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ov zla onferansı evv iki gece çok 
ciddi bir in ıta tehlikesi geçirdi 

Meeeeee 

• Sovget, lngiliz, Türk delegeleri arasında sabaha kadar süren 
sıkı müzakereler oldu ve nihayet dün akşam ihtilô.f halledildi 

Harpte Boğazların vaziyeti I· 

hakkında Rus tezi kabul edildi 
Fransa ile Türkiye bir 
mütekabil emniyet 
paktı yapacaklarmış 

. 

Maddenin bir. fıkrasına Bulgarlarla hiç 
beklenmediği halde Rumenler itiraz 

Bu pakbn Sovyet - Fransız pakhnın aynı olacağı, 
iki taraftan biri taarruza uğrarsa diğer tarafın 

yardıma koşacağı bildiriliyor 

ettiler, fakat vazgeçecekler 
I ········:····················································· 

Paria, 15 (Radyo) - Bugün Montrö'deki siyasi mahalilden ıızan 
ve ehemmiyetle kar ılanan bir habere göre yakında Fransa ile Tür
kiye arasında bir mütekabil emniyet paktı için müzakerelere ba la-

* * * 
Bundan sonra görüşülecek en mühim madde 25 nci 
maddedir. Mukavelenin imzalanır imazlanmaz tat
bikını istiyoruz. Montrö'ye bir tek devletin tasdikına 
iktıran etmediği için tatbik olunmıyacak bir mu-

kavele elde etmeye gitmedik 

Çanakkale Boğumdan bir manzara - ~ 

G erek Montröye gönclercliğimiz arka~a imı:zclan, ıgerekı• difer 
membalardan alclı~ımız haberler Boğazlar konleranıının evuelkl 

Becc ~ok ciddi bir inkita tehlikesi gerircliğlni bildirmektedirler. 

Montrö'deki arkada~ımız sauuşturulan bu tehlike~i anlatırken §Un• 

ları söylüyor: 

«Sovyetler, lngiliz heyetinin harp halinde Boğazların her iki muharip tara
fa da açık kalmasında ısrar edece~ini öğrenmşilcrdi. Konuşmalar asabi bir 
hava İç~nde sabaha kadar devam etti. Sabaha karşı iki taraf hükumetlerin • 
den talımat istemeğe karar verdiler. Öğle üzeri bütün bunlar şayi oldu ve 
konferansın dağılmak üzere olduğu rivayetleri meydana çıhı. Tam bu daki
kalarda delegelerin de istedikleri talimat gelmişti. Başhyan bedbinlik havası 
tekrar değişti.» 

inkıta tehlikesini Alman dostu lngiliz amiralliği tevlit etmiş 
Diğer taraftan Fransız ajansı da bunu §Öyle anlatıyor: 

.. «Boğazlar konferansının mesaisini muvaffakıyetle bitirmek üzere oldu
gu daha dün zannedilırken birdenbire ortaya bir takım müşkülat çıkmış • 
tır. 

. ~ovyet heyeti 11 u hhasasına göre, lngilizler, harp zamnnında Karade • 
nızın kapanmasını kabul etmişler iken Alman taraftarı olan lngilizlerin 
teşviki ile harek t d B · · il w • • 1 d b k l d .. c c en rıtanya amıra ıgmın tesu::ı a tın a u arar arın • 

an rucu etmişle-rdir. " ' 

J Heyeti murahhasalardan hiçbiri, Fransız baş4furahhası Pol Bonkurun uz-

Başmka gaı-:retlerinc l'ağmen vaziyetini değişti\-mek iste.miyor. Maamafih, Pol 
on ur nıkb' r-· . h 
1 

T.. ın ıgını enüz muhafaza etmektedir. ,Meselede başlıca alakadar 

I
o an urk heyeti murahhasası ise sabırsızlık alametleri göstermeğe baş
amıştır. 

ihtilafın l<at'i şekilde halli 
Konf cransın son vaziyeti bu ihtiltilın kat'i surette halloluncluğu. 

~~ 1anla~maktadır. Şimdi gene .Montrö'ye gönder.diğimiz arkadaıımızi 
ın eyelım:_, (De ci sayfada) 

Italya da, Mısır 
Hududundaki 

Askerini çekiyor 
Londra, 15 (Hususi) - İngiltere 

ile İtalya arasındaki münasebetlerin 
_g t:iİnlestiği ve ln~iltere Akdenizf> 
donanmasını gönderdiği sıra1nrda hal

( Devamı 5 ci sayf da) 
~···· ..... . 

Yeni siyasi tefrikamız 
lttlh tçll r devrinde 

u 
Nasll doğdu, nasll 
ya adı, nasd öldU? 

Y zan: zır $ kir 

. . 
nacaktır. Bu pakt, Fransa. Sovyet Rusya paktının tıpkısı olacak ve 
Türkiye ile Fransayı mütekabil yardım esası ile bağlayacaktır. 
Bu suretle iki taraftan biri, üçüncü bir tarafın taarruzuna uğradığı 
takdirde diğer taraf bütün kuvvetleriyle onun yardımına koıacaktır. 

Almanya-Avusturya - ltalya anlaşmasına mukabele 

omanya 2,5 milyon 
ster inlik silih alıyor 
Sovyet ordusunun Romanyadan geçerek 
Çekoslovakya'ya kolaylıkla gidebilmesi için 
sevkulceyşi bir yol inşası da kararlaşb 

1 
Hitler, Musollnl ve 
Alman ordusiyle 
ltalyan ordusun· 
dan görnnnşıer 

Londra 15 (Hususi) - Romanyanın ı konferansını hnzırlnynn devletlere şunlnn 

HUrrlyet ve ltilllfın Lideri 
1
Çekoslovakyadan 2,5 milyon sterlin istik· söylemektedir: 

Miralay Sadık raz ettiği haber verilmektedir. Romanya cıSizin muvafakatiniz olsa da olmasa 

(ittihat ve Terakki) tefrikası ile bu paranın aülüsanı ile Çckoslovakyadan da, ben yürüyorum. Siz Ren bölgesinin i~ 
madalyanın yalnız bir tarafını :tıilah nlacak, geride kalan üçte biriyle iki ,gnline henüz mukabele edecek vakit bula· 
&:ördünüz. Ayni muharrir şimdi memleket arnsındn sevkülceygi bir yol ya· ,mnmışken, ben şimdiden Danzig'm Alman
sıze madalyanın ters tarafını da pncaktır. Bu sayede Sovyetler Birliğ~ Çc- yaya geri dönmesini ve Avusturyanın ilha· 
göstermiye hazırlanıyor. On sene ıkoslovakyayn bir taarruz vukuu takdirin· kını hazırlıyorum. Bundan bnşka, ben size 

1 de dnhn kolay bir surette yardım etmeğc tôbi değilim ve ltalyn ile sizin aleyhinize 
s~ren ttihatçılar devrinde olup imkan bulncnktır. müteveccih olan anlaşmalar da yapabili· 
bıtenlcr hakkında hüküm vere-
b·ı k Bu tedbirlerin Almar. n • Avusturya rim.» 
ı me için yalnız bir tarafı gör- ' ı 

k b 
nnlnşmnsı neticesinde alındığı nnlngılıyor. şte Almanynnın Frnnsa ve lngiltereye 

me , ir tarafın iddinlannı din- c ı · · b Sovyet azcte ennın Neıriyatı ' eyanatı budur. Almanya bunun mantısının 
lemek kafi değildir. Öbür tarafı Moskovo, 15 {Hususi) - Radek iz- nnlnşılacnğı ümidindedir. 
da dinlemek ve ona göre hüküm vestia gazetesinde yazdığı bir makalede Habsburglnr Meselesi 

~---v_e_r_m_e_k_l_a_zı_m_d_ı_r_. ---- Almanyn - Avusturya anlaşmasını tahlil c- Viyana, 15 (A.A.) - Avusturyanın 
Yüzlerce vesika, tarihin karan· ,diyor. Bu tahlile göre anlaşmayı kolaylaş· Habeburglan tahta geçirmiycccğine dair 

h 
.tırnn amil, İtalyanın, Habeşistandn muz.af. f\lınanynya teminat vermiş olduğu hnkkın· 

lık no ta rarını aydınlatan bir fer olmasına rnğmen bu zaferin neticesi o· ~n ecnebi kaynaklardan çıkan hııbcrlcr tck-
çok hakikatler, ittihad' va lcrak- ,larak Avrupadn zayıf bir hale düşmesidir. ,zip olunmaktadır. 
ki ve muhale/et lırkala- ,İtalya, bir İtnlyan • Alman cephesi vücuda Bu mesele Alman - Avusturya müza~ 
rında ismi ge~mİf §Qhsiyetlcrin ,getirebilmek için, Almanya • Avusturya ,kerelerinden tnmamiyle hariç bırakılmı§ vq 

hatıraları ,nnlaşmnsın rnzı olmuştur. Almanya A· ,bundan böyle de h riç kalacaktır. 
---------------..: vuıturya ile nnln§makla Avusturya üzer· Macnr Gazetelerinin Ncıriyntı 

Cumartesiye başhyoruz 
0

rinden Balknndaki Tuna memleketlerinde • Budnpe~te, 1 s (A.A.) - Hüklimctid 
gcni§lemeyi de kendisine gaye edinmekte ,nii.ııiri efkfirı olan Uj - Maggynr - Sai ga"' 
dir. Almanya bu hattı hareketiyle Lokarno ... (Devamı 8 inci sayfada) 



2 · Sayfa 

Gene 
Bo~azlar 

._ _____ Ynıııı: Falih Rıfll Atay -

E aki Rusya kuvvetli bir Karadenız 

dovleti oluncfya kadar. boğazlar 

kayıwz. prtsız Osmanlı sarayının hükmü 
altında idi. Zaten başka türlü olmasında 
da sebep yoktu: Çünkü Karadeniz, Av -
rupa hudutlan Tuna ve Adriyatiktc iken 
büyük imparatorluğun bir gölü idi 

Resimli Makale 

Herkesin en mütevazi emeli bir yu

va kurmak, kendi evinin sahibi ol • 

maktır. Genç kız evlenirken süslü 

hayaHer yapar. Kendine göre, müte • 

vazı da olsa, «benim» diyebileceği bir 

ev hayal eder, onu hayalinde d~r, 

süsler, temizler, evlendiği zaman böy

le bir eve girmek onun için en büyük 

~aadctlerden biridir. 

Erkek için de böyledir. O da kira • 

. ~ ·~ 

SON POST~ 

ilk defa Ruslar 1774 de boğazlardan dan, nakilden kurtulmak, yavaş ya -

kendi ticaret gemilerini serbest· geçirmek va~ kendi evine sahip olmak hevesin· 
hakkını, 1 S03 de de İngilizler boğazların d edir. Akşam işden dönüşte bahçesin-
harp gemilerine kapalı olmak hükmünü 
elde ettiler. 1829, 1833. 1641 , 1856, de çiçeklerle meşgul olmak hayali, ha-
1870, 1871, 1873 muah~de konvansi - yatının en büyük zevklerinden birini 

yanları hep, istiklalini müdafaa etmek teşkil eder. 
kudretinde olmıyan Osmanlı imparator • 
luğu bir nüfuz vasıtası sayılarak, sadece, 
bilha~a bir lngiliz - Rus dava~ olarak mü
nakaşa edilmiştir. Ruslar, boğazları yalnız 
kendi harp fılo)anna açtnmalı:, fakat diğer 
devletlerin harp 6lolarına kapatmak, İn • 
J.lider ise boğazları yalnız ticaret gemi -
ler'ine açık, fakat bütün harp filolarına 

kapalı bulundurmak gay~ni gütmekte 
idiler. 

Eski Rusya Karadenizde kendisi ıçın 

k.at'i bir emniyet ister: Fakat Akdcnizc is
tediği ıibi girip çıkmak hımndan bir türlü 
vazgeçmez. ingiltere ise Rusyanın Ak
denize indiğini görmek lı:abusu altında -
dır. 

19 r.. harbine kadar böylece devletler 
arasında bir savaşma devam ettikten son
ra, Osmanlı İmparatorluğunun inkiraz ve 
taksim senedi olan Sevr muahedesi ile Ça
nakkale ve Karadeniz boğazlan ve Mar
mara ba/pte ve sulhta. bütün harp gemile
rine ve tayyarelere açılmıştı. Ondan son • 
raki Lozan muahedcainin hükümlerini bi
liyoruz. 

Fakat ıon on bq yirmi sene içinde coğ
rafyanın bu parçasında pek esaslı değişik
lik olmU§tur: Biri, Osmanlı imparatorluğu 
dağılarak, yerinde tam müstakil, milli ve 
imparatorluğun her türlü emperyalist me• 
yillerinden uzak bir Türk devleti kurul -
masıdır. İkincisi, Lenin ihtilali Çarlık Rus· 
yası yerine. milli hak. müsavat ve hürri -
yetlere hürmet eden ve onun, emperyalist 
ihtiraslarını tasfiye eden sosyalist bir cu
muriyet getirmesidir. Üçüncüsü; bütün ta
rihleri biribirine dü~manlıkla geçen eski iki 
imparatorluğun yerine gelen iki halkçı, in
saniyetçi ve inkılapçı cumuriyet biribirle
rile sıkı dostluğu ve biribirlerine karp tam 
emniyeti ve ikisi birlikte herkealc aulh için 
anlaşmayı, politikalarına esas olarak al -
mıılardır. 

Eğer'Mı11etlcr Cemiyetinin güven ve ba
rıı nizamı muvaffak olsaydı, bu iki cumu
riyet ıilihsızlanma davasını kabul et -
mekte tereddüt bile etmiyeceklerdi. Sov
yet1eri karada, havada ve deniz°de kuvvet
lenmiye. Türkiyeyi kendi hak ve hürri -
yederini müdafaa edecek imkinlan sü -

ratle elde etmeye 8evkedcn sebepler, Mil
letler Cemiyetinin emniyet nizamım mu • 
vaffak lı:ılmat istemiycn emperyalizm ih
tirıulanndan ibarettir. 

Türlderin kuniluı temeli, topraklanna. 
hak ve hurriyetlerine tam sahip ohnaktJr: 
Yeni boiazlar rejimi. bu esastan aynla -
maz. Türkiyenin milletler arası politika:ıı 

herkesle dost olmaktır: Bundan dolayı, 
yeni boğazlar rejiminin hiç bir meşru men
faat ve emniyeti tazyik altında bulundur
masını arzu etmez. Türkiye - Sovyetler 
dostluğunun ruhu, hiç kimseye karşı hiç 
bir taarruz kasti gütmemek ve biribirler!
nin emniyetlerini tehlikeye koyabilecek po
litika kombinczonlanna yardım etmemek
tedir: Yeni boğazlar rejimi bu esastan da 
uznkln§mamak gerektir. 

18 inci asrın •on ruhundan yirminci as
rın ilk rub"unn kadar, yarı sömürge, ve ge· 
tek medeni ve ıoayal halindeki zayıflığın
dan, gerek hususi meyillerinden dolayı dai
mi bir sulh tehlikesi ve emperyalizm ce
reyanlarının dört tarafa dönen bir fırılda
iı olan Osmanlı İmparatorluğu ile boğaz
lan konuımnk ayrı bir şeydi. Tam müsta
kil. milli ve garplı. ban~ ve kuvvetli olan 
Türkiye, ile boğular meselesini görüşmek 
baıkn bir şeydir. Yeni TürkiJ enin maddi 
kuvvcli ve manevi karakteri. onun boğaz 
üstünde hiç kimsenin tasalanmıyacağı bir 
tarzda hakim tanınmasına elveri li olduk
tan ba ka, sulhu tehlikeye koyacak olan
~r. yani bütün devletler arasında bir sulh 
müdafaa cephesi kurulma ma taraftar ol
mıy nlar ne M:ırmarada. ne de Kandeni:ı.
:fe oturmaktadırlar. Akdenizde ve diğer 

Kazancınızın hepsini sarfetmez, her 

gün damla damla bir kenara koyup ha-

zırlanırsanız, mutlaka siz de bir gün ev 

sahibi olabilirsiniz. 

Evimizin sahibi olmak hepimizin en 

önde gelen gayesi olmahdır. 

: . 'l 

(=s==o=z=~A~~R~A~_S=l=N=D==A=) 
Atlas Okganasanan 
Gazabına ağragan 

ilk seggah 

Atlas Okyanusunda fiddetli fırtına
lara, 50 metre yüksekliğinde dalgalı 
denizlere, kasırgalara nadir rastgelinir. 
Amerikanın keşfine kadar da hiç bir 
seyyah ve tarihçinin eserlerinde böyle 

sayfalardan bahsedildiği görülmemiş -

tir. 
ilk defa Kristof Kolomb, Amerika -

yı bilmeden keşfettiği sıralarda böyle 
bir kasırgaya tutulmuş, ve bu hadise
yi yazmıştır. Buna nazaran Kristof 

Kolomb yalnız Amerikayı keşfeden 
değil, ayni zamanda Atlas Okyanusu

nun ilk hıtmına uğrayan adamdır. 
••• 

Dit hastahklan•ı kl111 
ke9'ebnl' ? 

Dit hastalıklannın tedavi çarelerini 
ilk defa düşünenler Asfüilcrdir. Hü -

kümdarlarından bir tanesinin çok şid
detli diş ağnsına tutulması üzerine, 
karanfil ile ağn dindirmek yolunu on· 

lar bulmuşlar, ve çürümenin de ufak 
bir hayvan tarafından yapıldığını ileri 

sürmüşlerdir_ 

Dişçiler, Asurilerin bu keşfine bü -

yük kıymet vermektedirler. 

denizlerde oturanlar Çana1'.kale boğazın • 
dan hiç bir harp tehlikesi çıkmıyacağına 
emin olabilirler. Ayni emniyeti boğazlann 
beri tarafında oturanlar için de tesis et-

·---------------------------« HERGüN BiR FIKRA 
Hesap ve mantık 
İlk mekteplerin birinde, zeki, afacan 

bir talebeye, hesap derai gösteriyorken, 

muallim, ayni cinsten olmıyan eıya -

nın cem, tarh, zarp ve taksim edilemi
yeceiüıi aöylemİftİ. 

Bu düstur, çocuğu bir bayii 'dü§Ün • 
dürdü. Nihayet, bir gün, derste ayala 
kalktı ve: 

- Muallim bay! dedi. Siz geçen gün, 
fÖy)e bir teY söylemiıtiniz .. 

- Ent; söyledim. Meseli on ar -
muttan üç elma çıkmaz. 

Sıçan ölüsiigle borçlarını 
Ödeyen fJergi 
Milkelle/leri 

Londrada çıkan Near Ast and lndia 
- O halde, nasıl oluyor da iki met-

re kwnAJtan bana bir önlük çıkıyor?. yazıyor: 
•--------------• «Kalküta Sıhhiye müdüriyeti fare-
Cep harçlığı için leri öldürmek için açtığı mücadeleye 

germi vermiştir. Fareler, veba hastalı-
Senede 325,000 lira ğını Hindistana bul~tırmaktadırlar. 
Harcıgan kız Bombay belediyesi ise bu uğurda 

Milyoner (;onsun vat im 21 yaşında- daha müterakki adımlar atmıştır. Hal
ki Amerikalı Matmazel F ransis Matild kın vergisine mukabil fare ölüleri ka
her sene kendi keyfi ve tuvaletleri bul edeceğini bildinni~, ve fare ölüsü

için !)0400 İngiliz liras1 (Bizim para ile ne bir kıymet takdir etmiştir. Bunun 
:~23.000 lira} sarfetmekteymiş. Hat - üzerine halk fareler aleyhine şiddetli 

b M ld' bir mücadeleye aırı!lmı~tır. Beled.iye ta u para ati e güç bela yetişiyor- e- y y 

azasından biri bu münasebetle demiş-
muş. 

Amerikan gazeteleri 5.400 lngi -
liz lirasının mahalli sarfını şöyle gös -
termektedirler: 

20.000 lngiliz Elbise ve ayak.kaplarına 
5.000 » Dört ayda aldığı muh

telif derslere 
1.000 
1.400 

:1000 
1.000 

4.000 

15.000 

50.400 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Hizmetçilerine, 

Şoförlerine ve otomo -
bil masrafına, 

T enezzühlere, 

Yüzmek için yaptır -
dığı hususi havuzun 
masrafına, 

Muhtelif kiiçük masraf
lara, 

Beygirlerinin iaşesine • 

tir ki: 

- Halk böyle mücadele ettikçe, bir 
gün memlekette fare k.almıyacak, fa
kat ayni zamanda belediye de para -
sızlıktan mahvolup gidecek.>, 

••• • 
Fran•a Dahlll~e Nazarı kendi 

aleyhine tak ibat yapacak mı? 

mek istiyoruz. ·~ -

Fransa dahiliye nazırı olan Mösyö 

Salengro ayni zamanda Lilde belediye 
reisidir. Nazır yeni bir kararname ile 
ihtikar aleyhine ~iddetli bir mücadele 

açmıştır. Kendisi ayni zamanda hele -
diye reisi olmak dolayısiyle de bazı 
ahşveriş işlerinin başındadır . (Lil 

tramvayını işletmesi gibi). Son gün
lerde kendi tramvaylarının fiatlan art
tırılmış, ve muhalif meb'uslardan biri 
de, bu işin ihtikar olduğunu isbat et
miştir. Hiç bir tarafta harp tehlikesi istemiyen, için, hiç şüphesiz 18 ve 19 uncu asır İngil

ve harp tehlikesi karşısında, Türkiyenın ve teresi gibi düşünemez. Akdenizin dış ka
başlıca Karadeniz devletlerinin kendi ba - pısından birine sulh kilidi takılmasındıın 
rış müdafaasına ancak yardım ettiklerini en çok memnun olması lazım aelenlerden 
gören İngiltere dahi, boiazlar meselesi biri de odur. 

Şimdi herkes, nazır Salengronun 
belediye reisi Salengro hakkında taki
bat yapıp· yapmıyacağını merak et -
mektedir. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Belediye tdırin muhtelif yerlerinde parklar tesis etmekte, 1 

ballım temiz hava almasını temine uğraımaktadır. Bir taraf
tan bu mesai devam ederken diğer taraftan da evvelce tesis 
edilmİ§ olan ıehrin en nıuazzam parkları halka kapanmaktn-ı 
dır. 

Bu parklardan biri Gülhane, diğeri de Sultanahmet par
kıdır, Sultanahmct parki koca bir meydanın ortasındadır, et-

rafı fenerlerle çevrilidir. En zifiri karanlık ıecede bile sokak
tan ceçenler tarafından en tenha köıeleri ıörülebilmektedir. 
Bu parkm karıı.mıda bir jandarma bölüğü, iki tarafında sıra 

kahveler vardır. Fakat belediye ahlfıki mahzurlar teemmül 
ederek ıehrin en kalabalık yerinde ve en rözönündeki bu par
kı bile alqamlan saat yediden sonra, yani halkın tam hava 
alacağı zamanlarda kapatmaloıadır. 

1 STER iNAN iSTER iNANMA l ..._ ______________________________________________________________________ ,.J 

Temnıuz 16 

r------------, 
Sözün Kısası 

Ana yurda alaka 

Ermel Talu 
•• 
U çüncü umum müfettişlik yurdumuzun 

doğu illerini bütün yurddaşlara ta• 
nıtmak ve o güzel yerlere karıı halkta ds' 
ha yakın bir alaka uyandırmak maksaclile 
güzel bir teşebbüse girişti. 

Oralara, W§er yüz kifilik kafileler ha• 
linde, hepimizi da\'Ct ediyor. 

Ötedenberi benim de hararetle müda• 
faa eylediğim bir fikre uygun düştüğü için\ 
bu teşebbüsü bütün samimiyetimle alkışla; 
rım. 

Vatanı vatandaılara tanıtmak, beğen 

· dirmek, sevdirmek, ayni yurdun muhtelif 
noktalarında yaşayan, ayni duygularla mÜ' 
tehassis. ayni soydan, kardeş insanları biri• 
birlerile yakınlaştırmak ideal bir iştir. 

Üçüncü umum müfettiş, muhtereı1' 
Tahsin Uzer'in bu işi başarmak istemesi• 
vatani ihtiyaçları ne kadar geniş bir ihaU 
ile düşünmekte olduğunu gösterir. 

Ancak, onun tarafından vaki olan bt 
davetin, istenilen neticeyi temin edebilıne 
si için, biraz daha ameli ve objektif biı 
ıekle konması lazımgelir mütaleasındayııtı 

Bir kere, oralara gidecek kafilelerin ne· 
den mutlaka ikişer ytiz kişilik olması icaJl 
eylediğine aklım ermedi. Bilfarz, iki yüı 
kiıilik bir hey' etin, müfetti~lik mıntakasl" 

nın her tarafında iaşe ve ibatesi mümkün 
olsa dahi, demiryolu bulunmıyan yerlerde 
bunlara nakil vasıtaları temin eylemek zan· 
nederim ki zor olacaktır. Böyle bir scyaha• 
te teşne olanların adedi takyit edilmezse, 
acaba bunda ne mahzur olabilir? İki yüı 
kişiyi birden bir araya getirip de yola çı• 

karmaktaki müşkülatı tasavvur edecek o· 
lursak, bu güzel teşebbüsün başlangıçta a· 
kamete uğramasından korkulur. 

Halbuki yolcu adedi takyit edilmez de. 
yirmişer, ellişer kişilik kafilelere de hüsna 
kabul gösterilirse, maksada daha kolay va 
nlır kanaatindeyim. 

Sonra, bu daveti yapmazdan önce g• 

rek Devlet Demiryolları ve gerek Deniı 
yollariylc anlaşmak, tarifelerde tenzili! 
yaptırmak gerekti. H em de tenzılat y•ır1' 

dan da fazla olmalıdır ki, bütçesi en ınü· 
tevazı yurddaşlan da itma' edebilsin. 

Dahilde turizm, bugün aşağı yukarı heı 
memlekette tanzim, teşvik ve hin1aye edio 
len lüzumlu ve faydalı bir jş olmuştur. 

Polonyada, her haf ta sonu, memleketiı• 
muhtelif istikametlerine bir çok tenezzüh 
trenleri kalkar. Gidilecek yerde otel, Jo1 
kanta, gezme masrafı da dahil olduğu hal• 
de, iki, üç günlük bir seyahatin ücreti bi• 
zim para ile nihayet on lirayı bulur, bul• 
maz. 

Ziyaret edilecek şehrin tarihini, folklore· • 
unu, endüstriyel ve ekonomik durumun\!' 
iyice bilen kimseler, seyyahlara :refakal 
edip, yolda, bu mevzular üzerine müsaha 
beler yaparlar. 

Üçüncü umum müfettişlik bu güzel adımı 
atarken bu noktaları da diifünmelidi. Ve. 
atarken bu noktalan da düşünmeliydi. V• 
güç olmıyan bu şeyler İçin, her taraftan a" 

rayacağı müzahereti esirgeyen de olmazdı. 

Herhalde, bu teşebbüs ,ayanı takdir• 
dir. ı 

Her bucağı ya~ından tanınan bir ülke 
icabında daha iyi müdafaa edilir 1 

-....... 
"Servetimizi paylaşcshm 1,, 

Cemiyeti 
Amerikada Ruzvelte muhalif bir il 

yan azası vardı. ismi Huey Long idi. 

Bu adam, Amerikadaki fakru za ' 
ruret ile zenginliği mukayese ederekı 
iki zıd vaziyetin bir arada böyle yaşa· 
yamıyacağını anlamış ve «Servetimizi 
Paylaşalım!» isminde bir cemiye t kut· 
muş. Fakir olan Rodessa halkı da bı:J 
cemiyete girmiş. Aradan bir müddet 
geçtikten sonra Huey Long ölmÜŞ• 
o köyde de zengin petrol damarlaı1 
bulunmuş. 

Şimdi köy halkı d eh?etli zenp.inmi~ 
akıllara hayret verecek p ara alıyorlar" 
mış. ~ 

Geçenlerde Huey Long'un ad mlati 
kendilerini ziyarete gittikleri zamad 

onları taşa tutmuşlar: 
- Biz servetımızı paylasmclyıX··· 

Evlatlarımıza bırakırız! diyo 1 rınıŞ· 

n 
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SON POST~ 

...... liiıııiı ..................................................... . 

Bağcılar cemiyet 
Kuruyorlar 
Bundan sonra bir de ko
operatif teşkil edecekler 

Vilayet Ziraat Müdürü Necati ile 
ziraat memuru Mecidin teşebbüslerile 
bir Bağcılar Cemiyeti teşkil edilmek -
tedir. Vilayetten cemiyetin resmi ruh
ıh alınmıştır. Cemiyet vilayet dahi -
lindeki ba~lan fenni şekiller dahilin -
de iılah etmek için çalışacaktır. 

Cemiyet tetekkül ettikten sonra bir 
de Bağcılar Kooperatifi teşkil edile .. 
cektir. Bu kooperatif İstanbul bağları 
mah.ullerinin dahil ve hariçte ıürü -
münü temin edecektir. 

Hapishanedeki kavga 
Dünkü nüshamızda Mehmet ve Ali 

imıincle iki mahktlmun hapishanede 
kumar oynarken kavga ettiklerini ve 
Melımedin Aliyi yaraladığını yazmış
tık. 

lıtanbul Müddeiumumili~inden 
gönderilen tezkerede hapishanede böy
le bir vak'anın cereyan etmemiş o1du
iu bfldirilmcktedir. 

Terfi imtihanına 
giren polis ve 

komiserler 

Muallimler için kurslar Dün Üniversite konfera!lS salonun-
da 495 polisin üçüncü komiserliğe ve 

Dün Bcyoilu ve Selçuk Kız San'at 25 ikinci komiserin de birinci komiser-
Mekteplerinde ev idaresi kurslan açıl- liğe terfi imtihanlan yapılmıştır . 

j Yeniden 

l Getirilecek 
Göçmenler 

Hükumet göçmenlerin nakli 
için bir münakasa açacak 

Romanya ve Bulgaristandan yapılan 
göçmen nakliyatına önümüzdeki ay -
dan itibaren tekrar başlanacaktır. 

Göçmenleri Köstence limanından 
nakleden Hisar ve Nazım vapurlarının 
ait bulunduğu Kalkavanzedelerle hü
kumet arasındaki mukavele halen 
mer'iyet mevkiinden kalkmış bulun • 
maktadır 

Şimdi iskan idaresince yeniden bir 
münakasa açılacaktu. Bu münakasaya 
Kalkavan zadelerin ve yahut diğer 
kumpanyalardan hangisinin iştirak e
deceği henüz belli değildir. 

Bu sene içinde yeniden 13,000 ka -
dar göçmen nakledilmesi lazım gel • 
ınektedir. 

Bir kaç bin göçmenin Köstencc li
manında vapur beklediği haberleri 
doğru değildir. Gelecek göçmenlerin 
hepsi bugün köylerinde işlerinin güç -
lerinin başlarında 12.ulunmaktadır. 
Bunlar nakliyat başlaymca parti parti 
memleketimize getirtilecekJerdir. 

m1fhr. Bu kunılara 25 erden 50 mu- Aynca 15 lise mezunu da birinci 
allim devam edecektir. komiserlik için İmtihana g" . I Yugoslavya ile Kliring vaziyeti 

Bugün de Üsküdar ve Kadıköydeki ırmış er-
. dir. Yugoslavya Devlet Bankasının Aqam Kız San'at Mekteplerinde kurs- ı h 
lar -açılacak ve bunlara da 25 erden 50 mti anda Emniyet Müdür Muavi- son istatistiklerine göre, kliring dola -

ni Kenan, 2 inci şube müdür muavini yısiyle Yugoslavyanm bizden 8i7.000 mual1im devam edeceklerdir. 
Miad, 3 üncü ~ube müdiit muavini Fransız frangı alacaklı olduğu anla -Bu kurslar aiustos nihayetine ka -

'.J __ d ed k . B d d Fuat ile merkez memurları bulunmuş- şılmaktadır. aar evam ece tır. un an sonra a l d 
B k 1 la k ecl . • ar ır. Yugoslavya ile aramızda mevcut 

• U1'8 an açı ca ve t rıs senesi nı- 1 ·h 1 · 
ha . k d de ed k b mtı an sual en kapalı olarak An - 1 !l:34 tarihli ticaret ve kliring anlaşma -

k yetınl eda ar _;am ecll: ] veh fu karadan gönderilmiftİr. Saat 2 de larının müddeti bitmiştir. 
UT8 ara evam ouen mua ım er a - hal · "h 

...... .ı_ ıL· •· d "d kl d" şayan ımtı an geç vakte kadar de- Yeni bir anlaşma için BJed'de top-uwa aı gun erse gı ece er ır. ..am t · t" 
.. c mış ır. umacak Balkan Antantı Ekonomik 

MahkOm olan kahveci s· h Konseyinin içtimaını müteakip açıla-
Eyilpsultanda Zckeriyanm kahve - Ir IrSIZ cak müzakerata intizarcn, eski anlaş-

haneeinde 12 deste kaçak iskambil ka- ' malar 31 kanunuevvele kadar mer'i 
iıdı bulunmut ve kendisi 9 uncu İhtisas 16 yıl 15 gün hapis yatacak kalacaktır. 
Mahkemesine ıevkedilerek duruşmas: Dün Üçüncü Ceza Mahkemesi Ce- ---------
yapılmışhr. Lkeriya bu suçundan do- lal adında bir adamı 16 !ene 15 gün Dünkü kazalar 
rayı altı ay hapiı ve 60 lira da para ce- hapse mahkum ctm.iftir. Galatasaray Lisesi talebes!nden 16 ya-
zuma mahkdm edilmiştir. Celal birçok hırsızlıklardan maz - 1tnda Nasrettin ömer, BurgllZ:ldası snhmn -

.-s.. nun idi. Bu muhtelif iursızlıklardan de denize ııtrerek 100 metre kadar aç1lmış, 
ipekli kaçıran kadm ikıişer, üçer ıene ceza verilmiş, netice- fakat birdenbire takati kesilerek çnb~ıama-

Romanya vapuru yolcularından E- de bunlar cem' edilerek Celal 1 G ıene ğa başlamıştır. .. 

mln · · d Lı k d · kl" k 15 ·· h --Lkl'l. l Etraftan yetişen sandalcılar Omeri b:ı.y -e ısının e wr a ın ıpe ı umaş gun apse mmıı um o muştur. 
kaçınrken yakalanmış, hakkında ka - gm bir halde denizden çıkarmışlardır. 

nunt muamoleye tevessül edilmiştir. 

Parasız diş muayenesi 
lltll BalkOTlıu!en: Şişli ve Nişan taşı cJva

nndald muhta9 hallomızın dişlerini (Maçka, 
Ba:yır aokakda d.lf doktoru Nusret Ural), 
çarp.mba gtbılert öileye kadar parasız te
da'ft edecektir. 

Af manyaya ham deri ithal 
edilebilir 

* Tesviyeci Cevdet oğlu 14 yaşında Nuri, 
Çnvuşzade camii bahçesindeki duvardan dü
ıerek vücudunun muhtelif yerlerinden tchll-

Almanyada Türk Ticaret Odası Al- ten surette yaralanmış, Cerrnhpaşa hasta.
manyaya ham deri idhalinin tahdit e- nesine kaldırılmıştır. 
dileceği hakkında memleketimiz piya- * Kasımpaşada. oturan Ömer oğiu Os -
aalannda yapılan haberlerin doğru ol- man, clvardakl yeni yapılmakta olan ke -

d .. b"ld" · ti" merlertn üzerinde gezerken müvnzcnesinl ma ıgını ı ırmış r. 
kaybederek düşmüş, sol bacağı kırılmıştır. 

Yugoslav ve Mısır Üniversite talebeleri * Büyükadadan hareket eden Rlfat kap
tanın ldareslndekl Kınalıada vapuru Kadı
köy iskelesine yanaşırken lskclcnlo sağında 

nhtıma çarpmış, rıhtımın üç metre ){adar 
yerinin taşlannı bozmuştur. 

r 
Nöbetçi 

--, 

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardrr: 
lıtanbul ciheti.--ıdekiler: 

Aksa rayda: (Şeref). Alemdarda: (Eş
nf Nqet). Bııkırköyünde: (İstepan). 
Beyazıtta: (Asador Vahram). EminÖ· 
nünde: (Beşir Kemal, Cevat). Fener· 
de: (Hüsameddin). Karagümrükte: 
(Kemal). Küçükpazarda: (Necati). 

Samatyada: (Erofilos). Şehreminin • 
de: (Nazım). Şehzadebaşında: (A -
1af). 

Yugoslav nniversitelllerl Beyoilu cihetindekiler: 

Yugo~lav Üniversitesi talebelerin - şehrimize gelecek, Üniversiteden bir Galatada: (İamet). Hasköyde: (Bar-
tlen 25 kişilik bir grup profesör Meh - grup ile Belediye Turizm Şubesi me- but). Kaaımpaıada: (Vasıf}. Sarıyer· 
tnedi~. başkanlığında şehrimize gelmiş-· murları tarafından kartılanacaklardır. de: (Osman}. Şi§lide: (Necdet). Tak-
ler, Univcrsitemiz tarafmdan misafir Şehrimizde kaldıkları müddetçe ken- ıimde: (Taksim, Kanzuk, Baronakyan, 
edilerek leyli mekteplere yerleştirilmiş- dilerine Üniversiteden bir doçentle İtimat). 
lerdir. Talebeler şehrin gezilecek yer- Galatasaray Lisesinden bir muallim re- Oaküdar, Kadı.köy ve Adalardakiler: 
lerini bilh< ssa müze v~ kütüphaneleri fakat edecektir. Büyükadada: (Merkez). Heybelide: 

Mısır Üniversitesinden 100 kişilik firlere belediye tarafından Trabyada kez). Modada: (Moda). Oaküdar lm-
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SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
24351 ikraz No. sile Fatma Sabiha tarafından borç allınan 340 

liraya mukabil Vakıf Paralar idaresine birinci derece ve birinci sırada 
İpotekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 923 dokuı 
yüz yirmi üç lira altmış kuru§ kıymet takdir olunan Kurtuluşta Yeni• 
tehir mahallesinde Perran sokağında eski: 52, yeni: 45 No. lı bir tarafı' 
Hıralimbo hane ve bahçesi ve bir tarafı Enverin 61 No. lı hanesi ,,e 
tarafı rabii Perran sokağile mahdut Zemin katı: Kırmızı çini sahan· 
lık, bir sofa, iki oda, bir heli, bir kileri, Birinci katı: Bir ıofa, iki oda, 
iki yük, bir helayi, Bodrum katı: Arka zemin seviyesinde zemini 
kırmızı çini mutfak, bir kömürlüğü ve zemin katında elektrik tesisa• 
tını muhtevi, iki yan duvan müıterek, arkası ahşap, önü kagir ve 10 
lira ile Yaninin tahtı isticannda cephe duvarları tamire muhtaç 'Ve 
51,80 metre murabbaı arsanın 41 metre murabbamda mebna bahçeli 
hanenin tamamı açık arttırmaya konmuı olup ıartnamesinin 8/8/936 
tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından g~rülebileceği gibi 
18/8/936 tarihine müsadif Salı günü saat 14 den 16 ya kadar daire ' 
mizde açık arttırma ile "satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıy• 
metinin yüzde yetmiı be§ini bulmadığı takdirde en son arttıraniıı 
taahhüdü baki kalmak üzere 2/9/936 tarihine müsadif Çartamba gü• 
nü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikinci arttır. 
masında aayri menkul gene muhammen kıymetinin % 75 ini bulduğq 
takdirde en IOD artbrana ihale edilecek ve bulmadığı takdirde 2280 
numaralı kanun hükümlerine tevfikan sahtı geri bırakılacaktır. Talil"' 
lerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuiu nisbetinde pey ak~· 
sini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalari 
lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi, Taviz bedeli ve Beledi• 
yeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu salı§ bedelinden tenzil oluna • 
caktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun (126) ncı maddesinİJI 
dördüncü hrkaıma tevfikan bu gayri menkul üzerinde ipotekli ala• 
caklılar ile diğer alfıkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak" 
larını ve hususile faiz ve masarif e dair olan iddialarını, ilan tarihin• 
den itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile bildirmele,i, 
aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin. 
payla§masından hariç kalacaklan cihetle ali.kadaranın iıbu maddenin 
mezkUr fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla malumat almak 

istiyenleriıı 4 ~3 dosya numnrasile müracaatları ilan olunur. 

4042 

SATIŞ İLANI 
fstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
23355 ikraz No. sile Mehmet Ali tarafından borç alınan 180 liraya 

mukabil Vakıf Paralar ldareaine birinci derece ve birinci sırada 
ipotekli olup tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (804) seki21 
yüz dört lira kıymet takdir olunan Üıküdarda Kefçedede mahallesin• 
de Çıkmaz Tenbeller So. eski: 16:, yeni 22 No. lı bir tarah Fatma 
hanesi, bir tarafı Mustafa aia hanesi, bir tarafı çiçek bostanı ve 
tarafı rabii tariki his ile mahdut Zemin katı: Zemini kırmızı çini 
aralık, bodrumunda alaturka ocaklı bir mutfak, Arma katında: Bir 
arahlı:, bir sofa, iki oda, bir heli, Birinci katı: Bir ıofa, yükü olan iki 
oda, ikinci katı: Çatı olup tavansız bir odayı ve ikinci katından maada 
elektrik tesisatını muhtevi ve bodrumunda bir mutfağı ve bahçesinde 
kuyu ve bir aiacı bulunan ve ayda 11 lira ile Abdülvehabın tahtı isti· 
carında 71,00 metre murabbaı arsanın 51,00 metre murabbaında 
mebna bahçeli bir ahıap evin tamamı açık arttırmaya konmuş oluP. 
§artnameainin 8/8/936 tarihinden itibaren dairemizde herkes tara • 
f ından görülebileceği gibi 18/8/936 tarihine müıadif Sah günü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmi§ beşini bulmadığı takdircf 

en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 2/9/936 tarihine mit" 
sadif Çarıanıha ~ü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
olan ikinci arttırmasında gayri menkul gene muhammen luymetinin 
% 75 ini bulduğu takdirde en ıon nrttırana ihale edilecek ve bulma• 
dığı takdirde 2280 numaralı kanun hükümlerine tevfikan satışı geri 
bıralrncaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu 
hfunil bulunmaları lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icnresi, 
Taviz bedeli ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumu satış bede· 
linden tenzil olunacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 
(126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gayri menkul 
üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alakadaranın ve irtifoJ.. hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia· 
larını, ilan tarihinden itibaren (20) yirmi gün içinde evrakı müsbite· 
lerile bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkç1' 
sah§ bedelinin payla§masından hariç kalacakları cihetle alakadaranıP 
İ§hu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla 

malumat almak istiyenlerin 4 4;~ dosya numarasile müracaatları ili 

olunur. (4041) 

-
1 lstanbul Vakıflar Dire~_ör_iu_gu_ı_ıa_nı_ar_ı ___ ı 
Değeri Pey parası 

Lira K. Lira K. 
198 98 15 00 Arsa 

gezmektedirler. Geldiklerinden iki aiin sonra misa- ı (Yusuf). Kadıköy Altıyolda: (Mer -

bir grup da bu akşam Daçya vapuriyle 1 bir ziyafet verilecektir.!.., ' .._r_a_h_or_d_a_: ...;(;...1m_ra_h_or...;)_. _______ • 

Y edikulede Gazlı çefnıe civarında sultan Mahmud mahallesinde bakkal 
gokağında en eski 13 eaki 17 yeni 23 No.lı ve (189) metre murabb ı daki 
arsanın tamamı 15 aün müddetle açık arttırmaya Çıkımlmıştır. lhale"İ 20/ 
7 /936 Pazarteei iÜJıÜ saat 15 te İstanbul Vakıflar Baımüdüriyetinde Japı• 
lacaktır. isteklilerin Mahliılit kalemine 2elmeleri. (370-1) 
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oğazlar Konferansı a 
(Bfl!l~arafı 1 ci sayfada) 

i •• •• j Doludan zarar 
muş a·· k .. l 

Montrö, 15 (SON POSTA) - İngiliz - Rus ihtilafını halletmek bize düş· 
müştü. Konuşmalar çok sıkı ve hararetli bir şekilde devam ediyordu. T ev
fik Rüştü Arasın yorgunluktan bitap düşmesi üzerine delegelerimizden Nu
man Menemencioğlu faaliyete girişti. Müzakere ile geçen uzun bir geceden 
sonra öğleye doğru delegelerin istedikleri talimat geldi ve ihtilaf öğleden 
sonra yapılan toplantıda hallolundu.. Bundan başka bu toplantıda bir hayli 
de terakki edildi. 

oren og er 

Yor .. Daday, (Husuet) - Bu sene Umu
mı olarak her tarafda mahsulün çok 
fazla olacağı anlaşılıyordu. Fakat bu -
raya geçen hafta yağan ve her biri ce

Arllk tehlike mevcut değil 
Bir Alman mühendisi tarafından yapılan bu tetkikatta 
ilk alınan netice madenin işletilebil~ceği merkezindedir viz cesametinde bulunan doludan kasa-

ba ile civarındaki on iki köy ve mahal
le, Çigle ve Azdavay mıntakalarmda 
on beş kadar köyün mahsu)ah tama -
men harap olmuştur. 

Köylü bir araya gelerek her -
kesin vaziyetine göre onar, yirmişer 
kuruş toplamak suretiyle keşfe gönde
rilecek memura ücret toplamaktadır. 
Geçen seneki kuraklıktan fazlaca mü
teessir olan bu köylerin çiftçisinin elin
de esasen mahsul kalmamış ve bu afet 
dolayısiyle de büsbütün şaşırmış bir 
vaziyette bulunuyorlar. Bunlar yardı
ma muhtaç bir halde kalmış oldukla -
rından hükumetin her an yardımını 
beklemektedirler. 

Doludan bütün evlerin batı tarafına 
gelen pencere camları kırılmıştır. Hü
kumet konağının o cihett~ki kısmın -

Muhtelif heyeti murahhasalar tarafından talik olunan noktalar üzerinde 
de heyeti umumiyesi itibariyle anlaşma müşahede olundu. 

Bu, şimdilik ihtimali görülmiyen müşkülat çıkmazsa, pek yakında kat'i 
ve müsbet bir neticeye varılacağını göstermektedir. 

Üzerinde uzlaşılan noktalar 
Bu geceye kadar üzerinde uzlaşılan noktaları hulasa edelim: 
1 - Boğazlar, bir harp vukuunda Türkiye bitaraf kaldığı takdirde lıcr 

iki muharip tarafa da kapanacaktır. 
Bu Rus tezidir. İngilizler aksi iddiada ısrardan vazgeçmişlerdir. 
Heyetimiz de Ru~ tezinin kabulünde mahzur görmemiştir. 
2 -- Bir harp vukuunda Bnğazlardan Milletler Cemiyetinin havale ettiği 

vazifeleri ifa edecek devletlerin gemileri ile Milletler Cemiyetince tanınan 
mıntakavi paktlardan mütevellit vecibeleri yerine getirecek devletlerin ge
mileri geçebileceklerdir. Fakat ikinci şıkta zikredilen mıntak.avt itilaflara 
Türkiyenin dahil bulunması şartbr. 

3 - Bir defada Boğazlardan geçecek Karadeniz harici devletlerin kuv
vetleri Türkiyenin deniz kuvveti 30.000 tonu aşsa dahi l 5,000 tonu geçe
miyecektir. 

Gümiit Hacıköyden bir sörüniif da 124 cam kırılmıştır. 

4 - Yalnız Karadeniz devletlerine ait bulunmak 9artiyle bu 15.000 ton· 
luk kuvvete iki torpidonun refakati kabul edilmiştir. 

lngiliz heyetinin gösterdiği uzlaşma fikri ' Merzifon (Hususi) - Gümüt nahi- za merkezi kadar kalabalık bir nüfusa Gönen (Husuıt) - Sarı nahiyesi-
Yesi Merzifona bağlı büyükçe bir köy- maliktir. Gümüş nahiyesi Gümüfhacı- ne dolu yağmış, bilhassa tütün ve ka
dür. Nahiye merkezine GümÜf adının köy kazasın bağlıdır. Köy eskiden 48 vun karpuz mahsulüne zarar veren bu 
\'erilişi çok eskiden işletilmiş olan ve mahalle iken bugün yedi mahalleye in· dolu yüzünden kasabada bütün binala
bugün faaliyette bulunmıY.an bir iÜ - mi tlr. Eski devirde burada bir de darp- rın camla~ı kınlmıttır: M~~sule ~.elen 
ınüş madeninin mevcudiyetinden ileri h ş varını". Şimdi bu darphanenin zarann mıktarını tcabıt ıçm Gonen 

Bu' netice İngiliz heyeti murahhasa sının gösterdiği uzlaşma fikri sayesin
$lc elde edilebilmiştir. lngiliz heyeti urahhasası kendi mukabil projesinde 
yapılan tadilatın yiizde seksen beşini kabul etmiştir. 

Bulgaristanm itirazı 
ane T k N edd. ·ı . gelmektedir. _ı_..J D h .. d .1 b' kayma amı ur ın ı e zıraat mcmu- Romanya, Yugoslavya ve Japonya hey' eti murahhaaalan yeni maddeyi kabul 

tavsiyesile hükumetlerine arzcdeceklerini bildinniılerdir. Bulgar hey0 etl murahha
sası kaydi ihtirazi dermeyan etmiştir. Bir Alman mühendis buraya gelmiş, 

bu gümüş madeninin işletilip, işletil
rnemesi etrafında tetkiklere başlamıt· 
tır. Bu tetkikat pek yakında sona ere

yeruxıe arp ane camıı enı en ır ru Haydar ve inhisarlardan bir eksper 
cami vardır. Mimart kıymeti hliz bir buraya gelmişler, tetkiklere başlamış-
cami daha vardır ki Rüstem ve Per - lardır. 
a\iç paşalar vakfındandır. 

cektir. Mühendisin ilk aldığı intiba KCSyün belediye tCŞ'kilatı muntazam
madenin işletilebileceği merkezinde - dır. Güzel bir park yapılmıştır. Gümüş 
dir. Gümüş madeni nahiyenin batı ta· madeni itletilecek olursa Gümüt nahi
rafındaki İnegöl dağındadır. yeei mühim bir mevki kazanmı9 ola -
Gümüş köyü 800 evlidir ve bir ka- caktır. , -

' 

Memlekette spor 
----------------------~ 

Sams~nda idman yurdu Halksporu, Bafraspor Kara-
deniz gücünü yendi, Mersinde Merder sporla 

Fener spor birer kupa aldılar 

Baf.ra Halk Spor takımı 

Sağda yukard Sams 

ldmanyurdu takımı 

Sağda aıağıda Sanuu 
Karadeniz Gücü takımı 

S k 1 r Mersinde arnsun (Hususi) - Memleket ta ım •· ) _Mersin İdman Yur· 
tı arasında çok heyecanlı iki- maç yapıl • Mersin (Huıusdt nlan gençlerle teş-
lllı•t a· . . 1 y d _ Halk· du haları ara.aın an ay . 

" ır. ırıncı maç dman ur u . dil F or Merder spor, Mersın 
llp b t ok ih- kıl c en enerıp ' 
. or arasında yapılmı§ ve u maç • ç k' I arasındaki muhtelif kupa 

tıyatlı hareket eden İdman Yılrdu, sahada spor ı.taka ,ml arı a ermı'ıtir Futbol ve al· 
rn··ı.! _ . Halk üsav a ara son · 
• u,uın manevralar yapmak suretile • m . d M d r voleybolda ve denizci • 

•Po 3 . · letı:on e er c • ru -1 mağltlp etmıştır. F b. · ·ı·ıc.: ve kupayı ka • 
ı, . K likte enerspOT ınncı ıısı 
Utınci maçta Bafraspor ile Samsun a• d 

ta.de . .. .. l B maç· zanmıtlar ır. . 
'· nızgucu arasında yapı mııttır. u Mü h' sıcaklar dolayısile yalnız denız· 
04 da K d · ·· ·· h' atıl.,,anlıiı t ış · h U nra eruzgucu ma ırane • . l kta diğer sporcular istıra ııt 

.,. e Bnfrasporu 5-2 mağlup etmi§tir. cılcr ça '!ma ' 
etmektedırlcr. 

lzmitte O . ciler kayıklar, kotralar ve futa • f enız . 
be ?.tn.it (Hususi) - Lik maçlan. c;ok e • larla Viran~hir harabelerini ziyaret etmış· 

llltnıyetli bir safha arzetmektedir. He • 
tek ·1 k h .. l e ı e Aky~il takımı mıntn a eyetımn 

.;r~rı ile bu hafta tekrar karşıla~acaktı. 
ereke takımı gelmediğinden bükmen 

~llğ!Gp sayıldı. Bu durum üzerine geçen 
'tafta., 5-1 sayı ile büyük rakibi idman 
Pı..ıl.ırdunu Yenen Akyeşil, mıntakada en çok 
h: ~~n alnn takım olmuş olmaktadır. Ak-

tılın Ad b' · · · · ı " kar ııl apazarı ırıncısı ı e ne gun • 
~~acağı henüz taayyün etmiş değildir. 

la İ~m an Yurdunda bazı değişiklikler o
te c~l{;ı Ve takıma yeni bir hız "Verileceği öğ

tıı rnistir. 

lerdir. k" • 
D 

. .1 her gün muntazaman ureıc, 
enızcı er 

ık ··zme temrinleri yapmaktadır· ye en ve yu 

lnr~·--------------~~~~----:--:---

Karabİga belediye reisi 
Karabiga (Hususi) --- Son za'lnan

larda yerleşen göçmenler}~ nüfusu f~z-
1 1 Karabiga nahiyesınde beledıye 
a aşan v d 
te kilatı yapılmış ve başkanlıgına . a 
k:y muhtarı Mehmet lstanbullu seçıl-
rniştir. 

Gebzede 3 kişiye 
Yıldırım çarptı 
lzmit, 15 (Husust) -- Bugün Geb

zeye şiddeti!, yağmurlar yağmış, bu a

rada bir tarlaya da yıldırım düşmüş
tür. Tnrlnda çalıpn ve orak biçmekte 
olan 3 köylü ölmüşlerdir. 

Cevdet Y nkup 

lzmitte çocuk parkı 
İzmit, 15 (Hususi) - Bu_Bün Taş

çılar başında çocuk parkının açılma tö
reni Y.BPılmıştır. Bu park Çocuk Esir
geme Kurumu tarafından yaptırıl -
mıştır. Törende başta vali olmak ü
zere şehrin bütün ileri ge]~nleri hazır 
bulunmuş, davetlilere çay, limonata, 
dondurma ikram edilmiştir. 150 ço
cuk tepeden hrnai giydirilerek ve bü
tün noksanlnrı ikmal edilerek H ereke
deki kampa gönderilmiştir. 

Çeşmeye giden muhacirler 
Çeşme (Husust) -- Sakızdan ge -

lem küçük bir Elen vapurile 90 Yugos
lavyalı muhacir gelmiştir. 
Bunlar Yugoslavyaden Selaniğe gel -
miş ve oradan da bir Yunan vapuru ile 
Sakıza geçmişlerdir. 

Göçmenler Ana yurda ayak bastık
larından dolayı sevinmektedirler. Y cr
leştirilmeleri için icabedenlere emir ve
rilmiştir. 

lzmitte ilkokul sergisi 
lzmit (Hususi) - Bütün vilayet 

ilk okul sergisi, her gün halkın geniş 
bir rağbeti ile karşılaşmaktadır. Sergi
de muhtelif kö~eler arasında bilhassa 
çocuk işleri ile dolu olan paviyonlar da
ha çok dikkati üzerine toplamaktadır. 

Bulgaristanın itirazı mıntalcavi paktlardan mütevellit vecibeleri ifa edecek dev· 
letler gemilerinin Boğazlardan geçcbilece ği noktayadır. 

Bu vaziyet üzerine T evfi.Jc Rü§tü Arns söz alarak çok pyanı dikkat beyanatta 
bulunmuı ve ezcümle de.mittir ki: 

- Türkiyenin Bulgariatanla bir harbe girişmesi ihtimali mevcut değildir. Böyle 
bir şeyi Bulgar dostlarımızın da istemedi ğini zannederiz. 

Bunun üzerine Bulgar murahhası bu ha raretli dostluk tezahürünü hükumetin e.. 
bildireceğini ve maddenin kabulünü tavsi ye edeceğini ıöylemiştir. 

omanya da itiraz ediyor 
Ayni maddeye hiç heldenmediği halde Romanya da itiraz etmiıtir., 
Fakat her iki devletin de itir zlarından vazgeçmeleri beklenmektedir, 

Bundan sonra görOşUJecek maddeler 
Konferansta bundan sonra görüşülecek maddelerden en mühimi 25 inci medde· 

dir. Bu madde yeni Boiazlar mukavelesi nin mevkii rner"iyetc vaz'ı hakkındadır. 
Bizim istediğimiz mukavele imzalanır im za1anmaz tatbiki ve tatbik için ayn bir 
protokol yapılIJH1.Sıdır. 

Ümit edilir ki, devletler, hakkımızı t limde tereddilt etmiyecelderdir. 

Bizim MontTöye gelmekten maksadım~ tek devletin faıdikine ikti
ran etmediği igin tatbik edilemiye cek bir muahedeyi hazırlamah ve 

bunun için imza toplamak değildir. 

Veni mukavelenin salı günü imzası bekleniyor 
Bu meselenin de halli ile yeni mukave lenin salı veya ç.aroamba günll imzalan· 

mnSl beklenmektedir. 
Mnamafih imzanın daha evvel olmuı da mümkündür. lmza merasiminin bura

dcıki tarihi şatoda yııpılacaiı söylenmektedir. 

l<onferansta kabul ve talik edilen maddeler 
Montrö, 15 (A.A.) - Anadolu ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Konferans ikinci madde ile buna müteallik bir numaralı zeyli kat0 t ıcklinde ka

bul etmiştir. Romanya hey'eti marahhasnaı memnun olduğunu büdirmi§tir. 
•• Konferans keza yakın bir harp tehlike si takdirinde Boğazlarda ticari seyrüsefer 
rejimini tesbit eden yeni maddeyi de kn bul ctmiııtir. 

Knradenize 11ahildar olan devletlere ait olup Kııradenizdc.n hnriçt,. y~ılı:ı.n yeni 
;:-

denizaltı gemilerinin veya bunların tamiri için Kııradenizden çıkmaları hakkındaki 
yeni mo.dde de kabul edilmiıtir. 

Mütenkiben Konferans ikinci seksiyon maddelerinin tetkikine tekrar bqlamıştır. 
Konferans muavin gemilerin tarifi hakkın daki 1 inci maddeyi kabul clmi§ ve sekizin· 
ci madde için Fransız ve Türk hey' eti mu rahha alan tarafından tevdi ohınacak met• 
nin tetkikine teknik komiteyi memur et mi§tİr. 

9 uncu madde, 15 inci maddeye müteallik prensip meselelerinin halline intizarcn 
talik olunmuştur. 

Konferans 1 O uncu maddede derpiı o lunnn on be~ günlük preavia müddetini ıse• 
kiz güne indirmiıtir. Ancak Karadenizde sahildar olmıyan devletlerin 00 be, gün
lük preavis vermeleri ııayanı arzudur. O uncu madde kabul edilmiııtir. 

Faal hizmette bulunan Türk filosu tonilatosu ile alakadar olmamak üzere Boğaz• 
Hereke ilkmektep kampı lnrclan bir defada geçecek olan gemilerin azami tonilatosu mecmuunu 15 bin ton'i· 

I lato olarak tesbit edilmesi hakkında Türk hey' eti murahlıasası.nın yaptığı tddifi kon• 
zmit (Hususi) - Herekede, ba - fcrans kabul etmiştir.. 11 inci maddenin ilk bendi bu suretle tadil edilmipir. 

lamsız ve gıdasız çocuklar için bir Karadenize sahildar olan devletlere nit gemilerin geçmesi için bundan daha yük-
kamp açılmıştır. sek bir tonilato kabulü hakkındaki Türk teklifi talik edilmiştir. 

Kamp bir buçuk ay devanı edecek - Bundan sonra konferans 14 üncü maddeyi §ekle ait tadilat ile kabul etmiş ve tah· 
tir. Kampın hertürlü işleri lzmit Kül- rir komitesine havale eylemiştir. 
tür Direktörlü~ ~hndan ynpılmak- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tadır. ihtiyaçlarını, idarei hususiye ile, ltalya da, ılSlr hududundaki askerini çekiyor 
çocuklann himaye heyetleri ve Here - (Baştarafı 1 inci aayfada) 
ke kumaş fabrikası temin etmektedir. ya da Mısır ile Libya hududuna birkaç 
Kampta daimi olarak iki doktor bu - fırka asker yığmış ve Mısırı tehdit et
lunmaktadır. Ayrıca deniz .hamamları mişti. 
da inşa edilmiştir. lngilterenin Akdenizdeki gemilerin-

Knmpa iştirak eden küçük çocuk ... den :J3 parçayı çekmeğe karar vermesi 
lar emsalsiz bir ne~'e içindedir. üzerine İtalya da askerlerini çekmeğe 

karar vermistir . 
ltalya harbiye nazırı namma söz 

söylemeğe salahiyettar bir zat <ılngil -
tere, donanmasını bilfiii çekmeğe baş
ladığı için, biz de askerlerimizi çeki -
yoruzı> demiştir. Libyeden çekilen as
kerler lta1yaya dönecek1erdir. 
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Milli Silihların en ileri 
gelenlerinden biri: Radyo 
Londra radyosu 24saatin 20 saatinde çalışıyor, Roma 

radyosu 14 lisanla konuşuyor, Berlin radyosu 
günde 20 defa neşriyat yapıyor 

Berlin rad JO aaraJJ 

Radyo bütün Avrupa ve Amerikada Jıviçre: 418.499 
milli silahların en büyüklerinden biri aayı· Belçika: 746,395 
lıyor. Her memleket radyosunu geceli , Avusturya: 560, 120 
gündüzlü çalıştırıyor, bu vasıta ile düıün- , Avuıtulya: 770, l 52 
celerini yayıyor, propagandasını, aan' at ve Yeni Z.elanda: 183,830 
edebiyatını, bir kelime ile kültürünü nc2re• Cenubi Afrika: 130,000 

' diyor. Şili: 150,000 
Londra radyosu, ıünün yirmi dört sa· Meksika: 220,000 

atinden belki yirmi saatini çalıprak geçir· , Çin: 40,808 
mekte ve bu müddet zarfında lngilterenin Hindistan: 24,839 
aesini bütün dünyaya dinletmektedir. İran: 6 l 6 

ltalyanın radyosu, mesai saatleri bakı· lra:k: 4000 
mından belki bu kadar çalıftDıyor. Fakat Suriye: 4397 
mesaisinin tenevvüü bakımından hayrete Mıur: 41,370 
deier bir tarzda çalıımaktadır. Çünkü bu Tunus: 8106 _ 
radyo 14 liıanla neşriyat yapıyor. Bu li· Muazzam bir yeldin tefkil eden bu din· 
sanlar Jngilizce, Arnavutça, Bulıarca, Ru- ,leyicil~r ister istemez türlü türlü istasyon• 
mence Yunanca, Hintce, Felemenkçe, Ya· larla karı~laııyor ve bunlan dinliyorlar. 
budice: Hırvatça, Fransızca, Macarca, A· Ve bu sureti• radyo, milli ailihlann mı 
rapça ve Eaperantodur. kuvvetlilerinden biri oluyor. 

Bütün lisanlarla ne§riyat yapılması, J. 
talyan propagandasının genişuii hakkında 
bir fikir vermeğe yeti§ir. 

Avrupada en çok çalıııan radyo istaa• 
yonlannın biri de Almanlara aittir. Alman· 
lar her ııün yabancı memleketlere hitap e
den yirmi defa neşriyat yapıyorlar. 

Avrupanın en faal radyolarından biri 
de Rus radyosudur. Miiteaddit iıtasyonlar· 
dan çalışan, geceli ıündüzlü mealisine de· 
vam eden Rus radyoları da muhtelif lisan· 
!arla çalı11r ve durup dinlenmeden mesai· 
lorlni ilerletirler. 

\ 
ı Radyo dinleyicilerinin ıün ıeçtikçe ço-
ialması, radyo faaliyetlerinin d• artmuı
na ıebep olmaktadır. 

Dinleyicilerin ne kadar çoialdıklannı 

anlamak için ıu rakkamlara bir ıöz gezdir· 
mek kafidir: 

Amerika 
2l.500,000 

Birle§ik 

•. 
Kanada: 860,000 
Japonya: 2,372,000 
İngiltere: 7,403,000 · 
Almanya: 7, 192,932 

Cümhuriyetleriı 

Sergi gecesi 
Taksimdeki Belediye Bahçesinde a

çılan Sekizinci Yerli Mallar Sergisinin 
kapanma tarihi yaklaşmaktadır. 

Bu münasebetle bu hafta bir ıergi 
gecesi yapılacak ve bir paviyon müsa· 
bakası tertip edilecektir. Sergi komite· 
ai lüzumlu ihzaratta bulunmaktadır. 

Serai ayın on dokuzuncu pazar gü
nü akşamı saat on ikide kapanacaktır. 

Bundan sonra İzmir Arsıulusal F u
arı ve Ankara Yerli Mallar Sergiai a· 
çılacaktır. 

Dişçiler kongresi 
Türk Diş Tabipleri Cemiyeti Genel 

Sckretcrüğinden: 

Altı aylık kongremiz 19 temmuz pa· 
zar günilne bırakılmıştır. Sayın arkadaııların 
o gün ıaat 1 O da Cağaloğlunda Etibba O· 
dasındaki Cemiyet Merkezine gelmelefi 
rica olunur. 

-CÖNÜL iSLE·Ri 
Nişanlandım 
Fakat 
Tehdit Ediliyorum 

«Bir ay evvel bir kızla nişanlandım. 
fak at o günden beri ıık ıık tehdit mek· 
tupları alıyorum. T chdit mektubu gön· 
deren kimse, hem benim hem nişanlı

mın izzeti nefsini kıracak şeyler yazı· 

tor. Bu vaziyet beni soğuttu, nişanı 
bozmnyı düşünüyorum. F akat ailem 
bunu doğru bulmuyorlar. Bir defa da 
aize sormağa karar verdim. Siz ne der• 
ıiniz} Bu kızla evleneyim mi} 

Ankara A. C. K. 

Size tehdit mektubu gönderen ada· 
mm ıkas!ı nişanı bozmak, ve sonra d~ 
kıza sahip olmaktır. Belki de kıskançlık 
eaeridir. Ne olursa olsun, bunda kızın 
bir kabahati ve günahı yoksa, bir baı· 
~asının kaprisi 7üzünden onu 

bedbaht etmek hakaızhk olur. Tehdit 
mektuplarına aldırmayınız, daha ileri 
giderse mektuplar1 polise teslim edin. 
O vakit bqınız rahat eder, evlenmeni
ze mani kalmaz. 

* «22 yaşındayım. iki aydanberi ni-
ıanlıyım. Bir kız arkadaşım var, nişan· 

landığım gündcnberi yanımdan ayrılmı· 
yor. Nihayet son günlerde hareketi be· 
ni şüpheye düşürmeğe başladı. Nişanlı· 

mı elimden almak istediğini zannediyo· 
rum. Kız zengin bir aileye mensuptur. 
Nişanlım da güzel bir oğlandır, ne ya
payım} 

Gönül 
Mademki fÜpbe ediyorsunuz, bu ar· 

kadaıınızla derhal münasebetinizi kesi· 
niz. Bugün biç bir ıey olmasa bile, iler
de evlenmenize mini olacak badiaele
re _ ıebebiyet ...erebilir, 
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- Şemsiyemi burada unuttuğumu 
ıayet iyi biliyorum. Neredeyse arayıp 
bulun! 

Dy~a 
- Ben bir fOY o· 

kumıya baıladım mı 

muhakkak uyuyu • 

veriyorum. 

- Öyle ise kan • 

na, neler istersen bir 

klğıda yaz, de, Jc:ağt. 

dı al oku, bak nasıl 

uyumıyacaksın 1 

* • • 
Niye 

Kasap çuağı et ge
tirmiııti: 

- Bu eti niye bu 

kadar ince kestiniz} 

Diyor 
. 

Göründü gene çapkın, 
Çok güzelim bak, diyor •• 
Sokulma amma sakın; 
Dur biraz uzak, diyor .• 

Anlamam, nasıl bir kız? 
Hiç eşi yokmu§ yalnız .. 
Peşinden gitsem arsız, 
Gitmesem, korkak, diygr .• 

Kaçıyor tutamadan, 
Yanıma gelmez bir an, 
Tut arsam aman aman; 
Sen beni bırak, diyor .• 

Bıraktım peki, amma; 
O gelmiyor yanıma •• 
Aptallığına doyma, 
Hey gidi bunak, diyor. 

** 
- Haydi kocacığun teleıkopu kar· 

tıki eve çevir, karı koca gene kavga 
ediyorlar. Seyredeyim! 

Servet 
Evlendikleri gÜD 1 

dü, erkek karısııı' 
ıordu: 

- Evlenmeden e'i' 

vel niye dişlerini' 
hepsinin takma ol 
<luğunu söylemedin" 

- Servetime tıı ' 
mah ederek beni .!' 
mıyasın diye! 

• • • 
Taze 

Kadın, kocasın• 1 

- Sana taze siJlı 
taze yumurta al ge , 
tir, dedim, sen bir 
nekle iki tavuk getlt' 
din .. - Sizi evde bu • 

lamazaam, kapının al
tından içeri bıraka • 
bilmek için 1 

- Anne, babam niçin köpeğimizin kuyruğunu kesti. 
- Fena mı, en t 

zelerini buldum geU•' 
dim. - Annem bize geldiği zaman ıevinçle kuynıiunu aallayormut ta ••• 

Olmaz mı? 
Nioanlanmışlardı, niıanlılıkları uzun 

sürmedi, ayrılmıya karar verdiler. 
ETkek söyledi: 
- Mademki ayrılacağız. sana yazdığım 

mektupları geri ver. 
- Vereyim amma nereye koyduğumu 

unuttum. 
Onların yerine sana «Aşk mektupları» 

itimli kitabı versem olmaz mı} 

• * * 
Bayat yolanda 

Yeni nişanlılar konuşuyorlardı: 

- Hayat yolunda hep elele yürüyece• 
fiz, değil mi} 

- Yürüyecek miyiz, meğer ne kadar 

aldanmışım. 

- Aldanmıı mısın} 

- Evet, ben otomobille gideceğiz san• 
mııtıml 

• * • 
lıt emiyoruz 

Evleneli üç ıene olmuştu, sordular: 

- Haltı çocuğunuz olmadı mı} 

Kadın kocasından evvel cevap verdi: 

- İstemiyoruz. 

- Neden} 

- Kocam daha kundak bağlamayı öğ· 
renmedi. 

- Bu pırlanta Kakavanya mibra • 

cesinin kavujundan çıkanlmıthr. 

- Biz, ucuz olsun diye kullanıhmt 

etY• almaya. Yeniai vana çıkar. 

- Kızıma kendisile evlenmek la • 
tediğinizi ıöylenıipiniz.. Niye bunu 
daha evvel bana ıöylemedinlz? 

- Daha evvel de sene kuın12la 

evlenmek istiyordum.. Siz biç batı • 
nma gelmediniz •• 

--·······················································-
roılor 

Muallim, talebesine ıordu: 
- Fosforu neden yaparlar~ 

Kibritlerden 1 

Anlayışlı 
Bayan, hizmetçiye tenbih ettiı 

- Benim hasta olduğumu biliyorsun, 
kim gelirse rahatsızdır, yatıyor; baıka bir 
sün teırif ediniz, dersin. 

- Peki bayan! 
Biraz sonra zil çalındı.. Hizmetçi kapı· 

ya koıtu. Geri döndü: 
- Söylediğinizi aynen söyledim, ba • 

yan. 
- Gelen kimdi~ 
- Biraz evvel ça~ırttığınız doktor. 

• * * 
Eceıııe 

Kocası ölmüştü. Taziyeye ııelenlerden 
biri ıordu: 

- Kocanıza hanai doktor bakmıştı) 

Yırla dibi 
- Onu görür sörmez öyle mahçup ol

dum. 
- Şuna mahcubiyetten yerin dibine geG' 

tim.. desen e .. 
- yerin dibine geçen yalnız ben ol' 

iildim; o da benimle beraber yerin dibirı' 
ıeçti. 

-nnn 
- Birbirimize, :runele girerken raatlJ' 

mııtık. 

• • • 
Batırıamall 

Kocası seyahatten dönmüştü. Karıflpl 
kucakladı~ karısı sordu: 

- Seyahatte iken beni hatırlıyor mıı1' 
dun? 

- Nasıl hatırlamam.. Hatta isbatı iştef 
Cebinden ucu düğümlü bir mendil çı ' 

kardı: 

- Unutmamak için mendilime bu oil' 
iUmü yapmıştım. 

* * • 
Daba iyi 

Baba kızına söyledi: 
- Kızım bir söz vardırı Evlenen b~ 

bir İ§ yapını§ olur. Fakat evlenmiyetıİ 
yaptığı iş daha iyidir. 

Kız cevap verdi: 
- Ben daima iyi iş yapmak isterim· 
Kim isterse daha iyi İ§ yapsın 1 

- Hiç bir doktor bakll!_adı. Zavallı lto• , 

- Hey yolcular bana bakın .. Be!ll 

aJze ıaka yapmak için, geıoi batıyor, 

dedim .. , Haydi, haydi artık ıeri di • 

nünl cam eceli ıelip öldü. 
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Amerika mektupları · Tenezzüh treni değil, 

fırsatlar katarı! J oe Louis - Şmeling 
maçında on bir kişi 
heyecandan ölmüş? 

Zenci ancak bir hafta sonr~ kendini toplıyabildi, 

Yerli mallar sergisini 
gezerken: Üstad Ahmet 

lst~nbul - Adapaz~n. h!lttı güzergahında pazar gün .. 
lerıne mahsus yenı bırticaret peyda oldu, bilet ticareti! 

Yazanı Naci Sadullah 

Rasim 
"Şmeling ile tekrar döğüşeceğim ! ,, diyor y er~i. mallar sergisini gezerken, 

eşını asırların yetiştirobilece -
ği büyük muharrir Ahmet Raaimi a
radım: Yerli Mallar Sergi - Panayırını 
üstadın zarif dilinden ve ince ü·dtlbun· 
dan dinlemeli idik. Ahmet Rasimin 
menşurundan geçerken, bu Sergi - Pa
nayır, bizim göremediğimiz tenkleri. 
hususiyetleri, hareketleri, sahneleri ve 
argosu ile tarihin malı olacaktı. 

On yedinci asrm büyük Türk muharriri ve 

artisti Evliya Çelebi'den sonra, Ahmet Ra
sim, yaşadığı devri yazılarında en canlı çiz-
gileri, renk ve kokuları, seıı ve hareketleri ile Gebzeden bir manzara 
ortaya koyan eşsiz büyük yazıcılardan bi Tren yollarımızda mevcut köprülerin, Bilmem, Devlet Demiryollan idaresi, 
ridir ve tünellerin en uzunu Gebze • Dil ieke1e· bu işde yiiitliği üzerine a1sa, ve trenlerinin 

Ah R 
. Iİ arasındadır. 1 ~ d · ·ı ...; k b met asım hakkındaki notları ucuz Uiunu aıroı ew-rere u suiistimalle~ 

mı, vesika1arımı ve bunların mahsulü Tuzla içmeleri, Yanınca bailan, Sa· re meydan vermeıe ne kaybeded 

ı f
!L. l panca gölü, ve Sapanca meyvalık.lım, ta· w 

o an ııur erimi bir gün Son Posta' da T biatin bu bahtiyar yutda bağııladaiı cen• Bu auiistimalin en büyük azabı bittabi 
yazacağım. Bugün Ahmet Rasimi, Yer- net nu"munelerı·n~1endir. s vl 

11 
a apancaya eg enmek için gidip gelenlerin 

li Ma ar Sergisi'ni gezerken hatırla • Günün en aydınlık u.atinde on on beş başlarında patlıyor: 
dımlYerli Mallar Sergisinde İnhisarlar saniye süren zifiri bir geceye dalıp "'tkma- P ·· · b-L-11' azat gumi sa anı erkenden evinizder. 

paviyonunu gezerken de üstadın bir nın keyfine doyum olmaz. çıkıp tramvaya biniyorsunuz: Tramvay, 
fıkrası hatırıma geldi. Tünelden çıktıktan sonra, baı döndü- Fl l Ad 1 M oryaya, ya ovaya, a ara, odalara gi-

Ahmet Rasim l Yaşadığın devri ya- rücü bir uçurum üstüne kurulmuş muazzam decek yolcularla doludur: Ve bittabi otu· 

şatan ve öldükten sonra da yaşatan bü- bit köprüden, içine korku katılmamış bir Tacak yer bulmanıza imkan yoktur . 
yük adamsın l Üstadı bir öğle yemeği~ heyecan duyarak geçmek, kolay kolay ka- Kadıkay vapuru, Sapancaya, Adapaza-

ne davet etmişler. Çorba gelmi~. Ah ~ nılır bir zevk değildir. rma, Suadiyeye, Erenköyüne, Pendfğe, 
met Rasim ellerini oğuşturmuş: Tuzla içmelerindeki, Yarımca bağların· Tuzlaya, Kayışdağına gidecek yolcularla 

- Çorbayla 1... demiş.•. Pek seve- da~~l Sapanc~ gölündeki ve Sapanca mey- doJudur. 
• va ı armdakı rengi.renle manzaraların Bittabi oturacak yer bulmanıza imkD.rı 
rım 1... seyri eh" 1 · k · ı k ·· l k T d b • . • . • ş ır enn asvetiy e ararmıı goz e- yo lur. ren e yer ulınak ise ancak Hay. 

Ciimlesını tamamlamadan ev sahıbı re çekilebilecek ziy f ti · · 'd' ı d d , . Ü . . , a e enn en zengını ır arpaşaya gece en geçmiş açıkgözlere na• 
ışaret etmış. stada hır kadeh gelmış. Ve bütün bu zevkleri toptan tatmak j. sip olmuştur: Ve ıiz, Sapancaya kadar di· 

Çorbayı bir et yemeği takip etmiş. ,c;in, her pazar Haydarpaşadan Sapancaya kilmek mecburiyetindesiniz. 
Ahmet Rasim, zarif ve rind: ııiden trene binmek kafidir. Sapancada henüz oturulacak yer yapıl-

- Et ile 1 .. demiş ..• Bayılırım!.. Ona herkes «tenezzüh treni» diyor. mamıştır. Orada su kenannda birer sandal. 

Etten sonra sebze, sebzeden sonra Halbuki ben «fırsat katanı> denilmesini ye bulabilenler parmakla gösterilmektedir. 

birek gelmiş, ve Ahmet Rasim: daha yerindıt buluyorum. Dönüşte vaziyetin değişmediğini söyle-

- Et ilef demiş, . Fakat gelin görün ki, bu katann iatek- meğe lüzum yoktur aanınm: 
- Börek ile 1 demi\! .. • Bayılırım!.. lilere ~er hafta sudan ucuza mal ettiği fır- Trende gene ayakta, vapurda gene a· 

Zafer Bakı lm
. Ah t R . .. .atı hıle akla gelmedik suiiııtiınaUere alet yakta, tramvayda gene ayaktasınız. 

ava ge ış. me asım, pur d 1 · 
neş'e, pür heyecan: e enEer. var. Ve evini2e bittabi. tenezzühten dön· 

Nevyork, Temmuz (Hususi) - Joe 

Louis • Schmelirıa maça elap bjteli bir hayli 

zaman geçti. Fakat mqm dedikodusu· 

nun hala ardı arkası alıaamadı. 
Öyle ya. bütün bob llemlne korku 

aalan arabı yere setmek 'bir hayli hayret 

verici bir b.adiae idi. 
Joe Lou:is bu delıtetli ı8hreti bilhassa 

Max Baor'i yendikten aonra kazanmıştır. 
Amerika, zehir sibi yumruk yağ• 
dıran kıymetli boksörlerinin yenildiğini, 
feci bir surette yenildilial s8rdiikten son· 
ta zenci boksöre çok büyük bir kıymet 
'Vermiştir. Yeni bir Oempaey'in doğduğu, 
1.rabın yıkılmaz bir dev olduğu ilan 
edilmiştir. Mu Baer, zenciye yenildikten 

ıonra: «Ben blr kfp ile delil bir etap or
clusu ile dövüıtüm, her b.khğım tarafta 
bit J oe gördüm, her döndiiiüm taraftan 
çekiç gibi yumruklar yedim.)> demişti. 

Schmellns'i. yere ıoroıek yenen, Baerin 
hu feci ihboti üzerine. lıerkes Almanın 
zavallılığına acıdı. 

Gazetelerin bütiin spor muharrirleri, 

Almana bir tek tans dahi V!rmediler. Hep
li uzun hesaplarla kaçıncı ravunda kadar a· 
Yak üzerinde kalabileceiini ölçtüler, biçti· 
ler. Hatta bazılan, fazla dayanabilmek i
çin tavsiyelerde bulundular. metodlar gös· 

terdiler. 

Bir kıamı maçtan evvel Şcbmeling'in 
:Vüzünün muhtelif resimlerini bastılar <ıbu 
çehre acaba ne hale ıeleeek? » diye alay 
ottiler. Hesabını bilenler ( l) Almanın a

leyhinde bire on bahse girdiler. 
Fakat koca Schmeling bunlara aldırma· 

ek Hatta alay etti. 
Ve filhakika bir İspanyol asılzadesi is• 

ntine benzeyen Ma:riın.ilien Adolf Anton 
Otto Schmeliq ismini temize çıkardı. 

Arabın kal'§ısma çıkan herkes, Balkan 
olimpiyatlarında Çaba.om karşısındaki gÜ· 
reKiler gibi titriyordu. Hatta dünya şam
piyonu Braddock bile araptan çekiniyor, 
maçı arabın kazanacağına emin olduğu için 
talihine k:üsüyoııd.u. Fakat Schmeling, çe• 

~İ.nınedi, ııizlice geceleri çahıtı, kendi tara· 
ını tutan yegane yazı~ ıene kendisi yazdı: 

«Cayet güzel bir kanın. temiz bir yu-

B"'~.tn, dostlarım ve bir ba.yli de pa1am var. 
Ut.. b . un unlan bırakarak Amerikaya, tah· 

trıın edildiği gihi feci bir dayak yemeğe 
lelmediğim qi.kardu, kazanacağım. Ve 

B k 
. • , skıden Sapanca istasyonunda armut, müş bir jn a k f l d "·ı k 

- a lava ılel .. demıf, bayılırım 1.. elma, fındık, ayran aatılırdı. .... s n ey ıy e egı' avgadan güg 

D ı ha. ı_ıe sag kurtulmuo bir gazi bitkinlig"'iyJc 
ayanarnamış ar: şım· dı' d f d .. k" l • 

O 
. . . , ora a ırsat uş un en tarafın- gırıyorsunuz. 

- stadı demışlerl Ne ıle rakı ıç - dan icat olunan bir yeni tı'ca t t ı v~k·~ b' ·11 • . . , re, armu, e • a ıa ır mı et ayakta olmakla öv ..• 
mezsmız kı 1.. ,ma, fındık, ayran ıatışına hayli kesat ver- nür. Fakat bana öyle ıelir ki, «ayakta ~:. 

- Su ilel..demiş .. su ilet... ,mi§. ran bir millet» da-ek. 

B k Ah Ö 
V -.. oturmayan 

fiyü met Rasim, lüm ~arabı- , e şimdi Sapanca istasyonunda tten- bir millet demek delildir. 
nİ da susuz içti. Hayatın meraretini ,den iner inmez karşınıza, e1leri aepetli, a- Devlet Demiryolları erkanından biı 
tatmı~ bütün insanlar gibi... ,Ya~ları çıplak köy çocuklannın saf yüzleri zat: 

Reşad Ekrem KOÇU ,yerıne, almış yürümüş bir suiistimalin hile- - Bu kalabalık, dediğiniz gibi, yapılan 
._ .... ,~ .. .... ............... ., .. .. . ................................. ~ ,kar bakışlı kahramanları çıkıyor. bilet euiiatimalindendir. Fakat sorarım si• 

rikada bir daha yere serilerek maç kazan· - Dönüş bileti ııatıhk mı bayım ;ı ze: Biz bu işi nasıl kontrol edebiliriz ;ı di-

mak istemiyorum» (*) demiştir. - Biletini bana sat bayım( yor. 
Dünya şampiyonu Braddock maçtan , Onlardan yakamı aüç halle kurtarıp Devlet Demiryolları, buna gelinceye li'a. 

sonra büyük bir sevinçle halaskarının ( 1) ,ko~düktöre sokuluyorum. Ve muhatap ol- dar daha nice çıkmazlardan kurtulmanın 
boynuna sarılmı§ ve usulen defiye etmiştit. dugum garip taleplerin mahiyetini ıoruyo- yolunu bulmuştur. 

Bıaddock, Schmeling'i kolayca hakla· rum. Gülüyor ve: Ve ben sanının ki, mevzuu bahsolan 
yacaiı kanaatindedir. - Dönüşte anlarsınız ... diyor .. Çünkü kontrol, hiç de çareaJ bulunmaz bir dert 

Acaba~ Bu da eylıilde belli olacak. göreceksiniz ki tren ayni derecede, hatta değildir. 
Joe, maçtan ancak bil' hafta sonra ağzı· belki daha fazla kalabalık olacak. Fakat Vazgeçtim fazlaamdan: Koca yatak: 

nı açabilmiştir. Verdiği beyanatta: dönen yolcular içinde aabahlcyin ııidenlerin lıağlarile ve denk denk e§yalarile trene bi· 
Kazandıktan sonra Şmeling'in hali Bokstan çekilmek niyetinde Clefilim. pek azına raatlayacakeınız. nen yolcuların, ak§ama dönülecek kısa bir 

kuock • out'la kazanacağını. Joe'yi yere Kısa bir istirahatten sonra tekrar çalııacak Çünkü daimi tarife ile Sapancadan ls- gezintiye çıkmadıklarından daha a~ikat ne 

serecek olan yumruk onun dehşetli sol ve dövüşeceğim. demiştir. ,tanbula geÜp dönmek yinni liradan paha· olabilir kH 

yumruğu arasından çenesine oturtdcağım Herkesten çok SchmeHni'le dövÜ§mek hya mal olur. 
.. 

bir sağ yumruk olacaktır. Joe çok kuvvet- istiyorum. Bir lı:ere daha karşılaomadao Halbuki, tenezzüh trenlerinin gidip 
Jidir. Fakat daha müptedi bir amatör ha· rahat edemiyeceğim. ııelme biletleri birer liraya, birer buçuk Jj. 

]indedir. Pek çok hataları vardır. Ve pro- - Korkmuyor musun) raya satılmaktadır. 
fesyoneJliğin tecrübelerine sahip değildir. - Bilakis. Bana hakikaten çok kıymetli Fakat o biletler, yalnız 0 Kiln muteber• 

Maçımız, Joe için unutulmıyacak bir bir ders verdi. . . V• ,dir. Halb~ki .o trenlere ııünü birHiine ııidip 
ders olacaktır.>> Bu dersten ıstifade edecegım. Onunla gelmek ruyetıyle binenler yok denecek ka-

Bu satırlar maçtan bir hafta evvel bir ,Braddock maçından evvel dövüşmek is- ,dar azdır. 
Amerikan me~muasında çıkmıştır. Maç ~erdim. Fakat hazır bir lokmayı kaybetmek lstanbuldan buraya ıeJince bilet! .. 

t • w. h kk ktı H b d • ennı, 
Schmeling'in hakikaten bütün söyledikle- ıs ernıye:egı mu a a r. oş, en e 0 • eördüğünüz komisyoncular vasıtasile satı• 
rini ispat etmiştir. Dördüncü ravundda ara· ,nun yerınde olsam, evvela Braddock'la yorlar. Ve buralarda aönü11erinio d'l d'W• 

d'" .... d"' 1 · d ı e ıgı, 
hın çenesine yerleşlirdiği müthiş bir yum- , ovu§ur um. Şln ucun a şampiyonluk ,iılerinin icap ettirdiği kadar kalıyorlar. 
rukla ar ahı yere sermiş, ve J oe çabuk a- ·var.» Ondan sonra da, gene bir pazar ııün .. 
yağa kalkmakla beraber, ring üzerindeki . lf selip de, kendileri ıibi dönmeyecek ola~~ 
uykusuna kavuşana kadar bir daha kendi- Maçtan sonra. hır gazete maçın bilan- !ardan ııene ayni komisyoncular va t ·1 
. gelememiş gayri şuur1 reflexe dö- ,çosunu yapıyor: lki boksörün 300 biner aldıkları biletlerle tıkır tıkır d" .. sılası e sıne ' • • d l h' . . . . . onuyor arl 
vüsmüştür. Şchmeling e gelince onun da· ' o ar ısse alacakları tahmın edılırken, ha· Şımdı fırsat katarından ne ıek'ld .. 

Gebzeye yaklaotılımız sırada trenin içi. 
ni altüst eden bir p.yia çıktı: 

- Ön tarafdaki vagonlardan birinde, 
memnu mıntakanın resimlerini çekmek is· 
teyen iki casus yakalanmış. 

Hem de en ehemmiyetli bir noktanın 
resimlerinl çekmek ilzereymişler! 

.. Fakat Haydarpaıada tahkikata girişir 
gınşmez anladım ki, casus olmasından şüp
helenilen zat, Osmanlı Bankasının ikinci 
direktörile zevcesidir. 

v t .h. b' e an ı ır harabenin resmiyle 
beraber, açık göz bir kondüktör(in şüphe· 
sini çekmi!}lerl 

Vapura binerken güldüm ve: 
- Mübareğin, dedim, ne fotojenik 

ıüphesi varmış~ • vanın bozuk! .... J • · k l k f" Id 
1 

e mus-
ha ilk dakikalarda, arabın şiddetli sol yum· · w ~gu ve oe nın o ayca aza• .te 1t o uğunu anlıyorsunuz ya? 
ruğu~~~blı~ili kçanm~ ~~k·nKagıkMaatınh~~~hm~~dil~rn~ ~-~=~:~~~~~~~=~===~======~===!N:a:c:i~S:a:d:u:n:~~= 

.. 1 d"v"şmu"«tÜr ,tarın ancak yarısı kadar aeyırcı toplamış· lenn ve hasta olanların listesi "Udur· ı M 
goz e o u ,. · 39 872 k" . Ö ... · rsya. 

Joe iki defa da aşağı yumruk vurmuş t.ır. ' ışı. Bunun haricinde «5000)> lenler: ' 2 R' . . . . .. h de dedavacı vardı 1 - R d d eli 1 k - ıng cıvan seyırcılerınden hırı, 
fakat S~h~eling, bunlara b ta. ammül ~d.e- . Boksörlerin he~ biri 140 9 79 d l 14 dalı, heyec:n~: a maçı n er en üç kana- daha iyi görebilmek. için sandalyesine çık· 
rek, 12 ıncı ravundda ara ı yere sermıştır. alını lardır Ma .. , . o~~ ' 2 - . n. .. .. .mak istemiş, fakat heyecandan ayakta 

Joe maçtan sonra uzun müddet ken- .sent ş . ç munasebetıyle olen- . Beşı beyaz uc;u arap 8 Amerika!• duramıyarak d" .. v k ' . . ' . . ayni sebeple. .,, uşup ayaiını ırmıştır. 
dine gelememışhr. Schmelıng ıse odasına ( *) Şcbmeling bununla Sbarkey De 0 • 3 B' 3 - Schrneling'in lehine bahse girJş• 

·ı · nJuk · - ır arap hamal lokantad b'ft k · b. gelen gazetecı ere: lan ıampıyo maçını kastediyor. >J- k . . ' a, ı e mış ır arap, paralarım toplamak isteyince 

d 
w b. . 1 bu .ıc.. b' yer en, netıceyı duymu!J ve o h 1 b . 1 cıEmin ol ugum ır netıceye u aştım. man maçı llfll•• ır yumruk yiyerek k b'f k eyecan a una ıçer eyen diğer arap arkadaşları tara· 

. . d f w k ldukt oca ı te parçasını yutarak öl il t" h d b ğı d 

J
oe'nin bana ıki e a aşagı yumru vur· K. O o an aonra hakem kararile ka- H al m 1 ur. . n an aca n an yaralanmıştır. 

. . . . Ç" k" Am ast ananlar, yatalananlar• B ı i]A b'· .. b maeı net!sD'• tesrı ~tınııın. yn ~ e• sanmıtb- I K · un ara aveten, utun oke muhar~ 
, . - OC811nln yere HriJdiiini 8Öl'CD leri. . 
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.SON POST~-

L_s ___ p_or_-_ll 
İstanbul Kupası 
müsabaJkaları 

Nuri usta «bir kahtan fazla yemek Bir gün Sait böyle bir mecmuayı 
Atletizm ajanlığ1 tarafından 
hazırlanan müsabakalar 

başlıyor 

ne olacak, bir kat elbise yeter» demiş- Nuri ustaya göstermişti de usta de -
ti ve Abdurrahmanın «insanın ihtiyaç- rnişti ki: 
Iarını asgariye indirmesi, n~ni feda - Hıristiyan mezarlığına benziyor 
etmesi, yakmasrn hakkında söyledik- bu mecmua. Nasıl orda iher mezar ta-
leri sözleri çok kere doğru bulmuf hatta şının üstünde ölenin resmi varsa bur- İstanbul Atletizm Ajanlığı -tara.fın-
tatbik bile etmişti amma şimdi bunilar da da öyle... ıdan ~s'ta b 1 .v · l bir ımü _ 

b b 
· h!!ı• Harb • . !L!...... • lı . . n u ~upası namıy e 

bir istek değil ir mec urıyet wıne ıumumının i.IUllCJ 'ı'l na gırı - sa"- k 1 ştı M"' ba,-al ..... . - ıoa a a'1r an mı r. usa lK ı;u 

geleceğe benzeyince canı sıkılıyordu. lırken vagonlar yalnız cephane, yaralı -ı-= - _ı d k h 11 aynı" 
Öm 

. • ... 'IK'l -gun "Uevam e ece ve er yıı 
Yemekten sonra Nuri usta, en ve teker taşımağa biyladılar. L~ıan.e tarihte ılacalctır. 

dizlerinin üstüne oturttu. Cülizarla a- cepheye gidiyor, yaralı cepheden gelı- 'll'" _ıı_·yat pa·ı ·· mu··s.._ 
'1 'Csuı -c ı en programa gore ...-

nası yatakları sererken onlara yardım yor ve feker bazen pz ve bulguıla da ı___11__I ıı._- • • • rıs t z cuma ..... 
Ö 

. oaKa arın ·omncısı ·ı emmu ·-
edecek yerde düşündü: mer kendi ka~9ıp ardıyelere oluk ohlk abyor. tesi günü yapılacaktır. İlk :gün yapıla-
dammın altında doğacağına Göztepe- ardıyelerden danlla dam1la cıkıyordu. ,_ -· ,,_ _11_11 .., d 

1 - ca'K. musauaKaıar şunıar ır : 
deki köşkün oymalı tavanlarından biri stanbul fdıri cephede çoculdar.ı Ö - 100, gii1le, uzun, 1.1500. 110.000, yu"K-
altmda doğsaydı, kütükte babası ~ len, yaralanan evlcile; gaz, şeker ve k LI lf:on -:1i/\o Fi ıı . . . se auama, '± \J, :n.1 , naı. 

fi bey diye gösterilseydi boncuk ı ı bulgur ışı yapan konaklara ve apart - ,k. - .. b k ·· u·· ya•nı 
ıncı musa a a .pazar gun :r -

mavi gözleri belki Kasımpaşayı hiç manlara bölünmüft\i. Hatp uzadıkça la akt p d . 
··ı l v I l l v ld k c ır . rogram şu ur. görmiyecek, bir amele evinin alaca ka· o en er çoga ıyor, ö en er çoga ı ça '>00 · "t .. d .ı 1 O. 5000 disk, 

f l 
. . . l . clı _ , cırı , uç a ım, , 

ranlığında bir gün olsun ne ea a mıya- y~nı yenı vatanperver zengın erm a 800 • .aınkla atlama,. ve 400 ımetr,e bay-
caktı dıllerde dolaftyordu. M"" b k 1 T k · t · . . . rak yarışları. usa a a ar a sım B a-

Nurı ustanın Kaeımpa.~akı .e:vı .a- . -1:1 -•~· 
Yataklar yapılır yapılmaz hemen c··ı· b"' :. I dında. .ıcra .ew ec~ur. 

nasının ve u ızann utun gayret e - • 
yatGtılar. d v G"l" f 

1 
rine cağmen <«iama» dedi, Ça~i Bisikl.t-çilnimiz lffriın 

ece yarısına ogru u ızar ısı - d"'klr"' im ~-- 1 Ol• .. ı •...,.,. k 
d d 

. u __ anın atı asmQllU a ınan -para ımpırıauuıa ırıra 

a ı. N . . tükendi. Et • <7 . J_ J 
- Neye uyumuyorsun urı} K l b. k l k 'kutt I mıgect1:1C.1.er 
- Sen neye uyumuyorsun Cilli - A oneo u ır otu çuya o . u ar. D .JI• oı· . :.L n__ ııı-ıan içın 

nanın sandığından son beşibnyer - oenm ımpıyaaı ~mızır ı~ . ~ 

zar? de de çıkartılıp bozduruldu. Ve 'bir ge- Bükreşe ıgiden ve orada yanı1ara gı-
- Sen uyumayınca ben nasıl uyu· N • t ldil. .,_. c-ı· ren bisiklet takımı RPhrim~e dönniüı:ı-. . ce urı us a eve ge ı vaKıt u ızar.ın r- T 

yayım .. ÇOk canın sıkılıyor, dejıl mı? b"l w• d ltı b'} •k b k-L- ffir 
ı egm e a n ı ezı ten oş wa.n ye- · 

- Evet.. · ·· a·· Bu seyahati müteakip lbleik1etçileri-
G··ı· N · b"' b"" ·· k ld rı gor u. u ızar urıye us utun so u u: S k ü il il b'li mi~in :Ber-1in OlimpiyaClmll ;.n-iraJCle-. . , ı ıntı, z nt va )'llrının ı nme- r 
- Biliyor musun Nurı, dedı, Kasım· meai Nuri u.tanın anasını Cülizara rind.en earfı nazar edilmiştir . 

paşa benim çok hoşuma gitti. büsbütün y~tudı. Kasımpa~ Y.elkenci1er gittiler 
Nuri güldü : herkesin Ömeri Nuri uatanm & çocu- Betim Olimpiyadına iştire'k edecek 
- Kasımpaşanın neresi hoşuna git.. ğu sanması va hu mahallede mazileri- olan yelken takımı dün akşam Roman-

tn nin hcrkesce meçhul olması da bu ya- ya y-01iyle ~bnanyaya gitmİ\ltir. Vel-
- Bilmem, her şeyi.. kınlaşmayı belki kolaylaştırmıştı. kcncilerimiz müsabakaların yapılaca-
Gülizar bunu Nuri ustayı teseUi et· Nuri usta zamanlardır şeyh .A:bdur· iı K;dle gideceklerdir. 

mek için mi söylüyordu, yoksa sahi - rahmanı görmüyor. Ve zaten ona Öy· Atletizm müsabalrcdar.ı 
den Kasımpaşadan hoşlanmış mı;r.dı~ le geliyor ki onu görae bile oturş ko- lstan.Jı.ul mıntaka81 Atletizm Ajanlı-
Usta, bu mesele üstünde durmadı, dur· nuşamıyacak, sadece: iınClan: 
mak istemedi. Yalnız Gülizara kartı aı- - Haksızlık, adaletsizlik tqp ve tü- İııtan'bul Atletizm kupası narm altınaa 
cak bir minnet duydu ve: fek namlularının aizile konus.ur, :SC, - 19 temmuz.Pazar günu atletizm müsabaka· 

- Gülizar, diye fısıldadt, dikkat et- ker sandık.larile Ye caz tcnekelerile lan yapilacaktır. 
tim Ömerin patikleri çok eskimi9 ya· nakledilirken senin !&kırdı kalabalığın· At1etizm Ajanlığınca tc.bit edilen de· 

l ·a· d ır..ı ' dan b '- b" im Ld receleri en çok atletler elBe -eüen ICJübe Al· nn anam a çarşıya gı ın e oM ana ye- af&.a JT feY o ıyan "<CVan ete» 
1 

. ,L_d f d !Le_,__ .ı_ 
· · · 'k 1 · · k l'ği · d" 1· k etir;m ın: eraşy:onu tara m an ımı- ıs.upa ve nı hır çıft patı a ın.. ırışme geveze ı nı m ıyemem artı , li 

1 
d d 1 _ _..!, ,~. 

d. k ga p ere e ayrıca ma a y.e -vmueceııo.ıır. 

• 
~ YLAR VE YILLAR 1 

GEÇiYOR 

ıy~ · · • Mün.bakalara ~rak edecek ltliipler 
Gavur Cemale de harp başladı baş- nihayet ı 7 temmuz akşamına ,kaclar .mü· 

~ lıyalı rastlamadı. Acaba, başkalarından aabıklann adedini ve .hanii mesafelere gİ· 
daha kuvvetli olduğunu herkese isbat reccklcrini Atletizm Ajanlığına bildirmiı 
etmek için hala ateşcilik mi yapıyor) olacaklardır. 

Yorgancı Selimden bir mektup gel- ------------

Temmus lf>.. -
SATIŞ İLANI 

lstanbu1 Dördüncü icra Memurluğndan : 
24344 ikraz No:ıile Riza tarafından borç ahnan 210 liraya mukabil Va

kıf Paralar fdareaine '.birinci derece ve birinci sırada ipotekli olup tamamı• 
na yeminli~ ehli vukuf .tarafmdan (942) DOkuz y.üz kırk iki Lira kıymet 
takdir olunan Büyükadada Y ab maballesinde eski Lada yeni: Kumsal so
kağın& eddı 8 Mükerrer yeni: 13, iU No.h .sağı 1:7 P.arael, Lada soka -
ğında yeni 7 kapu No. Zenop kızı Durik ve hiuedarlarının ahtap evi ve 

16 Parsel, 9/1 No. h Bağda$!lr oğlu :Ankin -kagir -evi ve solu 10 Parsel La· 
& sOkaimda i, 3, l:61No.b T odoraki oğlu ftımola bahçeli evi we 1S f>aral, 
Bahçivanojlu aokııjmda 20 yeni NoJı htepan oğlu P.apadopuloı Ko • 
çonun ~vi ar'kuı BalıÇivanoilu sokağı önü eski Lada yeni: Kumsal ıoka
ğile mahdut Zemin tbb: sokakta bir lbauma1da Pilen bir sofa üzerinde 
iiç oda, &f&iı7a İnen bir merdivflDİ. Bodrum Katı: Zemin bbndan im1en 
merdiveDle zemini çimento bir taflık re zemini ahpp bir oda, zemini çi • 
mento ımaltu: oc:&ldı bir mutfak, ıtaşllkta ,zemini çimenlo Lir beli, - Mut -
faktan bahçeye bir kapı o~ ~edeil>ir erik q.acı ınrdır. - Elektrik tesi
satını mnhleY.i :ve aeneCle 100 Lira ııle Yaninin tıibb iaticarında lbodrunı pen· 
cereleri demir parmaJatım meuhau ı\19,50 metre mural>baı oLm n No.lr 
Bh,ap eVJe .Zemin lbtı: aiti lbo&uaı, m ısofa zemini çimento alatmb o
cak1ı iiliiilf&k ,-e Ye merdiven altın& Lir lmmiidUk. Birinci ikalı: Bir 
sofa Ye bir ııodayı ııre lha~sinde •ir ~ we bir inci ağacı ve mhç Ür>in 
önü rn pnı duvUlı 'ft iia 1kumı ıclennr pamudWldı c1dctrik tesiemJ Lavi 
mutasarrifmm tAhb İfgalinde, babp iÇ'inde \ft 15,00 mdre 
muraLbaı Uhumda 13 No.L diğfr bir ıal.p,p erin tamamı a
çık arttırmaya lkommıt olap prtnamesiain 8 , 8 1 936 ıtari • 
hinden itibaren dairemizde herkes tarafmdan prülebileceği 
gibi 18187936 ll:arilüne mu.aedif S8lı güuii mt 14 ten 18 ya 
k.aılar Gairemizae .pk mttırma ile satıı.,..ktır. Arttuma 
bedeli mnihammen lkıymeliıüıı ,.Ude yebliif ıbefiai bnlmad~ takdirde 
en son arthramn taahhüdü baki kalmak üzere 2/9/936 tarihine mü
sadif Çarşamba günfi saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak 
o1mı Hinci adbrmumc1a gay.nmenkUI gene mu'h•rnmen kıymetinin 
% l5 Jim büduğu bkdirde m ._ mttırmıa ihale edilecek we lbal
madWı takdirde 2280 lNo. ib lamını ahkimma tedikan sabfı pri 
lm-aWarAm. Taıylmin nm'hammen lkıjJidiaıiııa yüzde yedi buçup 
ınis'belin& ~y aıq,.sini w-qa ımilliliirBwnbmn teminat ımeklubmıu lıimi1 

~nmn•lam lliamfür. iMiitera'kim weı:Per iile waklf ic:aıai, taviz ~ 
eli we ediyeye Ut tenvir.at ıve tnzifat ıri.iaınmu Mbf beclelindea 

lcnzil ıo'lnn.ca'lctv. SOi mmmuab icra we iHia bamnm• (126) na 
ıawldesinin dördiiDdi fıkraama tediba bu gaynmmkat üzerinde 
~ ra1,..lr'lilar ille ıdiğer a1ibdarama ve irtifak llaalrkıı ahipt~ 

lha1d.umı ve hİJ: ve masaıife dair oWı iddialanm' 
ilin it.aıiliinaeıı "tibanm (2Q) yirmi gün içinde evrakı mü.lbitelerilej 
löi1Cliıme1eri, ebi Jba1de 1ldan tapu lliicillerile sabit Glmadıkp aı. 
ibedCliDin ylapıuuıc1aıı lhariç b1aca1Clan cilıel:le al.ikac1anmm ifbm 
ımadc1miia ımeildir l&krwna aiire lamek.et ıel !eri .. a.ha fula ma
~ • iStey erin ~ ~do~ mmnarasile müracaa ilin 
"01tınur. ~4040) 

~l _____ ı. __ 1a_n_b_u_ı __ •_•_••_d_l_Y_•_•_ı_t_ı_ı_n1_a_T_• _____ I 
Sendik 1111uhammea im.ası 80 lira olan Beyazıt Cunlhuriyet caddesina~ 

etkaam&lbir odıilı~ 22 No. dükkan teslim tarilimden itibaren 937 , 
938 - 939 ~ ma)'ll ısomma !kadar kiraya verilmek üzere açık artırmay~ 

nulmu;tur. Şartnamesi evazım ınüdürlüğünde görülür .istekli olanlar 13 
50 kurujlUk uvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber ~ 

if-emmuz !936 ÇIUJllnlba günü saat 15 de -daimi encümende bulunmalı 1 

(B.) (3841) 

I 

Aylar geçiyor. Tebliğ resmiler, sah- di. Mektup caki mahalledeki adrese Almanya-Avusturya-İtalya 
te ithalat ve ihracat istatistikleri gibi gönderilmişti amma muhtar fabrikaya anlaşmasına mukabele * * 
düşman ölülerinin sayısını çoğaltıp kadar getirmişti. (Ba.tlnrafı ı ci sayfada' JBa'kıtköyü Aya Ymırı mthallesinde Köyiçi sokağında yeni 166 No.lı V"ı 
Orduyu Hümayun'dan ölenlerin sayı· Mektup kısaydı. «Biraderim Nuri zetesi, Almanya • Avusturya anlaşmasın· 51i metre ımunltibaı lbahç.esi bulunan .evin mılkiye\i açık artırmaya konul· 
sını azaltarak her gün, nihai zaferin ustayan diye başlıyor ve cc1stanbulu dan ve Almanya • ha1ya münasebetlerinin ~· JBu ffe 110 ilin. bedel ıtabmin olunmuttur. Şartnameıi levazım mil• 
nerdeyse ufuklardan doğacağını müj.. gör~im geldi. Burda sıbhat ve afiyet· sa1uhından ba'hscdcrck bunun crötesi 'beri· ·· qğüni1e görülür weklaer 825 kurllfluk muvakkat teminat makbuz ve, 
delemektedirler. Alman, Avusturya, tcyiz, yalnız» dedikten sonrası .o'kuna· flİ kesi)miJ olan Macaristanın in'kişafı üze· 8 mdı:tUIJile beraber 20 Temmuz 93.6 pazarteai :günü saat 15 de da.imi enı 
Osmanlı orduları yenildikçe buna sev- mı yordu; çünkü «yalnız» dan .itibaren pnde kafi 'bir tesirin olacağını yazıyor. ıciimende unmıilıdır. {l) (3751) 
külceyş icabı rüc'at denmekte ve itilaf iki .satır kurşun kalemle silinmişti. Ve Almanya silahlanmtya devam ediyor * * 
kuvvetleri rüc'at ettikçe ccdüşman kah- «Valide h_~nımın, yenge hanımın elle- Londra, 15 (Hususi) - Almanya- Hepsine 7iJ.9 lira 60 ikuruş kıymet biçilen ve düşkünler evine lizım olar. 
karı bir hezimete duçar edı"ldiH diye rinden, Omerin gözlerinden öperim. dıı bugün 50,000,0UI) ]sterline varan 9 kalem alat ve edevatı tıbbiye ile çocu'k terazileri bir mikroskop ve bir o-
ilan edilmekte. Bizi hatırdan ~ıkarmayın» cljyc biti - bir dahili istikraz yapılmıştır. Bu ristik- Ş le tos"kop ve iki süt sağma ileti pazerlığa konulmuştur. artnamesi vazım 

Kimisi Harbiye mektebinden diplo· yordu · ırazln Alınan teslihatının trunamlana - müdiirlüğün(Je gOnılür. !stekli o1aı1lar kanunun tayin ettiği vesika ve 54 li· 
ma alındığı gün çekilmif, kimisi gö - Usta bu mektup1a ko1Buz Ahmedin cağı tahmin olunuyor. nlik muval&at teminat ma'kbuz veya .mektubile beraber 20 Temmuz 936 
rücüye giden ananın eline vcrilmi~ vaktile dükkandan kaçarken gönderdi- Loyit Coccun ıbir nutku pazartesi günü saat ıs ae daimi encümende bulunmalıdır. (3713) 
genç zabit fotoğrafları, ve cephede ği mektup arasında tuhaf b1r benzerlik ıl..ıondra, fi (Hususi) - Bir ltr:rlya 
çıplak sırtında gülle tafıyan başçavuş gördü. Ve çoktandır unuttuğu AhmeC!i - Almanya siyasi cep"heei vücuda ge· * 1~_L_ --Lidı . . hı 

Öl hatırladı. t'ırmegve dog-ru atılan adım1an mevzuu Kqif ıbedeli 381 lira 91 kunıt olan 19Ul11UUI '1.qnı. anesmın 8 rmm 'ta .. 
resimleri, mecmuaların «Yaşıyan ü- kı ·, -

(Arkau nr) ba'hseden l.oyit Corc, bunun sulh na· miri .açlk ıekailtme_ye konulmuştur. Kqif e:vıa . ve ~~ba~esdı evaznnla--~_:_ 
lem sayfalarında sıra sıra diziliyorlar. d:: ... ::::..::....1- . -::..::ı::M t "tekli lanl B tediye 1~aat AU esın en a ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= mınabir~hliket~kilctmeili~ni ~- ~~~~·• o M e T 

• L" .a h n 1 ' ' f ehli t ikasile kanunun ._in -eltiii vesika Ve '29 lirah\: muvaldcat te-

E • iş) • u M •• d •• } •• ..,, •• d manyanın oır a a cıçıkaya ve F ran- en ye veı ...,., 
mnıyet eri mum U Ul ugun en : ıt etmek · t" . .. t niinat makbuz -a ımektubile !beraber 20 Temmuz "936 pazarleli günü saat saya aarruz cıııne mı gos er - . _ :-~ B · 

3714 936 Senesinde zabita memurlarına yaptırılacak elbiseler için miyece,ğini, anlatmıs ve sonunda cefa- ~5 de dainiı <encmnende bulunmahdır. ( .) ( ) 
azı 12000 metre çoğu 1300 metre kumaşın prlnamesinde kat hu .salh, .diktntörler.in t~sinde 
yapılan tadilAt dolayıaile yeniden 1 S gün müddetle kapalı &ar.f dikildiJc.leci bir sulh tür hı demistir. 

1 

usulile eksiltmeye konulmUJtur. 
2 Kumaşın beher metresinin muhammen bedeli 500 kuruştur. 
3 - Kumaşlann ihaleai 31 /T emmu:r:/936 Cuma günü saat 15 de ... 

Ankara' da Emniyet l~leri Umum Müdürlüğünde teşekknl 
edecek komisyonu bu:r:urunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye. girecekler, kumaşların muhammen bedeli ol.an 
65000 lira üzerinden % de yedi buçuk hesabile 4500 tirahk 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ile ve 2490 sayılı 
kanunun 2. nci ve 3. üncü maddelerinde yazıh belge1erle bir· 
tikte teklif mektuplanm ihale vaktinden bir saat evvel 

vermeleri. 
Kumaşların ihalesine aid muaddel şartname Emniyet İşleri 
Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan ıverilir. 

5-

Fazla izahat almak isteyenlerin memr Komisyona 

tl 4' 1761 ,, "4AJI •,, müracaa an. '"-. 

Bulgaristanda 
130 ev yc:ındı 
Sofya, 15 (A.A.) -Scifyaya.bnm

da kain 6ansko'ıda çıkan bir yangın 
neticesinde yüz otuz ev yanmış ve altı 
yüz itişi açı1kta ka1rnıştır. 

Sofya, 15 (A.A.) -'Dün, Bans1co 
şehrinde bir fabrika yakınında çıkan 
yangın çabucak başka binalara sirayet 
etm1ştır. Bir çok hayvanat te -
lef olmuşsa da insanca zayiat 
yoktw. Hasar 10 mi.1yon 1eva 'kaaar -
Clır. .-

ı- inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Nümuneai evsafına uygun olmak f&"1ile Mısırdan mamôl 10600 Jrllo Ni· 

,asta Kola .28/VJl/.936 tarihine rastlayan :5ah ,güaii nat 15 de paurhkla sa· 
tm .ahnacaJdır. l.teklilerin niimuneyi ıcömıek iir.ıere ıher Pn ve ~ i • 
~de ta_yin olUDaD .eüa we ıuatt.e ~b 7.,5 ımıınkkat ıgivenme pal'8ta~ilc 4>ir· 
.likte Kabablfdıa leoz1m ye .mübay.aat Şubesindeki ıa1ım, .tun komısyonu· 
na müracaat lan. <i3941 » 

* * .şem.ipaşa c:lepcmmda bt1ar araımda -yapılacak 1307.44 ~ira ~şif bet1e1· 
ii tadilitın ıif9iliği '21/Vıllt936 ıtarihine -rastlayan Pazartesi günü saat 11 d• 
:pazarblda ihale eailccektir. isteklilerin keşifnameyi görmek üzere her gün v• 
pazarlık ~n de o/o 15 temınat paraları1e 'birlikte tayin edilen gün ~e saatte 
1Kabataşaa ,evazım ve nıübayaat Şubesindeki Alım, Satun Komısyonun• 
müracaB11arı. - '-3940n 



16 Tem ı • PO:STA 

K•hr11m•nlık, •tk, heyecan ve macer• 
Hikaye Bir başka dünyamn hikayesi 

KORSANIN KIZI Yazan: Rqıp Ş..W .> 

Yazanı Kadlrcan Katlı 
Son Po•ta'nın tarllıl 1•/rllcası Nıunlll'tl ı 18 

Kısa boylu tıknaz bir levent birden- Yunus ~unları. sevinçle brtılam~ş-( -: Ne oldu) • 
Lire: b. Fakat bırdenbıre mana verememıf- Diye Yunusa sordu. Onun bıraz ile-

Hepimia ..ı.rdan, ulak mer .................. ~ 
,_aupk otlu Uzeriae yabnr, 

.......... ..... " ...... fiçek. 
lerle oiar, aoma lnıaklanmıza 

- Kaledeki yoldaşların hayatlannı ti. Çünkü Mansurun kim olduğunu, risinde duran Eyüp: 
belki bir avuç biber kurtanrdı • onlan nasıl kurtarabileceğini bilmiyor- - Biz kenara çekilelim de, ne olur-

Dedi du. sa olsun 1. • 

.-.., Ol'llUllllmra, ............. 

._., ............ Mina •eldap-

liyu
0 

onun ;mın.e baktı ve küçük J llyas ona yaVBf yavaf ve kelik kesik Diyor ayni zamanda elinde tuttuğu 
kara gözlerinde, bu sözlerile ne demek anlatmağa batladı. iekiz on parmak uzunluiundaki bir 
İstediğini anlatan hiç bir fCY bulamadı. Ukin tam bu sırada üç kulaç uzun· çalı sapını yere atarken illve ediyordu: 

- Ne demek istiyorsun Yunud luğundaki kocaman tunç topu sürükle- - Orta yerinden kırıldı ve içinde 
Diye 80rdu. yen mandalardan en irisi birdenbire a· kaldı, fakat iyi oldu. Bunu diitünme .. 

, - Şu toplan bir uçuruma veva bir cı acı bağırarak tepinmeye, çifte atma· miştim. 
bataklığa yuvarlardık. ya baf lamıştı. Eyüp bütün gardiyan ve askerlerin 

- Biberle mi) Diğer mandalar da ürkmütlerdi. kafileye baktığı bir sırada mandaların 
- Elbet... Azgın manda bir kaç saniye içinde en azgınına aokulabilmif ve dikenli, 
S.,ka biri IÖze bnftİ: koşumlardan birini koparr.ılf, sağında aert bir çalı sapını onun kuyruğunun 
- Ben anladım ne demek iatediği.. ve eolundaki diğer mandalan boynuz- altına bütün kuvvetile soknıuftu. 

ni ... Mandaların kuyru)darmm altına hyarak dışan fırlamak ittemİftİ. llyasın yüzünde taşkın bir aydınlık 
liiıeıaek çılchnrlar. Gardiyanlar ve askerler k09uplar. görüldü ve topu sürükleyip giden man· 

- Toplan da rutaele aürüldeyerek - Tutun 1... · dalara bakarak: YüzUnde en ufalı: bir delilı1c allmeti ,.ok. kek gönüllerini birlettirmekte o kadar ma4 

bir tarafa atarlar. - Onu ayınnl. - Aferin Eyüp ••• Sai oll... tu. Gözlerinin içi tatb nnlderle parhyor, hirdir. 
- Ben bu iti eopa ile de yapanın. - Vurun... Dedi. 'bafmı Ye göpüni daima dik taatayordu. Deli. küçülüp izmarit haline selen li " 
Banu da yirmi ,..lannda uzun boy- - Öldürün onu... • • • 1 Hiç bir pyri tabiilik sa.termecl• •• • - pruma iki .-ımaiı aruuıda tutarak. pa 4 

ha bir levent olan Eyüp söy)emİfti. Diye bağıranlar vardı. Udeki tonu b,betmeden ko-.ıyorcla. ketinden yeni bir sigara çıkardı n yaktı. 
Kııbaç bu sefer Eyübün ~nda Azgın mandayı tutmak ieteyen bir _ 11 _ Hutanain. etrafı deaıD parınalWkh ko • - Çoculdamnız olurda. Onları d.ı. 

faklach 'ft konufl""lar bı~ ~ı k~ gardiyan karnına yediği bir boynuz wtlaıil• dolu. bahçe.inde ikimiz ayıai ka- küçük yaılarında atka ve zevke doymuf 
liJdi. liyu homurdandı ve ıçın ıçm Jdi.. darbeeile yolun L- altı adım ötesine SULTANIN KIZI aapecle otu1ll7orduk. Elile t.uta kontla• olanların doldurduiu büyük tann b~ 
b_ ._, • • • nnı sa.t,ererek mınlda1U7ordu: sinin kapısından içeri bırakırdık. Sonra &4 

""' etti. fırladı. lkinciıi de onun yanma ablın- _ Görüyorsunuz ya, henim hu cleliler radan seneler geçer, onlar aık n zevk oa.ı 
EJilp tuarladıiını yapmaia karar ca artık kimse M>kulamıyorda. O gün tali iyi aidiyoıdu. arasında kalmam kadar beni müteeair e- iına geldikleri aün, kapıdan cıkarak iGI 

V~~· Bunun için fınat ~!orc:I~. Güçlükle yerinden kımıldayan top Korkunç aealer, tepinmeler, çifte at- den biç bir ıey yok. Manbimım mahvol - mize kanprlardı. 
Çünkü aörünmemek gcrekt:. Eğer go- timdi kolaylıkla IÜl'Ükleniyor yolun maiar ve bu aradaki kOfUfJIMllar ara • mut olduğuna inanmıyorum, lizin sil>i ko- Senede bir, gök y6z&nd• IMiJtiik, ~ok ••• 
riilüne bemen boynu vurulur ve bun· kenannda bir sala bir eola zı"baklar IJDda Oran• dan sultanın baremini p- nutmumı. yemesini, içmeani blliyorwn. :yük Tavus btlan merdi. Parlak tii7ledaitl 
dan ona küme kurtaramudı. çizerek gidiyordu. tiren kafile de birbirine brıfmlfb. Fakat bütün iddialamna raimen doktorlar arasına, çifter çifter oturur, birbirimizin~ 

Bu arada bir bG l'ÜD önce Mamur- I~: (Aıba 'Vllr) heni burada tutmak lüzumunu ıösteriyot- dma doyarak, M'Viterek. 'Ve kollanmız ri• 
la birlikte Orana aiden arap athlan lar. Neden). Çünkü benim söylediklerime cutlanmm aararak uçardık. 
ralavaııla pçtiler. içlerinden birisi: İD1UUDJ7orlar. Çünkü ben bu dünyada doi- TaYUSlar bizi :yüksek bir dajın te~ 

- Yol verin, aultanm haremi aeli - madım. Çünkü ben hqb bir dGnyadan deki albn suları olan bir ıöl kenanna bı • 
yor. buraya geldim. Yer yGzlnde henim ne a- ralurlardı. Orada, hepimiz bu euya süer. 

Diye bmlll'Cb. nam, ne de babam var. S&,.llyonnn, inan- kanımızın kuvvetini artbnr, .,kımıza h4 
hyu on1an tanldi. mıyorlar. aludık. Biz bu göle: cHayat aölü• der " 
Kenan yaldafıyorda. En 6nde ve Bakın. size de anlala7JID: dık. Çünkü bizim hayatımız ,..ınız a._ 

'-- --...L ~l!L "' ibaretti. Men.urun &umandaa111UD otuz .. :y; İ& Durdu, CllDinden bir •r• çakararak 
bir arap müfrezesi geliyordu. Onlann yaktı ve derin bir nef• çektikten sonra Bir yıl gök yüzünden bGyUk, çok b~ 
ardmda on yatlarında bir arap çocuğu dumanlannı uzun uzun savurdu. Tavuslar inecekti: Gözlerimiz de göklere 

Piaim 
0

.. . ....ı . . . de, yorgun ve bitap bekliyorduk. Ha1a• 

ha sonra önden ve arkadan iki lav vetti 
katırın tafldığı bir tahtürevan ge
liyordu. Atlara binmit olan uşaklar, 
latır aırtındaki iki hizmetçi kadın da
ha ıeride bulunuyorlardı. Kafilenin ge
riıinde Kapiten Ganiya"nın kuman .. 
damdaki altmıf kadar zırhlı lspanyol 
eüvariai görünüyordu. 

llyaa gözlerini bir an Mansmdan a • 
yımuyor, bakıtlarmın kartılafmasım 
istiyordu. 

Mamur da oraya yaklaştığı zaman 
aelifi güzel etrafa göz abyor gibi Türk 
airlerinin bulunduğu tarafa başım çe· 
vinnitti. 

llyas elini kaldırdı ve ona itaret et-
ti. 
• - Yahu, bizi ne çabu'k unuttun) 

Demek istiyordu. 
Halbuki ondan çok feyler umuyor • 

du. Çünkü sultan lbni Hamun kendi 
harem halkının Oran'dan getirilmesi i
çin gönderdiği müfrezeye onu kuman· 
dan yaptığına göre az zamanda derhal 
aözüne girdiği anlaşılıyordu. Her hal
de Türkleri yakından ve pek iyi tanı• 
Yan bu gençten istifade etmek istemit· 
ti. 

Mantar, IJyuan ifaretini hat lfÖl' • 
ınemif olmalı ki, hiç oralarda değilmiş 
aibi hemen batını çevirdi. Tam önle • 
rinden seçerken de kendi kendine: 

- Bu da mı nankör çıktı be) Artık 
kendimizden fÜphe edeceğim geliyor· 

Diye söylenen İlyasa yenıden bak-
tı, elini ağzına götürdü ve: 

- Sual .•• 
Demek istedi. 
O zaman lıyasm içi rahat etti: 
- Az. daha günahını alıyordum. 
Dedi. 
Hak verdi; bu kadar kalabalığın, he

-c bu lıpanyo1lann yanında hiç bir ee
bep yokken öyle doetca görii,emezdi 
}'a •• 

l)yaa 80luna döndü. Y onusun kula-
1-. doiru uzanarak: 
Li :- Yakında kurtulacağız. Mansur 
~-utma·~ 
Dedi. 

Müdürlüğünden: 
Bankamızca tayin eslllecek mahtellf ..._ ..Werlacle J'llil

tirilmek ilzere imtihan ile ıs U. mezunu HÇD..ek eeneM mem
leketlerde tahai1 ettirilecektir. 

Namzetlerin, apğıcla ,.mı prtlan haiz olm.Jan IAnnachr. 

UMUMi ŞARTLAR: 
1 - Ttirk olmak; 
2-T...-h• olmak; 
3 - 18 Y•pndan qap 25 yqmdan yukan olmamak; 
4 - u.elerin riJUIJ• lmmmdan mezunolmut bulunmak; 

HUSUSi ŞARTLAR: 
1 - 1932 • 1936 Seneleri arumcla lieelerin fea lnae11wlen 

mezun olm111 bulunmak: riyaziye, fizik, 
dilden iyi not alJDlf olmak; 

2 _ Tahsile gitmeie ve avdette Banka hizmetinde çahpnağa 
mAni rc.smt yeya huaul bir taabhlklil olmamak; 

Taliplerin nihayet 20 Temmuz 1936 tarihine kadar •ğıdald 
vaaiki "M. E.. remziyle Ankara'da Siimer Bank Umum Mld6r
lllğ0ne ve l.tanbal'da Stlmer Bank latanbul Şabe.iae .W-
meleri IAınndır. 

ı - 1W terctımeai: 
2 _ Mektep phadetnameai ve imtihan notı.n cebeli; 
3 _ Resmi bir hamhaneden a1numt ve yubncla yazdı lllahat 

99 IJllDJ• prtla'ml mabteri bulllDIDUf bir nlahat rapora; 
4 - Fotojraf; 
Bu .-1raa.r makine ile yaahn11 içer Dllha olarak ı&t-

derilecektir. 
imtihan 31 Temmm: 19!8 

aynı umanda yapılacakbr. 
aaat 9 da lst.nbal ve Ankarada 

"1607 "5 °'80 ,, .,,, .. 

Riyaziye - Lisan • Fizik - Kimya 
ve olgunluk dersleri: Tnrt~, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, 

Rusça • ectebf, tarihi, mesleki her ttırlO tercomeler - gramer, tahrir, ticaret 
ttopl n bankamhk, ve mubas3be dersleri : Kıyut '" pyrfkıyalt ftDlerln 

:e rifab v~ talbikalile cOmle tlıfkili ve esaab konuomaıar: Kuvvetiıdze göre 
tSS bQyak tablo tızerinde sonsm mQkalemeler: 1) lisanla lbtiyacum olan dea
leıdeD her mektebin lmt1banlarını da bamlıyorm. ıtı• ll8Dellnden beri 
usulO tedris ve muvaffaldyeWe tanınan (Çemberlitq kU'fJsmdakl Yabanel 
Diller ve riyaziye kıZ - erkek okulu) ecnebi mekteplerini anıma, ltJrtaç 
derste sınıfta kalmak kork118a da bırakmaz. Deraler hU8U81 tek "Y• 

8 
nı sınıf ve ırunette olan ı, 2, 8, 4, 5, 6 kişile gtınclb akfU1 aece de verw-

~r 4 kişile dem 80 lmrDt • 8 kişilik arupla dersi 21 kuruştur. BllenJer ve 
~.;.1y.ıer her uman tabal olunur. Haftada kaç den ltamu verWr. ı.u. 
!enler bOtnn sene devam 8'11yorlar. Direktör Ziya Çetinkaya 

- ~ az bir mm a6lüne ....... r-'d• ualanmak, , .... 
TedJ'018UAUZ, bumq'oum, ele& c-ı, .. .... - 1M9i1k Wr .... 8ftitaaek. ...... 
valan. yabanı ormanlan. Wlan Ye bah- Ye sevpwa namiitenahiliiincle kay ... 
celerl ile imim dGnyanuz qkm ft aadetin yatamaJc iatQooıduk. 
kaynaiıdır. Hıç bir ,.erinde para denilen 
menim ...ve raatplmezeinjz latik.W kav- Bir gece söbüzü birdenhiıe a,ydıal ... 
pau. açlık. eefalet. ipizlik, mail INbran d~: ~o~ ~k~ardan parlıyan bir feY S ttikM 
yoktur. inanlar, çınlçıplak dolaprlar. A- buyudu. .. 1ı1tt~çe !aldatb, sittikçe dunya • 
yıp, ancak &şık olmamakta, aevipnemekte, mıza. doaru ınmeae bqladı. 
saadeti tatmamaktadır. Bız hunu tannmız sandık. Dizlerimizi 

Kadmlar daima vücutlannı aünbül çi • ~~~ra~ ~r~arak bekledik. Bu parlak, ~ 
çeklerile, gül yapraklaıile oiular 8af _ ,. ... , ey et· feY, bpb eivri bir kaya i&I 
lannda t dan ·-'-LI belle. • d vızlıyarak ve korkunç gürültüler kopare • 

papa ya Çcaıcıu&Aır. rın e L ld" L!-...1 bi 
lev'"Ltan '--- l _L Lo) L!LLı . ral[ ge ı Ye uuuen re toprap •plandlc 

,, ua& ıu:mer er, ay- 'Ve & --.aenn• . • • 
de L ____ f!ı..ı bil--'L'-- dır A.L Sanki d'inyanuz bir 7erinclen çat=:a ADIUUIKlen ~ 'YaJ • ~ Se • C!__ , 

cele..:_,_..1 d''-' !-!-'- l al ~ o kadar mtithit ve kulak paralayıca • 
nuıgqe sev uuer~ aat erce y - • . . 

nız. haı... t nh L---ı ...1_ ki. korku nedir bilmi.J'ea aiizel kadıtlan • wu_... e a l[Owcaeruc yapnz. oı- .. 
manlar, vadiler. dereler bizim aık :yuvala· mız. acı acı haykırarak JÜZi koyun topıaı
rımızdır Geceleri vıiL k .. I kapandılar. Erkekler, korkarak fu d:Wk • • ,,-l[se aıaç ann tepe• l I __ 1_11_1__ .. 

lerinde yumuşak yapraklardan yataklan • ara, ot ar arasana, \jOUUlawmt aıaındılar. 
mıza yatarız, aşağıda ae\'İfen İnsan Te hay• Gök k~~y~d~. U~~ par}ak ka a 
van çiftlerini seyreder, terkılaruu dinlff nallarını aorduaumuz buyük, çok bib'\W 
birbirimizden bıkmadan, usanmadan, kol: Ta'VUS kutlan seri dönmüt, uzakla ıycnlu. 
)anınızı birbirimidn 'VIUcutluna lı:enetlwye- dı. 
rek riiyalı uykulanmıza dalarız. ÇünkU, Sivri bir kqa sihi sök J(izünd n ıolfa 
rüq&r çıkar ve yahut biz. atkın ezeliyeti lop aia uplanan ba acaip hayvan n bil 
içinde kayboluc. da muvazenemizl bybe • ,..Drıden kapı al>i bir delik açıld • Ozer 4 

dip dütenelı:, beraber ölmeie alıdetmitiz- lerinde :ramupk bezler tapyan uç kiti claııı 
dir. Atk ve zevk saatlerinde tele baıına c;. ıarı çıkb. Biz, bunlan tannlanmız eaıacblC 
lüm :yoktur. Mutlaka iki çift. iki &pk bir •• bize benzi>-en. bpkı biam a bi yiiı6 4 

arada llecektir. Bu imim d6nyamma en ~ hareket eden mablGJdan hayretle MP-t 
aaflam kanunlandır. rettik. 

Her sahalı auneı doğarken. vadinin de- Bizi görünce üçü de ceplerind n demır_ 
releri kenanna ineriz. Evvela kadınlar su- delikli birer teJ çıkardılar ve uzerlermuze 
lara airer. tuttular. Sonra aramıza airdiler, b~ 

Çlpı_L .. ti 1 rl l konu tular ••• Amma nasıl. pliha bızia -.. eamer vucu an. • a a par a • . 
dıkça çiçekler açılır. Kuelar. ~avek dal- ~ılimizle ••• Yahut ••• Ne bileyim, itte ~ 
lannda, çalılıklarda 'Ve funclalıkla da en e, benim konuttuium gıbi. • • 
aüzel eealerıle öterler. içlerinden biri kadındı. Bizim kadınla • 

Biz erkekler sahile toplanır kad la nmızın hiç birinde olmıyan sarı aaçla11ıe 
ı • ID rl· gök • • ""zl • l•ı..ı ...:L b b 

IDIZID )'U .. rlak kalçaları. düzaün bacak • . m~vm go e_n. •,- er S&Uİ em eyaa 
l•.. ...::--ı .. w .. 1 iJ __ ._ k hır tenı vardL Gulerken yanaklannda ça. 
-.. .._... aogua er e llUlarl o tamaların L 1 .... 

seyrederiz. &ur ar peyda oluyor. yururken, bez paa • 

H · · b h L!_ pantalonu içinde kalçalan tatlı bır .he..W. 
epımız, 0 sa a un kadına ıönül ve· d"" · d . h • . 

1 
onuyor uı 

nr, epımız su ardan. .a.k mermerler · 
bi pkaa •vailil · · · -·--L la .~· Deli, elindeki sigarayı hiddetle J'•• ... 

· erımm. "'__,.. ot r u • h ve a " il batı• 
zenne 7abnr, vücutlanm güzel kokulu ·• yagı e _ : _ 
çeklerle oiar, 9001a kucaklaruama al.ara~ - Onu, o aok yuzunden gelen un~ 
ormanlara, vadilere. bajlar bahçel • b kadını b&li çalgınca •Yiyorum. Onu lmır 
do-.,., kla a, ere kanıyorum. hlla kukan.,.orum. 

••- UZ8-~11nz. 
di ecebin' . . . Atk ve zevk tarlularile Jallyan ....,.. 

~ Y. ız ki. iki erkek bu qk mıza bu kadın aeldikten 11e>ma her dt ~ 
eeçimiade •J'DI zaJDaDda bir kadına aönu) na lpk oldu. Geceleri •vsililen 
veremez mi~· Hayu. zatea bütiia •adeti - tarken bepunia oa .. dütUaU.Jordak. 
miz de barada 1aL. Tannmm bizi idare Dilayaauaa derin. nihayetsiz b r kasvet 
e~eaini bilır. Hiç bir süa iki erkek. ta çOkmtit&il- Sivri kaya perçuile ge en taa-
bır kaduu aevmemiftir. Tanrı. 41i1i 'Ve u- (Lliılllll .ı.,. lft'İrllÜa) 



SON POSTA Temmuz 16 

OLUN NAMGASI 1 
Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

"&on Posta ,, nın tefrikası ı 139 Yazan A. R. 

bir (' Çünkü, Halide Sultan da ••• 
Son Posta'mn zabıta romanr: 13 

___________ t_aşıyordu,, Sonra; alt kata, mutfağa inmiş .. ku- ne aldığı gibi o noktaya bırakmış: ka- için, her tarafta büyük bir kalabalıli 
mil bey tarafından çok acı bir surette yudan bir kova su çekmiş; yüzünde ve pıyı kapamış: vardı. 

kadındı, o da bir kalb 
Bu tereddüdü hisseden haremağası: 
- Hazinedar usta sizinle görüşmek 

istiyor. 
tahkir edilmiş .. adeta bütün kadınlık ensesindeki kırmızı boyaları yıkamış- - Başımıza, yeni bir iş daha çıktı. Atlar, arabalar, birbirinin arkasına 
hissi ve gururu, ayaklar altında çiğ - tı. Diye mırıldanmış.. Büyük bir ihti- sıralanmış moloz taşıian eşekler, ya-
nenmişti. Kadın, her şeyi affeder; fa- Daha sonra da; tekrar yukarı çıka- yatla sokak kapısını açarak evvela sa- yalar, atlılar, sırık hamalları, eeyyar 
kat hakareti affetmez ... Böyle olmak- rak kırmızı çıkın içindeki makyaj ku- ğa sola bakmış.. zaten günde iki üç satıcılar birbirine karışmıtlardı. 

Diye kısaca izahat vermişti. 
Uzun uzun koridorlardan geçmiş -

for .. tavanlarında, duvarlarında, eşya
larında bol bol yaldız parlıyan büyü -
cek bir salona girmişlerdi. 

la beraber, onu bir anda çılgıncasına tusunu açmış .. büyük bir dikkat ve yolcudan başka hiç kimse geçmiyen o Gavur Mehmet, bu kalabalıim 8 .. 

seven Halide sultan, aşkına mağlup ol- meharetle yüzünü boyamış.. uzun tenha sokağa kaymıştı. rasına dalmıştı. Ellerini arkaıına ki .. 
muş .. bir gün gelip Cemil beyi elde e- müddet taş ocaklarında çalışmış olan Dalgın dalgın, yokuşu inmeye başla- litleyerek yavaş yavaş Galataya doğ-

Haremağası, Gülteri orada yalnız 
başına terk etmiş; usullacık kapıyı ka
pıyarak çekilmişti. O zaman, yandaki 
açık kapının önünde duran parava -
nın arkasından, esmer, oynak ve çe -
vlk vücutlu bir kadın içeri girmiş: 

- Cenan kalfayı görmek isteyen, 
siz misiniz?. 
. Demişti. 

Bu kadının sesinde ve gözlerinde o 
kadar yüksek bir tahakküm tavrı var
l:lı ki, Gülter bir anda omuzlarına bir 
kuvvet binmiş gibi, ezildiğini hisset -
mişti. Kalbinde, adeta br ürküntü his
sederek. cevap vermişti: 

- Evet efendim, benim. 
- Ne Y.apacaktınız, Cenan kalfa -

yıL 

- Biraz hususi görüşecektim. 
- Siz, Cenan kalfayı tanıdığınızı .. 

:ve köşkte ahbap olduğunuzu söylemiş
siniz, öyle mi? .. 

- Efendim f.. Ahbap olup ta, öyle 
teklifsiz filan değil. .. 

Kadın birdenbire Gülterin sözünü 
kesmiş, daha mütehakkim bir sesle: 

- Hayır .. hayır, kızım! .. Sizin, Ce
nan kalfa ile bir kere bile görüşmediği
nize emınım. .. Doğrusunu söyleyin, 
bakayım. Sizi buraya kim gönderdi?. 

Bütün hayatı, Cemilin annesi gibi 
mütevazi ve şefik bir kadının sakin hu
zurunda geçmiş olan Gülter, bu mağ
rur ve mütehakkim kadının çelik gibi 
sı:rt ve amirane sözleri karşısında büs
bütün ezilmişti. Vereceği cevabın, Ce
milin lehinde mi, yoksa leyhinde mi o
lacağını kestiremediği için tereddüt et
mişti. 

O zaman o kadın, hu suale kendisi 
cevap vermiş, ve sözüne söylece de -
vam eylemişti: 

- Siz, Cemil beyin tarafından geli
Y.Orsunuz ,değil mi?... Pekala.. doğ -
rusu, buna memnun oldum... Bl!nim 
de, Cemil beye gönderecek bazı sözle
rim vardı. İsabet ki, siz geldiniz. Şim
Cli bunları, size söyleyebiiirim. 

Kadın, Gültere biraz daha tekarrüp 
etmişti. Ve sonra, tavrına, daha bü • 
yük bir ciddiyet vermişti: 

- Cemil beye, söyleyiniz.. eğer, 

Halide sultan ona kötülük etmek iste
seydi, çok şey yapabilirdi. Çünkü, Ce-

rılar, bizden sarı, parlak madenler iıti • 
yorlar, sonra bize acaip şeyler, beyaz bir 
bez üzerinde oynıyan elbiseli insanlar göı
teriyorlar, tellerden gelen şarkılar dinleti

yorlardı. 
Bir gün o sarı saçlı kadını dügüne dU -

güne, aşağı derelerden birine indim. Ora· 
da, bir gül fidanının arkasında onu gör • 
düm. 

Üzerindeki bezleri attı. Bembeyaz vü • 
cudu, yeni açan ve kokular saçan leylaklar 
gibi ortaya çıktı. Atık dünyamızda böyle 
harikulade, böyle güzel bir vücut görmiyen 
ovanın bütün kuşları dere boyundaki ağaç
lara doldular. Bütün sesleri ile, sulara doğ
ru kanat açıp, bu leylak vücutlu kadının 
etrafında dönerek ötüyorlar, çiçekler bü-

debileceğini düşünerek 0 hakaretin bir Hırvat işci halini almıştı. mıştı... Bu meçhul hadisenin esrarı, ru ilerlemeye başlamıştı. 
üstüne, kalın bir perde çekmişti ... An- Gavur Mehmet; geldiği gibi sessizce gittikçe Gavur Mehmede aarmşıtı. Daha Galata caddesine sapar aap .. 
cak, o hakarete sebep olan Cenan kal- evden çıkıp gitmek için alt kata inmiş- - Bu sır halledilmedikçe, evimde maz, eskiden tanıdığı bir takım aihı .. 
fayı artık gözünün önünde görmeye ti. emniyet altında bulunamıyacağım ... kalılarla karşılaşmıştı. Fakat Glvur 
tahammül edememiş.. onu, uzak bir Aklına; bir de oradaki yemek odasına Eve girildiği muhakkak. Fakat; giren- Mehmet, çehresini o kadar meharetle 
yere sürgüne göndermişti ... Fakat; a- uğramak gelmişti. Kapıyı açmış, içeri 1er kimlerdir?.. tebdil etmişti ki; bunlardan hiçbiri ken-
radan bir kaç gün geçer geçmez, Cemil girmişti. Bu, bomboş oda; onda yine Dost mu, düşman mı} .. Yoksa, be- disini tanımamıştı. 
bey bir iftiraya kurban olmuş; o da eski hatıraların uyanmasına sebebiyet nimle hiç alakası olmıyan insanlar Gavur Mehmet, Galata caddesinin 
Yemen'e sürgüne gönderilmişti ... Ce- vermişti. mı~ .. Bunlar, bu üç ihtimalden hangi- yarısına kadar gelmişti. Dudakla.nnda 
mil beye, istediği teminatı vermeye ha- Fakat bu hatıralar zihnini kurca - gisine mensup olurlarsa olsunlar, a • garip bir tebessümle, caddenin Jki ta· 
zırım ki; onun lstanbuldan sürülme • larken birdenbire gözüne beyaz bir bez sıl garip olan cihet, acaba eve nereden rafındaki meyhaneleri gözden aeçir .. 
sinde, Halide sultanın zerre kadar te • parçası ilişmişti. Hemen bu bez parça- girdiler}. Ve .. koca lstanbulda yer bu- mişti. Çocuk yaşındanberi hayatıni 
sırı yoktur... Hiç şüphesiz ki; sının üzerine eğilerek almış, bakmış.. lamadılar mı da, benim evimi seçti .. geçirdiği bu alemde, hemen hemen hiç 
Cemil bey gittiği yerde, pek çok ıztı • derin bir hayret içinde kalarak: ler... Tuhaf.. hem de, çok tuhaf bir bir şey değişmemişti. 
rap çekmiştir. Fakat şuna emin olsun - Bir mendil .. hem de, bir kadın mesele... Birdenbire sola sapmıftı. Salille doğ-
ki; burada da Halide sultanın çektiği mendili.'·'. Diye, zihninde bir sürü düşünceler ru inen dar ve dolambaçlı bir takım so-
acı, ondan az değildi ... O lstanbuldan Demıştı. sıralanmıştı. kakları geçtikten sonra; (Acem Ha .. 
gittikten sonra, Halide sultan da bu - .. ~~rha! pe~cerenin on~ı~e g.elmiş: Yokuşu inip to Boğazkesen raddesi- nı) (1) denilen büyilk blnanm altın-
rada sarayının bir köşesine kapandı. b~y~k hır d.ı~k~~le ~endı·l·ı te~.kık et - ne çıkar çıkmaz, büyük bir gürültü ile daki bir dükkandan içeri dalmıfb. 
Pek çok zamanını göz yaşlarile geçir- mıştı. Mendılın uzerınde, uç d~rt daı:n- karşılaşmış .. zihnindeki bu düşünce • (Arkan Tar) 

di ... Çünkü. Halide sultan da bir ka - la kan bulunuyordu. Ve 0 tarıhte kı - ler, derhal dağılmıştı. (1) O tarihte (Acem bam) • .._bu 
dındı. Ve nihayet, 0 da bir kalp sahibi bar kadınlar arasında moda olan (Lö O tarihte Boğazkesen caddesi, Be • binanın yerine, timdi (Sjte ham) dmllen 
idi... Ben) 1evantasının baygın kokusunun yoğluna çıkan yolların en i'leği olduğu pasajh ban yapıbnııtır. 

eseri hissediliyordu ... Oldukça temiz 
Bu sözleri söylerken, gittikçe heye

canı artan kadın; birdenbire sözünü 
kesmişti. O mağrur başı. hafifçe eğil
mişti. O, çelik gibi sesi, meçhul bir ız
tırap ile titremi~ti: · 

- Cenan kalfaya gelince.. onun, 
ne olduğunu size söylesinler. 

Demişti. Ve birdenbire geri döne • 
rek, biraz evvel arkasından çıktığı pa
ravana doğru ilerlemif.. orada, kay -
bolu vermişti. 

Gülter; artık hayret ve heyecanın 
son raddesine gelmişti: 

- Aman, yarabbi 1.. Neler olmuş, 
neler bitmiş te; bizim haberimiz yok. 
Bu karmakarışık işlere ne diye bur -
numu soktum. Bunların içinden nasıl 
çıkacağım. 

ve yeni olan mendilin hiçbir köşesinde 
marka ve sair alamet bulunmuyordu. 

Gavur Mehmedin aklına, birdenbire 
bir ihtimal gelmişti: 

- Sakın; giderken l.unn düşürmüş 
olmasın. 

Demişti... F akta haf ızasmı tamami
le cebrü tazyik ettiği halde, Lunanın 
elinde böyle bir mendil gördüğünü ha
tırına getirememişti... Ayni zamanda 
mendillerinde levanta kullanmak, Lu
nanın adeti değildi. 

Gavur Mehmedin içine, garip bir 
şüphe ve merak girmişti. Derhal ayak· 
)arının uçlarına basa basa oda kapısı • 
nın yanına kadar geri çekilmiş .. orada 
yere eğilmiş.. döşeme tahtalarile, boş 
sedirlerin üzerindeki hafif toz tabaka-
sını tetkike girişmişti. 

Diye söylenmişti. 
Tetkikatı ilerledikçe hayreti art -

Salon kapısı açılmış.. İçeriye, yine 
mış.. kendi ayak izlerinden başka bir 

o baş örtülü, ufak tefek kadın girmiş-
A k takım izler gözüne çarpmaya başla -

ti. ya ta duran, ve şaşırmı~ vaziyetle 
donakalan Gülterin yanına kadar ge - mıştı. 
lerek şu malumatı vermişti: Birbirine karışan bu ayak izleri, se-

- Kızım!.. Cenan kalfa; sürgüne diri~ köşesi~~ d~ğru i!e~liy.o:;. o köşe
giden ekseri saraylılar gibi, Hicaza de.~ı tozlar uzerınde ıkı ~ışının . uzun 
gönderilmişti. Hürriyetin ilanına ka .. muddet oturduklarına delalet edıyor .. , 
dar orada kaldı. au. 

(Arkaaı var) 

dım ve bütün kuvvetimle savurdum. Taı 
başına büyük bir hızla indi. Benim dünya
mın erkeği, boğuk bir çığlık kopararak kan 
içinde yüzü koyun toprağa kapandı. 

Yerimden sıçradım, sulara çılgın gibi 
atıldım. Leylak vücutlu sarı saçlı kadını 

böyle, iıte böyle ... Kollarım arasında sım
sıkı tutarak ... Kaçırdım. Kaçtım .• kaçtım .. 
durup clinlenmeden •.• Usanmadan ... Y o • 
rulmadan... Kaçtım... Kaçırdım, bizim 
dünyamızdan kaçırdım... Sizin dünyanıza 

kadar kovarak geldim veşimdi o benim ... 
Benim oldu. Beni bekliyor.. Evimiz var .. 
Evim~de beni bekliyor. Amma, biliyot mu· 
sunuz~. Başkaları çalmasın diye onu pen· 
ceresiz bir odaya kapadım. Beni bekliyor .. 

Ayağa hızla kalktı: 

Gavur Mehmet, bir taraftan bu tet
kiklerinde devam ederken; diğer taraf
tan da mırıldanıyordu: 

- Burada, ayak izler?, adeta birbi
rinin içine giriyor. Hangisinin erkek: 
hangisinin kadın ayağı olduğu tef -
rik edilemiyor. 

._l __ E_m_ıı_k_v_•_l!_v_t __ a_111 __ a_a_n_k_a_•_ı _ı_ıı_n_ı_a_r_ı _ .... I' 
Pazarlıkla Satılık 

ESAS No. Si 

G. 10 

Apartıman: 
MEVKÜ VE NEV1l 

B !yoğlunda Bedreddin mahallesinde Orta 
Şimal sokağında 5, 7 on bir daireyi müş-

DEPOztro 

temil apartıman. 4000 Ur& 
Yukarıda mevkii ve tafsilih yazılı aparhman bedeli pqiıı veya 

dört senevi ve müsavi taksitte alınmak üzere pazarlıkla satılacaktır. 
Geri bırakılan üç taksit % 9, 1/2 faiz ve komisyona tabidir. 
isteklilerin 27 Temmuz 1936 tarihine tesadif eden Pazartell ıOnG 

saat onda Şubemize gelmeleri. (890] 

'* * 
Pazarlıkla Satılık Emlik 
ESAS NO.SI -----168 

643 

199 

MEVKii VE NEV'İ 
Büyükada'da Yalı mahallesinde Altın ordu 

caddesinde 17, 19, 21, 23, 25 No.li Otel Dö-
liplij. 

Büyükada' da Nizamda Nizam caddesinde 
19, 19/I No.h kirgİr odunluk ve kömürlü -
ğü, serleri, kuyuyu 23595 metre murabbaı a • 
raziyi havi Kötk. 

lıtanbulda Hoca Pap.da Hüdavendigir cad • 
desinde Şahin Pata Oteli yanında eski 34 yeni 
19/1 No.b üzerinde bir kısım ankazı havi 
667,50 metre terbiinde Kalın Mustafa ağa 
medresesi Arauı. 

DEPOztrO 

5000 

2670 (( 

Yukarıda mevkileri yazılı emlak bedelleri pqin ve taksitle alınmak üzere 
satılacaktır. 

Geri bırakılan taksitler için fiiz ve komisyon alınmaz. 
isteklilerin 27 Temmuz 1936 tarihine tesatlüf eden Pazarteıi g6nl uat 

Onda Şubemize gelmeleri. (391} 

* * 

tün kokularını vererek açılıyordu. - Ben şimdi ona gidiyorum, beni bek-

Fakat; muhakkak olan bir şey var· 
sa, burada bir mücadele zuhura geli -
yor. Hah .. işte, duvardaki beyaz ha .. 
dananın üstünde, bir el izi.. hem de, 
kadın eli ... Bu kadın, bu köşede otur
duğu zaman, ellerini yere dayıyor, o 
sırada eli terli olduğu için iyice toza 
bulaşıyor. Sonra da bu kadın bir zor 
karşısında kalarak, duvara dayanıyor. 
Elinin izi, belli bir şekilde duvara çı
kıyor ... A .. a .. a ... işte, iki damla da, 
kan lekesi... Olur şey değil.. her şey 
aklıma gelirdi de, benim evimde, böy
le bir hadise geçeceği aklıma gelmez -
di... Anlaşılıyor ki, ben bumda yok -
ken, bizim ev bir ziyarete uğramış ... 
Uğramış amma, acaba bu ziyaretçiler 
kim? .. Her şeyden evvel, bunu öğren
meliyim. 

Satılık Arsa 
Leylnk vücutlu, sarı saçlı kadın dereye liyor, ona gidiyorum .. • dedi, hızla yürüdü, 

yavaş yavaş gitdi. Sular sanki onun koku- karşı yoldan koşarak uzaklaştı. 
ıundan mestoldu, akmaz oldu, durdu. Ha· * 
vaya doğru bembeyaz bir buğu yükseldi. Doktor ciddi ciddi: 
Kuşların başlan döndü, çiçekler dalların - - Bu adama acıyorum, dedi. Karısını 
dan toprağa düştüler. Ağaçların yeşil yap- delice sevmenin kurbanı oldu. Zavallı, aş

rakları, bütün renkleri ile suya aktılar. Ah, .ka, ve zevke o kadar uşık ki, kendisini ıe· 
Yarabbi, s:ınki bir rüya imiş gibi, bu renk, ven karısının sevgisile çıldırdı. Zavallı ka
aes ve koku içinde açılan alem, beni ora - dını dört ay bir oda içinde hapsetti. Ona 
cıkta bayıltıverdi. doyamıyor, onu herkesten kıskanıyor. 

Baygın sulara göm ti len bu leylak be- Fakat tuhaf değil mn .• Karısı hastaneye 

yazlığındtıki viicudu yalnız ben seyrediyor- geldiği zaman onu kovuyor: 
dum. Bn<>kn hıç kimse yoktu sanıyordum. - Git, diyor. sarı saçlı, leylak vücutlu 
Fakat yanıbaşımdan benim gibi, ona delice! sevgilim beni seninle görmesin, beni ıev-

•apk bir erkek gördüm. Yerden bir taş al- mez! .. diyor. 

Gavur Mehmet; bahçe kapısından 
başlıyarak, tavan arasına kadar tetkik 
etmedik, gözden geçirmedik yer bırak
mamıştı ... Fakat, şüphelerine şekil ve~ 
recek hiç bir şey bulamamıştı. 

Yemek odasından aldızı mendili, yi-

Esas No. sı Mevkii ve nev'i 
656 Sultanahmed'de, Alemdar mahallesinde 

657 

Y erebatan sokağında eski 6, yeni 28-30 
No lı 219,50 metre murabbaı arsa. 
Sultanahmed'de Alemdar mahallesinde 
Y erebatan sokağında eski 6, yeni 20, 22, 
24. 206 No. lı 583 metre murabbaı arsanın 

Depozito 

176 Ura 

96/lOhissesi. 672 • 
Yukarıda yerleri yazılı Arsalar ı>arası peşin ödenmek ve 24 Temmuz 1936 

tarihine tesadüf eden Cuma günü saat Onda ihaleleri yapılmak üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. 

Satın almak isteyenlerin gösterilen gün ve saatle Şubemize ıelme~ • 
ri. ı 



Lise ve Ticaret Mektebleri 
Mezwılarından Memur 

alınacaktır 

SİİMER BANK 
Umum Müdürlüğünden: 

Bank•= teşkilibaa ve Fabrikalmma ~--ncaret 
1 _L talebeler aramDUIUI memur 

ınekteples inden bu w mezua ıo aca& 

ahucakbr. :ut..m F.abıiblarmlD 
Seçı1ecek nammler Bankamn, Tefki~ ~müddetle çalış· 

idare, muhasebe, ticaret kısım1arı?da ;tleri anhplmak 
tırılarak yetiştirildikten sonra ehlıyet ve . . da _..ffak 
- 11..:· • ,..=1..,. ana .tabi tutulacak ve bu untiMn uzere uır unuıı _ _ ·.ııı:!~ı-~L - Banka 
olanlar tecrübe ve bilgileri lekem& ewrumca ~ 
beu..;,. ecaebi memleketla-e ataja pderilecClderdir· 

UMUMİ ŞARTLAR: 
1 - Türk olmak, 
'2 - Tamüssıhlıa olma'k, 
3 - 18 Yaşından aşağı 25 yaşından y~karı olma~ak; 
4 U• ı · ...Tını.YTVI" .._smmdan "Ve lise ayan ticaret ...ek-- :ıse enn .. , --·J - ıu k 

teplaiaclea pek iyj, iyi -ye orta derece ile mezun olmut bulunma ; 

HUSUSİ ŞARTLAR: 
1 _ L" ı · n riyaziye lnsımlarile lise derecesindeki ticaret 

ıse en 1 bil~ . tih k 
mekteplerinden pek iyi derece ile mezun olan a~ 11 ım ~ a-
buJ olunur ve kendilerine 70-80 lira ara.sında bır ~aaf ~er~-

2 - Lisderin riyaziye kısımlarile lıse derecesınd~kı ticaret 

ktepl .......;!_J_ • • rta derecede mer.:un olanlan11 nyanye ve 
me enuu'CD tyı •e o -~ b" 
liwa gnsplaımdan kurretii olmaları 8'JÇilerek . bir i~tiJ!lna ti ı 
tutulur. ve kendilerine muvaffakiyet derecelenne gore 50-60-70 
lira mnmda tm- mu§ verilir. 

J - Bunlardan Ankllnl'da istihdam edilenler maaşl.....a.n 
maada aynca 20 tira pahalılık :ammı alular. . 

Talipıerin nihayet 20/Temmuzll'l& tarihiae kadar apıjııdakı 
vesaiki "'il. N. reamle Aliltm-a'da Siimer Bank Lm- l&i
dürlüğüne ~ ..:..W'da Siimer Baak l.t-W Ş.llelii -.liir
Uiğüne pııdermeleri 1izı d-. 

ı - :Nüfus teıkerem; 
2 - Mektep phadetnamesi •e yahut mektep taralmdan ve-

rilmiş muvakkat tasdikname; 
1 .... Re.IBI llir haitahined• ,..._lf lllhhat rapanq 
4 - ~ Adet vesika fotoğrahf 
imtihana tabi olacaklarm imtilumı 3lff.emmuz/19.36 saat lcla 

İstanbul ve Ankara'da aynı zamanda yapılacaktır. 
"1605,, "37"70 il .7,, 

KUMBARA 

• 

c 

a&DYO 
Bu Akşamki Program 

tsTANBUL 
18: Senfonik musiki (plak), 19 Ha -

berle:r, 119,15: Halit mmikilİ (pllk), 20: 
Profesör Ferdi Ştat.eT tuahndan pb'ano 
koneeri. 20,30: Stüdyo orltestraları. ım,30: 
Son lbaber1cr. 

Saat 22 den '90DB Anadolu ajammın 
gazetelere malıma lbavadis .erv:i9i -verile • 
cektir. 

VARŞOVA 
20: Radyo piyesi, 20,30: Piyano ikon• 

seri, 2 1 : lçanyol ihalk prkılan, 21. 30: 
Sözler. 22: Sözler: 22: Leh prkılan Sop
ra), 22,'30: Pjyano kuarteti, 23: Mulıtelif. 

PRAG 
20, 1 O: Hafif JDUaiki. 21,'()5: Boheroy• 

ormanları şarkıları, 21,30: Piyeı, (Mevıi· 
rnin zaferi), 22, 1 '5: Karsbaddan musıld 
nakli. 

BOKREŞ 
18, 15: Küçük radyo orkeıtraıı, 19, 15: 

Konserin devamı, 20,20: Şarkılar, 21. fS: 
Kii_çük orkestra, 22,45: Konıer nakli. 

MOSKOVA 
18,30: Muuorgskinin operalarından 

sahneler. ıo~ Pla'k. 11: fyanaız halk 181' -

kılan, (Sopran). ıı~ Y.abancı dillerle net-

BUDAPES1E 
20,25: Piyes, 23, 1 O: Koro ko.nseri, 24: 

Almanca lconferanı, 24,20: Cazbant. 
VİYAWA 

20,30: Askeri bando. 21.45: Aktüalite, 
22: f;ğlenceleT nCJriyat, 22: Habc:der, 
23.10: Viyana musikisi, 24,05: Koıuıe -

Damlaaklar - Turgut Alikaş ta -
rafından ~karılan küçük küçük hiki
yelerden ibaret bir kitaptır. Temiz lbir 
baskı ile baaılmı,ıır. 

1 y •ı• • 0 ID•ll 
BUGON 

Beyoğlu htiklll caddesinde Haco
pulo Pasajı karşısında 283 No. da 

BAYAN 
namında yeni bir mağaza 

A'Ç L YO• 
Bayanlar, bu ı:ııa1auc1a en 80ll mo

da ve zengin ~ 
Çantal• - Ediftlller - ç..p1ar 

vesaire 1bulacMlardır. F.iatlar 
mutedildir. 

o 

BIRE 
1000 

--- . -..... .,,,,,,,... 
) 

.. 11/i. -

_.,,~ ....... 

.. '"- ... l ~· 

- -- . r-." -

Sayla 11 .. 

TORKİYE ZİRAAT BANKASI 

Müfettiş namzetliği ve 
Şef namzetliği 

mOsabaka imtihanı 
1iÜRKfYE zlRAA T BANKASINDAN: 

1 - Bnkaaza -hamb ile Ye müabakada ga.terilecek mu
•affakiyet derecaıine g&e ltimmu kadar müfettif namzedi ve şef 
mı•zedi .Jnwcaktır. 

2 - Bu müsaba'kaya girebilmek için Siyasal Bilgiler "Mül'<iye,, 
Y~a Yilkaek Ticaret veikt.at Okulasından veyahut Hukuk Fakül
tesinden veya bunlann yabana menilekellerdeki benzerlerinden 
~·olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yaiı ile yapılacak ve kaiinanlar yol pataları verilerek 
Aakaray'a getirilip tözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş na.mıetlerine "140" Te şef natn!etletfne "130,, 
lira aylık Terilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan soııra müfettiflik im
tibmuu girecek ıve kaz.urlara 17 5 ün aylıkla :müfettişliğe ge
çirileceklerdir. Ankaıa'daa Umum .Uiidürlük .ervislerinde çalış· 
bnlacak olmı ıef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehliyet 
imti1aamna girecek •e knamhrE terfi edileceklerdir. 

5 - imtihan ıprogramile uir prtlan gösteren matbualar Ankara, 
latambul ve İzmir Ziraat Bankalarından elde edilebilir. 

6 - İslekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 n/936 
Par.arte.ıi günü alqamına kadar "An'kara Ziraat Bankası ~effit 
Heyeti Müdürlüğü,, ne göndeı ınck veya vermek suretile müracaat 
etmİf bulunmalıdırlar. "a967,, 

İstanbul Dördüncü 
luğundan: 

İcra Memur-

Hlllil HiLııiwi. E..ii,et S lıjma lairma derecede ipotekli olup tama· 
w :r +eli ~ dil +Glmf bnfmdm (3480) lira kıymet takdir edilen 
Bopn,•W&e;, ~ Y .,..=+etlede bydm lmtolik kilisesi mahallen 
C.•ltılcin ~ ımlri 3. &. ~ mülusıeıı yeni 14, 'ft ub e.o\alda 41 nu
.marU ağı HaJPDOI--... .-. Uli Bililaja hanesi ve bazen Minoga 
~ aıbu :Lhak hane bahçeli önü Katolik kiliseai eokajı ile mahdut 
14 numarab bmm zemin btmda: Zemini karesimen ortut mermer ki .. 
tılbeli bir itafllk, iki Ahit do\abı olan oda, mermer mm\uk laflı 8laturka bir 
...., • ai 11m-.naa moa,iL lelcne wı sallit rafı 'ft llm•m '"ft kömürlü· 
jii .... mlll&ık, miaw:i ...,..._:Bir aafa tizeııiwle~dalaı.olan bir oda, 
a.ir ildi ~ diis' IEw ceç?ea kapa, iEinci !kaimde: Bir IOfa üzerinde biri 
iç i.çe ".e • p • 1c :,.a .e .laı1.p Glaa dört oda, lıiir heli, cfwer sokaktan 
..,. • E oLm öni duvada ı...Mgt lbalaçe b.,... olup alt lmmı lkargir o
lan 41 1111...-.11 b..ı.: Ümini -rak bir avlu vehir heli, kuçük bir 
mutl1ık :ve üzerinde alma lıir oda, lbirinci b.tta: Diğer kısımla beraber 
im- mfa üzaiaw; yiik w: c1aW. GLm iki oda, Lahçede Mlqıktım pilen kıa-

- - da .. • - - 11..1. • .-1-'1 --:!- • • lllllil ..... ena --.ı ftllll'Ç"*MW ortası ~ ...,....._ :zır:www ıdöteli ve 
• • _...._ .~ - • - .. ..JI ta~L-L ~ ıl--.. iba 
llDCll' Ye ıc:na ·-WJ+a ıagaa ft e.m WWllMle JllDP'UI -- auyu ve n 
Fetiade dii's lıir h7ll Wanan 'ft bahçenin yan tarafı duvarla kapalı o-

lan - mesela .. BM m2 d11p 135 m2 bina geri kalam bahçe olan 
elektrik tesiaab ıve ~ RyllllU havi ve zemin kat pencereleri ala
blr'ka demir pmmakhlm ıa1aa lir çatı altında ahpp iç katlı bir evin ta
--.çk mtbımmya nzecM-. alduğundan 27 l8/.NI t.rilüne müsa
aıf P.eqembe ... ...t 14 tea 16 ya ıkadar dairde birinci arttırma-
81 itta edilecektir. Arttırma beaeli 'kıymeti ı-hammmenin ~o 75 ni 
bulduğu takdirde miifterisi tızeriade lmalalacaktır. >Jtli takdirde en 
sem arttıraanı taU.hüdü 'ba'ki kalmak üzere arttırma 15 g6n müddetle 
temdit edilerek 1119/936 tarihine mii.tadü Cuma günü aat 14 ten 16 ya 
kadar keza dainmizde y.placak ikinci açlk arttınnamcla arttırma 
hec1ell kıymeti ım•lt•m=zv · ~o 75 ni bulmadığı takdirde sabf 
29) &. b bam ... ı tediba geri barakıhr. Sah§ peşindir • 
Arttaawya ıiftinik etmek 1illtıe,ealeriıı kıymeti mabammenenin °o 7,S 
m.petinde pey a'kpmi •eya miHi bir bwnkanm teminat mektubunu 
JJ.Amil bdumnalan !liamdır. Haldan Tapa sicilli ile ahit olmıyan 

ipotekli alacaklarda c1ij-er allkadanmm ve irtifak laakkı ulıiplerinin 
bu h&ldanm ve bUSUlile faiz ve muarife dair olan iddialannı evrakı 
müsbiteleri ile birli~ ilin tarihinden itibaren aihayet 20 gün zarfında 
birlikte dairemize bildirmeleri lizundır.. Aksi takdirde haklan Tapu 
Sicilli ile sabit olmıyanlar Mllf bedelinin paylapnamndan hariç kalır
lar. Müterakim ı,veı:gi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye ru
aumu ve Vakıf icarai ile 20 senelik vakıf icaresi tavizi 
bedeli müzayededen tenzil Olmaır. Daha faı:la malumat almak 
isteyenler 1181936 tarihinden itibaren berkesin görebilmesi için 
dairede açık bulundunilacak arttırma şartnamesi ile 934 - 2016 
dosya No. lu dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki 
görebilecekleri ilin olunur. (4036) 

TAKSiM BAHÇESi 
Bu aqam saat 22 de 

GALA SUVARESi 
Parisin Paramount Gomont Palas Londo~ Coloseum, Scal Berlin 

tiyatro1arı yıldızlanndan mür l<kep 35 kiş"lik büyük r vü 

TAMARA BECK 
60 dekor, 400 kostüm. 



tz Sayfa SON POSTA 

Akın halini alan rağbet! 

On binlerce kişi 8 inci Yerli Mallar sergisindeki 

• 
1 DV • 

1 ve 
. 

Paviyonunu ziyarete koştu 
Radyolin paviyonunda, terkibi kim

yevi bir şaheser olan bu diş macun-
ları Melikesinin otomatik makinelerle 
nasıl yapıldığını bizzat göreceksiniz. 

Radyolin paviyonunda, şimdiye ka
dar 18 madalya, 48 diploma kazanan 
bu müessesenin ne kadar titiz bir 
itina ile çalıştığına şahid olacaksınız. 

······························~········· 

Bir tecrübe bin nasihatten yektir 

-=--

HEMORRON 
Ameliyatsız basurları tedavi eder, tesiri katidir. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütchlll!Sısı 

Pazardan nıauda hergUn S - 6 
Divanyolu (10-1) No. Telefon: 2239ı:J 

Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

Son Posta l. at aa&ı 

Nqriyat Müdürü: Seli.en Raııp 

Sahipleri: A. Ehem. S. Ra&ıp, H. Lütfii 

GLANDOKRATiN 
demek 

ADEMi iKTiDARIN 

1 
devası demektir. Profesör Sleinach 
ve Brown Sequard'ın mesaileri ne
ticcsile E>lde edilen bir keşiftir. 
~ Her eczanede bulwıuı·. 

Temmuz 16 

HASA 
pudraları 

lnce, hassas kadınların en 
bOyük zevkleridir. Beyaz, Ra
şel 1-2, Pembe 1-2, Okr 1-2 
renkleri vardır. TUrkiyede pud
ra ve ıtriytt.tta en ziyade mu. 
vaffak olnn ve beğenilen Ha· 
san pudralarının taklidlerinden 
sakınınız ve Hasan markam· 
na ve ismine dikkat ediniz. 

HASAN TRAŞ PUDRASI 20-80 
kuruştur. Hasan Çocuk Pudruı 

kutu 20, puket 10 kuruştur. Ha
san Talk Pudrası yarım k.llolut 
kutu 40 kuruştur. 

HASAN DEPOSU : 

ı\nkara, lstanbul, Beyotla 

'--~~--·-----------------------' ~KOÇOK ÇiFTLiK PARKINDA 
Bu akşam 

MÜNİR NURETTİN 
ve arkadaşları KONSERİ 

Her akşam Çiftliğin muhteşem ince saz heyeti 

Esmer, sarışın, kumral her tene tevafuk 
eden güzellik kremleridir. Sıhhi usullerle 

hazırlandığından cildi besler ve bozmaz. Çil, Leke, Sivilce 
ve buruşukluklan kamilen giderir. 

4 şekilde takdim edilir : 
1 - Krem BaJsamin yağlı gece için pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem gündüz için 

Kibar mahfillerin takdirle kullandıkları yegane sıhhi kremleridir. 

İNGİLIZ KANZUK ECZANESİ, Beyoğlu - İstanbul 

TEKBiRVAZO 
A'IK BEYAZ vEYUf1UŞAK , 

BiR CilD TEMiN 
' I 

8U ŞAYANI 
HAYERIT TEK· 
LİFOEN HEMEN 

•• • 
6UCıUNOEN lS· 

• • • 
TlFADE E.~JNIZ. 

ETMELiDiR , . 
AKSI TAKDiRDE 

Yllzl\nilzch:kı sıynu i.Juıılerdeıı, açık 
mcsamelerden vesnir gayrisar nıadde
l e.rdcm kurlulınıık isterseniz; cildinize 
yeni ve esas bir gUzcllik veriniz. Hemen 
lmgUnden itibaren hir vazo boyuz renk
teki (ynğsız) Toknlon kremi salın alınız.Terkibindo taze kuymak ve musaffa 
zeytinyağı ile cidden mukavvi ve beyazlalıcı sair birçok cevherler ınevcuddur. 
Bunlar siyah benleri eritirler. Açık mesamelerl kapatırlar ve en sert ve sol· 
muş cildleri yumuşatıp gençleştirirler. Yalnız bir veya iki gUn zarfında yap· 
tığı şayanı hayret tesir ve gösterdiği bllyllk farka şaşacaksınız. Bir batta 
sonra teniniz uçık, nermin ve yumuşak olacak ve blHQn rtostlannızın gıpta ve 
takdir nuzudarını celbedecektir. Her vazo garantilidir. Memnun kalmadığı· 
mz takdirde, aldığınız vazoyu İstanbul (i22 numaralı posta kutusu adresine 
ademi menınuniyetinizin sebebini ele zikrederek iade ediniz. Verdiğiniz para· 
nııı iki misli geri verilecektir. 

Hamiş: Vuki ktUliyetli tuleb karşısındıt ınevcucl nUmunelikler bitmiştlP 
Yenileri hazırlanmakta olduğundan henOz nUmuneliklerini ulmamış olanların 
hirkac "ün duha sabretmeleri rica olwıur. 


