
evvel 2318, 24 lira muhammen bedelin % 7,5 ğu olan 174 liradan 
ibaret muvakkat teminatları vezneye yatırm'lk suretiyle komisyona 
müracaatları. (556) 

Kadıköy Vaklflar DlrektörlUğU llAnları 

Boğaziçinde V anıköyünde iskele Ca. 2 odalı mahal Kadıköy Zühtüpaşa 
Bademaltı So. 45 sayılı Ev 

Yukarıda mevki ve No. su yazılı vakıf yerler 31/5/937 sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açtk artırmaya çdcan.l.mı,tır. ihalesi 13/9/936 Per
şembe günü saat 15 dedir. lateklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne mü· 

' racaatlan «916» 

buçuk lira yevmiye verilecektir. 
13 Müsabaka imtihanında kauuıan talipler; Avrupadaki tahsillerinin 

neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında Devlet 
Demiryollan idaresinin isteyeceği ıekilde taahhütname vere
ceklerdir. 

14 - Tahsil plinı : Alb ay Eskişehir atelyesinde staj, bir buçuk 

sene Avrupada idarenin göstereceği fabrikalarda staj ve lisan 
öğrenilmesi. İki buçuk sene de idarenin göstereceği teknikum
larda beş sömestrlik makine tubesini ikmal ve diploma alınmasıdır. 

15 Avrupadaki tahsil ıeraiti veya diğer hususat hakkında Devlet 
· Demiryollan Umum Müdiirlüğünden ve İJletme Müdürlük

lerinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden isteyenler tafsilah 
llzime alabilirler. (824) 

Dr. Ihsan Sami 
Tifo ve paratif o hastlllıklarına :tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
huplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 55 Kr. 

ROMATİZMA 
LUMBAGO 
SİYATİK 

ağnlan T E S K 1 N 1 

ve izale eder. 

# Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşıSJnda , Piyerloti 
caddesinde 21 numarada hergon 
öğleden sonra hastalarım kabul 

~---_.. eder • .ım---•• 

> 
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En Mükemmel ve Emsal 

MOTÔRLE. 
SATiE de 

En UCUZ Fiatla 
Satılır. 

SALIP AZARINDA 

SATİE ŞİRKETİ 
Merkezine veya Şubelerine 

Müracaat edilebilir 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından 
LİKÔR, ŞARAP, KANYAK, LÜKS SİGARA, AV MAUEMESİ verilir. 

ikramiyeli 

Yenice 

• 
iZ 

Aynca : Hediyelerle beraber alacağınız kur'a numaralarile yılbaflllda çekilecek BOYOK YENİ· 
CE PIY ANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya bunun yerine 
bir Forcl kamyonu veya Forcl trakt6r6, 230 liralık BLAVPUNKT RADYOLARI, REVUE SAAT-

LERİ, iÇKi SERVİSLERi, SOFRA TAKIMLARI v.s ..• 

Nipntqmda • TramYay ve Şakayık caddesinde 

Şişli Terakki Lisesi 1 GONooz 1 
ANA· iLK ·ORYA· LiSE 

KIZ VE ERKEK TALEBE iÇiN yanyana Ye geniı bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞKlLA Ti 
vardv. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGiıJZCE kunlanna dokuz yaımdan itibaren her 
talelebe iftirak eder. Mektep hergthı aaat 1~17 aruında açıkbr. Kayıt İ.f)erine CUMA, PAZAR-

TESi, ÇARŞAMBA gibıleri bakılv. Teletoe : 421117 

Bayan SAfiYE'nin Münhasıran COLUMBiA 
Pllklarma okuduğu ve bestekAr YESARi ASIM ARSOY'un bestelediği 

221 &9 aum•r•ll iki aetls ••rkırı tavsiye ederiz, 
Sen gitgide bir afeti devran olacaksın Felek bana gnzel bir gün nasib etmez 
Canlar yakacak afeti suzan olacaksın Derdliyim of 
Bilmem ne zaman derdime derman olacaksın Ocağım ta ezeldendir yanıp tntmez derdliyim of 
Çağın geçecek sonra pişman olacaksın Ulu Tanrın acıyıp ta hıttır gütmez 

B•J•n NERKl8 N. 1. nln okudulu ve be•t•k•r S.llhaddln Pın•r'ın be•t•l•dlll 
17303 No. DELİSİN ~ YILLARCA SEViŞTİK 

KARYOLALAR &on Post. llatb••• 

1 

Fabrika fiahna satılıyor 

Asri Mobilya Mağazası: 
....... ı Rızapqa 7ok111U No. 66 Tel; Z3407 

Neşriyat Md. : Sellın Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERh r A. Ekrem UŞAKLIOlL 
S. ftaaıp' EMEÇ 

VENÜS GiBİ GÜZEL KALMAK 
ISTIYORSANIZ, DAİMA: 

\i>nii:s 
Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 

kullanınız. 

Venüs mnstahzaratı en sat ft eD tt' 
rniz ve gayri muzir maddeler~_,!! 
pıldığından size ebedi gençlik l'P""'"' 
eder. 

Deposu: 
NUREDDİN EVLIY A ZADK 

TiCARETHANESİ 
1stunbul 

SÜMER BANK 
Kayseri Bez Fabrikasının 

iplikleri 
Yerli Mallar Pazarlarında sablıyor. 

Silmer Bank Kayseri bez fabrikasının imal ettiği 1~ - 14 -" 
16 ve 20 numara iplikler hükftmetçe tesbit olunan fiatlarla ~ 
liye haric) pazarlanmızda doğrudan doğruya fabrikat&rl.. 111' 
blmaktadır. 

iplikler, t.ltrlk•t8rlere .::. 
kend• ol•r•k da s•bl .. 

bıtiyacı olanlarm mpariperini kaydettirmek &zere, Birind V 
handa 17 - 18 DUDUll'ada Yerli Mallar Pazarlan idaraiae 
caat etmeleri. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak teksen bq adet portatif yazı makineli ...... -4' 

la ekailtmeye konuhmİf tur. Eksiltmeye iftirik f&rlları: 
1 - Teklif mektubu cctealim müddeti tasrih edilmelidir.» ~ 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelu ... 

adeL 
3 - Müteharrik abamın analiz raporu. 
4 - % 7,5 teminat akçesi. 
5 - Yedek akaamm ayn ayn fiat listesi. 

Anlcanda Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 15 Eylul 93Ş alqam saat on dörde kadardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. ul035» ~ 

JI Aylardanberi pek büyük fedakarlıklarla hazırlanan 

İMREN 
EN SON MODA YONLO s;~~;E;~ı;;;;şLARLA ŞAPKAı.Afflıll 

7 Eylül 936 yannki Pazartesi günü saat 1 O da 

TEŞHiR EOECEKTiR 
1 M R E N, bu Ye8İle ile aayp değer müflerilerini açdit 

fÜDllne davet eder. 
--• Galatuara1, Eaki SabibiDiıı Sai Majazuı No 210 


