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Kral, A tatttrkti 
Londraya 
davet etti 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kurut 

Atatürk yatmda krab kartdı1or Sekizinci Edvard Modada lqili" kolonisi arumda latanbula aelam 

Sekizinci Edvard gitti Yugoslavya ordusu dün 

M B 1 dd bu··yu··k bir a jeste hareketinden evvel e gra a 
geçid resmi yaptı Atatürkle 3 saat görüştü Majeste Piyerin yıldönümü parlak bir surette 

kutlulandL G~d resmine büyük mikyasta motörlü 
kıtaat ve 91 tayyare i§tirik etti yarısına doğru lstanbuldan ayrılan Kral dün Gece 

Atatürkle f1'1"llber deniz yarışlarını segreililer 
• 

Majeste Kral 
• 

isi anbuldan ayrılırken 
Mu h~erem misafirimiz garda 
Atatürkle samimi bir surette vedalaştı 
Tren şiddetli alkışlar arasında hareket ederken 
Majeste Kral vagonun penceresinden Atatürkü, 

Vekilleri ve halkı durmadan selamlıyordu 

Muhterem misafirim iz Maje.te 
Sekizinci Edvard hazretleri dün ge- • 
ee şehrimizden ayrıldılar; Viyanaya 
aittiler. 

Majeste Kralın şehrimizden ayrı
lacağını öğrenen halk erkenden Sir
keci istasyonu ve civarını, caddeleri 
doldurmuş, muhterem misafiri bek
liyorlardı. Saat sekize doğru bu ka· 
labalık daha fazlalaştı ve Sirkeci is-

taayonu civarındaki yaya kaldırım· 
ları geçilmez bir ha1e geldi. 

istasyonun deniz tarafındaki ka
pısından trene kadar halı ile döten
mif. bir çok lngiliz Türk bayrakları 
karşılıklı olarak asılmıştı. 

Atatürk Geliyor 
Sirkeci garı yavaş yavaş yerli ya• 

hancı gazeteciler ve hükumet me
(Devamı 7 inci sayfada) 

Moda koyunda 
emsalsiz birgün 

Majeste kral hareketinden 
evvel adalar açıklannda ge
zindi, Y orgolu plijım ıeref· 
lendirdi, Modada lngiliz ko-
lonisiyle görüıtü, Filoryada Yugoslavya ordusuna ait bir intiba 

t~türk ta~afından verilen _ Belgrad, 7 (Sureti mahsusada gi-,büyük d~stlarımızın sevincine candan 
0 tey partide bulundu den arkadaşımızdan) - Dost Yuaoa- ittirak ettik. 

Muhterem misafirimiz, lngiliz Kra· 1av milleti bugün en coşkun, en ae- Yugoslavya ordusu çok muntazam 
lı Sekizinci Edvard lstanbuJda bulun· vinçli günlerinden birini yaşadı. Dost geçti. Bu geçit resmine ilk defa olarak 
duğunun üçüncü gününü de hususi milletin kralı Majeste Piyerin doğum büyük mikyasta motörlü kıtaat da it" 
gezmelerine haaretmif ve öğleden son- günlerini bütün Yugoslavya candan tirak etmiş bulunuyordu. Ve tayyare 
ra. M~a kayık yarışlarına şeref ver- kutluladı. Bu münase~tle Belgradda mahir uçuşlarla resmigeçide iştirak et• 
mıtlerdir. muazzam bir geçit resmi yapılmıfhr. ti. Davetlilere ve devlet büyüklerine 

Majeste sabahleyin kendilerini feh- B' Türkiye matbuat müeaailleri mahsus tribünün önünde kral naibi 
rimize getiren Nahlin yatile Marmara- t 'b" ızd b' t hsis edilen mevkide (Dnamı 7 inci aa.L...L) 

(De . • f-.l-) rı un e ıze a ,.. __ 
vamı 7 mcı aay aua ---=--=-==--ı=:m--==---=-=-===-======-=::====--=========-

ispanya işine 
Fas Sultanı da 

kanş·ıyor 
Hükumet kuvvetleri mu
kabil taarruza geçtiler. 

Bir tren berhava edildi 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Süvegş kanalı 
Mısırın 
Malımı olacak? 
Londra, 6 (Hususi) - Bazı lngiliz 

gazetelerinin verdikleri malumata gö
ro yeni İngiliz-Mısır muahedesi üzeri
ne istikbalde Süveyf kanalının kira • 
lanması meselesi ortaya çıkmıftır. 

(l>eYamı 7 inci •Jfada) 

. Dün lnsiltere Kralı ve Atatürk huzurlarında yapdan deniz yal'lflan çok 
aüzel olmuttur. Yukarıda YU'lf& İftİrik eden ıenç kızların futaaı, apiıda da 

JU'lfbn dijer bir intıba ıöriilmektec(ir 
(Y ant 7azaaa 8 inci ea1famı"Cdachr) 



Ticaret bir talih 
Oyunu oldu 

B 
.. 

ir devir vardı ki, o devirde tica
ret dünyanın en muhterem, en şe-

refli, en namuslu bir işi idi. Sonralan 
1 icaret, kendisinin tabi olduğu ahlaki 
kaide esaslarından yavaş yavaş kay -
mıya başladı ve her ne ohusa olsun ve 
her ne şekilde bulunursa bulunsun yal
nız para kazanmak gayesini gütmeğe 
başladı. Bu, ticaret nizamının bozul -
ması demekti. Nizam ve bu nizamı tu
tan ahlaki esaslar yavaş yavaş yıkıldı, 
yıkıldıkça ticaretin ve tüccarın aley -
hine de halk kitleleri arasında cereyan
lar peyda o1mıya başladı. Bu, ayni za
manda liberal iktisat nizamının da bo -
zuluşu demekti; bilhassa harpten son
ra bu nizam yavaş yavaş ticareti her 
taraftan bir takım kayıtlarla bağlıyan 
etatizme ve onunla beraber otarşiye 
götürdü. 

* Otarşi, her taraf ta yeni bir takm1 
kaıdeler çıkardı. Bu kaideler, beynel
milel muahedelere girdi, umumile~ti, 
adeta bu suretle meydana yeni bir 
müdahale nizamı çıktı. Henüz karışık, 
kaotik bir halde bulunan bu nizam tüc
carlığa ve bilhassa hususi teşebbüse 
her gün yeni bir tekme vurnyor. 

Mesela, bugün ticaret hayatımıza ba
kınız: En eskı, en çekirdekten yetişmiş, 
her şeyi en iyi bilen, en dikkatli ve he
saplı, hülfisa bir kelime ile <ıen tüccar» 
olan bir tüccar, ticaret kastile giriştiği 
muamelelerin akibetinden hlç bir su -
retle emin değildir. Niçin"? Çünkü pi
yasa denilen şey artık eski piyasa de -
ğildir. Eskiden piyasada hakim olan 
kuvvet yalnız muayyen bazı tesirlerden 
müteessir olan serbest bir arz ve ta -
lepten ibaretti. Halbuki bugün piyasa 
tabii bir arz ve talepten değil, evvel
den hatıra gelemiyecck olan bir ta -
kım unsurlardan tesir alıyor. Bugün 
beşe alınıp altıya satılan bir madde, ya
rın, gerek bizde, gerek başka memle -
kette hükumetin almış olduğu Jıer han
gi bir ithalin men'i, yahut kontenjan 
ve yahut takas, hususi takas gibi a -
millerle büsbütün başka türlü tesirlere 
tabi olmıya başlamıştır-

Piyasa denilen fiat ölçüsü hiç bekle
mediğiniz bir zamanda birdenbire öy
le düşüyor veya öyle çıkıyor ki dün 
yaptığı işle şu kadar kazandığım he -
sap eden bir tacirin bugiın bu işte he
sap ettiği kazancın üç, beş, hata on mis
lini kaybettiği görmesi işten bile de -
ğildir. Ayni zamanda bunun aksi de 
kolaylıkla vaki olabiliyor. 

* 

Arabistanda yetişen 
Bir nebat insanı 
Güldürüyor muş 
Bazı nebatla -

rın bazı hassala -
rı vardır. Me • 
sela soğan göz 
yaşartır. 

Bunun gibi A
rabistanda ye .. 
tişen bir nebat \, 

d.~ in~anı güldü • '''~ 
rurmuş. Bu ne -
battan alıp kok • 
lıyan derhal kah
kaha ;le gülmeye başlarmış. Arabis -
tanda yetişen bu nebta bütün dünyaya 
yayılsa insanlar için iyi olur ama o Z8-

man da san'atfarı insanları güldür -
mek olan komedi artistlerinin, mono
loğcularm halJeri ne olacak? .. 

--············-·-·············· .. ·····-············--
rnanyanın aldığı veya alabileceği ka -
radarın alınmasına nasıl mani olabi -
liriz? 

' 

Hepimiz de ne ekersek onu biçeceğimizi biliriz, fakat 

Sıtma mücadelesi 
Ve halk 

E. Talu 
çoğumuz da aksine hareket ederiz. Tabiat aleminde eki
len her şeyin, kendine göre; bir yetişme, büyüme, yemiş 
verme zamanı vardır. insanların hayatında ekilen şeyin, B ir iki senedir, biz d~, halk ta, di• 

yapılan her işin semere vermesi için bu kadar uzun boy- limize doladık: 
lu devirleri ve istihalelt •. beklemeğe lüzum yoktur. Her - Hükıimet, sıtma, yahut ki sivri· 
hareket derhal semeresini verir, derhal yapacağını ya _ sinek ~ücadelesini layıkile yapmıyo:"' 

Erenkoy ta afl d · · · kl rın 
par. Mesela, yanlış bir harekette mi bulundunuz, o yan- h.. d r .~rınd .. a .sıvnsıne c 

1 b
.. ·· ~ ı · h k · k .

1 
b b ucumun an gun uzlerı bile açıkta 

ışın utun netıcc erı, are etın vu uu ı e cra ~r ta • oturulamı r M.. d 1 larl yo .. uca e e memur 
~ . .. 

J : 

hakkuk etmiştir. Siz, belki bu neticelerin tahakkuku ile vazifelerini ifa hususunda artık gev· 
tezahürü, yani göze çarpması arasındaki fasıla ile ken• şek, adeta lakayt davranıyorlar.. vs ..• 
dinizi avutur veya oyalar, yaptığınız yanlışı atlattığınızı vs .... 

. ' 
.. 

l 1r .. 

.... zannedersiniz. Mümkün değil 1 Çünkü yaptığınız yanlı- Bu şikayet birliğinden hariç kalma· 
şın derhal tahakkuk eden neticeleri, er geç tezahür ede- mak için, ben de sesimi ve kalemimi ona 
cek, ve muhakkak sizi maddi, manevi ıztıraplara uğrala· göre uydurdum ve gazeteciliğimin ica• 
caktır. bı olarak halkın, bu sütunlarda çok de· 

fa tercümanı oldum. 
Hayatımıza hakim olan bu değişmez kanunun icaba

tından kurtulmağa uğraşmak kadar beyhude bir şey yok
tur. Her birimiz ne ekerse muhakkak onu biçecektir. 

Lakin, bundan bir müddet evvel, E· 
renköyünde bir iki haf talık mlsafirlik 
bana, kazın ayağı hiç te zannedildiği 
gibi olmadığını gösterdi. 

·-------------------------· 
H ERGUN BiR FIKRA 

Uyku 
Tanınmış hatipleriıni-ıden ve Üni

versite profesörlerinden biri hasta
lanmıştı. Doktora gitti ''e dert yan
dı: 

- Geceleri ağırlık balıyor, kor • 
kunç rüyalar göriiyorum!. dedi. 

Doktor muayeneden sonra sordu: 
- Uyurken sayıkladığınız, söy -

lendiğiniz oluyor m·u? 
Profesör bir müddet diişiindii. 

Sonra: 
- Hayır doktorcuğum, dedi. U -

yurken hiç söylenmem. Bilakis ben 
söylerken, beni dinliyenleri uyutu
rum. 

- Amma yaptınız? .. Nasıl şey?. 
.. - Evet, maalesef böyle .. Çünkü 
Uııiversitede ders takrir ederken 

ekseriya talebem uyur! .. 

Felemenk fare ve 
Haşerat hücum11na 
Maruz kalmış 

J 

Bu sene F elemenge bir hal olmuş, 
binlerce fare türeyerek Roterdam ile 
Amsterdam arasında her ne mevcut 
ise rnahvu harap etmişlerdir. Memleke-

Meseleyi inceden inceye tamik et .. 
tim; mücadele memurlanmn, kendiınl 
belli etmeden, peşlerine düştüm; ça .. 
lışmalanna ve köşk sahiplerile müna • 
scbetlerine şahit oldum; bazılannı söY.• 
lettim; ve nihayet öyle bir neticeye var· 
dım ki beni, önceki neşriyatımdan u .. 
tan dırdı. 

İşin içyüzü hakikaten başka türlü • 
dür. 

Mücadele heyeti vazifesini yapını• 
yor değil.. Yapamıyor. Ve ona engel 
olan da gene halktır. Bu doğruyu söY.• 
lemek mecburiyetindeyim. 

Hiç kimse, bana gücenmesin. Öyl6 
snhnelere, muhaverelere şahit olduın 
ki, çoktan silinmesini arzu ettiğimiz 
muzır bir zihniyetin hala bazı insanla!' 
arasında bakasını gösterir. 

Mesela, mücadele memuru, kerli ferli 
bir köşkün kapısını çalıyor. 

Aralıktan başını uzatan, namaz bez· 
li, çıplak ayaklı, basma donlu bir hiz .. 
metçi, soruyor: 

tin şimal tarafları da sivrisinek cin .. · - Ne istiyorsunuz? 
sinden iri bir takım 8ineklerin hücu • - Mücadele memuruyuz.. Çukur • 
muna maruz kalmıştır. Bu da yetiş • lara, helalara ilaç dökeceğiz .. 
miyor gibi Almanya hududundaki ha-
valiyi de tarla kurtları istila etmiştir. - Burada kimse yok. Bey İstanbula 

·-------------------------· 
endi; hanımlar da komşuda. 

En nihayet Ruçerdam köyünde şim- - Sen bize yol göster. Ruzveltin karısının 
Otomobili 

diye kadar misli görülmedik cesamet - - Olmaz. Ben, ne idiğini bilmcdiğiIXl 
te örümcekler görülmüştür. Bu örüm- adamı içeriye alamam. 

Bunun için ticaretin bir zaman için Vaşingtonda sokak işaret memurla- cekler bütün evleri, kiliseleri, hatta va- Ve, çat! Kapı kapanıyor. 
1 b" } b" tal"h b' · rından Mişel He1ey Birleşik Amerika purlan ağlan ile doldurmuşlardır. 

0 sun oy ece ır 1 oyunu, ır nevı Daha ötede, başka bir köşkün kapı " 
kumar h::ılı"nde kalmasına maAnı· olma - hükumetinde en çok kendisinden bah- B .. .. ki d D h . b" k 1 d"l b" d l u orumce er ört santimetre ce .. sı... a a çetın ır arşı ayış .. 
mızın mümkün olduğunu zanneden - se 1 en ır a am 0 uvermiştir. Bunun sametindedirler. Gece lambalarının et· - Sen, burası kimin evi, biliyor mu• 
!erden değiliz. Yalnız şunu temenni e- sebebi şudur: rafında ördükleri agwlar, ortalıgwı zindan sun?. Hele bir daha vakitli vakitsiZı 

Bugün bütün ticaret adamlarımızın şikayet ettikleri bir hal var. diyorlar debiliriz ve hatta etmeliyiz ki binbir Bir cumartesi sabahı kadın tarafın- gibi karartmaktadır. Köylüler, bütün buraya gel de, görürsün gününü! San· 
ki: •Ticaret artık bir talih oyunu ol _ amilin tesiri altında ne ineceğini, ne çı- dan idare edilen bir otomobil Heley'in bu hayvanların hücumuna semavi bir ki yaptığınız da nedir? İş mi? .. 
muştur. Kumar haline gelmiştir.> kacağını tahmin etmeğe imkan bulun- işaret memuru olduğu caddeden ge • hadise nazarile bakmaktadırlar. Çat!. 

Bu söz boş değildir. Bir bilanço se - mıyan piyasa dedikleri ölçünün bu ka- çerken lambanın gösterdiği dur! İsare- - ···--·· -· · --· Zavallı memurun elinde, avucunda 
nesi içinde bir tacirin hesaplarını alt- dar büyük inhiraflar yapmasına mfıni tine al.dırmıyarak otomobilini yü;üt - yaklaşan büyük bir memur, çevrilen kudret ve kuvvet namına hiç bir şeY, 
üst eden o kadar muhtelif hadiseler çı- olabilecek tedbirlerin ittihazma hiç ol- müş. İşaret memuru hemen yerinden otomobilin Cumhur Reisi Ruzvelt'in yoktur. Çaresiı, boynunu büküp uzak
kıyor ki bunları evvelden tahmin ede- mazsa bizim İktisat Vekaletimiz ehem- atılarak otomobili durdurduğu gibi j. karısının otomobili olduğunu söylemiş- taşıyor. Ve sivrisinekler de üredikçe il· 
rek iş görebilmeğe imkan yoktur. Bi - miyet versin. Bu sayede piyasada bel- çindeki kadına iki dolar ceza kesmiş tir. reyor!. 
naenaleyh her hangi bir tıcaret mua - k" b' ·ıt· t .. d b·ı· ta ve bir daha böyle hareket ederse dana Bu, işin tatbikattaki güçlük tarafl· 
melesi yapan tacir, eğer bu işi, mua _ ~ ıraz ı . ıra te:ssus. e e ı ır ve. - Bu hadise üzerine Cumhur Reisinin Bir de maddi tarafı vardır. Hükumet, 
meleyi yaptığı gün tasfiye edebilir va- cırler de tıcaret dıye bır takım tahh o- şiddetli hareket edeceğini bildirmiş • karısı tarafından memura, daha ağır İstanbulun Anadolu sahilindeki bir ki-
ziyette değilse - ki buna imkan yok - yunları fılemine düşmekten bir dere- tir. ceza kesmediği için bir mektupla te - şi rahat etsin diye etek dolusu para 
tur. - Yann için mutlaka talih oyunu- ceye kadar kurtulurlar. 1 Bu aralık işaret memurunun yanına şekkür edilmiştir. harcıyor. Sıhhiye bütçesinden, sivrisi• 

na girişmiş demektir. Ya talih başa, ya =:::::~~~~:::::::::::::~~~~~:::::::'.:'.:'.:'.:'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: nek mücadelesi hesabına ayrılan para 
kuzgun leşe~ r çok mühim bir yek.Un tutar. 

Bu hal yalnız bizde değil. Bütün dün- ı j S T E R j N A N İ S T E R ı· N AN M A l Bu para, sırf halkın saçma muhale-
yada böyledir; binaenaleyh bizim için • feti ve menfi vaziyeti yüzünden heba 

hulsıkusidın;:ledi~te D~ayetb~ıl·ıeceb.k fbir flek- Bir orknda .. ımızın kendi sütununda '-'azdıg-ı bir '\!azı- , . d olup gitmektedir. na g r ya a :t ., ., Bır e bakıyoruz ki evkaf icaresi yüzde elli artmış. ilk seneler, memurlar bu kadar !!UÇ .. 
e ı . un oy e ır en ı dan bıızı parçular: . - t 

jçinde yüzüyor. Fakat, dünya ne o- .. . . . . - Aman bre! Ne oldu? CamılCJ' mi çoğaldı? imamla- lüğe uğramamışlardı; nisbeten raha 

1 Is 
_ ı· tt .

1 
Bugunlerde de sanki pek bayılırmısım gıhı vcrgı, ve rm aybinııa 2anı mı '-'apıldı? Yoksa Ha Ef ı· d"ldi F k t h ıefet ursa o un, eger ıcare en vaz geçı e- . . . .. _ h · b' ., • yn cm ı zuma- e ı . a a sonra sonra mu a 

miyecekse mutlaka bu fenalığın orta- evkaf d?ır<•len hır kaç S:n kagı~la atırımı soruyorlar. nmda kapanıı> yerlerine vakıf iratlan yapılan imaretler arttı. Sivrisinekler de beraber. 
dan kaldırılmasına da ehemmiyet ver- nu cıJ\'cye her sene ugranz. Adeta Cev~c.t pa~-ı ~ara- mi tekrar açılıyor? Bunun iyisi, Ercnköy ve havalisi~-
mek lazımdır. ~ınd~n imleme ulmnuş sanılacak kadar muglak hır ılmre Diye ielfışjanırsımz. Gider soruşturursunuz. Si1J asu- de oturanların, kendi aralarında bır 

* Bu fenalık nasıl ortadan kaldınla -
bilir? Bugünkü ahvale göre bu fenalığı 
ortadan büsbütün kaldırrmya imkan 
yoktur. Çünkü, bizim yao:ıbileceğimiz ı 
şeyleri yapsak bile haricin yapacakla
rına mani olamayız. Faraza, üzüm, in
cir, fındık gibi mahsullerimizin geçen 
sene görmüş oldukları pjvasa tahav -
vüllcri hiç bir zaman ~örüJmemişti, 

bunun da sebebi bizim hükıirneüınizin 
değil, Alman hükumetinin almış ol -

ılc hıze: } et» de ve emin bir çehre ile karşılayıp: cSivrisinek mücadelesine müza ıar 
er- MiilJ;üniizün yeni kıymeti eskisinden fa-ıladır da cemiyeti kurmalarıdır. Bu cemiyet, hal-«- Jcarcııizi vermezseniz hakkınızda iyi olmaz! .. ı> der

ler. Her sene paramızı veririz ve her sene bu sarı kağıdı 
alırız. 

Mademki hu diinkü, bugünkü değil, yıllardaııbcri ya
pılugcleıı bir i~tir; şimdi neden yadırgar gibı göriimiyo
ıum diye merak etmişsinizdir belki. 

Efendim! Mesele şu ki, İstanbulun bazı semtlerinde 
emlakin ) eni tahrir kıymetleri üzerinden vergi ve icare 
inhakkuk ettiı:iliyor. 

Bn M'mtlcr hangileridir? Pek iyi bilmiyorum amma 
biz ele o scn1tJcrde bulunuyoruz. 

ı kı irşat, muhalefeti izale, memurlara 
oııc ::ın ... » 

Derler . .Başta İstanbul Valisi olduğu halde İstanlmllu- refakat ve hatta icap eden ilaçları sa .. 
tın almak, mücadele kollarını arttır • 

far ve lstanbullu olınıyaıılar pek rfma bilirler ki İstan- mak suretile mücadeleye maddeten de 
bulda emlak, l'rnnsada kabine muttasıl düşer. O halde 
bu y..-ni loymet f azlnlıi:'l nedir? yardım eder. .. . t .. 

Çıkar yol budur. Her şeyi huktıırıe 
Tetkik eder, anlarsınız ki beş altı sene evvel mülkünü- ten beklemek, üstelik te onwı çalış~ 

zc ilk konmuş ve sonradan itiraz, istinaf, temyiz gibi yol- malarma engel olmak, ve sonra da ile 
larJa bir }ıayJi değişmiş olnıı ilk kıymet evkafın hoşuna geri söylemek bu devrin yurddaşına a· 
gjtmiş ve size onun üzerinden icare biçmiştir. yıptır. 

du ti bir takım tedbirlerdi. Haydi kcn- 1 ~ TER ı NA N ıs T E R 1 N A N M A , 
dimiz piyasayı sabit tutm1k için ıa - L .. · _J ı' 
zım gelen tedbirleri alalım. fakat Al- -------·--------------------·---------------------
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3 seneye kadar Suriyede 
Fransız mandası kalkacak 
Fransa ile Suriye arasındaki müzakereler neticelendL 

Yeni muahede çarşamba günü imzalanıyor 
Paris, 6 (A.A.) - Fransa • Suriye ı edilmektedir. · 

lrıüzakereleri sonunda bir muahede Bu müddet zarfında, Lübnan ve Ce
bıetni teabit edilmittir. Muahede 9 ey- belüdürüz arazisinin de birletmesi su· 
iGlda resmen imza edilecektir. Muahe- retiyle Suriyenin birliği tahakkuk etti• 
de ile bütün meseleler halledilmekte - rilecektir. Fransız asker nıevcudu azal. 
ilir. Suriyenin yeni statüsün~ Fransız tılacaktır. Suriyede yerlctmif olan 
lbandasının kalkması için icabeden Fransızlarla Fransız mülkleri için ye-

lbuhtelif icraatın tedricen ifasına mi- ni bir tüze ve idare tetkilitı derpif e • 
tilf olarak üç senelik bir devre derpif dilmektedir. 

Dünyamn en iyi 1 

düşüncesini buldum 
Yunanistanda 
mali tedbirler 

Sulh Konferansında garip Döviz kaçakcıhğı yapan 100 
bir hidise oldu kişi tevkif edildi 

SON POSTA 

Fransız - Lelı 
Görüşmeleri 

Fas ve Faslılar 

I
• spanya isyanı dolayısile sık sık mev- ispanya hadiseleri ve 

zuubahsolan bir millet, Faslılardır. Alman emelleri 
M. Delbos Küçük Antant Bundan maksat Fas memleketinin İs- A vrupanın garbında, İspanyada ce-

Elçilerine görüşmeler panyaya ait kısmıdır. Çünkü Fas üç reyan eden mücadelenin ifade et-
parçaya bölünmüş bir memlekettir. .•. h . tli b" ka d 

hakkında malumat verdi Parçanın biri ve en büyüğü Fransaya ftıgıdıre ki~b Y~.tunlmanday~ ırt edç. e • 
"ttir 200 000 bba mil . li a u su ar a ışare ıyo -

aı ve , mura genış - - . · 1ru kasabas 
P • .;. 6 (A.A.) _ M. DelL--•. •· dedir İs takas . ancak rum. Ası kuvvetlenn n mı 
--. uu. gın • panya mm ı ıse almal il lkind dalı k k nlı 

bu L_L Ç k ak R 13 l 2S bba mil kadard ·n. .. .. ar e evve en a ço a 
an AINlll e oslav ya, o- ' takam~abe lmil 

1 
1' ır. uçuntacu bir safiıaya giren bu mücadele, nüfu-

man•a ve Yu--1-vva orta elçileri mm ıse yne e anca mın - dan f ı ka be+mia 
ı a~-ı- kas dır F ta b' sultanın "da- sunun yansın az asını y .... "" 1 -:it b•..aL el • • il n- 1 • as, sure ır ı b" b. İ dana tir" ve mgu ere u,-ua çm e Y•r . alt da akla be be Fransa ıçare ır spanya mey ge ıyor. 

DUf oldup prBfmelerin gayesi resıtakasının day~---1-- İsra r 1run muharebeleri münasebetile ve -
mm ruu.ll)L.C.UU, panya mın- ril taf ·ıAt .. 1 .. rt" "d" İs 

-neral R•dz·Smi-'v'nin ziyareti takas da İs llar hı:.ı.:-d· 1 F en sı a tüy er urpe ıct ır. pan-
•-

1 a•ı ın panyo cuum ır er. a- lla b' "d al - bö" 1 h" b' 
milnuebetile Fr•npzlarla Lehler kat bu hikimiyetleri ancak 1926 sene- yo. ~ ~ 1 e ugruna Ye ır ır -
mumda yapılmakta olan mll.za• sinde başlar. Daha evvel burada yeti- dalerınıd .• bog~la:ıab~kekn, onların arkas~-
kereler hakkmda malumat .. ermek n İs an 8 a karşı harp il.in ede- ıge~ sıyası ır avga cereyan e • 

" te ve P Y Y . . mektedir. Bu kavganın mevzuu, Ak • 
olduön muhtemel ~ektedir. rek bu koca memleketı sarsan, hır çok d . hı:.1.· . t'dir B d ruz· de de, 

• - •"" İs 1 hük' A tl . . d . enız -ımıye ı . u e 
Sellhiyettar mahafil, milU mil• panyo ~e ennı evıren ve or- her denizde olduğu gibi kuvvetlerinin 

~-~ k ti dirm . i . dularını tarımar eden kahraman Ab- lak .. t•· 1 .. - .. .. t . tm k . ti 
wuauuu une en eaı çın dülkerim, bu mıntaka halkını başına mut _us un ugunu emın e .. e ı~ -
Fnnunıa Lelıistana yardımda to 1.......... b taka h"" .. yen İngıltere, son senelerde, şoyle böy-

p&UU~ ve u mm yı ur ve mus- 1 hissol b" İtal rekabet" ·ıe 
bulunmam maeleai hakkında uu takil yaşatmak istemişti. İspanya, bu e unan ır yan . 1 1 

• ·baril bir ·tiW L--• olm ol halkının • liği.. 1r....... karşılaşıyordu. Habeş muharebesı, bu 
ıti e ı Wlllll Uf • mıntaka. cengaver ~.- rekabetin hakiki çehresini meydana çı-
dup 16ylenmektedir. sında icız kalmış, fakat _tam bu mem- kardı ve anlaşıldı ki, ortada, bir İngi. 

L.eh:..- -!l~L leketten çıkanlıp atılacagı sırada Fran- . i ddi t" d F" kat b". -m pua ve w da İspan il b. 1 rek Abdül- Uz. talyan zı ye ı var ır. a u-
Brüksel, 6 (Huıuıi) - Dünya ıulh Atina, 6 (Huıuıi) - Hükdmet, Var,ova, 6 (A.A.) - Csaz sazete- sanınk • karş haya ke ırtıneşeesi . ti tün bu hadiseler cereyan ededurur -

L • • d w ldıw ·· · b. d"" · ka k 1 w ·· ·· ·· im k · · "' iaJ enme 1 re et e vazıye k ··b·· tarafta d·g· ku tli bU'. ~ngresının agıtı gı gun garıp ır ovız ça cı ıgınm onunu a a ıçın ıi, dönen f8Y ara göre, general Rydz bo f ed Abd·'·· . Fransa en, o ur ı er vve 
l.. •. 1 M" V v· "dd 1i edb" l d -'- ec1· zmuş, ne ıc e WKenm ya d 1 t te bu deni d h" almak ça 'l&Gıse o muttur.. ıs era ımeent şı et t ır ere evam etm~t ır. Smigly'nin Pariı görütmelerinde ha • teslim olmak mecburiyetinde kalmış- ev~ . • .. .. .. z en ısse • 
laıninde bir İngiliz kadını kendisinin Döviz kanuna muhalif hareket e • kim olan en büyük noktalardan birinin tı relerını duşunuyordu. Bu devlet Al • 
liı- ı · b" ı·w· hh ~ d ı · -'-" ed h t t f d L h" 1 k . "k 1 . · .. . " manyadır. Ta 1906 senesinde impara-... uya anne erı ır ıgı mura ası oı • en erı ta..ıp en eye aı;a ın an e ıstana yapı aca ııtı raz mese eıı Abdülkerımin Fastan aynlması u- ikin" • v· . - .

1 
b da •u" ·· 1 k k d" · · · d d.. ·· d f ı h al h" d ld b"ld" . B .. . İ di takas da tor cı ılhelmin agzı e u va • etr!~nu1dıo: eyb~re ve en ısını~::: un

1 
yuz enH azkl a edf adı ey ıne1 a

1
va o uğunu ı 1 ırıyor. u gazeteye ıo. 1ze~e dspanya ke~ ~-ıinı m.. y~~ sını ortaya atan Almanya, 0 gün, bu. 

lf o ugu ır ((enternasyona y- açı mıttır. a arın a ava açı an aı: re, müzakere er çok müsait bir ıuret- eştıse e cuınhunyetm ı uzenn ·· hed f k · · hiç bir fır-
~» sallayarak birdenbire salonun i· tevkif edilerek mahkemeye gönderil- te ilerlemittir. buradan aynlmak_ istemiş, ~t on~ =, ka ~~:.aSo~ç~panya ha _ 
Siııe girmittir. fngiliz kadını, dünyanın mektedirler. istikraz bet yüz milyon frank yani buradan aynlmasile beynelmilel bır diseleri~ ona, bu vadide, vaziyeti zor • 
tıı iyi düşüncesini bulmuf olduğunu Selinikte bir tüccara ait husuıt bir 180 milyon zlotilik olacak ve bunun takım karışıklıklar çıkmasından ~or- lamak imkfuılannı vermiştir. 
'Öylemit ise de odacılar kenaiıini ya· kasa memurlar tarafından açılmıt ve üçte ikiıi Fransa tarafından silih, tay- k~n transa, onun 8~~ ~- İtalya ile beraber açık veya kapalı 
~dıkları gibi kapı dıtarı atmışlar • içinde bulunan 400 bin franklık haciz yare ve motör olarak verilecektir. ~· panya da bu ran u e • bir surette askeri pa:.tinin tarafını tu • 
qır. altına alınmıftır. · . Ge 1 Frank tara- tan bu devlet, bu munasebetle Akde • 

· Milletler Cemiyeti Ekonomi Son ısyanın nera w ~. ruzde yerıeşebneceği ümidine kapıl • 
f r. •ı • t • J . . fından Fasta hazırlandıgını bıliyoruz. rnıştı. Bir ara, vaziyet 0 şekle girdi ki lSpanga işine C l IS lnae kOmll8SI toplamyor Fakat General Franko Fastan. Y:WUZ bir İtalyan veya Alınan müdahalesin-

't'QS Sultanı Ja Vaziyet gerain .ee~evrke, 6 <(>..-Ak.):-- ~illetler Se: :ıa:ıru!~~!8111~ ~:~:ye:= dFren korkulddu .. Böka .. yıe bir müedahalbm· e, 
I:" 1 aı 6' mıyetı e onomı omıtesı, pazartesı d ·1ruı1 arak ts yaya sevketmiş- ansanın a ışe nşmasmı v -
~ Kudtı., 6 (A.A.) - Reuter: günü toplanacaktır. Komite, 1936-:i7 fe 81 ay pan netice umumi bir çarpışmaya kadar 
n arışıyor MP•hur tahrikAtçı Fevzi Bey'in senesi divanını tayin edPcektir Di • ır. B .. F lıl t A il . na dayanabilirdi. Fransanın, zahiren ol--... ~ · ugun as ar spanya as en • . . d · ··da 

Par:• 6 (Lı----•) - 1--.-~- bura1a plmMi kanpkJıldana ut- van, timdiki beynelmilel iktıaadi mü • mma ilk safta dö~üyor, ve hükUmet sun vazıyebtbı .. ~aran cta e~ .... ml u. • 
L -. .--. ---

7
- L-.. --L-u -•--•- be 1 • · · · d . . hale• teşe usu, mevcu en~ en sa-anh bogwusma bütün şiddetile devam mam11111 Dil ıca .aıaua Ulllnl& te- nase t erm vazıyeti, en zıya e maz- merkezı tarafından verilen maliimata kini tirdi" b""tün d 1 tler kayı•1. 

' llkki dil k eli h ·· d ·ıı dd · '-1 · ·· İ halk h · · yıkmak eş ' u ev e ' ...., etnıektedir. lrun'a giren asi kuvvetle- e me te r. . ~r~ musaa e .. ~1 et. ma esı, .... erıng ~~re ~y~n . .. cep_ esını . şartlı da olsa, nihayet birer birer ca -
.:-_ k d d 1 l Takviye kıtaab dnderilmeaİDilı ıtılafları ve dovızlerm kontrolu meıe· ıçm azamı şıddetı gostenyorlar. Haki- d . ··dahale fikrin. e aborda olınıya 
•AQ uman anı a yara anan ar arasın- •" d . k hah ı· F hl emı mu > 
..ı. , ae--=-1:.x.: ---LL--.ı.M bildirilm. ek- leleri hakkında tetkikatta bulunacak - kat bu merkez e ıse a a ı as ara başl dıl b arada en çok duşun·· .. en ve 
~r. • ••UU&•• lllUUUlga yükl k k ·· tür Kabahat, onlan a ar, u 

Hükumet kuvvetleri tarafından ter· tedir. tır. İs eme çoıkaguçk ·di yurddaşl ........ tereddüt edenlerden biri de İtalya ol -
L panyaya ç np en lll:auu 1 1 h "bad·b•t İs ol mark-
•edildiği zannedilen Guadleop iıtih· Bahkesirin Kurtuluş Bayramı karşı kullananlardadır. Birbirine acı- du. ~ Y.a, erçı : ~ . ı:ny "b" .. 
~ı ıaat 8 de lrun üzerine tekrara- Selatıllc Beynelmilel Balk . 

6 
(AA) Bal"k . mayan bu yurddaşlann, düşmanların- s~tl~nnıdtepeBlemek nnFransae gınııngoe • 

t... w 1 ı esır, . . - ı esır . kadar b'e runuyor u. una arşı, • 
. ...., etmege bat amıftır. c-•r•oi•l ~•n 01191 ı..11 b .. k 1 d"" d"" .. 1- dan merhamet beklemelerı y- bedi dostlugun· dan olabilecek, Al-i . h""k k t1 .1 be- -'lıır 6 • llM r '"' ugun urtu uşunun on or uncu yı h d b' 1 yen 

tahe;u;:;,1r~e!~::1a:::e b:r~:anıız A~na, 6 <.~usuı~~ - Selinik bey- dönümün~ i~ten tezahü~atla kutla~ış- u ;a:ı ş;~~=zİspanyada bu işde :~y~~ ~~:;:ı:is::~~n )!1;:: llaltledildiği Bordo hastanesinde fUn- nelmilel ıergısı bugun açılmıttır. Açı· t11. Merasımın yapılacagı Cumhurıyet kullanılınalannm neticesi, bundan son- kagul tıra aktı 
L .. 1 . t" lıt merasiminde veliaht batvekil Me- alanında çok erkenden toplanmıf olan ra go·· rünecektir Çünkü bu ış· bittikten Opı daanna ~andahaşal ctm m. ek fn • ...:-ı 
llll'l soy emıf ır: .. . ka I . · cmu e e e • .IAl uı 

«Her tarafta hainler vardı. Hatt~ taksaı ekonomi ve Sosyal yardım na- bütun tehir ve b~n~~~ tı ~n ... cıvar ve meml~~e!ler~e döndü~te~ sonra benimseyince, İspanyanın vaziyetin _ 
L.. d dak"k d ... .1 zırı hazır bulunmu•tur halkı ,kurtulut gununun temsılı teza- İspanya hükuınetme baş egınıyecekler- d ki ehemmı·yet 0 bakımdan silinip or-.ır: .. nıan anımız ıon ı a a ası ere T • • • • il ,___ e 
ll•:L -' ed k b 1 d w k"" Yunan donanması da dün Se- hüratını cotkun mmnet sevg111 e &ar· dir. tadan kalktı Geriye Akdeniz müva • 

,...uut ere u un ugumuz mev ıı Ö R Doind · ' 
'-lüıtahkeme nereden saldıracaklarını linik limanına gelmittir. fılaınıttır • · · zenesi noktasından bir başka hususi -
Olalar .. t d" J } J yet kalın oldu. Kıyamcı İspanyanın, 

~w 10! er l.)) .. Yunanistanın Ankara Muhtelit tedrisat usulU Beyne mi e binnetice zafere vardığı takdirde dahi, 
• . Dıger taraftan hukumet kuvvetle- •1. . kaldırıhyor mutlak bir faşizm kurabileceğini alal 
tbıın büyük muvaffakiyetler kazan- ateşemı ıterı . A •• Tıp Kongresi kabul edemez. Olsa olsa, bu devlet te 
~bildirilmektedir. Bu kuvvetler Ta- Atina, 6 (Husuıi) - Yunaniıta • Atına, 6 (Huıuıı) - f:l~kumet er- _ Portekiz gibi İngiltere ile anlaşma yo-
ll cepheıinde mukabil taarruza geçe- nın Ankara elçiıi atefemilterliğine kek ve kız çocuklarının -~ı~~ık!~ mek • - hına r;recektir. Bu takdirde ise, Ak -
tek asileri 20 kilometre geriye atmıt- süvari miralayı Zumbulakı tayi11 edil- teplerde okumaları uıulunu liğve ka- J S tan b U 1 da t O p 1anaC8 k deniz müvazenesinin bozulması endi • 
"1c1ır. mittir. rar vermittir. Tedrisat program_larında kongre için hazırlanılıyor şesi gibi bir korku mevzuubahs ola -

Dün sabah Ba,vekil ve Harbiye • • • • da bugünkü rejime uygun tadilat ya· maz. - Selim Ragıp 
~rı Kabalero cepheyi teftif etmif'" Bır Fransız şaırı öld.u pılacakır. • Birinciteşrin ay~nın ~n betinde ı. :. Türk terbiyecilerinin Rusyada 
tir. Paria 6 (AA) - Sembolist pir A ki b" ta kazası• 8 tanbulda beynelmılel hır hp kongre11 • 1 • 

Asilerin Toledo cephesinde en gü· G ' Kah ·83· d ld w hal CI 1 ır JJ&rl • yapılacaktır. Bu kongrede dünya mil- tetkik en 
~ . h" 1ı k uıtave n yafın a o ugu • k" • •idi ·· · ·.:ııdılderi mükemmel tec ızat uv- d f t . t" iŞi v letleri arasından ıeçme tıp mensupla- Moskova, 6 (A.A.) - Turk terbı-
'°etl . b" ff-'-· . 1.. w eve ate mıf ır. . b l k bb "l"kl . kk"l h .4 erı ır muva DAlyetıız ıge ugra- Pittıburg, 6 ·(A.A.) - Dokuz kişı- rı u unaca , tı ın yenı ı erı ve ge- yecilerinden müteşe ı eyet -t ey • 
..... lardır. Takviye kıtaatı alan hüku- Fransanın müdafaası için yi götürmekte olan üç motörlü bir tay• çirdiği safahat hakkında muhtelif .. lôlda Moskova kültür müesseselerile 
~t kuvvetleri asilerin ıon taarruzunu p . 6 (AA) M • yare hareketinden bir kaç dakika son· limler tarafından hazırlanmıf etüdler Lenin müzesini ziyaret etmittir. 
~ d fed k T leci h · · t" arıı, · · - • aten gazetesı- d · ·ı k · · f" 1 -L-- •• • •• •• '- 1 l e ere • o o cep eıını sure 1 .. Dal d d"" k"" k b" I" ra bir hendeğe düferek parçalanmıştır. göz en geçırı ece tır. Mısa ır er _,.-m uzerı uç ıun s;a • 
""t'iyede kurtarmıtlardlr. n.e dgore, .

11 
... a .~de fun ·. u. ad.~ne mecedı • Tayyare atef almıf sekiz kiti kömür Kongre hazırlıklarıml devam edil • mak üzere Leningrad'a hareket etm~ 

B l Al'---- 'da h b ıın e mı ı mu a aa ıçın ort sen e • k ed" I d" 
u surete ~r ma sur u- fed"I k .. ·1 tah . haline gelerek ölmüftÜr. me t ıı: . er ır. 

... .1 . h t lı"m olmaları sar ı me uzere on mı yar ııı e- 1 l ası erın er an eı; . . . . . . 
lllttlenmektedir. dılmeıını teklıf etmıştır • lki ahbap çavuşlar 1f. Atzıadu •tef çıbru lııokbbu ne i .. yaradı!,., 

Majorka adasına yapılan ihr~ a • . . w . 
'-'eliyesinin muvaffakiyetle neticelen- mucıbınce, İmparatorlugumuzun hır 
~. burada da asilerin geri çekildiği kısmına fimil olan dost bir mem -
~irilmekte!Clir . leketin nifak içinde bulunduğunu bü
l.. Malaga ha valisinde asilerle dolu yük bir h~zünle görüyor~z: Ta~ 
1111t tren berhava edilmiftir. mızdan hır kısmının kendısıle muna-

Faa Sultanmm Beyannamesi sebette bulunmakta olduğumuz bir 
, Paris, 6 (A.A.) - Rabat'dan bil- hükumeti devirmeğe uğraşanların te

~liyor: tebbüılerine hizmet etmelerine tees
~ Fas Sultanı, ispanya hakkında M. süf ederiz. Fransa hükumetinin mua-

rrouton. a bir beyanname gönder· hedelerin zıman altına alınmıt olduğu 
'-ittir. Sultan bunda ezcümle şöyle de- hükümrani haklarımızın cümlesinin 
'ttedir: masuniyetini temin edeceğine itimadı

~üfuzu, muahedenameler ahkamı mız vardır, 

1 
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- Hakkımız gok mu? - Sultanalımetteki 
Fazla kUlfet, fazla nimet Ha~rigaf iyi 

k•rtıhlı olmak llzıml J ~ 

Eylul 7 

ı= _____ E_K_O __ N_O_M~i _____ ~J 
Zahire Borsasında Bir 

Haftalık Vaziyet 
Zt1gtin yağı fiatları genlden yükseliyor 

B irinci teşrinden itibaren cürmü Neticeler verdi BUGDAY : Memleketin her tarafın- lifler yapılmağa başlanmıştır. Şiınctf-i 
meşhut kanunu tatbik mevkiine da harman işleri nihayet bulduğun - lik Almanyadan verilen fiat sif HaJJl~ 

konulacaktır. Bunun istilzam et - dan sevkiyat çoğalmağa başlamıştır. burg 11 O mark kadardır. Şehrimizdi 
tiği ilk tedbir gündüzleri oldu - Pro. Bakster Romada dünya Bilhassa geçen hafta nihayetine doğ - bakla fiatları 4,35 para olduğuna na ' 
ğu gibi geceleri de adliye binasın- l arkeoloğlanna izahat ru müvaridat ehemmiyetli surette art- zaran yukarıdaki fiatlara satış yaprna 
da bir müddeiumumi muavini ile verecek tığından fiatlar da hissedilecek derece- nın gayri kabil olduğu anlaşılmaktadıt 
bir hakimin nöbetçi kalmalarıdır. de düşmüştür. Şimdiye kadar Ancak Ketentohumu 8,20, Kuşyemi dd 
Bir hadise oldu mu derhal yerine Sultanahmetteki bizans eserleri ü _ Konya, Eskişehir ve civarından buğ - 11,30-12 kuruş arasıdır ve piyasa dut' 

İspanyadaki dahili karışıklıkların gidilecek, incelemesi yapılacak, zerinde on haftadır devam eden haf ~ day gel~ekte idi. Hafdta içderisin.~e İ~dAt- gundur. 
gittikçe artması dolayısile şehrimiz yu- karar verilecek, hak işlerinin ça - . b . . . nadolu ıstasyonlann an a muvan a TİFTİK : Piyasada her ne kadar kili• 
murta ihracatçıları büyük bir endişe buk yürütülmeleri temin edile - ~~t~n u. senekı kısmi 1 ~~n~ ~rmıştır. başlamış, bu suretle esasen sukuta mü- liyetli iş olmamışsa da fiatlar sağlaııı' 
içindedirler. cektir. Önümüzde açılan yeni u - a .. rıyatı ıdare eden ngılı.~ ~lımi pro- temayil olan piyasayı bir kat daha dır. Fransızların alışlarına devanı ett~· 

Yumurtacıların bu endişeleri, kıs - fuk, yeni ümit bizi memnun etme- fesor Bakster çarşamba gunu nıemle· sarsmıştır. Ekstra Polatlılar bir hafta leri öğrenilmiştir. Satıcılar tiat kırdıli 
men İspanyada kalan paralarının 'hala lidir. Ancak bu karann bir de tat- ketine dönecektir. Hafriyatın verdiği evvelisi 6,30 paraya kadar müşteri bu- takdirde daha fazla iş olacağı ümit o' 
alınamamasından ve kısmen de serma- bile kısmına ait, teferrüattan bir netice hakkında kendisiyle görüşen turken hafta nihayetinde 5,35-6 ku - lunmaktadır. 
yelerinin mahdut bir mikdarda bulun· parçası vardır ki, hatıra gelip gel- bir muharririmize pıofesör şunları söy- ruş, gene altı, yedi çavdarlı Polatlı sı- Bir haftalık muamele 500 balye ka'" 
mruıından dolayi başka memleketlerle , mediği noktası üzerinde tereddüt l Iemiştir: ra mallları 5,15-5,20 paradan, 10 çav- dardır. Oğlaklar T 12-114, Konya Mı• 

l d geçiriyoruz. « - Bu seneki hafriyat nihayet bul- darlı beyazlar 5, yedi sekiz çavdarlı den 100-102, Tosya 95 kuruc:tan satıl'! iş yapma imkanlarının aza masın an * 5 6 :ı 
du. Aldığımız netice ümidin fevkin - Alpuköy beylik ahır malları • pa - mıştır. 

ileri gelmektedir. M" dd · • · 1 · · d 
Bundan bı·r mu""ddet evvel yumurta u eıumumı muavın ennın gece - dedir. Bana çok şeyler kazandıran haf- ra an satılmıştır. Keçi kıllarına 5 7-58 kuruştan taled 

leri sıra ile nöbetçi kalmalan u - . t h kk d k d R d ARPA : Piyasada istek devam et - vardır. 
'h t l f .. derdı'klerı· ı·· "t d b . d ,,, k t b rıya a ın a ya ın a oma a top· . ll . ç k ı raca çı arı spanyaya gon su u o e en en var ır. ı: a a u 1 k d" ~ı· l . . h mektedir ve ekserı ma ar pıyasaya • - YAP ;<.I ~ 
mallar mukabilinde buradaki banka - nöbet nöbetçinin nöbetine isabet anaca unya wım erme ıza at vere- d tılınaktadır. Arapların bu A~ : Trakya mallan üzerine 

~ · Ed' di~ · · .. h f ma an sa çok talepler devam etmektedir. 63-6 lardan bir mikdar avans almışlardır. eden geceyi evinde geçirmesi su- c~gım. ~n gım netıceye g.ore. a - kadar yükselmesine sebep olarak ta 
ı b retı·ıe ifa edı'lı·r, ıu··zum ha"sıl oldu- rıyat yaptıgımız mıntaka zengın bızans mu··ıeahhı'tlerın· mahallinde külliyetli kuruştan bir miktar satış yapılmıştıl'I Tüccarlar bankalardan aldık arı ' u 

1 
Geçen hafta iptidalannda BulvadiJf, 

avans1ar mukabilinde bankaya faiz ğu zaman kendisine haber gön - saray ve eser erinin . gömülü olduğu miktarda arpa mübayaa etmeleri ne - Karahisar gibi nisbeten ince Anadold 
vermektedirler. derilir, eğer bir cürmii meşhuda yerdir. Çıkardığımız mozayiklerin bu- ticesinde şehrimize az miktarda mal yapağılarından 300 balye kadar 49 ~ 

Yumurtacılar bankaya verdikleri giderken ufak tefek masrafı ol - lunduğu yer bizans sarayının antresini gelmesi gösterilmektedir. Hafta arası ruştan satılmıştır. Bunların Almanya~ 
faize inzimam eden paralarının elan a- muş ise o da verilir. teşkil etmektedir. Nisanda tekrar Tür· satışları 4,5-4, 1 O para arasıdır. . ihraç edileceği anlaşılmıştır. ikincd 
lmamaması ve diğer memleketlerle iş Fakat nöbeti evde bek_Ieı:ıe~ y<.~i - kiyeye gelerek hafriyata devam ede • NOHUT : Arpa sat.ışları i.~t~na edı - cins Anadolu mallan üzerine durgun "( 

ne dairede beklemerun ıstılzam e- ceg-im.» lecek olursa hafta içınde bu tun hubu- luk devam etmektedır· . yapamamaları vaziyetinden kurtul - d f d N''b t · dı · t' 
B k d bl k eceği masra var ır. o e çı - bat fiatları sukut etmiş ır. FINDIK : Satışlar hararetle devax4 

mak, yani Merkez an asın a o e şarıda yemek yiyecek, gidip gel - Gazi köprüsünün hazırhklarl Geçen hafta içinde nohut satışlann- etmektedir. Bu sene rekoltenin i~ 
bulunan İspanyol idhalat bedellerinin me masrafı yapacaktır. $ürk ha - Gazi köprüsünün her iki başında da da büyük bir durgun~uk göze çarp- f. 1 l 1 - l l ak d 
kendi ihracatlarına ait bedellere tah- kiminin faziletkar. ,o1du't.ıı nisbet- . .. kta .di ıat ar a satı acagı an aşı m ta ır. 

. _ 
0

' • • muntazam ve genış meydanlar vucu- ma ı · t F d kl Al d dt 
sis edilmesi için alakadar makamata te kanaatkar olduguııu da bılıyo- d .. 

1 
. . . b 

1 
d' f h . Alakadarlar bunun en fazla talya ın ı arımıza manya an maa 

k 1 k e getırı mesı ıçın e e ıye en eyetı . ahed · d ku İngı"ltere ve Çekoslovakyadan sı"pa...::eı. müracaat etmişlerdir. Bu rna sata ev· ruz, ve onların zaruret arşısın - . . ,. . . ile yapılan tıcaret mu esın e - 1 ~; 
velki akşam Ankaraya bir heyet git • da dahi ağız açmıyacaklanna ka- ta~afından ıstımlak edılece~. y~rlerın ru sebzeler hakkında bazı ihtilaf ~~k: ler gelmeğe başlamıştır. İspanyanı~ pf1 

naat getirmişizdir, fakat onların p~anla~ı yapılmaktadır. Bugun. hır kro- taları bulunmasından ileri geldıgını yasa harici kalması neticesi olarak ıtal1 
miştir. ihtiyaçlarını biz 3_fo:ünmemeli mi- kı halınde hazırlanan bu planlar 15 sövlemektedirler. yanlar dahi fındık fiatlarıru yükselt i 

Ankaraya giden heyet lktısat, Ma- -ı 1 Id t " · l a· H ft t ı 55 56 k~·..,t yiz, diyoruz, ey u a stanbula gelecek, şehircilik Evvelce İtalyaya ihracat yapılacağı- mış er ır. a a sa ış arı - -. ..... A • 

liye, Hariciye Vekaletleri nezdinde te- h M p f çl arasındadır. 
k M k B k Hakkımız gok mu? müte assısı . rost tara ın an tet - nı ümit eden tüccarlar, kuru sebze re- Harı·ç pı'yasalarda geçen lıaflnlardı. 

tebbüsata girişece ve er ez an a· ------------.-.-. - kik edilerek kat'i ve son şekli verile - koltesinin de noksan bulunduğunu na-
ıile de temas edecektir. Yüksek Orman Mektebı ıçm cektir . zarı itibara alarak hakiki fiatı~dan da- başlıyan inkişaf devam etmektedir. Of 

- .,..,_ kte t dd t etme on beş gün evvelsi 55 lirayr. mukab 

b · d "' dört yeni bina yapılacak Bu suretle meydana getirilen geniş ha fazlasın~ ödeme . er.e u : geçen hafta 100 kilosu sif Hamburg 6 Belediye Muhase esm 8 sahalarda yani köprünün 1ıerek lstan· mişti. Gerçı beynelmilel .. fıatlar. o va 
Bahçeköydeki orman mektebinin I h k k kitt b · b" derece yukselmışsc de liraya kadar yapılan teklifler Ham 

Yeni. bı"r muav"ınlı'k bul ve gerekse Bqyoğ u ci etinde i ı- en en ır . . 
orta kısmının Bursaya nakli hazırlık- l d . b h 1 l k b' im fiatlar da cihan fiatlarıle aynı burgda alıcı bulmuştur. , 

.Belediye muhasebesinde senede )arına devam edilmektedir. Burada hu· ~ım :r~n ~ ge~~-d ~ çed~~.[ap~a.ca ve n~bette yükseldiğinden aradaki fiat Bundan m2ada geçen sene mahsu A 
doksan bin evrak muamele gördüğün- lunan yüksek kısmın da Ankaraya uK.~ ç.~ e2re5 a ı e er ı ı_kece .. ltır.d'l farkını daima muhafaza etmiştir. İşte tünden Hamburgda mevcut bazı iç fın 

k . . .k. . b' opru •' sene ıonra ı ma e ı e - b "k klikten dolayı bir çok mem - dık partilerinin de Loco Hambur( den işlerin a samaması ıçın ı ıncı ır nakledileceği hakkında çıkan haberleri v• b "dd f d u yu se ld.::.f 
h D h l cegıne .nazaran. . u _ m_u e.t zar ı.n a leketlere 1·hracat yapılamadıi?ından tüc- 56,50-5 7,50 liraya kadar yükse I~'i muhasebe muavinliği i dast a i iye mektep direktörlüğü tekzip etmektedir. b h -b d I k .. 

d I B. h f •v "k k k V k.. a çenın tanzımı, a ı e erın re zı ve car kadar müstahsil de zarar etmek - öğrenilmiştir. , 
Vekaletince kabul e i mişfa. ır a - Dıger tara~t~n ~ s.e . ısı;na e .a· Eyübe uzatılacak tramvay raylarınln tedir. ZEYTİNYAGI : Zeytinyağı fiatla3 
taya kadar münhal bulunan levazım le~ce ay~~lan ı_~ı .:uz hi~ ~~ra .ıle şehrı - döşenmesi ikmal edilmiş olacaktır. Türkiye ile İtalya arasındaki tica - tekrar yükselmeğe başlamJştır. Bu te 
ve müvazene müdürlüklerile yeni mu- mızde dort buyuk enstıtu bınası ya - ret muahedesinin müddeti teşrin\ev - reffü bilhassa sabunluk yağlar üzeriJl 
avinliğe tayinler yapılacaktır. . pılacaktır. Yakında bu hususta her Tezyini Sanatlar mektebinde vel nihayetine doğru hitam bulacağın- de görülmektedir. .. 

Muhasebe müdür muavinliklerınden türlü hazırlıklar ikmal edilecek, inşaata G" l S • 1 Ak d . . b vl dan ve 0 zamana kadar da ihtilafın Sabun imal eden fabrikalar son gun-1 
b. . .. h h" . .1 uze an at ar a emısıne ag 1 v.. lı 1 1 

d f 1. tl . . tt 1 d , 
ın mun asıran ına ve arazı vergı e- başlanacaktır. k . ,. , l k b' d haUi şüpheli görüldügunden a cı ar , er e aa ıye erını ar ınnış ar ır. 

1 
rile, diğeri de geri kalan belediye işlerile Bir müddet evvel buraya gelen ve şalr aktezyınlı sa'nl~ht ar dme te ın e kya • ithaiat permisini satıcılara yüklemek- Evvelce zeytinyağı ve sabun fiat~a.-; 

· pı m ta o an ısa at evam etme te - 1 ı 'h "ks lm ihf r · dık1 meşgul olacaktır. mektebin müştemilatını gözden geçi- d' B'Ih k d k' .1 ·ı·k k' tedirler. Halbuki bura~a~ ~yay.?.~ - rının yu e e ıı:na mı na7.an t:'"' 
A k Z. E t't·· ·· R kt" .. ır. 1 assa ya ın a es ı cı tçı ı • ı- t ·çı'n permi almaga ımkful goru - kate alan Anadolu pıyasası stoklan .~ ı ren n ara ıraat ns ı usu e oru l k 1 k h l k "b' raca ı . . . ..ı 

Beledl·yen"ın ı"st"ıkrazı k 1 k d.. .. .. tapçı ı ' oymacı ı • ve attat ı gı ı a- 1 edig-inden bir çok siparişler karşı - kendiğinden yenıden sıpanşlerde bu 1 
pe memnun o ara onmustur. l ) . d'l k . B .. em v k lm 1 d B e • 

d b k b . ..d· d b . te ye er tesıs e ı ece ·tır. u munase - lanamam1 <: ve hatta bazı satı~lar da tes- lunmaga mecbur a ış ar ır. u s 
B l d. . b 1 d' l b kasın Bun an aş a ır mu etten erı b 1 k" ' k 1 b 1 1 , ~ ,. b l k -1 iht' arttı "'ı e e ıyenın e c ıye er an -

1 
d k'k et e es ı san at ar arın u ate ye er· lim edilememiştir. beple sa un u yag ara ıyaç 

d - • 'k · k ] t Kastamonu orman arın a tet ı atta 1 k ) 1 · .. k"l" ·· .. - d f' tl · d ··ks l · t' an yapacagı ıstı raz gen a mış ır. .. .. . de çalıştırılma arı arar aştın mıştır. BAKLA : Permı muş u atı yuzun - gın an ıa aı a yu e mış ır. 
Buna sebep de son çıkan bi~. kanunla bulunan mekte~ re~~o~~ Mazha~. Dı. • den bakla ihracatı da müteessir olmuş Hafta içinde ~abunl~k .yağlar 4b k; 
belediyeler bankasının munhasıran ker İs.~anbula donmuştur .. Rektor hır ilk mektep talebesinin dişleri ve İtalyaya yapılan satışlar durmuş - ruşa kadar yukselmıştır. Yemek .. 
müstakbel tehir planına ait imar işle- kaç gune kadar Bolu ve cıvarı orman- İlkmetkep çocuklarının ekserisinin tur. Bu memleket piyasası kapandık - ekstralar da 50-55 kuruş arası satıl 
rine sarfedilmek üzere para tahsisinin larında tetkiklerde bulunmak üzere Bo- dişleri bozuk olduğu gözönünde tu - tan sonr.a Almanyaya ihracat için tek- mıştır. ~ 
kararlaştırılmasıdır. Belediyenin ban - )uya hareket edec~~· dön~ş-~e ~_iihçe· tularak dispanserlere daha çok talebe 
k.ıdaki hissesi 2 milyon küsur bin lira köyde yapılacak dort enstıtu bınası • gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 
kadardır. nın inşaatına nezaret edecektir. Ayrıca mekteplerin taksim edildiği 

Festival dün sona ~rdi 

Balkan festivaline dün de devam edilmiş, bu suretle 40 gün 40 gecelik 
eğlenceler sona ermiştir. Diin de Bal kan gruplan Taksim stadında milli mu 
sikılerini dinletmişler ve milli rakıslar yapmışlardır. 

Yukardaki resim dünkü eğlencelerde rakseden Balkanlı oyunculardar 
dôrdünün oyununu göstermektedir. 

her mıntakada birer diş muayene şu -
beleri açılması kararlaştırılmıştır. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu cecekJ nöbetçi eczaneler fQnlardır: 
İstanbul cihetindekHer: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdwa: <Abdül
kadir). Bakırköyünde: (Merkez). Beya -
zıtta: (Cemli). Emlnönünde (Hüsnü Hay
dar). Fenerde: <Vltnll). Kamgı.imrüktc: 
CM. Fuat). Küçükpazarda: <Yorgl). Sa -

mntya Kocamusta!apaşada: <Rıdvan). 

Şehremininde: (Nfızım). Şehzndebaşm -
da: (Halli). 

Beyotıo clhetindekller: 
Gala tada: (Yiçopulo>. Hasköyde: (Nl -
sim Aseo). Kasımpaşada: (MüeyyeLI. 
Merkez nahiyede: (Matkoviç, Vinkopu
lo). Şişllde: <Pertev). Taksimde: <Ke -
mal Rebul). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Biiyükadada: <Merkez). Heybf'llde: <Yu
suf). Kadıkıty Pazaryolund::ı.: <Ri!at>. 
Modada: (Sıhhat>. Üsküdar Ahmedlye
de: (Ahmedlye). 

1 

SARAY SiNEMASI 
1936 - 1937 kış mevsımı 

9 Eylül önümüzdeki Perşembe akşamı 
lRENNE DUNN ve RİCHARD DiX'in oynadıklan 

KAHRAMAN HAYDUT 
filmile açacaktır. 

Bu yeni mevsim için iyi ümitler veren bir 

~---1~ AŞK • LÜKS ve MÜZiK filmidir. .,..--·-~-~ 

--Yüksek -Mühendis Okulu Direktör-
lüğünden: . i 

936-937 ders yılı için okur yazıl maaına ba!lanmı§tır. Y azılm~ : 
1 Eylfıl Salı gününden 22 Eylul Sah aktamına kadar «Cumarte5ı iİ' 
Pazardan baıka» her gün saat 9 dan 12 ye, 13 den 16 ya kadar G 

mütsuyundaki okulda yapılır. ..
0 

'"'' 

isteklilerle daha fazla bilgi edi neceklerin yukarıda yazılı gu 
ıaatlerde okula gelmeleri ilan olu nur. u301» ...----

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

Hayrabolu Urayından: aJ1•· 

Her sene sonbaharda yapılmakta olan Hayrabolu hayvan ve efY8 J eiİ 
yırı bu ıene dahi 15/Eylul/936 Salı günü açılarak Üç gün devam e ec 
ilin olunur. ((807» 
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MEMLEKET HABERLERİ. 

Çukurovada pamukların 
toplanmasına başlandı 

Sabancada 
Kuduz 

Mareşal Fevzi Erbaada 
lı.egecanla karşılandı 

Bir köpek 
-, Ti 
~ . • %'-.. .,. .. ~ .. 

;;;.;--
Halkı bir birine kattı ve 

Bu .. tu··n tarlalar rençberle doludur. b k. Her tarafta büyük eş ışiyi ısırdı 

bir faaliyet ~öze çarpıyor. Bu yıl pamuk mahsulü çok iyi .. İzmit, (~~st) - Dün Sapancada 
hır kuduz kopek halla birbirine kat~ 
~ ve kasabayı bir hayli l!_eyecana dü
şürmüştür. Kuduz köpek beş ~iyi 
muhtelif yerlerinden ısırdıktan sonra 
güçlükle öldürülmüştür. lsınlanlar 
derhal İstanbul kuduz hastanesine 
gönderilmişlerdir. 

Gölcükte Belediye İntihabı 
Gölcükte belediye intihabı yapılmış 

ve C. H. Partisinin namzetleri seçimi 
kazanmıştır. 

Kazananlar belediye reisini kendi 
aralarında seçeceklerdir. İlk belediye 
meclisinde üç de kadın aza bulunmak
tadır. 

Halkevi Faaliyeti 

.. İzmit Halkevi adına Dil Kw'Ultayı-
Tarsus, (Huausı} - Çukurova görmÜftÜr. na iştirak eden Seyfeddin Erdi! şehri-

lon. günlerde büyük bir faaliyet için • Bir kısım mıntıkalarda pamuklara mize dönmüştür. Seyfeddin Kurultay 
~~dır. Pamuk devfirme zamanı olduğu arız o1an kurtlar daha fazla bir tahribat ~ntıbalarını bir konferans halinde anla-
l~ın bütün tarlalarda rençbcr hümmalı yapmadan sıcağın tesiriY.le gaip ol • ta~t1:. . 
hır çtılışma ile iş görmektedir. Bilhas- maktadır. Izmıt Halkevı Ar Şubesi de güzel ve 
ıa Tarsus Pamuk tarlaları en hareketli verimli bir faaliyet göstermektedir. 
RÜnlerini yaşamaktadır. Bu sene pamukların çapalama ame- Burada bahriye orkestrasından bir 

Bilhassa havaların yağmursuz geç- liyeler~ fazla olduğundan ve !İşçi buh- genç kiiçü~ ve büyüklere keman dersi 

Erbaa (flususf) - Genel kurmay 
başkanı Mareşal Fevzi Çakmak ve ü -
çüncü ordu enspekteri General Kazım 
burayı §ereflendirmişlerdi?'. Yol güzer
gahında ve durakta halk ve köylüleri -
miz tarafından sevinç ve heyecanlı te
zahüratla karşılanmışlardır. N'.ı.areşal 
Fevzi Çakmak ve General Kazım Parti 
başkanı ve belediye reisi tarafından 
memleket namına misafir edilerek hal
kın selamları takdim edilmiştir. l\fare
şal ve refakatindeki zevat geceyi isti
rahatle geçirmişler, sabahleyin tarihi 
bir devre ait Yeşilirmak ile Kilkit ır -
mağının birleştiği Kale kövüne kadar 
giderek kale harabelerini.· BO~azke -

sen köprüsünü tetkik etmişlerdir ve 
köprünün eksikliği hakkında izahat al
mışlardır. Mareşal Fevzi Ç',akmak mem
leketimizde yetişen mahsulat hakkında 
malfunat istemişler, kendilerine mahsul 
vaziyeti etrafile anlatılmıştır. 

Mareşal bu mevzuda bizzat köylülerle 
hasbihallerde bulttrunuş, ve ayrılır -
ken beraberlerinde afyon, tütün, mah
lep, çay ve buna benzer mahalli 
mahsulat nümuneleri götürmüşlerdir. 

!nesi Tarsus ve Adana mıntıkalarında ranı. hıssedildiğinden gelecek sene pa- ;vermekt.e~. . 
topla b I · .. muk ekilmek için hazırlanması lazım- · Şehrımız İdmanyurdu bır ınahfcl 

Mareşal ve arkadaşları saat onda 
Niksara hareket «:~mişler ve öğleden 
sonra da oradan Unyeye müte\·~ci -
hen yola çıkmışlardır. 

-~~----------.. -.. ...... ____ .;;_ __ ~~ 
nmasına aş anan ıane pamugu- açmaya karar vermiştir Bu suretle 

llun istihsalini teshil ettiği gibi mah • gelen tarlalar mesahası geçen senenin kl.'b b. .d t b · t . ım· ı· . u e ır van a meın aı emın e ış 
au tin kalite itibariyle parlak o1arak bu günlerine nazaran daha az bir mik- bulunmaktadır. Mahfelin açılış resmi 
elde edilmesine de yardım etmiştir. dar göstermektedir. yapılacaktır. 

Zile memurları 
Arasında 
Değişiklik 

1 
Yeşilovada 
Bir muallilİı 
Yaralandı .. Toplanan pamuklar çırçırlanmak 

llzere bir taraf tan fabrikalara nakledil
bıcktedir. 

Şehrimiz fabrikaları on gündenberi 
faaliyete geçmif ve ilk mahsül iane pa· 
ınu .. T 

Samsunda Spor 
f aaligetleri 

Zile (Husu_:ıt) - Kaza jandar.~a Yeşilova (Hususi)-llkmektep mu· 
kumandanı yuzbaşı Kemal Ganturk allimlerinden Ka"'milın' · el · 
B 

. w 

1
.. cvme gec eyın 

d.u~nıkd ıan~~a kudmandanlıgına,Hg- bir phır gelmif, kendisini dıfarı çağır
ır .Jan ~~ ~uman anı yüzbaşı Ü• mış, Kamil kapıya çıkar çıkmaz çağı

seym Zıle Jandarma kumandanlığına ran adam kendisini üç y · d b • 
t~y~n. edilm~lerdir.' Zile hükumet ta - çak.la vurarak kaçmıftır. ;;;iler;~vi 
bıbınm m&afı 40 liradan 45 liray&.ı_ kü· altına alınmıftır. Mütaarnz ertesi sa • 
çük sıhhat memuru Faizin Ina8'1 14 hah yakalanmı~ hakkında kanu "' -

,. .. gu arsus piyasasına gelerek satış -········-------·-··-······· .. ···········--
Muşta üzüm 

ınahsulü mahvoldu 
l. d 16 l' "k l . . M h T' nı mu 
ıra an ıraya yu sc mıştir. u a- ameleye tevassül edilmiştir. 

Mildiyö hastalığı bütün 
bağlan üç günde kuruttu 

sebe katibi Ahmet 16 iira ile varidat ~-------.....;. ____ _ 
memurluğuna terfi etmiştir. Tahsil 
müfettişliği kaldırılmış, adı tahsil me• 
murluğu olmu~tur. İkmal mektebi lağ
vedilmiş, yerine ortamektep açılmış -
tır. Dokuz ilk.mektep muallimi de bi
rer derece terfi ctmi~til'. 

Muş, (Husust) - Bu yılın üzüm 
~evsiminin başlangıcında büyük bir 
limit veren mahsul, havaların yağışlı 
\re sıcak gidişi yüzünden hasıl olan Mil
diyö hastalığı ile birdenbire müthiş bir 
~ta uğramış ve üzümlerin yüzde 1 doksanı tamamen mahvolmuştur. zmir sergisine mardinlileri11 

.. Bir yıllık geçim ümidinin üç beş iştirakleri 
g\inde sönüvermesi köylüyü ve müs- l tahsili yeis içinde bırakmıştır. Bilhas- Mardin (Huauai) - zmir sergisine 
aa ,geçimi üzüm üzerinden olan fakir Mardinden de bir çok kimseler iştirak 
halk çok mükedderdir. Her yıl bağla- etmişlerdir. Sergide Mardinin el tezgah-
l':ın üstünde dolaşan bu hastalığın ya- larında dokunan ve büyük bir şöhret 
fllması ve kök salması az çok da la- kazanmış olan kumaş ve bezler teş-
ltaydiden ileri gelmiştir. Hastalıkla hir edilecektir. 
lniicadele etmesi beklenen makam al!- Şehrimiz ticaret ve samtyi odası na-
~ göstermemiş, bu kemiricı hastalık mına katibi umumi, doku~acılar nam • 
'-ır anda yayılıp genişliyerek mahsulü na da muallim Habip sergiye gitmişler-
verbat etmiştir. Şimdiki halde binlerce Samsun, (Hususi) - Ankara şaın· faik bir oyunla 3 - 1 galip gelmiştir. 
lira mahvolmuş sayılmaktadır. piyonu Ankaragücü takımı üç maç Misafir takım şeref sayısını son daki- dir. 

yapmak üzere şehrimize gelmiştir. İlk kada penaltıdan atmıştır. k eda · · 
8" b t d Ü k maç cumartesi günü Fenerspor ala- Bundan başka pa7M ve pazartesi ak- Kaşta Uffi t VISI 
lr 8 in 8 Ç ÇOCU nında Bafra Halksporla yapılmıştır. şamlan yapılan güreşlerde Ankara- K~ş (Hususi) - Kum köyü son gün-

ı,. Gerede, (Hususi) - Geredenin Çok heyecanlı geçen maçın neticesinde gücü güreşçileri iki karşıla.~da da lerde ziyaretçilerin sık sık uğradıkları 
~rfeni köyünden Gani oğlunun kan- Ankaragücü 5 - .f galip gelmiştir. 3 - 2 galip gelmişlerdir. bir yer olmuştur. Buna sebep, köyün 
ll Zeliha evvelki gür. bir batında üç İkinci maç zafer bayramı giinü Sam· Resimlerimiz bu maçtan evvel tes- kumsal olması ve yaz dolayisile has -
~uk birden doğurmuştur. Çocuklar- sun ve Karadeniz şampiyonu İdman- bit edilen iki intibadır. Yukanda İd- talıklanrun defi için bir çok insanla -
~n biri ölmüştür. Diğer iki&i sıhhatte- yurdu ile yapılmıştır. İki ayn memle- manyurdu ve Ankaragücii oyunetılan, rın, kuma girmek ihtiyacını duymuş ol
ha · Zeliha kadının yeni yavrularından ket şampiyonu arasında bir buçuk saat aşağıda klüp reislerinin bayrak teatisi masıdır. 
şka üç çocuğu daha vardır. devam eden karşılaşmada İdmanyurdu görünmektedir. Kum köyündeki kwnlar, şimdiye ka-

--=======================================-=-==-==:::::z--=-===- dar rağbet edilmez bir halde idi. Fakat 
bugün, sıhhi faydası anla~ılmış ve bu-

Pazar Ola Hasan a. Diyor Klı 

- Kuzum Hasan Beyci- ... Dün gece bi-ıiın çocuk ... İspanyanın ııüfwnı kaç Hasan Bey - Vallahi a-
iiın, saııa bir şey soraca- sordu, cevap veremedim.. milyondur acaba?.. zizlnı, daha bu&r(inkii ıazc-
ha teleri okumadım. bir ~Y 

&ayliyemem! 

rası en kalabalık bir plajı andırmaya 
)>aşlrunıştır. ------

Alacada sıtma 
Alaca (Hususi) - Havalar bozuk 

gittiğinden Alacada sıhhi vaziy.et bo
zulmuftur. Sıtma fazlalatmış, artık ki
nin yetişemez olmuştur. Bu vaziyetten 
istifadeyi dü~ünen bir bakkal Çorum· 
dan getirtmiş olduğu kininin 16 kuruş
luk kutularını halka 25 kuruşa satmak 
ıuretile ihtikara teşebbüs etmiş ise de 
jandarma kumandanlığı hakkında dev
letin kininlerini halka fahiş fiatla sat
tığı için takibat yapmıştır. 

Harp meydanında ihtilalci zabit 
bağırdı: 

- Vuruldum!.. 
Etraftruı ko~uştular: 

- Yaran nerede?. 
Göğsünün sol tarafını gösterdi, 

baktılar; yaraya benzer bir şey yok
tu: 

- Göğsünde yara yok! 
- Yara var.. hc>m yaralayan da 

karşıda .. 
Karşıya baktılar, hükumet kuv

vetleri arasında siyah gözlü, siyah 
parlak saçlı bir İspanyol dilberi du
ruyordu. .. 

İki kardeş kavga ediyorlardı. ba
baları gördü, annelerini çağırdı: 

- Bu çocuklara gene ne oldu?. 
- Bugün pandispanya (İspanya 

ekmeği) yemişlerdi de .. 
- Tevekkeli değil! 

* İspanyadaki güreşçi boğa rahat 
bir nefes aldı: 

- Oh, bugünlerde bana sıra kaJ.. 
mı yor. 

* Bir gazeteden: 
cHükfunet kuvvetleri her tarafta 

galiptirler.> 
Ayni günde çıkan bir başka gaze

teden: 
cHükılmet kuvvetleri her tarafta 

mağlupdurlar.> 

Raviyanı ihbar, ve nfüdlanı asar 
birine öyle rivayet etti, ötekine de 
öbür türlü .. 

* Bütün dünya birlik olmuş söylü-
yor: 

cZevk anın mersadı ibretten te
maşasıdır.> 

DISET 
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Anadoluyu tek başlarına gezen İNGİL TERENİ~ T ARiHI 
•• k ) J l ? Dünyanın en büyük imparatorluğu uç çocu ne er an a ıyor. nasıl kuruldu, nasıl genişledi? 

Küçük çocukların koltuklarındaki karakaplı defter 
memleketimizdeki emniyetin en kuvvetli delilidir 

------•• -----··------·----------------.---.ı!""m.!!~-

<i ONUL iSLERi 
Kızının 
Evelenmesini 
• 

lstemigen baba 
Bu bir facia ki, insanın tüylerini 

tirpertiyor. Bütün hadise henüz genç, 
18 yaşlarında bir kızla babası ara!UD.· 
da geçiyor. İstanbula yaknı nehiy~
Jerden birinde oturan bu genç kız, 

hana yazdığı mektubunda içi kan ağ
hyarak eliyor ki: 
- Güze) bir kız o1duğumu söylüyor .. 
lar. Ne zengin, ne de fakirim. Şim

diye kadar beni bir çok kimseler is
tedi, fakat babam vermedi. Kimisini 
fakir buldu, bazısının ahlakına güve
nemedi. Nihayet karşıma muhitin en 
kibar ve yakışıklı erkeği çıktı ve ba~ 
na evlenmemizi tekili etti. Gidip ba
bamla konuşmasını söyledim. Gitti. 
Fakat o da red cevabı aldı. Bu genç 
beni delicesine seviyor, ben ona on
dan daha çok bağlıyım. Nihayet ta
hammül edemedim, babamın kar~ı· 
sına çıktım. Bütün düşüncelerimi sü
kfuıetle anlattım: 

- Yaşım ilerliyor ve evlenme ça
ğım geçiyor baba. Şimdiye kadar be
ni isteyenlere karşı red cevabı ver
meni makul buluyorum. Çünkü bun-

lardan hiç biri bana uygun adamlar 
değillerdi. Fakat bu son talibimi niJ 
çin reddettin? dedim. 

Babam bütün bu sözlerimden 
sonra bana ne cevap verdi bilir miJ 
siniz? 

- Kızım, ben seni kimseye vere
mem ve veremiyeceğim de. 

Allahım, bu cümleler bir türlü 
aklımdan çıkmıyor ve dalına ağlıyo
rum, çıldıracak dereceye geldim. Ba
na acıyınız, bana bu müthiş vaziyet
ten kurtulacak bir çare gösteriniz 
teyzeciğim. 

Kızım, vaziyetiniz cidden müthiş 
ve tehlikeli.. baban.İ2: bil' akil hasta
sından başka bir ıey değildir. Bu 
hastalığın buhran halinde tebarüz 
etmesi de tehlikeli olur. 

Yaşınız 18 i bir rün bile geçmişse 
rüştünüzü idrak etmiş sayılırsınız. 

Durmadan hadiseyi en yakın ve gü
vendiğiniz akrabanıza açınız. Veya
hut ta sevdiğiniz adama itimadınız 

varsa, onunla konuşunuz. Her gün 
sizin için bir kıymet taşıyor. İhmal 
ve Jikaydi yüzünden tehlikeli bir va
ziyet doğabilir. 

TEYZE 

Yazan: &Uleyman &dkı 

(Arkası v~ 

ı. Te~fi" Se un 
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Sekizinci Edvard Gitti Dün 
dayfa 

Majeste hareketinden evvel 
görüştü Atatürkle 3 saat 

• 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 

Yugoslav ordusu büyük 
• • 

resl_!!_~geçıt yaptı 
(Ba~taraf ı 1 inci savfndn) 

Prens Pol at üzerinde oldıığu halde du
rarak kıtaatı selamladı. 

Meydanda Toplanan Halk 
Ordu ve krala karşı fevkalade yük

sek bir sevgi ve hürmet gÇsterdi. Bü
tün Yugoslav milleti, bir tek yiirek gi
bi ordusunu ve hükümdarını l'lkı~la-

rüesası hazır bulunuyordu. 
Dost Yugoslav matbuatı, Türkiye 

matbuat mümessillerinin memlt>keti 
ziyaretlerinden bahsederek 1 ürk - Yu
goslav dostluğunun sarsılmaz bağla
rına i~aret eden sitayiş~·dir makaleler 
yazıyorlar , bu dostluğun dünya su)

hüne kuvvetli bir basanıak olduğunu 
anlatıyorlar. 

da bir gezinti yapmıştır. Yüksek mi -
safirimiz dokuzda yatile Marmaraya 
doğru açılmıştır. Majesteyi refakatin
de bulunan Glaworn ve Grafton tor
ı:>idolarile Adatepe ve Kocatepe muh
riplerimiz tak ip etmişlerdir. 

Ada Açddannda 
Nahlin hafif bir seyirle Kızkulesi 

açıklarından ve Anadolu sahilimizi ta
kip ederek Adalara gitmişler, Hayır
sızada civarında bir müddet dolaştık
tan sonra, Yalova istikametine dön
müşler açık denizde kah seyrederek ve 
kah durarak dolaşmışlardır. ' 

Yörük Ali Plajında 
Bir müddet sonra Majeste Büyü

kadada Yörük Ali plajına şeref ver
miş ve denizde banyo yapanların tc-
2ah üratile karşılanmıştır. Majeste. Kral Moda Deniz klübünde Jngiliz koloniaile görüfüyor 

dı . . 

Geçit resmini gördükten sonra mü- Hey'etimiz bu seyahatten istifade 
zeyi ziyaret ettik. Müteakiben saraya edilerek bütün Yugoslavyada gezdirİ· 
giderek mahsus defteri imzalad ık. Se- Jecektir. Bu suretle seyahatimiz bu a
refimize Aero klüpte mükellef ve ~a- yın yirmi~ine kadar devam edecekt ir. 
mii bir çay ziyafeti verildi. Ziyafet çok F k ı · d ev a a e candan hır alaka ve sev-
büyük bir kardeşlik ve arkadaşlık ha- gi görmekteyiz. Bu canlı alakadan do-
vası içinde cereyan etti. Z iyafette he- layı son derece mütehassis bulumıyo
men hemen bütün Yugoslav rica li ve ruz. 

~--------....................... ________ ~~ 
Majeste Kral 
İstanbuldan 
Ayrılırken 

ı Süveyş Mısırın 
Malımı 

kanalı 

olacak? 
Büyükadada, kıymetli rnisafirimi- adeta yarış ediyorlardı .• 

zjn, çıkması ihtimali düşünülmüş, uğ- Majeste geliyor : 
1 kişi arasında tahmin edilen bir kalaba
lık vardı. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) (Baştnrafı 1 inci ~yfoda ) 
murlarile dolmaya başlamıştı . Kralı Londrada şimdi bu mesele görii:;ül • 
götürecek olan Riyaseticumhur tre- mektedir . rayabilmesi muhtemel olan yerlerde Nihayet ilerilerde gözcülük eden 

hazırlık yapılmışsa da Majeste karaya sandallar bir müjde getirdiler • 
Kral kendisini görmeğc gelenlerin 

hepsini selamladı, hepsinin ellerini sık- ni de hazır bulunuyordu. Muahedeye göre kanal, ] H{;l) de Mı· 
Saat on biri çeyrek geçe Büyük sır'ın malı olacaktır. Mısır lr> milyon 

Şef ve Vekillerimiz istasyona gel- İ ·ı· l' 1 k b' · 'k 
çıkmamıştır. Sevimli misafirimiz öğ- - Kral geliyor ... 
le yemeklerini yatlarında sureti husu- Filhakika, Adalar istikametinden 
•iyede ve beraberlerindeki misafirle- evvela dumanlar gözüktü, sonra da 
rile yemişler ve sonra da Moda koyun- dünyanın en zarif yatlarından biri o -
daki kayık yarışlarım teşrif etmisler· lan Nahlin, her günden daha çok gü • 
dir. ' zelleşen Marmaranın üzerinde ıüzülc 

Moda Koyunda süzüle meydana çıktı. Ağır ağır iler-
Majeste Sekizinci Edvard, lstanbul- ledi. Yat burnunu Moda koyu istikame

da bulundukları ıırada bir hüsnü te- tine soktuğu dakikada, bütün vapur :
tadüf eteri olarak yapılan kayık yarış- lar düdüklerini çalmak ıuretile resmi 
larına da huzurlarilo seref vermisler- selamı ifa ettiler. 
dir. ' . Sandallar derhal yatın etrafmi aldı-

Dün Moda koyunda timdiye kadar lar, her yandan: 
RÖrülmemiş bir kalabalık toplandı. İn- - Yaşa, yaşasın Jngiltere, varolaun 
•an kitleleri iskele üzerini bütün bah- onun dost kralı, sesleri, vapurların dü
çeleri doldurmuş, denize bakan sırtlar- düklerine karışıyordu. 
da bir karış toprak gözükmez olmuş- Halkın tezahüratına mukabele : 
tu, Yat ldübünün balkonlarını, şehri- Majeste kaptan köprüsünün alt ta• 
nıizin tanınmış ve maruf aileleri dol- rafındaki mevkide ayakta duruyor, 
duruyordu. kendi şahsma ve yine kendi şahsında 

Koyun, tam karşısında Söğütlü ya- Büyük Britanyaya karşı yapılan içten 
lile, Sakarya denizaltı gemimiz, Ege, gelen tezahüratı seyrediyor, beşüş çeh
A.ksu, Anafarta ve Kocaeli vapurları resile etrafa selamlar gönderiyordu. 
Yer almışlardı. Koyun iç tarafında ve Kral dün 'yarışlar esnasında bilhas
onların karşısında da Erenköy, Göz - sa hergünden fazla menundu ,belli i
tepe vapurlarile Şirketi Hayriyenin di ki, sevdiği bir hayatın, ortasında ya-
27 numaralı araba vapuru duruyordu- şamak istediği bir dekorun içine gir • - - -

Kral Moda' da 
Boğaziçinin ve sahil köylerimizin mişti. tı, gayri resmi surette yapılan bu 

mi kabul ancak 20 dakika sürdü. 
Atatürk geliyor : 

res-

Saat tam dörtte bütün vapurlar yi
ne selam düdüklerini çalmağa başladı
lar, Ertuğrul yatı Büyük Önderimizi 
hamilen yarış mahalline geliyordu, Er
tuğrul Nahlin yatına yaklaştığı zamc:an 
Büyük Önderimiz ellerile Sekizinci 
Edvardı selamladılar, Majeste de bil -
mükabele ellerini sallıyarak yüksek 
Cumhur Reisimize mukabele ettiler. 

-Nahlin ve Ertuğrul yat lan kartı karfıya 

hernen hepsinden gelen •üslenmiş mo- Nahlin yatı evvelce muknrrer olan 

törlerle binlerce sandal vapurların ara- yere girdi ve demirledi. Büyük hüküm
aına sokulmuşlardı. dar merdivenlerden aşağ1 indi, bugün 

Ertuğrul Nahlin yatının öniinden 
geçti ve kendisine verilen yere demir 
attı . 

Atatürkün refakatind~ İsmet İnönü, 
Londra elçimiz Fethi, Tevfik Rüştü 
Aras, Nuri Conger, Muhiddin Üstün
dağ bulunuyordu. 
· Sevgili Önderimiz, kurşuni bir el -
bise giymişlerdi ve başlarında da de -
nizci kasketi vardı. 

ngı ız ıra ı ır ıstı raz akdini iste -
diler. Atatürk merasim salonunda mekted· B bo M h k ır. u rç, ısır ü ·umeti 
bir müddet istirahat ettikten sonra ~imdiki Süveyş şirketinin mukavclesi-
s~ondan çıkarak hususi trenlerine git- ni yüz sene uzatmaya muvafakat et -
mişler ve vağonu bizzat gözden ge- tiği takdirde, Fransız ve İngiliz hükii-
çirrnek suretile yüksek .misafirlerine 1 • f d l k met erı tara ın an veri ece tir. 
karşı şahsi büyük bir aJaka göstermi~- ............................................................ .. 
lerdir. ' 

Saat 11,25 te S. M. Kral Edvard re
fakatinde lordlar ve ledilerle beraber 
istasyona gelmişler ve büyük salonun 
kapısında Cumhurreisimiz Atatürkle 
Başvekil ismet İnönü ve diğer vekiller 
tarafından karşılanmışlardır. Cumhur
reisimiz Atatürk, muhterem misafirile 
beraber salondan çıkarak hususi trenin 
önüne gelmişlerdir . 

Bu sırada, Hariciye Vekaleti Kale
mi Mahsus müdürü, S. M. Kral Edvar
da refakat etmekte olan üç lediye Cum
hurreisi tarafından hediye edilen birer 
buket takdim etmiştir. 

Atatürkü davet 

S. M. Kral Edvard gülerek: 
« - Kendilerini Londrada bekliye- , 

ceğim» cevabını vermişler ve kendisini 
teşyie gelenlerle bir defa daha vedala
şarak Cumhurreisimizle beraber husu
si tren1erinc çıkmışlardır. Trenin sa
lonunda iki büyük şef bir mi.iddet daha 
görüşmüşlerdir. Çok samimi ve dosta· 
ne olan bu mülakattan sonra Cumhur
reisim~ yüksek misafirini selamlıya
rak trenden inmişlerdir. 

S. M. Kral Edvarda refakat etmekte 
olan lediler ve lordlar Cumhurreisimi· 
zin önünde hürmetle eğiJm:şlerd ir. 

Bu sırad lngiliz büyük elçisi, Kral" 
dan mezuniyet istemiştir. S. M. Kra1 
Edvard sefirin bu ricasından Cumhuı-. S. M. Kral Edvard, Atatürke de de

rin teşekkürlerini bildirmiş ve lstan- reisimizi haberdar ettiğinden A tntiirk 
bulda kendisine karşı gösterilen fevka- gülerek şu cevabı vermiştir · 
l .. d h"' .. k b l « - Kendisine izin veriniz, fakat a e usnu a u Ü unutmayacağını 
söyliyerek Cumhurreisimize hitaben derhal buraya dönmek şartile . . » 
Fransızca olarak: . Büyük misafirimiz bu samimi dostlu l. 

- Sizin de bir gün Londrayı şeref- tezahüratı ve İstasyonda bulunanların 
lendireceğinizi ümit ederim demişler- alkışları arasında saat tam 2:3, 1.) de. 
d . Sirkeciden ayrılmıştır. 

ır. 

Cumhurreisimiz yüksek misafirle- _ Muhterem misafirimiz doğru V iya· 
rinin bu dostane davetlerine cevaben : naya gidecek ve oradan Parise uğnya .. 

- İngiltereyi ziyeret etmek daima rak Londraya avdet buyuracaklardır. 
benim arzumu teşkil etmektedir, de- Bulgaristanda istikbal 
mişlerdir. 

S. M. Kral Edvard 
Sofya 6 - İngiliz Kralı Sekizinci Ed· 

vardı hudutta Kral Borisin biraderleri 
ıc- Çok güzel, çok güzelıı rnukabe- prens Kiri! karşılayacaktır. Kral Boris, 

lesinde bulunmuşlar, ve Cumhurreisi- İngiliz Kralını Filibeden beride Kiriçir. 
mize yaptıkları daveti bu sefer de İn- istasyonunda karşılayacak ve Kralla 
gilizce olarak Başvekil İsmet İnönüne birlikte Sofyaya kadar ~e~ahat edecek· 
tekrarlamışlardır. Cumhurreisimiz A- tir. 
tatürk, yüksek misafirlerine Başvekili- Hususi tren burada ancak yarım 
mizi göstererek ve Fransızca olarak: saat kalacaktır. Kral Boris, ağlebi ihti-

1< - O, hemen Londaraya gelecek- ı mal lngiliz Kralını Yugoslav hududuna 
tir» demi~lerdir. kadar teşyi edecektir. 

Hakem dubaıında 
. Hakem dubasınm yanında yarışlara 
1~tirak edecek olan profesyonel kürek
~ler a1amanaların içinde kırmızı fani
ı. larile uzaklardan nazarı dikkati cel

tam denizci olmuştu, ayağında beyaz 
keten bir pantalon vardı, sırtında siyah 
bir spor ceket ve başında da her za !. 

manki beyaz k~sketi mevcuttu. Crof
ton'un motörüne bindi. kendisini ~ö~ 
mek ye _selamlamak isteyen sandalla
rın arasından güç bir geçit buldu. Hal
kın tezahÜratına büyük krallığ ı kadar, 
büyük olan tevazuu ile mukabele e
diyordu. Yanık vücutlü. sporcu genç
ler sandalların içinde onu ~ıelamladık
ça o da heps.ine ayrı ayrı mukabele e
diyordu . 

Ertuğrul durunca, yatın arka tara - Atatürk kendilerini merdivenin 1 tatürk burada bir müddet istirahat et· 
fında biriken binlerce sandal Reisi sahanlığında karşıladı ve beraberce tikten ve büyük misafir şerefine Ata -
Cumhurumuzu selamlamağa başlacl'J- yata girdiler. Bu telakı her zamanki türk tarafından verilen bir kokteyl 
lar : gibi dostça ve samimi oldu. Büyük partide bulunan Majeste, S\\at 20.:30 

~diyorlardı. 
\! lktısat Vekili Celal Bayar ile Maliye 
L ekili Fuat Ağralı da hakemler du -
llilsında idiler. 
.
1 

Vapurlarda olanlar, ve bilhassa Ege i e Aksu' da bulunanlar gayet r~hat o
~~tak yarışları seyrediyorlardı. lçerde-

1 Ucuz büfeler şimdiye kadar deniz 
crışlarındaki en büyük yoksulluğu 

rtaraf etmişti. 
lia& sabırsızlanıyor : 

Saat 15. Majesteyi bir an evvel gör

~ek, alkşılamak isteyen halk sabırsız
to:rııyor. Sandallar, Adalara doğru açıla
~k ilk müjdeyi vermek için birbirleriJe 

Nihayet motör boş bir geçit buldu 
ve bir lahzada Deniz klübünün önüne 
geldi. 

Koloni ile müaahabe : 
İstanbulda bulunan İngiliz kolonisi 

sevgili~ krallarını bekliyorlardı, Yat 
Klübünün alt salonunda 1 !)() ile :mo 

· - Yaşa, Atatürk, diye bağırıyorlar Türk milletinin yüksek rehber ve şe- da Floryadan ayrı,rak Nahlin yatına 
ve alkışlıyorlardı. Büyük Şef beşüş bir file , Büyük Britanya imparatorluğu - dönmüşlerdir. Görüşme :J saat kad~r 
çehre ile halka mukabele ediyorlardı. nun aziz kralı yan~lan beraberce has- sürmüştür. ' 

·Halk Ulu Önderimizı görme~e do- bihal ederek takip buyurdular. Kokteyl partide Başbakan İsmet 1 -
yamıyor, ve mütemadiyen alkışlıyor- Ertuğrul ayrılıyor : rönü, Dış İşleri Bakanı Dr. T. R A -
)ardı . Saat altıya doğru, Ertuğrul yatı, ras, Ekonomi Bakanı Celal Bayar ile 

Celi l Bayar Ertuğrulda : büyük misafirimiz de içinde olduğu Londra büyük elçimiz Fethi Okyar ve 
Bir aralık Celal Bayar, motöri.iyle halde demir aldı ve ağır ağır Floryaya Dış Bakanlığı Genel Sekıeteri Kuman 

Ertuğrula geldi ve Atati.irke mül~ki müteveccihen ayrıldı. Bir müddet son- Menemencioğlu bulunn .uşlardır. 
oldu, General F ahreddın de Reisi ra da Nahlin halatlarını çözdü, demi- Kralın Deniz klübüne hediyesi : 
Cumhurumu.z taraf1ndan kabul edıil- rini aldı ve o da Üsküdar istikametine İngiliz kralı Majeste 8 inci Edvard 
di. doğru yol aldı. bugün Modada Deniz Kliıbi.inde İngi-

Majeate Ertuğrul yatında : Majeste kral Floryada : !iz tabaasını kabul ettikleri esnada 
Majeste Moda Klübi.inde resmi ka- Majeste Ertuğrul yat? c Floryaya klübe imzalı bir fotoğraflarını hediye 

bulünü bitirdikten sonra motörlerine gittiler. etmek suretile büyük bir iltifatta bu • 
bindiler ve Ertuğrul yatma geldiler. İngiltere kralı X inci Edvard ilt! A- lunmuşlardır • , 
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- Ömer, dedi, sende bir fey var. - Merak ettim .. 
Babandan, benden, hepimizden bir- - Sizden bafka birisile Cle böyle 
'eyler gizleyorsun.. bu doğru değil.. yerlere geldim mi diye merak ediy.:or • 

Bunu doğru bulmayan Ömer ana- sunuz değil mi) ·· 
sına meaeleY.i anlattı. Kendini yerden - Evet .. 
yere çalarak, zaafına küfrederek, Nuri - Daha doğrusu hayatımCla flifrt • 
ustanın oğlu olmağa layik olmadığını lerim olup olmadığını anlamak istiyor-
~öyliyerek büyük derdini döktü ve: sunuz .. 

- Merak etme ana, dedi, 1ıeçti ar- - Evet .. 
tık .. böyle işler vız gelir bize.. - Öyleyse oldu .. Üç tane., Fakat 

Gülüzar Romeo Jülyeti okumamıt· hiç birile böyle yerlere gelmedim .• 
tı. Hatta böyle bir kitabın varlığını bile Ömer «öyleyse niçin benimle gel • 
bilmiyordu: diniz)» diye sormak istedi, sormadı. 

- İkide bir, bir kitabın ismini söy- Fakat bu sorulmıyan suale Süheyla ce
lüyorsun, nedir bunun mevzuu) diye vap verdi: 
sordu. - Bana «ilim 8flo> edenlerden bi-

Ve Ömer kitabın mevzuunu anlat- risi bizim erkek kolejindendi. Bizim 

SON POSTA 

General Metaksas 

Eyl61 7 

Moda Deniz v·arışları 
çok güzel oldu 

Müsabaka harici İngiliz gemicileri 
tarafından yapılan yarışı halk 

şiddetle alkışlamışhr 

tığı vakit Gülüzar çıkıştı oğluna: mektepte bir adet vardır. Mesela er - General Meıaksas idareyi ele aldık-
- Biraz zamansız, baska işin yok- kek kolejinin 5 inci sınıfı ile kız koleji tan sonra Yunanistanda yeni bir rejim 

muş gibi, daha çocuk sa
0

yılırken aev- nin 5 inci sınıf talebeleri «sınıf kardeşin kurmuştur. İyi bir asker olduğunda 
dala B k .. ·· kı tı ı -11 A b' b' ı · · f'I.. ittifak edilen Generalın askeri bir dik-

nmışsın. u otu .. sana ya ş ra- o unar. rasıra ır ır erını çaya ı an tat- 1 .. k ku bekl . d F kat 
fak d k. 1 im b' w 1 O l b 1 d b 1 or u rması emyor u. a 

madım.. atma em ı o an o Uf ır çagırır ar. nun a u çay aı a u Uftır· b"tü t.ahminl boş ık... M taksas 
k b b k ak k d k lk. . . k d la d b' . . u n ___ er a ç ı.ı. e 

ere, işi üs ütün arm arışı etme.. ~ . ıncısı, ar a aş rım an msı • memleketinde içtimai bir inkılap hare. 
O kızdan sana, bize hayır gelir mi?Gel- n~n ~rdeşiydi. Bir İzmirli fabrikatö - ketine girişti' 
mez mi? bilmem ama böyle eski zaman run oglu .. Üçüncüsü... Diktatörlüğünü ilan eden Genera
masallarını çıkarma ortaya.. kızla an- Ömer Süheylanın sözünü bir par- lin belli başlı icraatı memleketinde i
l~abilirsen ne ala.. babasından sana ça sert kesti: kiliği yaratan muhtelif partileri orta-
ne? .. Hem kız senin kimin oğlu oldu- - Anfaşıld1, dedi, kim.isi sınıf kar- dan kaldırması ve parlamentoyu dnğıt-
ğunu biliyor mu?. deşiniz, kimisi arkadat kardeşiniz, ya- n:1~dır. Me~~s şimdi b~tün mesai-

- Hayır... Ben söylemedim .. o da ni hepsi sizin muhitinizdendi. Muhiti- sııu memleketının ekonomik kalkm-
d . . d )'kanlılar dı Onlar! b'' 1 masına hasretmektedir. sorma ı.. ruzın e ı ıy . a oy e 

- Kimin oğlu olduğunu da söyle.. pastahanelerde bulutmağa lüzum yok
ıonra açılmağa falan da kalkma .. oku- tu .. Amma 1.->en sizin muhitinizin ço _ 
sun ilk önce .. kimbilir belki faydalı bile cuğu değilim .. Görüyorsunuz ya, ara-

olur.. mızda nasıl atılmaz karlı ~ağlar var. 
O gece Gülüzar ifi Nuri ustaya açtı. Hatta kim bili?, belki sizin bana gös

Nuri usta: 
B. . vl b h terdiğiniz alaka da Amerikanvari bir 

- ızım og arım taaasu u otuma _ .. ... . 
gidiyor, dedi. Çocukça tarafları var el- kuçuk hanım alikaeı. &,ka muhıtten 
bet ama, doğru taraflan da yok değil ... bir erkeği tanımak merakı .. Bir filim 
Onun yaşı heY.ecan ve cofkunluk yqı görmüştüm. Zaten hayatımda iki fil -
olduğu kadar taassup yafldır da.. İti min tesiri olacakmıf.. Birisini gördü· 
~ 1-akmab... lıualmıah hacala. ğüm vakit çocuktum. lrır hırsız polis 
mı, çırpuısm. ba tara&.a da piv ie filmi.. Ama bana ~ en pzel 
baflaıın ..• Bizim dikkat edocejiM feJ ifini yapbımlfb. ikincisini iÖreli bir 
onun yuvadanmpm,.Khr- yuYlll'lana- aene kadar ohayaır. Bir milyonerin:~• 
caimı hiuedenek yakMl!ldan tat.an&. ZI büyik bir mmetl&ntiğin alqçiaine-

Cl.!!1..-•• Öm • ~ LL t1lblluyar_ o.l.dDp.. milyaw Ja.. 
,;;ıu ..... ,,.. en yac•m. kı L-'-'-- '-~--'- La. 
Ömer lnnetten ayn}mıf Sirkecide nım tıp ~ uu-=& yenwwea 

tramvay bekliyordu. Siheyl& mden- muvakkaten fnbn Mr ahar gibi zey• 
bire çıktı brpna : tinin de tadmı merak ediyor .. 

- Sizi beklemek 111881 ba 1efer ele Süheyla, gözleri dolu dolu Öınerin 
bana geldi, dedi. Siz beni Bebekte hek- yüzüne baktı: 
lediniz, ben sizi Sirkecide.. - Ömer, dedi. Çok kötü İnl8.lllln •• 

Ömerin ilk duyduğu ,ey biiY.ük l,ir - içinizden ieçenleri yüziinüze V1lıo' 
tel&f ve sıcak bir leVinç oldu. ıuyonmı diye mil. 

Süheyla Ömeri Embıönüne doi .. (Arlam var) 

ru yürütürken boyuna konUfU}'Or: -------------. 
- Hani hana kitap getirmeği va • 

detmiftiniz... Hani benimle bir ~k 
mühim fCylcr konupcalctınız •• Hani 
arkadaş olacaktık.. Bütün bunlar gü
~li ve riiqirh bir aünin bot vaitleri 
miydi) Bana danldınız mı) 

Köprüyü geçtiler. Karaköyde bir 
pastacının üst kabna çıktılar. «Yu • 
kanda salonumuz vardır» imıini tafl
yan bu dört bet m•alı yerde onlar -

Bir Doldonllt 
GlalDlr 
NoUar clll• 

Bir dımal 
KGAIUIUJSı vale' ası 

Bil ba.stam. 
Alt.mJt J&llDd& taDIYODU 11-H dilr. 

SD.-111 a1n1or "8fı domvor. 
dan başka iki çift daha vardı. Birim- TWJon Jft.Uek"ll bir tehlike teıkll 
lerinin bumuna 90kulm8f, k;i=ettan edQorU. 
sizlemek iatedikleri bir fqleri koau • Perhiz ppmaunı, fazla BU. 

tan iki çift. 
Çiftlerden biıilinin erbii kvht

liydi, tırafı biraz uzaJDlf. ~ 
kadının bafmda siyah bir örtü 'ftl' ft 

parmaklan tendürdüyota batmlf gibi 
boyalı. 

Ömer «hu gen~ kadm bir dokuma 

Küft 

Tilttin 

lçmemednl t.:at'I cıllınırl ......... 
ar .... <İJell w ~> im.,.., Fa-

bt Aadl bııdhw )llDAzl '1 T Rl"U ak 

&J IOIUL 

Bir ~ bu b&staJa Çllinldla. Dıınal. 

fabrikaıımn itçisi ~lacab diye diifin- Jı:anamesından b&Ralanm• Taus10-

dü. Ve gene bir llhzede «hana böylai 1111 ~ idi. Sol ıaraııaa fe)G plıai§ti. 

lizımdı» fikri aJdından g~. 
Öteki çiftin erkeği çok fİfmen bir 

adam. Çok ta tık giyinmif. Kadına ge
lince ince, tüy gibi bir fey .. Dudakla -
nnda boya ve uzun ellerinde manikür. 

Süheyla Ömeri dürttü: 
- Patronla daktilosu, dedi. Pat -

ronu daktiloeuna T okatliyanda ran -

Bir müshil verdim. 

Bu tedavi tealr etmedi. Dnnald&t1 tan 
~ J81)11Uftı. Aı-.l JD,mldi. Oianca 
ihtimam bota pktı. bl bipli bir iman

dı .ÖldL 

ıtartlerlm UDQ'Oll ili blQ tabya ~ 

devu verecek değil ya, hurda bulut • mes kontrol tat.er ft beldlR afi de mi-
l mak gerektir. 

IDUf ar itte.. . •-------------
Buraya Ömeri sokan Süheyla idi. 
Ömer Süheylaya sordu: 
- Buraya ilk gelifiniz mi). 
- Niye aord1,111uz) •• 

( •) Bu notlan kesip .....,..._, ,. • 
bal bir ....... ,......., .......... 
ppam. Sdmab ..........,••da IMa MiM ................ , ....... 

Borsada atletizm 
müsabakalan 

ee, şehir arasında yapılan 
müsabakalarda Bursa 

birinci geldi 

Bana, 7 (Telefonla) 8atıOn 
Bnı _. icra edilea bet tehiı' at- MükifaUar daidften 
1 ..... ı..J L elen pil ıw,. ••h Büpük miufirimiz Majettıe Kral yin kaptan ikincf. 
•' s' it ') 1 7 

....... &J wd:m. J•r=· dün. Moc&e.M t.rtlp CeW Bayar. Fuat ~ Ol'l ... efJlı&. 
dıahaycla. llenaime atletlerin geçid edilen deniz Yantları çok aüzel ve zevk- Ali Said, Fahreddin Altlı ve diğer ili 
ı ile 1: aızrm. Re •i pçitden Ji olmuftar • çok zevlt müaabakalan yakından, -
- ı., ..-m diaç llpOl'Clllan Bütün Mlıili. ve denizi dolduran bia- purdan, klüpten, kotralardan ~ 
l.p ....._ Lıtiklll EZ p•n •1- lm!:e balknı takip euiji )'Bl'lflarda alı- mitlerdir. 
l.&ler. nan neticeler tunlarchr: Müsabaka harici lnailiz pmJt:ll! 

aa- _...kip .rıılwlrelera Birlik ldifik,, (kıdemli). Mesafe ara•nda 800 metrelik bir y&rlf YaP! 
IJ pamhr 1600 mdre • l••nhul f8111Piyonaaı: IDlf haDwa alkıflarile devam ede.; it 

100 metre atlr'at JanflDI Bur- Birinci: Fenerbahçe • Derece 6,45 müsabakayı yetil fı1ib rakibini aadl,~ 
elan N ı d dakika. eon on metrede ıeçerek birinci ~ 

aa azmi, f smıfye 2 • iyi fkinci: Beykoz .. Derece 6.47 daki- tur. 
Mr clmile Jllpfg Bhiaci ... dl. .. _ .... 
anAı _.._ i ,. ~sL:L-.lı.... . ~- ka. Birinci ve ilinci bayraklar w ~ 
uuv meue) • W1&UUR11r ua....wm Oçii-ii: Cüaq - v -----• Ali Said tarafından veı": 
Buri bandı. 3088' mebe maka- -.---

tt Blihkalrdm- ., 10 Kilder: Deniz harp metbbi mıı8an miftir. 
: 28 ·--1..ı:..::-'s.rıHa aJMIDda. Me.aia 1600 metre. Ma1ullam lıı•iul 

• ... ,._.,.;; Birinci: 3 DDJDarah kik. DGn Moda kojmnm ayn bir • 
Jilbek atfama71 Btııadan Ra..... ikinci: 4 numaralı kik. 8iyeti l.tanbulun bitin p'1~ 
Dili 3 Metre 59 l/Z ele llfb. Gll- Birin. • -•- 2 --'-· .ı'!! -tt--' ·r--.Jir 
leyi s.ı.heddin Mt metre 40 ile .. cı ._•çam .n~ ,,~ ~ • ayn ayn aöze çarpan •um ~· 
&.r..,a km.dırdı. DUf yapbgından diablifye edilmiftir. nn hep bir arada toplanmıf olm-~ 

Uma adaımda e...ıı Rw- iki çifte kJaaik (kıdemli). Mesafe dır. Dün kayık yarJflan ayni WJJlll!f!J 
DB 5 metre 76 birindliji a1cb.. 1f>O? .m~tre ~.1.tanbul ~piyonuı.: da süze! vücutlardaki güzel -'1fl"'.;r. 

Diski ele • Bmub s.Nh ddin Bırmcı: GUDCf, 6 dakıb 26 llniye. nn da tefhiri oldu. Hemen hem• "-.. 
9 •etre r.-..mi metre,e b.ı.r ikinci: Beykoz, 6 dakika 30 a&niye. tün lıtanbul Moda koyuna top 
..ura-ak birinci oldu. Balkan Alb çifte filikalar: (Donanma e&a- b. letediiiniz ahbabı biraz anı~QI 
bayrak yarıpnı Bursa takımı ada dı aruında). Mesafe 1600 metre: derhal bulabiliyordunuz. 
lir kof-dan ..;.... 3 dalôk• 51 Birinci: Hamidiye filika11. Kon11 Hamdi 10/2 fcm•dL 4G() metre ltayrali Bayanlar ar&11nda dörtlük kJlaik. 
,.-ıtmcla da sin• Buna ••kmu 48 Mesafe 800 metre. Rizeli oğlu aanda1cı Hamdi 
aaııiyede birinci geldi. Birinci: F enerbahçe. iki.ci c.n,.. biri pce ,_..adan eonra Deft 

lll•bmkalana neticesinde ya- 811 miiebe1ra blıtlarken Majeste i.kel..mde demirli. Rafat reiain 
.,.1aa tuDif macibi-ce 49 p11Vanla Edvarcl. NaWin yatı ile- ya?lf sahasına p ile. ayni iskelede demirli Hacı. •.:,.ı 
Bana birinci, 28 puvanla Balıkesir ,eref vermi,lerdir. meclin ve Kazımın aandailarına ~-
2 nd oldular. Bet çifte filikalar (Donanma e-fradı öteberi çalrD'f -ve yakalaamıttır.---"' 

Mlsa!Jakalardan aonra Atletjzm arasında. Mesefe 1600 metre. ~ 
~ederaqon~ Reisi Yıldan ~ Birinci: Mecidiye, ikinci: Hamiclye. TA K V 111 
mr . nutuk ırat ederek, .ba k~ Bu yarıf bqlarlen Atatürl: ft t. .. 
ıehır temulannın atletizm ıçm met lnönü Ertuğrul yab ile mü•baD EYLOL 
feYkallde bym~. oldajamı i~ah lan seyre gelmiflerdir. 
ve Burablan bır ıyı tefebhWenn- Dörtliı"k klaaik (kıdemli). Menle Rwnt sene 
den dolayı tf'.brik etti. Bana 1600, lstanbut pmpiyonuı. ~ 7 
V aliA Şefik de cevaben Baraalı- Birinci: Beykaz 5 dakika :rı .&niye, Aanstos Resmt lene 
lamı Fedeaayona tefekldlrlnl MI- ikinci: Galatasaray 5 dakib 41 sini - 25 1938 

dirdi. F ederuyon Reisini mu.-
bet pyretinden dolayı tebrik 
eyldi. Sporcuları da takdir ederek 

ye. 
Altı çifte alimanalm: Adah Dm -

ıun kaptan birinci, Karadenizli Hüee-
Federuyoa Reiuin getirdiği ku- --·--···-··----······-·········· 
payı Tillyetinia ıalip sporculanna buebt etti•· 

D- •• u_ m'sd91s·rrı, Bina. verdi. ......., .--. 
Ati-~- Fe.ı_E·t- ae:.: Vil- Ayvalık, Edremid, Balıkesir, Bm-
~ Qa'. - - cbrma tehirlMi iPirik etmiPeNir. 

d• AJir, l.taD ul atletizm Gelıtek ı•eld k plür) mll-
F.-...,• ajam O.. Bee. ı. aa~F.alremidM v•plmam .... y.,.. ,.,.. ........ baatarnlm·atm 

PAZARTESi 

SABAH Cem. ahar ~-r-... 
t;. D. 
10 57 19 
6 82 

Öğle L.;;;;;~-'-~--1P...-"l"A" 
8. D .. 

L I> 37 
ı. ıt ıt 
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Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera 

KORSANIN KIZI 
Yazan ; Kadlrcan Kaf ll 

Sn Po.ta'nın tarı'lıi tefrikası 
Hatta onu batırmaları, yahut yaka~ le yağdıran bir donanmaya ne yapa -

~Yıp getirmeleri de ümit ediliyordu. bilirdi? Bunun için limandaki üç ge -

vttahk yatışmıştı. miden üçünü de çabucak yol için ha -
Fakat üç saat kadar sonra limanın zırladı. Amiral Bortando kumanda • 

tcrıubundaki burundan bir kadirga gö- stndaki donanma ile Cenovaya gitmiş 
Iİindü. olan imparator Şarlkene şu haberi yol-

Onu görenler sevinçle. ladı: 
- Geliyorlar. ccOn ~ kadirgadan ibaret bir Türk 
Diye diğerlerine müjdelediler. filosu sahillerimize hücum etti. Bütün 
ikinci, üçüncü kadirga da meydana Akdeniz kıyıları ateş içindediı. Türk-

~tı. ler kasabaları ve köyleri basıyorlar ve 
Dördüncüyü görenler: yakıyorlar. Bizi kurtarınız!)) 

L - İşte ... Türk gemisini yakalamış- Aydııı Reıs Valans;ya önünde hep-
~ ... Yedekte getiriyorlar... sindtn çok durdu. Bu büyük şehirde 

Dediler. Türk gülleleri altında bir yığın taş ve 
Gerek askerler ve gerek halk ara • toprak haline geliyordu. Kaledeki top

'1ııda bir alkış koptu ve herkes kıyıya lar Türk filosuna bir şey yapamıyor 
~01tüldü. Fakat gelen gemilerin ardı ve uzun menzilli Türk topları İspan • 
eailınemişti. yol güllelerinin irişemiyecekleri bir 

J Hem de bunlar İspanyol gemileri noktadan yaman bir ateş açıyorlardı. 
~ğil, Türk gemileriydi. General Don Pedro şaşkın bir hal -

Grandi direklerinde Cezayir levent- deydi. 
lttinin kırmızı bayrakları dalgalanı • Karaya çıkan leventler üzerine bir 
>or?u. çıkış yapmış, fakat henüz onlarla kar-
i Üç İspanyol gemisi ele esir edilmiş- şılaşmadan as\cerin büyük bir kısmı. 
~tdi, • Türk gülleleri önünde darına dağın o

Numara : 65 
Barselonada bir şey yoktu. 
T aarragona, Ton toza, Kastellon gi~ 

bi ş~hirlerde de her zamanki hayat de
va mediyordu. F.akat Valensiya taraf
lan sahiden acınacak hale gelmişti. 

(Arkası var) 

-· . ._ ·-··· .. l:!fool··---------
BUL M A CA 

' ıe 

Soldan sağa: 
1 - Uzaktan biribirimizle konuşmamı· 

zı temin eden alet, arka değil 2 - Mah
kemelerde en büyük manevi kuvvet, üye. 
3 - Ömür sürmek. 4 - Oturma. 5 -J· Büyük bir sevinç içindeki hallt şim- 1ar~k çekilmişlerdi. 

111 Yaman bir korku içinde evlerine ka· Valansiyanın yüksek kale duvarla- Mah. mağara, gömleğin boyun tarafı. 
~" 1 d d 6 - Mutfaklarda bulunur. ıebep. 7 -.,or ar ı. rından ve kulelerinden ışarısı tanıa-
'f gal li k Zevce, asmaktan emri hazır. bir Z ilavc-

dq ürk kadir arı 'ma!lm arş1sın - mile Türk leventlerinin ellerinde bu - ıile nadide olur. 8 _ Zaman, vücudu • 
Lk borda nizamı almı~lar ve hiç ara • lunuyordu. muzdan çıkan su. 9 _ Belediye. elbise _ 
a Vermeden kulelere, evlere, kışlaya İspanyollar dehşetle sığınacak de - ler. 1 O _ Hind reislerine verilen isim, bir-
teş ediyorlardı. lik, gizlenecek yer ararken her taraf- denbire. 
limanın ağzını beyaz bir duman tan Endülüslüler kıyıya geliyorlardı. 

~trnıştı. Evler, kışlalar yıkılıyor, halk Aydın Reis bol esir, bol para ve mal 
~kaklara fırlıyor ve kale kapıların - almıştı. 
an dışarı çıkıyorlardı. Artık dönebilirdi. 
Bu sırada üç kadirgadan çıkan le- Endülüslüler onlara yalvarıyorlar • 

~tıtler şehirden çıkan halkın ve on - dı: 
le ~ ~orumak istiyen lspanyol asker • - Bizi de götürün ... Bizi burada hı-
rını Yalın kılıç karşılıyorlardı. rakmayın .. Ne isterseniz yapın, fakat 
Şehir duman ve ateş içindeydi. bizi lspanyolların ellerinden kurtarın. 

I Sandallara doldurulan esirler gemi- Kadirgaların bir kısmı Valansiyayı 
ere taşınıyordu. topa tutmağa devam ederken bir kıs -

Yukandan qaiıya: 
1 - Uçak, üğütülmüş buğd~y. 2 -

Duruş, 5 6 kiloda dünya birincisi olan gü • 
reşçimiz. 3 - Leşler, bir meyva. 4 - Bir 
göz rengi, hayret edatı. S - Kadınlık 

prensiplerine riayetkar olan. 6 - Padi -
şah çadırı, bir göz rengi. 7 - Pastırmasile 
meşhur bir şehrimiz. 8 - Aylık, bir L 
ilavesile arının yaptığı olur. 9 - Türk • 
lerle meskU.n Asyada bir mcmleke~. 1 O -
Sız manasına gelir. bir P aaveaile pe§ine 
düşmek olur. nota. 

Dünkü Bulmacanın Halli : 
Valinin gönderdiği atlılar Mürsi ve mı da Oliva denilen yerden Endülüs 

A.likanta ile Valensiyaya doğru dört- muhacirlerini yüklüyorlardı. Yükle -
~al uzaklaşıyorlar, felaket haberini ver· nen gemiler şehrin önüne geliyor ve Soldan sağa: 
Ilı ~ 1 - Çanakkale. 2 - Ayak, araba. 

ege, yardım istemeğe gidiyorlardı. bu sefer digv erleri ayni iıti yapmak üze- 1 l-J Ih k T 3 - Saip, iç. 4 - yma. kel. 5 - Aks, 
J a u i bunların hepsi boş yorgun- re Olivaya gidiyorlardı. ta. 6 - Krep. aç. 7 Akrep. 8 - Ahmak, 
llktu. Çünkü Türk filosu bir iki saat Bu iş bittikten sonra Aydın Reis kira. 9 - Taam, kızak. 1 O - İttifak, saç 
~tı.ra oradan ayrılmış ve Alikantaya dönüş kumandasını verdi. Yukarıdan af&iıya: 
tıd.iyordu. Cenuba doğru yola çıktılar. 1 - Çaylak, ati. 2 - Ay. rahat. 3 -

Alikanta kumandanı askerinin yarı· N · t 4 Ak A · S 1 
•ı Gemilerin her birinde zaten on'ları asıye, ma · - ay, nu. - ma, 
~~l Kartajeneye doğru henüz yola çı- ak. 6 - Kapak, kan. 7 - Ar, sarkık. 
~ k" T' k fi .. .. d"" tıklım tıklım dolduran kürekçilerle le- 8 _Laik, çeyiz. 9 _Ebcet, plTasa. 10 _ 
teh ıştı ı ur l osu gorun u ve ventlerden başka elliden yüze kadar 

ti topa tutmağa haşladı. Uf, aka. 
" b l I . k Endülüs muhaciri bulunuyordu. Bun- -· .... .,_,n ...... , , .. ,._, --·--····~-----

! '-lene ozgun, gene event erın a -
~ laıın hepsi de cehennemden kurtul -

"" l'a çıkışları ve bir çok esir, bir çok Yeni Neşriyat 
~1<11 alarak gemiye dönüşler... muş ta cennete gidiyorlarmı~ gibi bü-

v yük bir sevinç içindeydiler. Genç ve YEN i ADA l\I - İçindekiler İsmail l\.ıyı boyunca yola devam ediliyor-
ll B d)nç olanlar gemide kendilerine ve - Hakkı, Türkçesi olmayan gazeteciler. Kısa 
~ · urada güzel ve zengin kasabalar 
I:.~ köyler birer birer basılıyor, her ka- rilen iş ne olursa olsun hevesle ya • tetkikler. Emir Abdülkerim. Baltacıoğlu. Ak-
. ~ pıyorlardı. la gelmeyen sebep. Dr. İzzeddin Şadan, Ka-
d ve köyden ayrılırken de Türk ka- Şa Ik f d ld v h be .. dm ve ihtna.ı, Memleket haberleri. Ulak, 
lt~alarının biraz daha suya gömül • . r en spanya an a ıgı a r u • Türk Matbuatında ikizlik. Dış Sosyete ba • 
~leri görülüyordu. zenne fena .~a]de s~kıldı. D.Jn Pedro- berleri. Hava harbi ve biz. Suphi Nuri, Ru.s-

l Alrneriye açıklarında başlıyan kor- d~m başka dıger şehırlerden de daha a- ya. için mühim bir kitap. Corrado Alvaro 
~ gittikçe büyüyerek Valansiyaya, cıklı mektuplar birbirinin ardından Koca (hikaye), İsmail Hakkı, Sevdiği ka ~ 

tselonaya doğru yayılıyordu. Kıyı _ gelmişti. Hemen Amiral P·.>rtondoyu dınla evlenen adam (hikl'lye). 
ııı;. boşalıyor ve halk ne alıp götüre - çağırdı. Mektupları uzattı ve: Divan Edebiyatında Tevhidler - Üniversite 

itse onlarla birlikte dağlara kaçı - - Çabuk okul.. doçentlerinden Ali Nihat Tarlan İstanbul Ü-
lltlardı. Dedi. nıversitesi yayımlarından olan bu is1ın al _ 

'v ] h b Amiral Portondo cesur bir adamdı, tında üç kitap neşretmiştir. Bitinci fa.<>ikül lı... a ansiya ve Barselonaya a er üs- Ahmedi, ŞeymJ, Sadri, Rebani'ye, 2 n~•s1 Fü' -
·ııe hahe ·d· d mektupları okudu ve ~u cevabı verdi: =' 

r gı ıyor u. zuli, Nabl'ye aittir . 
......_ T ba 1 - Emrediniz, hemen gideyim. 

ll'ı ürkler Villa Ciyozayı stı ar. ~---------:::::.· •· .·--datı. .. - Göreyim seni... Şimdı yola çık 

.' Türkler Deniayı yakıyorlar. lm
~tı .. 

ve Türk filosunu nerede olursa olsun 
bularak cezalarını ver. 

......_ Türkler Cullerayı topa tutuyor- - Başüstüne efendimiz. Bana gü -
t. ltrıd ı venrnekte haklı olduğunuzu isbat e -'v at .. 

~~ alansiya valisi Don Pedro Meli - deceğim. 
~.? bu dileklere cevap ver'!mİyordu. - Ben de seni bu sefer her zaman
t' llrkJerin şehrin karşısına gelme - dan daha parlak bir surette mükafat -
t~ııe, hele civardaki kasaba ve köy - }andıracağım. 
1 Yağma etmelerine karşı koyamaz- Şarlken Amiralın omuzuna elini 
l::.linde i.iç dört tane küçük tekne koyarak ilave etti: 

:dı. Onlarla ne yapabilirdi? Bere - - Eğer Endülüs muhaclrlerile mal-
\ıersin ki Valansiya kalesi sağlam- !arı geriye alırsan sana ·on bin altın ve

t ~e Şehri muhafaza edecek kadar as- ıilecektir. 
~ tı de vardı. Bununla beraber o ela - Bunu şimdiden almış sayıyorum, 
> ;selonaya haber yol1ıyabilirdi ve o- efendimiz ... 

Son Posta 
iLAN FJA UAIU 

- Gazetenin esas yazısilc bir sü
tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardu-: 

Sahife 
.. 
• 
• 

Diğer yerler : 

Son sahife : 

ı - 400 kuruş 
2 - 250 .. 

3 - 200 
4 - 100 

'° - 30 

.. 

.. 
• 
• 

Sayfa 9 

( Hikfıg• 1 Kurtların Sevgilisi J 
Yazan: Ragıp Şevki 

Katırlar birdenbire ürktü ve olduk- birbirine karışmıştı. Gözleri, san rerut• 
lan yerde bir kaç defa silkinip ileri ge- lerile, hpkı bir çam ağacının alevine 
ri gittikten sonra nihayet ayak dire - benziyordu. 
yip kaldılar. Kılavuz ürken hayvanım zaptetme-

Yanıbaşımızda duran kılavuz: ğe çalışırken: 
- Allah Allah, dedi. Buradan her ge- - Size söylememiştim, dedi. Bu a • 

çişimizde bu hayvanlar hep böyle ür- dam buralarda sık sık görünür. Deli• 
küyorlar .. Ne var acaba?.. dir. Altı senedenberi kurtlarla bir a "' 

İlerideki kayalıklar arasından bir hı- rada yaşıyor. 
şırtı geldi. Ne hayvan, ne de insan se -ı İçimizden biri: 
sine benzemiyen garip bir iniltiden - Herifi yaral~?ın· ya ölürse? .. 
sonra küçük uçurumlara doğru taşla - / - Allah bilir. Olürse suç bende de. 
nn, kurumuş dalların yuvarlanışlan 1 ğil, kurttan ne farkı var? Bana sahiJr .. 
duyuldu. 

1 dı, kendimi müdafaa ettim. 
Kılavuz birdenbire atı üstünde diki- Ben: 

lerek: - Yol üzerinde kan izleri var. ~una 
- Kurtlar! .. diye bağırdı. takip edelim, belki ölmeden kurtan • 
Bu ses, sanki bütün katırları bi.isbü- rız!. dedim. 

tün ürkütmüştü. Belimdeki silaha el a- Herkes bu teklifimi kabul etti. Ka • 
tarken, ta aşağı vadilerden uzun, tüy - tırlarımızı birer çalıya bağladık; si • 
ler ürpertici bir kurt uluması gelmeğe lahlarımız ellerimizde. Yol üstünden 
başladı. fundalıklara doğru uzıyan kan izlerin• 

İçimizden biri: de yürümeğe başladık. İzler hazan kay;-
- Geri dönelim, geri dönelim!. diye boluyor ve sonradan on on beş adımda 

kekeliyordu. bir yeniden görünüyordu. Böylece biz 
Katırlar, artık dizginlere itaat et - bayırı geçip, tehlikeli bir uçurum yo • 

meden sağdaki yokuştan aşağıya bil - luna girdik. Kayalar, sivri, kesici ve 
tün kuvvetleri.le iniyorlar.. Yukarıda sert uçları ile sağdan göz karartıcı bir 
duyduğumuz kurt uluması, azalacağı- heybetle yükseliyor, ta aşağılardan in
na büsbütün artıyor ve vadi, kayalar, ce bir sis altında hafif hafif akan b~ 
zeytinlikler hep bu sesle doluyor.. suyun sabah ışıklarında parlıyan gü • 

Bir dönemeci dönerken kılavuzu - müş rengi görünüyordu. 
muz hayvanı üstünde dikilerek kuru Bir karaca, bütün hızı ile yardan «• 
bir sesle: şağı koştu ve geniş bir hendekten uça• 

- Sakının! .. Kurt var!.. diye haykır- rak karşı tepeciğe atladı . 
dı. Önde giden kılavuz birdenbire: 

Tam karşımızdan iri dişlerini göste- - Durun! dedi ve yüzümüze baka • 
re göstere koşan aç bir kurdun ateş gi- rak kulak kabarttı. 
bi parlak gözlerini görüyorduk. Bir ses, biraz evvel duyduğum, ns 
Kılavuz omuzundaki silahı sür'atle insan, ne de hayvan sesine benziyen 

doğrultarak üstüste dört el ateş etti. bir ses, gittikçe açılarak ve bütün VU• 
Hayvan evveıa arka ayakları üstün- diye parça parça akarak yayılıyor .. 

de kalktı, sonra küçük bil- at gibi şah- Kılavuzumuz: 
lanarak boğuk, keskin bir inilti çıkar- - Arkamdan gelin, yavaş yavaşL 
dı ve yolun taşlan arasında uzandı. dedi. 

Silah sesi bütün kayalıkları bir an - Kanburlaşarak yürümeğe başlad.ııt. 
da dolaşmıştı. Vadi, bir kuyunw1 sesile İzler ufak bir kıvrıntıdan sonra genit 
uğuldamış ve sonra derin bir sessizliğe bir mağara ağzında kayboldu. Hiç bil 
gömülmüştü. ses çıkarmadan ve ayaklarırmzın ucu• 

Hepimiz, hayvanlarımız üstünde hiç na basa basa yürüyorduk. Mağara bir .. 
kıpırdamadan duruyorduk. Katırlar bi- denbire kararmış, sonra tepeden geleıı 
le, tıpkı bizim gibi yeni bir şey, yeni bir ışıkla aydınlanıvermişti.. 
bir ses, yeni bir hareket bekliyorlar.. Bir kaç adını daha attıktan sonra ön• 
Sabahın beyaz aydınlığı gittikçe açı- de yürüyen kılavuz birdenbıre durdtı 

larak ve şeffaflanarak etrafımızı sarı- ve ellerini açarak bizim yürümemize 
yor. Biraz evvel kurt ulumasından su- marn oldu: 
san kuşlar, yeniden cıvıltılarına başla- - Bakın, bakın!. O!.. Burada!.. 
dılar .. Ta aşağılardaki tepeler, üzerle - Hepimiz korkuyla karşı duvar d.ihin· 
rini bastıran sislerden kurtuluyor: To- deki gölgeye baktık.. Yarı karanlıkta 
roslar birbirine benziyen yaz sabahla- iki çift vahşi göz bize bakıyordu. B'!I 
rından birine da- bir kaç saniyelilC 
ha kavuştu. k' h d bakışmadan sonra: 
Kılavuz: Yarm ı nus amız a : gölge hızla ayaf;<ı 

- Eğer katırla- kalkınca yüzü l• 

n korkutan yal- Kırk birinci .• • şıkla açılıverdi: 
nız bu kurtsa Ayni adam .. Ku· 
korkrmyalım. Hay y v d• v . ./l cağında bir kuı1 
di, yolcu yolunda azan : .n..a ırcan n..aı 1 ı yavrusu duruyor •• 
gerek!.. dedi. Omuzundan akan 

Dizginleri gevşetirken, birdenbire ke- kan kıllı göğsünü tamamen kapamış • 
nardaki çitler arasından yola bir adam Ağzının bir kenarında bile kurumuş 
atıldı ve bir kaç adımda kaskab yerde bir kan izi var. 
yatan kurdun başı ucuna geldi. Diz Kucağındaki yavruyu kolları arasın• 
çöktü ve başını iğerek kulağını kurdun da büsbütün sıkarak anlaşılmaz bir. 
karnı U.:-tüne koydu. ~onra hızla sıçra- sesle, garip bir sayha çıkardı. Sonra 
dı ve b~e bakt~. Ne ~~? ~~ de ~ay- birdenbire sıçramak isterken kılavuz~ 
van scsıne benzıyen hır ımltı ile, dışle- D 1 di b ~ k · 
· · b. b. · d k w t - ur, oynaşma.. ye agffara sı· 
nnı ır ırm e ayırara agzını aç ı ve 1ıı.t.. •• • • di 

· b' ık d ct.uını uzerıne çevır . 
garıp ır ~.es ç ar 1

· Kurt yavrusu, ne insan, ne de hay '" 
Sonra goz açıp kapayıncıya kadar e- . b . b. · ·lı· .

1 
·nı· 

l. · belin ··t·· k b. b . 1 kt' van sesıne enzıyen ır mı ı 1 e ı ı· 
ını e go urere , ır ıça { çe ı ve . .. . w 

hızla kılavuza doğru savurdu. Bıçak yor, başını mutemadiyen saga, sola a • 
havada büyük bir sür'atle uçtu ve kı- tarak uluyordu. 
1 d d .. t·· Kılavuz: 
avuzun omuzu yanın an yere uş u. S k. . ? a· h d d 
Kıl . - en ımsın.. ıye omur an ı. 

avuz.. w , • h k .1~ Korkunç adam bir hayvan gibi he • 
- Hay ıtoglu .. dıye ay ırarak sı a- . . . .. kek .. k k ·· ·· baktı 

h . a· t tti pımızın ur ur e yuzunc • 
mı çevır ı ve a eş e . k b. lt d 
Y 1 ·· ı ·· d ki d w 1. . 1 Sonra, karışı ır mırı ı an sonra: o un us un e a am, sag e mı so B d y ı y , 

k l t d b . d b. b.. ··k - Ben... ura a... apma.. apma .. o una yapış ır ı ve ır en ıre uyu . . . - ki 
b. ·· • tl ·tı tıldı I dal klar dcdı. Sonra bırdenbıre kucagında 
ır sura e çı ere a , un c ı , il b b d. 1 · b''kül. 

t . ı·kıer kayalıklar ara">ından kay- kurt yavrus e era er ız en Ll • zey ın l , a·· k ldı 
boldu. u ve yere yı ı . 

Hepimiz, bu bir kaç saniyede geçc-n * 
garip, heyecanlı ve kısa hadise ile ta~ Kılavuz yolumuza devan1 ederken, 
kesilmiş gibi hareketsiz duruyorduk. bir at sırtında baygın yatan vnhşi ada
Hayvanlar bile şaşkın .. Bütün kafile mm hikayesini kısaca anlattı: 

1 gözlerini bir müddet adamın kaybol - - Bu adam, 6 yıl ev\'el de1irdi ve 
duğu yere diktikten sonra nihayet bir- dağa kaçtı. O zarnandanberi bciyle dağ-
birimize baktık. İçimizden biri: larda kurtlarla bir arada ya~aı·. durur. 

- Bu da kim?. dedi. Köylüler onun bir dişi kurtla evlendi· 
Kılavuz: ğini, dişi kurttan bir kurt ya\'rusu ol • 
- Şeytan, şeytan!. diye mırıldanıyor duğunu söylerler. Bu adarrıın bütün lıı 11 kurnandan olnn oğlu Don Alfon- - Haydi, yolun açık olsun ... 

~Ürnkün olan en kısa zamanda ye- Amiral Portondo on be~ gemi ile 
3 _ Bir aantiındc vasati (8) keli- ve korkuyla arkasında toprağa sapla- zevki çiy hayvan etleri yemek gece -

me vardu. nan bıçağa bakıyordu. leri kayalıklarda kurtlar gibi ulumak, 
lı~ ilirdi. Fakat tecrübeli kumandan hemen denize açıldı. Güzd bir hava
\J.. Utı tnanasızlığı biliyordu. Karadan {da ve güzel bir rüzgarla İspanya kıyı· 

·Cek olan bir kuvvet denizden gül• larına doğru yollandı. 

4 _ ince ve kalın yazılar tutacakla- Bu garip adamın üstünde yalnız kir- .garip, anlaşılmaz kurt şark!ları söyle-
n yere göre santimle ölçülür. den rengini kaybetmiş uzun bir donla. mektir. 

----------------:yırtık bir mintan vardı. Saçı ve sakalı (Lutfen sayfayı çeviriniz.) 
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Givar İttihatçılar Devrinde 

Son Posta nan zabıta romana • 63 
~ MUHALEFET Or 

Nasıl doğdu. Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'l 

CiBALI ZiNDANLARI Melım•din 
Yeni 
Maceraları 

' • 

ilk açtığı mahfazalar, Gavur Meh • di, Havyar hanında üç büyük un tüc -
medi alakadar etmedi. Fakat, bu mah- carı bekliyor. Bunlarla, beş bin çuval 
fazaların arkasında ucu görünen bir un için bir mukavele yapacağım ... 
meşin kese, derhal nazarı dikkatini Sonra... Mısırdan büyük bir kereste 
cel>etti. siparişi aldım. Gidip, kereste tüccar -

Son Posta• nın ıiyaıt tefrikaıı : - 48 - Yazan: Zir• ~ ' 

Selameti Umumiye kulübü ilk defa olarak heveskar gençlerden bahriye ve bbbiye 
talebelerinden mürekkep olmak Üzere bir (Tiyatro Heyeti) vücude getirmiftİ 

Gavur Mehmet ;bu keseyi, uzan- larile konuşacağım. Ondan sonra da 2 - Münasip yerlerde kütüphane. 
dı, aldı. Ağzındaki bağı açtı. içinde - sefarethaneye ko,acağım. Orc~da da ler tesis etmek. 
kileri birer birer çıkararak muayeneye pasaportumun muamelesini yaptıra - 3 - Şirket tarzında; ticarethane, 
başladı. Bunlardan bazılarının üzerin- cağım. Daha ıonra da, bankaya uğrı • fabrika ve saire teşkillerini teshil ey· 
de Avusturya arması, bazılarında da yacağım. Emaneten oraya bıraktığım lemek. 
birbirini niçine girmiş harfler ve mar- paralarımı alacağım. 4 - Avrupaya seyahatler tertip et-
kalar vardı. Gülerek hafif hafif başını Şimdiye kadar bu zümreye mensup mek. 
eelladı: bir kimse ile ahbaplık etmemit olan Cemiyetin müessisleri arasında, 

- işte f.. Zavatlı prensesin, elmas- Amorfiya, şaştı: doktor Orhan T ahsio, doktor Rıza 
ları... Demek ki, tahmin ettiğim gibi; - Aman Allahım !.. Ne çok işler... Abut Beylerle bir takım münevver 
bunlar doğruca Amorfiya. Hanıma ak- Bunlara nası~ akıl erdirebiliyorsunuz. gençler bulunan Selameti umumiye 

d·ı · Al.. Her halde, kolay iııler değil. klübü, ilk defa olarak heveskar genç-tarma e ı mış... a... T 

Diye mırıldandı. Diye bağırdı. lerden, bahriye ve tıbbiye talebelerin-

k Gavur Mehmet, elbiselerini -'iy - den mürekkep olmak üzere b!r (tiyat• Bunları tekrar o meşin keseye o • •• 
yarak ağzını eskisi gibi bağladı. Al • miye başlıyarak mırıldandı: ro heyeti) vücuda getirmiş; meşruti· 

Diye; diğer cemiyetlerin nüfuz ve 
haysiyetleri kesredilmek istenilmişti. 

Fakat halk, bu beyannameye ehem
miyet bile vermemişti. Cemiyetler ve 
teşekküller devam etmişti. Ahalide de 
bunlara intisap etmek hevesi, sönme
mişti. Nitekim, Şeref sokağında henüz 
bir isim bile verilemiyen cemiyet ve -
ya fırka merkezinde, prenı Sabahad • 
din Beyin bayrağı dalgalanmıya baş
lar bB.flamaz; cemiyetin iki buçuk ay• 
lık hareket ve icraatından hoşnut ol -
mıyanlar, derhal bu bayrağın altına 
hücum etmişlerdi. 

denberi görmiye alıştığı teYleri bekli
yordu. Yani; prens Sabahaddin Be • 
yin de, balkonlara pencerelere pP • 
rak, gırtlağını parçalıyarak, bııtede " 
re garkolarak (ateşin nutuklar irat) 
etmesini beklemektelerdi. F abt preO' 
Sabahaddin Bey, henüz sakin ve diİ" 
şünceli bir halde idi. lıtanbula a,iJ 
basa1ı, aradan günler geçtiği haldet 
Rum ve Ermeni patrikhanelen1e Rulll 
gazeteleri muharrirlerine vaki olan ki" 
sa kısa beyanatından 'bafka, beniz pe 
fikrine, ne düşüncesine ve ne de pıo • 
gramına ait bir tek söz bile eöyiemd • 

Halk, meşrutiyetin ilanı günün • ten çekinmekte idi. (Arbm -) 
- Kolay ifler olur mu, sevgilim).. yetin ilanını takip eden ramazn ayındtğı yere yerleştirerek dolabın kapısı-

Hem bunlar, bir •ey değil.. Hepsi de da Şehzadehaşında - bugün (Milli si- ı ı nı kapadı. Yerdeki aynayı tekrar ye - T t./A~ ·ı~O V 
sıraya girmif ifler... Bazan öyle ka - nema) olan • tiyatro binasını isticar e- ~ /...,' T ~ rine koyarak duvara dayadı. _ •&•1'• J 
rışık muameleler o1ur ki... Fakat ne derek temsiller vermi,ti. N U K U T 

Lambayı söndürerek, karyolara gir- p k D Bu Akfa-kl Pl'ftft111111 çare).. ara azanmak her zaman ko- (Tarihi bir hatıra olarak şunu da ar- ~O R, S ./:>.. ~ •n • -• 
di: henüz dalgın bir uykuda bulunan lay olmuyor .. Saate bakar mısın, sev- zedelim ki; me\jrutiyeti müteakip ilk ISTANBUL • 
Amorfiyanın yanına. uzandı. gilim. defa olarak yazılan (istibdat faciaları) Hafta içind• en 18: Dana musikll plllt, 19: llabedlr, ıt.JIS 

• • • Ik .. aı1! - Efendimi.. Saaaat .. Tam bire on ve (Aşk ve Vazife) piyesleri, gene i Çok Unitürk tahvilleri . Türtce opera ve filın parçalan plP P-

Sabahleyin ilk satıcılar geçerken A- var. defa olarak sahneye ayak basan bu a- .. d <Dr. Fahri Celil tarafından kekelemek_.,, 

morfiya uyanmış; yanında horul ho- - Eyvah .. Ne kadar geç kalmışım. matörler tarafından temsil edilmiş • Mııamele gor il kında), 20:30 Stüdyo orteatraJan. sıJ': 
rul uyuyan mi'lyoner misafirinin yüzü- I f ( 1) Geçen hafta içinde borsa muameli- Son haberler. (22 den sonra pseteJse _,,. 

Acaba bir araba i e on dakikada 1
• t b'lh .. ·ı·· kl ·· zerm· de temer-ne hakmıııtı. Ve sonra; bir kaç gu .. n b 1 1 t b 1 h ·· l · l (Be ı ı assa um ur er u sus servis). 

T Havyar hanına gide i ir miyim).. san u a enuz ge mış 0 an n- küz etmiş ve pek hararetli muameleler BO.,.Dr• 
sonra, bu cömert milyonerin vapu • -A .. Daha çabuk. lıyan ) ile manevi kerimesi (Rozali) .. h fta ~ 

k d uh- olmuştur. Unitürk fiatlarının a 6,30: Sabah neşriyatı, 1uo: 16- ftll ff runda misafir olarak Pireye a ar m bu heyetle bir1eıımiııti. Benamyan, tem- "ks l · bekl n ..... .-! 
- O halde, birini gönderseniz de T Y içinde daha fazla yu e mesı e • haber servisleri, 19,03 Radyo orkeltrul. .,,.. 

teşem bir yolculuk yapacağını hatırla- I sil heyetinin rejisörlüğünü deruhte et- mekte ise de Anadolu grupu kıymet- ,.. 
Y 1 . d' b" d' · sevgi im, kapıya bir araba getirtscniz.. I Konferans, 20,25: Plak, 21,15: J'raDlld 

mıştı. anız şım ı onun ır <'O ışesı ş· d' mişti. ( stibdat faciaları) piyesi çok leri üzerinde vaki olan sukut, binnisbe tliallte, 
21

,30: Oda musUd.sl (Brahma). IJlfll 
vardı. Balozdaki patronundan, nasıl - ım ı... büyük bir sükse kazanmııı; tam on beıı ünitürk fiatlarına da tesirden hali kal- -~ 
• • 1 ak ' Amorfiya, derhal kapıdan fırlamış. T T Şarkılar, 22,20: Haberler, 22,j6; UIU"""""'" 
ızın a ac tır . . gece ayni hararetle devam eylemişti. mamış ve daha ziyade yükselmesine 23,45: Yabancı dillerle haberler. 

A f · b h l k d d l Hizmetçilerine yüksek sesle emirler mor ıya, u ü yaya o a ar a- Bu hadise ;o zamana kaqar lst&nbul mani olmuştur. BUDAPEŞTE 
t k. "'d t k d b' · · h' vermiye başlamıştı. l Bundan bir kaç gu"n evvel bir gaze-

0 
Ç1 __ .-t. mış ı ı: a e a arf!sın a ırısıne ı - l . tiyatro arında görülmüş şey değildi. 18,3 : gan musikisi, 20: Piyano ....,.-

tap ediyormuş gibi şöylece söylenmi- .- .Ame yal .. Sen gıt,. şuradan te - Tiyatroyu hıncahınç dolduran halkın te, Paris radyosundan iktibasen. Ana- 2o,40: mklyeler, 21,05 RadJo lllJoD ~ 
ye başladı: mız hır araba bul da, getır. Açık •. ka - arasında, her gece bir kaç şehzade gö- dolu tahvilatı hakkında bir havadı~ ner trası, 22,20: Haberler. 22,40: Opera """' 

- Hah ... Aklıma ıeldi. Vapurun palı. Nasa1. ol~rta olsun.:. Katına.!.. rülmekte idi. (Aşk ve Vazife) piye - retmişti. Bu havadis piyasada ş~~ - traaı, J. Brnest Dohnan7UWl ~ 
ı Se d f b k b kah duktan sdnra Anadolu grupu • 24·. ln...tıı ...... konferans, 24 ""·. p•• .. stanbula gelir ge1mez, ben de birden- . n e, .mısa ıre ça. u ır ve pı • si de tam on dört gece üstüste ve ay - · d ıır.~ - .... 

Ba k h d k leri ellerindeki tahvilatın kıymetın en BELGRAT 
bire balozda hastalanırım ... Gidip bir şır. rı, a ve ıçme en çı masın. ni rag~bete mazhariyetle devam etmiıı ·, t ıkar 

A b k Y şüphelenerek tahvillerini ~ ışa Ç - 20,50: Halk tarkıları, 21,30: Bellrd _. 
hastanede yatacağım. Bir hafta kadar mma, ça u ··· bu iki piyesin temin ettiği hasılat, (Se- mışlar ve piyas~yAa fazla mıkt_arda ar • ra.smda verilecek piyesi nakil, D: __.., 
tedavi olacağım diye, bir yalan çıka • Ve .. Kadın tekrar odaya avdet et • lameti umumiye klübü) nün maksadı- zedilen bu tahvılat kıymetlermden e • V ARŞOVA 
rırım. tiği zaman, milyoner misafir, tamami- na bir hayli hizmet eylemişti. hemmiyetli surette kaybederek sukut 18: Şarkılar, 18,50: Muhtellf aa ı•"'' 

Gavur Mehmet, sanki bu sözleri le hazırlanmıştı. Haydarpaşa Osmanlı ittihat klübü etmişti. . tt· 20: Radyo salon orkestraaı, IO,ta: Llll _.,,,. 

işitmiş te uyanmış gibi gözlerini açtı. - Buyurunuz, salona geçelim. (Türk ve musevi ıençleri terafından Çıkarılan şayia da şundan ıbare ı: ki.si 21,30· Musahabe 22· Bahrlı9 .......... 
Muıtis bir tebessümle Amorfi) aya bak- Kahvenizi orada içersiniz. tesis edilmişti. Gayesi, çok temizdi. Merkez Bankası n;ü~ürü_ Salahaddin 22.~ Spor: 23: İngWz ·ko~poziıörledDID .-' 
tı: - Aman, sevgilim.. Hem zahmet , Başlıca maksadı, Türk gençlerine li - Berlinde Alman hamıllerile temas e - !erinden alto piyano, 23,30: Ktl90k oıfilllJll"' 

tt. · H d k derek Anadolu grupu. ku_ ponlannın da 2 .... Dana plA'-•--. - Ne o sevgilim 1 •• Galiba, bana söy- e ınız.. em e. · · san öğretme ti. b .. IMUiü ... 

Ş. d" ş· d" A ha ı· · Almanyada bloke klırıng B. hesa ın- _•o 
lüyordun. Hakkın var. Her halde geç - ım ı.. ım ı... ra ge ıncı - Mektebi hukuk mezunları cemiye- dan mark olarak ödenmesini teklif et- '""- dil" 
kalmış olacağım. Daha görüıecek o ka- ye kadar. ti. miş olmasıdır. Şimdiye kadar bu ha • Pi 18,40: Çe~ tarkılan, 19: Konnpn•Jer, ıtJll= 
dar çok iıılerim var ki ... Vapur kalkın- Salona geçmişler .. Ayak üzerinde, Ve nihayet.. Matbuatı Osmaniye k ' d k b" lfunat alı yano-şar ' 19•45: Almanca baberllr. _ __. 

T a.k b b l k d vadisi te ıt e ece ır ma . • Plak 20 10· Mahih musiki. 20 41· ~-cıya kadar, bunları bitiremiyeceğim elele tutuşar ir ir erine arşı uy- cemiyeti... namadığı gibi henüz tekzip te edılme-
21 
~ ' · ltı h ru aoiı.n" ~· 

zannediyorum. dukları haz ve memnuniyeti bir da- Saydığımız bu cemiyetler arasın - miştir - · : yano-şar ' a ~ 
h t .t t . 1 V b un uzun bir . .. w d" w. . .. sasen bir 21,40 Radyo piyesi, 22: musikW ten Derken karyo1adan fırladı. a e.y.ı e mı.ş er.. e. u. n . da, daha bir hayli teşekküller zuhura Bizim ogren ıgımıze gore e 

J J be . Al h- ·ııerine 23,15: Pllk, 23,40: Almanca haberler. 
Amorfiya, milyoner misafirinin sev~ı 1 e .netıce enmesını temennı ey • gelmişti. Hemen her vilayet halkı, bi- kaç seneden . rı man amı ViYANA 

k lemı•lerdı (T I ) (T .. ) . l . kupon bedeli lsviçre frangı olarak de- __ __.. rtJ#' 
{sevgilim) diye hitap etmesi, pe tat- T • rer aa İ· ve aavun cemıyet erı W• • • B h hından. mark olarak (49,5 metreli kısa dalga) 18,40: ~---
lı gelmişti. Yakın bir istikbalde, haya- Ya'lnız; milyoner misafir, bir şart teşkil etmişlerdir. Artık iş o dereceye gıl, klınng · es~. ser, 19,10: Halk şarkılan, 19,40: ~~~ 

t kl.f t · t" tediye edilmekte ıdı. M • tını büsbütijn değiştirerek kendisini e 1 e mış 1
: gelmişti ki; gerek hükumette ve gc • 

1
. . h- ·nerm· e İsviçre 20: Haberler, 20,10 Aktüalıt.e, .,,.. ~ 

B k ·1· ı E f b" t Yalnız svıçre amı . . iP"""", bir (Eelen prensesi) gibi yaşatmıya - a sevgı ım ·· n ~na ır a - rek ittihatçılarda bir endişe baş gös - .. k h' ·n · e ise Türk li- saati, 21. Steiemıarktan reportaJ, 11. -" 

kadl·r oldugwuna hiç ııüphe etmedigwi bu biatim varsa .. O da kıskançlığımdır. termi•ti. frangı v~ Turd'l amkıt e:ıdi~ Bu suretle musik.1s1, 23: Haberler, 23,10: ., ....... 
Y • d · T rası tedıye e ı me e ı · . 

adama kar111, kibarca hareket etmiye Şimdi, senden bir şey rıca e eceğım. Hu'"ku .. metin endi- ve ı:ı;kayeti·, bu da b h ed' l n havadisin fazla siki, ı. Dans pllklan. 
Y d d' . k d T- T yukarı a s ı e . . MOSKOVA 

karar vermişti. Ben buraya av et e ıncıye a ar, 0 cemiyet ve teşekküUere mensup olan- bir kıymeti olmaması ıcap etmektedır. . rtlflll"! 
- Ah, nasıl söyleyim bilmem ki... çalgıcı herif ile yüz yüze gelmiyeceği- ların, olur olmaz işler için hükumet Merkez Bankasının bir kaç günden- 19'15: Amatör amele taratındaD • ...,,,. 

Şa t 1 b·ı la bı'r keli berı· borsadan ku·· ı11·yet1ı· m·ı•·tarda A 20: F.debl ve dram.atik neşriyat, 21,ıı. Benim üzerimde öyle bir tesir bıraktı- ne.. ye go sen ı e, onun • memurlarını taciz, tazyik ve tehdit et- ~ 
b·ı k d ha .. b.. t nadolu tahvı' lı' mu"bayaa etn\esi bu şa- 22: Yabancı dillerle neşriyat. ~ nlz ki·, sı·zden pek kısa bı'r zaman hı.le me ı e onuııma an, şını 0 ur a - melerı· ı"dı· ... lttı'hatçıların endı"•e ve te- -

y y yı"aların esassız oldugun· u teyit eder r-a -haf_ta.-son.-un ... d ... a ... 8 .. 1·,·5··0-l·ı~ra ... dan .,.-4 ayrılmak hana güç gelecek ... Hiç ol- rafa çevireceğine dair, hana söz vere- laşı ise, bu (türedi teşekküller) inken- _..,.... 
mazsa, öğle yemeğine kadar kalsanız .. ceksin. dilerine rakip olmak mahiyeti iktisap mahiyettedir. 1;; f ' tla mıştır ~ 

D . t" Amorfı'ya sevgı'nı"n en Paris borsasında da ünit .. ürl\. ıa. n a..,,..·gwıdaki tablo esham ve Yemeği de beraber yesek .. Ondan son· emış ı... • eylemeleri idi. Nitekim cemiyet namı- ·~ -_,.. 
b.. ··k d l'l' 1 bu kıskançlıgw a kar geçen haftaya nisbeten yüks. e. lm.ı.şksvke bugünk' u" fı'atlan ve bu fı"at1-- """I' ra sizi ben vapura götürsem. uyu e 1 1 0 an • na bir beyanname neşredilmiş: k b ..--

d . b' t h' d k hafta sonund.a 188 fran gı ı yu e lındıw takdirde t' • . faili 
Diye söylendi. şı erın ır meserre ısse ere cevap {ittihat ve Terakki cemiyetini tak- bir fiat uzerınden muameleler olmuş- fi gıktedir ge ırecegı 
Milyoner misafir, karyolanın ayak vermişti: liden gerek lstanbulda ve gerek taş - ~erme • 

ucundaki lavaboda yıkanırken cevap - A .. Söz ne demek .. Anamın, ha- ralarda bir takım te,ekkütler vücuda tu~erkez Bankası eshamı da geçen haf-
verdi: bamın, hatta, Hıristosun, Panayanın getiriliyor. Hükumet işlerine ınüda • taya kıyasen biraz daha y~<.:elmiştir: O. Türk ı e1 

- Bütün bu zahmetleriniz, benim üzerine yemin ederim ... Maamafih, siz hale ediliyor. Bu da hükumetin vazi - Bu banka işlerinin gittikçe ılerlemesı • • 2 el 

için ne büyük bir şeref ve saadet teş- benim sözüme ve yeminime inanma • yet ve vazifesini işkal ediyor. Bade- ve eshamının getirdiği yüksek faiz, hal- • • ' ci 

kil ederdi.. . Fakat, buna imkan olsay- yın. isterseniz, arkama adam koyun. ma ittihat ve Terakki cemiyetine men· kın alakasını celbetmekten hali kalma- A. D. Y. Tahvllab 

Ö k 1 b · k" · · maktadır. Hafta iptidalannda 79-80 li- • • • Mümeuil dı. .. Bak, sevgilim!. ğle vaktine a - Giz ice enı ta ıp ettırın. sup olan ve hükumetle temas mecbu- • • • Hi• 
Ş (A kas ar) ra aralarında muamele gördükten son-dar göreceğim işleri söy'liyeyim.. im- r 1 v riyetinde bulunanlara hüviyet vara -

ihraç O/O pi~ 
fiab 

41,65 
41.68 
41.65 
20S 
184 
132 

u.• 
14.• 
14,00 
10 
12 
• 

Köylüler ondan şeytan gönnüş gibi 
korkarlar. Bazı geceleri disi kurdu ile 
beraber aşağı vadideki dere kenarında 
seviştiklerini görenler bile olmuş.. Bu 
yavru ne insan, ne de hayvan sesine 
benziyen bir sesle bağırır, arka ayak -
lan üstünde, insanlar gibi yürürmüş .. 

kaları verilmiştir. Bunlardan başka, hiç Ak ı• J t • d 
kıllı yükseldi. bir şahsın müracaatine ehemmiyet ve- ay ş e mesın en: . •--1-'- ~ 

Bir at üstünde bağlı yatan yaralı a - rilmiyecek. Her hangi bir cemiyet ve - '-'etmemizin Kadık6y ve Kartal iskelelerinde denız ı~_...,. 

Amma, bütün bunlara benim gibi bir 
çokları da inanmadılar. 

dam bir aralık başını kaldırarak etra- 1. lfl l • k ksiltm ye kon~ 
teşekkül namına, memurları tazyik ve deniz dışında yapdacak tamir it en açı e e ·~-- ~ 

fa baktı, sonra birdenbire silkindi. Ga- tehdide kıyam edenler hakkında ka • Eksiltme 7 Eylôl 1936 Pazartesi günü Karaköyde ıu-a-
rip, anlaşılmaz, tüyler ürpertici bir nuni takibata girişilecek). 2, kezı"nde ıefler encümeninde saat 16 da yapılacaktır. ı.a ti' 
sesle ulumağa başladı. Katırlar kor - . ki ve iP 
kuyla yerlerinde durdular. Kılavuz: (1) istibdat devrinde Namık Kemal 3. Eksiltmeye girecekler (180) lira tem~nat ge~7 :de Oll .... 

_ Elimizden kaçan yavnısunu arı- ve Şemseddin Sami Beyler tarafından cak olan bu miktan ihale bedeli llzenn en Y 
yor, yol üstünde ölü bıraktı~ınıız dişi - yazılmış; v? ~~biye Neza1'eti meydanı iblAğ edecektir. ealerİ9 fl1ll' 
sini anyor!.. Haydi, haydi!. Uluma, ile başka bır iki yerde ur~n:.~ olan 4. _ Kqif ve ıartnameyi g6nnek ve izahat almak isteJ 

Toros dağlarından inip te ki.içlik te- hayvan herif! .. Şehre dönüyoruz! .. di • (Vatan) ve (Bela) piyes en, ev • Levazua Şefliğine milracaatlan. (869) 
·· dam rd vel oynaDllUftlr pelerin yollarına sapınca gune.ş a a- yo u. · 



~ Eylül 

E k s i 1 t m e 1 1 a n ı. 

Denizyolları İşletme Direktörlü~ünden: 
1 - Eksiltmeye konan İf: 

Ortaköy kömür deposu rıhtımı inşaatı V'! tamiratı., 
2 - Muhammen ketif bedeli 6199 liradır. 
i - Bu İfe ait evrak tunlardır: \ 

A- Eksiltme prtnamesı. 
B - Mukavde projesi ' 
C - Fenni fUbıame. 
D - Kqif büliauı. 
E - Projeler ve tem1in planı. 
lstekıiler bu evrakı 2 lira mukabilinde Deniz yolları veznesinden alabi
lirler 

• ·- Eksiltme 21/9/936 Pazartesi günü aaat 15 de Tophanede Denizyollan 
İfletmesi Direktörlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacak
br. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuli)e yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için 465 liralık muvakkat teminat vermesi ve 

evrak ve projeleri imzalaması ve bu gibi mf&Zlt yaptığına dair vesaik 
) göstermesi lizımdır. 

- T eldif mektuplan yukanda 4 üncü maddede yazılı gün ve ıaatten 
!\ bir aaat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde 

verilecektir. Postada gecikmeler nazarı itibara alınmaz. «1023» 

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu ilinin Merkez ilçesinde hudutları farlnamede yazılı dimbilt devlet 

Otrnanından « bir yıl içinde imal ve ihraç olunmak üzere» numaralanmış ;e ölçülmüş gayri mamul 3641 metre rnik'ap ve 208 desimetre mik'ap denk 
d877adet devrik çam ve 7 metre nıik'ap 079 desimetre mik'ap denk J adet 
e\'rik köknar ağacı bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile arthrmaya ko

tıu.hnuştur. 
~ .. 2- Arttırma 25/9/936 cuma günü saat 15 de Bolu Orman Müdürlü • 
itınde yapılacaktır. 

3-Beher gayri mamul metre mik'ap çamın muhammen bedeli 210 kurut 
te köknarın 170 kuru,tur. 

4 - Muvakkat teminat 575 füadır. 
.. S - Şartname ve mukavelename projesini görmek istiyenler bu müddet 
lçınde her gün Bolu' da lstanbulda orman müdürlüklerine ve Ankara' da Or-
~ Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. cc970» ------
( İstanbul Belediyesi II3nlan 1 

lo liastaneler ve diğer müesıeaat için lazım olan 29010 kilo sabun (120) ki
~u Yeşil) kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beyaz sabunun kilosuna 

ı.t' Yeıil sabunun kilosuna 20 kurut fiat tahmin olunmuttur. 
lab ~~enler fartnameyi parasız olarak levazım müdürlüğünden a
İnı: rler •.. Eksiltme 14 I Eylul I 936 . pazartesi gunu saat 15 de da-
.... encumende yapılacaktır. lsteklı olanlar kanunun tayin et • 
~ vesika v~ 653 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile teklif mek
UJ>lannı havı kapalı zarflarmı yuL.arıda yazılı günde ıaat 14 e kadar daimi 
tlıeüınene vermelidirler. (B) (755) 

KUMBARA.-
.. ' 

SON POSTA 

itte bu en ufak fark 

Krem Pertev'in faikiyetini 
size aıılntııbiJir. ÇOnkn: Krem 
Pertev: Her hnngi bir tesa
düfün veya mahiyeti meç· 
bul bir keşfin neticesi de· 
ğtldir. Krem Pertev çok ça
lışılmış ve çok tecrübeler
den sonra kibar mabafile 
tukdim edilmiş yegane Krem 
olup lıaşlıcn fevaidı : Cild· 
deki . mesamatı yumuşatarak 
kapatır. Bu sur ... Ue bu me
samatı harici tesirattan mu
hafaza ederek cildın pornz
ıerini def"eder. Cıhti besler 
ve bu smetle gen~:lik ve te
raveti temin eder. 

Cildde şeffaf ve gnyrikftbili 
nuruz bir tabaka yapar ki 
yazın ı:;ıcağın, kışın, soğuğuıı 

tabrıl>utma mani olur. 

Kadıköy 
:lılıJo.,,ı.;;ı,.-..... ~~ Süreyya Bahçesinde 

o 

Halk OpereU 

Rahmet efendi 
Yarın akşam 

Beylerbeyi iskele 
tiyatrosunda 

ŞiRiN TEYZE 
-

BIRE, 
1000 

TARLADIR 

.,-
\ --- . ,,. ·-,.,,,,... 

ıl /i. ... 
- .ı~ """'~- I 

~-

Ankara Yüksek. Ziraat Enstitüsü 
.Rektörlüğünden: 

1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün yıllık ihtiyacı olan aıağıda isim• 
leri yazılı 6 kalem sabon, soda, ve saire hizalarında gösterilen mu .. 
hammen bedeller üzerinden toptan açık eksiltmeye konulınuıtur. 

2 - Jhale Yüksek Enstitüsü binasında toplanan idare ve ihale ko • 
misyonu tarafından 8/9/936 tari hine rastlayan Sah günü saat 16 d• 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 
4 - Parasız fartnameaini almak isteyenler Daire Müdürlüğüne 

müracaatları. ((554» ((652» 
Cinai Miktarı 

Sabun 
Soda 

Kilo 
5000 
2000 

Beher kilosu 
45 
ıs 

Y ekUn fia b K. 
225000 

30000 
Fayda 
Kaol 
Pril 

J kiloluk 
250 gramlık 

600 kutu 80 
200 )) ün 45 

2000 18 
Flit pompası 50 adet 75 

48000 
9000 

36000 
3750 

3517,50 

s·A~ZO.P.iRiN . ~ kaıcıleri HER ~c'Roe40KuRUŞ 
• _'ltl> • • • ,. • •• • • •• •• • • • •• ;. • • 

-.eıces BORULARı NI TEMiZLE • BALGAM SOKTUR\JR.Oi\SURUGU HEMEN GiDERiR 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilim 

Nafıa Bakanlığından: 

• 

.. 

1 - Eksiltmeye konulan iş Ankara jandarma mektebi arkasında yapıı 
lacak olan yiyecek ve yem ambarı, hayvan sulama yalağı, mutfak ve bula
tıkhane inşaatıdır. İnşaatın keşif bedeli 22959 lira 69 lruruftur. 

2· - Bu işe ait 'arhıameler ve evrak tunlardır; 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Vekiller Heyetinin 20/6/936 tarihli ve 4869 numaralı karnrile ka 

bul edilmif olan Bayındırlık i~leri genelşartnameai. • . 
D - inşaata ait fenni filrtname. 
E - Keşif cetveli. 
F- Proje. 
lstiyenler bu prtnameleri ve evrakıl 15 kurut bedel mukabilinde yapı it

leri umum müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 10/9/936 tarihinde pertembe günü saat 16 da Nafia Ve

kaletinde yapı ifleri eksilbne komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1722 lira muvakkat teminat 

vermesi, bundan bftfka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi lazımdtT. 
Nafia V ekiletinden alınmıt yapı müteahhitliği vesikaaL 

6 - Teklif mektuplan yukarıda «3» üncü maddede yazılı saatten bv 
saat evveline kadar eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet «3» üncü madde. 
de yazılı saatte kadar gelmit olmuı ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice ka
patılmıt olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez «546i 
u624» 

HEMORRON 
Merhemini kullanan Frengi ve Belsoğukluğuna tutulmaz. Her eczanede bulunur. -
İstanbul Üniiverstesi Rektörlüğünden: 

30 Eylul Çarf8mba ııünü imtihanları yapılacak Doçentlikler tunlardır. 
Ona göre, isteklilerin Onivenite Rektörlüğüne müracaatları: (913) 

Birinci hariciye Doçentliği 
Kadın ve Doğuw » 
Birinci Dahiliyf » 
Göz » 

Marazi T qrib » 
Bakteriyoloji » 
Tefrih » 
Nebatat » 
Riyaziye )) 

Jeoloji )) 

Roma Hukuku )) 

Ceza Hukuku )) 

• iktisat )) 

Tarih )) 

Emniyet İşleri U. Müdürlüğünden: 
1 - 936 Senesinde zabita memurlan için diktirilecek azı 4270 

çoğu 4696 takım elbise maa kasketin dikimi yirmi gün müddetle ve 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kasket dahil beher takım elbisenin dikiş muhammen bedeli 

411 kuruştur. 

3 - İhalesi 21/9/936 Pazartesi günü saat 15 de Emniyet işleri 
Umum Müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 1447 lira 54 kuruşluk muvakkat te
minat mektup veya makbuıile ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale vaktinden 
bir saat evvel Komisyona vermeleri liizımdır. 

5 - Bu bapta fazlaca izahat almak ve şartnamesini görmek isc:ı 
teyenlerın Emniyet İtJerleri Umum Müdürlüğü Üçüncü Şube Müdür-. 
lüğüne müracaat eylemeleri. "682,, "884,, 
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BITBA.BT LDZDOSA 

En •ert ukallan kolayca brq eden brq bıçağıdır. 

Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 
DOkOlmesine mlnl olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvanemasıw kolay
laştırarak bayat kabiliyetini arttı
nr. Latif rayihalı bir saç eksiridlr. 

İMR~N l119lllz Kanzuk •cza11eel 
Beyotıu - İstanbul ... 

BugUn ... t 10 da açllmııtır. Doktor 

1 M R E N 'in • .. moda lbrahlm Zati Öget 
YONLO iPEKLi KUMAŞ YE ŞAPKALARINI Seıedlye karşl81Dda, Plyerlotl 

prea tıR bayanlar ha mapuma elMıcll mlifterm olacakbr. caddesinde 21 numarada bergtın 
-- Aclrea :Galatuaray, Eaki Sahibinin Seli Mağazası No 210 -- OIJ.eden sonra hastalannı kabul 

----TUZLA 41m------------~ ~~=~~=~-ed_e_r·-4~-•-•_:-_ •_ •_ 

iÇMELERi ................... 
içme trenlerinin Yapurlan l'OprDden 6,25 • '1,40 - 8,40- 9,05. ıı. 

tS,15 • 15, 10 - 15,50 dir. 

Nepiyat Md. : Sellın Ragıp EMEÇ 

&AHIPURll ( A. Ekrem UŞAKLIGIL 
S. Ragıp EMEÇ __________ ...... ______________________________________ ·----~~--'"-----

ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞE KLllilNE KARŞI 

HORMOBiN 
TaYetleri Her eczaaede mayom. 

Sizde 
' 

(J) 

ı, 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

. 

KUMBARA-DE STEKTIR 

HASAN PUDR ARI 
ince, hassas kadınlann en 

bQytlk zevklerid.r. Beyu, 
raşel 1-2 Pembe 1-2, Okr, 1~ 
renkleri vardır. TOrldyede 
pudra ve ıtriyatta en ziyade 
muvaffak olan ve beğenilen 
Hasan pudralanwn taklldle
rinden sakınınız ve Hasan 
markasına ve 1Smine dikkat 
ediniz. 

HASAN TffiAŞ PUDRASI 
20-30 kuruştur. Hasan Çocuk 
pudrası kutu 20, paket 10 J 
kuruştur. Hasan Talk pudra· 
sı yarım kiloluk kutu '° 
kuruştur1 

HASA 
RUJ VE 

ALLIKLARf 
Fransada KoU n 

tada Mişel ne ile Tlddlll 
ruj ve allık ancak 
~asıdır. 'Kadmlma 
gtızellerin bayab 111111~111!11" 

Sabit, ıoık ve orta n koyu renkleri vardır. Ruj 80 alhk U Dıl~ 

Hasan deposu: iSTANBUL, ANKARA, BEYOGLU. 

Betonarme Köprü inşaab eksiltme ilim 

Nafıa Vekileti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Marq Viliyetinde KaJMri • Marq yoiu fizerinde 91.500 &a 1mt1f 
delli Alikaya • Suçab ve tekir köprüleri inta•tmm kapalı zarf uauli,le 
meai 16/9/936 Ç&rfUllba sünü aaat 16 da Nafia Veklleti Şole ve Kiıııl9llJI 
Reialiji eksiltme Komisyonu odumda yapmaktır. Ekailtme ~ 
buna müteferri evrak 457,5 kmut muhbiHnde ~ ve köpriils R ir'iht 
den almabileceği gibi isteyenler bu fUbıameleri M..., Nafia Mfidlidl 
jüne müracaat ederek ıörebilirler. 

Muvakkat teminat 5825 liradır. Eksiltmeye airmek isteyenlerin ,..,A 
Gazetenin 3297 sayılı niiahuuıda çıkan talinw.tnameye tevfikan ... ~ 
hitlik ehliyet vesikumı haiz olmaları. . 

Müteahhit biu.at mübmdi• olmachiı veya bir mühendisle benbs .. 
girmecliii takdirde ugiri 10 metre açddıimda betonarme bir köprü -
olduiuna ~ vesika ibra etmesi lizımdır. 

Teklif mektuplanmn 16/9/936 Çaqanba atinü uat 15 te bdu -~ 
rada Şose ve köprüler Reisliiine vsilmesi linmchr. c<624>> ..,.,,, 

SAÇ 
BAKIM I 
Gtlzelllğbı 

En birinci 1JBrlıdır. 

PETROL NJZAM 
Yüksek İktisat ve Ticaret Mekt 

Direktörlüğünden: 
1 - Okulun her ÜÇ bmma yazılma 1 Eylil 1936 Sah ıiiDfl imi-~ 

ve 25 EylW Cuma ıününe kadar aürecektir. 
Yuılma itleri Pazartesi, Çarf&IDba ve Cuma günleri aaat 10 cllD ~ 

kadar yapılır. Yazılmak istiyenler bir dilekçe ve belli belaelerle olllll ~. · 
törlüjüne bat Y1111Dalıdırlar. 

2 - Yüksek iktisat ve ticaret kısmı üç, Ticaret liselİ bir ilmarl "' fj 
uli olmak üzere dört, orta ticaret mektebi dört smıfhclır. • 

3 - Yüksek iktisat ve Tıcaret bmile Tıcaret lisesine ~ 
az lise veya orta mektep derecesinde Framızca bilmesi ıerektir. ~ 

4 - Yüksek iktisat ve Ticaret mektebine lise ~ -"""" 
veya olıunluk imtihanlarmı pek iyi veya iyi derecede vennİf ......, 

5 - Orta Ticaret mektebi ile Ticaret lisesine yazdmak için bat .-ıı111~~. '.· 
rm AJUI her kısım için ayn ayn tesbit olunan kadroyu ıeçtiiİ 
içlerinden müracaat tarihi sayısile pek iyi veya iyi derecede ....... llls 
ve bunlar arasından da tahsillerine ara vermemİf bulunanlar a7ıslaa 
bul olunur. 

6 - Her üç lmuncla kayıtlı bulunan eeld olmrlarm 2& EylGI...:: 
hine bd. Gml Direktadlliüne bat wnrak Yülaek ve l.llell 
1armı ....-, orta taıe11• • hivifet nn1ra1arma itm'9t .-.. •••191•_..,a .. r~.,.~·IF.'· 
ka,.alanm 1..ihmeleri ..... kap ,..._iti ,...... tal> 
ı P ' ı _, ..... ..W. lditlk .W..in ..,dellilmıl ıL (-) 


