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dostluğu gün 

geçtikçe kuvvetleniyor 1,, 
~tatürk ile Majeste Kral Edvardın 
nıülikatlcifından bahseden Yunan ve 
Bulgar gazeteleri bu.neticeye varıyorlar 

Sekizinci Edvard dün Bulgaristandan geçerken Kral Borisle görüŞtü, öğleden 
sonra dörtte Sofyadan hareket etti 

Majeste Kral Edvard'm şehrimizde geçirdiii ikinci güne ait bir intıba: 
Kral motörden rıhtıma çıkarken 

~ &~fya, 7 - Türkiye Cumhur Reisi göre, gazeteler Sekizinci Edvardın ls-

1 -----·--· .. -·-
:Küçük Antant 

hakkındaki 
dedikodular 

Yugoslav Başvekili dün 
~omanyaya gitti 

İdare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 Kuruı 

Almanyanın müttefiki 
sayılan Lehistan tekrar 

Fransa ile anlaştı 
V arşova hükumeti Çekoslovakya hudutlarında 

istihkamlar yapmaktan vazgeçtiğini ilin etti 

Leh ordusu um~i müfettişi general Rydz Smigly Pariste Pransız mlllt 
müdafaa bakanı M. Daladye ile ınlllt müdafaa bakanlığının kapısında 

Paris, 7 (Hususi) - Bugün Varşo-,,Iunduğu müddet zarfında mühim siya· 
,veya avdet eden Leh ordusu umumi ,si müzakereler cereyan ettiği tabak· 
müfettişi General Rydz'in burada bu- (Devamı 3 üncü aayfada) 

te.tuı:kün hususi treni1e seyahat et .. tanbulu ziyare!L_etrafında uzun boylu 
~ekte olan Majeste fngiltere Kralı hu tafsilat ~ermekte, bu seyahatin ehem
~~bah Bulgar hududunu g~erek Sil .. mlyeti e ifar.et oeyleınektedirler • 
.gngrad'~. v~sıl o~muştur. M~este Kral . G.azeteler, Atatürkle Maieste Se~i-

:_i;~~ .. UctH:Y da-~:bbiE 
ulgar hukumetı namına selamlandık- zıncı Edvard arasında vuku bulan mü.

tan sonra tren yoluna devam etmiştir. teaddit mülakatlara işaret eylemekte • 
lngiltere kralını hamil olan tren Sof- dirler. Verilen haberlere gör; bu mula

ra.ya varmadan evvel Kral Boris tara· katlardan ikisi resmi ,ikisi de hususi 
hrndan karşılanmıştır. Kral Boris der- mahiyette cereyan etmiştir. 
al vagona binerek muhterem misafiri Bir Yunan gazetesinin miitaleaai 

•elarnlamış ve beraber Vırayne kasrına Atinada çıkan Proiya gazetesi fngil-
i'İdilrnistir. tere Kralının seyahatine hasrettiği ya· 

İngil~ere kralı öğle yemeğini burada zıda şöyle demektedir: . 
!\tal Borisle beraber yemistir Bun - (Devamı 8 inci sayfada) 
~~n sonra gene trene dönüİmuş, bera- r . . . 
er Sofyaya gidilmiştir. Kral Edvardı n zıyaretme aıt 
~~l'renin Sofyada tevakkuf ettiği müd- yazılmamış taraflar 
et zarfında Kral Boris, Bulgar Bas -

k~~il :e vekillerini İ~giltere .K:alı Se
ı~ıncı Edvarda takdım etmıştır. Hu-
~li· tren öğleden sonra tam saat dörtte 
' l:Y-anaya hareket etmiştir. 

Majeste latanbulda bir çok Türk
çe kelimeler öğrendi. Şoförüne ıık 
sik söylediği <<yavaş» kelimesi 

bunların batında geliyor 
Yazanı Sellm Tevfik ~· Belgrad, 7 (Radyo) - Pravda ga-

~ete ' · 5 fy d ald v I... • Bugün 7 inci sayfam12da -
sının o a an ıgı ma umata =-----.:.-----------1 

M. Stoyadinoviç 
(Yazısı 8 inci sayfada) 

Festival heyetlerine 
Park otelde 
verilen ziyafet 

daha almak •• uz ere 
~ 

Asilerin Şimaldeki muvaffakıyetlerine mukabil hükumet 
kuvvetleri de Cen~pta kazandıklarını söylüyorlar 

Erganideki çalışmalar 
Ônümüzdeki yılbaşında maden ihracatına başlanacak, 
inşaat sür'atle inkişaf ediyor, amele miktarı artb 

Park oteli dün gece 
Atatürk de şereflendirdiler 
, İstanbulda 40 gün 40 gece şenlikle-
rine iştirak eden gençler ve Balkan Asiler Fastan tayyare ile yerli asker naklediyorlar 
hey'etleri şerefine dün gece belediye Paris, 7 {Hususi) - ispanyadaki. kuvvetlerinin cenup cephesinde mü • 
tarafından Parkotelde bir ziyafet veril- kanlı boğuşmaya dair gelen haberler him muvaffakıyetler elde ettikleri, bu 
rilmiştir. birbirini nakzetmektedir. Hük:Unıet (Devamı 3 üncü sayfada) 

Cumhurreisi Atatürk gece yarısına 
doğru Park oteli teşrif buyurmuşlar, 
ve ziyafette bulunanlar tarafından say
gı ve sevgi ile karşılanmışlardır. 

Dün gece Parkotelde Irak Hariciye Na 
zırı Nuri paşa da bulunmuştur. Atatürk 
Nuri paşayı masalarına davet ederek 
iltifatta bri.lunmuşlardır. 

Zeytinyağı fiyatları 
gittikçe artacakmış 
ihtikara meydan verilme
mesi için tedbir alınmasına 

lüzum gösteriliyor 
Maden sahası Yeni sene zeytinyağı mahsulü bir 

~l'!~laziz (Hususi) - Erganide faaliyet bakır cevheri, kükürt, kırmızı boya ve buçuk ay sonra İstanbul piyasasına 
'tl~Vatn etmektedir. Dağ üzerinde haf- .granit madenleri çıkmıştır. 1937 sene- çıkarılacaktır, 

at Yapılmaktadır. Binlerce tonluk. (Devamı 8 inci sayfada) • (Devamı 8 inci u.yfada) 

Kocakarı ilicı genç bir 
kadının hayatına maloldu 
Çocuk doğurmak için tavsiye edilen ilacı kullandı, 

kanı zehirlendi, kurtarılamadı 
Kas1mpaşada otu -

ran İsmailin 30 yaşın· 
daki karısı Zehra ço • 
cuğu olmadığı için Ü • 

zülüyor ve evlat sahi
bi olmak için her ça • 
reye başvuruyormuş. 

Kom şu la rın dan 
Gülizar isminde bir 
kadın bu derde çare Zehra 
bulabileceğini söyliyerek Zchraya bir 

ilaç vermiş, Zehra bunu kullanınca ka· 
nı zehirlenere~ ölmü~tür. 

Zabıta Gülizar hakkında takibata 
başlamıştır. Zehraµın cesedi morga 
kaldırılmıştır. 

Zehranın kocası İsmail şunları söy-
lemektedir: 

- Ben on beş yıldır evliyim. Çocu• 
ğumuz olmuyor, karım da üzülüyor • 
du. Bir iş için 15 gün kadar Edirneye 

(Devamı 8 inci ıavfada) 
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Hergün 

Türkig• - lngilter• 
Manasebetleri 

• 
M ajcste Edvard'ın Türkiycye ge-

lişleri, Çanakkale, İstanbul ziya
retleri ve bu arada göze çarpan sami
miyet, Kral Hazretlerinin yaptıkları 

bu seyahatin en mühim bir hftdısesi ol
mak i.ızere telakki edildi. 

Yani, seyahati takip eden beynel
milel efkfırıumumiye, bu seyahatın 
dikkate değer hadisesini Türk~ye fas
lında gördü ve gene beynelmilel mat
buat bunu açıkça söyledi. 

* 

Resimli Makale 

1 

Esas itibarile resmi bir mahiyeti ol- Geçen haftanın en belli başlı hadiseleri arasında iki -
mıyan ve daha ziyade turizm çerçeve- si, Okyanosun iki tayyare tarafından aşılması oldu. Se
si ile çerçevelenen bir ziyaretten bü- ferin biri, garptan şarka doğru yapılmış ve iki kişinin 
yük siyasi neticeler beklenemiyece- iştirakile başarılmıştı. Bu iki adam Okyanosu 1() saatte 
ğine göre cihan e.fkfırıumumiycsinin bu gjcrek rekor kırdılar. 
hadiseye verdiği ehemmiyetin derece- kinci seferi bir kadın yaptı ve şarktan garba seyahat 
sini de esaslı neticelerle ölçmeğe tabi- et!i. Bu seyahat Amerikalı, kahraman Lindberg'in yap
atilc imkan yoktur. Fakat. Çanakkale- tıgı seyahate bir nazire teşkil ediyordu. Çünkü tayyareci 
den başlayarak Kral Hazretlerinin Sir- J kadın. yal?ızdı ve en müşkül hava şeraiti içinde denizi 
keciden hareketlerine varıncaya kadar geçmış, •ıs yüzünden Nevyorka varamamış, 'e Yeni t~ 
İngiliz ve Türk mahafilinde göze çar- koçyaya inmeğe mecbur olmuştu. Fakat asıl maksat 
pan bariz samimiyetin de büsbütün Okyanosu geçmekti ve bu maksat tahakkuk etmişti. 

il Taygar•cilik aleminde a 

Bu iki hadise Okyanosu geçmenin artık gündelik mu
tad hadiseler arasına girmek .üzere olduğunu gösteri -
yor. 

Fenni terakkiler, bunu temin etmif, ve tayyareciler, 
sis tabakaları arasında gözleri kapalı olarak uçmağa 
başlamıtlardır. 

Bu hadiseler gençliğimiz~ hiç fÜphe yok ki heyecan 
vermekte ve onların kalbinde bu terefli maceralara atıl
mak ve yeni ufuklarda ün almak, fail kazanmak iştiyakı
m uyandırmaktadır. 

Bu heyecan ve iştiyak sivil tayyareciliğimiz için en 
kuvvetli temel ve en ilerletici amil .olacaktır. 

del::~:ı:::::::::~mıza g~ ( s 6 z A R A s 1 N D A J 
re, iki memleket arasında her iki tara- --------~-~~=-
fın da kıymet verdiği bir dostluğun bi- Am•rı"kada •------------* J • .. k • • 
raz daha kuvvetlendirilmesine rnüte- ~ uERG .. N HA gı go,me ıçın 
veccih büyük bir adım teşkil ettiği ma- Elektrik parası 11 U BiR FIK Ispanak fiti lıaouç 
nasından ibaret olsa gerektir. Bir 7.a- Nasıl tahsil edilir? Yeniniz/ 

--------------------------~ 
Sözün Kıs:ı;ı 

S11bırları &uiistimal 
Edilen fegl~so/lar .. 

.. 
E rım. Onun kocaman basının üstün· 

şekleri sever misiniz? Ben bayılı· 
de kocaman kulaklarile, bütiln du) gula· 
rını ve düşüncelerini, bunlara \ erdiği 
muhtelif şekillerle öyle güzel bir ifade 
edişi vardır ki, insanların, me ela kal 
ve ~özlerile, bu kadar kuvvetlı bir i· 
fade sahibi olabilmelerine imltan yok• 
hır. Dalına, düşünceli, dajma ihtiyat
kar, sabrın sanki canlanmış bir tirnsa· 
li, tahammülün sanki yürüyen bir nil
munesidir. 

Hayvanlar arasında bir feylesof ~ 
ramak lfızım gelirse ancak eşeği göe
terebiliriz. Bunun için vaktile benilll 
bir eşeğim vardı ve ben de adını AriS
to koymuştum. Bir film yıldızının in• 
ce ve düzgün bacakları kadar nazil' 
ve düzgün dört bacak üzerine oturtul" 
muş bu koca başlı, uzun kulaklı kil· 
çille ve narin gövdeye ceşek!» deyiP. 
geçiverenler ne kadar gafildirler ... Bell 
eşeğin hatta bazı noktalarda insanlat" 
dan daha akıllı olduklarına bile dili .. 
kat etmişimdir. 

* Bu kadar meziyetlerine rağmen, bd 
biçare hayvana pek çok itibar edilmez. 
Bu gün Avrupada eşeği ancak hayva" 
nat bahçelerinde, yahut küçüklet.ı 

mahsus kıraat kitaplarında göriiyonıJ. mandanberi göze çarpan bir yaklaşma f ~ 
hareketi bu ziyaretten sonra daha kuv- Harlem; Ame- ~ ~~ yillk Y8 fenahk 
vetlenmiş olacaktır. İşte, seyahatin rikada zencilerin // Evvelki yıl Şehir tiyatrosunda 
muhakkak olan müsbet ve hayırlı ne- meşhur toplantı ç 'iL .t:3 bir ikilik baş göstermişti. Rafit Rı-
ticesi bundan ibaret olduğu :fikrinde- yeridir. Oradaki za Truptan aynlmış ve onu, Hali-
yiz. Bu yaklaşma hareketi çoktanberi zenciler, kabada- de, Hüseyin Kemal, Şaziye 
gerek siyasi ve gerek iktısadi f.ahalar- yı insanlardır. Ek- takip etmişti. 
da kendisini kuvvetle göstermekteydi. serisi de sabıkalı- Artık Şehir tiyatrosunun tama-
Mesela, son sene içinde İngilizlerle o- mile dağılacağı söyleniyordu. 

Amerikalı göz Bunun için Avrupalılar bizim memle
dok tor la nn dan kete gelip te İstanbul sokaklarında e
Jcans uzun tet • şekleri görmeğe başladılar mı, artılİ 
1'iklerden sonra, keyiflerinden durulmaz. Adını çok işi .. 
ispanak ve havu· tip te kendisini görmedikleri bu mil" 
~un şafl hassala _ barek feylesofu görmek, onlara fevk&" 
tını tesbit etmif _ lade bir şey gibi gelir. 

dır. Geceleri; geç /il; B 
lan iktısadi münasebetlerimiz çok mü- ..._,,, u arada Raşit Rıza dunnadan tir. Otomobillerinden inip eşeği okşa" 

~t bir hava içinde inkişaf ebniştir. ;atarlar ve gün • ı/ sağa sola koşuyor, yeni tiyatrosu-
Ingiltere ile ilk defa olarak geçen se- düzleri de on iki- d nun kadrosu için çırpınıp duruyor-
ne akdettiğimiz itilaf bizim jçin mi.i.c;a- ~en evvel kalk - du. 
it -şartlan ıhtiva ettiği halde bu defa mazlar. Artistler kifayet etmiyordu. 

Havuç ve jspa- yan, onun kulaklarını öpen kaç tan~ 
nak yiyenler bil. Avrupalı görmüşümdür! Acaba, Av~ 
hassa iyi görür _ palılar, eşeği kendi sokaklarından v• 
)er ve miyop 0 • hatti kendi köyle~~ neden dolayı 

)anlar da iyileşirlermiş. kaldırdılar? Bunu bılmıyorum. Fakat, yeni bir anlaşma hakkında müzakere- Havagazı, elektrik şirketi tahsildar· 
de bulunmak üzere İngiltereye gitmiş ları bir zamanlar bunlardan öğleden 
olan hey'etimizin orada çok müsait bir sonraları tahsilat yaparlarmış. Zenci -
hava bulmuş ve iyi bir anlaşmaya var- ler de bunlara para vermek şöyle dur
mış olduğu hakkında sızan haberler de aun, yüzlerini gözlerini dağıtırlarmıf. 

Herhalde bir kaç kuvveth elema
nın daha kadroda yer ahnası lizım
dı. 

Profesör J t ~ k"kl . bizim sokaklarımızın hala onlarla d~ 
. I . . ~aı:1~ yap ıgı tet ı erm lu olduğunu hep görmekteyiz Belki dd 

ötede beride de durmadan Ra
şit Rızanın aleyhinde sözler söyle· 
niyor, kumpanyanın dağdacağl, Şe
hir tiyatrosundan çıkanlann yüz
üstü kalacaklan rivayet ediliyordu. 

netıce erını bıklırırken, herkese havuç A l l ld"k ·· ··1 k b" e.ı . vrupa ı ar ge ı çe goru ece.· ır ş .11 

ve ıspanak yemesini tavsiye etmekte- bulsunlar bu suretle memlekette tu• 
dir. rizrn arts;n, diyedir ki belediye bunlN' 

ayrıca di~kat~ layik bir mahiyet al- Şimdi kumpanyalar, clüşünmü ler, 
mıştır. Filhakıka, bu anlasmaya dair l ··-1 d · · ş 

l
A ta .. ·. t b"t ed" para arı og e en evvel ıstıyorlarmış, 

* nn sallana sallana Köprüden geçip l{a"' 
raköyde tramvayların, otomobillerill 
yollarını kesmelerine hala müsaade r 
diyor. Hakikaten, belki, Piyer Loti V 
bi, Şarkta hep eski şey gönnekted 
memnun olan Avrupalılar için Köpril .. 
den geçerken zayıf bir eşekle çekileJl 
arabalar görmek hoş bir şeydir ammsı 
bugünlerde kavun, karpuz yüklü eşeli 
arabalarının sokakları istila edip ba'" 
zan tramvaylara, otomobil4?re, hattM 
insanlara geçecek yer bırakmanıalatl 
beni çileden çıkarıyor. 

sızan ma uma gore, yenı es ı ı- ·ı el k ı·w · ·1 h ·ı 
J ~rtlar Tü. k ahsull · · 1· ·ıt zencı er e uy u sersem ıgı ı e ta sı • en 'ır" , r m erının ngı e- . . . . . Kaş.it Rıza bir gün Muammeri 

yolda ~ördü: 

Kraliçe llarl gemisinin 
bir hususiyeti 

re piyasalarındaki sürümünü pek kuv- darları be~l~tm:cJıklerı gibi, hep~ı u-
vetli bir nisbette artıracağını göstermek yudukları ıçın bır araya da aelemıyor· - Aman, dedi. Gel seninle konu

şacaklanm var. Mühim, çok mü
him ... 

lngilizlerin yaptıkları meşhur Kra
liçe Mari gemisinden bahseden bir ga-tedir. Bazı nevi mahsullerimiz için za- larmış. 

* zete geminin bir çok hususiyetleri a -
rasında başka gemilerde bulunmıyan 
bir hususiyetten de bahsediyor, diyor 
ki: 

ten enteresan bir piyasa olan İngiliz 
mahreci, mahsullerimizin İngiltereye 
daha fazla nisbette ihracını kolaylaştı
ran bazı yeni anlaşma şartlarından 
sonra bizim için daha enteresan bir pi
yasa olacaktır. 

Ayni suretle, bir zarnandanberi kuv
vetli bir İngiliz sermayedar grubunun 
Türk.iyeye, ezcümle İzmire gelerek İn
giltereye ihracat yapmağa ehemmiyet 
vereceğinden de bahsediliyor. Bu da bi
ze karşı gösterilen iktısadi bir ccmile
karhktan başka bir şey değildır. 

İngiltere hükfunetinin. Türkiye ile 
olan iktısadi münasebetleri arttırmaya 
ve Türkiye için muhtelif daha bazı ko
laylıklar göslermeğe mütemayil bulun
dul'U hakkındaki rivayetleri de bu me
yanda kaydedebiliriz ve hiç şüphe yok
tur ki bütün bu haberler Tütkiyede çok 
müsait akisler yapmaktadır. 

ltaıranlar Dan•9'11 çalanı 
deniz rapac.klar 

ltalyanlar Habcşistanın iklimini de • 
ğiştirmek için, hayvanların bile yaşıya
madığı Dana.kil çölünü deniz yapacak· 
lardır. Danakil deniz sathından aşağı -
dadır, ve Bahriahmer·den su getirt -
mek kabil olacaktır. 

ltalyanlar bu suretle 250 kilometre 
uzunluğunda ve 80 kilometre genişli
ğinde bir denize sahip olacaklardır. 

Bir kahveye oturdular. Raşit Rıza 
uzun boylu anlattı. 

Kendisile beraber çahşmasım, 

bu suretle parlak bir istik-
bal sahibi olacağını söyledi. «Kraliçe Mari'de en hoş şey birinci 

Muammer eli çenesinde durgun mevki salonda otururken vapurun na-
durgun Raşit Rızanın yiizünc bakı- sı1 ve ne tarafa doğru ne sür'atle git • 
yordu. Nihayet boynunu biiktü ve tiğini seyretmektir. Bunun için pence-
ağlar gibi bir sesle: reden bakmıya filan lüzum yoktur. 

- Ben sana ne fenalık ettim Ra- D uvardaki büyük bir haritanın üze • 
şit? .. dedi. 

..---------------• rindeki küçük bir Kraliçe Mari, büyük * Bir Alman senede ••kadar Kraliçe Mari ile birlikte yürüyor. 
Midesinden deQll akhndan aUt içer? 

* zoru var1111' Almanların biraya meraklı oldukla-
Romanyada Dimitresco isminde bi- mu biliyorduk ama süde de meraklı Cam devri 

ri bir arkadaşile (10) kilo armut yiye- olduklarım bilmiyorduk. Tarihte devirler sayarlar: 
bileceğine dair 100 ley yani bizim pa- Onlar da şimdi Amerikalılar gibi is- Taş devri, tunç devri, ve saire .. Biz· 
ramızla 80 kuruşa iddiı-ya tutuşmuş, ta.tistik merakına düştüler, ve bir Al- den sonra gelecek devir için de bir 
dört kiloyu yiyince bayılmış, iddiayı manın senede kaç litre süt jçtiğini öğ • Fransız gazetesi «cara .Qevri» ismini 
kazanmak için gene yemeğe devam e- renmek istediler. Yaptıkları hesaba na- · d" L· • 

Z k 1. · • d" b f 1 ··ı .. verıyor ve ıyor ıu. 
amanımızın en uvvet ı sıyası ınce u se er, çat ayıp o muş. zaran her Alman senede 120 litre süt I . . . . 

... 

Otomobil ve kamyon asrında, teli 
zayıf bir eşeğin arkasında bir kaç yii' 
kiloluk karpuz yükü ile, sahıbinin ıor
bacı altında büyük caddelerde inleye 
inleye araba çekmesi hem eşek içiılt 
hem de bizim için acınacak bir şeydir• 
Biz ki artık modern insanlar olduk. 
modern şehir sahibiyiz, diyoruz. İstan" 
bul gibi bir şehrin eşek aı :ıhalarınırı 
istilasına uğraması hakikaten bira' 
fazladır! 

* Eşek arabalarını bıraksalar d::ı bari 
yalnız eşekler götiırse! Mallımya bu , .. 
kıllı hayvanların bir usulleri vardııi 
Yalnız kenardan gitmek. 

dostlukları ancak iktısadi dostluklarla * . . . ı «- nsanlar artık camı ıstedıklerı 
be be kkül ed ıçermış. Bu mıkdar bir süt memleketi J ki k b"l' 1 Halbuki, sahipleri onları bırakırlat' 

ra r teşe iyor ve siyasi dost- 0.'ldl hayvan terbireclsl 1 1 • ed d h • . . I şe e oya ı ıyor ar. Camdan iplik ya-
lukların rehberliğini en ziyade iktısn- 1 ° an svıçr en a a aşagı ımış. 1 k mı? Onları kah sağdan, kah soldan i .. 

nsanlara artık sözünü geçiremez o- -· 4. • - • • • • • • --- -- pıp şap a dokuyorlar ve bu şapkalar 1 k"h .. 1 b 1J"' 
di dostluklar yapıyor. Bu bakımdan . . . . .. .. ... ter er, a ortaya surer er \'C u s 
İngiltere ile Türkiye arasındaki dost- lan Hind milliyetperveri Gandi, şimdi hır arslanı da terbıye etmıştır. Arslan butun dükkanlarda satılıyor. Pek ya- retle zavallıların yolları tıkamalarııı' 
luk münasebetlerinin bu tarzci.a bir in- hayvanlarla meşgul olmaktadır. az zamanda o kadar munis olmuş ki, kında camdan e1biseHk_ kumaşlar da marn olurlar. 
kişaf içinde bulunduğunu görmekle Nazariyelerini vahşi hayvanlar üze- çocuklar bile kendisile oynamaya baş- yapılacak. Bu kumaşlar diğer kumaş- aJlJ 
bilhassa memnun oluyoruz. Hiç şüphe rinde tatbika başlamış, bu meyanda lamışlar... lardan çok dayanıklı olacaktır.» eşe~a~:r~~=i~ ~ı~:::c;.eda u·~ıat· 
yok ki Sekizinci Edvard'ın son ziyaret- ,.....---------------------------------------------- Halbuki kabahat onların değildir, o'IY 
leri de bu sahada ablmakta olan adım- • • • • lan sürenlerindir. Fakat, kime nnlaot" 
lann hızlanmasına ve kuvvetlenmesine J STER J NAN } STER 1 NAN M A ! sınız? Kime anlatırsınız ki kabahat~ 
geniş mikyasta yardım edecektir. Jann değil, onları başlarından büy~ 

Kral Hazretlerinin bir kaç günlük Biga muhabirimiz yazıyor: kanı olmıyan bu fazla pat)icanlardan 70,000 tanesi Biga işlere koşan biz insanlanndlr? 
misafiret esnasında Tiirkiyeden pek Burada akla hayret verecek bir sebze bolluğu vardır. çayına atılmifhr. F..şeklerin bizden, bizim de eşek nrr' 
hararetli intıbalar alarak ayrılmış bu- Bu hafta. Biga pazar yerine gelen arabalar dolusu Bahçivanlar bunlan turtuluk için olsun fukaraya balarından çektiklerimizin artık ça• 
lunması da münasebetlerin bu yolda- patlıcan, tanesi bir paraya verildiği halde satılamayıp vermemitler, gelecek haftanın satıtma sekte vermesin olduğunu artık görmek ve anlamak li" 
ki inkişafına aynca yardım edeceğine zımdır. 
göre Türk.iye _ İngiltere dostluğunun kalmJflır. Geri götürülmek ve batka yerde satılmak İm· diye dereye atmıtlardır. 
yakın bir istikbalde fazla kuvvet ve sa- 1 ~ l ER 1 N AN J S T E R J N A N i\f A f Şehrin bu gibi işlerinde hem uz;& 
mimiyet kazanacağında hiç şüphe yok- da gitmeğe lüzum yok, Ankara bel 
tur ..J yesinden hayli dersler alınabilirl 
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ispanya ve Fransa 
~--~-~~~~---

Fransız Başvekili " Ademi müdahale mukavelesi 

Başvekil Londraya Suriyenin birliği 
gidecek H avas ajansının verdiği haberlere M. Titüleskonun çekilişi 

İngiltere Kralı Majeste Edvardın göre Suriye ile Fransa arasında Ve muhtelif fikirler 
,şehrimizden ayrılırken Başbakanımızı tesbit edilen muahede ayın dokuzun- R o_m. anya Hariciye Nazırı M. Ti
Londraya davet ettiğini·yazmıştık. Dün da imza edilecektir. 

Muahed · ·ki 1 k t tulesko'nun, bir kaç !riin e\•vel ta-
gece Londra radyosu bu sevahat hak- enın ı mem e e arasın- ı:.-

" dak' b '"t" ı ı · h 11 · • · s dile uğrayan yeni Rumen kabinesı·ııı·r.. 
P 

k. ında yeni haberler vermiş, İsmet .· ı . u un mese e ~rı. a_ ettıgı ve. u-
aris, 7 (A.A.) - M. Blum, Luna lisyonun şefi oldugvunu kaydedı'yor ve ııye d d t kl-ı k dışında kalması, günün, bilhassa chenı-p Inönünün bu daveti memnuniyetle ka- nın man a an ıs ı a e nvuşması . . . • . A . 

f ark'ta yapılan sosya~ist toplantısında, diyor k i: bul ettiğini, pek yakında İngiltere pay- için 3 senelik bir intikal devresinin ka- mAıy~t \'e~ılen sıyası bır hadıs:sidir. Bu 

İmzalandıktan sonra hiçbir devlet, ispanyaya yardım 
etmemiştir. Biz de verdiğimiz sözü tutacağız,, diyor 

spanya işlerine müdahale etmemenin cHalk cephesi kontratosiyle her şe- tahtına hareket edeceğini bildirmistir. bul edildiği ilave ediliyor. Bu müddet hadıse, hır k.ısım matbu~ta go~~ ve bu 
en iyi yol olduğunu söyledikten sonra yi halletmiş değiliz, fakat İsp:myada - • zarfında Lübnan, ve Cebelüddürüzün .matbuatın bılhassa rengıne gore bir 
demiştir ki: ademi müdahale mukavelesini Sovyet- Fi B k •z • Suriye ile birleşmesi temin olunacak kayıptır. Sulh için bir kayıp, diğer bir 

- Biz bu teklifi, yakınlığı ve va • ler Birliğinin de imzasını taşımıyor mu? ranSlZ QŞVe l l ve bu suretle Suriyenin milli vahdeti kısım matbuata göre ise bir kazanç· 
hi ı·v· ·· .. ·· d k k l Halk cephesi partilerinden bı"rı·, mu"ş- ı• f b l l k tahakkuk ettirilecektir. tır. Sulh lehinde bir kazanç. 

rn ıgı gozumuz en açmıyaca o an s an u a g'o ece u ?~Ynelmilel ihtilatların önüne geçmek terek taahhüde aykırı hareket ettiği- .,._ Suriyede en iyi tesir bıı11kacak e- . zun se~eler Romanya hariciyesi-
lçın yaptık. Arzumuzun hilafına ola- mize hükmederse, mukaveleden rücu Fransız Başvekili Leon Blum'un teş- sas, memleketin üç sene zartinda muh- nı kudretle ıdar~ ~de~ ;vr.· 'l'itülesko-
rak geçen müddet zarfında baskaları neticesini çıkaracağız.• rinievvelin on beşine doğru sehrimize telif parçalar halinde yaşamaktan kur- nun. su~h davası ıçın bır Kayıp olduğu-
.. · . .. • . geleceği haber verilmekt di .B k" tulması olacaktır. nu ıddıa eden gazeteler, umumiyetle 
&sileri beslemeye devam ederken, hız B. Blum, . d?stlarının, hukumetın H . . N M D e /· aşve ıle Çünkü halihazırda Surive d;irt dev- Romanyanın ittifakına dahıl bulundu-
elleri bağlı bulunuyorduk. hattı h~reketının zayıf olduğunu söy- k:ırıc;~:si ~~t . ldire!bos un da refa- lete ayrılmış bulunuyor Bunlar Lüb- ğu memleketlerin gazeteleridir. Fransa 

t t . 
1 

. d b' . 'b' 
1 1 

d' lemelerıne razı olmıyacağını bildiriyor e eme · • D"' • · . Sovyet Rusya ve a· ·b· 
1 

ş e sız erı e ızım gı ı e em en ı • v . Fransız ricalinin memleketimizi zi· nan, Alevıler ve urzıler cumhurıyet- s ıre gı ı .. 
!;n şey budur. Şimdi vaziyet nedir~ e.:_ Zira diyor Cumh . t . F yareti münasebetile Fransızlaruı mes- leri ile Suriye cumhuriyetidir. Esasen Onun siyaset sahnesinden uzaklaş-
1\.a . .. b l ·1 1 k . « ' , urı.; e çı ran- ·. kü .. k b. eml k t l S . . I ~aatıme gore, eyne mı e mu ave- sanın şerefini bozabilecek hi, bir e e hur Normandi vapuru da limanımıza .. çu .. ır m e e o an unyenın ması münasebetiyle hasıl olan kazancı 
~nın kabulündenberi, sözünü bozan muvafakat etmiyeceğim ve 

0
;un ~~- gelecek, Fransanın Türkiye sefiri boyle dort parçay~ . ~yrılmas~ ve .~u ballandıran matbuat ise, bilhassa Al· 

h~r t~k hükumet mevcud değildir. Va- dafaasını temin için hiç bir şeyi ihmal ~rafı~da~ gemide ~üyüklerimiz şere- parça~ardan her. ~ırının kend.uıe gore ~~yan1:1kidir. ~a~ _ga~ete1eri, bu 
~1Yetımizi ve imzamızı bozmaklıgv ımız etmiyeceğim. Fakat milli şerefin ya- fıne hır zıyafet verılecektir. ?~rı ıda:.eı:re t_abı olması., ıı;emleket kusufu, adeta hır chadıseı ınukadde-
• • • ıçınde buyuk bır hoşnutsuzluga sebep kl' d · ı k · 
isteniyorsa, dün olduğu gibi bugün de pıcı unsuru, onun müsalemet azmidir 1 d B .. d . . se> şe ın e tasvır ey eme tedırler. :v - · M . · · . · S l A •kd o uyor u. u yuz en Surıyenın her ta-
erecegım cevab şudul': Hayır .. imza- emleketım, emnıyetını ancak yardım e anı e rafında Suriye bır" l'gV• . . '"d { d M. Titülesko'nun iş ba~ından ayrıl-ın Ths 

1 
d b 

1 
k ı mı mu a an e en " ızı, geri al~ak ~esaretini görterme- ve sı a ız anma a u aca tır. 'T'.•• k fırkalar doğuyor ve bunlar her fırsat- ması mü.naseb~tiyl: v.erilen tafsilat d2. 

den bozmak ıstemıyoTUZ. Halen, Av- Tesanüd hissini hiç bir zaman unut- 1. ur pavigonu tan istifade ederek milli davalarını i- .§ayanı dıkkattır. Bır lngiliz gazetesine 
t upada neticelerini tahmin etmek zor mıyacağım. Fakat yurdseverlik hissiya- lerletmeğe uğraşıy~rlardı. g?re, -~umen Nazilerinin ~efi, bundan' 
alan bir buhran tevlid etmeden, baska tının meş'um addedilen bir anlaşmaz- Müsabakalarda paviyonu- Yeni muahedenin bu ayrılık devri- bır muddct evvel Berline bir seyahat 
türlü hareket imkansızdır. , lık için tahrikini asla müsamaha ile ni kapamayı temin etmesi ve Suriyeyi yapmış. Almanyadan döner dönmez 

M BI b' I' h karşılamıyacağım. muzun birinciliği kazana- gene birleştirmesi hiç şüphe yok ki Rumen Kralı tarafından kabul edil • 
leter. hu'~k· .. ırt~o~yadıs:.vl eyb~ ukt pro- Harbi bertaraf etmek için her şeyi cağı muhakkak sayılıyor Suriye halkını m~mnun edecektir. Ol~ miş. Berlinde iken M. Hitler tarafın -

ya u ume ının egı , ır ova • ·vapacag~ ım dan b " k d f k b l l b " ·• Atina, 7 (Hususi) _ Selanik bey· sa olsa Lübnanda bazı unsurların bu . ~ aç e a a u . o unan u. zat, 

I
• ---------.-.·--------- l ·1 l · · b Al vaziyete muhalefet etmeleri ve Lübna- Hıtlerın, Kral Karola hıtap eden hır de 

d 
,.. .

1 
b ne mı e sergısıne u sene manya h • k b h. . Spanya a aSl e • h• d h ı ı d · 'k . . .. . . nı müstakil Lübnan cumhuriyeti na- ususı me tu unu amıl bulunuyor-

.. . · .. .. mıle Milletler Cemiyetine sokmak iste- uş. u mc up ' manya, ı.n.. Tıtu· r Ir şe Jr a a a JyOr ar a genış mı yasta ıstırak etmıştır. ~ m B kt ta Al 11ır • .. 

. T u:k pavıyonu bu sene d.e buyuk meleri çok muhtemeldir. Fakat bunla- leskonun Romanya hariciyesıni idaıe 
hır alaka uya~dırmıştır. Ser~ı açıldık· rın mühim bir kuvvet teşkil etmedik- ~erken, _buna kattığı şahsi paydan şi
tan sonra velıaht ve başvekıl General leri anlasılıyor. knyet ediyormuş. Ayni zamanda, M. 
Metaksas ilkönce Türk paviyonunu zi- Muah~denin askeri ahkamı hakkın· Titülesko'nun, Kral Karol'un siyaseti 
yaret etmişler, konsolosla paviyon da verilen malıimat Fransız askerleri- hakkında, muhtelif Avrupa merkezle
şefi Baha tarafından karşılanmışlar - nin Suriyeden azar azar çekileceğin- rindev ve de~·let adamlarilc birlikte 
dır. Veliaht ve Başvekil paviyonun her den ibarettir. yaptıgı tenkıtler de bu mektubun baş
tarafını gezmişler, teşhir edilen Türk Suriye gazetelerinin verdikleri ma- lı~a muhte\'asını teşkil eylemekte iJ 

le (Baştarafı 1 inci sayfada) l lerle örtülmüs bulunuyordu. Asiler 
Uvvetlerin asilere karşı yapılan taar- Guadeloupe kalesini isgal etmişlerdir: 

ru~Iar t' · d •)- k"l ·ı l · d" ne ıcesın e -<> ı ometre ı ere- Bombardımana fasılah surette devam 
ıkleri bildirilmektedir. ediyorlar. 

ı; Bir te_!ıir daha düşüyor İhtilalcilerin mühim bir muvaff akiyeti 
ı. b·e.ndaye, I (A.A. ) - Havas mu- Seville, 7 (A.A.) - General Guci-
,,a ırı '- 'ld" . _ oı ırıyor: po de Llano, bildiriyor: 

Asiler Sen Sebastien'e karşı yap • Alb::fy Yague'nun kumandası altm-
lllakta oldukları taarruz en şiddetl i dev- da bulunan ihtilalci kuvvetleri, Taleve
resindedir. Ciddi bir mukavemet gös- ra mıntakasında 1 O kamyon: iki zırhlı 
te .. ren yegane nokta, T rincherpe istih- otomobil, 30 erzak ve ~ühimmat .a~ab~
kamıdır Bu · t 'hk.. h"k.. k sı, 2 tayyare zaptetmış ve 100 kışı esır 

· ıs ı am, u umet uv • t . 1 d ' 
~etleri tarafından son derece tahkim e- e mış er ır. 
ailmiş l p · S . . h .. k. General Valera, Malaga'nın sima-. o an asaıes an1uan a a ıın- . .. ~ . . v ~ 
dır v h"'k.. k 1 . 1 M lınde hukumet kuvvetlerını dagıtmış 

e u umet uvvet erı genera o- 120 M·ı · · ' la kı . . . . . ı ıs esır almış ve bir çok harp 
. taatının ılerı hareketını fecır vak· malzemesi ele geç· · t' tınd b . ırmış ır. 

le en erı şiddetli bir bambardıman i- IIendaye, 7 (AA) _ Bir hükıimet 
. karşılamaktadır. Bununla beraber a- tayyaresi, bu sabah Foutarabie üze

sıler, mahsus derecede ilerlemeğe mu- rinde uçmuş ve 12 bomba atmıştır. 
~affak olmuşlardır. Halihazırda Sen Kurşuna Dizilenler 

d
ebastien yolunu ateş altında bulun - Ba elon 7 (AA) G 
u k h' . k k d . rs , · . - eçen cuma 

rrna ta ve şe ırı pe ya ın a ışgal gu·· nü halk mahkemesi taraf d ah-
td ki . . . k d' 1 S m an m l e.ce erını ümıt etme te ır er. aat kum edilen kumandan Jose Nikuel ile 
3.30 da yollar, asilerin nakliye vası· mülazım Amadon ve Orduengo kurşu

laları, top bataryaları ve otomitralyöz- na dizilmişlerdir. 

A.lmanyanın müttefiki sayılan Lehistan 
tekrar Fransa ile anlaştı 

k (Baştarafı 1 inci sayfada) Leh cPat» ajansı neşrettiği bir tcb-
Uk etmektedir. liğde, General Rydz'in Paris ziyareti-

! Bu müzakereler ve varılan netice- nin mühim bir muvaffakiyet teşkil et· 
~~ etrafında sıkı bir ketumiyet izhar 1 tiğini bildirdikten sonra şu tefsirlerde 
cia~lrnesine ~a~~n. iki memleketin.~~: bulunmakta~ır: 
\> aasına aıt muhım kararlar verıldıgı HGeneralın Fransız hükumeti baş • 
l' e rnevcut ittifakın daha ziyade takvi- kan ve azalarile sahsi teması Lehistan 

e ;dil~iği :nlaşılma~tadır. tarafından hiç bir zaman ~ereddiitle 
ha . arıs muzakerelerınde varılan en karşılanmamış olan F ransız·Leh itti • 
l"n rı~. netice, bir aralık Ahnanyaya te- fakının yaşadığını tesbit ve müsahe • 

1. ayuı eder gibi gösterilen Leh sivase- de · k.. · t" , 
ltıin t k ., .. ~ ye 1m an vermıs ır. 

s· e rar F ransaya te\·eccuh etme- G 1 F · ~ k. 1 f d ldir. enera , ransız a · ıLer tara ın an 

h· Pariste imza edilen anlasmanın mü
ıtn esaslar ihtiva ettiği m~hakkaktır. 
et U anlaşmanın bilhassa Orta Avrupa 
th\'letıerini alakadar edecek ahkamı da 

tiva ettiği söylenmektedir. 

l\a Bunun en bariz delili bugi.ın topla
\ıa n Nazırlar meclisinde beynelmilel 

01;1~et hakkında M. Delbos·un vermiş 
Ugu izahattır. 

taı Bu izahatında M. Delbos, Leh gene
ist·ı Rydz'in vermiş olduğu teminata 
ka. •naden, Leh - Çek hududunda istih
llü tnlar inşa etmek pliımnm terkedil-

\30lduğunu da bildirmiştir. 
leh· u beyanat, uzun mı..iddettcmberi 
~ ıstan \'e Çekoslovakva arı.ısınd'l 
D..~Vcut gerginliğin tarna~en zail •>ldu-
"'1.1rıu .. gostermektedir. 

Lehistan noktai nazarının büyük mik
yasta anlaşıldığını görmüştür. Fransız· 
!arda müsbet neticeler elde edilmesi 
arzusu görülmekte idi ki, bu hal, Lehli 
misafire karşı yapılan hiisnii kabul ha
vasile birlikte, iki devlet istiklalinin 
hususi menfaatleri daıresiı,Je karşılık
lı olarak tanınması esa:::ına dayanan 
görüşmelerde müsbet bir neticeye var· 
masına hizmet etmistır. 

İmza edilen anl~manın metni hak
kında iki tarafta büyi.ik ketumluk mu
hafaza edilmektedir. iki tarafın müte· 
hassısları anlaşma metnin: tashih için 
çalışacaklardır. Bununla beraber, gerek 
pratik anlaşmanın vt! gerek tatbik tar
zinin, Leh siyasasının ana hattını de -
ğiştirm iyeceği şimdiden söylenebilir.» 

mallarını tetkik etmislerdir. Veliaht llımata göre Fransa, biri Ale\·iler, di- mış. 
paviyon şefi tarafında~ verilen izahatı ğeri Dürziler memleketinde olmak Ü- Bu iddiaların ne derece doğru oldu· 
büyük bir dikkatle dinlemiş, ve gör - zere muvakkat birer askeri üssülhareke ğunu tayin etmek güçtür. 
d .. v.. .. k r . . bulunduracak, beş sene som·a bunları 
~~u mu e~~e ıyetten memnunıyetı· da Suriye ordusuna bırakacaktır. . Mükmündür ki M. Titülesko bazı 

nı ızhar etmıştır. Suriyede yerlilerle yabancılar ara- Ingiliz gazetelerinin iddia ettikleri gi-
Bu seneki Türk paviyonu çok mü • sındaki davalar muhtelit mahkemeler- bi Kral Karo! hakkındaki zebandıraz. 

kemmeldir. Paviyonlar arasında yapı- de görülmektedir. Muahedcnin bu me- lığına kurban gitmiş olsun; ve gene 
lacak müsabakada birincil!ği kazana - seleyi de hallederek bütün davalarm mümkündür ki Romanya kabinesi üze· 
cağı muhakkak addedilmektedir. yerli mahkemeler tarafından görülme- rinde muhtelif münasebetlerle şahsi 

. • . sini temin ettiği, yalnız bir müddet i- nüfuz ve tesirini gösteren bu mümtaz 
Türk gazetecılermın Yugos çin yerli mahkemelerde, Suriye hüku- diplomat, son zamanda, sıklaştırdığı 

lavyada tetkikleri meti tarafından tayin olunacak Fran- b~ tazyikların ta~a~mülsi.~zleşen ağır-

B ı d 
- (H A) M . sız a?.anın da bulunacagvı bildirilivor. lıgıyla beraber suruklenmıfj bulunsun 

e gra , I ususı - aıeste " B .. t .. b "ht' ıAt d ·· 
K l P

. •· ld.. .. .. l"kl . Muhtelit mahkemeler yeni muahede- u un u ı ıma a arasın a goze çar· 
ra ıyer ın yı onumu sen ı erınde . . ' . . . ı·t d · 

k 
.. · .. nın tasdıkından sonra ılaa cdılecektır. pan rea ı e şu ur. 

bulunma uzere buraya gelen T urk . · · ı::> • .
1 

. f. b Surıye muahedcsı Ingıltere - Irak Son zamanda Avrupa s iyaset sah-
gazetecı erı şere ıne mat uat umum , ı· ·ıt M h d ı ·· k ' .. .. .. _ .. . . . \ e ngı ere - ısır mua e e eı me ço nesinde Cermen ve Fransız diplomasisi 
mudurlugu tarafından hır çay zıyafetı benzivor . d 'k' ht l"f kt d k b" ·ı · · . " · arasın a, ı ı mu e ı no · a a sı ı ır 
ven mıştır. Gazeteciler zıyafetten son- Türkiye ile Suriye arasındaki me- düello cereyan etmekteydi. Bunlardan 
ra ~aşve~il .. tarafından ka~ul .. edilmiş - selel~rin Pariste. g?v~şülüp kararlaştı- ir tanesini Fransızlar kazanmış görü
lerdır. Mulakat gayet samımı olmuş - rıldıgı haber v~rıldıgınden bu~l~nn na- nüyorlar ki bu muvaffaklyet. İspanya 
tur: sıl hallolundugunu anlamak ıçın ınua- hadiselerine karşı umumi bitaraflıöın 

Türk gazetecileri, bundan sonra, bedenin metnini beklemek icap ediyor. teminile tahakkuk etmiştir. b 

müteveffa Kral Aleksandr'ın mezarına 
çelenk koymuşlardır. Gazeteciler ya
rın Yugoslavya dahilinde bir tetkik se
yahatine çıkacaklardır. 

Samuel Haore Kıbrısta 
Londra, 7 (A.A.) - Deniz Bakanı 

Sir Samuel Hoare dün Kıbrıs'a varmış
tır. 

Diğer mücadele, Romanyanm Fran-

Mu•• thı• ş b. k ır aza sa ile olan müşareketi etrafında ce -
reyan ediyordu. M. Titülesko bu mü· 

. b"l• S k• . . şareketin müşahhas bir timsali idi. Ka 
Bır yarış otomo ı ı ışıyı bineden açıkta kalması, hiç şüphesiı 
öldürdü, 20 kişiyi yaraladı Al~an dipl?r:nasisin.i~ bir muvaffak~ 

Londra 7 (AA) _ Ot b'l ta ._ yetı sayılabılır. Bu ıtıbarla, Avrupa sı 
' · · omo ı n t h · · ·k· .J • 11 ı· 

hı.nde ka d d"l ··h· k 1 yase sa nesının son ı ı ·..ıue osu; a a · y e ı en en mu tm aza ar- . . . . 
dan b

. · d.. ş· 
1 1· 1 d d b kadarların bırer zafenlc ve bınnetıce 

ırı un ırna z an asın a ev- . . . 
nelm'l ı b" t · k k 1 · berabere kalmalarıle sonu ermıştır. 

Dünya bisiklet şampiyonu da v~~ub~~m~~~~;. ·i:~~i~ ç~:~e~~~~ Şimdilik puvanların sayısı farksız· 
Bern, 7 (A.A.) - Yol Üzerinde otomobili 160 kilometre sür'atle gi- dır. Mücadele diğer sahneierde de de 

145 kilometrelik dünya bisiklet şam - derken ahalinin arasına girmiş, 6 kişi vam ettiğine göre, bakalım, hangi ta
piyonluğunu İsviçreli Buhvalder ka • derhal ve iki kişi de hastanede ölmüş- raf, galibiyeti ele geçirecek 
zanmıştır. tür. 20 yaralı vardır. Selim Ragıp 

1-_·ı~-=-··-=--~h-=b=a=p=_s~~~~~~r __ "' ______________ -I 'T' Sola uıılctı iltifat yolc. ııağıı baktı iltifat yolc. nihayet,.. 
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ŞEHİR BABIRLEBİ 
Kazalar 

Bir çoban parçalandı, bir 
adam boğuldu ve bir kah

venin tavanı çöktü 

Yeni radyo 
neşriyatı 

Yeni programda giindüz 
neşriyab da bulunacak 

Kızıltoprakta lhlamur caddesinde 
Ahmedin .kahvesinin tavanı hirdenbi- İstanbul radyosu yeni şekilde çalış
re çökmüş, kahvede oturan müşteri - masına bir kaç gün sonra başlıyacak • 
)erden berber Panayot başından ağır tır. Yeni ne~riyat programını hazırlı -
surette yaralanmıştır. yan komisyon dün akşam üzeri Beyoğ-* Mühendis Hamdi ile Ciiler ve Rı~ lundaki posta ba{lmüdürlüğünde top
fiko ile kızı Neriman Modadan lsma • lanarak son şekli tesbitle meşgul ol • 
ilin idaresindeki sandalla Kalamışa gi- muştur. Yeni programın yarından iti
derlerken kaptan Ahmedin idaresin - haren tatbik edi1eceği söyleniyorsa da 
deki motör sandala çarparak parça • program henüz esas şeklini almamış 
lamış etraftan yetişilerek sandalın yol- bulunduğundan neşriyat günü belli de
culan kurtanlmış, Hamdi ayağından ğildir. 
ağır surette yaralanmıştır. Kaptan Ah- Yeni programda gündüz saat 12 den 
met yakalanarak hakkında tahkikata 13,:m a kadar devam etmek ve mün -
başlanmıştır. tehap halk şarkıları çalınmak üzere bir * Ayazpapda yeni yapılmakta olan müzik faslı vardır. 
bir apartımanı gezmek üzere giden Ayrıca akşam başlıyacak neşriyat 
Moiz merdivenden inerken muvaze - da saat 18,:m dan 23 e kadar devam e
nesini kaybederek düşmiiş, ağır surette decektir. Komisyon program• ikmal e· 
yaralanmıştır. der etmez yeni şekilde neşriyata başla-* Çukurcumada oturan balıkçı Meh- nacaktır. Programın halkı tatmin edici 
met oğlu 12 yatında Necmi ile arka - mahiyette olacağı söylenmekted,ir 
d~ı Taceddin Fındıklı deniz hama • 
mından yanş için açılmışlar, Necmi bir 
müddet eonra kolları kesilerek boğul
muş, cesedi dalgıç Mehmet tarafından 
çıkarılmıştır. * Kartal çimento fabrikası önünden 
ıürü ile geçmekte olan çoban Ahmet 
trenin altında kalarak ölmiiştür. 

Tren makinisti çobanı uzaktan gör
müş, sürüyü kovalamak üzere hat ü
zerinde bulunduğunu ve katar oraya 
geldiği zaman çekileceği zannile yolu· 
na devam etmiştir. Koyunların iki ta· 
rafa kaçmasından şaşıran çoban tre • 
nin altında kalmıştır, tahkikat yapıl -
maktadır. 

ltalyada buğday buhranı 
İtalyadaki buğday buhranı devam et

tiği için memleketimizden mühim mik
darda buğday mübayaasına karar ve • 
rilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Roma-

Ekmek 10, 
Francala 20 para 
lJcuzladı 
Ekmek narhı komisyonu dün top -

lanarak yeni narhı tesbit etmiştir. 
Birinci nevi ekmek 10.~30 kuruşa, i

kinci 10,10 kuruşa indirilmek suretile 
1 O ar para ucuzlamıştır. Francala da 
15,5 kuruştan 15 kuruşa indirilmiştir. 

Ambalajcılar 
Dün Türkofiste toplandılar, 

kendilerine bazı izahat 
verildi 

Bir müddettenberi Ankara ziraat 
enstitüsü profesörlerinden Bade, li -
man umum müdürü Raufi, Türkofis 

dan, ticaret mümessilimiz vasıtasile k f z k D w w l 
bu seneki buğdaylarımızın evsafı hak- se sion şe İ "h e i . . ?ganog u 

k d k ... l" · · · B yaş meyva ı raç ışını te~ -
ın a atı ma umat ıstenmıştır. u . . . .. 

h b b 
wd t . l . d l"k kık edıyorlardı. Heyet hır kaç gune ka-a er ug ay acır en arasın a a a a , I . . . . . 

·1 k. d"l kt d" · aar zmıt ve havalısıne iıdecektır. 
ı e ta ıp e ı me e ır. z k" D w wl d.. hah h · e ı oganog u un sa şe rı -

V • b • mizdeki ambalaj malzemesi yapan fab-
ı enı ır eczacı rikatörlerle imalathane sahiplerini 

Mektebi yapılıyor Türkofiste toplıyarak kendilerile uzun 

Beş lira • • 
ıçın 

Unkapanında bir genç 
öldürüldü 

Evvelki ak~am Unkapanında alacak 
meselesinden bir cinayet olmuş ve Sa· 
rı Hüseyin namında sabıkalı bir katil 
25 yaşında bir genci tabanca ile öldür
müştür. 

Sabıkalı Sarı Hüseyin Erzincanlıdır. 
Bir katil meselesinden yedi buçuk se
neye mahkum iken mahkumiyet müd· 
detini 40 gün evvel doldurmuş ve ser· 
best bırakılmıştır. Hapisten çıkar çık
maz da Unkapanında Erzincan hanın· 
da bir kahve kiralamıstır. . 

Bu hanın 8 numaralı odasında Ela-
zizli Mehmet ve Haydar isminde iki 
genç oturmaktadırlar. Sarı Hüseyin bu 
iki gençten verecekleri olan beş lirayı 
istemiş, Haydar vermemiş, ben seni 
tanımam demiş .Sarı Hüseyin de kız
mış, tabanca ile Haydan vurup öldür
müştür. 

Cinayeti işledikten sonar kaçan ka· 
til Sarı Hüseyin dün öğleden sonra ad
liyeye gelerek müddeiumumiliğe tes· 
lim olmuştur • 

Hadiseye müddeiumumi muavinle -
rinden Remzi vaziyet etmiş ve Sarı 
Hüseyinin ifadesini almıştır. 

Sarı Hüseyin cürmünü itiıaf ederek 
Haydan kendisinin öldürdüğünü söy
lemiştir. 

Sultanahmet ikinci sulh ceza hakimi 
Salahaddin Demirelin karşısına çıka • 
rılan katil: 5airi film enam gibi sallan
makta ve mütemadiyen: 

- Sade Haydar değil ben de öldüm 
demekte ve ağlamaktadır. 

Hüseyin hakime cinayeti nasıl İ{I -

1ediğini anlatmış ve: 
- Ben öldürmek için ate~ etme • 

. dim. Üzerime hücum etti, ben de ken
disini korkutmak için bir el ateş et -
tim, eğer öldürmek isteseydim silahım· 
da mevcut olan üç mermiyi de kulla
nırdım, demiştir. 

Hakim Hüseyinin tevkifine karar 
vermiş ve tahkikatın ikmali için Hüse
yini tekrar polise iade etmiştir. 

Hüseyin aşağı giderken: 
- Ah ne ettim de şeytana uydum, 

diyerek ağlamıştır. 

Denizde bir 
Ceset bulundu müddet konuşmuştur. Bu konuşmada 

Üniversite Fen Fakültesinin imti • ihraç eşyamızın nasıl ambalaj yapılaca- Beşinci :Şube memurlarından biri 
hanlarına 15 eylulda başianacak, 29 ğı, ne gibi şerait içinde ihraç edileceği motörle denizde giderken bir ceset bul· 
eylulda bitecektir. Tedrisata da bir teş- tesbit edilmiqtir. k " muş, sahile çı armıştır. 
rinievvelde başlanacaktır. 

Bundan bir müddet evvel Avrupaya Bir tavzih Yapılan tetkikatta cesedin elbisele-
giden Fen fakültesi Dekanı Ali Yar 31 Temmuz tarihli gazetemlıde ister inan rinin, başının, ayaklarının çürüdüğü, 

h · · d"" ·· t•• ister inanma sütununda Uşak Mnl sandığın- agwzında yalnız bir iki altın diş kaldıgw ı fC rımıze onmuş ur. 
Rektörlük binasının arkasında bir dan almamıyan bir maaş me.'\lesl hakkında görülmüştür. 

kimya enstitüsü ile bir de eczacı mek- bir okuyucumuzdan al~~d ~ _ ~~r Smektubbiu Uzun müddet denizde kalan bu ce· 
· · · · · · B' l neşretmlştlk. Uşak Malmu uru m. ayını -

tebı bınası ınşa ettırılecekt!r. ma a - ze gönderdiği bir mektupta diyor ki: sedin kokudan yanına yaklaşılama -
rın planlarının hazırlanmasına ba!la~- _ Mevzuubahs hlidlse gazetenizde intişar maktadır. Cesedin hüviyeti, nasıl öl -
mıştır. inşaat için tahsisat da ge1mıştır. ettiği glbi değildir. sureUni lcffettlğim mu- düğü henüz tesbit edilememiştir, tet • 
Şimdiki eczacı mektebi de tamamen temedln beyannamesinde görüldüj!ü gibi~ ki kat yapılmaktadır. 
dişci mektebi tarafından işgal edilecek- maaş cüzdanı Ue vekiletnamedekl fotoğraf- r-----------~--. 
tir. ıar blrlblrine benzemed.lğtnden do.ti §Üphe AT .. b f • 

görülmüş, bu fotoğrafiann hak sahibi ayni ı y o e ç l 
Okul kitapları hakkında kadına alt olup olmadığının tevsikl istenll- Eczaneler 

bakanhğm tebliği melcle cüzdan ve vekAletname mutemet ta-
t<Kültür Bakanlığından : » rafından Slınavıı. geri yollanmıştı. Fotoğraf-
Okul kitaplarının satış işleri hak - ların çarşaflı veya mantolu olup olmadığı 

kında tesbit olunan talimat hükümle- ~~r ~:~::u~~~r!ş::;::;11 ha~~~: 1 
ri dışında kitap satışı için bazı teşeb - raka Simavda yapıştırılıp tasdik ettirilerek 
büslere başvurulmak isteniMiği haber gelmekle ayni günde Bayan Münevverin 
alınmıştır. maaşı Uşak Mal snndığtndan alınıp kendi -

Talimat hükümleri dairesinde Kül- sine gönderilmiştir. 
tür Bakanlığı yayınları satış işlerinin Bu itibarla yapılan muamele ltlsve üzerine 
tamamen serbest olduğunu ve bunun değil, blribirlne tamamen zıt slmn ar..!Cden 
dışında iş yapılmasına meydan veril - vekaletnamedeki fotoğrafla maao.ş cüzda -
miyeceğinin alakadarlarca malum ol- nındnki fotoğrafın hak sah\bi aynl Bayana 
mak üzere tekrar bildirilmesi faydalı alt olduğunun ispatını istemekten ibaret ol-
görülmüştür. muştur.ıı 

Para vermeyen yol mükellefleri Heybelide çam yangına 
yol mükelleflerinin taksit müddet- Heybeliadada T aşlıküstii denilen 

Bu ıecelli nöbetçi eaaneler şunlardll': 
İstanbul cibeündelliler: 
Aksarayda: <Etem Perte;) . Alemdarda: 
<Sırrı Rasim) . Bakırkoyünde : <İstcpan). 
Beyazıtta: (Bellds) . Em.inonündc: (Be
şir Kemal, Cevat). Fenerde: <Emilyaillı. 

Karagümrükte: <Suat) . Küçlıkpazardn: 
<Hasan Hulüsi). Samatyatla: <Erofilos). 
Şehremininde: CA. Hrundll. Şehzadeba -
§ında: <İsmail Hakkı}. 

Beyollo clbetindekilcr: 
Oalatada: <Hüseyin Hüsnü'. Hasköyde: 
<Barbut). Kasımpaşada: tVnsıO. Mer -
kez nahiyede: <Dclliı Si.lda). Şişllde: 

<Narglleclyan). Taksimde: <Limonci -
yan). 
Üsküdar, Kadıköy ye Adalardakiler: 

leri yaknıda bitecektir. Para vermedik- yerde bir yolcu tarafı~dan atılan siga· 
)eri için yol işlerinde çalışacak olanlar radan yangın çı~ı~, 20 ~etre ınu~ab-
15 eylii1dan itibaren sevkcdilecekler -ıbaı kadar saha dahılınde dort çam agacı rahor}. 

d. yandıktan sonra söndürülmüştür •.-.---------------
ır. 

Büyükndada: CŞlna.tj) . Heybelide: t'l'a -

naş>. Kadıköy Altıyolda : ıMerkezı. Mo
dada (Moda) . Üsküdar imrahorda: dm-

Eylul 8 

GOZEL SAN'ATLAR AKADEMiSi 
DiREKTÖRLOGONDEN: 

1 - Akademi: Mimari, resim ve heykel, tezyini San'atlar, şark 
tezyini san'atlar Şubelerinden mürekkeptir. 

A - Mimari Şubesi; Tahsil müddeti ikisi ihzari, üçü atölye olmak 
üzere bet yıldır. Lise olğunluk imtihanını vermiş bulunanlardan deseni 
istidadı görülenler bu şubeye kabul olunur. 

B - Resim heykel Şubesi: Tahsil müddeti muayyen değildir. 
İstidada bağlıdır. Bu şubeye devam edenler 30 yaşına kadar talebelik 
hukukundan istifade edebilirler. Resim ve heykel Şubesine girebılmek 
için en az orta mekteb mezunu olmak lazımdır. 

C - Tezyini san'atlar Şubesi: Tahsil müddeti dört senedir. 
Umumi tezyinat, afiş ve grafik, çinicilik, dahili tezyinat mobilya 

kısımlannı havidir. Bu şubeye Orta mektep mezunlarile bütün mıntaka 
san'at mektepleri mezunlan alınır. 

D - Şark tezyini san'atlar Şubesi: Tahsil müddeti muayyen de
ğildir. San'at istidadı gösterenler alınır. Tezhip, tezyini Arap yazısı 
Türk ciltçiliği, Türk cild kalıpları imali ebri ve ahar Türk minyatürü. 
Türk tezyinab ve çini nakışlan, kıymetli taşlar üzerine hak, Altuıı 
varak imali, halı nakışları, sedef kakmacılığı kımıslarını havidir. 

2 - Bütün Şubeler için kayıt ve kabul muamelesi 16 I Eylül I 936 
Çarşamba günü başlar, 30 I Eylül I 936 Çarşamba günü biter. Mü
racaatlar hergün 9 ile 12 arasında yapılmalıdır. 

3 - Taliplerin Akademi Direktörlüğüne hitaben bir istida ile mü• 
racaatları ve bu istidada girecekleri Şubeyi tasrih etmeleri IAzımdır. 

İstidaya bağlanması icabeden vesikalar pnlardır. 
A - Nüfus ve Hüviyet cüzdanı 
B - Sıhhat ve qı raporu 
C - Resmi tahsil vesikası 
D - Hüsnühal kağıdı "Mekteplerinden bu sene mezun olanlardan 

istenmez.,, 
E - 6 tane Kartonsuz vesikalı F otograf 
4 - Ecnebi olanlar yukardaki vesikaları mensup olduklan KonsO"' 

losluklardan tevsik ettirm~ bulunmalıdırlar. 
5 - Mimari ve tezyini san'atlar Şubesine talip olanlann yoklall" 

ması birinci Teşrin 936 Pertembe günü saat 9 da Akademide yapılır. 
J 5 birinci Teşrinde başlar. 

6 - Fazla tefsilat için Akademi idaresine müraacat edilmelidir. 
7 - Akademinin Resim ve heykel Subesine bu sene de misafiı 

talebe alınacakbr. Misafir talebe için Orta mektep mezunu olmak 
kaydı yoktur. Yalnız nüfus cüzdanı, hüsnühal kağıdı, sıhhat ve aşı 
raporu gösterilecektir. Misafir talebenin misafirliği Akademi Direk· 
törlüğünce her iki ayda bir Vize edilecektir. "987,, --

Maliye . Vekaletinden: 
2466 No. lu Buğdayı koruma karşılığı kanununun 2643 No. lu ka• 

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

Nakledilecek unların hem kurşun mühürlü olması ve hem de 
nakil sabcısının elinde usulüne göre verilmiş nakliye tezkeresi bulun
ması şartbr. Bunlardan biri bulunmadığı takdirde sahip ve nakilleıı: 
rinin unlan müsadere edilip vergileri üç kat olarak alınacağı gibi 
haklarında aynca da Türk Ceza kanununa göre takibat yapılacağı 
alikadarlarca malum olmak üzere ilan olunur. "740,, "954,, ---- ------------------ _ ___,,. 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanlar1 , ___________ .... ________________________ ____ 

Eskişehir Atelyesi için aşağıda san'at derece ve ücretleri yazılı 
21 işçi müsabaka ile ahnacakbr. İmtihan Eskişehirde yapılacağından 
isteklilerin yol masrafları kendilerine aid olmak üzere hüsnühal kağıdı, 
askerlik ve nüfus hüviyet cüzdanlarile Millet mektebi şehadetnamel~
rini ve son çalıştıkları yerlere aid bonservislerini alarak Eskişehir 
atelyesi Müdilrlüğne müracaatlan. (767) ( 1053) 

Adet • Derecesi San'atı Ücreti 
1 ikinci sınıf usta Kazancı 90 lira 
1 Birinci sınıf işçi ,, 77 ,, 
2 ,, ,, ,, Tesviyeci 77 ,, 
8 ikinci ,, ,, ,, 59 ,, 
4 Birinci ,, ,, Tornacı 77 ,, 

5 ikinci ,, " " ·-~ 
Beylerbeyi fskeıe 

Teşekkür tiyatrosunda 
Etim Rahime Soydana yapılan batarı· • a Halk Opereti 

lı ameliyattan •e ıösterilen ilgi ile liyakat ~~ ~~ ŞiRiN TEYZE 
sayesinde hayat bahıetmİf olmasından S!· k ııı 

vas Nümune hastanesi kadın bas:alıklan ,~, Ya~;i:t;; 
Uzmanı Dr. Bay Hallin ve diğer arkadq· Suad pıırkt8 

lanna ve saat yirmi dörtten sonra doktor- ŞiRiN TEYZE 
lan toplamağa ve bunlar gelincey~ kadar ---~ 
da serom vermek ve iğne vurmak auretile İstanbul gümrük başmÜdürlüıtünde'1 n~~ 
baygın bulunan qİm.İ muhakltakbir fela- ma 29/ 11 935 tarihile tasdikli yüz :a: s'J.•f 
ketten kurtarmaia muvaffak olan Sivas ve doldurulmuş bir defteri ~8/S/SG gunaııı~(: 

. O ' - . "icıll tr hükUınet kabilesi Bayan Neftse çeı e •· 17,30 ile 20 arasında EminonU·!> ·beıtlıdl 
- isindt} 1<ıı> , 

leni ve aonsux teıekkürlerimi sunmaia sa· yolunda veya Karlkatur ser! ne ıııe.OI 
m gazetenizin ön olmasını dilerim. l Bulanın adresime ıetirnıesıni rica 

y Zile nun edecelimi bildiririm. .. rnekal 
iıhaml Abnıet O n• 

Be:i Sekreteri 
Ruhi Soydan 

Bahçekapı ,\ıoP) ı 
·arı ha 
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MEMLEKET HABERLER/ Memlekette spor 
·~--.................................................. .. 
lzmir Sergisinde herkese - :U:~::.'~:!.:~~ -

Urfada parlak bir 
Tekirdağı 

spor haftası yapıldı, Biga 
takımlan karşılaşhlar. 

ve 

kolaylık gösteriliyor jsı:.~~= =::;!·ı::~:ml§ 
bir mektup aldık. Altında şöyle bir 

-.-. 
imza var: 

Bitlis seyahatinden gelen İstanbullu 
İ. Kaya! 

Mektubun sahibi Bitlisten kalkmış, 
26, 8, 36 tarihinde Diyanbekir 
vilayetine bağlı Bismil kasabasına 
gelmiş. Orada gördüklerini anla -
tıyor. Yazısının bir kısmı cumhu- Urfa - Siverek taJmnlan bir uada 
riyet hükfune~ takdire! ?ir kı~- Urfa (Hususi) - Urfa spor bölgesi da birinciliği Urfa Halkspordan Nec • 
mı. da or~ nüfuz. sahibı yerli- bir !hafta devam eden spor müsabaka - mi, yüksek atlamada Urfa Halkspordan 
lerınden birini tenkide hasredil - 1 1annı muvaffaldvetle biH~•..+ır· B' r .:.-: k ı dır . , ~ -.&~~.. . ı - Lıi:UJll azanJJUi ar . 
mış. . . . . recikle, Urfa voleybol takımı karşıla§- Aynizeliha gölünde yapılan dalına 

Fakat Bıtlıs seyahatin.den. g:len Is - mış, Urfa takımı galip gelmiştfr. 200 yarışında birinciliği Urfa Halkspordan 
~nb~u 1. Kaya ~dir · ~ere - metrelik sür'at yarışını Urfaspor klü - Celfil, sür'at yarışında birincil.iğ: Bi • 

e 0. u.:'11', ne yapar· Asıl soylen - bünden Necmi, 1500 metreyi gene Ur- recik Fırat klübünden Hasan kazan -
mesı lazım gelen bu nokta unu - faspor klübünden Ali kazanın ı-...J ......... 1 dır 
tulmuş. . . . . lŞ a..ı:uır. ~ar . 

• • • •W • • Sıverek - Urfa futbol ikincı talamlan Fen kurbanı olarak ve feci bir suret-
Bızım bıldıgımız her vatandaş gör- karşılaşmıştır Bisiklet ko•:11~11nda b' t ··ı Mustaf d ·· w .. •• .. 1 · ~~-· ı - e o en. sporcu anın mezanna 

ugunu soy .. eme~ Yaı_tl~ v~rsa an- rinciliği Urfadan Abdurrahman, ikin- çelenk Jronulm tur. Ve futbol müsa -
!atmak, duz.el~esını istemek elliği Durak kazanmışlardır. bakalarında ~iyonluğu Urfa Halk-
hdakkına mdaliktir. Ve bu hakkın Atletizm müsabakalannda tek adını- spor birinci takımı Jr:azanmıştır 
a am sen e denmeden kullanıl- • 

ması memleketin lehindedir. Biga _ Tekirdam maçı 
. fzmir faannm kapısı Fakat vatandaşlık hakkını kullan - ~ • 

ı...~rnir (Husus) - Bomuvada yirmi en büyük kısmı memleket içinden oldu- mak istiyen vatandaş her şeyden 
~ Yildanberi yerleşmiş bir İngiliz ai- ğu halde bir kısmı da Mısır, Şam, Be- evvel samimi olmak mecburiye-
~~ıne Londradan bir misafir geliyor. rut, Kudüs gibi arap şehirlerindendir. tindedir. Samimi olmak için de 
il lSafir İngilterede bir vapur kum - Araplar İzmir fuvannı mesela bir Llyp-- hüviyetini apaçık anlatmak za -
il atıyasının direktörüdür. Türkiyeyi ilk zig, bir Bari panayırına tercih ediyorlar. ruretindedir. Ancak o zamandır 
~a olarak ziyaret ediyor. İzmirli İn- * ki söylediği tahkik edilir, doğru 
g z ailesi Londralı misafiri fuavrda görülürse yazılır. Hatah vaziye -
ezdiriyor. Fuar gazinosundaki çigan orkestrası tin tashihine çalışılır. Aksi halde 

n londralı misafir Gaziantep paviyo - geceleri saat dokuza kadar klasik par- kendisine inanmak mümkün de -
~da uzun müddet meşgul oluyor. çalar çalıyor. Dokuzdan sonra oynak ğildir, diyoruz. 
~ep mamulatı ~erli bir dokumayı .u- dans havaları başlıyor ve gecenin saat Doqra daği/ mi? 
Bafir ~zadıya tetkik eden Londralı mı - birine kadar büyük bir coşkwtlukla de- _________ ....;;. ____ _..; 

h ızahat istiyor. Yarım yamalak bir vam ediyor. Erbaa tütün 
hi atlsızca ile paviyondaki amplovayaya Klasik dans havaları için bu saat 

tap ediyor. · ayrılışı insana güzel intıba aşıhyor. Saat R k [t • Bip - :teldrdaiı spoırcalan bir arada 
le ~tep paviyonundaki genç çocuk is- dokuza kadar fuar gazinosu salonla - e 0 eSl Biga (Hususi) -Tekirdağı Yılmaz - cutla yapbkları bu maçta mağlup ol • 
~ llilen izahatı fransızca veriyor. Ve nnı dolduran klasik meraklılarile, do- Erbaa (Husuıt) - Tatova mınta- spor klübü birinci takınu ile Biga İd- malan tabii addedilmektedir. 
~:li ~okumayı bir hediye olarak kabul kuzdan sonraki kalabalık arasında ke- kasının bu yıl tütün mahsulü çok iyi man Yurdu gençleri ~asın~ bir maç İlk haftaymı sıfıra karşı birle biti -

eslt\i rica ediyor. mı·yet ve keyfı"yet ı"tı'barı·ıe bu··yük· bJ"r d ı yapılmış sıfıra lr .. _.ı uçle Bıgalılar ga ren B. Iıl ikin" · hafta da iki' Lo i rak edi miştir. Yaka köylerinde de ' .IMLL'J - ıga ar cı yun gol 
tuhaf ndrah misafir bu hediye şeklini aynlık vardır. geçen yıla nazaran daha kuvvetli ve ol- lip gelmiş~e~ir. . daha atnuşıc:r ve haftaymın otuzuncu 

bulduğundan olacak. Bornuvah Fuar · b' d ter kıs Kuvvet.il bır _takım halinde ve Trak- dakikasında Bıg· alı Yaşarın kuvvctıı· bı'r 
b'kadao:ma !Jıgilizcilizcıe olarak: gazınosunun ır e as • gun mahsul vardır. 1 -

1' mı vardır. Burada oturanlar ne klasiği, T ya ~~ıyon ugmıa ~mret bulunan darbesile top patlamış ve esasen ka -
ıı .. - Bu nasıl olur, acaba parasını tek- ne de dans havalarını sükuta tercih et- aşova mıntakasında - Erbaa, Nik~ 'Xekirdag~arın on saatlik deniz ve ka- ranlık ta basmış olmasile topun seyir ve 
"l etsem mi? miyenlerdir. Terasta, çiganm bulun _ sar, Tokat'ta - on iki bin ekici vardır. ra yolculugundan sonra yorgun bir vü- hareketinin hak g- -ım . . "'-' B 1 1 ki l --··---······· .... •• ... _. ...................... --... emce oru esıne ;ım -
tukiy?r. Antep paviyonundaki genç ço- duğu salondan içine sızan müzik ses - un ann ede etti eri tütün er üç mil- E k • h • kan kalmamış ve mütebaki on beş da-
llra hır Robert Kollej talebesidir. Lon- leri arasında buzlu içkilerini tellendi - yon üç yüz bin kiloyu bulmaktadır. S lŞe lT kikalık müsabaka zamanının, ertesi gü-

lı misafire ingilizce hitap ediyor: renler, İzmir fuarının tercih etmek Tütünlerde hiç bir hagtalık yoktur. At ko.~U 'arı n
1

uer·.tehir edilmek zanıreü hasıl olmu.~-
b.ız- Biz, diyor. Satış yapmıyoruz. Yal- mevkiinde olduğu en cazip müşterile - Mahsul cinsiyet, randıman ve te - )"' Lj 
~al teşhir ediyoruz. Sizin dokuma- ridir. mizlik cihetinden enfestir. Piya • Eskişehir (Hususi) - Yarış ıslah en- Bigalılar ertesi günü sahada isbatı 
bu ız önünde durduğunuzu gördük. Onlar yalnız rakam.la görü.cıüyorlar. sanın bu sene de, geçen yıl gibi, alıcı cümeni tarafından tertip edilen at ya- vücut etmişlerse de Tekirdağlılar gel
li ~unuzda biraz da beğenmeyiş var. Fuar paviyonlarında inceden inceye ve ekiciyi memnun bırakacağı ümit rışları nihayet bulmuştur. İlk ko~u tay- ~emişlerdir. Revanş maçının Tekirda-
tıi a buki Antep kuma.~ları zannetiği - elenen nümuneler hakkında son sözler edilmektedir lar arasında olmuş ve iştirak eden 4 gında yapılması Bigalılarca kabul edil-
he Zden biraz fazla dayanıklıdlr. Tecrü- gazinoda söyleniyor. Üzüm, incir, fm- · hayvandan İbrahimin Savulu birinci, miştir. 
ı:ıerseniz anlarsınız. dık, pamuk, meyankökü ve sair mad- Gömbede gUreş Musanın Sülünü ikinci, Tunçayın Kuvvetli bir takıma karşı şehir ço -

ndralı misafir cevap veriyor: delerın· satıc:lan orada yapıl.ıyor. Teras Kaı:ı (H ") c·· h , k Mes'udu üçüncü gelmiş, birinci 225, cuklanrun kazandığı bu muvaffakı -
- G "" ı d" B b' ~ T ususı - om ede, aza- 'ki · 55 ·· ·· - d 20 lira ik · yet, muhitimizde büyük" b' alaka 

"- uze amma, ıyor. en ır ya- gazinosunda söylenen iki üç cümle ile bawl K ha k' .. 'Ik k b' ı ncı , uçuncu e ·ramıye ır u -
"'<lllCJyım s· h. b' faydam d k m. ıza . ~ ı . asa.. 0.Y. u l me te 1 almışlardır. yandınnıştır_ 
h-.- • ıze ıç ır 0 una- bir, iki· vapurun limandan dış ınemle - t b b k 1 ""'~l Bir kaç gun·· ra memleket' - ınşaa. 1 ıçm ır gureş musa a ası yapı - Beş hayvan arasında yapılan ikinci ~-----------~-
d.. · son ıme ketlere mal taşımak üzere hareketi te-oneceğim. mış, başı ve ikinciliği Balıkesirliler ka- koşuda da Lfile isminde bir at birinci 

"-ntepli şu cevabı veriyor: min ediliyor. zanmışlardır. gelerek 150 lira ikramiye almıştır. İkin-
tıf; Bu güzel vesileden daha iyi de is- Bu itibarla en büyük saygı teras Samsunda bı'r kaza ci Eminin Bakamı olmuş ve 50 lira ik-
~e edebiliriz. Siz oradaki tanıdık - gazinosundanr. Oradakileri rahat - ramiye kazanmıştır. Hayrinin Çapkını 
~1.~za bizi anlatırsanız çok memnun sız etmek kimsenin hatırından geçmi- Samsun (Hususi) - Ortamektep da üçüncü gelerek 20 lira mükafat al-
bı ~"lZ. Esasen kralınız şu dakikada yo_r._____________ müdürünün oğlu Süha, evindeki ağaç- mıştır. 
"nıleketimizde bulunuyor. tan incir toplarken gözüne saplanan bir "Üçüncü koşuda Zekinin Demiri bi -* Eskişehirin kurtuluş yıldönUmU çubukla yaralanmıştır. Tedavi altında rinci, Tatatm _s~rı~şu i~~i, M~~mc:-
~u~r emrine verilen polis memur - Eskişehir (Hususi} - 2 eylul Es- bulunan çocuğun bir gözünün sakat din Konlusu uçuncu gelmiştır. Bırıncı-
ı.. cıdden nazik insarilar. Bevnelm.ilel kiııehirin kurtuluı:ı günü idi. Bu mes'ut k lacaw d k k l kt d ye 190, ikinciye 55, üçüncüye de 20 li-Qlt' f J T T a gın an or u ma a ır. . . . . . 
~ ~rda nasıl hareket edilmesi icap günün yıldönümü büyük merasimle ra ıkramıye venlmıştır. 
~ egini çok iyi kavramışlar. On bin- kutlulanmıştır. Halk daha pek erken- Samsunda SU ihtiyacı Dördüncü koşuda ise İskenderin Seli 
l!i:~ ziyaretçi arasından yalnız bir ki- d k d k l h S (H ... ) B' k birinci, Osmanın Yıldızı ikinci. Saded-
~Ql} en so ağa ö ü müş ve teza ürat amsun ususı - ır ço mas- di . Dü"ld ·· ı·· d .. - ·· el ·~t· B" 
,._

1
.,_ arzusu için saatlerce fuar içinde fi 'h . . .1 k nın u u e uçuncu ~ rrllij ır. ı-

'«O~nıaktan üşenmiyorlar. yapmaya batlamışlardır. Cümhuriyet ra arı tıyarile Samsuna getırı en par rinciye 225, ikinciye 55, üçüncüye de 
~arı ziyarete gelen yabancılar 

8 
_ meydanında bir çok heyecanlı nutuk- suyu ~ehrin ihtiyacını temin etmemek- 2o lira verilmiştir. 

~lldan zorluk çekenler veya aradlk- lar söylenmiş ve martlar okunmuştur. tedir. Bir çok evlere su sevkedileme- Ehli hayvanat ser~si 
~ii I>aviyonu bulamıyanlarla uzun Gece de muazzam bir fener :ılayı tertip mektedir. Bunun da sebebi sapa so- 20 eylfılde açılacak olan ehli hay -
~et meşgul oluyorlar. edilmit ve her tarafta eğlenceler ve kaklarda boru tesisatının bulunmama- vanlar sergisine hayvan kaydına baş-

.......__ ir fuarına gelen ziyaretçilerin müsamereler tertip edilmiştir. sıdır. lanmıştır. Kayıt muamelesine 19 eylfile 
~ kadar devam edilecektir. 

Pazar Ola Hasan a. Diyor Ki: 

• - Bir ıazetedf' bir fakra ·- Şehirde umwni hala- Hasan Bey - Acayip!. Ağzını bumunu tıka-
~ Ha&aD Be;r.. lann azlığından şikayet_ e- Bu muharrir, köşe başların- yarak, gö:ıleriııi yumarak 

diyor.. dan, duvar kenarlarından mı geçiyor acaba? , 
arsalardan... . 

Bergama panayırı 
Bergama {Hususi) - Kurtuluf gü

nü münasebetile 14 eylulde burada bir 
panayır açılacaktır. Panayıra iştirak 
için şimdiden bir çok müracaat edenler 
olmuştur. 

Panayırda istihsalatımız teşhir edildi
ği gibi hayvan satışı da yapılacaktır. 
Belediye, panayır hazırlıklarına ba~la- 1 
mıştır. 

Bigada 200 dönüm çayır yandı 
Biga (Hususi) - Bcyoba çiftliğin

de 200 dönüm çayır yanmı,tır. Yangı
na sebep veren fahıs hakkında takibat 
yapılmaktadır. 

Günlük gazeteleri karıştırıyor
dum; birinde ' bazı serlcvhalar gö
züme ilişti, ayıp değil ya manlları· 
m pek anlayamadım; 

• «Yeni hocalar mekteplerine gi
diyorlar.• 

- Bu hocalar sarıklı mı, sarıksız 
mı bu ciheti tavzih etmek icap eder
di. 

* cBir vapur oturdu.• 
- Bağdaş kurup mu oturdu, yok

sa diz çöküp mü? 

* cA vrupanm yeni mirası> 
- Avrupa öldü ha, vah vah vah 

vah; cenazesinde de bulunaınadım. 

* cHavadis ve sucuk makineleri,. 
- Kayseri pastırması da var mı? 

• cKadm parmağı• 
- Bu bir nevi tatlıdır. 

* cDinle neyden> 
- Kim hikayet etmede. 
Serlevhalardan şikayet etmede 

• cHalde hallenme• 
- Sey, nasıl söyliyeyim, ayıp!.. 

tMsET 



• Sa7f a 

Doktorluğun kıymetini 
sıfıra indirecek makine 

A 

Alimler gökte yeni bir yıldız keşfettiler, bu yıldız 
yüzünden ya geceleri iki tane ay görecek, yahut 

şimdiki ayı da kaybedeceğiz 
Son zamanlar - ,--------., 

da astronomi ile 
mqıul olanlar. a
letlerinin tekem -
mülü •yesinde, 
yeni yeni kefif -
lerde bulunmuş -
lardır. 

Şimdiye kadar 
bizce meçhul o -
lan bazı hakikat -

Bu kız neden 
Benim üzerime 

Nihayet maksatlarına erebilmitler -
dir. Şimdi artık hastalıkları, elektrik 
vaııtasile tethiı edebiliyorlarmıf. 

Bu ilet f u prensip ile elde edil mit: 

Vücudün hasta aksamı kendi üzer-
lerinden geçen elektrik fUalarını bozar
mış. İnsan ile makine arasında elektrik 
cereyanı tesis edilince, makine hasta 
bir uzva raıtgelince, aletin üzerinde 
yanan lambanın ışığı ıararıyonnuş. 

- Bu genç kızın vaziyetini nasıl 
kurtarayım? 

Ortada • veribnit bir söz, ne de 
lüaettlrilmit bir pnül alAkesı mev-

D .. .. ? cut 4leilL Ben illa itin içinden ~ -
uşugor -Uta hiç bir~ görmüyorum. 

Bir kaç defa bıplatmaktan çekin-
Edirnekapıda oturan bir okuyu - mek, bir kaç tlefa llipnlmızla meyul 

cum, Bay C. Borak adını taşıyan bir olelujunmu lıiuettirmek mabadı te-
delikanli: mine lifidir. 

cBir senedenberi bir genç kızla Oihlm, La dam o Kamelia dev -
koımpnaktadır. Münasebetleri bir - rinde dejilb. Ka verem olmaz, me
birlerine vaat edici bir şekilde de .. nk etme! 
jildir. Alelhusus bu deUkanh bir * 
genç kızla nişanlıdır da. Bu sebeple Ortaköyden mektup .vollıyan Sa -
ailece tanıdı~, ve bu nıünasebetle a- nyerli okuyucuma: 
rasıra konuştuğu bu kızcağıza hiç bir Pek iyi anlıyamatlım: Kwn ailesi 
aman ümit vermemiştir. Fakat kız kızla bnupnamaa mhidir, diyor
onun nişanlı olduğunu bilmesine sunuz, mfimktlndür ve kim bilir aile 
rağmen hususi konuşmalara davet bu düşüncede kendisine ıöre sebep
etmektedir. Delikanlı ilk 7.8JD8Jllar-- lere de maliktir. Fakat evlenmek ni
da, bilmiye:rek ümit vermiş ise bunu yetinde bulunduianuzu ela ilave e
tashih etmek ve genç kızın iu.eti diyorsunuz. Konupnanıza mini o -
nefsini korumak için bu konuşma .. lan aile, evlenmenize mini olmıya
Jara gitmiştir. Fakat şimdi bu vazi - bilir. MalGm ya arada epeyce fark 
yetin tehlike doğurabileceğini gör - var. mç tecrübe ettiniz mi? 
mektedir ve bana soruyor: TEYZE 

Jozef Wissarionowitsch 
Stalin 

1 1 ~Jl61 8 -+ 

INGIL TERENiN T ARIHI 

(Arkası var) 
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Yugoslavyanın Çocuk Kralı 
14 Üncü yaşına 

tezahüratla 
büyük 

hayatı 
basması dost memlekette 

Kut/ulanan Küçük kralın 
-

İki gün evvel, sabahleyin Bled şato
sunun büyük yatak odasına iki narin 
vücut girdi. Bunlar yavaş ynvaş par
ınaklannın ucuna basarak yürüdüler. 
Biri perdeyi kaldırdı, oda birdenbire 
aydınlandı. Sonra yatakta beyaz çar
şaflar içinde uyuyan genç çocuğa yak· 
laştılar. Biri: 

- Bonjur, Piyer Karageagevitch. 
On dördüncü yaşın uğurlu olsun! dedi. 
Diğeıi de ayni sözü tekrar etti. 

Piyer gözlerini uğuştura uğuştura 
Uyandığı zaman, yanında kardeşleri 
Andre ile Tomislar'ı gördü. 

- Sahi dedi, bugüh on üç yaşımı bi-
tirdim. · 

* 14 üncü yaşına giren yetim kral 
kardeşlerinin elini tuttu ve birdenbire 
ı>encereye koştular. 

- Desenize, bir yaş daha ihtiyarla
dık; küçük kardeşler. 

Kardeşlerinden birisi: 
- Annem sana .... diye ağzından bir 

§eyler kaçıracakken, büyüğü ileri atıl
dı: 

Kral Edvardın ziyaretine 
ait yazılmamış taraflar 

Majest~ !~tanbulda bir çok Türkçe kelimeler öğrendi. 
Şoforune sık sık söylediği " Yavaş ,, kelimesi 

bunların başında geliyor 
Yazan : S•llm T•vtlk 

Büyük misafirimiz kral Edvard, ev
velisi acce memleketimizden ayrıldı. 

Fakat bugün lstanbulun hemen bü
tün evlerinde, bütün apartımanlarında, 
bütün kahvelerinde, hiitün tramvay
larında, vapurJarında, lokantalarında 
hatta bütün sokaklarında, onda~ 
bahsetroiyen çok az insan bulabilirsi-
niz. 

Kadınlar: 

- Ne güzel erkek... diyorlar ... 
Kırk iki yaşındaymış, fakat otuzdan 
faşla görünmüyor. Penbe beyaz yü -
züne, hafif çil öyle yaraşmış ki ... Hele 
hareketleri ne zarif, tavırları ne kibar
ca, ve ıeıi ne yumuşak ... Kaşları dai • 
ma çatık, fakat, gözlerinin içi daima 

,.. 
\ 

gülüyor. Bu tezat öyle hos kii .. 
Gençler: . Muhterem misafiriınizi o;ehrinıi7dc .. 
- Ne şık erkek 1 diyorlar ... O beyaz gezdiren şoför Hakkı 

çizgili koyu gri esvabı, açık kurşuni dan dolayı cGeveze Hakkı> lfikabile ca-
gömlek ve siyah kravat ne güzel açmış- ğıranlar da vardır! diyor. • 
tı. Geydiklerini yüzünün, saçlarının, Ve Kralı kendi arabasına bindire
gözlerinin renklerine bile uyduruyor .. bilmek için baş vurduğu hileyi anlatı-

s 1 Yor: 
porcu ar: 

- Ne atletik vücu~ ... diyorlar. Bel- -. Krala, hususi arabalardım birisi 
li ki çok 5·· led"kl · tahsıs olunmuştu. Fakat Kral, rahat-

- Annem sakın bir şey söyleme 
diye bize tenbih etmedi mi? Annem 
daha uyuyor, şimdi erken, gidip onu 
rahatsız etmiyelim. ... 

• spor yapmış. oy ı erme . d"l k . . .. ..._ . sız e ı meme ıçın, nazarı dikkati 
· gore, muat.emmel tayyare, otomobıl, çckmı·yecek b" b b' 1 · t• ·· k . . ır ara aya ınme { ıs ı-

moto.r ullanırmış. Ata bınermış. Yü- yordu. Yaverine: · 

Piyer etrafına baktı, daha çok er
kendi, otoriter bir sesle: 

- Hadi çocuklar dedi, biraz daha u
Yuyun ..... 

.. İki yavru uzun entarilerinin içinde 
Y~rüyüp yataklarına giderlerken, ikin-

dcı Piyer de, babası Üçüncü Aleksan-
r' dı. ın resmi karşısında murakabeye var-

zer~ış, tenis, futbol oy~a~mış. Hatta - Ben, dedi, üzerinde hiç bir işaret 
tahsıl esnasında, mektebının koşu re- bulunmıyan arabalardan birine binmek 
kordmeni imiş 1.. istiyorum .. 

ihtiyarlar; hiç bir mecburiyeti yok- Fakat Kral bu emri verdiği zaman, 
ken harplere girip çıkmış ve kahra - benim otomobil, sıtaya dizilmiş olan 
manca dövüşmüş olan kralın cesareti- ?~susi plakalı taksilerin en arkasında 
ni, vatanperverliğini, çocuklar, hem - ıdı . 
sinlerile yakından alakadar olan kralın Ben, Kralın sözlerine daima kulak 
tevazuunu alkışhyorlar . kabarttığım için, az buçuk anladığım 

A 1 l 
dilde verilen bu emri arkadaşlardan 

me e er, tulum giyerek maden ku- ı d d d h ı d " k · * . .. evve uy um, er a ıre ·sıyonumun 

13 yaşındaki bir yavru böyle gün- vularına men kr~lın yuksek merhame- başına geçtim, makinemi çalıştırdım. 
lerde ne düşünür? Hayalinden neler . Majeste Piyer, babası ve büyük babası . lınden, ve açıkgozler onun, muhabbet Ve hiç kimseye bir şey sormndnn, en 
geçirir? Bunu bilmek zor değildir. Bi- ,v~kı~. bu~amadı. Yolculuk çok uzun .. Bu adam Belgradın belediye reisi kazann:ıaktaki sonsuz meharetinden arkadan en öne geçiverdim. 
raz sonra bütün milletle beraber yeni surdu, nıhayet Prens dayanamadı: ,ıdi. Krallara takdim edilen bu remzi bahsedıyorlar. Ve bu manevra sayesinde de, Kralı 
hayatının Ieni adımını tes'it edecek, - Ne oluyoruz dedi, babam, annem ,yemeği küçük krala veriyordu. Ve onun çabuk gidişinden doğan te- gezdirmek şerefini kazandım. 
Ondan evvel de annesile kucak1aşacak- .neredeler? . . Piyer ekmeği eline ald1ğı zaman, essürün büyüklüğünden de anlaşılıyor Fakat sonra, bunu yaptığının piş
tır. Refakatınde bulunan kimselerden halk yerlere eğildi ve hepsi diz çöktü. ki, her talakkide insanın hoslanabilece- man oldum. Çünkü Kralın « 1 500r nu-
~ .. Kral İkinci Piyer, yaşmın küçüklü- .birisi: . .. .. .. Piyer babasının acısını kalbine göm- ği bir çok meziyetleri nefsinde toplaya- maralı taksiye bindiği bütün gazctcle
gtine rağmen tecrübe görmüştür. . - Valdenız. ve buyuk. valdeniz sizi du, ve wsonra da hazırlandığı büyük işi bilmiş olan bahtiyar kral, İstanbulda re yazıldı, ve bunu bilmeyen, duyma-

Hem ne acı tecrübeler ... Hala onun ,sefarette bcklıyorlar dedı. yapmaga koyuldu. d k d k k 1 b k "b' yan kalmadı. Neticede de, herkes. oto-•-b .. Ve dalla k b. .
1
. p· k f a azanma ı a p ıra mamış gı ı- b"l' .. .. .. .. .. d w ı.t: essumlerinde hüzün vardır. Baba- . yavaş çı an ır ses ı ave . ıyer a asını cama dayamış, hatı- d' mo ı ı gorur gormez, ustımıe ogru 

sının boş yere akan kanmı unutama- .etti: ,ralara, istlkbale dalmıştı. Di.işl.iniiyor- ırs·· 
1 

d·~ · .. 1 . .. koşuyordu, ve direksiyonu kullanınak 
tnıştır. Piyerin tarihi babasının kanıy- . - Prens. o.lmak kolay değil. büyük .du: . b~y en ı~ıne gore,ı ~vv~ s.ı gun aca- giiçleşiyordu. 
la yazılmıştır. cesaret sahıbı de olmak lazım! cAcaba bütün milletin çocuklan ıp ır tesaduf, tuhaf uır hadıseye sebe- Maamafi, biraz derin düşünunce, 

1f Otomobil durdu, sıkı tertibat alan, ,kendisi gibi miydi? Ayni yaşta ayni biyet vermiş. çektiğim sıkıntıları unutuyorum. 
İki sene evveldi. Piyer Swrrey ko- polisler otomobilin kapı.~ını açtılar, ,büyük işleri düşünmeğe mecbur rnuy- lngiliz sefarethanesinin kapısı önü- Ben, tam on üç senelik şoförüm. 

lejinde İngilizce öğreniyor, tahsilinin ,Prens titreyerek merdivenleri çıktı. dular? Acaba kendisini sevdirebilec:ek ne birikmiş olan halk tarafından, krala Şimdiye kadar bir tavuk bile çii,111e-
inkişaf1 için azami mesai sarfediyor- Birdenbire kendisini lo:ı bir odada .miydi?> benzetilen sarışın bir genç etrafında ko medim. Bu muvaffakıyetimin mükafatı 
du, bir gün bahçede arkadaslarile fut- buldu. Annesi siyah tüllere bürünmüş- Amcası Pol, hükfımet işlerile meş- parılan alkışların verdiği mahcubiyet- ne olabilirdi? Ben şoförlıikten banka 
boı oynuyordu. İkinci Piyer,~ kaleci oy- .t~.w ?.ğlunu görünce dayanamadı, onu gul ol~rken Piyere ayrı bir kıymet ten çok güç kurtulmus. müdürlüğüne çıkamazdım ya? Benim 
llamasını severdi. Kendisı oyunun, g ogsune bastırırken: ,v~r.m~ge başlıyor, hatta onun fikirleri- Kralın lstanbulda y•aptığı ge i t" _ için en büyük rütbe, bir devlet ı eısi, 
helecanına kaptı'""'•.,..,, Kan ter için- , - Bedbaht zavallı yavrucağım diye nı ıstimzaç ediyor. Bunu ııüphe yok ki 1 . t f 1 k z n ı. bir Kral şoförlüğü olabilirdi. Binaena-
d ••• """'.. wl w b 1 d m .. takbel h""k- d . .. w erın gaze e say a arına a setmemış l h b b" f "" .. . b"l w. 

eydi. Yanakları, kımıızılaşmıs, nefe- ,ag amaga aş a ı. us u um arı du~tmmege sev- fi k I 1 ey en, ır şo orun enşc ı eN·gı en 
ili daralmıştı. Oyun birdenbire~ durdu: Piyer kendisini annesmin kolların- ketmek için yapıyordu. tara arı ço ve gazete ere yazıma - yüksek makama yükselmiş demektim. 

- Prens Piyer Kara georgevitch! .dan hırçınlıkla kurtardı : Piyer bir gün arkadaşlarma şöyle bir yanlar arasında, gazetelere basıllan • Bu mevkie yükselmenin ne demek 
~ Yavru oyunu bıraktı. Hiç tanımadı- - Babam nerede? . ~i~e- so~abildi. söz sö~l:di: lardan ~aha enteresa~!~rı var. olduğunu anlamak için bir gıin bcnım-
gı adamın yanına gitti. Yüre"ı hopladı. Yavru ve anne bmbırıerme bakın- - Ikı sene evvel bir arkadaşıma Mesela, kralın teşrıtınden en fazla le beraber dolaşmalıyrlınız. 
Siyah elbiseli adam: h ,dılar. Gözler biribirlcrine çok şeyler kral olduğum zamana ait projelerim- memnun olanların en başında bazı a- Dostlarımın, düşmanlaT1mın munmc-

- Valdeniz, Kraliçe ~lari Pariste .söylemişlerdi. Yavru hi.ingi.ir hüngür den bahsetmiştim. çık göz kunduracılarla, şapkacılar da leleri, bakışları bile değişip başkalaştı. 
kendisini görmenizi istiyorlar! dedi. .ağlamağa başlarken gene annesinin Şimdi o zaman ne kadar çocukça geliyormuş. Mahalle bakkalı, alacağım bile unuttu· 

Prens fazla izahat istemedi, daha kolları arasına düştü. Şiır.<li hüznün h~rekct cıtiğimi daha iyi anlıyorum. Çünkü kralın ayağındnki beyaz po- da, beni belediye müfetti~i gibi selam-
d~ğrusu isteyemedi. 11 yaşındaki kü- ahengine uyarak sallanıyorl?rdı. !3ız ~alıştıkça, çalışmağa mecburuz. Bu tusiyetli siyah rugan iskarpin şıklık lamıya başladı. Fakat bu iş bana <la pa-
ÇUk yüreği burkulmuştu. Babasının Kapı vuruldu ... Prenslerın bayatı ışlerın mesuliyeti pek bilyiik.li> meraklıları tarafından derhal aranını halıya mal olmadı değil ha. 
li'ransaya gelecegwini biliyordu ciddiyet isterdi. Ne kadar elem ve ne Birdenbire: b 1 B ~ı·ı E . '.. .. ya ukluk • w . k ···· k d k d d 

1 
d 

1 
d · H . aş amış ve eyog ı e mmonu sem- On bir buç cıgarayı aegıştırme · 

1f a ar e er uyu ursa uyu sun aı- - ey Pıyer diye bir ses duydu, . d k" b k d I d h l b mecburı·vetı·nde kaldım . . Ve ''"nı""c 1·ç-
b... • t ı· h f t l ' r d H ıı · d dı n·· .. tın e ı azı un uracı ar, er a u J .ı.... ... 
.:rcens, bıraz sonra Mans denizinin ma rne ancı mu a aza eme" azım ı. aya erm en uyan . ondu, kar- "d . k . 1 k h ı· miye başladım, Kral şoförü bu. 

dalga} dal art"l :ı: • ed Beraberce biribirlerine davanarak deslerile annesini gördü K k çesı ıs arpın er yaptırara ay 
1 

pa- -arına rnış, m ı erı seyr e- J -.: • oşa ·oşa, h ·1 b" k 1 Hakkının anlattığına gör<!. Krnl bu-
l'ek Fransa yolunu tutmus.·tu. Etı"'fında- merdivenlerden indiler. Gene ayni me- .annesinin kucağına atıldı . Kraliçe Ma- a ıya, ve ır ço satmı~ ar. l.. .. B k ı d k ı d rada bir çok Türkçe kelimeler öğren -
ıtiler sanki konuşmam· ak . ı·çı·11 karar rasimle trene bindiler, ve kendilerini ,ri, oğlunu ve kralı öperken göz yasları- .azı şa.p ac. ı ar a . came an arın a ~ 

1 
miş. Hele cgüzeb , «teşckkiiı ederim• , 

Vermişlerdi, ne sorsa ne dese kısaca bekleyen mağmum Belgrada doğru yol .nı zaptedcmiyor, yüzünü, kucağındaki teşhır ettık erı keten kaplı şapkaların h ld" . k 1. 1 . . .. .. .. ~ , . ' ld 1 B" · · · ı· k ··b ·· a· · l b" b l k I . . c oş ge ınız• e ıme erını purussuz. 
evap veriyorlardı. . a ı ar.... msı sevgı ı cx:asmın, o u- ya ıgaı1n saç arına gömerek ağlıyor: yanına ır ta e a oymuş ar, ve ıçıne: b .. 1· t b 1 . . 1 t ı:r· ,d·, 

T 
··a · b b · · All hh' w• B k 1 d 1 ıı san u şıvesıye ea tu1. c ı ;or, eşekkür etmek için gözleıin~ · kal- ru e cşsız a asının cenn~e merasımı- - a ıç dcgilse seni bahtiyar et- 11 u şap a arın mo ası mem eketi- , h f tta k ll , H ·kk . dı dı~ . · ·t · ·:k d kl d" • 1 d" , d , . . . , ı . . \e er ırsa U anı)Ormuş . • a ı. 

Ptr gı zaman n~mli _çehrelerin k"içük .ne ı~ il a c ece er ı · sın. 1) or u. mızın muhtere~ .mı:af.ırı ngı~~z Kr~l~ _ Sonra, diyor, bir de .ıyaya::• keli-
ta ense bakmak ıstcmiyerek başka ta- * tarafından getırılmıştır !ıı cumlesını mesi. . . Bu kelimeyi sık sık tekrarlıyor, 
d nara, ufuklara daldıklarını görüyor- . !3eıgrada v~rdıkıarı zaman kendiıe- Fırka ocak kongreleri başhyor yazmı~ıar. arabayı yavaş yürüttürüyordu. 

U. . rını karşılamaga gcleı:ı halk hıçkırarak Bu reklam sayesinde de, mevsim Megw er, hem her şeyi gömıek ister • 
Rıh wl d K ar M · 1" Fırka kongrelerine 15 eylulda baş-

lar .~ı~a ~~a~ bastığı ':?~an siyah- ,ag ıyor. u. ~: ıç~. arı: ev ~.dma: !anacaktır. Vilayet dahilindeki :mo ka- sonuna kadar ellerinde kasket stok • miş. hem de vaktile bir otomobil k:l7..ası 
. ? b~~~ş ınsanlar gorrıü . Kenai- . . - Pıyer gorcyı.~ :cm me~m ol! d:- ]arını hayli eksiltmişlerdir. geçirdiği için otomobile binince çok ilı· 
~ buyük bır nezaketle selamlıyor- eli ve sonra kendısını tutamıyarak ag- dar ocak 15 gün zarfında kongrelerini * tiyatlı davranırm~! 
ardı. Daima alkışlı merasimlere alışık lamağa başladı . bitirecekler ve teşrinievvelin ilk gü -
~~an Yavr~:. n:ıul~~t~?dc buz gibi bir ha- Piyer gö.zleri sulanmı!3. muhitini nü nahiye kongreleri başlıyacaktır. 

nın estigını goruyordu. ,sanki kalın bır cam tabakasından görü- Her iki senede bir yap:lan vilayet ve 
rı· Parise ayak basar basmaz. kendisi- yordu. kaza kongreleri geçen yıl yapılmadı -

1 siyah bir otomobilin içinde buldu Bir adam jyBllma s~kuidu: ğından bu yıl toplanacaktır. Kongreler 
etı-afında giden dört tane motosikleti~ - Maje~tc tebaasının getirdiği, şu münasebetile hazırlıklara başlanmış -
Çıkardığı gürültüden düşünmeğe bile tuz ve ekmeği yerler mi? · tır. 

Ben dün, Kralı geL.diren ( 1 SOO) nu
maralı arabanın şoförile de görü.~ti.im ... 
Kralla hepimizden fazla l)crabcr bulu
nan şoförün ismi Hakkı. Arkadaşları 
ona cKomik HakkıJ) dcrlcrn: iş: 

- Beni, mukallitliğimden dolayı 
cMaymun Hakkı», ve çok konuşmam-

Ben uzaklaşırken, Hakkı gülüyor, ve 
- Fakat, diyor, sen de biiyük adam 

sayılırsın. Bugüne bugün kralla değil
se bile, kral şoföriyle mü1:ikat ynpmış 
oluyorsun. Bu şerefi kazanmak, öyle 
değme gazetecinin karı clc•~ ildıı·. 

Selim Tc\ ftk 
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KAN KONUŞMAZ! 
Atletizm her 
Sporun 
Anasıdıı 

Türk-lngiliz dostluğu gün 
geçtikçe kuvvetleniyor! 

------- Son Postanın Edebf Tefrikası: 82 -- .. lf- Jf- (D--
Berlinde en mühim futbol maçın· ._.tarafı 1 İnci sayfada) raber İngiliz-Türk münasebatında te • 

Süheyla ayağa kalktı. Süheyla sordu : da"on bir bin kişi vardı, halbuki «Hususi mahiyette seyahat eden in- zahür eden yakınlığın umumiyetle 
Ömer birdenbire yakaladı onu bile- - Ya ötekiler?.. tJ • b k giltere Kralına lstanbulda müstesna sulh, bilhassa bizim gibi Akdeniz sul• a otizm masa a olarına her gün b · 

ğinden: - Onlar bizden?. lOOO OOO ''-! d , ır istikbal Y.apılmıştır. Kra], bizzat hu, tarafdarlarmı sevindirmemesi ka• 
- Otur, dedi.. - Tanıdık mı?. ' ~şi geliyor u Cumhur Reisi Atatürk ve Başvekil Is- bil değildir.» 
Süheyla oturdu. Öteki iki masada- - Hem evet, hem hayır. . ~•zan 1 O~~ Be•lm met lnönü tarafından Tophane rıhtı- Kral Filibeden geçerken 

kiler başla~.ını çeV'.mp bakblar. Şi, • - Anlamadım.. la ~ı:-~adla~~ ~çın ~e r:ı:d: mında. ~arşllanmıştır. Sofya, 7 (A.A.) - Bulgar ajansı 
man efendi, ince tüy gibi kıza bir şey- - Yani kadının da crke:gıv•n de iı • ka1m uşışto ugunu · a Sekızınci Edvardın bu ziyaretinin bildiriyor: 

• yan anı ır. d'V b' h · · 
!er söyledi, gülüftüler. mini bilmem .. Bugün ilk defa görü- Eski Yunaıüılann Maraton koştuk _ ıger ır. ususıyetı de Çanakkale mu- Majeste Sekizinci Edvard'ı hamil O" 

Siyah başörtülü kadın kasketliye: yorum onları. Fakat erkeği de kadını lan, disk attıkları ve sadece koşup, at- har~belerınd~ kahramanca ölenlerin lan hususi tren saat 11, 15 de çiçeklerle 
- O da senin gibi hoyrat. diye fı- da tanırım.. Onları her gün görüyo _ lamak sureti.le yaptıkları müsabakalar Gelı.~luda.ki mezarlarım ziyaret et • ve f ngiJiz ve Bulgar bayrakları ile zen• 

11ldadı. rum... bugün de olimpiyad oyunlannm haki- mcsıdir. gin surette süslenmiş olan Filibe du • 
Ömer dişlerinin arasından, tane, ta- Süheyla güldü: ki ve öz gayesidir. .. Tür:kiyede lngiltere Kralına karşı rağına vasıl olmuştur. Majeste, du : 

ne konuşuyor. -Avukat olacağınız betli .. En man- Bu maksadla 1696 da Atinada ihya ,gosterilcn müstesna ve samimi istik - rakta mahalli yüksek devlet memurları 
- Belki bana böyle bir merakla tıksız lafları büyük bir imanla ıöylü • 1 'edilen olimpiyad oyunlan eski ~unan- bal son zamanlarda Türkiye ile lngil - tarafından istikbal edilmiştir. Durak et: 

gelmiyorsun.. Belki mübaliğa edi - yorsunuz.. h~. tarzla~ uygun olan ~~ şe - t:r~ ~nda husule gelen yakınlığın rafında toplanmış olan kesif bir hal~ 
yorum. Şu, bu, ne o1ursa olsun .• OtuT, Omer: :~e ~eı:o~ta~k~·sa=·~ bari~. bir tezahü~dür.. kitlesi, İngiliz Kralını sürekli alkıft.ar-
gidemezsin .. Ben düfündülderimi ıöy- - Maalesef avuliat olacağım ama, ta .tadıdır şı da b _ .. T urk gazetelcn Maıcste Kralı se • la selamlamıştır. Majeste kendisJ.P~ 

·liyeceğim ve sen dinliycccbiıı.. dedi, fimdi mantıksız )Aflar ettiğimi ~m:er . .;;::ra ~ _ ~larken Montrö konferansında İn • karşı gösterilen hüsnü kabulden dolaY1 
Süheyla sevincini zor sizliycbilen sanmıyorum. na ~ ~~spor yap gılterenin Türk nohai na.Zarını mü • teşekkür etmiştir. 

bir sesle sordu: Ve Ömer ni~in mantıksız laf etme- Saha ~ve dar bir şekilde 
0

yapıl- d~faa ettiğini bilhassa kaydetmişler Svilengrad'dan Filibeye kadar olall 
-- Zorla mı} diğini an1attı. ,mıştır ki bu da olimpiyadın manasını clir. seyahat esnasında demiryolu etrafıo• 

- icap ederse zorla.. Böylelikle bir saat konuştular. Da _ anlatır. Serbest disk atma müsabaka- Kral Sekizinci Edvarda .tür.kiyede daki mahaller ahalisi Majesteyi «Hol"' 
- Peki sonra ne olacak). ha doğrusu Omer, Süheylanın din _ ·sına bile elverişli olmıyan bu stad - gösterilen samimi hüsnü kabul ile be- ra» larla se1amlamıştır. 
- Anlaşacağız, yahut anlaşmıya • lemelt istediği fCylerden b~ka her şey· yomda bellibaşlı atletizm hareketleri • v • • • .. •• , 

cağız .. Sana evvelce de söyledim ya.. den konuştu. • yapılmaktadır. Zeytinyagı fıatlan gıttikçe Kuçuk Antant hakkındaki 
A I k l '- Anla..: Ö · h dı" h Muhtelif sporlann, muhtelif" mem - rt ak . n aşırsa ta mese e yo~.. .....,maz- v merın . em tanı gı em tanıma· leketler tarafından me dana çlkanla- a ac mış dedıkodular 
sak ta .. Ya yanyana kalırız, ya ayrı - dıgı kasketlıyle siyah ba~tülü de git- _,_ lim . d .. "'--1.:1-- eki . (Baştarafı 1 inci sayfada) . ..rı \ .

1 
·ıdl\. o pıya musa~ana en - ... Paris, 7 (Hususi) - Yugoslavr 

ırız. . tı er. mesi olimpiyad müsabakalannı hayli Geçen sene mahsul az oldugundan B k'li St din . b .. B ıgrad• 
- Bütün bun1arı biliyorum.. Bu sefer Süheyl& bilhassa belli e - ı ·süslı:.nıi-=: olmasına ragm-en bu müsa _ her cins zeytinyağı fiatları yükselmiş- danaşvBe ::~--e eoyha kovıt çt ~gt~ Me Titiİ' 

B·ı d'"' · b" dah B d k · b' f ld --.....,.. · B "k klik ... u..ıu ş are e e mış ;ır. · - ı me ıgın ır şey a var.. en ere genış ır ne es a ı: baka!~ en başta giden spor gene tı: u .~u se el ~ devam etmekte· lcskonun istifasını müteakip vukubU: 
Nuri ustanın oğluyum .. Senin baban.. - Şimdi daha Tah tız d di s· . atletizmdir. . dır. Dun İstanbul pıyasasında sabun - lan bu seyahate bura mahafilinde }ltJ 

- Nuri ustanın oğlu olduğunu da km k aban, e idi. • ızı Berlinde on binlerce insanı istiab e- luk zeytinyağlann kilosu 45, yemek • susi bir ehemmiyet atfedilmektedir· 
b l sorguya çe e sırası a ıge ar • d ek f bol ah ",__ · • ··1' i iyorum.. tık Sö" l · b k hm .L .. .....::L be '' ec ut s alarmda .n...ıuw.nya, lıklenn 54, ekstra ekstralar da 60 Titüleskonun çekilmesile l{üçtı 

Y 
. y eyın a a xu's'UA y N d fazl · · b' ~ •B - a? B k" "k b d . ·· orveç maçın a en a seyırcı on ır kuruııtan satılmıııtır. Fiatlarm yüksek· Antantın tehlikeye maruz kaldıgı ' 

d - ana uçu ey cmeyın b. ı,..;~d "bar t kaldı_ T T • p.l· 
- Evet .. Ayrı muhitler en oldu - Sad b . eli . ? ·• ın ~ı en 1 e ~i yüzünden bizden bir hayli zeytin· Romanyanın daha ziyade Italya ve 

gw um uzu da biliyorum.. - e ey mı yeyım . 20 bin kişiyi rahat rahat alacak bü- v -'- J Alm R • manya~·a teveccüh ettiğv i hakkmda ot' 
yükl

ükt ılınış 
1 

Do 1 d Hal yagı ÇCAen aponya, anya ve us J , 

Ömer, gözlerini kısarak: - Hayır sade Ömer deyin .. Hem .. e yap 0 ru: yç an . e ya bir müddettenberi mal almamakta- taya atılan haberlerle bu seyahat nr9 
- Ama bilm"ediğin bir fCY var, de· siz1i bizli konuşmayı da bir tarafa hı - ~r~~ ~-o~u:ı~a ~ bın~ yakın ~eyır- ,dırlar sında sıkı bir münasebet görülınelrle" 
O k 1 I

, . ıcı gordugunu ıddia edebılecek bır tek • dir 
dİ.. stüne üstlük senin baban benim ra a ım. "omık oluyor. kims ktur Eskrim lan daki Bir kaç haftadanberi Ege mıntaka- · . . . ıcıı· 
b. k d · 5 · h Pek' s- 1 bak 1 rr.. K e yo · maç n se- 1 . w Yugoslavya Başvekilinm Rumen 
ır ar a aşımı, yanı aıt amcayı ma - - ı.. oy e a ım vmer.. aç yirci a.dedler.inden birini söylersem sından stanbula zeytınyagı çıkarılma- b. . kA .1 v t ıar bU 

kum eden adamdır.. komşu kızına Aşık oldun şimdiye ka- ,ha~et. etmemek Iazımdır. Çünkü Tür- maktadır. Buna da sebep tüccarın e • i~~;ae:n~ et?ı~a~=~dir· 
Süheyla omuzlarını silkti: dar.} kiye, Isviçre Eskrim maçında biz iki linde stok malın tükenmesidir. 
-Olur a, dedi.. Mahkeme reisiy .. Ömer kızardı. gazeteci ile beraber yedi seyirci vardı. Yeni aene mahsulü geçen aenekin • E • d k • 1 lar 

ken vazifesini yapmış.. - Şimdiye kadar hiç bir komşu kı- Biz de kendi takımımızla alfiltadar den daha azdır. Bu yüzden esasen yÜk- rganı e 1 ça ışına 
Ömer güldü. Ve «vazife» mefhu • zına aşık olmadun. : ,olduğumuzdan orada bulunuyorduk. sek olan zeytinyağı fiatlan daha bir (Baştar~fı l inci sayfada)v tıJı' 

mu etrafında düşündüklerini bir fi - - Sahi mi ? Şu veya bu ihtim~e ~aşka türlü o - sene düşmiyecektir. Bundan da daha si~de made~~cına başlanacagı 
mendifer tekerlegv i hızile anlattı. - Niye yalan söyleyim .,.· rada olmamıza da imkan yoktu. b' "dd t ihr t lam "' mın olunm · · e 

r Diğer yedi kişinin İsviçre ile de a - ır mu e aca yapı ıyacagı an· Ergani madenleri Sümer Bank eliJl 
Süheyla j~in her sefer gıoi bu tefer - Hiç yalan aöylemez misin~. lakası olmıyan ve kazara salonda kal- iaşılmaktadır • .. .. .. .. geçtiğindenberi büyük işler Y8J?~ 

de Ömerin fikirleri pek anlaşılmaz, - Şahsi münaacbctlerimde !hayır •. dıltlan için dışarı çıkanuyan zavallı .. Malın az ol~şu yuzunde~ huyu~ ~e bilhassa çalışacak olan işçil~ dl 
ııimdiye kadar alı~madıgv ı ve okuduguv Yalan aöylcmcm .• Fuat L ~ • l d bir grup olduğu da hallerinden belli tuccarların yenı sene mahsulunden hır kam ve sıhhatlan meselesi gözoniiJl _" 
T T cazı ış er e - 'Ik ağızda . k ş· k k . ·ı ınad~ 
kitaplar arasında rastlamadığı şeyler • yalan söylemek icap ederse ıöyler:im.. i~ask bol la d . çofnu; ,;ıa~ay~ çı. ar~:: tutulmuşt~. ır et m7rli:~; e uııtJ' 
di. Ve zaten Süheyla, Öınerin bütün Dışarıda tramvay çanları, otomobil t. et 1 m;ç b1:~ a b~ı~n ~a a~ı - a m:ıcvzuu B stır ... u ~se ~ tı· arası~~a lmetr~e~ ~ e ınatıleli 
ısrarına ve inadına rağmen, münase - komaian, insan gürültü]cri arasında ~ap ıgı ~yu; a~a ır aaiı m ~ıİ k an ogurac tıT. unun ıçın er an- :~ ır -~o !.aP. b~ır. ~n ~· 

' betlerinde bütün düfüncclere ehem • yavaş yavaş hava kararıyor ~~rd maç ar ~ . parmdı a sayı aca gi bir ihtikann önüne geçilebilmesi için rı ~ç yuzbaşul tıruş ve gun 

Öm Süh
. l"' .. .. • ~.ar az seyırcı var · ~imdiden tedbir almak lazım gelmek • çe artmaga amış · ııJ 

miyet vermiyordu. Belki er hak • ey anın yuzu alaca karanlık. Isimlerini gazetelerde duyduğumuz T d' Maden ocaklarından cevher istaSY0 
, 

Jıydı, belki Ömere karşı duyduğu ala· ö d ve kendisini ancak Olimpiyad vesile • ~r · · .. kadar kamyonlarla nakledilip vago~, mer ışarıdan gelen gürültülere, ı.ıY 
ka onun ötekilere benzemcmesiY.di. içerdeki boş masaların ve iskemlelerin sile ~ördüğümüz ba~ sporlarda seyirci ve çıkış hesaba ~a~. ~~tü edilir ra yüklenme~edir. Bu yol yakın~-
Fakat Süheyla bu benzememezliğin Ö- kalabalığına rağmen kendini Süheylay. sıladedb~ o kaksdardazdı ki ~ub. spb?rlann nila- bir ra~am0salimyıl~bilird mıda bilmılannyonırr:. zamandahhav?ıhhattolabcaktıto r. Yapı~1'· 
merin kafasından geldiğini anlamıyor- l b" d d 'b" ır ma a ve ne gı ı ır gaye e Berlın pıya m spor gor- ta olan avaı at ın e narme Ol 
ou. ; ıssız T ı~:ı ~·ayını~ gı 1 yalnız hisse- olimpiyad müsabakalarına alının~ ol- düğü rağbet ve alaka beni hergün faz- lcri kurulmaktadır. Nakliyat işleri ıl· 

Şişman efendiyle ince kız kalktılar. ıyor. . u ır yalnızlık bu. Ne san- duğu bizim gibi anlamıyanlar hemen la alfıkalandırdı diyebilirim. bundan sonra şirket tarafından ys.P 
Gittiler. daldakı, ne ArnavutköY. sırtlarındaki hemen ekseriyeti teşkil ediyordu. Haklı olarak gösterdiğim bu heye - mağa başlanacaktır. 

Ömer, geniş bir nefca aldi: yalnızlığa benziyor. Alaca karanlık bir İç.inde bulunduğum bir sporu biz - can bana güttüğüm davayı kazandır -

Bu 
odanın fısıltılı, alttan alta, ete, · sinire, deki bütün ihmaline rağmen bir gün dıgv ı gibi, birçoklarımızın kulaklarına Kocakan 1·}a"' cı genç bİt&J 

- Şimdi daha rahatız ,dedi. k ana işliyen gıcıklayıcı bir yanlızlığı. uluorta müdafaa etmek zaruretini bil- küpe olacak kadar tesir yaptığına da k h 1 }d şişman herif canımı sıkıyordu. adının ayabna ma o 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Nostaleji 
Sıla hasr•tl 
Blr hastam var. 

(*) 

Her gün yeni bir dertt.en §lkftyet ederek 

müracaat eder. Bir gün başı ağı.nr. onu 
iyl ederim. 

5 
.. h •~- v eli . diğim için Be.rlin Olimpiyadında ga - hiç şüphe etmiyorum. 

• ..0 eyıanın sag masa~ın mermerı zetecilere ayrılan ve en küçük bir ma- Bütün dünyanın kovaladığı ve pe - (Baştarah 1 inci sayfada~ ·fad' 
ustunde, ışıldıyan au bardagmın yanın • lümatı veren matbuat bürosuna her - şini bırakmadığı atletizm için memlc - gitmiştim. Zehra bu tfmıattan 1911 11ı. 
da duruyor. gün mü~~caat ederek her sah':da. ya - fif ve basit olduğunu,v sırası gelmişken ;tn:iş, 3 lirası ~esiri ~örüld~.kten ~~ti' 

Ömerin sol eli çenesinde .. Ve göz- pdılandl ~~tabab~talatrt~ gelen seyırcı a - bir kere daha yazmaga mecbur kal - 3 !ırası da peşın verkılm1e1 k uzere.,. J;rıı"' 
1 · s - h IA d k' 

1
. k 

1 
e erını es ı e ırn. dırn. zardan bir ilaç alıp u anmış . . ı:.v-

erı u ey anın masa a ı eıne ta ıı A 1 t ' .. b k lr ·· a··-·· aki · · · s11ıı S .. h .. . . · t e ızm musa a a ının gor ugu Sporda muvaff yetin sımnı ne den döndüğüm zaman kendisını if 
u Öeyla?ın ~asad~ elı k~mıld ... adı. şayanı hayret rağb:t ve alaka karşısın- futbol sahasında, ne güreş minderinde, cılanmış buldum. Hemen doktor ge~tı 

merın elı çenesınden agır agır ay- da hiç şaşmamak lazımdır. ne basketbol meydanında ve ne de es- d" f k . 'şd · b }un">' 
nldı ve Süheylanın elinin yanına indi. Bizim gibi belki de tesadüfen bile ol- krim salonlarında yapılacak idmanlar- ım, a at 

1!.
1 
~. e; grış u 11cıııı>· 

Ömer bu hareketi gizli bir iş yapar sa üç defa olimpiyada gidenler berta - da aramakta hfila ısrar etmekte mana du. Karımı 0 um en urtaraın_:.:.....----
gibi, kendi kendinden de sakbyarak raf edilirse ilk defa Berline gidip te o- ve fayda yoktur. T •• k K 
yaptı. limpiyad hareketlerini ta1db etmek Atletizm için umumi bir hareket Uf UŞU 

Şimdi masanın üstünde iki el yan bahtiyarlığına nail olanlar da gördü- yapmalı, bütün gencliği koşup. atla - - -· l ti 
yana duruyor. ler ~i ve anladılar ki olimp~~a~ -~e~:k mağa teşvik etmenin yollarını bulma- lzmir Türk Kuşu üye e1şt Tedavi edilir. ö b kald d S"h l"' atletızm demektr. Fırsat duştügu ıçın lıdır ff k. tl k andı 

Bir gün uykusuzdur. B1r gün müteessir- .. ~.er aşı~ı ır ı. u ey ayla kendi sporumuzu propaganda gayre - M~mleket dahilinde ve yabancı i1 - muva a ıye er a~ . ef1 gi' 
dir. goz goz~ ge]~ıle~. ... . tile kaleme sarıldığımızı zannedecek - lerde renklerimizi şerefle temsil ede- lzmir, 7 (A.A.) - Şehrırn~ t11"J 

Ertesi gün lştlluısızlığmı söyler. 

Bütün bunları üç sene<llmberi dinlet • Ömer~? elı S~heyla~ın elıne dokun- lere vereceğim küçük bir bilanço in - cek sporcularımız koşup, atlıyarak ha- den gençlerimiz lnönü karnpı~da.tıııD' 
medlğl hekim kD.lmamıştır. Kanı ye _ du. Ve Omer bırdenbıre tuttu Sühey- saflı düşünenleri ikna eder zannında- zırlanan geneler arasından ancak o za- vaffakıyetli uçuşlar yaparak jı'.lltkot&I 
rindedlr. lanın elini. Bütün kuvvetle sıktı. yun. man kolayca fışkınverecektir. l mı vermitlerdir. lzmir Türk 1~ 
Ruhi tablUinl ynptım. Bu bir ruh hasta- ::- Can~m~ acıtıyorsun Ömer.. _çekiç atma ~e~m:leri bazı atletizm Yeni antrenörün konturatı :;elerinden, erkek lisesi öğreUJl~~~ 
sıdır. Rumellnin bir köşesindeki topra - Omer sılkındi: musabakaları gibı bır sabah saat on - • 1 d . d B K al b' · · def11 25 ı.eJ& 

H 
. 1 d ıldı ımza an 1 rın en . em ınnC1 k __ 1,. 

~uın hasrettir ve gidemiyor. Bu hasta - - aydı ka kalım.. a Y~P · . . . . • . . . . . .. kalık ikinci defa 18 dakikalı . Y:ıılt 
lıklann geçmcsl lçln bir daüssıla ha..<Te· Ve Süheylanın elini hala sımsıkı tu- Elli, altmış atletm ıştırak ettıgı bu Memleketımıze getırılecek olan uç • . be lrn .1 1 korıııs~ .. la" 
tini gidermesi lftzım olduğunu kat'i ola- tarak genç kızı ayağ kaldırdı. Merdi • müsabakalar için t~planan hal.kın ~v: antrenörden biri olan baş antrenör C. uçuşu ıle ~e Yt~:ını ~ defa~# 
rak söyledim. l ... 1 . d'l S"h ı~ 1· cudunu matbuat burosu 95 bın seyırcı Booth ile federasyon arasındaki nun koydugu şar b ... ,esiJl• ven en oy ece ın ı er. u eyıanın e ı- . . . d b k il ilk C. ro• 
ve bunu yaptı. Şimdi bayııtınciıın çok ni bırakmadan Ömer pasta paralarını o~r:.k ~en~~-s~ler~ .. arasm ~':1tt ~- konturat dün imza edilmiştir. sını yapma suret e idi 
memnun ve sıhhat içindedir. erdi Sokağa çıktılar skıA. dırı ış gı. ~ u sıkıştn unya~ şt' gı ıgı Yeni antrenör eylulün son günlerin- mıştır. d fi p ·ısten ayrı ' 

•-------------• v . . agı ann ıçme ırıvenm ır. d 1 b 1 1 k . Leh or usu şe ı ar rıı• 
(*) Bu notlan kesip saklayuuz, ya· . • Sekiz gün devam eden atletizm mü- e stan ~. a ge ece tır. . . Leh ordusu ufl'l" 
but bir albüme yapıftmp kollekU,.on _ Dans etmıyoraunuz demek. sabakalannda seyirci adedi. ilk defa Antrenor, Ankara, lzmır, lstanbul Parıa, 7 (A.A.) . S igly, , 
yapınız. Sıkıntı zamanmazda ba notlar _ Havır.. yüz binden bu miktara düştü. Yüz bin arasında mütemadi dolBfmalar yapa • rnüfettifi Ge~~ral Rıdz ın U1· 
bir doktor cibi imdaduma yetifebiir. (Adı:aa va-) ~eyirci üzerinde üç, beş binlik bir iniş caktır. 21.15 de Parıs den ayrılrnlf 
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--- Kahramanhk, aşk, heyecan ve macera (_n_m_a_y_~~ı _______ K __ ır_k_b_i_r_in_c_i._ •• ______ ~J 
KORSANIN KIZI Yazan: Kadircan Kaflı 

Bu hikayeyi olduğu gibi1 bir kitap - - Buraya herkes giremez ve girmel 
Yazan : Kadlrcan Kaflı ta mı okudum, birisinden mi işittim, kolay değildil'. 

Sn Posta'nın tarihi te/rllca•ı Numara : 66 bir türlü hatırlıyamıyorum. Kendim Kapının ortasında bir delik ve bu 
Carp taraflarının da ona benzediğini başka gemilere gidiyorlar. Başaltın • değil, onun üstüne saldırmalarından yaratmış olmamakla beraber o kadar delikten dışarıya çıkın~ olan bir ipi.il 
IÖylcdiler. daki yükler de çıkarılıyor. Halatlar a - korkmalıydı. hoşuma gitti ki evvelce yaz1lmış olsa ucunda da fildişinden bir yuvarlak göre 

O b d l k·ı· I f ,_ .. .. . bile bir de ben yazmaktan kendimi a - dü. unları çok dinleme i: tı ıyor, çe ı ıyor, zor anıyor, a~at ge- .. B~~ın.ın ~s~.unde ~~en kavak yellen, lamad.un: Kendi kendine: 
tU;-r'\ Türk filosu nerede? .. Nereye git- mi kurtarılamıyor. y~regını buruye~. tohret hırsı ve on Kimi düzgün, kimi bozuk bir çok el _Kapının zili bu olsa gerek. .. 

r Karanlıktaki bu çalışma saatlerce hın sarı altının goz kamaştıran parıl • yazması kitapların üstüne yıllarca e - Dedi. 
Diye s d sürüyor. Ay doğuyor ve ancak o za - d v k ku F'ldi · ı w ek .. · or u. tıları onun ogruyu görmesine engel ğilıniş, onları emerek, süzere o - ı şı yuvar agı yavaş yavaş ç ... 
- Cenuba doğru uzaklaştılar. man daha kolay ve göz göre göre çalı· oluyordu. muştu. Bazan güneşin doğduğundan ha- İçeriye kulak verdi . 

.ı Arniral Portondo en hafif gemiler· şılıyor. beri olmaz, basık tavanlı şark medre- Hiç bir ses duymadı. 
"l.IC k Am. 1 p d · · l · Ancak gece yarısından sonra Jan k k lın ld w · · d ul d n i isini on mil kadar ileriden gön- ıra orton o sınır enıyor: sel erinin loş bir odasında gündüzün de - Kapı pe a o ugu ıçın uy • 
dererek cenuba doğru gitmeğe başla- - Ya Türkler çekilip giderlerse 1.. Portondonun gemisi yüzdürülebilmiş- bir kandille çalışırdı. Günlerce yemek muyor. 

1
• Mayorka adasına yaklaştıkları sı - Oğluna çıkışıyor: . ti. yemediği olur ve açlığını ancak kafası Diye düşündü. 

tada t f 1 k" ··k b' b - Dikkatsiz! , formentora burnuna yaklaştıkları doyduğu ve midesinin. s.anc~ları _da bi- Halbuki içeride zil yoktu. 
Lt 

0 
ara tan ge en uçu ır a • ldı b tın gıbı çog-aldıgı- za İpin ucu akademi başkanının kürsif4 çı gemisi şu haberi verdi: Diye azarlıyor... sırada sabah o]uyordu. Artık baskın rer çuva z a ış -

- Türk1er F ormentora burnunun Büyük bir fırsat kaçırdığını acı acı yapmanın imkanı yoktu. Karfı karfı- man anlardı. sünün üstüne kadar uzanıyor ve ora • 
t d" .. k k . A . 1 p On üç yaşında bir çocukken buraya da altın bir küreyi bir rakkas gibi ya• crıup kıyısında demirli duruyorlar. anlıyor. Gemisinin kıç kasaraaı üze • ya ovuşme gere tı. mıra orton- . . vaş_ yavaş sallıyordu. 

A · 1 P d d b v b' k d l · T" ki · h' l d · .. .. gelmıştı. -rnıra orton o: rin e ir aşagı ır yu arı o aşıyor ve do ur en ıç ~ mazaa emır ustun- Yüzlerce hocanın önlerine diz çök _ Azalar odanın çevresindeki atlaa 
- Çok şükür yakaladık. Allah ve- ikide bir durarak küpeşteye dayanı - de yakalamak hulyasından vaz geçe • .. t·· minderlere bağdaş kurmuşlar; dirseli4 

tc d 1 l l · b k d B · · ) d' d muş u. e oradan gitmiş o mıya ar. yor, kurtarma iş erme a ıyor. miyor u. unun ıçın ace e e ıyor u. _ F'IA de bir mantık hocası var- lerini dizlerine, avuçlannı şakaklarlDIS 
D d' kl k'l' 'd l d k .. 1 1 an yer kl h d d · b' d" c ı. - Ya Tür er çe ı ıp gı er erse)... Rüzgar a pe guze ve rotaya uygun· mış ki dünyada bir eşi bulunmazmış .. dayamış oldu arı al e erm ır u • 
Ccrnilere daha hızlı gitmek için la· Böyle bir fırsat bir daha ele geçer mi? du. Dedikleri zaman torbasını sırtına, ya _ şünc~ye dalmışlCU:~· . ı 

~ltı gelen kumandayı ve,.dikten son- Halbuki o Türklerin gitmelerinden (Arkası var) malı pabuçlarını ayaklarına almış yo- Reıs te onlar ~bıydi. . . 
ta diğerlerinden daha hızlı giden kü - la çıkmıc.:tı Tamam kırk gundenberı bır mantıll 
Ç\ilt k • B •l • d [(. l .. .. ~ :. t k vruln kl meselesini çözmek için her gün sabah .. gemilerden birini de ke~fe yolladı. Geçen l l mecemız e azanan ar Yuzu guneş e a lUŞ aya arı a • 1 ı ık arık' lm tan akşama kadar böyle sessiz duşü • l İr akşam geri dönen keşif gemisi, dikenler ve taş ar a yar y o uş, .. 

1 
rd 

~ı k ilini ktan b' nuyor a ı. 1 çı gemisinin verdiği haberin doğ- OYUNCAK ilk mektep sınıf 4 den 84 Melahat, Kay fakat o, arama ır an usan - Reis altın kürenin kımıldadığını g~ tu old .. ·· , .. d · mamıştı 
ugunu soy-ıuyor u: İstanbul 49 uncu mektep 32 Sühey- seride Istanbul caddesinde 47 numa - · .. .. .. .. rünce yavaş yavaş başını kaldırdı. 

- Türkler oradadırlar. Hatta her ıa Özcan, Edremit ınilli emlclk memu- ralı evde Kirkor, Konya askeri orta ~mı~ butun dunyas: ~e duny~.n ~~r önünde d~ran küçük ve fildişi bflı 
~Yden habersiz, kendi hallerinde bek- ru Etem oğlu Sabahattin, Kumkapı mektebinde hesap işleri memuru Mes'ut şeyı kıtaplann bazı silik, bazı duzgun yuvarlağı pek hafiften başlıyarak m 
.t~rlar. Niçin beklediklerine benim de .Nişancası Camiişerif çı~azı ~8 Şev- oğlu Hikmet. yapra~ları a:asında kaybolurdu. gittikçe hızlandırarak küçük aralıklar-
""'11tı ermedi. ket, Kayseri Muhasebeı Hususıye teb- KART Şehir şehır, kasaba kas,:ıba dolaş - la kürsüye vurmağa başladı. Yedi defa 

Arniral Portondo homurdandı: liğ memuru Ali Rıza oğlu Mac..it Gü- Beyazıt beşinci ilk mektepte 39 Sü- maktan usanmıştı. :E akat zah- vurduğu zaman bütün azalar başlaruu 
B h l A B 1\Kurad' d F oka metlerinin boş olduğunu anlıyo.rdu. kaldırmışlardı. h --:-- unu bilmiyecek ne var, sersem 1 ner. ey a, ursa •n ıye e ınn s - . Ali . 

1Jt1~ 1 MUR" EKKEPLI. DO .. 1LfA KALEl\f w d 8 N d G"l İt b 1 bi Çünkü adını duyduğu her yem a mın Reıs' hır' tek so"z söyledi: ~arını bekliyorlar. J..U,T gın a o. ev e u seren, san u - _ .. 
lie . . Zeyrek yokuşu Yeniakıl sokak 1 de .rinci ilk okulda 422 Şükran, Tarsus önüne kır sakalil_e diz çöktüguv zam~ - Kapı... _ 

.. ~.e~ hır meclıs toplandı:. . ;Mazhar, Alemdar Çatalçeşrne sokak 50 postahanesi Bitişiğinde 1O1 No. evde o~dan alınacak bır ders olmaclıgmı go- Kapının dibinde duran en geııç Sza• 
Coruşup konuşuldu. Gemı.erın aa- de Sennet, İstanbul 2 nci mektep 4/ B Abdüsselam, Tarsus eski Irgat paza - ruyordu. nın sakalında bir kaç boz renkte lal 
~1 

itibarile her iki taraf aıasında bir den 164 Yaşar Erelçin, Beyazıt Cam - rında manav Ömer, Giresun muhase - Bir gün kendi kendine karar verdi: vardı. Onun gençliği bununla ayırt e • 
~~laıık yoktu. Fakat Türklerin gemi - cıali No. 13 de Emine Fevzi. bei hususiye varidat katibi İsmail kızı - Artık kırklar arasına girebilirim. diliyordu. Diğerlerinin sakalları ışık • 
le~~ daha büyüktü. Topları ve levent- LOSYON .. Şükran, Sultanahmet Akşam kız sa - Derler ki, insan olgunlaştıkça daha tan kurulmuş gibiydi. ' ..... }' i daha çoktu. Buna karşılık lspan- İstanbul erkek lisesi 456 B. Ozbek, nat mektebi talebesinden 435 Nezihe, az ve özlü söyler. Hele boş yere tek söz En genç aza kapıyı açtı .. 
h 0 

Rernilerindeki askerfor de hemen Büyükadada Nevruz ~evkünde 17 nu- İstanbul ikinci ilk mektepte 3/ A da söylemeyi büyük bir ayıp sayar. Şim- Gördüğü yabancıya: 
ll Ctrıen baştan aşağı zırhlı idiler. Bu • maralı evde Mihri, Istanbul b~rinci Süheyla Elçin, Vefa erkek lisesinde di bu sözün doğru görülüp görülmedi- - Ne istiyorsun? 

unla \. 1 b T·· kl · .. · ·· mektep ikinci sınıftan Ahmet Nihal. 4/ B den 633 Fethi Yıldırım, Sarnatya ğini bilmem amma, o zamanlarda ol - Diye sorduğunu anlatan bir jest yap. 
8 .. d uc a er ur erın uz~rıne gupe · h h d 

un ü MUHTIRA DEFTERi dördüncü ilk mektebinde sınıf 4 den gun alimlerin hemen emen epsi c tı. Yoku da içeri girmek istediğini da• • ..ı Z Ve mertçe saldırmıya cesaret · .. 
3 

· dı 
"\leın d') Beşiktaşta Ihlamur deresinde '"' 173 Mürşide Hüsnü, lst~!1bu1 44 iincü bunu kabul ediyorlar . ha küçük bir işaretle anlattı. e ı er. O gece bir baskın vermi- da K · 339 S"l 
)c ka d"l numaralı evde Rezan, Galata ara- ılk okuldan Mazhar Ozman, u ey- Bunun için şar- En genç aza 

)' rar ver 
1 

er· . oğlan sokağında 2 6 numaralı evde Se - .maniye 5 inci ilk mektep sınıf 4 den kın büyük ve ol - yolcunun arzusu .. 
ta .~la .çıktılar ve kıyıya yakın bır ro- her, İstanbul Kumkapı orta okulunda 252 Necmeddin, Ayasofya Yerebatan gun alimlerinden Yarmki nushamızda : nu reise bildirdi. 
d .. uzerınden F ormentorn burnuna birinci sınıftan Mazhar, İstanbul erkek mahallesi Şengül çıkmaz sokağında J 3 kırk tanesi bira - Yeni alimin im4 0

&tu ilerlemiye basladılar. lisesinden 726 ö. Engin, Konyada Tar- ;No. evde Yaşar, İstanbul erkek lisesin- raya gelmişler ve Bir tanıdık.. tihan edilmesine 
~ı En önde hafif bi; gemi gidiyor ve la mahallesinde 15 r:o. evde Adnan Uy- d~~ ~ 14 Vedat Özman, Beylerbe):inde K~r~lar akade - bile imkfm yokt~ 
)'.' ç kasarasında bir fener yanıyordu. gun, Antalya hususı muhasebe mas - Kuplıcede 70 No. evde Zehr~, Edırne- mısıni ktınnuşlar- Yazan: A. Tch6khov Çünkü akademi 
takat bu fenerin ön, sağ ve sol taraf- raf memuru Bay Nevzat o~lu Vedat, de Selvi altında .3~ No. evde. Irfan, Sul- dı. Bu almde.rni Çeviren: Faik Bercmen azalan tamam) 
'iU'ı kalın h ı l k t l 1 Uzunköprüde ahçı Zeynel oglu Meh - ,tanahmette terzilik mektebınde S. U- her tarafta büyük kırk kişi idiler. 
il L çu a ara apa ı mış ya nız . V k~l ti . . · f 3 d 633 F · 
tır.a tar f k b k ı a·· ı l'k met Demirel, Ankara Maliye e a e ;yar, Hayrıye lısesı sını en ev- saygı görmüştü. içlerinden birisi ö - Reis kalktı. Arkasındaki küçük dola4 ~ a ı açı ıra ımıştı. oyeı - • 1:.1. "d" 1 .. - .. d c--ı.-.ıı . 1· • d B h d s· . S 1 'li l" . . 1 

lfır;.. l k d l 1 1 milli em dl\. mu ur ugun e elll&WW - zı, zmır e asma ane e .... ıvrı e vı urse onun yerine bir başkasını alıyor- bı açtı. Oradan su içmek ıçın kullanı ali 
ı. ~., ya nız ar a an ge en spanyo . M •t k - d 35 N d N t ı d F k · · · · Sa ~cttıile · .. .. .. dm. escı so agın a o. ev e usra , ar ı. a at Kırklar adamesısıne gır - altmdan hır tas aldı. lonun ortasın 4 

~c t rı goruyorlar, rotalarını ona go· BOYA KALEMİ Ankara Çankayada binbaşı Zeki kızı mek için çetin bir imtihanı becermek dak.i havuza yürüdü. Kaseyi ağzına ka~ 
)(Uluyorlardı. Nunıosmaniyede Şeref sokağında Semiha, Ankara, Yenişehirde Atatürk gerekti. Buna rağmen hemen hemen dar doldurdu . .Azalara gösterdi. 

t ılavuz gemiden sonra Amiral Por- Küçük apartıman 67-69 numaralı ev - bulvarında Mümtaz apartımanı 6 No. bütün alimler, hatta filim geçinenler Azalar başlarını eğerek bu cevabın 
tı
0

lldonun bindiği galer gel:yordu. O • de Galibe, İstanbul 49 uncu ilk okul pa Ayhan, Ankara Doğanbey mahal - ilk zamanlarda sürü halinde akademi- uygun olduğunu anlattılar. 
~Un arkasında da amiralın oğlu Jan'ın dördüncü sınıftan 20 Hatice, Küçük - lesinde 49 No. da Mehmet, Tekirdağın- nin kapısına dolmuşlardı. Fakat daha En genç aza kaseyi aldı; kapıya gitti, 
Uttıandasındaki gemi bulunuyordu. mustafapaşada Balcı yokuşunda 14 No. da Y~ni Trakya otelinde orta okul ta- sonra işin güçlüğü anlaşıldığı için her- Ziyaretçiye gösterdi. 
llirdenb' 1. ı kt b' t t b" evde Nermin, Çorluda telgraf memuru lebesınden Orhan, Alemdarda Zeynep kes buna cesaret etmemiye başlamıştı Yeni alim oraya baktı. ~ ıre 1'-aran ı a ır ça ır ı, ır . w .. Ad d lt k - d 3 N d N · . A . . · 
taırıtı oldu. Ferıt ogl~ ~ıza Gönen, .. ~~azarın a su an so agın a . o. ev e. ermın, Hikayemızın kahramanı olan a.Iirn a- Kaseye bir damla su konsa 0 bili 
Jan p d . . d Kasaplar ıçınde berber Şukru yamnda HavTanda Cumhurıyet caddesınde her- kademinin sokak kapısına geldiği .z.ı - dökülecekti. 

!l}Ova ;rton onun .gemısı~ e v__e İbrahim Horoz. her Mehmet çavuş kalfası Mehmet E- man orayı açık gördü. Bu kapının açık o kadar dolu idi. 
tq ba~:; a duran vardı~a, genye dog- LASTİK TOP min, Samatya~~ 43 üncü ilk. mektep ta- bulunmasının manası şuydu: Boş yer olmadığım anladı . 

......_ ~ ara.k haber vcrdı: Vefa erkek lisesi sınıf 2-3 den 360 lebes~d~n 52 Omer ~aruk •. ~stanbul er- - Akademiye girmek için istiyen baş Yanıbaşındaki çardakta iri pemO. 
~ . . emı oturdu. A N dd' Beyog-ıu 48 inci ilk okul kek lısesınden 603 Nıhat, Istanbul Ge- vurabilir. 
"'llhıd · k · · d B · ure ın, • ta k b' d 2 Ad 35' K güller vardı. Onlardan bir.isinin bil' )~ en gemı ~rtı gıtmıyo.~ u. u sınıf 4 den Mehmet, Süleymaniyede lenbevıwor rne t~ ın en -. a .. · Kapıdan girince kendisini bir bahçe- yaprağını aldı. Yavaşça kas~nin için • 
~ en dah~ .genden ge!.en dı~~r 1~ ·ı Yoğurtçuoğlu sokağında 1 No. evde T~rnaogl.~, ~eyoglu Rum ılk m~kte- de buldu. Burası her renkten güller, deki suyun üzerine koydu. Oy le ki o 4 
li: ~ol gemısı az daha ondekmın us- Necmedclin bınde 3 uncu sınıfta Ana Anastadı, İs- . 1 .. b"ll k f'll 1 d l 
'4" • ''asemın er sun u er aran 1 er e o- radan bı'r damla su bı'le do"külmenıek El "'t düııüyordu ALBUM.. tanbul, Şeref sokak 67-69 No. evde Cev- ~1 · "d' H ' 

1
. 'b. . 

1 
k k 

" l' • t M d d R k k 1 k u ı ı. avayı ne ıs ır çıçe t: ~o usu beraber, hatta bir zerre su yerinden bi• 
"etrıi bir kayaya oturmuştu. Davutpaşa orta okulundnn 69 Hüs - de ' 0 ~ a ızapaşa ara 0 u . arşı - doldu1·muştu. Duvarlara tınnanan as- le kımıldamadı. 

~ l\aranlıkta güverteden ambara doğ- nü, Bahkpazarında Terzi Hasan kar w sında dEr~r;'~ apartımaÖ Jak, 1 D~va~t - malarda, tarhlara gölgeler seren çam En genç aza baş eğerek geri döndü.. 
•oruldu. deşi Hamdi Aytaç, Kapalı çarşıda Atik yolu~ a 0

· evde:: . zen: İ k a ve akasyalarda kuşlar cıvıldaşıyorlardı. Kaseyi reise uzattı. 
'- y ·b .. "k .. İbrahimpaşa sokağında 9 numaralı ev- manı aturacılardan unıp og u e. - Yollar çakıl değildi. Reisin gözleri hayranlık ve sevinçle 
J . ara uyu mu, 8P alıyor mu? de Mansur İstanbul Küçükpazarda as- mal, Aksarayda Kemalpaşa caddesın-

~tıçı~de cılız ve soluk bir bezir yağı ri kundur~cı M. Hamdi Usakta Sebat de 122 numarlı evde Celfılettin, .istan- Çünkü çakıllar üzerinde yürürken parladı. 
~ı' dılinin yandığı bir fenerin solgun mağazası vasıtasile Ye~i okul mualli- bul kız lisesinden l O 1 Pakize Övren, çirkin bir ses çıkar. Azalara baktı ve onların gözleıin • 
-~~rıda geminin teknesi iyice gözden mi Hu!Usi kızı Belkis Eskisehirde Ülkü Balıkesirde İstanbul gaz deposunda Sık gölgelerden yavaş yavaş ve a - de de ayni parıltıları gördü. 
-._ır·ı· ' - fM h t M · d S halles' de yaklarının ucuna basarak ilerlcdL Mer- Yeni alim bu hareketle: 1 1Yor ve cevap veriliyordu: ilk okulu karşısında 7 No. evde Mual- e me ' anısa a aray ına . ın 
'-Hayır y k g d k la Sivasta inhisarlar başmüdür mua _ IMemleket hastanesi karşısında bınba- mer direkler üzerine tutturulmuş bir - Bir gül yaprağı için yer vardır, 
l\u...... ·.. a:a Y~ ·· · .. u a yo .. '. . wl 1· f ç• 1 K K" k .. şı Rasim oğlu Turgut Vefa caddesin - sundurma ve onun altında sedef kak- Eksilmenizi beklemiye lüzum yok. · 
h. ·••andan genış hır !1efes alıyor. vını og u r an a ez, onya ur çu . ' T 

Qır a k ki k 1 . 1 mahallesinde 2 7 numaralı evde Sema- de Molla Şemseddın sokak 1 No. da malı kalın bir kapı gördü. Demişti. 
•~1tı· . 8 

er uza aşma ta 0 an amıra Nureddin Izmit Balıkpazarında 65 No Kapı sımsıkı kapalıydı. Aza sayısını kırk bire "!kardılar. •sın h k hat • ' ' · ~ 
'- 1-ie ay ırı~or: . .. .. evde Kemal Dinç, Sultanahroette Üç - Bu kapının sımsıkı kapalı oluşu da Hem de kırk birinci aza hemen o glhl 
flu ceeyl.. Bız karaya ot~r.duk... KU?UK SULU B~Y~ ,Ier sokağında 6 No. evde :Mehmet Ali, oraya gelenlere şunu anlatıyordu: reis kürsüsüne çıkarılmıştı. 

~~İt haber kılavuza kadar gıdıyor ve Beylerbeyı Yalıba~ı cadaesınde 5 7 Mersin, Cumhuriyet meydanında kah-
~rl_a! Portondo geri dö:ıerek o~lunun numaralı ev~e Behıce, Osmanbeyde veci Mehmet Edip vasıtasile Muzaffer, 
~ına geliyor. Şehap sokagında 79 nu.':1~.ra1ı evı:le Beyoğlu Esseyan mektebinden Agav-
~lı: k 1 Mustafa Savcı, Arnavutkoyuııde Sek - ni Bog-aziçi lisesinde 195 Sehim Ha _ t canı sı ı ıyor b 1 k w d 24 N de R ' "" &lı:at .. • an ar s~ agın a 

4 
.ı. •0 · ev . .eza::, simoğlu, Fatihte Eskialipaşa Müter -

On ~e yapabılır) Ankara, Iktısat Vekalctı zat ışlerı mu- ·. Asım sokağında 13 No. da Nuran 
~~tu un timttlcrinin yüzde sekseni bu .dürlüğünde Zekiye kızı Giinay Aktuğ. ~:ııköyünde Cevizlik Güneş sokağın~ 
~l'd~un baskm şeklinde olmasın - BÜYÜK SULU BOYA da 3 No. evde Sadun, Bursada Kuru -
~ Beyoğlu Senpülşeri Fransız kız mek- çeşme mahallesinde Altıpamıak <:ad -

J~llırıranlıkta kumandalar veriliyor, tebi talebesinden Şefika . Ateşoğlu, desinde 36 No. evde Liya Bahar, Sa -
~, ~tem isinde ki askerler, kürekçiler Beyoğlu 15 inci mektep 1 inci sınıf ta- matyada 43 üncü okulda 5 inci sın1ftan 

efa geçiriliyor, hatta bir kısmı Jebesinden Sabiha Coşkun, Yeşilköy Beria Bekir. 

1 İstanbul Belediyesi llanlan 1 
ı....--------Eminönü Kaymakamlığında11: Sahıbsiz olarak bulunup tahb muha-

fazaya alınan 3~77 markalı köpeğin sahibi her kim ise gelip alması 
ilan olunur. (B) (lü80) 

* * Hususi idareden aylık alan emekli ve öksüzlerin Eyliil 936 üç 
avhkları ~/Eylül/936 Salı gününden itibaren Ziraat Bankasından verile
~ektir. Aylık sahiplerinin Banakya müracaatları ilAn olunur. (B) (I079) 



ıo Sayfa · SON POSTA: Eyltil 8 

İttihatçılar Devrinde Gavur 
Mehmedin 
Y•ni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta rornam: 64 ---

~ MUHALEFET 0r 
Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü'? 

lataya açılan kapıya geldi. Oradan da, 
Yüksekkaldırıma doğru ilerledi .• 
Yokuşu sür'atle tırmanarak eskici 

Samuelin dükkanına girdiği zaman, 
Samuel ile karısı Roza karşı karşıya o-

Son Poıta • nın aiyasi tefrikası ı - 49 - Yazan: Ziya ş.ıör 

Herkesin, meşrutiyet adını verdikleri garip nesneye, lttihatcılar, gizlice başka 
bir isim koymuşlar: " Münevver istibdat ,, diyorlardı 

-E .. Doğrusunu isterseniz ıev • 
gilim !.. Ben de bu fikirde idim. Ne ya
payım?.. Sevgilillerime karşı, hazan 
böyle insafsızca hareket ederim. Am
ma şunu da söyliyeyim ki; bu, bir em
niyet meselesidir. Bir kere emin ol -
duktan sonra ... 

- Yalnız, ben de bir fey öğrenmek 

turmuşlar ,derin derin düşünmekte - Herkes ~era~ i~inde idi. Hadisatı J h.aldeyiz~ M~ca~eleye nasıl girişebili • J sinin ~e. fel~etin: sebebiyet veriri;} 
lerdi. görebilenlerın dıllerınde: rız?.. Eger ılerı atılsak, memlekette Onun ıçın hız (velayet) ve (vesaY~ 

Gavur Mehmedi görür görmez, he- - Canım; prens ile cemiyet ara • bir vak'a çıkacak. Belki de her taraf vazifemizi ifa edeceğiz. Bir eliınııo 
yecanlarını zaptedememişler; yerle .. sında bir itilaf akdedildi. ?ki kuvvet bir- kana boyanacak. İyisi mi?. Hele şim- meşrutiyeti, diğer elimize de miJleti ş· 

- Sorunuz. rinden fırlıyarak: leşti. Halbuki, prens ile cemiyet er • dilik sükut edelim. Hatta bir müddet larak ikisini müsavi adımlarla yüJÜlt' 

isterim. 

- Bakınız .. Sevgililerim, diyorsu • - Ah, Mehmet ağa .. Sen, geldin, kanı arasında, bir türlü samimiyet te· te fedakarlık gösterelim ..• Geceler, ge- ceğiz. 
nuz. Benden başka sevgiliniz olacak haaaa?... essüs edemedi. Prens, bir türlü faali • bedir. Bakalım, ne doğurur?.. Diye, düşüncelerini eöylüyorlat·•' 
!>111.. Diye bağırmaktan kendilerini me • yete geçemedi. Acaba, bunun esbaR ve Halbuki; otuz dört sene devam e. (3!) senelik idaresi zamanında, ikin~ 

- Bu gece rüyamda hepsi ile veda nedememişlerdi. hikmeti nedir?.. cien gece, (10 temmuz 324) tarihin - Sultan Ahdülhamidin ağzından ıık 81• 

'ettim. Ben de anamın, babamın Gavur Mehmet, bu heyecan ve sua· Suali dönüp dolaşmakta idi. de, doğuracağını doğurmuştu. Buna, işitilmiş olan sözlere pek müşabih bit 
hatta Hıristonun.. Ve hatta, elindeki lin ihtiva ettiği manayı tamamile his • Buna verilen cevaplar, çok muhte- herkes (Meşrutiyet) adını koymuş - şekilde idarei kelam eyliyorlardı. 
zambak kadar pak ve masum olan Pa- setmişti. Onun için gülümsemiş, ve: lifti. Ve sözleri (mevsuk) telakki edi- tu ... Fakat; hadisatın zorla doğurttu- İttihatçıların en büyük kabahatla ~ 
~ayanın üzerine beş bin yemin ediyo- - Evet, geldim. Hem de, aldıkla • len, muhtelif zatlar bu cevapları şöy- ğu hu garip nesneye, İttihatçılar gizli- rından biri de, bu sözü açık ve yükse 
rum ki; şu dakikada, gözlerim sizden ~~.!~~~İ~e. ~~~i~~i~ .. . < ~~?~•. :y~.!l. lece izah eylemektelerdi: ce başka bir isim koymuşlardı. Ona: bir şekilde söylememeleri idi ... MiJlt' 
başka hiç bir kadın görmüyor ... Eğer 

1 
B A D ., O J l _ İttihatçılar, etliye sütlüye ka- - Münevver istibdat. tin rehberliğini ve idaren;n mcs"ufö'7 

zerre kadar tereddüt ediyorsanız; Hav- _ • . rışmıyacağına dair Pariste Ahmet Rı • Diyorlardı. Ve bunun sebebini de, tini kabul ettikten sonra, millete bıl 
yar hanındaki un mukavelenamesini '-8--------------- a Bey vasıtasile prensten teminat al- şu suretle izah ederek: beyanname nesrederek: 
ı'mzalamadan evvel, ~urada sizinle de U Akc.amki Program zd 1 0 . . 1 k t k - Mesrutiyet, umumi bir isimdir. - Efendile;I.. Biz, otuz dört ıefle ., T ı ar. nun tizerıne mem e e e so • " 
f;>ir mukave'le imzalıyabilirim. BUKREŞ tular. Tabiidir ki, prens harekete ge • Halbuki bizim doğurttuğumuz çocuk, diyoruz amma; hakikatte, aaırlardıtll' 

- Hayır, hayır .. Bu teminatınız, ka- 7,0: Sabah neşriyatı, 13,30: - 15: Orkes - bir hususiyete maliktir ... Bu çocuğu beri istibdat altında in!ediniz. Serseıt' 
k çemez. tl' 

fi... tra onserl ve haber servisleri, 19: Konuş - 2 f 'h l l f tevdi edeceğimiz millet henüz, (rüştü bir haldesiniz. Bu sersemlikle, ınefr l 19 "0 Pl"k k 20 K r - ttı atçı ar, prensten evve s - l • 
Bozuk kaldırımlar üzerine çarpan ma ar, "' : .. onsen, : on crans, siyasi) sini isbat etmemiştir ... Binaen· tiyetin hürriyetini bir anda hazıneo.e 

20 20 Çift ply o 20 50 Akt" ııte 20 55 tan bula gelen onun adamlarını bir kö- 4 

hal seslerile, demir tekerlek gürültü • • : an ' ' : ua. ' ' : aleyh, eğer (meşrutiyet) ;le {millet) i miyeceksiniz. Birbirinize gireceksin'"'' 
d d Şarkılar, 21,15: Konuşmalar, 21,30: Scn!o - seye çektiler. Ya, bizimle birleşirsi • ) 

Ieri işitilmişti ... Amorfiya, erin e - T 1 k . haşhaşa ve başları boş bırakırsak, iki- (Arkası var 
nlk konser, 23,20: Plak, 23,45: Fransı:ı:ca ha- niz, ve yahut; derhal mem e etı ter-tin içini çekerek: 

' - Ah .. Araba geldi. Nihayet gidi- bcrler. kederek, reisin izin yanına gidersiniz: 
BUDAPEŞTE dediler. Onlara, cebren bir kağıt imza 

:rorsunuz, ha... 19: Budnpeşte konser orke.~trası, :!0.20 : ettirdiler. Hatta bu kağıt imza edilir-. Diye söylenmişti t.. Milyoner mısa- tkl 
1 2 20 Şen tıkralnr, mus · parça aıı, 2, : Haber- ken, ben de mevcut idim. Artık, prens 

fir de, sanki bu ayrılığın acısı ıçıne ler, 22,50: Cazband, 23,50: Radyo salon or -
· · ne yapabilir L ıökmüş gibi cevap vermıştı. kestralarL 

_ Ne çare sevgilim f.. f nsanlar, is- BELGRAD 3 - Prens İs tan bula gelirken, ce • 
tikbaldeki saadetleri için hazan feda- 20,50: Şarkılar, hafif havı:ı.lar. 21,30 Pltık, miyet tarafından da Çanakkaleye bir 
karlık etmek mecburiyetinde kalırlar. 23: Haberler, 23,20: Radyo orkestrası. ıstikbal heyeti gönderilmi~ti. Halbuki 
Çok değil.. Yedi, yedi buçuk .. Nihayet, VARŞOVA maksat, prensi istikbal etmek olmayıp, 
sekiz gün sonra, karşındayım .. Am .. 17: Solis konseri, 18: Sllezya Ş:'lrkılarından büsbütün başka idi ... Bu heyet arasın· 
ma, bilinmez. Belki, daha evvel de... blr popuri, 18,20: Keman kon.seri, (plak>, 19: da Yusuf Bey isminde bir binbaşı bu-

E E D h 1 l Konuşmalar, 20: Eğlenceli konser, 21,25: Ko- lunmakta idi. Bu binbactı, prens Sa • - vet.. vet... a a evve o sun , 
1 nuşmalar, 21,55: Radyo piyesi, 24.: Dans plak- bahaddin Beyi boş bir kamaraya çekti. - Baka ım. ıarı. b 

Gavur Mehmet, parmaklarının u • VİYANA Belindeki kntır topu gibi koskoca a-
cu ı'le yelegvı'nı'n cebı'nı' karıştırdı. Pa rahellum tabancasını göstererek: 

• (49,4 kısa dalga) 18,25: Piyano musikisi -
rıl parıl par1ıyan bir Fransız altını çı • Konuşmalar, 20: Haberler, 2o.ıo: Viyana _ - Yaa, prens Sabahaddin Bey!... 
kardı. Kahve tepsisinin içine bıraktı Oraz arasında reporta.j, 21: Eğlenceli Viyana Meşrutiyetin bani ve sahibi, hürriye -
Yarı mahçup bir vaziyetle mırıldandı: musikisi, 22,35: Hattanın haber lcoıiill, 23: tin de nigehbanı olan arkadaşların 

- Bunun kahve getiren kızcağıza ve- Haberler, 23,10: Çift piyano, 24.05: Dans mu- kat'i bir kararı var. Kendilerini bir 
rirsiniz ... Size gelince .. Şimdi, sizden sikisl. parmak bile geçr1'ek şu tarafa dursun; 
bir ricada bulunacağım ... Buraya gel- l\IOSKOVA hatta onlarla müsavi adımlarla yü-
diğim 7_;.nan, bazı arkadaşlar, yanım- ll.ll: Sovyet kompozitörleri, 21 : Karışık rümek bile yasak ... Daima bir adım 

konser, 22: Yabancı dlllerle neşriyat. 'd ] k · · V h' b' da fazla para bulundurmamamı tav - gerı en ge ece sınız.. e ıç ır za • 
PRAG k h . siye ettiler. Ben de, öyle yaptım. Pa- man; akıl, fi ir ve amıyet yarışına 

19,05: Bohemya şarkıları, 19,45: Almanca E b kl'f' k ralarımı bankaya bıraktım ... Tabiidir girismiyeceksiniz. ğer u te ı ı ·a-haberler, 19,55: Pldk, 20: Konu~malar, 20,10: • 1 1
: 1·, vapura gı' derken, ugv rıyaraO.ım ala- bul ediyorsanız; hoş geldiniz, safa ge • 

K "' Hafit musiki, dans parçaları, 21: Konferans, 
cağım. Lutfen vap\lra birini gönderi • 2ı,20: Çek halk ıarkılnrı, 21.50: Skeç, 22,05: diniz. Yoook eğer, lstanbula gider git
niz. Size, bir miktar para takdim ede- Beethoven'ln oda musikisi e.serlerinden, 23: mez, Paristeki gibi münakaşalara giri
yim. Haberler, 23,15: PH'ık, 23,45: İngilizce haber- şecekseniz; şuraya oturun da, valideniz 

Amorfiya, o güzel ellerile derhal ki- lcr. sultan hazretlerine hitaben vasiyetna-
bar ve cömert misafirinin ağzını ka- .............................................................. menizi yazıveriniz. 

' - ·- - ~ 

padı: + + Dedi ... Zavallı prens, ne yapsın? •. 
- Rica ederim, susur.y.tz ... Eğer bu· 8 OD p O 1t8 Ahret penceresi gibi aç•lmış olan ta· 

na dair bir tek söz daha söylerseniz; Jatanbul Gelir ve Pua bancanın deliği karşısında titriyerek 
beni, misafirlerini para ile kabul eden B O R S A S I dut yemiş bülbül gibi sükfü edeceğine 
bir kadın zannettiğinize hükmederim söz verdi... Bu hal karşısında, prens 
Ye .. Çok gücenirim. 7 • 9 • 1936 nasıl harekete geçmiye cesaret gös-

- Amma.·· ~ terir. 
Türk Devl'!t Borçlan 

- Rica ederim, susunuz. 
1 

Ura Llra 4 _ Cemiyet, prensle bir rnuka • 
- Pekala, sevgilim ... Ancak, em - % 7,11 T . B ı 73.65 % 6 Haztne B. 46,00 · vele akdetti... Bu mukavele mm:ibin • 

· · ' t t tmı'ş olmak ı'rı'n susuyo • O'f 7 • T B II 22 ıo Dah1U istikraz 95,75 • f k 1 k rınıze ı aa e :r -;o ·" · · • ce, prens kat iyyen ır acı ı yapını • 
rum. o/o 

7•~ T. B. m
21

'
85 

yacak. Ve, Paristeki programının ka-v d · · b' h l' f · kl u Devlet Demiryolları Borçlan k B e a merasımı; ır ay ı ıra ı s • pağına bile elini dokunmıyaca .. u-
rette cereyan etti. Amorfiya; değen, Lira Lira na mukabil cemiyet te kendisine la -

k 'l d h' t J k 'ht' )' l l:rgani 97,75j\ Anadolu Ivl'II ~4.10 
çe i ta{lı ı e a ı tar 1 ma ı ıma ı 0 

• 100 oo )'tk oldugv u mükafatı verecek; meclisi Sivas Erzurum · 1 Anadolıı M_ 45,00 
mıyan bu kıymetli misafirini teşyi et· meb'usan riyasetine geçirecek. Eh, 

k k k k d · d' Soıyeteler Etlı~mı 1 
mek için, so a apısına a ar ın ı .. · Lira Llrıı. böyle parlak bir mukaveleden sonra, 
Araba uzaklaşırken, kalbinde bir şey- İf . B. MU. 85.00 ıl tst. Tnrn<a7 22.50 artık prens fırka mücadelelerine giri-
ler kaynadığını hissetti. • • Hl\. ıo,oo Bvmor,,1 9,23 eecek kadar safderunluk gösterir mi? .. 

İste, nihayet.. Servet ve saadete, • ı N11me ıo,ooı 1e:rk0:i 14•75 ' " h b' k k'll 
' D 81.00 ı\ . Çlmento 12.60 Bu rivayetler, da a ır ço şe ı er-merdiven dayamıştı. Şimdi, artık bü • Merkez B · d ' d 

l ÇEKLER______ de devam e ıyor u. 
tün o birer, üçer, beşer gecelik aşıkla- Kr,. I. T. L. fclı Prens Sabahaddin Beye mensup o-
rına şöylece kuvvetli birer tekme vu - İst!'!rln 635.00 \\ Llret 10.0936 !anların, kendi dostlarına ve mahrem 
racak.. Hepsini sağa, sola fırlatacak .. I r . Frangı 12,06 Dolar O, 7)25 1 b 1 'f ı· 

-------- ------ı asinalarına vuku u an 1 şaata ge ın-Renk renk, çeşit çeşit adamları mem- ı ı T f l 
NAKİT ce; yüz bin ki~inin alkış tu an arı a-n un etmek için o üziintülii ve meşak- ) 1 · 

Kr~ . Krı rasında lstanbula giren (pir erinın katıl. hayata veda ederek, bir nıilyo • 
1 

2o • . Frangı 165 "''il ı "1 -'- .<ın,OJ k 
.. ,\iV " z.,.. birdenbire aldığı hazin sü Ut tavrının nerin karısı.. Hadi; karısı olmasa hı- ı r>olar 126.00 20 DrnhrrJ 23,00 

1 

1 ı .. terl~n tıJS.001 20 Leva 25,•)} gayet tabii olduğunu söylüyorlar: 
le, o milyonerin m;resi olacaktı. "O Liret 170,00 20 Ley 16,00 _ Acele ettik. Mem!ekette, haki 

D d katen meşrutiyet ilan edileli, zanney • Gavur Mehmet, Havyar hanının ; ı Borsa ııın a 
L K }edik. İstibdadın; Yıldız sarayından, 

caddedeki kapısı önünde i!rnbcıdKnn in- ı Kredi Fonslye . . 'I Mübadil Bon. ~.~ Şeref sokağına nakli mekan ett·i·ğ'.~i 
di. Arabacıya, parasını verdi. apt • 188' seı1 .... l oo.oo oayrl • • 00,00 k B d ) b t 

' "~ farkedemedi ... u a am ar, u un dan içeri girdi. İki tarafa sa?:rc-flar ve l!.103 .. ıoı.so.ı Altın 951 l k 
1 1

1 ı 06 5 ,il •• ldl oo kuvveti ellerine almışlar. On ar, gö tüccar yazıhaneleri sıralanmış olan da- I! ıo ıı " • 111 ..... ec Y• ' 

1 ...,.. demir içinde.. Biz ise, çırçıpla" bir racık ve dolambaçlı yolları geçti. Ga-
1

"'" -·· -

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
Bolu İlinin Gerede ilçesinde hudutları şartnamede yazılı Geyik ,ara 

Devlet ormanından " sekiz ay içinde imal ve ihraç olunmak üzere ; 
numaralanmış ve ölçülmüş gayri mamul 3684 metre mik'ab ye 13 
desimetre mik' aba denk 2387 adet devrik köknar ve 359 mette 
mik'ab ve 967 desimetre mik'aba denk 183 adet devrik çam ağ•cl 
bir ay müddetle kapalı zarf usulile arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 25/9/936 Cuma günü saat 15 de Bolu OJ111811 
Müdürlüğünde yapılacakbr. bedeli 

3 - Beher gayri mamül metre mik' ab köknarın muhammen 
23.t kuruş ve çamın 282 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 718 liradır -d-
5 - Şarbıame ve mukavele projesini görmek isteyenler bu mu 

det içinde her gün Boluda ve lstanbulda Orman Müdürlüklerine •' 
Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (971) 

Dördüncü İcra Memur-İstanbul 
luğundan: 

Hasanın tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci deree;:;, 
ipotek edilmiş ve yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına (1 
lira kıymet takdir olunan Cuma.rtesi pazarında y Akşemsettin ~~ 
sinde Çukurçeşme halen Keçecıler Fırın sokagında kayden eski ,t 
yeni 83 numarlı üstünde üç numara bulunan ve. satı.imasına kaf joİ 
verilen bahçeli evin evsafı aşağıda yazılmıştır. Zemın katında: ~j, 
kırmızı çini bir antre ahşap döşemeli bir sofa üzer~n~ üç oda bı~ b gas 
bodrum katında: Zemini toprak bakkal tavanlı ıki oda ve bir _.o 
ocak yeri, gömülü bir küp ve bir kuyu ve zemin katındaki sof et 
altında bir kömürlük, bahçede meyva ağaçlan mevcut olup pencerd 
demir parmaklıklıdır. . . _.J .. ts 

HUDUDU: Sağ tarafı takunyacı Hacı Mehmet efendi ve ~ 
Akşemsettin mektebinin bahçesi arkası kabrista~ ve bost~n kap~il 
tarafı merhum Şebabettin ve Numan vereselerı bahçesı ve ., jlo 
arsası ve Mustafa ve Mahlw arsası, cephesi Çukurçeşme sokağ'l-iı>İ 

7 2 b' ıe ..... mahduttur. Mesahası umumi 554 m2 o~u~ ~und~n l m ~na t~tı 
kalanı bahçedir. Binanın dışı sıvasız kagırdır. İçınde elektnk /'J'j6 
vardır. İşbu bahçeli ev açık arthrmaya vazedilmiş olduğundan 2711~~ 
tarihine müsadif Salı günü saat l 4 ten ı 6 ya kadar . oıır' 
de birinci arttırması icra edilecekti~. Arttı~ma ~~d~li ~ıyoıe~~
hammenenin % 75 ni bulduğu takdırde muşterısı uzerınde ~ 
lacaktır. Aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki ~o 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 11/~1/9~ t apıl•" 
müsadif Çarşamba günü saat l 4 ten 16 ya kadar keza daıremızde Y el)İO 
cak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhaoııP~kaJI 
% 75 ni bulmadığı takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına teVp}eri" 
geri bırakılır. Satış ~eşin~ir. Ar~ı~aya iştirak e~ek ~te~ )Jit 
kıymeti muhammenenın '}o 7 ,5 nıspetinde pey akç~ı vey tfald~ 
bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazıındır. d 

1811
JJI 

Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda diğer alaka 
8 

_ ... ca" 
·ı f . ve ..,.-ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususı e aız ·}ıirıdeO 

· l · ·1 b. l·kt ilan tarı dı rife dair olan iddialannı evrakı müspıte en ı e ır ı e . ıaııoı t• 
itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirınelerı bedeliJıİP 
Aksi takdirde haklan Tapu sicilli ile sabit olmıyanla~ ~abŞ tanôfiYt' 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi,. tenvı.rı~e, _ıO ,eııt' 
den mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf ıcaresı ılezil o1uııut· 
lik vakıf icaresi tavizi bedeli müzayededen . t~nden itibaıd' 
Daha fazla malumat almak isteyenler 10/ I 0/936 tarıhın 

8 
prt.,.-

. .. bil · · · d · d k b l d ulacak arttıroı cut herkesın gore mesı ıçm aıre e açı u un ur da 111ev 
mesi ile 934/2485 No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosya 'to59) 
vesaiki · görebilecekleri ilin olunur. 



8 Eyluı SON POSTA Sa:vfa u· 
1:::::::::-==========================================~=:==========================:;========================================~~~;,.. 

Eski FEYZIATI 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yabaız 
Kızlar ve erkekler için ayr1 bölUklerdaı An11, ilk, Orta ve Llee sınıflara 

Rayıdlar başlamıştır. Kayıd ve tafsilat için hergiln mektebe ve yalnız tarsnat almak için Yeni postane arkasında 
Basiret hanında Özvoı idarehanesine müracaat edilebilir. lsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

Arnavulköy, Tramvay caddesi Çlttesarayler. Telefon: 36.210 

istiklAI Lisesi 
Dlrelltlrltlltladea: 

l - tık, orta vo Lise kısımları Jçin Kız ve Erkek, yatılı ve yatısız 
tealbeknydına bsışlannnııştır. . .. 

2 -Kayıd :çin hergtln saat 10 dan 16 ya kadar okula moracant edılebılır. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasıliknaıne ile. nynla!1 tnleben!n 

yerine az mikdarda yeni talebe ıılmacaktır. Okula gmnek ısteyenlerın 
bir an evvel niüracantları tavsiye olunur. 

4 - EylUll\n on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin mll· 
racaı.tıarı ku bul edilmiyecektir, 

· 5 - İsteyenlere kayıd şartlannı bildiren tarirname gönderilir. 
Şehzndebnşı, polis karakolu arkasında. Telefon· ~2534 

( İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 -2500 Kilo demir tel 
33000 ,, Siklop çenberi 

Yukanda cins ve miktarları yazılı, malzeme nümune ve ıartnamesi 
lnucibince 17/IX/1936 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 15 de 
Pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin nümune ve şartnamelerini 
görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
~0 7,5 güvenme parasile birlikte Kabataşta inhisarlar Levazım ve 
Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım komisyonuna müracaatlan. (781) 

* * . idaremiz ihtiyacı için farlnameai mucibince 24 ton mazot 14/IX /936 ta-
~İne rastlayan Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. Js -
ltJcıilerin tartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olu
~ gün ve saatte o/o 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kabatafda lnhinrlar 
\'azım ve mübayaat Şubesi müdürlüğündeki alım Komisyonuna müraca-

'llan. (918) 

* * 1 -İdaremizin Bitli.ate yaptıracağı 35022 lira 37 kurut kqif bedelli 
ltelye İnfaatı kapah zarfla ·eksiltmeye konmuttur. 

~.} 7 Ek~iltmc 16/IX /936 Çartamba günü aaat 15 de Kabalafta levazım 
~ındeki alım, sabm komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2626 lira 67 kuru,tur. 
,.: - lateldiler ihaleden eıı az Ü<- gün evvel inhisarlar intaat tubesine gele
t hq aibi itleri muvaffakiyetle yaptıklanna dair resmi vesaik gösterdik
en sonr. ehliyet vesikası abnahdırlar. 

5 - .ihale enalo 175 kuru, mukabilinde latanbulda lnhinrlar iııtaat 
9'1beıinden ve Ankara ve Bitlis Basmüdürlüklerinden alınabilir. 

6 - Teklif kapalı zarfları en geç. ihale günü tam saat 14 de kadar adı ge. 
Sen Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmit olmalıdır. t<804» 
----::----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İstanbul 
luğundan: 

Dördüncü İcra Memur-

Belkısın Emniyet Sandığına birinci derecede ipotekli olup tamamına 
thli vukuf taraf tndan ( 5424) lira kıymet takdir edilen Büyükadada, 
Canü mahallesinin Güzeller sokağında eski 25 yeni 27,27 / I numaralı 
6
nü Güzeller sokağı, sağı 34 arkası 31, solu 36 parsel numaralar ile 

lbaLdut mozayik merdivenle çini döşeli ve randadan zemin katına 
tİtildikte bir sofa üzerinde 5 oda, bir hela, yemek odası, yanında bir 
llıtıtbah ve bu kabn bir kısmının albna miisadif bodrumda kırmızı 
~~ni döşeli bir taılık üzerinde bir oda, bir hamam, bir kiler, bir hela, 
h~rincl katta: Mozayik merdivenle bahçe tarafından çıkılır. Müstakil 

SALON DEDiKODUSU 

Salonların başlıca dedikodusunu tu· 
valet eşyası teşkil eder. Üç Bayan, bir 
araıya gel;!nce, hemen, kullandıklan 

krem ve pudrayı birbirlerine ıııedhet· 
meğe başlarlar. içlerinde, pudrasını, 
kremini, rujunu, losyonu sık sık değiş· 
tiren Bayanlar pek çoktur. 

Yalnız VENÜS KREMİNİ ve VENÜS 
PUDRASINI kullanmağa alışmış olan
lar, ömürlerinin sonuna kadar, onun sa
dık bir müşterisi kalırlar. 

VENÜS ~ARKASI, başka bir mar
kayı aratmıyacak hususi mcz.iyetlere 
malik eşsiz markadır. 

Deposu: Nureddin Evliya Zade Tica
rethanesi 1stanbul. 

İstanbul yedinci icra memurluğuııılan: 
Yeminli üç ehlivukuf tarafından tamamı

na 1500 lira kıymet takdir edilen lstanbu1da 
Topkapı haricinde Takeci merkcr. efencli ma
hallesinde Davutpaşa cadd~ inde eski 9 ve 
9 mükerrer yeni 79, 79/ 1 nnnıarah tahminen 
ı8088 metre murabbamda derununda dolap 
ları ve teferrüatmı havi iki atfet bo;-ıtan ku
yusu ve muhtelif eşcan nıüsmire lle üç oda 
ve bir mutlak ve teferrüata saircyi havi bir 
kat bina ile ahır ve salaş matbahı bulunan 
bostanın 121 hisse itibarile lı.ırk hissesi a~ık 
arttırmaya vazedilmiş olduğuııd:ın 26110/936 
tarihine müsadif pazartesi günii saai. 14 de.n 
16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti mııham
menenin yüzde 75 ini buldul;'u takılirde müş
terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıranın taahhüdü baki kalmak ü

~re arttırma on beş ıün müddetle temdit 
edilerek 10 11/936 tarihine mÜliadU s:'h P,.il 

saat 14 den 16 ya kadar lı.eza dairemizde ya
pılacak ikinci arttırma bedeli kıymeti mu
hamenenin yüzde '75 ini balmadıtı takdirde 
satış 2280 numaralı kanun ahkamına tevfi
kan reri bırakılır. Sataş peşindir. Arttırmaya 
iştirak etmek istiyenlerin kı}'meti muham-
menenin yüzde yedi buçuk nispetjnde pey 
akçeleri veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil bulunmlllan liumdır. Hak-
ları tapu sicilli ile sabit olı1uyan ipotekli ala-
caklılarla diğer alakadaranın ve irtifak hak-
kı sahiplerinin bu haklarını ve bu~usile faiz 
ve masarire dair olan iddialarım evrakı müs
biteleri ile birlikte ilin tarihinden itibaren 
nihayet yirmi &'ÜD zarfında birlikıe dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklara 
tapu sicilli ile sabit olmayanlar satL<: bedeli-
nin paylaşmasından hariç kabrlır. l\Iütera-
kim vergi tenviriye tanzlfiyedf'n mütevellit 
belediye rüsumu ve vekıf icare~i bt>deli mü
zayededen tenzil olunur. Yirmi senelik vakıf 
icaresi taviz bedeli müşteriye aittir. Fazla 

malümat almak istiyenler 2/11/93' tarihin-
den itibaren herkesin görebilme-.i için da-. 
irede açık bulundurulacak :ırttırm.1 şartna

mesile 93312629 numaralı dosyaya müraca-
atla mezkür dosyada mevcut TeSaiki görebi-

ır kapı ile bu kata girildikte bir sofa üzerinde 5 oda, bir hela, 
)~k odası, yanında bir mutbab bulunan bahçe ve haneden ibaret 

~p alt ve fist katlan ayn kullanılır tarzda inşa edilmiş ve bahçede 
ilci inama aynlmış, her iki kısmın sokaktan kendi bahçelerine girilen 
deamr parmaklıklı kapılan bulunan kağir ve yeni İnf8 edilmiı ve ön 
~a her bölük için sarnıç olan elektrik tesisabm havi ve umum 
llıtsahası 387 m2 olup l 24 m2 bina geri kalan bahçe olan bir evin 
'- lecekleri ilin olunur. 
lılamı açık arttırmaya vazedilmiştir. , .. ___________ ,., 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti D J 
~U~ammene-ııin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın e n İ Z y 0 l a r 1 
t~llıinat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, l ş LE TM E 5 ı. 
ttlttriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Artbrma şartnamesi 2111/936 Acenteleri: K.araköy Köprübaıı 
~tihine müsadif Pazartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecek- Tel. 42362 - Sirkeci Mübürdanade 

·Birinci arthrması 19/ll/936tarihine müsadif Perıembe günü dairemizde Han Tel 22740 
~t 14den 16ya kadar icra edilecek birinci artbrmada bedel kıymeti mu- ı•--•• ._. __ •I 
~enenin %75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son BU HAFT AKI 
~manın teahhüdü baki kalmak üzere artbrma on beş gün daha MERSiN HATii POSTALARI 
l it edilerek 4 I 12 I 936 tarihine müsadif Cuma günfi uat 
, 
4 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci ~a neticesinde en çok 

ıı tttıranm üstünde bırakılacakbr. 2004 numaralı icra ve İflis kanunu
;: 126 ıncı maddesine tevfikan baklan tapu sicillerile sabit olmıyan 
~ tekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
._. ~klarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarım ilAn 
'ili tilıınden itibaren 20 gün zarfında evrakı milsbitelerile birlikte daire
'1 ~e bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit 
• "1ıyaniar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim 
yttgi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rüsumu ye 

dt '1tü icaresi ve 20 senelik vakıf icaresi tarizi bedeli mözaye-
9 den tenzil olunur. Daha fazla mal6mat almak iateymlerin 
.ı~/1659 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahalleu haciz ve tak· 
ili kıymet raporunu görüp anlayacakları ilin olUDur. , (1058) 

Yalnız bu haftaya mahsus 
olmak üzere İstanbuldan 8 
Eylül Salı ve 10 Eylül Per
tembe günleri kalkması lizım
gelen Mersin batb postaları 
birer gün teehhürle kalkacak
lardır. 

Buna nazaran 9 Eylül Çar
şamba saat onda kalkacak 
postayı ERZURUM vapuru, 11 
Eylül Cuma saat onda kalka
cak postar da GÜNEYSU 
vapuru yapacakbr. "1075 

ONUN 
o 

EMSALSI 
OLDUGUNU 

0 . . 
GORECEKSINIZ 

C::::. ·U~ 

Hava kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
s. ncl Ketlde 11 EylUI 938 da:fır. 

Büyük ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.00() liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır .•. 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak seksen beş adet portatif yazı makineai kapalı zarf. 

la eksiltmeye konulınuttur. Eksiltmeye ittirak f81tları: 
1 - Teklif mektubu «teslim müddeti tasrih edilmelidir.» 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelerden bir 

adet. 
3 - Müteharrik aksamın analiz raporu. 
4 - o/o 7 ,5 teminat akçesi. 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 

Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilınelidir. 
Eksiltme müddeti 15 Eylul 93§ ak.-m aaat on dörde kadardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. « 1035» 

·~------------------------~----~----------~--· 

Gayrı menkul malların açık arttırma ilanı 
Tokat icra memurluğundan: Açık arttll'ma ile paraya çevrilecek gayn menku1-

ne olduğu: 4 tarla 1 deyİrmen yeri gayrı menıkulun bulunduğu mevki, mahalle.;, 
aokaiı, numarası: Leveke köyünde Gerdil ardında 2 dönüm, Çilkayada 3 dönüm, 
Çayır ~arla 12 dönüm, Ululuk 5 dönüm, Deyİrmen yeri 100 artm, 

Takdir olunan kıymet: Tapunun 69 numarasında Gerdil ardı mevkiinde 2 dö • 
nüm tarla 25 lira, tapunun 71 numarasında Çilkayada 3 dönüm tarla 65 lira tapa
nun 72 numarumda Çayır tar]a 12 dönüm 200 lira, tapunun 73 numarasında UJa. 
luk 5 dönüm 35 lira, tapunun 79 numarasında 100 arım deyirmen yeri 20 lira, 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat; Tokat icra oduı 16/10/936 cuma gü
nü saat 14 • 16 

1 _ İıbu gayri menkulun arttırma fArlnamesi 16/6/936 tarihinden itibaren 935/ı 
594 No. ile Tokat icra daircainin muayyen numarasında herkesin görebilmesi için 
açılo:ır. İlinda yazılı olanlardan fazla malUınat almak isteyenler, İfbu ıartnameye 
ve 935/594 dosya numarası ile memuriyelimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttumaya iıtirak için yukarıda yazılı kıymetlerin % de 7,5 nishetinde pey 
veya Milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı saJ.Jplerinin 
gayn menkul üzerindeki haklarını hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını 

iıbu ilin tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müabiteleri ile birlikte memu• 
riyetimize bildirmeleri İcap eder. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkca 
aatıf bedelinin paylapnumdan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya ittirak .ıe:nı .. alfttıma pl'tumesini okumUf 
ve lüzumlu maliımat almq ve bunlan tamemen kabul etmİf ad ve itibar olunurlar. 

S - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağrıldıktan sonra en çok art
tll'ana ihale edilir. Ancak ar:t1nna bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ıini bul• 
maz 'ftYa aahf isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakJılar olup da bedel bun 
)aran o gayri menkul ile temin edi1mit alacaklarının mttmuundan fazlaya çıkmaz• 

sa en çok arllıranın teahbüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün dahıı temdit ve 
1 S inci gün ayni saatle yapılacak ar~brmada bedeli satıı isteyenin alacağına rüçhanı 
olan diier alacaklıların o gayri menkul ile temin edilrnif alacakları mecmuundan 
fazlaya çıkmak tartile en çok arttıran• ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmez• 
ıe ihale yapılamaz. Ve aatıı talebi düıer. 

6 - Gayrimenkul kendi.ine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet i
çinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek tek• 
lifte bulunan kimse arzetmit olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı o!maz veya 
buhmmusa hemen on bet süD müdde~ arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana iha• 
le edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçenıünler için % betten hesap olunacak fa. 
iz ve diier zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tab. 
sil olanar. 

Yabrdaki G. menkuJat yukarda gösterilen 16 • 10 • 936 tarihinde Tokat ic
ra mawhııia odumcla ieba ilia •e ~ arttJrma pNDamesi clairesiade ..aJa, 
caiı ilfıa o1-
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AMERiKA, iNGiliZ, FRANSIZLAR 
bile taklid edememişlerdir. Kariyyen paslanmaz, yoz defa tıraş eder. AUlmeti farika ve ihtira beratı vardır. Paslanmaz Hasan tıraş makinesi ile Hasan tıraş fırçası, Hasan braş pudra, kolonyalad 
Hasan tıraş sabunu, kremi tıraşın bir dakikada ve zevk içinde yapılmasıııı temin eder. Mutlaka Hasan markasını israr ile arayınız. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. 

FENA HAVALAR Y AKLA IYOR! ~ 
Bunun. içi~: elbise ihtiyacınızı EK S L S y O R 

flllldiden Galata'da 

BUJUk Elbl•• Tlcarethaneainden Temin Ediniz. 
En malıir makutarlar tarafından biçilmit ve en milkemmel kumaılarla ke

mali itina ile dikilmif kadın, erkek ve çocuklara mahsus ELBlsE, PARDESO, 
MUŞAMBA ve PALTOLARIN en zengin çqidlerini bulacaksınız. 

Muşambalar 11 1-2 lir•c!a0 itibaren 

:=ı Pardesüler 13 1-2 '' '' E~~ü:e-IPardesüleri 
Gabardin 

17 1-2 
'' 

,, 
Paltolar 13 1-2 

'' '' ____ _.Çocuklar için zenp çefidlerde PARDESO ve MUŞAMBALAR da vardır. ~---r 

~~--------------------------------------------------------------------__,. 

Bu akpm : HARBİYE' de 

•• 
B E L v u 

IBaJıçesiııde 

KeawDi NECATI TQKY AY 'm 

19 ncu san' at yıldönümü gecesidir. 
... _ •• pceye bllttbı muiki AD'atkhJan İftİrak edecektir. 41-p 

KANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva 
usarelerile hazırlanmıştır. Hazmı 
kolaylaştırır. lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizJiyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGILlZ KANZUK ECZANF-51 
Beyoilu • latanbul 

Kayıp: Türk Tsc:aret Bankası İzmit ko

lundan aldıiun 206 sayılı cari hesap kar· 
nemi zayi ettim. Yenisini çıkarttığım için 

eakiainin hükmü •kabnadıjmı bildiririm. 

Bakkal Ali lzmit istiklal caddesi 

BAYLARA TEKSAYT 
ECZANEDE 

SATILIRI 

Y• .. d•l••H• ekonomi 
devrl11de alze pah•hr• 
111•1 eclll••k istenen 
-•lhatlan .. phell a•· , ...... 
Her nerde vı her hangi 
bir saatte Krem Pertev't 
kallanabtlirllııis. Yanın sa· 
at zarfında o tesirini gös~ 

tennlştir, bile. 

Krem Pertev'in yanm asır· 
bk şöhreti asılsız değildir. 

Yüzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 
kanaatlerlnl sorabilirsiniz. 

Dlf HllKIMI 
Halll llya• Akben 

VJyanada toplanan beynelmilel diş 
tababeti kongresinden avdetle has

talannı tedaviye başladı. 
._ ___ • Ankara caddesi 66 

&o• Poala ......... 

Nepiyat Mel. ı SeUm Rqıp BMEQ 

•AHIPLUll l ~ = ==JOIL 

BU TECRÜBEYE 
TANA"f1UL EDEN,==================~ 

YALNIZ L' Al/AJ'A. ·~Jftll A • !f f4VA~ .t!~Jifllıılf/I. 
, ~ rır ~ .. ?',, ~i,?'i.f 'tVlf!ıı~ ilJ( ~ 

.Mit. r : 
~~ 

Sabah dokuıdan akşam saat 
beşe kadar mat, sat ve sevimli 
bir ten. GOndoz tekrar pudra-
lanmağa hacet yok. işte; hava
landırılmış yeni Tokalon pud- . 
rasmın garanti muhassenab 
bunlardır. Bu cazib havalandır
ma usuıo, Parisli bir kimyage
rin keı;;fıd ır! Bu usul dairesinde 
havası toplandırılmış yegane 
hant pudradır. Şimdiye kadar 
yapılan pudralardan on defa 
daha sar ve daha hafiftir. Bu 
usul, Tokalon pudrasının istih
zarında kullanılmaktadır. İşte 
bunun içindır ki, Tokalon pud
rası, daha mwıtazam ve daha 
mllkemnıel bir tarzda yapışır, 
cildi hemen hemen görünmez 
bir gnzellik tabakasile kaplar 

157 
Birinci 

mUkAfat 

Kazanmıştır. 

Her hususta 
teminatlıdır. 

ve yOze tabit bir gO.zellik ve
rir ve modası geçmiş ve yQze 
bir makiyaj şeklini vermed• 
kalın Adi pudralardan tamamea 
başka bir tesir yapar. Bu yeni 
Tokalon pudrası yüze yapl.Şlk 
kaldığı cihetle buna c8 saatlik 
pudra• tabir ederler. Artık ne 
parlak burun, ne yağlı cild g6-
rllnmiyecek, belki rozgar, yag
murun ve terlemenin icrayı te
sir edemiyeceği mat, sat ve • 
vimll bir ten görünecektir. 

Herk.O. mklae 
U)'21181eatae 

saattir. 
Cep, kol 
ve spor 
•••tlerl 

lhpo••ı 

l.tanbal S.
Hamam, Ha.-

Han No. 1 

Kolec ve Ticaret kısımlarlle ..__ ... 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Eylllllln 22 nci salı g1lnQ saat 13,30 da açılır. Sıhhata, tedrisata 98 
ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı gQnleri alll 
9-12, cumartesi gQnlert saat 14-18 e kadar mektebe mtıracut. ı.-

~--. teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon : ~7' ~ .. "'.. 

PBOTEjl~ 
Merhemini kullanan Frengi ve Belsolulduğuna tutulmaz. Her eczanede ı.1ız1.-....-

1 

loa Posta 
iLAN FIATLARJ 

- Gazetenin- esu yllZllile bir.~ 
tunun iki satın bir ( ...... 
sayılır. 

2 - Sahifesine söre bir aaatİlll J1P 
fiab tunlardır: 

Sahife : ı - ttt ~ 
• :2-111. 
• 3-Ht • 
.. • - 111 • 

Diler yerler : - • • 
Son sahile : - .. • -

l - Bir santimde va .. tl (8) ..... 
me vardır. __ ..._. 

4 - ince ve kalın yuılar tu-=--
rı yere söre santimle ~ 


