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Hitler dün "Eski müst emlekelerimizi istiyoruz, 
bunlara muhtacız, muhakkak alacağız!,, dedi 

Alman devlet reisinin nutkundan parçalar \ SiGORTA REZALETi 
. 'Bol evik taarruzuna Diriler için ölü 

lcarşı koymak için lıiçbir 
egdençekinmigeceğizl,, Bir doktor daha 

tevkif edildi 

raporu veren 

Almanlığın yaşama hakkı diğer millet
lerin yaşama hakkı kadar büyüktür 1,, Şebekenin yeni bir marifeti: 

Almcıra ortl••• Umamt Harptenberl eıl görlilmemif 
bügiik manevralar ••pm••• luuırlanıgor 

Uydurma varisler de 
yaratmışlar 

Y 8f1yan ıigor :ahları ölü göstererek 
sigorta bedellerini alan şebeke hakkın
daki tahkikata devam edilmektedir. 

(Devamı 8 ind sayfada) 

Milat Alam'ın 
Sılılıi vaziyeti 
Kazazede saylav bili 
baygın yabyor, Adliye ............ .,,,1ac1ı 

Marat Saylavi • 
Mitat Alam ile re- ftT 
fikaaı Naime A • 
lamın pçirdikle • 
ri müeuif otomo• 
bil kazaiını dün • 
kü nüshamızda 
teeaaürle haber 
vermiştik. Ka • · 
zazedelerin doıt • 

lan ve akrabaları 
bu müeaaif habe
ri duyar duvmaz Kazada mesuliyetl 

gOrtllen 
hastaneye kot. Şoför Emin 

muşlar ve Mitat Alamla refikasını zi .. 
yaret etmi,lerdir. Bu meyanda vali ve 
parti başkanı Muhiddin Üstündağ ile 

(~8iadaa,&da) 

___ , __ _ 
Türk - lngiliz Dostlıılıınıın inkişafı Karıısındtı 

• 
lngiltere ile yeni bir 

muahede yapacağımız 
haber veriliyor 

Yunan gazeteleri ismet lnönünün 
Londraga yapacağı seyahatin 
ehemmiyetine işaret ediyorlar 

Atatürk ile Kral Edvardın teati ettikleri telgraflar 
Atina, 9 (Huııuıi) - lngiltere 

kralının İstanbulu ziyaretinden son
ra daha ziyade kuvvetlenen Türk • 
İngiliz dostluğu bura gazeteleri ta • 
rafından sevinçle kaydedilmektedir. 

Gazeteler, kralın daveti üzerine 
Batvekil ismet lnönü·nün yapaca • 
ğı ıeyahatın ehemmiyetine bilhas • 
sa işaret etmektedirler. 

(l>enmı 8 inci sayfada) 

Sarf igat azlığından doğan netice 

lzmit fabrikası gazte kiğı-
dı yapmakta vazgeçti 

Fabrikanın açılma törenini Başbakan 
Londraya giderse Celal Bayar yapacak 

Almllll devlet reisi M. Hit· 
lerin meşhur nutuklann
dan birini sOylerken alın
mış bir resmi ile eski Al
man mnstemlekelerlnden 

Mrikada bulunanlar 
( Bu mnstemlekeler ha· 

!itada siyah renkle gOs • 
terilmiftir ) 

Muhl.ddı·n Bı·rgen İzmit 10 (Hususi) - İzmit kMıt fab- gazete kAğıdı yapmaktan vazgeçilmesi·• 
rikası uzun ve ince hesaplardan sonra ne sebep olmuştur. Maliyet fiatını bu 
gazete kağıdı yapmaktan muvakkaten yüksekliğinin sebebi ise sadece sarfi· 
vazgeçmiye karar vermiştir. Bunun se- yatın azlığından ibarettir. 

lerlin, '9 (Hususi) - Nasyonal ren, Reni Ana vatana ilhak eden Hit• 
~yaliet fırkasının sekizinci kongresi lere Alman milletinin ve nazi fırkası • 
Uaün Nuremberg·de 15 bin murahha- nın teşekkürlerini bildirmiş, bolşe • 

:'!' ittirakile toplanmıttır. Fırka er • vizme ve yahudilere karşı şiddetli hü • 
~ından Adolf Vagner kongreyi aça- cumlarda bulunmuştur. 
t'1t Almanyaya yeniden bir ordu ve - (Devamı 8 inci uyfada) 

EsKI Alman müstemlekeleri hangi 
devletlerin elinde bulunuyor? 

Almanyanın bunları kolaylıkla yeniden 
ele geçirmesi kabil olacak mı ? 

"Son Posta,, yaza ailesine 
dahil oldu 

Eski Tanin ga .. 
zetesinin baş 

muharriri va es .. 

bebi gazete kağıdının bir kilosunun 22 Buna mukabil fabrika sarfiyatı ~ 
kuruştan aşağıya mal edilemiyecek ol- olan her nevi kiğıdı ucuza mal etmekte 
ınasının anlaşılmasıdır. Halbuki Avru- ve çıkardığı mal rağbet görmektedir. 
padan gelen gazete kiğıdının bir kilo- u meyanda ambalaj kağıdının Avnı .. 
sunun fiatı İstanbula teslim 5,5 kuruş- padan geleni 27 kuruş olduğu haldt 
tur. Bunun üzerinden iki misli olarak bizimkinin fiatı 23 kuruştur. ki Çorum Sayla· 

vı arkadaşımız 
Muhiddin Bir- ' 

ı 11 kuruş gümrük resmi alındığı halde Fabrika henüz resmen açılmamış ol
piyasaya mal oluş fiatı ancak 16,S ku- ~ına rağmen tam bir faaliyet halin-

' bulınaktadı B f' t il ı ·ı fab- dedir. Ve stok mal yapmaktadır. Res-gen Son Posta
nın yaZJ ailesine 
girmiş bulunu
yor Sık sık siya
si, içtimai ve ik
tısad i sahada 
gördüklerini an- Eski Tanin Ba 
1 ta ak 

.. .. muharriri ve eski 
a c ' . gu~un Çorum Saylavı 
meselelerı uze- Muhiddin Birgen 

rinde tahliller yapacakcır. Arkada
şımızın yazısını bugün ikinci say
famızda cHer Gün• sütununda o
kuyacaksınız. Son Posta yazı ailesi 
Muhiddin Birgen'i azası arasında 
görmekle haklı bir sevinç duymak
tadır. Bu sevince okuyucularının 
da iştirik edeceklerinden emindir. 

~ r. u •.a e zmı . men açılına töreni gelecek hafta so-
rikasının 22 kuruşluk fıatı arasında yı- nunda Başbakanın uğurlu elile yapıla
ne S,S kuruş fark vardır ve gazetelerin caktır. Başbakan eğer o vakte kadar 
bu fiat farkını vermeye maddeten im- Londraya gitmiş olursa töreni CeW 
kin bulamayacaklarının düşünülmesi Bayar yapacaktır. 

Gazi Köprüsü inşaatı 
muvakkaten durduruldu 

Alınan Devlet Reisi Adolf Hitle- mektir. Bu mesele arazi noktasından, 
~ ilk defa olarak Nasyonal Sosyalist birinci derecede İngiltereyi ali.kadar 
~gresi gibi resmi bir içtimada eski etmekle beraber Almanyanın beynel
~an müstemlekelerinin iadesini İS- milel alemde bu müstem}Pkelerle ye
~i, bütün Avrupayı velveleye ve- niden elde edeceği mevki yalandan 

yeni bir mesele çıkmam, de- (l>eftma 8 inci •Jfada) 1 ~----------' 

Köprünün iki başına çakilan temel kazıklannın kınlmam 
ve iıe yaramıyacak bir bale gelmesi f.aaliyetin devamını 

imkan bırakmadı. Projede tadilat yapılacak 
(Yum 8 iDcl MYfHa) 



2 Sayfa SON POSTA Eyliıl 10 

Hergiin ' Resimli Makale r---------------~ a Hagatı insa" kendisi yapar a Kıs 1 
•• •• ozun 

Yc!ni harp 
Sı 7lf kavgasından 
doğacak/ 

'•---Yazan: Muhiddin Birgen -

1spanya ihtilalı bugün Avrupayı, 
bir bakımdan, i!u biiyük ordugah ha
line getirmiş bulunuyor. Bir tarafta, 
üçüncü enternasyonalin iki seneden -
beri her tarafta tatbik ettirdiği yeni 
taktika - tabir oniar•ndır - dan doğan 
halk cepheleri, yanı bütün sol cenah 
unsurlarının müttehit hareketleri, di -
ğer tarafta faşizm, Hitlerizm gibi isim
lerle anılan milli diktatörliikler. 

ispanyada yüz bin 1erce insanın ka -
mm döken, dünün b!r mfımuresini bu
gün bir harabe haline getiren büyük 
bağuşma, işte bu iki Ekrin ve iki kuv
vetin çarpışmasınd'ln ibarettir. 

* Bütün Avrupa, İı:.panyadaki bu 
kanlı haileyi helecan içinde seyredi -
yor. Her tarafta fik:rie:- ikiye ayrıl • 
mış, bir kısım ~ir tarafı diğer bir kısım 
da diğer bir tarafı tu~muş, bu korkunç 
sınıflar mücadelesinin neticesini bek
liyor. Bu ayrılış o ~ .. ~ar kat'i ve bir 
tarafın öteki tarafa kartı aldığı vaziyet 
o kadar keskindir ki bundan umumi 
bir harp çıkması endisesi, Avrupa dev
letlerini, ispanya miicadelesine karşı 
bitaraf durmak hmnısunda bir karar 
almaya sevketti. Fakat bicaraflık, ni -
hayet resmi ve hatta k1iğıt üstünde ka
lan ölü bir kelimedn ibarettir. Haki • 
katte her gün b:rbirlerini bitaraflığı 
bozmakla itham c ie!l de"li Jetlerin tam 
bir bitaraflık. mulıafaza ettikleri çok 
~üpheli, gayri m..,.ş'ııl halk kitlelerinin 
ve halk teşkilatınm da bitaraf olmadık
iarı ve canla başla . larafdarlarına yar
cım ettikleri muhd~kaktır. Her gün 
telgraflar, bize dcvl~t;erirı bu bitaraflık 
kararına muha!if hareketlerde bulun -
duklarından bahsdiyllrlnr ve yine her 
gün hükumetler iizerınde tesirleri o -
lan halk kitlelerinin ispanyada kendi
lerinden saydıkları taraf lehinde hü -
kumetleri tazyik cttıklerı görülüyor. 

* Hiç şüphe yok, r\ vrupada iki bü -
yük ordugah halıı.<lc karşı karşıya 

C('phe tutmuş iki büvuk fikir, iki bü -
yük ordu, zaten perişanlık içinde bu
lunan bu zavallı kıt' ayı büsbütün kor
kunç bir karanlığa doğru sürüklüyor. 
917 ihtilalinden ve Spartakus hareke -
tindcnberi ilk de!:\ olaraktır ki Avru
pada böyle umumi bir sımf mücadelesi 
şuurunun sinirlerdt: yapmı~ olduğu bir 
gerginlik hava!ı hissediliyor. Bizzat 
Fransa da iki muhali i cepheye ayrılmış 
ıki ordunun kar~ı ka.!'-,ıya silah çatmış, 
emir bekleme hali var. · 

Bu bakımdan Fran!a, Avrupanın 
bugünkü gerginliğmi gösteren bir tim
sal halindedir. 

ispanya mücadelesinin alacağı ne -
ticenin Fransa üzuinde derhal tesiri 
sörüleceğinde hiç kin1s.•nin şüphe et
tiği yoktur. Bunun için, bu kanlı sı • 
nıflar mücadelesir.i, uzaktan her daki
ka artan bir helecan içinde seyrediyo
ruz. Hani, bir futbol maçında iki mu
halif takım, bırhirile kapışıp boğuşur
ken, bunların birine veya diğerine ta
rafdar olan seyircilerin nefesleri tutu
larak, heyecanlarından yer1edinde du
ramıyarak, tuttukları tarafı teşci için 
bir bağırışları vardır. işte, bütün Av
rupa, şimdi ispanya denilen büyük 
stadyomda insan ke!leler! ile oynanan 
bu kanlı futbol karşısında bu halde bu
lunuyorlar. 

* Bu halin sonu neye varacak} He -
nüz kat'i bir şey söylemek kabil olma
makla beraber, ispanyada, daha bir 
müddet devam edecek kanlı bir bo -
ğuşmadan sonra orada da rnil!i bir dik
tatörlük fikri galebe: çalacak görünüyor 
Fakat bununla ispanyada mevzii bir 
sükun hasıl olsa bile umumi ıniic:ade!e 
daha başka şekiHerdc devam edip gi -
aecek. 

Sınıflar arasındaki bu kanlı boğuş
IT'a cihan harbının nmhsu1ü idi. Galiba, 
la :zırlanmakt3 ohm harp da böyle bir 
boi!usmanın çocuğu olacaktır r 

~-----------------------------------------

. 
1 - Bilhassa yaz günleri vapur do -

lusu halkın neş'e içinde eğlenmeye git
mekte olduklarını görürsiinüz, ger -
çekten eğleneceklerini sanırsnuz. 

2 - Hakikatte ei'lemniye gidenlerin 
bir çoğu eğlenmeyi bilmezleı', vakitle
rini rakı masası başında zehirleıuniye 
hasrederler, çocuklarına fena misal ve
rirler. 

3 - Eğlencenin ertesi günü hastalık, 
evde matemdir. İstirahat ı;iinü, zehir
lenmiye değil, ciğerlere taze hava, 
gözlere yeni manzara, vücuda gençlik 
doldurmıya hasredilmelidir. 

Eş~ğin 

Öfkesi 

1. Talu 

Ç eşmeden bizim gazeteye yazıl· 
dığına göre, orada. bazılarınca 

garip görülen bir hadise olmuş: Yusuf 
adında birisine öfkelenen bir eşek, a· 
damcağızın üzerine saldırıp, onu tek
melemiye başlamış. Yusufun arkada• 
~ı Remzi buna mani olmak için hayva· 
nın üzerine atılınca, bu sefer kendi eşe
ği de işe müdahale ederek, o da Rem• 
;ziyi tekmelemeğe, ısırmağa koyulmuş. 

(_s_O_ .. __ Z_A_RASINDA) 

Çeşme muhabirimiz, eşeklerin bu te• 
sanüdünden hayretle bahsediyor • 
Halbuki bana kalırsa, ben bu hadisede 
hiç bir fevkaladelik g6rmüyorum. Zi· 
ra, şöyle sathice bir düşünüş, tesanÜ• 
dün eşekçe bir liareket değil, bilakiı 
insanlarca da tatbik edilmesi lazım ge 
len bir meziyet, bir fazilet olduğun~ 
teslim için kafidir. Bir kağıdı elli defa 

Bükmek tecrüb~sine 
Sakın gir:şm•ginizl 
Size birisi bu suali aorsa derhal« ta

bii» dersiniz, ne var bükülür} Hele ka
ğıt ipek kağıdı olursa it daha kolay o
lur. 

Sakın böyle bir iddiaya ve tecrübe
ye gırışmeyınız, zira kaybedersiniz. 
Çünkü üç defa büktüğünüz zaman ka
ğıt, kalınlığının sekiz mislini bulmuş 
olur. Büküntüler arttıkça kalınlık mik
darı da çoğalır, öyle ki 5 inci büküşle 
124 defa kalınl~ır. 20 nci büküşte ka
lınlık :30 metre olur. 24 Üncü büküşte 
450 metreyi bulur. 30 uncu büküşte 
stratösfere yükselir, 39 uncu defada 
kürrei arzın kutrunu bulur. 4-4 üncü 
büküşte arzımız ile ayın arasındaki 
mesafeyi iş~l eder, 5 3üncü bükiişte 
güneşe kadar varırız. 

Bu kadar katlanmıya tahammül e
decek kağıdın da bütün Amerikayı 
kaplıyacak büyüklükte olmasına lü -
zum vardır. 

Madam Ruzveltln mDzlç 
mlsaflrlerl beklettl§I oda 

Amerika Reisicumhuru Ruzveltin 
karısını şöylece tanıyan müziç bir ka
dın kocasını bir işe yerlcşt!rtmek mak
sadile Beyaz saraya gitmiş, kendisini 
evvela küçük bir odada bekletmişler, 
sonra da Madam Ruzvelt kendisini 
çağırtmış ve büyük bir odaya aldırt -

~-------------------------· 
H ERGUN BiR FIKRA 
AbdUla zizln 

küfürleri 

Doksan lisan 
Bilen ve konuşan 

• 
Fransız papazı 

Her zaman vo her devirde mütead
dit lisan konu,an adamlara daima te.a
dü f edilmiştir. Mesela bir asır evvel; 
Kardinal Mezzofanti'nin 65 füıan ko • 
nuştuğu tarih kitaplarına geçm.İftir. 
Şimdi, bir asır ıonra onun da rekoru 
kırılmış bulunuyor. Misyoner bir Fran
sız papazı F ranMZca, Latince, ve la • 
panyolcadan mada seksen yedi lisan 
bilmektedir. 

Eşeğin öfkelenmesine gelince, bun 
da da şaşacak bir şey yoktur. insanla 
rın zulüm ve itisafı, zamanımızda öylt 
bir raddeye gelmiştir ki, kainatın eıı 
sahur, en mütehammil mahluku olaı 
eşeği dahi çileden çıkarması tabii gö 
rülmelidir. 

Eşeğin hakir olma~ına sebep, sırf in 
sanların telakkisidir. Yoksa eşek ahlak: 
iz'an, teenni, tahammül, çalışma itiba 
cile, mahlukların ön safında gelir. 

Dikkat edilirse, «eşekl> vasfına layı~ 
gördüğümüz insanlarda, o mübare~ 

Abdülazizin Fransayı ziyaretin
de Fuat pa~ da kendisine refakat 
ediyordu. Bir giin bü)·ük bir kabul 
resmi tertip edilmişti. Ab«iüliziz de 
bu merasime davetliydi. Ancak sa
rayı kralide biitün ha-zırhklar ik
mal edilip te merasim başlamak ü
zereyken Osmanlı Sultanumı görü
nürlerde olmadığı hiss<'dildi. Her
kesi büyük bir telaş kapladı. 

Fuat paşa bu vaziyet karşısııula 
derhal Abdülazizin ikametine tah
sis edilen konağa kol?tu. Odasına 
girince onu tavla ba~ında müsahip
lerinden birjle beş el oyııarkeu gör
dü: 

Papaz bu lieanlan gezerek ve gez - hayvanın, saydığım meziyetlerinden 
diği yerlerde bir müddet ikamet ederek hiç birinin bulunmadığı fark olunur. 
öğrenmiştir. İddia doğru mudur? Biz Onun içindir ki.hakiki eşek, kendin 
inanamad' Fakat bu haberi veren Pa-' den daha dun mahluklara, adının biı 
ri Suvar gazetesi doğn:!uğunu temin hakaret maksadile tevcih edilmesine! 
ediyor. Okuyucular inanmakta ıer - tahammül etmiyebilir ve pek ala öfke-

- Aman efendim, zatı lıaşmet

penahilerini Fransa K rah mernsi
me bekliyorlar. Halbuki heniiL git· 

besttirler. ]enir. 

Mllyo,.•r olan lfalz 

mcmişsiniz hile!. dedi. Şikagoda Dik Norvik isminde lfsız 
Abdülaziz birdenbire kızdı. Fran- bir mühendis bir kaç sene evvel bir 

sa Kralı hakkında ağzına gelen kü~ gün şaşkın şaşkın dolaşırken ayağı -
fürü savurmağa başladL Fuat pa~a nın ucuna bir şey dolaşıvermiş. Mü • 
padişahı teskin etmek istedikçe hendis eğilip bakınca ayağına dola\W} 
Abdülaziz kral hakkında dnha a- şeyin tıka basa dolar ile dolu bir çan-
ğır kelimeler kullanıyordu. ta olduğunu hayretle görmüştür. Yer-

Nihayet tGvla başından giiç hal- den alarak tetkik etmeğe başladığı za-
le kaldırıldı. Giyinmeğe ba~larkcn man çantanın içinde sahibinin adres 
Fuat paşa da bir arabaya atJayaı·ak ve ismini havi kartviziti görünce if -
mersim salonuna koştu 

Öfkelenince de, saldırmasını ve ırJi 
gayretile, arkadaşının yardımına koş· 
masını tabii addetmelidir_ 

Zaten, insanların en büyük iddia~ 
eşeğe benzememek değil midir} 

O halde, bizim kendi aramızda biı 
türlü gösteremediğimiz tesanüdü, on• 
]ar varsın, gösteredursunlar .. 

Öyle de, böyle de, aramızda benzer· 
Jik yoktur l Ne üzülüp duralım?. 

sizlik ve parasızlıktan dolayı hayli za
Fransa Kralı sal9nda bir pence-

mış. re önünde sırtını geriye vererek mandanberi çekmekte old'l!ğu sıkıntı-
Görüşüp konuşmuşlar, misafir Ma- ya rag~ men hemen gidip bulduğu çan • 

M R 
Osmanlı padişahını bekliyor, sabır- Bili11or Musunuz? 

dam gideceği zaman adam uz - sızlanıyor, Abdülaziz hakkında a- tayı sahibine iade etmiştir. ':7 

velt: ğıza alınmıyacak küfürler ediyor- Ç t k . b' fabrı·kato··r 1 - Nikaragua Cumhuriyeti nere· 
- Yolu -tırırsınız ıize katip re - an anın ço zengın ır 

r- du. olan sahibi mühendisin bu hareketini dedir ve ne yetiştirir? 
fakat etsin demiıJ. Fuat paşa bu kiifürleri süki'met- 2 - Amerika kaç federal Cumhu· 

Katip misafiri götürürken, biraz ev- le dinlerken kral birdenbire döndü beğenmiş, işsiz olduğunu ogrenince riyetten müteşekkildir? 
vel kadının beklediği küçük odaya ve paşayı görlince mahçup oldu: kendisini fabrikasına almıştır. 3 - Fatih'in meşhur şeyhisHimı: 
girmişler, katip Beyaz saray hakkın- - Affediniz, çok asabiyim. Sul- Geçen gün fabrikatör hastalanarak Zenbilli Ali Efendi İstanbulun nere· 
da izahat vermiye kalkmış. tanmız hakkında sarfettiğim bu ölmüş ve vasiyetnamesi açılınca bü - sinde yatar? 

- Burada ehmmiyetsiz ve müziç yakışıksız sözleri kendisine söyle- tün fabrika ve servetini mühendise (Cevnplan yarın) 
insanları bekletiriz ondan sonra yukarı meyiniz, dedi. terkettiği görülmüştür. * 
alırız demiş. Fuat paşa ince bir nenıketle: (Diinkii Suallerin Cevaplan) 
Aslan flatlar1 birdenbire yUkseldl - İmkinı var mı efendimiz, de- Vasiyetnamede fU satırlar varmış: 1 - Müslümanların tekbirini Itri 
Habeş _ ltalyan harbinin tabii neti- di. padişahımın hakkınızda söyle- «Dünyada tesadüf ettiğim insanla- bestelemiştir. 

celerinden biri de, arslan fiatlarının diklerini gelip size anlatıyor mu- rın arasında namuslu olarak yalnız bu 2 - Meşhur Fransız romancısı Pi-

H 
yum? mühendisi tanırım ve bunun için ken- yer - Lotinin isminin nihayetindeki 

yükselmesidir. E.cıkiden abeşista.n, ·- .. Loti kelimesinin manası cçiçektir». ve 
h h · k · 1 dime varis yaptım.» 
ayvanatı va şıye o;nısyoncu arı ve Sekizinci Edvardın öQrendlGI bu kelime Japoncadır. 

at canbazhaneleri için iyi bir menba i- yeni oyun -··--··- ' 3 _Bugün dünya faşizminin en bil· 
di. Bugün Habeşistandan arslan ihraç sustur. yük adamı olan eski Sosyalist Musoli-
edilemediği için fiatlar yükselmiştir. lngilterede yeni bir oyun salgın ha- ı Kral Dalmaçya sahillerinde bu oyu- ni'dir. 

Şimdi ufak bir yavrunun kıymeti linde moda olacaktır. Bu oyun bir nevi nu oynamış ve pek beğenmiştir. Şiın- Kô'c~ı~," k~~ .. ~·r~m';;' ?.;ta·lar;; 
takriben 1500 franktır. Eskiden dört ı kuka oyunudur. Yuvarlak tahtalarla di Nahlin yatı lngiltereye binlerce yu- karaşbrat.l.irler mi? 
yüz franga kadar alınabiliyordu. oynanır ve bilhassa Yugoslavlara mah- varlak tahta naklediyormuş. Amerikanın Boston şehrinde mi " 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

mar Consonun karısı, kocasının çan -
1 tasını karıştırdığını ileri sürerek aleY" 

hine boşanma davası açmıştır. 
1 

Gazeteler aynen anlattdar: 
«- Diin 1stanbul sokaklarında iizerinde «Fransa - Kiir

distan» ibaresi yazılı garip bir seyyah otomobili dolaş -
mıştıı·. Bu ::-arir otomobil halkın nnzarı dikkntini celbet -
tiğinden, Re~ oğ'Junda kesif bir halk kalabalığı otomobiHn 
etrafmı 5armış ve otomobili idare etmekte olan scyyahtan 
c.Kiirdistnnn kt>limesinden ne kasdctmek istediği sorul -
muştur. Çok miişkiil bir vaziyette kalan yabancı, otomo • 
bilini Türkiye Turingve Otomobil kliibüne götüm1iiştiir. 
Kliibiin knpı!-ında da halk toplanmış ve seyyahtan izahat 
istemiştir. Nihayet Turing klübü meclisi idare reisi Şük
rii Ali kendisine müracaat eden yabancıyı kabul ederek, 
Kiirdistan udında bir memleket mevcut olmadığını ve İs· 

tanbnl sokaklarında ccKiirdistan• ismini taşıyan bir oto
mobilin dolaşması halk üzerinde iyi tesir bırakmıyacağrm 
anlatmıştır. Yabancı seyyah, bu izahatı büyük bir hüs
ni.iniyetle dinlemiş ve herhangi bir maksat takip etnıedi
ği rıi1 «Kiirdistan» kelimesini sildireceğini söyliyerek kliip
dcn ayrılmıştır. 
Yaptığımız tahkikata göre, coğrafi bilgisi kıt oldu~u 

anla~ılım bu seyyah Beynelmilel Coirafya cemiyetinin 

katibi umumisi M. l\lişel Hodenttir! .. • 
Biz hu fıkrayı okuyunca beynelmilel coğrafy:ı cemiye

tinde coğrafyanın pek iyi bilindiğine inaııaınadık, fakat 

ey okuyucu, sen: 

iSTER iNAN iSTER iNANMA} 

Bu muhakemede büyük hukukşina9 
ve haksever bir hakim olarak tanın " 
mııJ olan Stanters riyaset mevkiini iş
gal etmiştir. 

Reis, aleyhinde boşanma davası a: 
çılmış olan mimara karısının çanta~~ı 
ne maksatla karıştırdığın ı sormuş, J1l1" 

mar da karısını kıskandığı için değil, 
ancak bir merak saikasile çantayı ka .' 

·u rıştırmış bulunduğu cevabını verrnış 

Bunun üzerine reis kadının b~şa~ 
ma talebinin kabul edi1diğini, çunk t 

• ... ·111 
bir Amerikalı kadının her istedıgı 

1 
çantasına saklıyabileceğini, kocasınıll 
ise buna müdahale etmeğe hakkı ol" 

'-----------------------------------------------_J madığı kararını tefhim etmiştir. 

' l 
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sonra PortekiZ İspanyadan 
iki gemide Çık_a_n_i-sy_a_n_ü_z_er_i_n_e_L_ı_· z_b_o_n_d_a_o_· r-fi idare ilan 

edildi! İspanyol asilerine İtalya ve Almanya tarafından 
yardım edildiği iddia edilmektedir 

Londra, 9 (Hususi) - Sen Sebas- den gönüllü seyyar hastane-
tiyen etrafında yapılmakta olan kanlı nin başında bulunan Vikont 
~ışmalar fasılasız devam ediyor. Şe- Churchill, cİspanya tıbbi yardım ko
hir, tekrar asiler tarafından topa tutul- mitesiıt başkanına çektiği bir telgrafta 
lrıuştur. cİtalyanların ve Almanların İspanya-

Asiler şehre doğru ilerlediklerini id- daki asilere mütemadiyen silih ver-
dia etmektedirler. ,mekte olduklarına dair her gün gözü-

Lizbonda CSrfi idare 

Londra, 9 (Hususi) - iki Portekiz 
gemieinde çıkan ve bastırılan isyan ü
zerine Lizbonda örfi idare ilan edihniş 
ve sansür konulmuştur. 

Ademi müdahale iti 
Şehrin tahrip edilmemesi için ec- ken deliller mevcut bulunduğunu» bil

ll~bi sefirler tarafından yapılan teşeb- dirmiştir. Londra, 9 - ispanya işlerine karıt-
bUsl.eri asi general kabul e~memiştir. Harbiye nazırmm tebliğine göre A- mamak için alınan tedbirlerin kontrolü 
~ır kayıtsız ve şartsız teslım olmaz- h · d k' h"k" k ile me"aul olacak olan be"·nelmilel ko-ta t 1 t f d bo b dı ragon cep esın e ı u umet uvvct· Y• J 

ayyare er ara ın an m ar man 1 . v·ıı 1 , . 1 . l d' b .. 'JL 1 M . • ldilecektir. erı, ı a atayı ışga etmış er ır. mite ugun ı"' top antıamı orrıson -
İtalyan Ve Almanlann .Asilere Navalperal mıntakaamda da muha· un başkanlığında yapmıştır. Dünkü 

... 
Yardımı rebeler olmuf ve hükumet kuvvetleri, toplantıda bir karar verilmemif. sade-

Diğer taraftan İspanyaya gi- San Bartolome'u işgal etmişlerdir. ce bir tebliğ neşredilmiştir. 

fzmir dün kurtuluş 
Bayramını kutluladı 

Bükreşte siyasi 
konuşmalar 

Fransa - Suriye 
Yeni muahede dün Pariste 

imza edildi 

Londra, 9 ( Hususi ) - Yeni 
F ranaa • Suriye muahedesi bu 1&· 

bah Pariate imza edilmiştir. 
1939 Senesinden bqlıyarak 

yirmi beı sene için muteber ola
cak olan bu muahede, lngiliz - Irak 
dostluk muahedesinin benzeri ol
makla beraber Suriyedeki ekalli
yetlerin ve hıristiyanJann hukuku
nu koruyan bazı ahk lnu da ihtiva 
etmektedir. 

Muahedenin imzasını mtiteakip, 
Fransız Hariciye Nezareti Müa
tetan fU sözleri söylemiftir : 

- "Akdettiğimiz muahededen 
biz memnunuz, Suriyeliler de mem
nundur.,, 

F ransada grevler başladı 
Londra, 9 (Hususi) - Marailya 

ve Şimali Fransada tekrar grev· 
ler baflamlfbr. Amiyende 30.000 
mensucat amelesi grev yapmqbr • 

KudUste 3 lngiliz polisi öldUrUldU 
Londra, 9 ( A. A. ) - Alınan 

ajanai Kudüste birkaç aaat aflren 
bir müsademede üç İngiliz polUi· 
nin öldüğünü bildirmektedir. 

Sa1'• J . 

B 
• Milletler Cemiyetinin 

Islahı 
• "Fikri teTlci tealihat,, 

Milletler Cemiyetinin ıslahı ta : 

oavvuru bir kaplumbağa sür'atile 
ilerliyor. 

Alakadar milletler de, bu arada, bu 
husustaki mülahazalarını cemiyete bil
diriyorlar. Son günlerde Akvam Cemi· 
yeti umumi katipliğine yapılan müra
caatlar arasında, dikkate en fazla de -
ğerlerden biri de İsviçrenin mütalea -
sıdır. Akvam Cemiyetinin merkezini 
sinesinde barındıran bu devlete göre, 
cemiyetin kurulduğu tarih ile bugün 
arasında bir hayli şerait farkı vardır. 
Bu sebeple, vücuda getirilmesi düşü • 
nülen proje, bu arada geçirilen tecrü
belerden de istifade etmelidir. Yani, ıs
lahat, sadece nazari bir mabiyette kal
mamalıdır. Maamafih bunun haricinde 
İsviçrenin belli başlı ileri ı:;üm1ek iste
diği bir fikir yoktur. Onun kanaatine 
göre, Milletler Cemiyeti, ic;minden de 
anlaşılabileceği gibi hakikaten bir Mil
letler Cemiyeti olmalı, bugün olduğu 
gibi, şu veya bu sebepten dolayı küs· 
kün bir vaziyet alan bazı milletlerin 
yardım ve müzaheretinden mahrum bu 
ıunrnamalıdır. Şimdilik, Milletler Ce .. 
nıiyetine verilecek şekil hakkında İs • 
viçrenin düşüncesi bundan ibarettir. 

Şehrin sembolik işgali yapıldı. Askerlerimiz üç 
koldan şehre girdiler hükumet konağına ve kışlaya 

bayrağımız merasimle çekildi 

Yugoslav Baıvekili ile 
Rumen ricali arasında 

temaslar baıladı * Türk muallimlerinin Rusyada Bugünkü şartlar dahilinde vukubu .. 

fzmir, 9 (Hususi) - lzmir senlik 
içindedir. Şehrin sokaklarına <lökü.len 
on binlerce insan, bugün, fzmirin kur
tuluşunu heyecanla kutluladılar. 
. Sabah erkendeu. üç koldan, şehre 

tıren askeri kıta?arımız saat onda sem· tolik işgali tamamladılar. Askeri kış -
Ya ve hükumet konağına merasimle 

~Ytağımızı çektiler. Bu arada lzmire 
8'lrerken Halkapınar yolunda fehit dü
•enlerin mezarı batında da merasim 
Yapıldı, mızraklı askerlerimiz tarafın

dan üç defa ha\·aya ate? edildi. 

tetkikleri 

1 

labilecek olan bir 
Bükreş, 9 (Husus!) - Yugoslav 1 Fikri terki muharebenin ha-

baf ve dıf bakanı Milan Stoyadinoviç, Moskova, 9 (A.A.) - Taı ajansı teallhat lihazır medeniye-
Öğleden sonra askeri kışladan bat • b l k b k B k bildiriyor: Türk. muallimler •\_eye•~ tın' e ne derece za-maiyetile ir i le u a ~m Ü reşe n .... 

hyarak Gazi hevkeline ka·:lar devam e- gelmiştir. üç gün Leningrad'da kalarak' oradaki rar verebileceğini düşünen insanlar, bu 
den geçit resmi çok muntazam oldu. S . B k d mekteplerı', ı'lim, fen ve kültu"r mu"•• .. musibetten mümkün mertebe kaçın-toyadinovıç. Ü reş istasY.onun a ..... 

Geçit resminde Orgeneral Fahred • b T k h k k seselerini, devlet üniversitesinı', Enru'- maya çalışıyorlar. Bu münasebetledir aşvekil atares o, Ü umet er anı, 
din, vali, belediye reisi, kumandan • l taı' sarayını, tiyatroları ve hastanelerı' ki, bir kaç gün evvel, Brükselde bir Küçük ve Balkan Antantı sefir eri, 
lar bulundular. Lehistan sefiri ve kalabalık bir halk kit· gezmişlerdir. toplantı yapıldı ve sulhu korumak için 

Atatürkün heykeli önünde yapılan 8 eylulda yeniden Moskovaya dö • bu toplantıda bulunanl~r taraf~dan 
. d h l 1 t H lesi tarafından seli'lllanmıştır. c. 1 ellerinden gelen gayretın sarfedılece-

merasım e eyecan ı o muş ur. ey- . . .. A • :r nen heyet, bu se,er de burada dev et w. d . d . 'ld' T 
1 

t d uht 
k l .... d 1 . A k l . Stoyadınovıç, muteakıben -. atares- .. . . . . k .. gıne aır an ıçı ı. op an ı a, m e-1 

d
e onunt ekl zmı.: vl e d ' n ara aıenç en ko ile birlikte uaraya giderek hususi unı~ersıtesını, .onse~v.~t~v~rı, tcc~ - lif memleketlerin hakikaten seçilmiş 

a ına nu u ar soy en ı. bevı tıp merkezı enstıtusunu vo muze- simaları vardı. · 
Gece pek büyük bir fener alayı ya- defteri imzalamıf, meçhuı asker abide- l . . . . 

k 1 erı zıyaret etmıştar. Kongrenin çalışma esaslarını hazır. 
pıldıiı gibi yer yer halk eğlenceleri de sine bir çelen konu muftur. Heyet, 10 eylula kadar Moskovada larnak için ayrılan encümenlerinden 
tertib edilmiştir. Gece, Stoyadinoviç terefine bir Zİ· kalacak ve bilahara Kırıma hareket e- terbiye kolu, dik.kete değer bir te~ 

---------~-------- }afet verilmiftir. decektir. yaptı. Bu tekfıfe nazaran: 

Ankara - İstanbul 1 Mektep kitapları Yuıoslav ba,vekili cuma aününe • Dünya milletleı:,ine müracaat edil~ 
kadar burada kalacak ve beynelmilel lzmırde ath spor klUbU rek, mekteplerde, çocuklara sulh filc-

yoJu hazır umumi vaziyet ile beraber iki memle- İzmir, 9 (Hususi) - Atlı spor klü- tinin küçüklükten itib~ren .aşıla~ 
keti alakadar eder meacleler gözden bünün açılma merasimi bugün on ye- çok f.aydalı olacak~~r; .. fılv.akı, bu ~klif 

1,.~irilecektir. dide Vali ve Orgeneral Fahreddinin ?a~dıza~.ınd~ çok b~yu~ ~ır.~ı.~etı ha· Bir kaç ay sonra trenler 
12 saatta gidip gelecek 

Bu yıl talebeler vaktinde 
kitap bulabilecekler 

d huzurile yapılmıştır. koşu ve menaj ~~ır. Çunku. sulh fikr1:11ı. ku.çuk yaştan 
Buz iyaret milnuebetile, oğ· yerlerinde yapılan tecrübeler güzel ol- ıtıbaren benımseyen hır ınc:anın, kolay, 

rudan doğruya iki memleketi alA· muştur. kolay ve lüzumsuz yere mücadele ka· 
Ankara, 9 (Hususi) -- Bu yıl yaz . Ankara 9 (Hususi) - Ankara ve ka- kadar eden ekonomik ve finan• rarı vermesi bir emri müstahil olur. 

!atili dolayısile 40 bin Ankaralının İs- zalarında ilk mektepler 28 Eylfilde, or- sal meseleler tetkik olunacakbr. Acıklı bı•r kaza Bu arada yapılan temennilerden 
\tnbula gittiği anlaşılmı~ttr. Yaz tatili- ta mekteplerle liseler de bir teşriniev- biri de, kongrede bulunan eski tayya· 
ili İstanbulda geçiren Ankaralılar her .velde tedrisata başlayacaklardır. Habeşistan Milletler reciler tarafından askeri tayyareciliğin 
hl artmaktadır. Maarif Vekaleti bu yıl mektep ta- 11 yaşında bir çocuk ilgasına dair ortaya atılan mütaleadır 

Devlet Derniryolları idaresi Ankara !ebelerinin kitapsız kalmarnalan ve Cemiyeti Azası kalacak oynaı:ken asılı kaldı Bunların fikrine göre, askeri ijıyyare-
llt İstanbul ve İstanbul ile Ankara a- mektep kitaplarını daha der-> başlangı- Fakat topla t lara gı"remivecek \ ciliğe karşı sivil halkı siyanet etme~ 
l'asındaki 14 saat süren tren yolculu- cında temin edebilmeleri için icabe- . R I ~ . I Ve ÖfdÜ mümkün olmadığı için tayya-
~~ 12 saate indirmeğe karar vermiş den bütün tedbirleri almıştır. Parı:>, 9. (Hususı) - ?a1~Y. H~:a~.d reciliğin ancak sivil sahaya 

1 t ıcap eden hazırlıklara başlamıştır. Talebeler için lüzumlu olan bütün g~~etesı. ~ı~letler Cem1yetı.?ın onu- Cibalide Y enil .. apı civarında 11 ya- ~~sredilmesi bir . zarurettir. Bü-
' Ancak bu kararın tatbiki bir kaç ay kitaplar hazırlanmıştır. Yalnız alfabe µıuzd~kı. ı~tımam.a Habeş .~urahhasla- şında bir çocuk dikkatsizlik kurbanı o- tun . bu.. temennıler?e~ de a~l~ılı
t~ikecektir. ı·ıe ikin' . fl d k k ,__ t rının ıştırak etmıyecekleıını yazmak- larak acıklı bir surette ölmüRtür. Hl _ yor kı Bruksel kongresı hır nevı cfikd 

cı sını ar a o unaca J\Jraa A . b - H Y k. 'h k · ·• · kitapla b lm t B 1 d tadır. ynı gazete, una ragmen, a- dise "Udur: ter ı teslı ah ongresı olmuştur. Fı ıt 

1 ·ı· K 1 v· d . rı ası amış ır. un arın a b . t M'll 1 c . f A y k' l'h 1 d - bir ngı iZ ra mm ıyana a basılması bir iki haftaya kadar ikmal ·1 eşakıs ankınl ıw et er eimıtalye ı azailhsı kıo- Evde yalnız bırakılan 11 yaşında ter ıd tesh~ atınlm yapı ama ıgı ı· 't ~-
. t'I · dil k . ar a acagını ve yaya a M h t b' , k . k l b' k man a, ıç o azsa csuyuna ırı • gı. 

gezm 1 erı .e ece tır. 'keyfiyetinin tanınmıyacağını ilave et- a mu ırı abralıı ısh em eye. ıner~ dilmesi de bir teselli sayılabilir. 
V· 9 (A A ) t ·1t k l Orta tedrisat umum müdürü bugün k d' · tavanda ası ı u una alkaya ıp geçı - s 1. Ra 

ıyana, . . - ngı ere ra ı . .me te ır. ~ .. .. ~ ım gıp 
~i.,.· · Ed d ı_ b · d 1 ·ı· Istanbuldan hareket etmistic Yarın rerek oynamaga baslamıştır. Kuçuk 

c.lDQı val' , vera erın e ngı ız . . · · · · · · 1 · • 
'ıta 1 .. s lb ld w h ld B . ı şehrırnıze gelmiş bulunacaktır. 1 . b" k" . Mahmut ıpı boynuna dolayıp oynar - nhısarlar ilkbaharda Ankarayı 
~-1· e çı~ı .e . y Ko ~fgbu' ah lek k'~ıslto. Orta mektep ve lise kadroları ha- zmır fuarım 215 in iŞi ken ayağı altındaki iskemle devrilmit. g"ıdı"yor · 
l:"Ct.lne gıtmıştır. esı ır a ut esı . • l k l k w -
~ ... .J· • • Ik l zırlanmıştır. On güne kadar mahalleri- zıyaret etti çocuk ası ı a ara boguk, boguk fer- A k 9 (H ") 1. h' l 

•IQısını a ış amıştır. d ha l n ara, ususı - n ısar ar 
Avusturya Cumur Batkanile ne tebliğ edilee~ktir. Kadroda .~ıhhi İzmir, 9 (Hususi) - Bugün akşa- ya a w ş amıştır. . . J Vekaletinin Yenişehirde yapılmakta o-

mülikat ,sebepler dolayısıle bazı tebedduller- ma kadar İzmir beyneimilel fuarını. A!agı katta .ev. ışlerıle meşg~l ~lanjian yeni binası yakında bitecektir. 
Vi 9 (" A ) _ t 'lt K .den başka esaslı hiç bir değişiklik yok- 215 000 kişi ziyaret etmiştir. Yalnızı çocugun annesı bıraz sonra yetışmıfse İlkbaharda İnhisarlar idaresinin İs-

ı yana, .~. . ngı ere ra- t ' d k" "k M h d ki "l" d "ak. . . Ed d C B k ur. bugün fuarı ziyaret edenlerin sayısı e uçu a mu u acı ı o um en tanbulda kalan daireleri de Ankaraya , ~ ızıncı var , umur as anını · . 
'il' .. ~ t t · · lk' d l t d · b' G I R-d V 80 bini bulmuştur. kurtarmak kabı! olamamıştır. nakledilecektir. 
~ -e e mış~.ır:. '.. ev~ a amı ır enera y z arşovaya dönüyor ·~~==================================:ı \lçuk saat goruşmuşlerdır. ~ ıl --------------, 

':'arıo~a, 9 (A. ~-~ - Dünden- iki ahbap çavuşlar • Suratına bakıp aldanmıştı, fakat ıireti suratından baıkv idi. 
Baldvinin istifa şayiaları ben refıkasıyla bırlıkte Venediği -

londra, g (A. A,) - Baldvinin ziyaret etmekte olan General Rydz 
llaeıuniyetini uzattığı hakkındaki Smigly bu Perşembe günü Polon-
~liğ, siyasi mahafilde bazı aür- yaya dönecektir • 
.,l'lıler uyandırmıştır. ------
~-Bu münasebetle bazı gazeteler, Lokarnocular gelecek ay 
~.bakanın bu sene sonundan evvel t 1 1 1 
~ası ihtimalinden bahseylemek- op an yor ar 
~irler. Berlin, 9 (Hususi) - Lokar-

nocular hk Teş.·inin dokuzuncu 
günü Londrada toplanacakbr. 
Konferansa İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Belçika iftirik ede

Yakup Kadri lstanbulda 
)' :nkara 9 (Hususi) - Tfran sefiri 
~bUD Kadri bu akşam Ankaradaıı İs

ut. hareket etmiştir. cektir. 

\ I I 

' ' • . . . . . 
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Yarın ak9am 

İPEK 
81neması 

Floryanın imarı 
Halkımızın en çok sevdiği 

MARTHA EGGERTH'in 
- Halclcımız gole mu? -Yeni bir hal 

yaptırılıyor 
Keşifnameleri hazırlanan 

bu hale 80 bin lira 
harcanacak 

••hlr içinde adam bolulamazl 
• J stanbulda şiddetli bir yağmur yağ-
dı, inişli yokuşlu sokaklardan sel 
halinde aktı. 

Gelecek yıl vilJa şeklinde 1 G Ôe~ O tri ~ y~i ;İmKmÖs~in~ b~ııA R 1 
ikişer katlı evler yapılacak filme ilave olarak : Paramount dünya havadisleri, Londrada imzalanan 

Mısır - İngiliz muahedesi, Polonya - Fransız ittifakı hazırlığı, yeni 
Bir vakitler tabii afetler karşısında 

şehrin basık yerleri göl haline 
döner, dükkanları iU basar, cad -
denin bir kenarından öbür kena -
rına hamal sırtında geçilirdi. 

Floryaya ait imar projesinin ilk kıs- ~ manevralar, Kuin Mary vapuru mavi kordeH\yı kazanıyor ve saire ... 4 · 
mı bir aya kadar bitirilecektir. Pro - - - - ~ 
jenini~ncikısım~pahnadabundan -~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kerestecilerde yapılan ahşap ıneyva 
hali Eyh11 nihayetine doğru yıktırıla

cak ve yerine modern ve kagir bir hal 
yaptırılacaktır. 

Yeni halin projesi, plan ve keşifna
meleri ihzar edilmiştir. Yapılan keşif
namclere göre yeni hale 80,000 lira 
earf edilecektir. 

Buğday ihracı başladı 
Harice buğday ihracatı başlamıştır. 

ilk parti olarak Mersinden ltalyaya ki
loeu beş kuruftan sert buğday aevke
dilmiştir. 

Yunanistan, Suriye, Filistin de buğ
day alacakbr. Yunanistana bir yılda 
30 bin ton kadar buğday gönderilecek
tir. 

Bir yalancı şahit tevkif edildi 
Sultahmet birinci eulh ceza mahke

meainde yaptlmakta olan bir hakaret 
davasında phit olarak dinlenen Saba
hat adında biri yalan yere şahadette 
bulunduğundan tevkıf edilmiştir. 

Yaş meyva ihracı tetkikatl 
Firigorafik tesisatlı antrepolar vü -

cuda getirilme.i için yapılan tetkikat 
dün bitmşitir. 

Heyet bugün Edirneye gidecektir. 
Doktor Bade. müşavir Zeki Doğan ve 
meyvacı1ık mütehassısı Mitat'tan iba
ret olan heyeti tetkikiye Edirnede ka
vunculuk. üzerinde tetkikat yapacak -
br. 

TUrkof is baş müşaviri geldi 
Türkofis bat müşaviri Sami bazı ih

ıacat işlerini tetkik etmek üzere şehri
mize gelmif ve tetkiklerine ba~lamış -
~. 

lstanbulda ikisadi tetkikat 

Mütemadi çalışmalar, gayretler, 
himmetlerle halkın gülünç, sıkıcı, 
eza verici vaziyetler karşısında 

kalmasırun önüne, geniş mikyas
ta geçildi. 

Fakat görüyoruz ki dert henüz ta
mamen ortadan kalkmış değildir. 
Kasımpaşa, Ortaköy Aksaray elfın 
su baskınının getireceği tehlikele-• re maruzdur.. Ve bu defakı teh-
likeye de Kasımpaşada iki can 
kurban gitmiştir. 

* 20 inci asırdayız, 800 bin nüfuslu 
bir şehirde yaşıyoruz, bilginıiz 
var, kafamlz işliyor, bununla be -
raber gene basit bir sel karsısın
da iki canı kurban veriyoruz: De
mek ki elan mühim bir eksiğim.fa 
var. Bu eksiğim.iz de yapılması la
zım olan işler arasında en mü -
himmini, ehemmiyette derecesi da 
ha geri olana tercih etmemektir, 
diyoruz. 

Hakkımız yok mu? 

Yağmur Üsklldar 
Yollarını harap etti 
Geçen günkij yağmurlardan Üskü

dar ciheti büyük zararlar görmüş. 
Bürhaniye, Çavuşdere, Kuzguncuk, 

Küplüce, Bülbüldere yolları birdenbi
re gelen sellerle tamamen bozulmuş 
ve bozulan yolların mühim bir kısmın
dan araba bile geçememektedir. 

Üsküdar kaymakamlığı yolların kış
tan evvel yapılması için çalışmakta -
dır. 

Dünkü kazalar 
lstinye havuzunda bağlı bir vapurun 

direğine tırmanmış olan tayfadan A -
postol dirCkten anbara düşmüş, ağır 
surette yaralanmıştır. * Beyazıtta Vahanın fabrikasında 
çalışan Rifat oğlu Şükrü elini makine
ye kaptırmış, yaralanmıştır. 

sonra haşlanacak ve mevcut 36 kabi -
nenin arkasına birer kabine daha ya
pılacaktır. 

İnşaat projesinde tren yolunttn ar -
kasındaki geniş arsaya yapılacak villa 
şeklinde bahçeli ve iki katlı küçük ev
ler de vardır. Bu suretle Florya güzel 

: bir sayfiye haline getirilecek, evler de 
altı ay müddetle yazlık kiraya verile -
cektir. 

Sovyet Rusya tiftik ahyor 
Sovyet Rusya hesabına iş yapan ta

cirler tift!ik piyasasında görünmüşler 
ve 10 ton kadar nümunelik teftik al -
mışlardır. 

Sovyetlerin yakında mühim mikdar
da tiftik alacakları anlaşılmaktadır. 
Piyasa normal vaziyeti muhafaza et -
mektedir. 

Kadıköy su şirketinin satm 
almması işi 

Kadıköy Su Şirketinin satın alın -
ması etrafındaki hazırlıklar ilerlemiş -
tir, Sular idaresi Direktörü, belediye 
~irketler komiseri ve nafia başmühen-
0disinden mürekkep komisyon maliye 
müfettişleri tarafından şirketin malze
me ve hesapları üzerinde yaptıkları tet
kikata ait raporu gözden geçirmiş ve 
kendi mütalealarını hazır1amağa başla
mışlardır. Rapor yakında Nafia Veka
letine arzedilmek üzere belediyeye ve
rilecektiır . 

Mezarlıktar ıslah ediliyor 
Mezarlıklar müdürlüğü, mezarlık -

ların islahı etrafında faaliyete geçmiş
tir. Evvela şehir köşelerindeki mezar
lıklar temizlettirilerek çirkin manza -
ralardan kurtarılacaklardır. Bunların 

bazıları da tamamen kaldırılacaktır. 
T opkapı, Edirnekapı ve bilhassa Ka

racaahmet mezarlıklarının etrafına 
duvar çevrilecektir. Bu suretle mezar
lıklara hiç kimes girmiyecek ve icabı 
halinde mezarlıkların kapısı mezarcı -
lar tarafından açılacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi lstanbul 
Merkezi, fChrimizin ik~ısadi vaziyeti 
etrafında esaslı fekilde tetkikat yap
brmağa karar vermiştir. Bu maksatla 
İkbsat Müdürü ve Ticaret Odasile di
ğer bazı dairelerin i~tirakile Parti'de 
bir komisyon kurulmuştur. Bu komis
yon dün ilk içtimaını yapmış ve tet -
kiklere ba~lamı,tır. 

* Şoför Rüştünün idaresindeki çöp 
kamyonu ile şoför Nazminin idaresin
deki taksi otomobili Saraçhanebaşında Amerikalılar modern Türkiyeyi 
çarpışmışlardır. Otomobil hasara uğ - filme alıyorlar 
ramış, yolculardan Mehmet oğlu F eh- Bir Amerikalı film kumpanyası mü-
mi yaralanmıştır. messili aletlerile birlikte şehrimize gel-

it . at ıların dı"leklerı· * Üsküdar sandalcılarından Cevat 
------

rıy Ç mişti. Bu kumpanya hükumetle yap-
sandalı ile Salıpaum önlerinden geçer-Sanayiciler muamele vergisinden . . tığı temas sonunda yeni rejime ait 

kendi lehlerine bazı tadilat istemek - ke~ sanldal devrılm1', aandalcı etraftan filmler çekmeğe müsaade almıştır. 
Yetı.<ıen er tarafından denizden çıka -

tedirler. T Derhal işe başlıyan bu kumpanya ev -
B h - .. 1 k .. rılmı~tır. I"' 'f h t f"} 1 k u ususta goruşme er yapma uze- * TS ·..ı B t ah il . ve a maan aya ımızı ı me a aca ·, 

re muhtelif gruplara ayrılan fabrika - d amac?'aoaİ k ey~ m ; e~nk- ortamaktep, lise ve ilkmektepleri dola-
törler dün de toplantılarına devam et- e oturan ema ızı yaşın a 8 

- şacaktır. Bundan sonra devlet mües -
miflerdir. bule pencereden sokağa düşmüş, ağır seselerinde çalışma şekli de filme a -

Dün ıtriyatcılar içtima etmiş ve di- surette yaralanmıştır. Jınacaktır. Bu suretle modern Türkiye 
!eklerini tesbit ederek ticaret odasına * Sarıyerde üç arkadaş, Sabahad - resimle tsbit dilmiş olacaktır. 
bildirmişlerdir. Ticaret ve sanayi oda- din, Celal ve Hayreddin Turan cadde- r ---, 
ııda bu hususta ayrıca tetkikat yap ~ sindeki boş arsada bir incir ağacına çık~ 1' r-b t ı' 
maktadır. mışlar, 9al kırılmış üç çocuk yere dü- ı y o e ç 

Tamir ettirilecek sarnıçlar 
şerek ağır surette yaralanmışlardır.. Eczaneler 

Nafia Vekilinin tetkikleri 
Lalelide Mesihpaşa camiinin bulun- Şeh . . d b l N f" y k·ı· ... . . . . rımız e u unan a ıa e ı ı 

dugu yerde hır ev ınşası ıçın yapılan Al" Ç . k d'" t l f d' kt'" ı · · . . ı etın aya un e e on ıre or u-
teme1 hafrıyatında bazı eskı duvarla • ... .. .d k b t k"kl d b 1 

d k 
... .. , "d . gune gı ere azı et ı er e u un -

rm mey ana çı tıgı muze,er ı aresme 
ihbar edilmiştir. Bu ihbar üzerine Is - muştur. 

tartılmak yüzünden kavga 
Eyüpte salça fabrikasında çalışan 

Muammer ile Osman arasında kantar
da tartılmak yüzünden kavga çıkmış, 
Muammer kunduracı bıçağile Osmanı 

Bu &'eeekl nöbetçi eczaneler tun1trdll': 

İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda: (Şeref). Alemdarda: (Ali 

Rıza). Bakırköyünde: <Merkez). Beya -
zıtta: (Asador Vabraın). Eminönünde: 
(A. MlnaSyan). Fenerde: (Hüsameddin). 
Karagümrükte: <Kemal). Küçükpazar -
da: <Necati). Sa.mat.ya Kocamust.afapa
şada: (Rıdvan). Şehremininde: (A. Ham

di). Şehzadeba§lllda: (Üniversite). 
Beyotıa cibetlndekller: 
oaıatada: (İsmet). Hasköyde: <Barbut). 
Kasımpaşada: <Vasıf). Merkez naMye -

Bu akşam : S A R A V Sineması 
Yeni kış mevsimini 

İRE.NE DUNNE ve RiCHARD DIX 
tarafından temsil edilmi~ 

KAHRAMAN HAYDUD 
Aşk ve macera filmi ile açıyor. Bu filmin lUks ve zenginliği ile pek mn· 

kemmel şarkıları ve mizanseninin ihtişamı calibi dikkattir. 

İH\veten : ÇIN PORSELENLERi tamamen renkli SlLL Y SENFONi 
~ ~ 

Beyoğlu Vakıflar DirektörlUgU ilanları 

(Kiralık Emlik) 
Evkah mülhakadan Topçubap Abdülmümin vakfından Tophanede 

Kıbçali mahallesinde Topçular caddesinde 324 No. lı arsa. 
,, • ,, ,, 326 No. dükkAn 
,, ,, ,, ,, 328 I 2 : arsa 

Beyoğlu Hü.seyinağa mahallesinde Sakızağacı caddesinde 53 .. No il 
evin yarı hiaaeai. 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31 I Mayıs I 937 sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere arttırmalan uzatılmıthr. İsteklilerin 14 /Eylül J 936 
Pazartesi günü saat 14- 30 •da Beyoğlu. Vakıflar Direktörlüğii 
Akarat kalemine gelmeleri. (1138) 

~ ---
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Anadolu ve Rumeli Tahlisiye mıntakalanndaki nakliye hayvanlarınlll 

ihtiyacı için açık eksiltme uaulile 28,000 kilo yerli malı arpa satıll 
alınacaktır. Muhammen bedeli 1,400 lira ve muvakkat teminat 
miktarı 105 liradır. İhalesi 17/9/1936 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 15 de Çinili Rıhbm hanında Tahlisiye Umum Müdürlüğl 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname sözü geçen Ko-
misyondan parasız verilmektedir. (870) ____. 

ı ________ ._ıs_ta_n_.h_u_ı __ B_e_ıe_d_i_ye_s_i __ lı_an __ ıa_r_ı ________ ı 
Keşif bedeli 384 lira 16 kurllf olan Üsküdar Beykoz yolunun tel'sÜ 

dolayısile yola ıiden Vaniköy caddesinde 94/96 No. lı yalının babçO 
dıvannın yapılması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve 
şartnameler Levazım Müdürlüğünde görülür. 

İstekli olanlar 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve 28 lira 80 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 14 / 9 / g36 
Pazartesi günfi saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

"B. ,, "868,, 

· * * 
Beher metre murabbaına 5 lira değer biçilen Cihangir yangtı' 

yerinde Havyar sokağında 3 l inci ada da yüzsüz 24 metre 64 santiıd 
sahasındaki ana alikadarlan arasında sablmak üzere açık arttırmaY' 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekJilet 
924 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2119/936 
Pazartesi günU saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(B.) (1018) 

* * 
Senelik muhammen kirası 8 lira olan Bulgurluda Çinaraltı sokağınd• 

42 metre 96 santim murabbaı sahasındaki arsa teslim tarihindeO 
itibaren 937 senesi Mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
pazarlığa konulmuftur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür• 
İstekli olanlar 60 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile berabet 
21/9/936 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır· 

(B.) (1013) 

* * 
Hepsine 100 lira kıymet biçilen Unkapanı Elvanzade mabaJlesind: 

Yeşiltulumba sokağında Süleyman Subaşı ~ektebi ankazı .. s~~~~e 
üzere açık artbrmaya konulmuştur. Şartnamesı Levazım Müdurlugun 
görülür. istekli olanlar 750 kuruşluk ilk teminat makbuz; ~~~ 
mektubile beraber 21 /9/936 Pazartesi günü saat 14 de Daı 

_E_nc_ü_m_e_nde~-b-~_u_nm_al~ıd_ır_.~~~~~~~~~(B--·~ 
Bir tevkif 

tanbul müzeleri umum müdürü Aziz 
mezkiir yere gitmiş ve yaptığı tetkikat
ta bu duvarların eski Mirleon kilisesi
nin yanındaki büyük sarnıcın duvarı 

olduğu tesbit edilmiştir. Bunun üzeri
ne keyfiyetten belediye haberdar edi -
lerek kazı ameliyesi durdurulmuştur. 

Geçende de Divanyolunda bir te -
mel hafri sırasında cesim bir şarnıç 
meydana çıkmıştır. Müzeler müdürü 
buranın bir planını yaptırarak beledi

karnından tehlikeli surette yaralamış, de: <Kanzuk, Baronakyan, İtimat>. Şiş-
yaralı Cerrahpaşa hastanesine nakle - llde: (Necdet>. Taksimde: (Tak.sim). Yalova ceza mahkemesi tarafından 
dilmiş, Muammer yakalanmış, hakkın- Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: hakkında tevkif kararı verilmiş olan 

Suadiye rıaJ 
ttyatrosund8 

1 Halk Operet 
Cuma ak~aPl 

21.45 ete 

yeye göndermiştir. 
lstanbu 'un muhtelif semtlerindeki 

büyük ve metruk aamıçlann 

da tahkikata başlanmıştır. Büyillcadada: <Merkez>. Heybelide: (Yu- Yalova mezbahasının eski memur -
;fa;lar·ı-·~ıİ~~ktadı;·.--B-u-pl_a_n-la-r sut>. Kadıköy Muvakk.itbanede: ısaa ; larından Mehmet oğlu Rifat dün zabı-
ikmal edilir edilmez belediyeye verile- det). Kadıköy Söğütlüçeşmede: <Osman ta tarafından Aksarayda yakalanmış, 
cek ve sarnıçlarÇl.an . ~!ları tamir et- Hulftsl). Üsküdar İskelebaşında : <Mer - Yalovaya gönderilmek üzere müddei-

tirilecektir. · l._k_e_z_>·------------ umumiliğe teslim edilmiştir. 

ŞiRiN TEYZE 
oJ<ııdll 

Cumartesi BO) Jıl 
iskele tiYatrosuJl 
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MEMLEKET HABERLERİ : 
Türkiyenin en güzel 

yeri: Esen tepe 
Geredenin planı yaptırıldı, elektrik tesisab yaphnlıyor, 

Belediye oteli açılırken bütün Geredelilere 
büyük bir ziyafet çekilecek 

!Sivas 
Kongresinin 
Yıldönümü 

Sayfa 5 

Akşehir elektriğe kavu~tu 
Çatırpahr dağı yarılarak yapılan elektrik santralı 265 
metreden amuı1en dökülen su kuvveti ·ıe işletiliyor 

ve halka kilovab 12,5 kuruştan elektrik veriliyor. 

Elektrik santralı lfçin ilağ]ara boru 'ferşiyatı 

Akşe1rlrden gelen bir okuyucumuzJ 

yazıyor: 1 
Akşehir harikasının Ak§ehirde ye-

ni ~yapın~ olduğu su kuwetile mütehar
ı-ik büyük elektrik tt:esisatı bit.ama er
miş :ve 31/7/936 itarilıiııde muvakkat 

Devlet Demiryollannm .ışık tezyinatı kabulü y.apılarak t5 /8/93(, 1arihinde 

Atatürkün Sivas kongresini. açışı- Nafia Bakan'lı,ğmdan da tasdiki ya_pıl
nınl 7 İnci yıldönümünün pek parlak mıştır_._ Kasab~ Teke deresinden alı
bir ~ekilde ıkutlulandığını haber vermiş· nıp .• yükse"k bır .~la el.de edilen bu 
tik. Bu münasebetle Sivasta muazzam ta~ıı ilsduu ~velv:etininektr enede .istihsal et-

G ed b ı eli • ezab·· lm . . . mış 0 gu ik kuvv.eti tahminen 
er e e e ye reısi .ve mesai arkadaşları t .. _ urat yapı ış, Sıvas lisesinde Ata- 2,5 mily..on kilovat tutmaktadır. ::Su te-

.. Cer:~e (Hususi) - Yurdumuzda huriyet meydanında belediyenin istim- t~rkun :ı~taJ: ~a!:~onfcranı smonu sisa't :için Y<1:Ptlan illlllumi masrafa ıgö
()Yle guzel yerler vardır ki bunu an- lak ettiği bir hanın yerine son rnima • zıyar~t . mıştir · ~ · r baştanb• süs- re c3 I » rene zarfında yü7.de yedi bu
cak görenler bilir ve bilenler takdir göre bir Halkevi ve parti binası ya;·r~ lenmış, hır çok taklar kurulmuş, şehir çuk faiz, amortisman ve ser.ınayı itfa
ederler. Hayalimizde büyüttüğümüz caJttır. Bunun için sarfı icip eden 

1

1~ ı~ık tezy1.natı ile dolmuştur. Cece bü- sı yapılmak şartile beher kilovatı 0,45 
ecnebi diyarların güzellikleri ana yur- bin lira hazulanmıs bulunmaktad yük fener alayları tertip edilmiştir. kuruş on sekiz paraya mal olmakta
dum ·· Il"kl ·1 k d' ' ır · Haikevi gençleri tara1ın"'an temsiller dır. Bankanın 934 senesinde gene ·uap-1 . uzun guze ı erı e mu ayese e ı- Kasabada mükemmel itfaiye teşkilatı a " 

~-~-- J ___ _._,._ 'demıyecek kadar az ve küçüktür. Yur- yapılmı~tır. Halkın belediye hükümle ._ verilmistir. mış olduğu içme su 'tesisatııe beraber 
um ·· ll'k · 'b ·ı b. · h T rı ' elektrik tesisatmın ..:~ 1,. sene müddct-

t' uzun guze ı ıtı arı e ta ıatın a- ne riayet etmeleri için 120 maddelik · ıkası denecek kadar muhteşem bir kö- ~elediye ta~~atnamesi bir risale ~ek- ÇanakkaledeA 1eftiş~r ğ::a!Y~:~:~:ZJ~e~~n!r: ::~~ Ta~ wtı t~.is~tı :8pılı~en 
'esi de Gerededir. Ankaranın kibar imde tabettınlmiş ve halka bedava da· Çanakkale (Hususı} - Ziraat ban· ki esisat aynen brilediy.eye dev.redile- ka_:~ un d~menı ıstunlak edilerek bu. 
~bakası yazı burada geçirir. Gerede ğıtılmıştır. Kasabanın bütün suları u- kası kooperatif organizatörlerinden Ze- cektir. Su kuvvetile iŞleyen bu büyük degırmenlere gelen ve da:lınl akan de-
nkaranın sayfiyesidir. lah ettirilmiş, içmeğe elverişli olmayan ~~ Göknil 15 gündenbe.ri vilayetin bü- santral 'çin «26h metre :gibi ınafi bir r~ su:>:ınu « 

132
8• rakımlı -~ere ~çeri-

E: Ceredenin 300 metre üstündeki suların kasabadaki mecraları değisti- tun kazalarında tetkikat yapmaktadır. su sukutu elde etmek için banka bir sındeki noktada b_etond~ -guzel brr set 
h sentepe mevkii kadar güzel bir çamlık rilmiştir. Belediye şimdi belediye bi~a- İskan müfettişlerinden Dr. Nihat sene mütemadiyen müteaddit fen hey- (sul~a- tertıôat~e ~lırin t~ karşı
t enıen hemen başka hiç bir yerde yok- sı yanında büyük ve asri bir otel yap- Sezai, yirmi günden beri viliyetir. ıs- etlerine etüdler ya_ptırmış ve evvelce 'Slildaki ':Sultan dagı uzenndeki « 13' 

6
• 

.~~· Buranın eski isimi Ramazan dede tırmaktadır. B~ otelin bir gazinosu bir kin işelerini incelemektedir beleifiyenin yaptırmış olduğu .60. :,~ıı m~kta~ !katlar •
3050

• metre-
.ı 11 Atatürk bu müstesna mevkide hiç ku"tu··phanes· b" d ~ı . ' metre sukutu bulunan "bir pilandan eyzıyuşşe we sırf betondan p-d ı, ır e eg ence ve sıgara ' pılınış kanal ile · b etir'lmiştir. urınayan ve eksilmeyen rüzgardan salonu bulunacaktır Otel lokanta nhisarlar Vekilinin letkikJetj vazgeçı!erelt bu işe girişilmi1tir. IK alın .. . ~ su il! b ı -Jnülh · sının . an uzP.J"l ıı.öllJarnen e.tonarma 
rn· l e~ ol~rak. buraya Ese~te~e de- aşçıları Türkiyenin en meşhur aşçıla- Diyarıbekir, (HususH - Şehvi- ..Şehırde ımevcut bulunan . altı adi (Dev.amı 9 uncu .sayfada) 

ış erdır. Şımdı çamlık bu ısmı taşı· rından intihap edilmiştir. Otelin küsat m.izde bulunan Gümrük ve İnhisarlar 
tnaktadır. resminde belediye bütün Gerede halla ... Vekili Rana tetkiklerde bulunmak ü-
. C~rede belediyesi burayı tanzim et- na bir ziyafet çekecektir. zere Siird'e gitmiştir. Vekile h_~ek~- Bolu da 

Mahsul 
~ Dermede 

tırrnış, 52 metre uzunluğunda bir ha- tinden evvel mmmu müfettiş Ozmen 
:,uz yaptırılmış, bir köşk inşa ettirm~. lneboluda 1.ki ~':ali tarafından birer -ziyafet veril-
~ntepe parkında bir de gazino vücu- mıştir. 
da getirmiştir. Ankara ve lstanbuldan 
Relen misafirlerin yazı rahatça geçir-

cinayet 
~~lcri için Esentepe civarında bir çok Bir avuç armut yuz.. u .. nden 
0şkler yapılmıştır. Bunlar sayfiyeye 

~elenlere belediye tarafından kiralan- bir adam öldürüldü 
~~aktadır. Önümüzdeki yılda bir kaç İnebolu {Hususi) - Kayalı köyün· 
koşk daha yapılacaktır. den Musa oğullarından 16 yaşında (b-

lsklipte müsamere 
lskilip (Hususi) -Tür'k Hava Ku

rumu menfaatine verilen bir müsame
rede 2;)0 lira hasılat ekle edilmiştir. 

Gölcük belediye reisliği 
Cerede belediye işleri çok yolunda.-- rahim oğlu Hakkı ile 6 yaşında Ah ~ 

dır. Belediye reisi İhsan Yalçın kasaba- met oğlu Halil orta dağ mevkiindeki Gölcük (Hususi~ -'Goçon ıha:fta 
~lrı güzelleşmesi için çok. çalışmakta- tarlalarında domuz beklerlerken meç- Gölcükte belediye seçimi yapılmış :ve 
dtr. Geredenin bir planı yaptırılmıştır. hul bir adam tarafından silah atılrnıs, reisliğe cumhur.iyet halk partisi nam
llu planın tatbikine başlanmıştır. Yeni 16 yaşındaki Hakkı omuzundan vur~- zetlerinden Mustafa scçil~tir. 
~ana göre yapılacak evler kargir ve larak ölmüştür. Cinayetin eski bir kin 
b h.çeli olacaktır. Debağhaneler şehir yüzünden vu1cua geldiği anlaşılmak -
arıcinde suyu bol bir mevkie nakledil- tadır. 

Samsunda inhisarlar 
başmüdürlüğü 

Vazigeli 

• 
lkiiskele 
Yapıllgor 
Kaş (Hususi) - Demre na'hiyesi 

nin if aşdibi mevk:iinae lhiT is'kde ya· 
pılmasma ıı,aş1anmıştır. 1'0çağızda da 
beton bir iskele yapılma1ctaaır. · 

K:azamn bu ~çok · şlek ili iskclesi.ııde 
ya.PJ.lacak kü_çük rıhtımlar sayesin 1e 
ticar.i .faaliy.etin artacağı c&a.nılmakta· 
dır. . ......................................... .-........... .. 

Bolu {Hususi~ - Epeydenberi de
vam eden soğuklar kesilmiş birka_ç gün
dür sıcaklar tekrar başlamıştır. Soğuk
ların ve yağmurların devam ettiği müd
detçe reı:ıçberler · şlerini görememiş

lerdir. Bu yüzden bu seneki hasat mev
simi diğer senelere nisbetle geç başla· 
rn1Ştır. Rençberlerın bir çoğu hem.iz 
daha mahsullerini ıambar1arma koya
mamışlaTCht umumiyet itibar.ile bu ıseneki rnwul 

Bu 'Sene havalar.ın m\itemadiyen :diğer ısenelere "nisbetle biraz DOban 
yağmur'lu gitmesi hububat tanelerinin o1mu~ur. Maamafih mülhakatta iyi 
dQlmasına mani olmuş ve bu yüzden mahsul alınan yerler ae varrur. 

lı'ıiştir. Kasabaya elektrik tesisatı yap- Yine Kayalar köyünden Hindi oğul
lırılrnası kararlaştırılmış, 23 bin lira larından Emrullah oğlu Kamil, Softa 
~:sisat bedeli keşfedilmiş, planlar tet- oğullarından Mustafa oğlu lbrahimin 
~ık ve tasdik için Bayındırlık Bakanlı- Duruk mevkiindeki tarlasına girerek 
tlna. gönderilmiştir. Kasabanın planını armutlarını toplamıya başlamış, İbra
~kişehir belediyesi mimarı lzzet, elek- him bunu görmüş, tabancasını çekerek 
;ık planını da Hasan Halet yapmışlar· ateş etmiş, Kamil vurulmuş ve öl -

Samsun {Hususi) - Uzun mö.d- ==========::z:::==================ı::::ıı 

Mehmetçik abidesine çelenk kondu 

ır. müştür. İbrahim yakalanmış, hakkm-

dettenberi Samsun .inhisarlar b~ü
dürlüğünde bulunan R~ TrabzO.ll 
başmüdürlüğüne muavini de inhisar 
ı;nüfettişliğine tayin edilecek buradan 
ayrılmışlardır. Reşadclan .inhilal eden 
Samsun inhisar başmüdürlüğüne Trab
zon inhisarlar başmüdürü tayin edilGered.e belediyesinin senelik varidatı da kanuni takibata tevessül edilmiş ~ 

l'irtni bin liradan biraz fazladır. Cum· tir. miştir. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki ı 

~ '":"- Sorma başıma ~elen- •.. Geçen ak~:ıın ~ve bi-
n Hasan Bey. raz geç kalmıştllll .•• 

İki karmanyolacı kar
şıma çıkıp, «- Ya paranı, 
ya canını!» demezler mi! 
Param yok desem inanmı
yacaklar ... 

Hasan Bey - Çalgılı 

gazinolardan geliyorum da 
diyemedin mi! 

, 

Çanakkale (Hususi) - Kurultay ınamma Mehmetçik anıdına çelen'k 
getiren Kamutay beyetindcn Nuri Gonker ve general Naci A1ehmetç1k abi
desinde ve Gonkbayumda Çanakkale savaşına ait bir çok hatıratl zikretmiş
ler ve Atatürkiin muvaffalciycdermi çok .sitayi~kar bir dil ile fltlatmıtlar~ 
dır. 
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F ransada her 
kişi ortadan 

sene 15,000 
kayboluyor! 

Zabıtanın bunları arayan dairesine 
müracaat edenler arasında kimler yok! 

.. -tc • 
Kızını fuhşa teşvik ettiği için elinden kaçıran analar, bütün servetini ismine 
yazdırdıktan sonra kansını bir daha meydanda göremiyen kocalar .. " Kocam 

bulunsun da beni gene dövsün, öldürsün, razıyım 1 " diyen kadınlar ... 

6ÖNÜL iSLEl<I 
Evli bir erkeği 
Seven 
Bir genç kız .............................. 

.__. WJe suıteJe .., crt. -..... ~ ... ~---Ga
....... 1* •rktDf ıihMledyor. 
lrllala1alİl!fJWlilP: 

cGönlüm ·22 iıcl yaşıma kadar bü· 
tiin erkeklere karşı Jüayt bbmştı, 
takat ~e, bir aile muhitinde 
tanıştığım 'bjr ~ almeıdl. Bu 
~rkek maalesef e\fll ve iki de çocuk 
t»abasıdır. YalnıZ flıildilik bnsi1e 
ayn yapmaktadır. Bunu yazmakla 
maddi bir emel arkasından koştu -
jumu sanmayınız, ona karşı besle -
diğim his çok nezih. 
Karısından aynlıp benimle evlen

mesini istemiyorum. Yalnız onu çıl
~bi sevdiğimi duyması da kifi 
Sevdiğim zat bir kaç gün evvel bu

radan gitti. Şimdi kendisine mektup 
mu yazayım? Aksi halde yaşıyamı -
yatajuxl.. Kuzum Teyzecijiın, bana 
çabuk cevap veriniz: 

Bu ıen~ im Wlmlyerek •ır 111811 -
tik ve muhakeme .. tama düpnftt-
tlr: Bir ..... ~ .,,. ,. • 
malda eWaiu .......... AJmP , .. 
rllle ~ .a.u...-.liihü liyltl • 
.... s-ra da - brp -.wıp ..... 
lla ...U. .....,_ lllve .. 17or. \'-~ • 
.... ••• ,,_ ........ _., ortada 
1tlr ..._. t llf\fWWW ~-, e 
........ ,,,. ........ Wr ... . 
.. m•zı••ı11M lnlnMp edeeeime 
töre~._.. .......... 
nezahatl n.......,1 Afil eberiJa 
lllr46r. aw .. ~ .vna kir-
Hiln' ..... ~ •• l'!'n. Ba --
IÜlit ........ ~ ........ . 
,__ ........... noldajS ~ 
llec«tl+: ... .... erkejin .. 
toeaia ftnbr ........ bJWn .. 
~--Wtetlalaihne.tnDUHI. 
tleten ...,lrtba olmı7acaima ~ 
paklar ~ Q11 JllllJU bn .... 
ea an.....ı. Wr dnelr tepil eieeek
tir. Bu zbıdr .._ kepiİlllf ıôril • 
nebilir. Fakat hakibtte gene mev -
eattm. GenÇ imal ieftiil -... 
lnektup ,...,...,., tloina 'bahnuyo • 
ram. Yapaaii 1!81 aa1dlnaldlr. 

ftfZB' 
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İNGİL TERENİN T ARiHi 
Dünyanın en büyük İmparatorluğu 

nasıl kuruldu, nasıl genişledi? 
Y•z•n: &Uleyman &ıtkı 
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Şehir tiyatrosu artistleri bir güreş 
müsabakası tertip ettiler 

Sarıyer biçki ve dikiş 
yurdu sergisi açıldı 

Bu müsabakada Behzad Dinarlı Mehmedi, Galip Mülayimi, 
Ertuğrul Muhsin de Cim Londosu yendi I 

,. .,,. 
• 

Bütün gazetelerin Cim Londos, İs-ı 
tanbu1a gelmedi; gelmiyecek tarzında · 
lazılar yazdıkları zaman Cim Londosl 
birdenbire İstanbula geldi. Bu haber -
siz geliş gazetelere geçmedi. Bu haber
siz geliş üzerine dedikodulnr olmadı. 
Çünkü Cim Londosun İstanbula gele -
ceğini Şehir tiyatrosu artistlerinden 
h<lJika bilen yoktu. Onu, rıhtımda artist
ler karşıladılar ve kendisini doğruca 
Şehir tiyatrosu binasında hazırladıklan 
<>dasına götürdüler. Buna sebep 'şu idi. 
Şehir tiyatrosu artistlerı arasında üç 
kuvvetli pehlivan vardı. Mecidiyeli 
Muhsin pehlivan, Suadiyeli Galip peh
livan ve Kayserili Behzat pehlivan, bu 
üç pehlivan geçen pazar günü Taksim 
stadyomunda bir maç tertip etmişler -
di. Her üçü de ayrı ayrı pehlivanlarla 
görüşeceklerdi. 

Pazar günü Taksim stadyomu hın -
<:ahınç dolmuştu. Yapılacak maçlar 
gazetelerle ilan edilmediği halde ku -
laktan kulağa yayılmış ve duymtyan 
kalmamıştı. Tribünler seyircilerle do
lu idi. Balkonda Şehir tiyatrosunun ta
nınmış artistleri yer almışlardı. Saat 
lam üçte pehlivanlar sahaya çıktılar. 

Onlar sahaya çıkar çıkmaz balkonda 
bir gürültü, bir münakasa başladı. Be-
dia bağırıyordu: ~ 

- Güreş tam garp tekniğine uygun 
olarak yapılmalıdır. 

Vasfinin sesi gürledi: 
- Olmaz, yağlansınlar, alaturka ya-

Y•••n : lm••t 

Ci~ Londos Muhsinin kolları arasında 

Dinarlı maçtan sonl'a kendisini renen Behzadın elini öpüyor 
Bu sırada aşağıda pehlivanlar ara - Bedia kızar: 

sında kur'a çekilmiş, ilk maçı yapmak - Hayganoşum, nonoşum; size ne o-
Behzatla Dinarlıya düşmü~tür. İkisi luyor .. 
ring~ çıkarlar. Hakem Feriha Tevfik - - Bize bir şey olmuyor umma ba -
tir. Işareti verir. yan abl~, dövüşte bir yerine iJir yum-

- Haydi. ruk gelirse Kevork Tıknaz Pervazya -
Behzat duralar, sonra hasmına atı- nın yüreğine iniverir. 

lacağı yerde kenara çekilir ; şarkı söy- Bedi'a - Susun bakayım. Şey ne di-

• 
• ~f 

1 : 
~ 

" • 
• 
• 

tn:JO yılından beri Sarıyer muhitin-,. Muradiyedir. 
deki kızlarımızı san'atkar birer ev ka- Diki" Yurdu tal b · · 

• • T , e esının ve mezun-
dını ~l~rak yetıştırmeğe çalışan Sarı- larının işlerini göstermek üzere Sarı-
yer Dıkış Yurdu, bu sene de doluz ta- yerde Yalıboyund b" d · 
1 be 

. . . . a ır e sergı açmış-
e yet ıştırmıştır t S 'd k d d"k' ) · d .. • • ır. ergı e a ın ı ış erın en rop, 

. ~yoglu Akşam San at oJrnlunda tayyör, manto, tuvalet, erkek elbise • 
ı~t.ıhanları yapılan bu talebeler biçki, leri ve pardesüler bulunmaktadır. Bü
d~~ış, prova v~ metod ~lamından bü- yük bir çalışma ve titizlik ile meydana 
y uk muvaff~kı~e~ ekle etmişlerdir. Bu gelmiş bu elbiselerden başka kızları 

19 

sene mektehı bıtırenler: Bayan Adile mızın zevk ve san'at kabil' t' · .. E .. H'k T ıye mı gos• 
~g~r, ı .met ~vfik, ~yşe Hm~J, teren çamaşır, boya işleri, şapkacılıli 

P~~ıze .Erdınç, Perıhan Tıner, Samıme eserleri de cidden beğenilecek bir de • 
Gulsevıl, Şehabct Okray, Rukıye ve recededir. 

İlk mekteplerde çocuk bahçeleri 

11 nci mektep çocuk bahçesinde oynayan çocuklar 

ler: yordum. 
«Seddi Nebahat peri misali.» Gi.ireşçiler ~imdi 'ringa çıkacaklar 
«Ziilfii hariri çeşmi gazali..» dır: 

Şehrin muhtelif semtlerindeki ilk .. Ancak gelecek sene bahçelere daha 

mekteplerde açılan çocuk bahçıleri u- büyük bir ehemmiyet verilecek ve ço

- mulduğundan daha çok rağbete maz- cuk bahçeleri tesis işi daha genis tutu-
har olmuştur. lacaktır. . Hakem - Behzat kendine s el güreş Mülayim en evvel ringe fırlar: 

yapacaksınız. - E mori valllahi, bozaını içiyor -
Behzat - Bu unutkanlık olmasa. dum, yapacaksın dediler hiı- maç çik-
Hakeme doğru koşar. tim ortada. 

Bu bahçelerin çocukların gerek ter· 

biyeleri ve gerekse sıhhi vaziyetleri ü-

zerinde iyi tesirler husule getirdiği gö-
- Bana değil, Dinarlıya, onunla gü- Cemal Reşit - (Ekrem Re§ide) Ek-

rcşeceksin. Behzat bu sefer Dinarlıya rem baksana ne güzel taklit yapıyor, ri.ilmüştür. Yine geçen yıllarm tatil za-

Bir kız 
Duvardan 

Galiple Milliyim ma~a 
başlamadan evvel 

hücum eder. Dinarlı hücumu savu~tu- Hazımdan iyi. Bu seneki operette manlarına nisbetle bu yıl vuku bulan 
rur. Behzat tekrar giri~ir. Beraber ye~ Arnavut rolünü buna versek. tramvay kazalarının da nisbeten daha 
re yuvarlanırlar. Mülayim - E mori ne gürültü e -- az olduğu tesbit edilmşitir. 

Düştü, ôldü 
Etraftan bağırırlar: dorsunuz. Celsin buraya 0 pehlivan! Arnavutköy Sekbanlar sokağmcfo o-
- Behzat elense et.. Hazım -.. (Balkondan) Celmem ora- S:ocuk h~hçelerinin bu bakımdan turan baytar binbaşısı ibrahimin 12 

l>ılsın! Bizim Hazım da davul çalsın! 
Cemal Reşit itiraz etti: 
- Davul mu hayır, orkestra ile da

ha iyi olur. Benim kuyruklu piyanoyu 
rtirsinler, piyanoyu ben çalarım. Fira
~ mı da esasen giydim geldim. Yalnız 

Behzat - Edemem! ya Dinyate. Sen beni bilirsin, İstan - da faydalı olduğu anlaşılmıştır. Ya - yaşındaki kızı Nezihe ~aat 17 de ~vle-
- Niye? ·· , bul ticaret borsası tliccaranı mutebe - kında mektepler açılacak ve bu mretle rinin 15 metre Yfıksekliğindeki dU\tarın 

bıraz müsaade ederseniz vakit geç -
tl'ıed~n öğleyi kılayım da .. 

- Nası e}el'!se .edi.leC(!ğini unuttum., r~r:ıı~da1l. pcbrcli Hasanım. çocuk bahçeleri tatili faaliyet ede - üzerinde oynamakta iken .yere dii~rek 
- Kurt kapanına al! Mülayım _: Ha Debreli, ol, ha ne -
Behzat - Biz mırnavı oynamıy? - reli olursan celeceksin buraya. ceklerdir · ölmüştür. 

Muammer - Ayol moruk, pehli\'an
lıtt bu; davulla oiur amma orkestra ile 
Qhnaz. · 

ruz ki fa.reyi kapana alıp ~{ediye vere- Hazım - Cclmiveceki:n. 
ı ~ 

yim .. 
Dinarlı fırsattan istifade eder. Beh

zadı altına alacaktır. Behzat birden 
• .._Cemal Reşit - Niye olmasın, orkes- ayağa k~lkar. Dinarlıyı belinden yak'!'-
.. Cl il~ çiftetelli bile olur. }ar: 

Ekrem Reşit - Çiftetelli dedin de _ Biz eskiden böyle dekor kaldınr-
'1tlıına geldi, bu seneki öperetimiıin dık. ' Yere atar: 
-dını çiftetelli koysak nasıl olur'? 'r d t d k - e sonra a yere a ar ı ·. 
~Şaziye · - İyi olur, ben de .Saitlc be: · Hakem sayarı, Dinat>lı yerinden kal:; 
·•her rol alır, gene Şevket Bey, Nü - kamai. -. 

\>eYre Hanım oluruz. Hakem ...._ Dinal'lı tuşla mağlüptur . .. 
Sait - . Ayol bu }atları kesin şimdi Balkondakiler bağırırlar: 

~ğıda güreş başlıyacak. Kur'a ç
0

d~i : •Yaşa sen çok yaş,_ Behı.:lf,,. 
ek, bakalım kim kime d~e('ek.. . cHt>rkesi böyle )'ere at,>> 

a. _~uamriıer ::- Rejisöre diişeceğiı; vay cSeni~le güleşenlerin,>• · 
'"tline! · · · «Anladık hali pek berbat.» 
j· ~evkiye - Güreş yapazak bizim re- Behzat etrafa selam verir, Dinarlı 
t~r, sonra yenilezek orada gelezek ·yerden kalkmı!jhr. Behzadın elini ilper: 
l}>atrocla (elini yanağına doğru götü- - Sen · ust<lmızsın .. · 
~tek); pat pat vurazak bizde. · İkinci maç Galiple. Mülayim arasın-
~·~akkı Necip' - Bizim Muhsin reji - dadır. Hakemleri Bcdiadir. Bedia rin
~t'Un tokadını ben tle bilirim; hani A- ga çıkar: 
~ten Gömlekte bir tane indirmişti. A- - Şimdi Mülayim pehlivanla, Galip 
~ten Gömleğin ateşi de benim gözüm- pehlh·an mülayemetle bir maç yapa ,. 

t\ çıkmıstı. caklardır. 
'tıliüseyin~ Kemal - ,Evet, sen bir de Seyirciler ~rasından biri b~förır: 

\ı Halit Fahriye sor. O ifB bilir. - Haygonoşa bak! 

Mülayim - Sen celmiyeceksin bu-
raya ~n · celeccyim oraya. 

Cahide· - Aman Talat, pehlivan bu
raya gclir!'c .ödüm patlar. 

.Mi.ila:1 ir. ringden inmiye hazırlanır -
krm G~lip te ringe çıkar: 

- ,Sen· kimsin? . 
. -;-- Şel}ir tiyatrosu artis~lel'i~den Ga7 

lipı . 
- "Baiia ne. ben pehlivan arıyorum. 

· ..:.... Seninle güre~ecek pehlivan be -
nim. 

-r Bl~nu doğru söylesene ne geve • 
leyip. durursun, tar.a~aturaçtır? Artis~ 

neairJ. 
Hf:lkem Bedia kumanda \'er:ir. Biribi: 

dnizi indtmeden, birbirinizi fazla yor
madan, birbirinizi üzmeden. 

Mülayim - Dans oynamıyoruz mori 
abla. biz yapaca6rız güreş. 

Galip - Sen ona ·bakma. 
Mülayim - Pekala! 
Kapışırlar, · o ona atılır, öteki ona! 

Biri vurur, öteki yakalar . . .A ltınc·ı da 
kik;ıda ,hakem .bağırır: 

-:-, Bitti. • 
- Galip sayı hesabile ~·liptir . 

• 

Galip - Yarım perde bile sürmedi. Muhsin Ringde bir adım atar: 
Mülayim, galibi tebrik eder. Galip - Buradayım .. 

omuzlar üzerinde içeri almtrken gene Hakem işaret verir, güreş başlar. iki 
omuzlar üzerinde Muhsin ringe geti - hasım pek sert çarp1şırlar. Muhsin to
rilir. Bütün artistler ringin etrafmı kat attıkça ı!lrtiştler: 
çevirirler. Hakem Neyireneyirdir. - Aman! . 

- Çocuklar buraya bakın rejisörü - Diye bağırırl!J.r. 
müı., ba~aktöri.imüz, sahne vaziimiz, -.. Ne oluyor~ niye aman uiyorl~r • 
·· t d miz 'miidürümüz Ertu"rril Muh- :- Tokadın hatırasını y~ş1yorlar. da, 
us a 1 ., b Ik' · d k trd· l Tk" d I . c· Londosla bir gu"reı-: maçı va - " ısı e uv"·e ı ır er. ısı e ~7.-
sın ım 'J J l b'l ' l d c· 1 

kt
. - a oyun ı ıyor ar ır. ım ondos mes-

paca ır. . . . . .• 
Cim "LOndos Ringe çıkar: hur tayyaıe ~)ununu tatbık etmek ı -: 
- Ben bir kişi 'ile güre:j etmek için terke.n Mul}sın atılı~: . 

a ·a elı~i:tim, Bu kadar ·ok insan- - Beni şim?iye kadar kimS<• uçu, -
bur )d g .. ş . ç ramadı, sen mı uçuracaksın? 
1 bir en gures vapamam • a ·• J • Cim Londosun basını kollan arası -

Vasfi - Baksana amca korkuyor. l k c· . Lo d d-..1 . . B' k ' .. 
1 

· na a ır, sı ar. ım n os yer r-ı .ıır. 
Nevırenevır - ır 1~1 ı e maç va- S t 1 . t ' · 

J • ·~ • ır ı yere ge mış ır. 
Pacaksın. Bu kadar çok ınsa.m nereden c· L d · ı ~ ·- ım .on os mag up 

.. 
çıkardın?.. Artistler bağırırlar: 
- Ben söylemedim, sen soyledin, biri _ Yaşasın rejisör. 

l·ejisör, ikinci ha<iaktör, üçüncüsü :sah- Muhsin kollarını sallıya sallıya ı·mg-
ne vazii, dördüncu~ü üstat, beşindsi den inerken artistler çil yavrnsu ' !,fi'bi 
nıiidür, altıncısı .Ertuğrul ~\f uhsin. dağılırlar: · 
Hak~m - C~nı~ hepsi bir kiı-ji , o - Ruıılar niye knçı~ıyorlar.. ' ' 

saydıklarım onun V41sıfları. - Knrknların<lnrı: '!"cjh:öı' l'c>ve~ini 
Cim I.,.ondos - Sıfatını bir göı ey im alari)•ıclıy~a hır iki~mi uahrı a~ :-.~.,t:ı ... . 

onun. miy<.' kalkal' diye k"rkım~l t ı ılıl'. 
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Almanya Avrupayı velve
leye veren mesele çıkardı 

Mitat Alam~ın 
Sılılıi vazigeli 

• 
Türk- lngiliz dostluğunun 

(Baştarafı 1 inci ı!'ayfada) 
şehrimizde bulunan saylavlar da has
taneye ıiaerek kazazedeleri ziyaret et

(Battanfı 1 inci mQfatla) ! vesile ile memleketimizi zyaret eden mişler ve şifa temennisinde bulunmuş-

inkişafı karşısında 
Bundan aonra, şiddetli allutlar ara- milyoDlarca yabancı, Almanyanın lardır. 

anda kürsüye çı'k.an Adolf Hitler tam münhasıran müstakbel emniyeti jçin Operatör M. Kemal dün akf8ma ıka,
bir saat süren uzun bir nutuk 8Öy!e • çalıftığını kendi göilerile görmüşler - dar hastaların başından ayrılmamıttır. 
miftir. dir. Say.lav M.itat Alamın yarası yOktur, 

M. Hitler müteaddit defalar siirCkli Almanyanın kimsenin malında gö fakat dün de yaz~ığunız vechile şid .. 
surette aikışlanan bu nutkunda ezıcüm- zü yoktur. fakat dahili kalkınmasını detli sademe netK:eeinde beyninde bir 
le ~mn1an .söylemiştir ': kolaylaştırmak için Alman topra1& - nezf hasıl olmuş ve kendisi derhal 

ttNaayonal Sosyalist Abnaııyanm nnda yetişmiyen iptidai maad~ere bayılmıştır. Bütün tedavi ve ihtimam
biitün kuvvetleri fırkammn aelôzinci mühtaçbr. Günden giine artmakta o- lara rağmen hala .kendisine gelememit
kongrc5ine iftirak etmektedir. Bu top- lan nükıaumuza ekmek temin edebil - tir. Mitat Alama buz tedavisi yapıl • 
lıUıbdan istifade ederek seçen seneler mek için müstemlekeye mühtacız. maktadır. Refikası Naime Alamın ya
zarfmda yaptığımız itlerin hesabını Bundan dolayidit ki eski Alman müs- raları hafif olmakla beraber ızbrabı 
YCrirken. gelecekte gÖreceğimiz İf&e • temlekelerinin bize iadesini israrla is- faz'laclır. Yaralardan mütevellid bu ız
rin programını da izah edeceiiz. temektey.iz. Aimanyanın eski müı - tıraba zevcinin baygın vaziyetinden 

Son dört ıeene zarfında ppbjmıız temlekderinden v~tiğine dair or- mütevellit tee1&ürleri de inzimam et • 
işlere göz gezdirdiğimiz zaman göğüs- taya atılan haberler asılsız8ır. Bilakis mekte ıve Bayan Naime çok üzülmek -
lerimizin iftiharla kaharclaimı hiuet • hu meeele bilhassa timdi bütün ehem- te.dir. 
mekteyiz. Död sene zarfında ıarfet .. miyetini k.eBbetmif bulunmaktadır. 1.Naime Alamın yaraları bafında, yÜ· 
tiği.miz mesai nelicesinde Almanya bu- Bu sahadaki !faaliyetimiz durınamlf - zünde ve kolundadır. Bir kaç gün zar
gün dünyada kendisine liyık olan:mev- tır. Bütün fiddetile devam ı.etmekıe • fında ela tamamen iyi olacak vaziyet -
kii tekrar işgal etmiş bulunmaktııdır. dfr. Unutmamalıdıt iki Alman .ımille - tedir. 

Umumi harpkm sonra. yaııi 1918 bairı y..aşama hallı .d~er milletlerin Üsküdar müddeiumumi muavinle -
senesi tqrinisanisinde faaliyete bat .. }'Bfama ıhakkı kadar büyüktür.» rinden Oihan kaza tahkikatına el koy-
lıyan nasyona.l z.osyalist :fırkası tarihte M. Hitler hundan sonra Na~o~ muş, dün seyrüsefer mühendislerinin 
misli görülmemif môcizeler yaratmıya SosyalMit .fırkaaının :yeni dört ıenelik de :iştirakile kaza mahalinde k~f ya. 
muvaffak ohnuştur. llk .defa progra • programını izah ederek .furiları aö~Je- pılmıştır. 
mınuz.ı. dünyaya ilan e~imiz zaman, mittir: Bu keşfde otomobili idare eden şo
diifmanlanmız bunu hayal mahsulü .cGeleaek dW: ~~ ~da .Aın_um- förün seyrüsefer nizamlarına aykm 
addetmişler ve hiç bir zaman tahakkuk Y~ muh~ oldugu ıptidai maddelerıı ~e- ha:rek.et ettiği, ve otomobili fazla sür'
ettirilcmiyeccğini .öylenıifleıdi. Hal - mın etmiŞ bulunacaktır. Gelecek doı"t at1e sürdüğü tesbit edilmiftir. 
buki bir kaç JIClle eYYel .ilb ettiğimiz sene zariın~a Almanya ya~cı _sana- Otomobil kaza ı:indcki tramva; 

- ıt.. fi '- -"'~'kuk v; :ve ıtican mallann iıfildmiyetınden ye . . 'Y 
program bugun nar yen tan~ ıet - "· . t lm la akt B g direöine çaıpmad.an evve1 .karft ıati -tamamile kur u uş o c ır. u pro • 
mif bulunmaktadır.)) .. tahakkuku için niilletin bütün kametten .gelen bir bafb otomobile 

M. Hirlcr bundan sonra, .,. dört :;nın ilerini seferber edecek ve hiç yol~ için caddenin sağ tarafına 
eene zarfında muhtdif sahalarda ta - bir"~ ~eçmediği eSki miiStem- dircbiyon kırını,, karfıdan :gelen oto
hakkuk ettirilen itleri anlatınıf, Al - lekelerinin iadesini !isteyecektir. mobil jeçip lıİttikten 'Sonra fOför Emin 
manyada i,_m;kten ceer bırakmadığı- önümüzdeki dört sene x.arfmda bü- otomobı1ine yeni bir istikamet vermek 
m kaydederek dcmi,ıir ki: tün enerjilerimizi bu proğraının ta- iırtiycrek dreksiyonu sola almışın. Fa-

<cBugün bütün Alman fabrikaları lhakkt.ikuna 1ahsis ederek, şimdiye ka- kat ıhu eınada dreksiyona ~1ı olan ve 
yeniden facdiyete geçmif bilnnma1rta- dar olduğu gibi, bu sefer de lntihak- ön ~erlekleri idare eden :maniveliınm 
dırlar. Bir nmantar muattal blan kak muv.~ .olacağız. Zira bu mese- kırôdığı aörülmüftÜr. Bu yüzden de 
Krup fabrikaları lca1kınan Almanya ıi- !~ ~y.a açın hayat memat mesele- otiomcibil olanca ıür • atile tramvay dire-

çin ~niden çekiç . .9Cllerile._çmlaawk ~ &idirH:tıer bundan sonra Bolşe\>izme ğine çarpmı' ve kaza huauie ıelmif .. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Atina mahafili, kralın ziyaretinin 
hususi olmasına rağmen zamanla 
mühim siyasi neticeler vereceği ka
naatini izhar etmektedirler. 

Yeni bir muahede mi? 
Diğer taraftan bumda çıkan Ka .. 

timerini ,aazetesi de şunları yazmak
tadır: 

«Gazetelerimiz ıon zamanlarda 
lnciliz-Türk münaaebatında görü -
len inkipf ve samimiyet etrafında 
hararetli neşriyat yapmaktadırlar. 
Bu nqriyat yerindedir. Çünkü ge -
rek Türk.iye ve gerek. İng!ltere öte-

denberi mütekabil anlatnıak ıiyase
tini tak.ip etmektedirler. Bu itibarla 
daha akı bir surette birbirine yak .. 
ıa.mak için atılan adımlarda hiç bir 
zorlukla karfı1aşmam1flarcbr. 

lngiltere Kralı Majeste Sekizinci 
Edvard'a karfı İstanbulda halk ve 
hük.Uınet tarafından .gösterilen sa -
mimi kabul ve tezahürat, elde edi
len bu memnuniyet verici neticeyi 
J:amamlamışbr. 

Gittikçe inkişaf eden bu dostluk 
- telgraf haberlerinden de anla'1la • 
cağı vechile - yeni bir muahede ile 
takviye edilmek üzeredir. Böyle bir 
muahedenin 'ümul ve ehemmiye .. 
tinden bahaeylemeği iae zait bulu .. 
yoraz. 

İngiltere ile TürkiY-t! arasında if 
birliği bugün. .allı için, Akdenizin 
flll'kında en büyük temiııatbr. Bu 
itibarla miiteavw::r muahedenin ta• 
lbaldoiku bütim sulh tafardarlarını 
sevindirecektir. 

laa?'-e L.la le Alatirk mda 
lıllllli .... ' • -·'1ar c 

İstanbul, 9 (A.A.) - Cumhur Re
isi Atatürk ile Majeste. Sekizin-t.Lrlar. Ot ...-ı Ye. diies' u h- ederek A.1man ıteıalibatmm se- tir. 

nakliye imal eden.fa~~. ~ aıilatınış ve şuıiları söylemiş- * t:"-ki Alman mÜSlemle- J 
korlu kırmifbr. Şımendifercilıgımız - tir.· Sabaha karşı hastaneye telefon ıede- ~ 
de miali görii1memif b\t inkipfa ~Mil . cGayemiz Alman~yı herhangi bir Tek Mitat Alamın a1hhatini •orduk. Bi- keleri hangi devletlerin 
olmut bUiuııma\tachr. Y.aimz 1933 me- istili tehlikesine maruz bırakmamak- ze verilen malumata göre vaziyetin& elin&e bUlunuyor? 

ci Edvard arasında aşağıdaki telgraf
lar teati edilmiştir: 

Ekselans Kamfil Atatürk 
İstanbul 

Sofya, 7 - Türk topraklarından &1'" 
nlırken, bana karşı gösterdikleri dal'" 
tane tarzı kabülden ve gerek Ekse
lansları, gerek makamatı resmiye ve 
Türk milleti tarafından şahsıma kar· 
şı izhar edilip beni çok mütehassiS 
eden itinalardan dolayı Ekselansla• 
rına çok samimi teşekkürlerimi tak· 
dim etmek isterim. 

Türkiyede ilk ikametimden pek 
zevkli bir hatıra muhafaza edeceğirıl 
Minnettarlik üadeleriıne terdifen si
ze en iyi temennilerimi sunanın. 
Ekselansınızın semahatle bana tah· 

sis ettiklri hususi tren sayesinde bÜ• 
yük bir konfor içinde st'yahat cdiyo-
ruz. 

• Edvanl 
Majeste Edvard 

Viyan& 
Majestelerinin, Türk topraklann

dan ayrılırken bana göndermek ne
zaketinde bulundukln telgraf, beni 
derin surette mütehassis etmiştir• 
Majestelerinin, memleketimizde, bize 
çok kısa görünen ikametleri esna
sında, Türk milleti haklarında beS• 
lediği yüksek takdir ve ihtiramkat 
muhabbet hislerini ifade edebilmit 
tir. Majesteleri bütün kalbleri kerı• 
disine cezbetmiştir. 

Ben, şahsen, bu cazibeyi, bütün şil• 
mülü ile hissetmenin büyük zevkini 
duydum. Şerefli hükümdar hakkıll'" 
da beslemekte olduğuriı samimi dost
luk hisleri, bu ilk ve kısa telakinill 
bıraktığı unutulmaz hatrra ile tebel· 
lür etmiş bulunuyor. 

Majestelerine, bütün kalbinlle, çoJc 
güzel bir seyahat ve payitahtıarıtıl
mes'ut bir avdet diler, en samimi te
mennilerimi kabul buyurmalarını ri
ca ederim. 

Sigorta rezaleti 
Bir doktor daha tevkif 

edildi nesi zarfında 7000 kilometrelik~ br. hiç bir tebeadül yoktur. Baygınlık ma-
h ı hi b · ek dir (Baş tarafı ı inci uy{Ma) (B111tanfı ı iac:i ayôM)a) 

'imendifer attı yapı mıştır. Biz Nasyonalistiz ve ç ır zaman a1esef <levanı 'etm te . bütün dünyayı meşgul etmeğe değer "-- Muradyanla it':-: .nölu Di' 
Tiyatromuz:. güza saa:.U-mm: ıDi.i- Bo]fevizmden ıkotlanayız. Herhangi _ _ .. .. • . ~ . . . .tV11U1 ~ -• eP 

yük adunlarJa ..ileılemiftirler. Aal şa- bir BoJ.:tev.ik .taarruzuna karşı ko_ymak Ataturk Kopnısu mşaatı bll' ~yeti haizdir. ese1esinda bil- mitriye {ölmiiftüt) diye rapor •er , 

Yanı dikkat olan hadise, hütün .bu .te • için 41many.a hiç bir ıeyden çekinmi- muva\tkalen durduruldu j Bu mtn~JekeJer zmamanlaı·da ga- doktor Hanciyan verdiği raporun._. , 
k · B 'l\ıö ,. bilinm · · · hassa gı re son - edik bir .. ı ye_ 

rakkilerin bir tele yahudin.in y~rdırm ye:e tir. unun yıeoe esını ıs- Atatür.k köprüs~~ün i~pa~ ~u. - yet hassas olmuştur. İtalyanın ha~<: ~. ~~ çe .. ~Y .'°Y eyenı~ Sİ' 
dokunmadan tahakkuk ettın1mlf o1 .. t~~nunla beraber her ihtlııuile ıkar- vakkat hır zaman ıçın tatıl edılmııtır. ketleri ve Mısırdaki yeni vaziyet ıti- cegırıı .ı~e ~~nem uzerıı:ıe Ünyo ıd 
rnasıdır. (Sürekli alkışlar). hazır 1mak e ;w.dumuzun müda- Buna eebep JUCur: barile büSbütün nezaket kes~en aor:ıa. ~ketinm merkezın~en ra~ 

Yahudilerin elinden kurtu~. mat - faasını t~min ;in kuvvetli bulunmak ~eprünün ~~iki batında yapıla .. Hind. yolun~ emniy.~ .İngiltere-~ ve.CioJmn: ~;:cıy~d 
buatımız dahi ilk ?:fa oL.ak ~~ı- istiyoruz. Bu ıruiksat1a a&kerlik müd- ~k n'htımlar ıçm ~zırlanan k•zJClar nin ço1t ~ verdıgı bir mesele- ~ ı•~nlD ~ ~ kif I' 
ran A1manyanm ah menfaatlerıne hız- detini uzattik. Bu teabir.i:n )bütün ,Al- şahmerdanla çakıldıgı esnada kmlmıt dir. Bugun İngilterede mev~t 0 l:u1 itiraf ebDıf ft hi1cim brarile ~ 
met etmeğe baflauu,m. manyada memnuniyet tevlit _ett~ne ve istenilen vazifeyi göreıniyecek 1ıale gayet :ımvvt:.tli bir cerey~ gere Htlt dilmiftir. 8' 

Bütün bu inkişaflar netices~nde .Al- .şüphe etmiyoruz. Zira Alman .milleti aClmişlerdir. Bu kazıkların her köşe • ~paratorlugunun en ~ühim Y~ ~ Misak ve PeştemalciY..aıı hakkınd• d' 
manyada bugün müttehit bır mıllet için ev ile kışla arasında biç bir fark ıinde demir mahfazalar bulunuyordu. ~t bumw:ıdan geçendi~ Bu . ~ 

1
.. eren doktor Emanoilidi• 

1 vücuda gelmiştir. Memleketimizde yoktur. Biz, sükfttıetle ve korkmadan Ve bunların dahili de betonla doldurul- Ingılteı: bilhassa bliudiryo.e.:ı-:~yinegil- u r~~ddr~ v 'lerı· sürmüı•ı bunun ~r.;>'_ 
!L-1_ " d k dakıl • .. lerin bakabil ki ehcmmıyet verme ,U.Ll..u.uu aym ı ıayı ı T' 

komünizmden, burjuva nT~aıarm an, arşımı~ . ~ ?°z . e .. en muştu. F.a.k.at tazyik göriıp de kazı ar t d k kuvvetli taraftarlaıı. çılanış- da Paris·den getirtilmiştir. Bu 
eser bhnamıfttr. Aeırlann yaciiprı ıku~tli ~ ~ıllrHz. -. .. böyle ~a- kırılınca köşeleriude bulunan demir - tere; ço · · İtalyanın Akdenizde :ı: b .. doktora gösterilecektir· 
an"aneyi bozan nasyonal ıosyaldt Al- lab_ılmlmaek k.ıç.ınt ı~ edd en but~ tedbır- ler de eğrilmiş ve dahilindeki betonlar vıer. şı·mu:ı':°şa~~ Afrikada tuttuğu mıv- A~un A---yan Serkis Fı,ıcıİ~ 

.. .1 ber ber bir k lerı a an gerı urmayacagız. .. .. .. .. ~O!P /"U.CU • • • ,,. 

manya ~gu?, ordmi e a w ~e Alman milletinin yegane arzusu dök~hn~ştur... . . kiden sonra bir de Alman~~1 ~arbt Karabet oğlu mühendis Hayrıye 9" 
adam gibi miqterek p.yeye dojra ~ dahilde kendisinin rahat brraktlması- Şımdı b~ ~ort demırli .kazıkların ye- ve şarki Afrikaya yer~~~ ~gil~eı: doeyaJann tetkiki da bugünler~ _w 
rilemektedir. . . dır. Diğer komşularımızla dostane mü- rine 8 demtT1ı kazı~la~ ~pb~ te- için kolayca kabul edilebilir bır fikır mek üzeredir. V .&tile ka)'~ 

Yurdumuzun miiclaf .... nı temın ı- nasebat tesis ıec:lebilmek emelimizdir. karrür ~tmiş ve koprrmun proıea~e değildir. . .. d"rt Ermeniye ait doa~; 
çin Mk.eı-lik müddetiııi 2 .eme ~ır • Dahili ve tıarici mıBm ancak kuv- bu şekilde tadila~ ~p~lm~sı. için ~Ol'::' Abnan~anm .harpten evvelki~: :ıte - ve kitibiadıl senetı.ırl 
ken, yeni bir donanma Ye ha.-. .filola- vetli ordus\111& medymı old.uğımu tak- ler Fransaya gonderılmışttr. Çunkü temlekelen, ~· As.y~ ve A d edilmiştir. .. ~ 
n kurmayı da ihmal etmedik. Ama va- -dir eden A1mall gençliği .askerlik müd- köpriinün proje&ini yapan mütahanıs yada 1884 senesm~ ~~ elde et- e Bu dört kişiye ait sigorta ~ 
tana kavu,an Ren _mıntakım Alman .. aetini uzatan l!lllir'naJDeıy memnwıi- Fransızdır. . miş oldu~ muh~U:.,.bily= ~:~varisi o~dığı h~ 
yaya kıymet biçi1mez zenginlik mem- ,.etle ~~·.. Mütebaws projedeki. tadilab bu. - =~~· ıı= Afrika~ Togo, Ka- te varis gösterilerek sıg~ bil ~ 
baları temin etmiş bulunmaktadır. Alınan milleti~ B!!llle ~.et- günlerde ikmal -cc:lerek iade edecektir. C · bu ki Afrika ve garbt yaevPn ahnmış~ır. ~ n}tUle_j 

Bütün Alman milleti wyanal sos-~ 2 sene ~lik hajratı ~ırme- Projeler geldikten ıonra yeni .kazıkla- ~~· en~ As:da Kiaçeo Çingtav J!rmeninia emvali ga~ .. me te ~ 
waü.t Ahnanvı11nın bu programını gı ~~e=. ..w .. .. l'A,, .. -ı.· nn bu esua cgöre yapılmaıına başlana• rc::. .. .,..'tunşar Avusturalyad~ Xarolin menkulesi kannn:nni:üküİ~.,_1~~ , ı- . . . .. ~.uau gogsunu 1rUA t:aAl kl 'k al' k d . _ ~au g ve , mu.tir Fakat O püb..-1--)>P"" 
taevip ıeıtmiştir. Alman mııUetımn yuz- r.amanlardanberi ıiftiharla kabar.tan caktır. Kazı arın 1 m .. ın~. a ar m Mariame ve Marşal adalarile yeni Gi- e ~hkla hükiunetin b1J 
ele 99 u lhükimetm bütün icrutuu b- ordumuz Bolşevik tehlikesine karşı şaata devam -etmek mümk.un olamıya· ne adasının bir kısmı. ·::maa kendi cebine atmıştır. ' 
bu1 etm;ş bulunmaktadn-. .. . yurdumm:11 müdafaaya daima hazır- ~t~~:_~-· ..... - ............. _ Bu müstemlekeler cem'an 2,953,000 · Sigorta şirketi bu paralan ~eti t' 

Tahakkuk e~i~imiz ba .macıze- dır. . . . .. . . c.tiye 'bağırmışlardır. kilometre mura~baı topra~. ve on. iki ,rislere tediye ederke~ her ~ ~· 
teri ancak kuvvetımızc naedytin oMu- Alman milletinin şeref ve hurrıyetı- AAtHilr nevralar buçuk milyon nüfustan murekkeptı. çin ibra senedinde ikişer kefil~ 
iumuzu .ilan etmek isterim. Almanya- ne kavuşmak ~e açtığı mücade1e bu- . UUJ"" ~ rada _ Harpten sonra bunlardan gar?t Af- .Bu kefiller, kefil olduklart; .slJlll!":..o"-
a.w bili:ünlüiii anca'k kuvvetli ordusu gün tam bir nwvafakiyetle neticelen- , Parıs, 9 (Hus~ı) - AlmanJ u rikadaki Togo m'Ustemleke.sinin bır k1s- tarumadıklannı Onnik lp~ol 
aayesinde emniyet altına alınmış bu - miş bulunmaktadır. muıni h~?.en .Y~pı~an . ~~v~:- mı Fransızlara ve Şarki Asyadakiler kendilerine verdiği mukabil~ 
I kt d Yaşasın Nasyonal- Sosyalic;t kalkın- 1arın ~ buyugune ikincıteşnnın 1 3 Japonyaya ve ' gene Togo müstemleke- senedine kaTŞI tanımadı~ :;.:~· 
unma .. a ır. b' _ı,. ·le _ ması, yaşasın Nasyonal Sosyalist ordu- ,ci günu baş~a~a~aktır. ı.:~~.vralara k sinin bir kısmı ile diğer biitiın toprak- kefalet ettiklerini söyle~ 

Bugun Avrupanm ır \V. mem su. Yaşasın Alman devletimiz!:. kolordunun ıştirak edecegı soylenme - Iar İngiltereye intikal etmiştir. Şimdi tahkikata istintak ~~ 
ketlerinde vahim ltanıpklıklar zuhur Hitlerin bu nutku 15 bin kişi tarafın- tedir. d edilmektedir Saht~~ 
etmiştir. Motko ... .-a~aki .. yahııdi ~e - dan şiddetle ve ~~a alkışla~-· Almanyanın askeri kuvvetini. gös- Samuel Her Atiwda :;.;:;17 kişnin if~ . ~ 
vikter Avrupada bır dunya ihtilali -çı- mıştır. Nutkunu bitınr bıtırmez, Hıt- .terecek o.lan bu manevraia_ra bır çok . . ) _ İngilt re bah- Şimdi de şahitlere celb ~~~ 
fcarmak için ~ütün memlcketlrede lımn ler refakatindeki nazırl~rl~ beraber ~ fılom:1, ~a.!'kJar ve b~ mo- r· ~ ~=ıHor dün ~brıstan Bu meyanda bu sah~~~ .~ 
malı bir faalıyet sarfeder1erken, Al - kongre salonunu terketmıştir. Kongre törlü kıtaat ıiştir8:k edec~ktir. . ıy lmi.ştir Kat' "ni gazetesi biri olan Reassürans iStib ,,,.-
manya dünya gençliği arasında kardef- murahhasları hep birden ~ğa kalka- M~evralan ~t HiU~ ta=:- ::: ~'un Aunayıımz~;aretine bi· Aziz Nami Göknil de istiD-
lik hi .. el'İD.İ takviye etmek üzere 1 t in- rak, M. Hitleri Nasyonal 'ttStllı'le se- decektır. Ecnebı Ataşenulıtel' e yük' b ' eh . t tfe"--'-4--.ıı:- e .. ........._lnm)br, 

ı;;. ..... 1 ........ aı.... .. defa Heil d ) ınaDMmllrdıa ıtmıemac-klanhc. ır eınmqe a uuaurnu. ...-6·· ci olimpiyat oyunlarını tertip etti. Bu .-u.-..·~ ve UÇ .,,,. 



' 
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Kahramanhk, aşk, heye~an ve macera 

[_Hı_i_ka_y_• __ l _______ B_i_r __ sa_a_t __ g_e_r_i _____ J KORSANIN KIZI 
Yazan: Kadlrcan Kallı 

Tramvaya arka sahanlıktan binmiş
tim. Arka sıranın tam arkasında a -

Sn Posta'nın tarihi tefrika•ı Numara : 68 yakta duruyordum. Önümdeki sıra.da 
Amiral Portonda büyük bir sevinç temiş ve henüz Türklerle çatışmıyan Portondonun gemisine fırlatmışlardı. değil, onun önündeki sırada; ufak te -

içindeydi. Fakat Aydın Reisin koca - bir İspanyol gemisi Jan Portondonun Çünkü İlyas Reisin oradaki leventleri fek, çıtı pıtı bir bayan oturuyordu. Sa-
man ·gemisi de hiç yabana atılır şey de- imdadına koşmuştu. geri çağırıldığını göstermişlerdi. rı kıvır kıvır saçları vardı. Bu sarı al-
~ 'Jd· B ı 1 ı · · · ld tın başın sahibine hayalimde bir yüz 
gı ı. ununa beraber yılmadı. spanyo gemısının ge iğini gören Yangın .. ku~~-ra~~rınd~n birisi aü - yarattım. Yanaklar penbe penbe, du-

Borda nizamında ve atbaşı gelen İs- llyas Reis bir taraftan borda toplari- verteye duşmuf ustundeki tabaka par- <laklar nar çiçeği renginde, ve gözler 
Panyol filosu top menziline girme -1 le ateşe hazırlanıyor, diğar taraftan da çalanınca birdenbire büyük bir alev ördek başı yeşili! 
den önce birdenbire yelkenleri indirdi Jan Portondonun gemisini ele g(·çir - yükselmişti. Bayanın sol bileğinde bir saat var -
"e bir kaç dakika durdu. Amiral Por· mek üzere olan leventleri~! geriye ça- Fakat askerler hemen. alevin üı- dı. İkide bir saatine bakıyordu. O saa
tondo diğer kaptanlarla son defa ve ğırmak istiyordu. Çünkü asıl kendi tüne üç dört torba kum dökmüşler, tine baktıkça ben de saatime bakıyor
~ısaca konuştu. Gene harbe karar ver- gemileri battıktan, yahut büyük za - söndürmüşlerdi. Diğer kumbara ise ge- dum. Saatile saatimin, dakikaları gös
dilcr. rarlara uğradıktan sonra bir İspanyol minin bordasına çarparak denize yu • teren ibreleri tıpatıptı. ~akat ~ti g?s-

lspanyol gemilerindeki zırhlı as - gemisini zaptetmekten ne fayda var- arlanmış, bir şeye yarnmamıştı. Fa _ teren kü~ük ibre onu~de ~nimkin
kcrlcrin elbiseleri, uzun ve sivri kılıç- dı. Harpte arzu edilen şey büyük za - kat Küçi.ik Alinin kumbarası belki bir den tam bir saat gerı ı~. ~~nım s~a -
lar, topuzlar, mızraklar ve topların a- fer kazanmaktı amma, bunun müm- tesadüften, belki de dikkatli atmış ol_ ti!? yanlış. obl~mazdtı.d ç_~k~dl~~ 
iızları günecıin ilk ı.:ııklarile parlıyor - kün oldugw u kadar az zararla olması da d d I h k d ha gundenberı ır saa egı ' a ı e 

Y Y ma.sm an ~ ayı aş asara ~n am - şaşmamıştı. Her halde onun saati yan-
du. şarttı.. t ra men merdıvene çarpmı,, bır anda o- lıştı~İçimde bir arzu uyandı; kendi 

O zamana kadar Türk gemileri he- imdada gelen spanyol aemısmm rayı alevler sarmıftı. kendime: 
tıü~ atbaşı olamamışlardı. Aydın Reis toplarile Türk topları ayni anda atef İspanyol askerleri yangını ıöndür • _ Gidip söyliyeyim, saatini ayar et-
'bcldemedi. Diğer gemilerin onu taklit ettiler. meğe koştular, fakat buna muvaffak o- sin! 
edeceklerine şüphesi yoktu. Dosdoğru Her iki geminin de bordaları beyaz lamıyorlardı. Alevler çoğalıyor ve iler- Dedim, sonra gene kendi kendime: 
düşman amiral gemisine saldırdı. bir dumanla kuşatılmıştı. }iyordu. - Sakın ha, dedim. Gideyim, deme. 

Önce toplar gürledi ve güllelerden İspanyol gemısının güvertesinde Jan Portondo Türklerin ellerinden Yüzü belki tasavvur ettiğin gibi güzel 

Yazan: İsmet Hulfui İI\ISET 
fakat saatinde değil, çünkü saat beş! 

Güldü, güldüm, gülüştük. O gün biı· 
birimize daha yaklaşmıştık. Ayrılır .. 
k~: 1 

- Benimle evlenmek ister misiniz? 
Dedim. Düşünmedi, fazla tereddü1 

etmedi: 
- İsterim. 
Dedi. Bu isterim, sözünü söyledikten 

tam on beş gün sonra Beyoğlu beledi
yesinde saat ikide kıyılacağını ilan et• 
tiğimiz nikahımız tam saat üçte kıyıl-i 
dı.. Çünkü saati gene bir saat geri kal• 
mıştı. Belediyeye ikide gelmesi icap e.e: 
derken üçte gelmişti. 

* Evlendik; güzel geçiniyorduk.. Beıt" 

ona: 
- Gözünün üsti.inde kaşın var! 
Demiyordum, o bana: 
- Burnunun altmda bıyığın var! 
Demiyordu, demiyordu amma bu 

saat meselesi işimizi bozuyordu. Dalına 
bir saat geri idik, nereye gidecek ol • 
sak bir saat geç kalıyor, ne yapacak ol• 
sak bir saat gecikiyorduk. 

- Saatini değiştir! 
Dedim. ~İsi kürekçilerden yirmi kadarını kır- bir kargaşalık görüldü. kurtulduğunu sanırken daha belalısına değildir. Sukutu hayale uğrarsın. 

dı. Sonra el kumbaraları atıldı, ge - Türk gemisinin ortasında ise kor • çatmıştı. Neredeyse ate~. barut fıçı- -:.Ya ~a:a~ --------------
ıtlinin küpeştesinin ardına dizilmiş o- kunç bir çatırtı oldu. Grandi direği kı- ]arına gidecek, bütün gemiyi olduğu ettigım g_;~~-ısıse... Yarmki nushamızda : 

- Olmaz; 
Dedi, yalvar 

dım razı olma<hı 
Kızdım, o da ~ 
dı ve saat yüzün• 
den kızılca kıya • 
met koptu. 

1-n J ti h b" d t tt"l rıldı ~e sancak başomuzluğundan de- ·b· k - Ya ==gı e .. 
f\ even er ep ır en a eş e ı er. gı ı uçuraca tı. Aff d · · ı• H 
v . f lad - e ersınız T A L 

Ç yüz kadar tüfek kurşunu İspanyol nıze ır ı. İlyas Reis yardıma gelen İspanyol bayan! .. 
laflarını gene karıştırmıştı. Üç yeni levent kimisi başaşağı, ki • gemisinin hücumlarına kartı koyu - Yüzüme bak _ 

Ab d K B w 1 1 misi yusyuvarlak bir halde direkle d - or a... anca nl... ag a .. yor, ayni zamanda Jan Porton onun b, yüzüne bak -
Aydın Reisin gemisi amiral Porton· beraber denize yuvarlandılar. gemisinde kalan leventlerin çabuk çe- tun: Bayan haya-

Yazan: Claud• Arlguet 

donun gemisine boydan boya yanaştı. Fakat düşman güllesi direğe çarp - kilmelerini emrediyordu. Iimde yarattığım 
Çeviren : Nurullah Ataç A·ynlını 

Şimdi leventler tüfekleri bırakmışlar; tığı sırada genç l.eventlerin üçü dejel- (Arka~• var) bayandı. Aklıma geldiği kadar güzel, 
i)Qlaları ve kılıçları sıyırmışlar, güver- !erindeki yangın kumbaralarını an aklıma geldiği kadar cana yakındı. 
leye fırlamışlardı. - Affedersiniz bayan, ikide bir saa-

t İki taraf arasında yaman bir dövüş Akşehı·r· elektrı·g'"' e kavuştu tinize baktığınız nazarı dikkatimi cel-
uaşlamıştı. Türk safları düşman ge • betti de ... 

· Bütün kadınların &eslerinden daha 
llııainin güvertesinde çelikten bir kale 
tib· ·ı 1 kı d Kasabanın d11M1c:una nazaran fahri- tatlı bir sesle cevap verdi: 
1 ı ı er iyor, önüne geleni yı yor u. , (Baştarafı 5 inci sayfada) - -:t E 1 b" · · dı da Ik h d ka veri merkezi bir vaziyette olduğun- - vet ace e ır ışını var ·· 

amlede düşman askerlerinin ya • plfiltlarla örtülerek kışın suyun on- J _ Evet amma saatiniz bir saat geri. 
tıaı kırılmıştı. maması için bir metreden aşağı olma- da~ yüksek ~oltaja ha~et ka~~ksızın - Bir saat geri mi? 

Ay<lın Reis amiral gt:misine abor • mak üzere toprakla örtülmüş ve bu dogrudan dogruya fabrık~dan ıtiba~en - Evet tam bir saat. 

başka çare yok!. 

- Ayrılırız. 
Mahkemeye müracaat ettik, mahke ' 

me saati on bir olarak tesbit edildi. Beli 
on birde orada idim; mübaşir bağırdıj 

- Bay falan; bayan fişmekfm! 
Ben hazırdım. Fakat o yoktu. Y~ 

mahkememiz görülemedi. 
O tam saat on ikide geldi. 
- Gene geç kaldın. 
Bana baktı: 
- On bir değil mi? 

d 1 1 kanalın geçmesi irin Teke köyü karşı- beş ana hatla ayrılan şehır şebekesıne d 
a 0 urken lyas Reis de onun yanı ba- ~ 220/ 380 volt üzeriı:den <'ereyan veri- - Eyvah Y_elişe_m_ e_ im. - Ne gezer, on iki! 

•ınd la sındaki C'l.ağa yüz metre aynca tünel N t - d me .a 1 
a 0 n Jan Portonôonun gemisine '-·apılmwtır. Şehrin tam karşısına isa- lerek transformatör zayiatından da ay- ereye ~e :ı~ec~gını sorma un, - Kızdı, saatini kolundan çıkardı. Acı-ı 

'aldırmıştı. Prova toplarının üçünü de J , rıca ı"stı"fade edı"lmı"ştir. rak etmedım_ d.1• kı. sorayım; yalnız ~~ liye koridorunun taşları üzerine attı. ' '- bet eden c 1316» rakımlı noktaya c200. d k •raı:a arkaya ateş ettikten sonra dücı ~ . . . . saat meselesı uzerm e o~u~m~ ~yı Saat tuzla buz olmuştu. Güldüm: 
tn T metre mik'ablık betonarmeden bir su Şımdıhk 800 abone mevcut olup ki- 'Olmuştu Tramvaydan bırlıkte ındık, k d d" hk ı··zumı 

anla kendisi arasında on beş yirmi h . · 1 k b d 600 t 1 t 12 5 ku tan ki k k · - Artı 1 e ım, ma emeye u azınesı yapı ara ura an « » me - ova ı , ruş se z uruşa a- birlikte biraz yürüdük. Ben ondan çok 
~dırn kalınca tüfeklerile nişan almış o- re çelik boru ile c 1050. rakımdaki Ça- dar ve sanayi~ . de 60 ~aradan veril- hazzetmiştim. Olur ya, 0 da benden kalmad_ı. ? 

n leventlere: tır Patır mevkiinde yapılan santralda- mekteyse de ıstihsal edilen kuvvetle- hazzetmişti. - Nıye · 
- At ı ki turbinlere su verilmış· tir. Bu su ha- rin dörtte üçü gene boşa gı"tmektedir s· . 1 .. .. bilsek. - Saat kırıldıktan sonra aramızdak!J . . . eşş · - ızın e goruşe . 
Kumandasını vermişti. 7inesinden csu kulesinden» santrala Belediyeye ai~ ve. on dö~ sene . evvel _ Hay, hay. ihtilaf. ta __ ha~.ledilmiş oldu. 
Yüz elli tüfek birden patlamıştı. kadar uzanan c600» metrelik bu taz- yapılan belediyenın eski elektrik fab- Ertesi gün için saat dörtte ı·andevu- O da guldu: 

b
. 1.apanyol gemisinin güllelerinden yik hattında Türkiyede misli olmıyan rikası Dizel motörlerile ve mazotla iş- laştık. - Sahi! 
1 f c263» metre gibi amudi sukut mevcut lediği için belediye kilovatını 30 ku- * Adliveden kolkola çıktık. kolkolt( 
tı orsa mangalarıııın ortasına düş- J ı 

ıq·· olup bu boruların istinatlan için « t 23.-. ruştan aşağıya idare ettiremiyordu. Bu Randevu yerine saat tam beşte gel - yürüdük. Bir saatçi dükkanının önün .. 
Uş, oradaki sekiz kisiden dördünü ··k k .. ük" be b ·· d · 1 di-· b. ld ~ • tane büyu ve uç ton ve etonar- yuz en sanayıe cereyan veri eme gı di. de durdum ve karıma ır saat a ım_ 

~re sermişti. Fakat leventler arasın - me ayak yapılmıştır. Çatır Patır mev- gibi bir çok ev ve müessesat ta elektrik _ Tam saatinde geldim değil mi? Bu saat ne bir dakika ileri gidiyordu., 
larar yoktu. kiinde bulunan santral binasının her alamıyordu. Maalesef vaktile bu tabif _ Evet tam dakikasında geldiniz; ne de bir dakika geri kalıyordu. 

d lıyas Reisin leventleri tüfek ateşin- türlü tehlikelerden masun kalması i- kuvvetlerden istifade çareleri düşünü-
crı l!onra hemen palalarını ve kılıçla- çin Çatır Patır mevkiindeki dağ yarıl- lemediğinden dolayı belediye mazot otomatik çeşmeler konmuştur. Aynca Sermayesinin yüzde dokc;anı Ak~e ... 

~·-~ı 11yırmışlar, kanca attıktan sonra mış ve fabrika oraya sokularak beton- ve yağ bedeli olarak on dört sene istasyona üç kilometre boru döşenerek hirlilerin olan Akşehir bankası bu iki 
u,ınan gemisinin iÜVertesine fırla _ anne ile üzeri kapatılmıştır. içerisinde şimdiki yeni vücuda gelen Devlet Demiryollarına bu sudan ve- eseri meydana getirmekle kasabayat 

l'rıı~1ardı. cBen, su kanalı, tünel, su kulesi, tesisatın umum bedeli kadar para ver- rilmiş olup iki senedir makineler Şar- unutulmaz bir hizmet yapmış, bundru?ı 
lJ V 

1 
çelik borular için yapılan ayaklar» in- miş ve aynca kasaba rla bu yüzden lak suyundan almakta ve bunun için banka 30 bin lira sarfile asri bir sine., 

zun e i en öndeydi. Uzun kılı- dd t ·· · A · d Cıtı h şaatı için icap eden çakıl, kum ve çi- ma e en ve manen zarar görmuştür. bankaya metre mik'ap başına yapılan ma yapmıştır. ynı zaman a sermaye--
• 1 er sallayıı:ıta bir düsmanı devi - Yenı· yapıl b tab•A ku t• boşa · · d ·1 tem ll · ı· d ttire 1 

~ıl' 
1 

Y • mentonun dağa araba ile nakli imkanı an u ıı vve ın mukavelename mucibince para ver- sını e sag am e ere ısına e "' 
ı.f or ve yo açıyordu. Mansur, Kırlı olmadığından kum, çakıl şehirde yap- gitmemesi için Akşehir bankası mem- mektedir. İstasyonda su tazyiki 100 rek korumuştur. 
dca~~n, Aydınlı Durmu~ ve Koca Ali tırıldıktan sonra küçük kum torbaları leke_te nafi olacak ~e bankaya menfaat metre ve şehirde vasati olarak 60 met- . ?u ve elektr~ Nasratti~ ~ocanın t~'9\ 
d ırer mangaya kumanda ediyorlar - içerisinde merkeplerle inşaat ır.ahalli- te~ın edecek müesseseler meydana redir. rıhı kasabasına adeta yem bır Akşehi13 
dı. Çopur lsmail ise Uzun Velinin ar- ne gönderilmiştir. Altı ay bu suretle g:tı~mey~ düşünmekte ve bunun için Abonelere metre mik'abı t 2,5 ku- daha ilave etmiştir. Her iki tesis~t im~ 
ltıı bırakmıyordu. merkeplerle dag· başlarına kum, çakıl buyüklerımizin yardımlarını bekle- t su verilmekte müessesat ve ha- tiyaz müddetinin hitamında yanı c31-. 

h ., kt d" B · · · bank ruş an hi b led" . . t"k 1 ~ 0 u sırada Küçük Ali ile Parmaksı- taşıtılmıştır. Fabrikada türbinlerden me e ır. u tesısat ıçın a ve be- lar ·ç·n ayrı tarife tatbik edilmek- sene sonra şe r e ıyesıne ın ı a] 
d1.rı Mehmet ve Koca Ahmedin Resul çıkan su şehir bahçe ve tarlalarının su- le~iyed~kib alakadar zevat elbirliğile :~~. ı 

1 

edecek ve belediye için de daimi btı. 
~•teklere çıkmışlar, elierindeki yangın larunasına çok yardım etmGktedir. Hiç fa :;.ara u eseri meydana getirmiş- Bu su şehre geldikten sonra banka membaı varidat olacaktır. 
ı. \lrnbaralarını atmak için fırsat bekli- bir zayiata uğramadan ~ehirde bulu- er ır. . ' ile belediYe arasındaki mukavele mu- ____ , .............. - ......... - ................ -

1
, 

"Otlardı. nan fabrikanın türbinlerinden çıkan Akşehır bankası elektrik tesisatın- cibince ~lediye eski içme sularını ve 1 Yeni Neşriyat 
Jı R . 

1 
l b_ u_ suyun şehir _sokaklar_ın_ dan geçme.si dan :naada 1 ~0,000 lira_ sarfile şehre çcsmelerini tamamen kesmi..-: bu sure_t_- ._ _____________ _ 

Yas eıs on ara •öy e söylem is, ti: f ıhh- ş 1 k • :s r ıçın banka fabrıkadan ıtıbaren şehrın en~ı ve s ı • ar a ıçme suyunu.-. le kasabanın sıhhati umumiyesine bu- Yeni Neşriyat - Muharrir arkad~larımız .. 
~ ....._ Biz eğer düşman gen.isinde iler- muhtelif semtlerine .ayrıca b~ton ka- getırerek kasabanın hayatını kurtar- yük bir iyilik yapıl.rrwjtır. Şehirde ev- dan Feridun Osman ve Fethi Varal'm Cum· 
~.t \le onu ele 0 eçirccek gibı· olursak 11 t I mıştır h rı t tesi d ıe~-lka ttikl rı G "" e na ar yap ırmıştır. rva ve Iska için · velce akan memba sularının en iyisi- u ye gaze n e u e e enç, 
tq~•Yacaksınız. Fakar gemiyi boşalta- kullanılan bu su çok temiz olup vakti- Dere içerisinde ve kasabaya 3400 nin 19 derece olması ve su mecrala- Rus Kızı Arian romanını kitap halinde bas-, 
tif~1 ?1ız zaman düşman askerlerinin ge- le İstanbulda muayene ettirilmiş ciçi- metre uzaklıkta 1325 rakımında bulu- rında toprak borular bulunması dola- tmnışlardır. Eser marüf romancı cıaude A

d\ı:tıne veya ortalarına. mümkün ol - lir ve her şeyde kullanılır» diye rapor nan Şarlak pınarından alman bu suyun yısile tasalltıbü şerayin, mide hastalı- net'lndlr ve lisanımıza güzel bir üslüpla c;ev· 
fıtf1 kadar ambara düşürecek şekilde verilmiştir. mikyası ma'derecesi eski imlara naza- ğı, ve bilhassa solucan hastalığı pek rilmiştir. 

atacaksınız. Yapılan elektrik fabrikasında cSOO. ran yarı yarıya az ve taamı çok leziz fazla idi. Holivut i tanbul l\lagaz.in - Bu mecmua· 
l l\iiçük Ali a~ağıdcıki kavgayı dik _ beygir kuvvetinde iki tane Pelton sis- ve temizdir. Bu su membada yapılan Şarlak içme suyu gelip te bu eski mn ıo Eylül tarihli nüshası çok zengin ya .. 
i'ıtle gözden geçiriyordu. lemi su türbinleri ve otomatik reklaj- kapalı betonarme kaptajdan alınmış, sular kesildikten sonra bu hastalıklar- zılar ve güzel resimlerle çıkmıştır. 
1'iirkler ilerliyorlardı. ları, ani arizalara karşı ihtiyat bir Di- 3400 metrelik font borularla 1095 ra- dan eser bile kalmamıştır. Eczaneler- Dünya .sımetleri - Andree Gide"in bu eseıt n zel motörü, üç dinamo, beş tablo istas- kımında bulunan şehrin Topyeri mev- de sarfedilen on santoniıı yerine şimdi dilimize çevrilmiş ve kltnp halinde çıkmıştır. 

~ıa lki bu kumbaraları kullanmak hiç yon için c6300. voltluk bir transfor kiindeki yapılan 600 metre mik'ap biri bile sarledilmemektedir. Şehirde Pratik Doktor - Bu aylık Tıp eazetes1ntn 
tr)et olmıyacaktı. motör vardır. Yirmi altı kilometreden hacminde ve gene sırf betonarmeden bu sıhhi \'e fenni. içme suyundan maa- 8 inci sayısı çıkmıştır. 

>/akat henüz diğer Türk gemileri il- ibaret olan şehir şebekesinde 620 adet yapılmış su hazinesi içerisine dökülür. da belediye eski sulardan hiç birisinin Siyasal Bilgiler .. ,Jülkiyeo - Her ay mun-

.' Ve A d R · 1 · ·1 · sokakların tenviratı için ana hatlara Bu isale hattında su tazvikinin kı- akmasına müsaade etmemekte ve hal- tazamen intişar etmekte olan Siyasal Bllgl-Y m eıs erın gemı erme ye- J 

l'rıed"kl · · · d.. l 70 mumluk kablo ve ayrıceı istasyon i- rılması için hattın üzerine dört tane ka içirttirmeme~tedir. lc.r cMülkiyeıı mecmuasının 62 inci s:ıyısı da, 
~ti"·· ı erı ıçm uşman gemi erinin 
L ,,.uk b. k çin fabrikadan itibaren istasyondaki betondan maslak yapılmıştır. Su hazi- Şimdi Akşehir bol bol mükemmel çıkmıştır. 
~t.ı ır ısmı serbest bulunuyor -~ı. transformatör binasına 3400 metre nesinden kasabanın en hücra sokakla- sular ve elektrikler içerisindedir. Her Sosyal, Siyasnl, Ekonomik menularda 

J 6300 voltluk yeraltı kablosu döşenmiı:ı rına kadar muntazaman font boru do··_ evin en üst katında bile herkes burma- kıymetll etütlerle ayın siyasası ve kı·onolo-
"n P t d · · k .. ·· d w ~" •1ıt" or on ° ışın otuye var ıgını ve kasabanın muhtelif yerlerine 90 ta- şenmiş şehrin muhtelif yerlerine ı 40 sını açmakta ve mükemmel tazyikli Jlsi bulunnn bu mecmuı:ı. okunacak değer .. 
lince en yakın gemilerden imdat is- ne siperi saika konulmuştur. yangın musluğu ve halkın ihtiyacı için içme suyunu sarfetmektedir. dedir. 



.' 10 Sayfa SON POSTA Eylw 10 

Gavur 
M•hmedin 
Y•ni CiBALI ZiNDANLARI 

f ... ___ B_&_D_Y_o __ ___.I f Eml6k ve Eytam Bankası llinları J 
M a c11ra1 arı Bu Ak~~::~•.::ogram KİRALIK DEPOLAR 

Son Posta'nm zabıta romam: 66 ------ ötıe neşriyata : 1.2,30 • 12,50 : Pldkla Türk 
musikisi; 12,50 - 13,05: Havadis; 13,05 - 13,25: 

' Papaz, yavaş yavaş ona yaklaşmı~: 
- Vakitler, hayrolsun oğlum. Şu

raya, otur bakalım. 
Diye mırıldanmıştı. 
Hırvat, bu emre itaat etmişti. Ve 

'sonra, dalgın dalgın tekrar etrafına ba
karak: 

- Beni buraya niçin getirdiler~. 
Demişti .. . Papaz, içini çekerek, ce

vap vermişti: 
- Oğlum 1.. Seni buraya, benimle 

konuşturmak için getirdiler. 
' - Ne konuşacağız~ .. 

- iyi hıristiyanlar .. Ve, doksan do
kuz azizden korkanlar .. Hayatlarının 
son saatlerinde bir papazla ne konu • 
şurlarsa, biz de seninle onları konu • 
şacağız. 

- Son saat miL 
- Evet.. Maalesef, son saat oğ • 

lum. Artık, vaktin gelmiştir. 
- Demek: bana söyledikleri doğ-

ru, haaa .... 

- E oğlum burası, hükumet dai -
resi. Burada şaka edecek değiller ya L 
Seni, bu odada muhakeme etmişler. 
Ve, dünyanın en ağır cezasını ver
mişler. 

Budala Hırvat, fena halde sersem • 
lemişfo .. Adeta, bu papazdan medet 
umarak gözlerini onun gözlerine dik • 
mişti. Bir kaç dakika, hiç bir şey söyli
yememiş, hiç bir cevap verememişti. 
Ve sonra, solgun çehre~inde yüzünün 
hatları derinleşerek, başını göğsünün 
~zerine eğmişti . 

Papaz, Hırvatın zaten bozulmus o
lan maneviyatını büsbütün sa;san 
müessir ve uhrevi bir sesle, sözüne 
devam etmişti. 

- Allah tan ümit kesilmez. Fakat, 
biz dünyaca olan işlerimizi yoluna 
koyalım. Sonra da, hir mucize halket
mcsi için Cenabı H akka ve onun aziz
lerine yalvaralım ... Bilirsin ki, mu -
kaddes kilisemizin şeraiti, bize emre
diyor ; günahlarınızı di.inyada bırakın, 
ahrete tertemiz olarak gelin diyor ... 
işte ben de şimdi buraya, senin gü -
nahlarını çıkarıp temizlemek.. Ve: 
cennette seni bekliyen doksan dokuz 
azizin yanına, tertemiz göndermek için 
teldim. 

- Allah, senden razı olsun. 
- Hadi bakalım. Şimdi, işimize 

başlı yalım. 

- Ben, ne yapacağımı bilmiyorum. 
- Şimdiye kadar, hiç günah çıkar-

madın mı? .. 
- Hayır. 

- Öyle ise, ben sana yardım ede -
yim... Söyle bakalım. Sen, Ayvansa
rayda yer altında , bir zindanda bulu
nuyormuşsun . Orada, ne iş görüyor -
dun. 

- O kadını bekliyordum. 
- O kadın kim~ .. 
- Bilmiyorum. 
- Bu kadını beklemeyi sana kim 

emretti. 
- ~apaviç ile, Kaptan Mihaloviç. 
- Ala ... Bu kadını oraya kim hap-

setmişti?. 

- Bilmiyorum. 
- Niçin hapsetmişlerdi~. 
- Onu da bilmiyorum. 

; - Pekala .. Sana bu işi verdikleri za
man, ne tenbih etmişlerdi?. 

- Bu kadını bekliyeceksin, kaçır
mıyacaksın.. . Buradaki işin bitinciye 
kadar da, dışarı çıkıp, kimse ile ko -
nuşmıyacaksın. Sadece akşam sabah, 
meyhaneye gideceksin. Ona yemek a
lacaksın; dediler. Ben de, öyle yap -
tım. 

Diye bağırdı ... Onun birdenbire ka
pıldığı bu heyecan karşısında, budala 
Hırvat ta şaşırdı. 

- Söyle ... Söyle ... Çabuk söyle ... 
Bu kadının adı ne idi). 

Plakla hafi! müzik; 13,25 - 14,00 : Muhtelif 
plAk neşriyatı. 

Akşam neşriyatı : 18,30 - 19,30: Çay saatı
dans musikisi; 19,30 - 20,00: Spor müsaha -
belerl (Eşref Şefik tarafından) ; 20,GO - 20,30: 

Rltat ve arkadaşları tarafından Türk musl-

so .. ylesen B k d d k.lsi; 20,30 - 21,00: Safiye ve arkad., 11ları ta-- e... u a ının a ı ne ....... 
idi?.. rafından Türk musikisi ve halk şarkıları; 

- Unuttum. Aklıma gelmiyor? .• 
- Luna mı idi? .. 
- Galiba ... Öyle bir şeydi. 
- Fakat, şimdi bu kadın orada de-

ğil, değil mi?.. • 
- Evet. 

21,00 - 21,30: .Plakla keman solo : (Yahudi 
Menahem tarafından çalınmıştır.) La Capri
coza; Plakla piyano solo: (Leopold Oudofskl 
tarafından çalınmıştır.> Liebestraum; Plakla 
şan: Şalyapin tarafından söylenmlştir. Don 
Kişotun ölümü; 21,30 - 22,30: Stüdyo orkes: 
trası : 1 - Strauss: Oeschichten ausden \Vi -

- Onu nereye götürdüler. ennevald CWalzer>; 2 - Dellbes: Silvıa (Solo 
- Bilmiyorum. vloll avec orch>; 3 - Oranados: Dansa Es -

- E, sen orada bir başka kadı~ ol- pagnolo; 4ı - Bfzet: Sulte Arleslenne 2; 5 -

duğundan bahsediyordun. Lehar: Oh madchen, oh madchen; 6 - Le -
- O kadın, başka kadın. har: Elasser - Klnd; 7 - Werdenfelser -
- Nasıl kadın).. Landlcr; 22,30 - 23,00: Anadolu ajansı haber-

- Şimdi oradaki kadın, san ICadın. lerl, 
BUKREŞ 

- O esmer kadını kim alıp götür-
d 

IS,30: Sabah neşriyatı, 13,40: - 15: PHik ve 
Ü) .. haber servisleri, 19,03: Milli Romen musikisi, 

- Kaptan Mihaloviçle, Ötekiler. 19,55: Aktüallte, 20: Konserin devamı , 20.20 : 
- Ötekiler kim~.. Konferans, 
- iki kişi daha var. Onların kim ol- BUDAPEŞTE 

duklarını bilmiyorum. 18,30: Çigan musikisi, 19,30: 'I'ıyatro bah-
- O, götürdükleri kadını, öldür • si, 20 : Piyano refakatile şarkılar, 20,40 : Rad

düler. Bunu, sen bilmiyor musun? 
- Hayır. 

yo piyesi, 22.20 : Haberler, 22,40 : Piyano kon-
seri, 23,30: İngUlz dans musikisi, 24: Konuş-

- İyi düşün. Doğrusunu söyle. Bü- malar. 
BELGRAD tün günahlarını affedeceğim. 

19,30: Halk şarkıları, 20,00 : Milli neşriyat, 

Budala Hırvat, derin ve uzun bir 21: Senfonik konser, 23: Haberler, 23,20 : 

düşünce geçirdi. Ve sonra hirdenbi - Konser nakli. 
re, cevap verdi: VARŞOVA 

- Hah... Hatırladım... Kaptan 18: Solist konseri, 18,50 : Konuşmalar, 21 : 

Mihaloviç ile o uzun boylu, kıvırcık Radyo piyesi, 21 .30: Konuşmalar, ?.2: Leh 
saçlı, yakışıklı adam, sarı kadma gel • şarkıları, 22.25: Mozartın eserlıırin<len kuar
diler. Bir kağıt gösterdiler. Eğer bu tet konseri, 23: Haberler, 23,15: Dans ye hafif 
kağıdı imzalamazsan, öteki kadın gibi musiki, 24: Dans plfıkları. 

l1YANA 
seni de keseceğiz; dediler ... Kadın; öl-
d 

(49,4 m. dalga) 20,10: Haberler, 20,20 : Kon-
ürünüz. Ben, zaten mahvoldum; di - ferans, 21,45: Günün sesi, 22: •Şair ayna-

ye cevap verdi ... Kaptan Mihaloviç, 
SlD adlı piyes, 23: Haberler, 23,JC: Eğlenceli 

o zaman başını öteki kıvırcık saçlıya orkestra musikisi, 24,45: Dans. 
çevirdi. Bu, böyle olmıyacak. Biz, o MOSKOVA 
kadının başını keselim. Getirelim, şu
nun gözlerinin önüne koyalım. Bak, 
o zaman nasıl sözümüzü dinler; dedi. 

Gavur Mehmet, bitkin bir hale gel
miş .. Güç hal ile kapıya doğru ilerle
miş, orada gezinen Hüsnü Beye elile 
işaret etmiş. 

- Bu herifi yerine gönderin. 
Dedikten sonra, sedire kadar sürük-

lenerek, oraya baygın bir halde yu • 
varlanıvermişti. 

* Sakin bir gece idi. Minarelerde oku-
nan yatsı ezanları, henüz bitmişti. O 
zaman ; Ayvansaray mahallesini teş

kil eden son evlerle yüksek kale be -
denlerinin arasına sıkışmış olan (Toklu 
İbrahim dede) nin türbesini ihata e
den mezarlar arasında bir cisim ha -
rekete gelmişti. Bu, Gavur Mehmetti. 

(Arkası var) 

-·············································~········ ... 
Bütün hemlerin içinde birinci 

olan ve daima birinci kalan 

Krem Pertev oldu. Bu Krem 

Pertevin her zaman pek. büyük. 

bir itina ile ihzarından başka 

bir şey dejiildir. Krem Pertevin 

terkibine (gayrisaf) hiçbir 

madde ıtiremez. 

19,30: Rus halk şarkıları, 20: Musikili neş
riyat, 21: Piyes, 22 : Yabancı dlll~rle neşriyat. 

PRAG 

19,05: Almanca konuşmalar, haberler. 20, 

15: Emmerich Kalmanın e.serlerinclcn (Gra
fin Maritza) opereti, 21,45: Konuşmniar. 22 : 

Akşam musikisi (Piyano - Keman - Viyolon
vel>. 23: Haberler. 23,15 : Plak, 23,30: Gece 
musikisi. 

İSTANBUL 

11 Eylül Cuma 
Öğle neşriyatı: 12,30: Plakla Türk musiki

si; 12,50 : Havadis; 13,05: Plfıkla ham mü -
zik; 13,25: Muhtelif plfık neşriyatı. 

Ak. am ne)riyatı: 18,30: Çay saati - Dans 
musikisi; 19,30: Konferans <Dr. İbrahim Zati 
tarafından) ; 20,00 Vedia Rıza ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi; 20,30: 'Münir Nu -
reddin ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları; 21,00 plAkla. solol:ır; 

21,30 : Stüdyo orkestrası: 1 - Suppe: Duv 
Dlchter und Bauer; 2 - Offenbach: Der 
Ooldschmit von Toledo serenade; 3 - Dvo
rak: Dans slave No: 2; 4 - Dvorak: llunıo -
respue; 5 - Ounod: Fa.ust CParr.); 6 -
Ollnka: Der zweıtel; 7 - Zwei Oittaren ro
manz; 22,30: Anadolu ajansı haberleri. , 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karakö7 Köpriibaıı 
Tel 42352 - Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 ----·· BU HAFTAKi 
MERSiN HATTI POSTALARI 

Yalnız bu haftaya mahsus 

OGRETMEN ARANIYOR olmak üzere İstanbuldan 8 
Şehrimizin özel ilk okulların• Eylül Sah ve 10 Eylül Per-
den birinde, yeniden açılacak şembe günleri kalkması lazım-
aınıflarda ç•hşmak isteyen, gelen Mersin hattı postalan 

- Bu kadını bana tari f edebilir mi- Muallim Mektebi mezunlarının b' .. t hh"' l k Ik k 
• > dilek ve şartlarını, tercUmelhal ırer gun ee ur e a aca -

sın ·.. lardır. 
K .. ]" K k 1 U ve adreslerlle blrlikde ( latan-

- ara goz u.. ara aş ı.. zun- b ı 629 ) t k t Buna nazaran 9 Eylül Çar-u poa a u usuna yaz· 
ca boylu .. Güzel.. H em de, çok gü - maları. şamba saat onda kalkacak 
zel bir kadındı .. . Yüzünün şurasında 

postayı ERZURUM vapuru, 11 
da bir beni vardı. Kayıp: Adapazarı Emniyet Bankasmd:m 

Gavur Mehmet, birdenbire yerin - aldılım (173) saydı (10) liralık hisse mal.:- Eylül Cuma saat onda kalka-
den sıçradı. buzumu kaybettim yenileceyeceğim. cak postayı da GÜNEYSU 

- Nasıl? .. Yüzünün orasında bir • Tekeler mahallesinden,.Kalfa vapuru yapacakbr. "1075 
beni mi vardı~.. · lUebmd '\ .. ı•••••••••••••~ 

MEVKU ve NEV'i DEPoztr..Q ESAS No. Sl 

c. 17 Galatada Kılınç Ali paşa mahallesinde 
Çöplük iskelesi sokağında 6 No. h depo 36 Lir• 

Mevkii yukarıda ya.zıh Depo bir yahut iiç sene müddetle kiralar 
mak üzere açık artbrmağa konulmuştur. İhale 14/9/1936 Puarte.ti 
günü saat Onda yapılacakbr. 

İsteklilerin Şubemize gelmeleri. (401) 

* * 
Kiralık Emlik 

Esaı No. ıı 

435 
Mevkii ve Nev'i 

Eyüpte Şah Sultan mahallesinde Bahariye sokağında 
eski 34-36, yeni 48-50-No. h eski araba fabrikasının 

Depozito -
diğer kıımı. 60 lira 

T afıilitı yukarıda yazılı yer bir yahut üç ıene düddetle kiraya verilm• 
üzere açık arttırrnağa konulmuttur. 

isteklilerin ihaleye müaadif 16-9-1936 Çartaınba günü saat onda tube .. 
mize gelmeleri. ( 402) ,. ........................................ .. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

s. ncl Keflde 11 EylUI 936 dad1r. 

Büyük ikramiye: 35.000 Liradır. 

Ayrıca: 
• 
15.000, 12.000, 10.00() liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ••• 

Adı 

Ramis Aktüre 
M. Fikret Atadenis 
Hüseyin Avni 
Ruhi Çal11 
Nüzhet Çağlar 
O. Nevzat Nemli 
Nuri Erten 
S. Sım Ôzyurd• 
M. Şevki Aslay 
Rıza Oral 
Mehmet Ttilbek 
Faik Erkmen 
Ali Basri Vural 
M. Cavit Gümr6kc0 
Mehmed Balka.ach 
H. Cahit T ara.ncs 
Osman Moraç 
Selahattin Aktabuıl'f 
Bülend Ergil 
Sezai Yılmu 
Mebmed Tevfik 
Feridun 
Kemal Kocabey 
Fehmi Yancı 
Nedim Okyay 

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

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca alınacak ıekaen bet adet portatif yazı makineai ~ _,E

la eksiltmeye konuhnuftw. Eksiltmeye İftİrik tartları: 
1 - Teklif mektubu «teslim müddeti tasrih edilmelidir.» bit 
2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makinelerdeo 

adet. 
3 - Müteharrik abamın analiz raporu. 
4 - % 7 ,5 teminat akçesi. 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat liıteıi. 

Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 15 Eylul 936 aktam ıaat on dörde kadardır. 
Banka tercih hakkını muhafaza eder. «1035» 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden 
eıeıi 

10 Ağustos tarihinde münakasası ilan edilen Sinema makin od· 
vesair malzemenin münakasa günü bazı firmalar tarafından bu oı bııtl 
det zarfında teklif yapılamıyacağı anla7ıldığından ve şartnanı~d~. 
tadilat yapıldığından dolayı 15/9/1936 tarihine kadar temdit edil l'l·l'· 

Yeni şartnameler 5/8/1936 tarihinden itibaren Ankarada c~, .. 
Genel Sekreterliği ve lstanbulda C.H.P. İlyönkurul Başkanlığı 
fından parasız olarak verilecektir. (111) 



NED!N BAZİ SİNEMA ARTİSTLERi 
HAFTADA 

100.000 FU• IAZAllYOI 

ll9fhur bir slnemac11 
Bugün Holivud'da 
)alnız klislk güzellik 

kifayet etmiyor 
«iyor ve ilave ediyor: ıZuıanımızda ı nin taravetini vikaye edebWrler. Vi
lio~ stlldyolannda kJlsik sDzelllk yana llDlvendteli ·pıofesGrQ doktor 
ltbıcte 8 dolar ve zeka 100 dolar kıy- Stesj tarafmdan ketif ve ~ hay-
'-ledir. GQael yozler ise, zekadan vanlardan i8tibslll edilen cUdi belıleyi-
,_ ~lf bir temden daha fazla, ci ve gençlettiricl BioCel C8Yberi şim-
IOc)Ö dolar kıymetiııdedlr. di pembe rengindeki Tokalon kremin-
~ arti8tlerinin yakıel ve kuv- de mevcuttur. Gece yahnazdan evvel 

letli ~ albDda tahşuken, kullandık~ m UJ1Uk• cildinizi 
~ JlderlDi ~ aoldarank be8leır ve ~- Bmutüluklar 
19ru..,..._ ve banışlmu bu projek- ve çtlgiler siHııir. Bu sayede ıı. '8dın 
~_!eıdir. Bir p yıldnlar, y1Wertnl birkaç hafta urfmdat~t6 J .. ıenç-
~ ... ve glzelleştitmek i~ ga.. 1epne1e muvaffak olabilir. Olbadtızle-
'81lik mleueeelerinde bttten servetle- ri ille (yatmz) beyu religfndetj Toka
~ feda ediyorlardı. Fakat, bogtbı.. lon kıeml knUanıhhkta btlllbı ıiyab 
._. Yllda, keneli kendine tevesstll ede- bmleri giderir, ve aÇlk mesamatı tapa
teai '-it bir tedbir sayesinde ciltle.ri- tır ve cildi beyulatıp gençleştirir. 

Bolu İli Orman Direktörlüğünden: 
8all. lliai. Maka lltı · de .................... yazda Kim daiJ ve 
~ ~,..... dnlet .......... - ,.. .......... ft 8aç olunmak 
..__ rlam"'f ft ölpil -, .. ~ ..... ZM4 IDlılre JllilCap ft 793 
~ mik'ip denk 4684 idet devrik çam aiacı bir ay müddetle ve b
~ zarf umlile uttu 11aya lmmılmaftar. 

l - Aatbaw 25/9/936 Cana Pni aat 15 ele Bola Orm Müdiirlü
l-... 1.,.ı.cakbr. 

3 - Beher gayri mamul metre mik'abm muhammen bedeli 210 kunıttur. 
4 - Muvakkat temi•• 386 lindır. 

' & - Şartname ve mukavele projesini ıönnelr iatiyenler bu müddet için
da '- aiin Doluda ve latanl>alda Orman Müdürlüklerine ft Anbracla 
~ Umum Müdürlüiüne müracaat edebilirler. <c969» 

Hayrabolu Urayından: 
il. sene ..,'-huda yapdımlda olan Hayrabola MJVU ve etY• pana
~bu sene dahi 15/Eylül/936 Salı ıünü açılarak Üç sün devam edeceji 

olunur. u807» 

·soJlf POSTA~ ... 

KANZUK 
Saç ekslrl 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
DökOlmesine mlnı olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvnnemasını kolay
laştırarak hayat kabWyetini artlı
nr. Latif rayihah bir ~ eksiridir. 

lnglllz Kaw" •mn-1 
Beyoğlu - lstanbuL •• 

Ka7ıp: Kadıkö7 İtalyan KD İlkmekte -
..... aWıima .......... ...,. bylad&lm 

.)"eltlleyecefim. 

Üakiidar ~· Gindoi .. • catldeslnd9 
ııı •amaraa Nen-. nı 

---------------------------.-..---------------------------------------------~--
o 

KUMBARA BIRE, 
ıooo 

AD1R 

. ·-, ----
- .llf ~'•-

'Snf• tı -

--~------------------------------------------. İnhisarlar U. Müdürlüğünden ! 
Sivu Çakrı ve Hargün Tuzlan için 
Kaldınm tuzluı için 

20 adet Vagonet 
20 • • 

Çamalb TuJ.a ,, 120 • • (R•l•aah ye 
tampaalu) 

• • • ı• takım rulmanlı 
vaıvaet yatağı 

1 -~ m1N ı · ce ,.anda nevi ft -..n ,amla wsonetlerle 
dİier mabeme 1 / X /1936 tuİllİne nstlıyan PertemlM: silli met 15 de pazar. 
......... ahnacalrtır. 

2 - r-Yl K ......... 1-+w " Uil ı;plll Şal + Mıj allm ..._ 
komü,.onunda y~. 

3 - Eksiltmeye sirmek isteyenlerin pazarlık gününden en az on .. 
evvel fiabaz tekliflerini lnhi..rlu Tuz Fen tubeaine vermesi lizımd•r. 

4 - Muvakkat teminat parası teklif olunacak fiatlann % 7,5 miktarıdır. 
5 - .l.teldilerin pazarbk için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 ... 

vaklcat güvenme paruı ve pqarbp sirebilmek için kanunen kendiıindiııa 
.......... veseNe w.tilde Y8bnda aizü aepn lmmisyona aelmeleri • • 
zınDr. (920) 

* * 1 - Şartname ve plinlan nwiNnce u22500» lin m•dwmmen b+' " 
lteheri 200 tonlak 8 adet Tak ..-WJa ..._ almaaktır. 

2 - &.iltme 29/9/1936 tu1Dne ... ~Sah ahi uat ıs c1e Kaha. 
lllfda Lwazım ft mübayat tubeli llinuuullld alım w .mm komisyon ... 
da yapılacalrtır. 

3 - Şartname ve plinlar 120 kurut mukabilinde IÖZÜ seçen tubeden .Ji. 
nacdm. 

4 - Muvakkakt teminat 1687,50 lradır. 
5 - Fiabız teklif, imilit reaiaııleri w monta;m sonraki vaziyet .... 

lan •ıakaaaya elmiltginnek ~me sünüııden cm sün evveline kMlc 
müaldrat fabrikalar fiibesine verilme.i lizımdır. 
&--'+Hı. paulık için tayin el11u• gün ve saatte o/o 7,5 muvakkat d • 
WlW ,__ ile Wrtilde elmibae"8 iftirak edebilmesi için ondan alm"Oi 
vesibc:lan mada ekPltme bnununun içüncii DN1dd • 4 ,..W Yete .. 

ltirlikte , ....... 8Ölli aıes- .._.yona miracatlan. u297• 

* * 1 - ŞMtnamesi ..-iltiıDce 4000 lira .,.;;..,,men bedelli bir adet seYJlr , 
elektril vinci açık elwillme sureb1e aatm alınacaktır. 

2 - Eluiltme, 9110/1936 tarihine rutlıyan ~ aünü mt 15 de ıc.. -
batlıfla Lnazım ye MübeJUt fllb ! 1° W Alım komis,onunda yapılacaldir. 

3 - Şmtuameler, pull8IZ • olank .ozi geçen fÜeden almacaktır. 
4 - Muvakkat teminat (300) liıwlar. 

S - Kanunen eksiltmeye pebilecek olan isteklilerin vesikalarile birlilcM 
tayin olunan gün ve saatte yukarıda iami geçen Komisyon Reialijine ml
racaat etmeleri lizımdır. 

6 - Şartnamenin aon maddesi mU.:ibince fiabız tekliflerle btaloklana 
en seç ebiltmeden bir hafta eYVel lnbi..rlar Umum Müdirlüiü tüttla 
fabrikalar tubesine Y~ olmuı icabeder. ( 648) 

• * 
1. - 497,47 lira kefil bedelli Cib.li Kabl fabrikan Sipra kağıdı ', 

amban ~nündeki ldareye ait binanın altnıdaki . diikldnlara tamire 
mühtaç dal-~.li alrsa.,,, 

2. - 411,51 lira kqif bedelli Cibali kutu fabrikasındaki au içme 
tesisab prtname ve keşifnameleri mucibince pazarlık IUl'etiyle mtl
nakuaya konalmuftr. 

3. - Ek.Obne 15/IX/ld tarihine rutbyan Salı günli uat 15 de 
Kabatafta Levuua ve lılilbayaat ...-m Mlidilrlüğiiadeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. isteklilerin prtname ve ketifnamelerini 
ıörmek ihere herıfhı Ye pazarlık ipa de tayin oluna giin ve 
uatte % 7,5 gl•me peralarile birlikte .azü ıeçen Komi.yoaa 
~(780) 

Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden: 

1 - Oku1- laer iç b .,_ p• ı • ı E,tiıl 1936 Smda _... ..,., ... 
ve 25 EJ161 Cuma ıD P • bdar .. eaılrtir. 

Yazılma ~ Puarteli, ÇarfamlJe. ve Cama sünleri lllı8f 10 cLm 16 ,. 
kadar yapılır. Yazılmak imyealer llir dilekçe ft WI belsehde okul direlmo 

törlüğüne bat Y1ll'lmhdlrlar. 
2 - Yüksek iktiMt ve ticaret laamı üç, Tıcaret &.esi hir ihzari ve il 

uli olmak üzere clirt, ada ticaret •ıldelai .lört IUllflıd.r. 
3 - Yiılımlık lw r I ft Trant kwmi'e T"ı.caıet liaeaine JUl)acaklann • 

az lile wıa eda 'rt" tlencuir0e Fnvnc• L.1=c:ri senldir • 
4 - Yiilmdl ... ıt w T..- r '• '·•lime r m411..._ bakalorya 

-1-LL • il.nt. -L • • • • mecale • h h -L--veya urguuaua mil ı Dil .- 1J1 ...,,a IJ'I www 1 ı r 11111111'• 

5 - Orta TICllftt mıektei ile TIC8Nt liuıimuı ,,_b··k iPa 1.t vunnla-
1111 1&JUI laer bım için ayn &JTl tesbit olWMln kadroyu pçtiii takdirde 
is(ainclm aünaat tarla ..,..U. itek iyi veya iyi derecede mezun olanlar 
ve bamlar arumdm ela tahamerine ara vermemit bulmwnlar •J"!larak D• .......... 

6 - Her üç lmımcla byıtlı bulunan eski okurlarm 25 E1Kil 1936 tari • 
bine kadar okul Direktörlüğüne hq vurarak Yübek ve liwıi tahhe.j harç· 
larmı vermek, orta talelJesi de hiviyet varakalarına ifaret eltiıawlL ıuretile 
byıtlanm 1enilemeleri Ye ha lmyrt Jt ihme iti :pp'h•keaı teW,..Oin tacil 
...... wr a6rmı t.w.e kiitiik deftaine kaydettirmeleri. (591) 

Kadıköy Yakıtl•r DirektörlUğU lllnları 

Jloiaisinde Vamlriiyünde iıWe Ca. 2 .W. ımlml Klidlköy ZühtüfllllC 
Bademalb So. 45 sa,,ı. Ev 

YukMlda mnld w No. ıu ,m. valaf yerler 31/S/frn sonuna ~ 
kİnJll yeriJm• Üllll'e açık mrtırmmya ç ............ Wea 13/9/936 Ps• 
,embe aünü saat 15 eledir. isteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne rılı 
ncutlaı cdtllt> 
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·• Paslanmaz 
Bıçağının ihtira 

Traş 
beratı 

ile alameti ferikası vardır. Yüz defa traş eder. Ne lngilizler, ne 
yapamaz. HASAN TRAŞ Makinesile, HASAN TRAŞ Sabunu 
şaheserdir. Mutlaka HASAN markasını arayınız. İsrar ediniz. 

Fransızlar, 
ve Traş 

HASAN 

ne de Amerikalılar, ne de bütün dünya aynını 
Krem, Traş Kolonyası, Traş Pudrası birer 
deposu : ANKARA, İST ANBUL, BEYOCLU 

--~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--___.. 

. 

F ABRiKANIZI 
•• 

ATOL YENiZi 

SAT i E ye 

kurdurunuz. 
En iyi randman alırsınız. 

Tekmil tesisat 
12 ay vade ile yapılır 

VENÜS GiBi GOZ~L KALMAK iSTiYORSANIZ, DAiMA: llLJ J Venüs Kremi 
K 11Venüs Pudrası •• 
VfN s• Venüs Ruju 

Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
kullanınız. 

Venüs müstahzaratı en saf ve en temiz 
ve gayri muzır maddelerden yapıldı

ğından size .ebedi gençlik temin eder. 
Deposu: NUREDDİN EVLiYA ZADE 

TlCARETHANESI İstanbul 

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

VUCA ÜLKÜ Li SE LERi 
Kuranı ve Direktörü: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

Kayıd muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan 
bnşka hergün 10 - 17 arasında okula müracaat edilebilir. 

İşteyenlere tarifname gönderilir. 
Cağaloğlu, Yanıksaraylar - Telefon: 20019 

Son Posta 
iLAN FIA 1LARI 

- Gazetenin esas yazısile bir sü
tunun iki eatm bir (santim) 
sayılır. 

? - Sahifesine ıöro bir santim ilan 
fiatı ıunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kuruş 
• :2-250. 

• 1 8 - 200 • 
• : 4 - 100 • 

Diğer yerler : 60 • 
Son sahile : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati ( 8) keli
me vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar tutacakla
rı yere göre santimle ölçülür. 

Usulü muzaafa ve bilançoya llşina. uzun 
seneler hususi müessese Ye fabrikalarda ça
lışmış bir genç muhasip iş aramaktadır. 

~--------------------------" Yenipostane arkasında Basiret hanında. 
BAN Z O PİRİN ka;ızleri HER YERDE 40KuRuş 

odabaşı Bay Sadık D rumuzile müracaat. 

·~EFES eORVLARıNı TEMİZLER. BALGHı sÖKTÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HE"1EN GİDERİR 
'121 

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

MEKTEPLERiN ACILMA ZAMANI YAKLASMISTIR • 
Talebenin ihtiyacı olan karyola, yatak, yorgan, ~attaniye, çarşaf, çamaşu·, pijama, 

havlu ve sairesi mağazalarımızda hazır ve ehven fiyatlarla satılmaktadır. 

Sipahi oğlu Hasan Hüsnü Bursa Pazarı 
Sultan Hamam 4/24 Beyoğlu İstiklal caddesi 376 

--------~--------------------------------------------------------~-----------

ADEMi iKTiDAR ... 
ve BELGEVŞEKLİÖİNE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri Her eczanede arayınız. 

BRONZ Di FIRÇ LARI 
.. ..-; ""o§> 

Dünyanın en mükemmel ve sıhht dıs fırçasıdır. Elyafı diğer fırçalar Jibl 
muzır ve pis ho.yvunlıınıı kıllaıile olınııyıp tama.mile ve bueusl ..ueti' 
Amerikada yetiştirilen bir nevi OTTAN yapılmışbr. Diş etlerini kat'iyY811 

t hriş etmez. Bütan dünya diş mntehassıs ve profesörleri (Bronz diş tıt' 
çaları) nın fenni ve sıhht olduğunda müttefiktirler. İstanbul ve civan içiıl: 

Beyoğlunda Galatasaray Eczanesi AHMET CEVAT 
eczanesinde toptan ve perakende satılmaktadır. Tanınmış bUyUk eczanelerle 
parfümöri mağazalarında da bulunur. Taklitlerinden sakınınız. 

Dişlerinizi daima BRONZ DiŞ FIRÇASI ile temizleyiııİJ ... 

, ~ TEŞEBBÜSATI ZIRAIYEME 
N ihayet verdiğimden dolayı: . 

Elimde mevcud. olan, traktorleri, biçer - döver ma.kinalarını, mibzerleri, kiilti-tiirlot11 

aapanları, brmıkları, ıilindırlcri, vesaireyi 

Çok ucuz fiyatlarla satıyorum. 
Bu makinalar kullanılmış olmakla beraber çok iyi bir vaziyette bulunllJI 

kullanılmağa tamamen salihdirler. 

istiklil Lisesi 
DlrektlrHltlndan: 

ı - 11k, orh ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek,. yablı ve yab~ 
tealbekaydına başlannmıştır. 

2 -Kayıd için hergQn saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edileb~~ 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebeııv

yerine az mikdarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek isteyenlerlP 
bir an evvel müracaatları tavsiye olunur. . 

4 - Eylülün on beşine kadar kaydını yeniletmiyen eski talebenin ınO 
raca11tları kabul edilmiyecektir, 

6 - 1steyenlere kayıd şarUannı bildiren tarifname gönderilir. 
Şehzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

TARSUS AMERİCAN COLLEGE as A 

AMERiKAN ERKEK LİSESi 
Tedrisat 1 B irinci teşrinde batlar 

Tam devreli Lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edi.lnıiştİ'' 
Türkçe, İngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır• 

Leyll Ucret 220 llr11, Nehari Ucr et 40 llr•dır· 

Kayıd muamelesi yapılmaktadır. 

Kayıp: Sahibi bulunduf um 1376 numaralı 
t ek yük arabamın plakasını kaybettim yenı

Ieyecetim. 
Fatih Parkı sırasında t namarada l\Iôsa 

otlu Mehmet Ali 120 

Son Posta Matbaası O 
---~--.-~ f1JG;,, 
Neşriyat Md. : Selim Ragıp _ y, r ıOY 

( 
A. Ekrem UŞAJV'" 

SAHiPLERiı s. Ragıp Eldse 

.. 
.. 


