
~lir~ ""ili n· b'· ·· 'h. d h lıı ... c utun tan ın c arp 
/>'danlarında zafer taçları gi
~:ıniıtir. Bununla müftehirdir, 

o o·s 
:----------------------------! Bir senelik ziraat ve sanayideki 
çalışmamızın serpilmesini ve kar· 
şılaştırılmasını İzmirde çok iyi 
yapabiliriz. lzmir panayırı millet· ~ıına müftehir olacaktır. Ancak 

t lllcfharct tacını Jaha çok tez
~; ederek milletin başında tuta

~ ltıck için diğer bir sahada be
~l'llehal muvaffak olması lazım· 

' O da iktısadiyat sahasıdır. ı---------------------;-----:--"-------·------------------
ATATORK Salı - ı EYLÜL 1936 IK TISADI KISIM 

lerin alakasını ve teveccühünü cel
betmek için bütün şartlara malik
tir. Bütün Türkiyenin lzmire ve 
mıntakasına olan geniş bağlılığı, 

panayın faydalı ve meraklı kıla-

• 
iz mir Fuarı 

sas üzerinde toplanıyor. Bu kazanma 

ve sarfetme fert için de, millet için de 
ayni üstün gayeye varıştır. 

Ben bundan önce güzel lzmir için 
(Güneş ülkesi) demiştim. Bu tabirimi 
biraz daha genişleterek İzmire (Güneş-

Sene 7 - No. 2186 caktır. iSMET tNöNO 

' • 

iktisat Vekilinin "Son Posta,, ya be ya nalı 
---

"Bu Fuar Türkiyede ilk denilecek 
kadar mühim bir kıymeti haizdir!,, . ~-

Celal Bayar"/zmirFuarı, gittikçe arian bir eliemmiyet 
kazanmakta, medeni dünyanın medeni 

bir hareketi olmaktadır,, diyor 
Her sene kıymetini biraz daha art -ı mızda da Ekonomi Bakan1nuzm fikir-, - İzınirde yapılan bu fuar, Türki-

tı_rar~ dünya fuarları arasında ı:nü- lerini neşretmek şerefini kazansın. yede ilk denilecek kadar mühim bir 
hım bır mevki edinmeğe ba~lıyan fa - Vekil hiç tereddüt etmedi. Teşebhü- kıymeti haizdir. 
mir 9 Eylül arsıulusal fuarı hakkın- sümüzü beğendiğini, ufak bir tebes - - Niçin} 

Jer ülkesi) diyorum. Bünyemizde par- da kıymetli Ekonomi Bakanımız Ce - süm ve baş eğmesile ifade ettikten son- - Çünkü evvela arsıulu~al alanda 
lıyan ve hür Türkiyenin saadetini ışık- lfıl Bayarla görüşmek istedik. Bu jşi ü- ra: da mühim bir mevcudiyet gôstcm1iş -
larilc ilan eden Güneş'le beraber u - zerine alan arkadaşımız şunları anla - «- İzmir fuan, dedi, ,;ittikçe artan tir; sonra da nefsi İzmirin imarına ma-
cuz, temiz, ~en ve güzel lzmirin bün· tıyor: bir ehemmiyet kazarunaktadır. Ve me- tuftur. Şehrin en güzel yerindeki yan-
yesinde sayısız güneşler ışık vermiştir. Türk endüstrisini kısa bir zaman- deni dünyanın medeni bir hareketi ol- gın yerleri ecnebilerin gelip te göğ -
Bütün bu güneşlerin ışık ve haroret da kuran, istihsalatımıza veche veren, maktadır. süınüzü kabartacak derecede beğene -
aldıkları dinamik mihrak ise Türk dün- onları kıymetlendiren, ilmi: ve pratik İzmiri ziyaret edenler Türkiyenin cekleri bir yer olmuştur. 

yollardan giderek Türk ikt1scıdiyatın:.ı yeni slürüktür ve fiziyolojisini gt'rece'k- Kıymetli Vekil son söz olarak sor -
yasının büyük güneşi (Atatürk) tür. en kısa zamanda en fazla müfit olan !erdir. mak istediğim suali sanki evvelden tah-
Açım törenini sevinçle kutluladığı- Celfıl Bayarı Kurultay esnasında Dol- İ?ır.ir fuarında Türk ziraatinin, ik- min etmiş gibi şunları söyledi: 

mız altıncı arsıulusal İzmir fuvarının mabahçc sarayının teneffüs odasında t1sadi varlığının inkişafile ona uygun - Fuar yalnız İzmirc değil, bütün 
yükselişinden duyduğumuz gururu bü· gördüm. giden maddelerimizi kıymetlendiren sa- memlekete faydalı olacaktır. Ben bu -
tün vatandaslarla paylaşırken lzmire Demokrat Bak.anımıza dedim ki: nayiini kül halinde görmek imkanını na eminim ... Memlekete büyük fay -

.. b' ' l"k "h .. - Son Posta Izmir fuarmm açl1dı- bulacaklardır.n dası dokunar öına kaniim. 
mustesna ır a a a ve teveccu l go~t~- ğı gün fe\·kalfıde bir nüsh-ı çıl·ararak, Serginin bu seneki husu'"-iYc·tini sor- Ziller bizi içfma eoa1""'una ca i-ırıyor-
ren çok sayın başbakanımızı, zmırın 1 bu kıymetli teşebbüsün ulusal \'C ar _ dum: du, kıymetli V<' .;ı;,., n rıkr ıni su; is· 
minnet ve şükranlarını tekrarlamakla ısıulusal mahiyetini tebarüz ettirmek Celal. Bav:ar sözüne söyle devam et-ı timal etmek istemC'dım. Tc:,ıekkür cde-
büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. istiyor, ve istiyor ki, o giinkü nüsha - ti: r<.>k ayrıldım. 



Geçer- s neki F_uar, bu sen~ki Fua! 
Bu Sene Hangi Milletler, Nasıl 

İştirak Ediyorlar? 
- - -

Fuarı gezdiğiniz takdirde göreceğiniz 
şeyler, varacağınız netice 

Yazan: Adrıan Bilget 
"Son Posta,, nın lzmlr Huauaf Muhabiri 

üeçen seneki panayınn gece manzarası 

K apısından yükselen yirmi iki Panayır gazinosu yazlık ve kışlık her fuvara ve sergiye yepyeni bir pa· 
bayrak altında yirmi iki iilke • kısımlarile her türlü konforu haiz bi • viyon tarzile çıkan Mısırlıların ihracat 

nin sanayi ve ziraat maddelerini yüz rinci sınıf gazinolardan biri olmuştur. ürünlerini tamtmıya ne kadar büyük 
binlerce ziyaretçinin gözleri önüne ac- Müteaddit gcnif aalonlarile bin~rce ki· bir kıymet verdiklerini Mısır paviyonu 
ren altıncı lzmir fuvarının geçen yıl- şinin rahatça eğleneceği bir istirahat çok güzel bir şekilde anlatabilir. Dost 
Jar panayırlarile bir mukayesesini yap- yeri olan gazino, modern bir mimari ve yakın kardeş milletin ve hükume -
mak mümkün mü~ Bir bakımdan böy- tarzında yapılmıştır. Gazinonun sağı- tin büyük fedakarlıklarla vücuda ge • 
le bir mukayeseye imkan yoktur, de· na gelen eğlence yerlerindeki açık ha- tirdikleri bu paviyon sadeliğiyle, iz • 
nilebilir. va tiyatrosu İstanbul şehir tiyatrosu • mir fuvarında cidden güzel bir tesir 

lzmir fuvarı arsıulusallık sahada bu nun operet heyetine, bunun yanıba • bırakmıştır. Burada Mısırın her köşe • 
yıl ilk elefa olarak, kelimenin bütün şındaki sirk ele Macarjstandan celbedi- sinden cömert birer parçayı buluyor • 
manasile olgun ve beynelmilel bir eser len vabşi hayvanlar şirketine tahsis e- sunuz. 
olarak yükselmiştir. Altıncı fuvarı bu- dilmiştir. Sovyet paviyonu, resmi şekilde fu
günkü olgunluğile gördükten sonra Devlet paviyonları aıraaile Yunan, varımıza iştirak edenler içinde kemi • 
panayırcılığın, bilinen mananın çok Mısır ve Sovyet Rusyanın hıayrakları- yet ve keyfiyet bakımlarından en geni• 
üstünde, ayrı bir teknik işi olduğu der- nı elalgalandırmaktadır. Bunlar resmt şi ve ferahlısıdır. Kendi alemi içinde 
hal gözlere çarpıyor. Fuvar, yeni şek- i~tirak eden devletlere aittir. Yunan büyük davalar başaran Sovyet Rusya· 
)iyle ve beton pavyonlariyle küçük bir paviyonu Akropolün yeni bir mimari nın pek kısa bir zaman içinde neler 
~ehir manzarasını taşımaktadır. tarzında inşa edilen ve cidden san'at· yaptığını, nasıl zorlu bir çalışma haya-

Büyük fuvar antresinden içeri gir • karane işlenen bir kopyasıdır. Yunan tı ve millet bünyesi içinde fertleri liki
diğimiz zaman sağımızda ve solumuz- paviyonunda Dost Yunanistanın ye - de ederek muvaffakiyet yolunda koş • 
da yeşillere bürünmüş iki geniş ve ren- tiştirdiği bütün ziraat ve sanayi mad • tuğunu anlamak isteyenlere bu pavi· 
gin bahçe gözleti okşamaktıdır. Önü- delerini güzel bir şekilde tanzim edil- yon tam bir ifade ile her şeyi anlat -
müze çıkan geniş yol üzerinde fuvara miş olarak görebilirsiniz. Yakın kom • maktadır. İlk planla, ikinci beş yıllık 
başka bir hususiyet veren nur kulesi, şumuzun yetiştirdiği ve hazırladığı Sovyet sanayi planının yaptığı taşkın 
onun biraz gerisinde de otuz beş met· maddelerin hepsi ele bizde olanların ay- hamlelerle, eserin bugün aldığı şekil 
re yükseğe kadar renkli sular fışkıran ni olduğu için komşu ülkenin mahsul- ve varmak istediği gaye güzel grafik • 
büyük bir havuz-çıkıyor. Fuvar gazi • )erini teşhir eden kar gibi beyaz pavi • lerle Rusyada hazırlanarak teşhir için 
nosunun ön kısmına renkli ve ışıklı su· yonla bizim paviyonlarımız, ziyaretçi- panayırımıza getirilmiştir. 
larla siluetler çizen bu havuz, fuvarı zi- lere her iki memleket hakkında da gü- Sanayi mamulatının bütün nümu· 
yaret edenlerin alakasını bir an için ü- zel bir fikir verebilecektir. neleri bu paviyonda mevcuttur. ilim 
zerin~ çekivor. Her fuvar ve sergiye iştirak eden ve dünyası içinde Çelyuskin gibi yüksek 

mübdi'ler yetıştıren So,•yet alemi 
Sovyetizm'in varmak istediği ideallere 
geniş bir yer ayırırken Sovyet sine • 
ması, Sovyet sahnesi, Sovyet havacı-

lığı ve Sovyet güzel sanat'ları hakkın
da bu paviyonu ziyaret edenleri bir 
alay malzeme ile dolduruyor. 

Gayrı resmi surette muhtelif yirmi 
iki ülkeden İzmir fuvarına ecnebi fir
malar da istirak etmis bulunmaktadır. 
Bilhassa Avusturya, .Almanya, lngil
tere ve F ransadan iştirak eden firma· 
ların sayısı kabarık bir yekuna varmak· 
tadır. 

uSon Postu ressamının ismet lnönü'nün 1936 lzmir Fuannda nutuk 
gösteren bir kompozisyonu 

• 
lzmir Fuarının tarihine 

kısa bir bakış 
Basvekil ismet lnönünün 1934 te lzmirde söyledi~ 

nutuk ve görülen tesirleri 

..il! 

l:anire hareket eden İsmet İnönü Galata nh bmında Celil Bayar tarafından kart•" I 

Her yıl Türk iktısadiyatınm en can- birleşmeyi, günün iktısadi mest 
1ı eserlerile süslenen İzmir beynelmilel üzerinde görüşmeyi arzu ettim., pı 
sergisi, bugün yüz binlerce Türk ve ec· lktısadi politikamız çok ciddı . 
nebi ziyaretçinin önünde Başbakan Is- tikamet tekip ediyor. Bir tnrafı~;ı11 
met lnönünün bir nutkile açılıyor. nayi programını tahakkuk ettı 
Türkiyede iktısadi uyanışın en canlı çalışıyoruz, diğer taraftan ziraat b 
misalini teşkil eden bu sergi, 6 yıl ev· eulünün kıymetlendirilmesi ve~~ 
vel 1931 de küçük ve mütevazi bir ıa· temin edecek tedbirler ve teşeJ. 
ha 'içinde ortaya atılmıştı. Bugünkü aramaktayız. Bu iki istikameti bl 
muazzam şeklile 6 yıl evvelki müteva- ne bağlı görüyoruz.» 
zi vaziyeti düşünülürse, Türkün iktı· -BaJlbakan iktısadi kalkınmaJ1l1~

1 

sadi sahada da diğer sahalardaki kud· latan bu sözlerinden sonra da f 

retini gösterdiği anlaşılır. söylemişti: , 'I 

lzmir sergisi bilhassa 9~J4 den son· «- Görüyoruz ki bir senehk ıl 
ra göze çarpmıya başla:nıştır. Evvelce ve sanayideki çalışmamızı1n s~rre yalnız Ege mıntakasma münhasır ka· sini ve karşılaştmlmasını zmır. ~ 
lan bu sergi, 1 n:M de biitün Türkiye- iyi yapabiliriz. Beynelmilel lzJ1l

1
' r

ye, 1 O:fö de bütün Balkanlara, Mısıra, nayırı milletlerin alakasını ve te'11 
Suriyeye, lrak'a kadar kol uzattı. hünü celbetmek için bütün ~ 111 

Bu yıl sergi, artık beynelmilel adını maliktir. Eğe denizindeki husıı51 ~ 
A d 

kii ve kıymetini bütün Türkiye11
1 

alacak mahiyette ve bütün vrupa a •4 

şöhret bulacak mükemmeliyettedir. mire ve mm takasına dolan gell~~ J 

iki yıl evvel Başbakan İsmet lnönü, lılığı beynelmilel panayırı faY 
11 

yine dünkü gibi lzmire gitmiş, bir nu- meraklı kılacaktır. 
tuk ile sergiyi açmıştı. Başbakan bu Sonra T llrizm noktai nıı~1;, 
nutkunda bilhassa demişti ki: iz.mir kendini ziyarete gelenleri 

- Biraz sonra lzmir beynelmilel par ca zevklendirip alakalandırabilit· 
ki b h · 1 • Bu panayırın mu·· te~ebbitılerirıe 

nayırını açma a a tıyar o acagız. " . . • 1111 

Harabeler üstünde ve ancak on iki se· le geniş bir bakımdan ışlerın> 
nelik bir zaman içinde beynelmilel bir etmelerini tavsiye ederim.» l gf 
eser ortaya koymak, vatandaşlar için Baııbakanımızın bu nutku, :. 5ıt 
bir muvaffakıyettir. Hadise Ti.irk mil- ki lz~ir sergisinde tesirini go t 

f k .. l .. ··1" der 
!etinin çalı~kanlığını canlı olarak gös- Aradaki ar goz e goru uT"rJcİYr 
terecektir. bariz ve büyük oldu. Sergi u )ı 

Biz bu panayıra hususi bir kıymet tısadiyatını eskisinden çok c_arı 1dıl 
verdik. Bu vesile ile sizin ile burada kudretli bir şekilde temsil ed1Y

0 

e' 
Fuvarımızda gözleri çelen başlıca zırlandığını anlamak kolay oluyor. Ve 

hususiyet bu yıl Türkiyedc yetişen bü- geçen fuvarlarda büyük bir noksan o
tün maddelerin geniş mikyasta teşhir lan bu hususiyetin tamamlanması, di
edilmesidir. Panayırda lzınir, İstanbul, yebilirim ki en büyük kazancımız o

lçel Trakya ve Diyarıbekir paviyon· lacaktır. 
)arı~ı gezen bir ziyaretçi için Türkiye- İzmir fuvarı, daha açılışında kazan-

vaffak olunmuş bir e:'.er~ir .. ~j~l"f 
hazırlanmasında en buyuk ıf .,jtl1 
sesi şüphesizdir ki belediye ~;~, 
düşüyor. Dr. Behçet Uz, baş vl"r 

mıza verdiği sözü tutmuş ve ftl 
şarmıştır. 

ADNAN slt.~1 
"Juar kapısı yapılırken 

de neler yetiştiğini, bunların nasıl tla- dığı yüksek alakayla tamamen mu -



İzmir Fuarının İnşaatından İntıbalar 
r 

Buıün açılacak olan panayırın kap111 

_,:_:_ L----t bitmecl 
Panayır medb........, ul9"M' en evvel, içeri den ıörüniitü 

Tokalon ve Bozkurt Halk b raf hıçaiı pavyonlara 

Panayırda Gripin Te Radyolin pavyonu 

Panayarda zarif 1Nr p&VJ'OD 

PanaJll'da hir ıuİııle Havquı fİrketinin pavyona. 



lzmir Bayram içinde 
Ankara, Denizli, Banduma trenleri 
lzmire mütemadiyen ziyaretçi taşıyor 
(50) Bin ziyaretçi toplandı, oteller tamamen doldu, 

ziyaretçiler pansiyonlara, evlere yerleıtirildiler 

.,..._....,..._ ... ,ya... rl' fa ... ......,.._ 

... , ............... , .. 
lzmir, 31 (Husuat muhabirimiz • nacaklar Kültürpark bpıaından aire • 

den) - lzmir 18yUı aünlerinden biri· rek derhal numaralı yerlerini alacak • 
ni daha yaşamakt!ldır Yann Ba,ba • iardır. lzc:lilıamın önüne geçilmeli için 
kan ismet lnönü tarafından açılacak her türlü tedbirler alml1llftır. 

panaY.1r.~, ufak tef,..k ~ noksanların Merasime istiklal martile batlana • 
.ikmilı açın hummalı bir ıurette çahtıJ- cakbr. llkönce belediye reisimiz Beh-
maktadır. ... . . çet Uz tarafından açılma nutku aöy • 

Şehir Adeta manzaraaını değiftirmif- lenecektir. 
tir. Sokaklarda timdiye kadar görülme- 1amet lnöniinGn nutku 
mit bir kalabalık aöze çarpmaktadır. 
Yalnız bu akpm Ankara, Afyon, De- Behçet Uz'un nutkundan sonra bat" 
nizli ve Bandırmad'!." eekiz tren dolu· vekil ismet lnönü iktıudi hayatımızda 
au yolcu plmittir. bir dönüm noktası tqkil eden altıncı 

Şeh' de mevcut bütün oteller ta • fzmir fuarının açdıtını tebarüz ettiren 
ııaamC: dolmUfhlr. Son trenlerle gelen bir nutuk eöyliyecektir. 

ziyaretçiler panlivonlara. evlere ya • Banu mUtelkıp bat..ldl lmnet lnö
left:irilmitlerdir · nü kordellyı keeerelr lfqİyi açacak ve 

Tı lpafımı aönderdiiim fU dakika. ziyaretçiler paviyonlan aezecelderdir. 
da .:mir tehrinde (!"")) binden faZla Açılma re1mine ait ootün meruinı fil-
diriat toplanmıttır. me alınacaktır. 

Ba,vekil ve diğer vekillerin rakip Açı~ retminde~ eonra alrf8m ~ 
olcluklan lzmir vapuru yarın saat üçt~ at ~kizde fua~ .~moeunda. ~elnl 
limanımıza gelecf'kt•r ismet lnöniı fer~fine ~ ~ıtılık. ~~ ... bır zıyafet 
halk ve heyetler t r.ıfından büyük te- verılecektır. Ziyafetı muteikıp başve -
zalıiıratla k rtılan aktır. kil lzmir vapurile latanbula dönecek -

. b 1 tir. 
Batveltil ve ref k&tlerınde u unan _ 

wekil er vil"y tte i r hat ettikten son- Panayırın mukeı:nmeI surette ten • 
18 t be buçuktı panayır yerine gi- viri için bütün tertıbat alınmıfbr. 

lkceklerdi!. Açıln a merasimi derhal Halk bugünden bayram yapmakta, 
pılacaktır. panayır yerine akm etmektedir. Her ta-
Panayırın açılma meraıiminde bulu- raf zarif bir surette donanmıttır. 

KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

B/AN~AYA YATIRJLAN 
t1EVCIJDi'·{ETiNiZi TE;r iN 

PARA 
~.DE_R 

.. _A 

ADAPAZARI 

TURK TiCARET BANKASJ .. 

Sizde 

ı, 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tarihte 
birikmiş 
bir çok 

paranız olur. 

KUMBARA DESTEKTİR 
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KULAÖI 

D 1 

7-No.2187 ÇMtlAMBA - 2 EYi.OL 138 · idare itleri telefonu : 20203 rab 1 Kun&1 

uva r: İzmir Fuarı çıldı 
lzmlr 

...... yır d ·· Is ID.. ·· " ....... 
güzel bir aut u ile 

lzmir dün büyük enlik yapb, on 
binlerce halk panaym ziyaret etti 

Tm ınerk81lertmlsden birinde t1ll dallan v• nakllJat 
Lir iki ay iÇind9 Anaciolunun ı ..ı nilbeti de m\ihim mikduda azal • 

-.Jt yerlerinde olc:lukça m6him llllfbr. Tuzlann iyi muhafaza edileme-
'--buhranı bafiömnDiftir. Bunalmeli mlamınclan a"kaclarfar tahkikata 

lora jaimurlum tuz merkezle· hıtl•IDlflaidar. Ba itele~ ti• 
tapkta blaD tuz etoldamu yok riilealer ee11 hnch~ • 

• Y-_imUrJu ytiünden _... .(Deu ı - ..,, ••) . 

.......... ._ve •E;g: '• 
.__...Qnd a. 
nmda een.r.. 
dl h•zrd •nk 
.. deYı.u.tn 

lngilter Krahnm yab 
yarın sabah s lan ıza 

• hu unaeak 
Yab Çanakkale Bopzı ditı 

karplayacak olan Zafer ve Koca 
torpidelanmız dün har et 
l.met lnönü Krah Çaaakkalecle -.ı.,wk 

ı.tanbulda pebll
van)amnız]a llö mil· 
..... J&pDala IÖZ 

wrdiil halde, ansı· 
ran YtıQaD.lltana ba· 
i*8t eden dünya 
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Ş~F~~." 
CJHYA~l. E 

F asta ı·spanyol aAsı·ıerı·ne karşı Mısırın müdafaası Romanya kabinesinde 
B ugün Mısırdan gelen haberler a-

rasında biri Mısır hük1inıetinin yapılan mühim değişiklik 1 

me • et · ı·k artt yeni ~keri yollar yapmak için beş mil- Romanya kabinesinde yapılan bazı mn unıy sız 1 1 yon _Ingil~~- l~r~ın~. varan bir meblağ değişiklikler neticesinde Roman-
tahsıs ettı~~~ bild!rlyor. . . ya dış bakanı M. Titülesko ;>-eni teşek· 

f . d • dd ı• h b } J h •• k " Mısır hükfunetı bu kararıle İngilte- kül eden Tataresko kabinesinin dışın-tara araSJD a ŞJ et ) mU are e er 0 UYOf • U Umet re - Mısır ittif~ın ahkamın_ı tatbika da bırakılmıştır. M. Titülesko yalnız 
~r--•- ) • 8 A •ı d M d • d• b b d •ı başlamıştır. İttifak muahedesı Mısır memleketinde değil ayni zamanda ar-are erı urgosu, ası er e a n ı om ar ıman etti er hük~tinin, t.~~deriye şe~r~ _şi- sıulusal politika al~inde de zekası , •• 

ı ~ mal~~, Portsaıd ın şarkına, Ismaılı~e hazır cevaplılığı ile tanınmış bir dip-
""Olldra, 2 (Hususi) - ispanyada dan bombardıman edildiği, asiler ta - ğını söylemektedir. ve Suveyşe yollar uzatmasını, demır- lomattır bundan ötürüdür ki M. Ti-

u.n•,.·• .. "aziyet fU tekildedir: lrun şehri rafından da anlatılmaktadır. Burgos Paris, 1 (A.A.) - Petit Parizien'in yollarını islih etmesini, çöl içinden ge- tülesko~un yeni Romanya kabinesine 
kanlı muharebelere sahne oldu. hükumeti, tehre yalnız dört bombanın Tanca'daki hususi muhabiri bildiriyor: çen bu yo~arda su depoları bulundur- alınmaması, hususi bir ehemmiyeti 

· t ) · h · bo ba d d"" .... .. ·· b" ·· · h · Bu··ıun·· İspanya Fas'ında umumı~ b"ır masını, Suveyş mıntakası boyunca haız· dir . ayyare erı fe rı m r ıman Uftugunu ve ır muesaeaeı ayrıye .. . İ . . . · 
ler ve bombardıman bütün gün ile bir hastaneyi yıktığını haber 'Ver - memnuniyetsizlik yayılmaktadır. Asker muttefik ~gılız askerl~rıne .. ~lalar * 

etmittir. Öğleden sonra muha- mektedir Gazete muhabirlerine göre kaydı muamelesi terkedilmiştir. Ge-~~ 11ıcap e~e~edı~:t~~u ~- M. Titüleskonun yeni Romanya ka· 
b"" b"" .. "d..ı~ı . ... '") . · _ _ı· bo ba d"" .. neral Franko Fas'taki vaziyetin vaha- u yo ar sayesın e mu e or u- binesinin haricinde bırakılma.;;ını tet -

us utun fi C11C1 enmıf: aB(l erın Burgosa yeuı m uşmuf, fakat met" dolayısile 29 ağustosta Seville- Iann kolaylıkla hareketi, tedafüi ve te- kik ed k b . . ·· ·· ·· -
otomobilleri ilerliyerek tchri mü· bombalamn nereye düttüklcri tahkik d n 

1 
Tetuvan'a gı"+-.;.,.tir cavüzi ittifak ahkimı dairesinde mem- .. .. eb~ ekn, unbeun ıçınl 'b·ı~ozuBmuz~ ed L 1 1 .. L ed"l . . e .... "i · . . . t . . onune ır aç se p ge e 1 ır. u se 

en a.ıf a ara yuz metreye a.a • ı ememıftır. General Franko Grana'da ve Cor- leketin masunıyetını emın etmesı be 1 d h"li ld gu- kadar haricidir 
hkl F ka " ·1 · · ad · ••- ...L.!.ı ----~ da ·· ·· l akt P er a 1 0 u '-ıı .. a~mıştır. a .. tası erı~ pıy .. e- . ~ cıuum • doba mıntakalanndaki üç generalı mum~un o ac ır. . de. Binaenaleyh, vaziyeti tetkik eder-
~ u~ ı~erlememıştır. Şehrın muda- Asıler Madrıd etr~fında bır yarım son hafta içinde uğradıkları mağlubi- Suve~ kanalı boyunca bırleşecek ken, onun menkfıp kalma...::ım intaç ey-

~lerın hatlarına ateş açmakla ik- daire vücude getirmıf bulunuyorlar. yetlerden dolayı azletmi~tir. olan İngiliz ord~ bu_ Y?llan kullana- liyen esbabı, hem içeride, hem de dı· 
ediyorlardı. Bu yarım dairenin tehirden uzaklığı Paris, 1 (AA.) - Petit Journal ga- rak M~ ordusu ile bırlık1? ~k~te şanda arıyabiliriz. 

w_~r tarafından kullanılan tayya• 30 mil ile yetmif mil arasındadır. Bu zetesi, İrun'dan Fransaya iltica eden geçmek imkinım elde ede~ılece~ gıbi, Evvela dahili vaziyete bakalım: 
~.Alman ve ltalyan tipinde idi. taraflarda muharebe devam ediyor, fa- İspanyolları 6SOO kişi tahmin etmek- Mısır ~rd~unu ~od.em hır mudaftnaa Romanyanın dahili vaz\yetiı~de dilc-
liı:L h '-'- tedir kuvvetı halıne getırmeğe çaltşacak, - k ... + .. d v b" kaynayış vardır Memle. 
. qfünet kuvvetleri de bugün isi- kat muharebenin encamı aa.a.ında sa- p. . 1 (AA.) Se "ile d. giliz hey'eti askeriyesi de iki ordu ara- ~ e~e~ ır ti . R · taJı. 

'bir çok mevkilerini bombardıman hih malumat alınamıyor. mill"arıstç'· ku . tl -:- T lvıed ra ~takaosu, sındaki teması devam ettirecek ve bu ketm burafıntun dakuvvt el erı obmulanya akla 
İr . . .. • . ıye ı vve enn o o mm - . . . . . tının et op anmış unm 

. Burgos, Kordova, Kadıs bun- Asıler bugun de Madrıdı bombardı- sında kazandıkları muzafferiyet hak- suretle iki ordu, herhangı bır harici ~- be ber bu kuvvetler arasında. mem. 
~ıındadır. man ettiklerini söylüyorlar. Madrid kında tafsilat vermektedir. arruza ~rşı ayrılmaz bir bütün teşkil kıc1:tin 'idaresi ve umunıi hayat gidişi ' 

._. lerin idare merkezi olan Bur - hükum~ti de bunu itiraf etmekle bera- Hükfımet kuvvetleri 600 kadar ö- edecektır. . . . . noktasından prensip farkı vardır. Fa-
11ıı hükumet tayyareleri tarafın • her bombardımanın tahribat yapmadı- lü bıralanışlardır. Fakat İ~gıliz kuvvetlerınin ~ şist temayüllü olan Demir Muhafızlar• 

ve İskenderıyeden a~sı ve Suveyş la liberal unsurlar, bu prensip farla 
·ıt K 1 h hah 1 Yunanı.standa kanalı boyunca yerleşmesı. askeri yoı- uğrunda mütemadiyen cevvaı baıeııe. gı ere ra 1010 ya yarın Sa Iann ve ci!ğer tesisatın .. Y!1Pıın:ıasına dider. M. Titülesko solcu bir devlet· 

ı • • b ) k • •• bağlı old~gu. iç_in AMısır hüku~etı h~m adamıdır. Şahsiyetinin bütün kabili .. su arımıza gırmış u una~ yenı re Jlm memleketın ıstikl~l~ ~.vuş~gunu gos- yeti ile hükfımet üzerinde, solcular le-

<Battarafı 1 inci sayfada) Jpılacaktır. Mütenekkiren seyahat et • G l M k ·ııA b• terecek, hem de iki muttefik ordun~ hine müessir olmaktadır. Şimdiye ka-
h enera eta sas, mı ı ır hareketini kolaylaştıracak yolların ın- d b" ka defa meydana çıkan buhran 

azretlerini Boğaz dışında istik- mekte olan kral hazretleri Dolmabahçe h ••kA h • k J ar ır ç 
edecektir. Bundan sonra hep bera- sarayının rıhtımında Atatürk tarafın- u umet cep esı uru a- şasına başlamıştır. A . . . ve ihtiliflar nisbeten kolaylıkla atla • 
~ cakbr' diyor Fakat Mısırın :r~~lus?arba bıt!şık tılmış ise, M. Titülesko bunu, kral Ka-

akkaleye çıkılacak ve kral harp dan karşılanacaktır. Kral hazretleri cu- . ... . olan hududu da buyuk b1r ehemm1ye- rol ile olan şahsi muarefesine ve dost-ı 
ında gezerken General F ahred - ma ve cumartesi günleri lstanbulu ve Atına, 1 (Hususı) - Batvekıl Ge- ti haizdir Bunun için icabında İsken- v 1 d R bük" • u it 1 M k K · . . . · Iuga borç u ur. omanya ume.., 

le. endilerine izahat verecektir. Boğaziçini gezecektir. Bu seyahatin ner~ d k~t~ 888 at~m~rını gazel.esme deriyenin..fngiliz d~~z kuv_vetıeri ı:~- bu iki cereyan arasında, bunlardan hiç 
,!~ hazretleri yarın akşama doğ • mehtaba rastlaması Nahlin yatının Bo- aşagı a ı yanatta u unmuştur · fından mudafaası ıçın tertıbat alın gı birini tercih etmiyerek nisbeten bit.a -
~nakkaleden ayrılacak ve Nahlin ... . . d 1 b" . . «Hükumetin tatbik etmek istediği gı"bi İskenderiyeden hududa kadar u- rafane hır· sı·yaset takip etmesi, mev-

gazıçın e güze ır gezıntı yapmasına uh f b 
torpidolarımızla birlikte cuma sa- .1 it .1 d k . umumi tedbirlerin henüz baılangıcın- zanan demiryolunun m a azası ve u cut derdi müzmin bir hale getirmiştir. 

Llinıanımıza airecektir. vesı e .t~f ı. e ece tu. . da bulunuyoruz. ltalyada bir faşist hattın bir müdafa~. ce~ ~larak kul- Sızan haberlere göre, kat'i bir müca • 
"'-nbul halkı muhterem misafiri ia- .• ~k~:ıcıd Edvart ~a~ret~~ı -~~ partisi, bafka devletlerde de buna ben· lanılması da te~ etmış~~~ f dele kararile tecehhüz eden hükUme-

için hazırlanmaktadır. Bu müna- g~nu a a yapı adca klo and. uypu e- zeri vardır. Yunanistanda da bunlar gİ· ı;tt~er ta~. 8:~ .. muV a S~ın tin bu karandır ki bu son vazi~~tl 00.. 
L nız yarışlarını seyre ece er ır. azar - b" k t" . y ·ıı t' d la temını de duşunulınuştur. e U\eyş guw rmuştur Bu cihet ış· in dahilı se -ae daha sabaı.. erkenden Halk Fın I ı uvve ını unan mı e ın en a n .. ··ıh k 1 . · , 

n • tesi günü de zmire müteveccihen ha- l "ll" b" h .. k... t h . k kanalı boyunca hava ussu are e en bebidir 
•ırtlarile Üsküdar ve Beşiktaşa reket etmeleri muhtemeidir. ylaacaknız mıldı edır u umb~ cepkeaı. uru- vücuda getirilmesi kabul olunduğu gi- H . ·• be ler hakkında söylenilen· 
Anadolu ve Rumeli sahillerinde, tır. ar e tam ır mer ezıyet u- b" Kahire ve iskenderiyedeki hava üs- a~cı se P . b" " · * l'" b"k ec1·1 k · 1 Ier hır kaç tanedir Bunlardan ır ta· 
üstünde, Gülhane bahçesinde İzmir, 1 (Hususi) - Bu akşam İz- ıu u tat ı . ı ece tır. .. . . !erinin muhafazası da kanırlaştınlmış- nesi be elmilel Tuna komisyonunun 

'ıt acalt ve Dolmabahçe sarayı ö • . ·ı har k t ed B kil İs T ayyarecı mektep ve kluplerıle denız· tır . ' yn . tal t" So bo 
"'il d mır vapun e e e en aşve - ·ı·k k 1 . . k I v · bulduk ilgasına daır olan ep ır. nra, ; 
~e enıirlemek üzere limandan ge - met lnönünün İngiliz Kralını karşıla- cı ı ~e tep erının uru mauna ug • Yeni ~~ır ord~ kuvvet ça ğazlar konferansında, İngiltereyi :ild 
\...~olan yatı selimlıyacaklardır. Li- mak üzere Çanakkaledo kalacağı kuv- raşacagım. Mısırın mudafaası ışı de daha fazla~- ·· Iülükle itham eden müdahalenin 
~Ve tehirde elektrik tenvirah ya- vetle söylenmektedir. Lisan meselesi tabii yolunu takip e-- sırlıların sırtına yüklenecek ~~ İngıl- ~uz b vadide çok müessir olduğu mev· 
h decek, mektep kitapları inhisara alına· terenin ~ muhafaza ettıgı kuv- C:~ :va etler cümlesindendir. Sebep • 

eti' "lfllletler /ta/'!JtJ KüçiJlc Antant caktır. vetler, aynı nısbette azaölacaktır;,_,,, 1 e oiursa olsun, Romanya için Ti· 
1' C ,. ~ Alt 1 li edili R no .. ~... er n •rnigetln l ı&lalı Dnletlerile anlaııgor . m ar tea Am yor... . • . tülesko gibi bir adamın iş b~mdan u 

1.&. l.o dra • M" Atına, 1 (Hususı) - Selinıkten zaklaşması bir kayıptır. Bundan da, 1-
~ne .2 (~~~~) -:- _Bugün il- Paris, 3 (A.A.) - Fransız seli • bildirildiğine göre hükumet döviz ve rrro~ki Nezaret fedakarlığı icap ettiren esbabın dere • 
~ '"'q" eınıyetını ıslah ıçın aza tara- 1 1 hakk d ld v db" 1 .. ı ~ Y . h · ti anı labilir 
~ VUkub 1 ak t kl"fl . takdim hiyettar mahafilinin tefsirlerine göre, a tın ar ın a a ıgı te ır er UZO· Altına alındı ceı e emmıye aşı .. u ac e ı erın . fi il . d b 1 •. Selım Ragıp 
L...""'C ği son gündü. Azanın hemen Çek-İtalyan Modua-Vivendisi İtalya rı_ne sa~ra ar e en~ e u un~n m~ • 

~ ?eylerini bildirmiş·. . bulunuyorlar ·ı k "" .. k d 1 k hım mıktarda dövız altın külçelerı • JVloloto{ 
t · · ı e uçu antant arasın a yapı aca . h""k-'... 1. . l d" T O lo 1 (A A ) - Adliye Bakanı 

~' lvıilletler Cemiyetine sarih bir . . . na u um ete tea ım etmış er ır. ea- s • · · 
L_"'ftaırı veren biricik devletin Sovyet hır yaklaşmanın ılk adımını teşkıl et • lim edilenler 3 kilo sikletinde albn çu- aşağıdaki tebliği neşretmitti~: . . ~./. b J 
~olduğu anlaşılıyor. mektedir . buklar vardır. Bakan~r kurulunun emr~ mu~ıbın- Vazi1 e aşınua 

Dün döviz kaçakcılığı yaptıkları ce, T roçkı ve Madam T roçkı tecrid e • Dün bir ak.fam gazetesi Sovyet ha~ 
ithamı ile Atinada on dört kişi tevkif dilecekler ve hususi bir m~~~fau a~- komiserleri meclisi reisi Molotof'uw· 
olunmuştur na konulacaklardır. Troçkı nın bat • 1 d"ld•v• . "k" . tab'ında bildirmitti 

. Iarile olan münasebetlerini ve hareki· az e ı ıgını 1 ıncı d v v d k" 
Nahhas Paşa Londradan ayrıldı tını tanzim makaadile hususi tedbirler Haberin doğru olmaı ıg: apkgıda 1 

a 
· "h ed"l · t" H d f d h"" jans telgrafından an aşı.ma ta ır: Londra, 2 (Hususi) -- Mısır hü • attı az ı mış ır. er e asın a, u - A A T · .. 

kumet reisi ve «Vefd» partisi lideri kiimetin pasaport dairesi tarafından b"ld~~skova, 1 ( · .) - as aıan 
f ·ı · b" ·· d ·ı ı ırıyor · 

, Troçlcinin bam hayali ve değeri büsbütün artmıı olduğunu. latan- Musta a Nahhas paşa ile Mısır mu- hususi surette ven mış ır muaaa e ı e . k . l . r . haf' 
ti .. __ b J •• J 1 ·· "ti" · en rahhasları bu gu""n Londradan av. rıldı· zı"yaretçi kabul edebilecektir. Telefo • Sovyet halk f o

3
ml ı~r eri mec ısı . 

ı.-:."IWIHURjYET'de Peyami Safa Rus u un en guze, en canı, en u~ı ı 'e k 11 k h kk "')"k 1 kanı B. Moloto agustt'sta mezuna• 
tılı, • i Troçkı"ru"n haletı" ruhı"yesı"nı· tahlı"l Türk devrinin Atatürk devri olduğunu ıöy· lar. Mister Eden, Nahhas paşayı teşyi nunu u anma a ına ma ı o mı • d d .. "f · niden 
.~ N le k lar yetin en önmuş ve vazı esme ye 
• ot b" ld v k f · · lüyor ve yazısında Şükrü Kayanın sözlerini için istasyona gelmiş ise de birdenbire yacaktır. amma ge n me tup ve , 11...: Onun ır pir o ugunu, a ası ıçın· fi .. d .. 

1 
kt" ba..lamııatır. 

~-..etili çekirdeklerinin büyüdüğünü . parça parça alarak kısa mütalealannı bil- hararetinin yükselmesi ve enfluanzaya telgra ar goz en geçırı ece ır. :.:.:"~' _;T~-----~~~::---
~li hanı» denilen geri bir fiir özii taşı· diriyor. uğraması yüzünden gerı dönrneğe Tebliğde, Troçki"nin nerede tecrid zabıta muhafazasında olarak, Bene • 
\;'-ti bu hayal ile komünist cehennemi Romanyada milli müdafaa için alınan mecbur kalmıştır. edileceğinden bahis yoktur. Şimdilik, fesaa'da ikamete devam ediyor. 
~ . ilden yeni bir dünya cenneti yarat- Paralar 1 ( 

,lllediğini söylüyor. Ve Neronun ha· AÇIK SÖZ'de Bürban Cahil Morkaya ki 
Troçkinin hayali kadar ham ve Romanya yolculuğuna ait hatıralarını an· _ 

...._0~adığını anlattıktan ıonra: !atmaktadır. Bükreş belediyesinin faaliye-
~ l'roç)ü o kızıl ıiirini yazabilmek için tinden ve kendisinin de müte1\'assıs olduğu 
~ Avrupa değil, bütün dünya ufukla· otomobil işlerinden bahsettikten sonra bil· 
~alev arıyor ve mürekebini hepimizin hassa milli müdafaa mesele~ ine temas edi
\ 't tlarırnızdan tedarik etmek istiyonı yor ve diyorki: 

• - ((Trenler ucuz görünüyor. Faka t bile· 

k.~ Hiikmnet ve l.tanbul tinizi alıp da trl'ne bindiniz mi ? Yarı yolda 
~lJN'da Hakkı Tarık Us, iç i şleri eli çantalı. yakası formalı bir memur ka rşı
~~. Şükrü Kayanın, geçenlerde Gazi nıza dikiliyor. 
~nün temel atma merasiminde sÖy• - Supleınante l 
~ llUtku tahlil ederek hükumetle lııtan · Bu müdafaa veyahut tayya re için bir Üc· 

~hri arasındaki bağı anlatıyor. Nedi· rettir. En aşağı bir lira veriı i rı iz. Dünya
r Acem mülküne feda ettiği lstanbul nın her tarafında milli mi.idafr.a bütçeleri 
bugün yontulmuş. tf'kamiil etmi~ 1 kafi gelmiyor ve gelmiyecek 

ahbap çavu$1ar 1 

t 
t 

' i 

\ 
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MEKTUPLARI Halkevinde 

Yeni teşkilat 
Eminönü Halkevi geniş bir 

izcilik teşkilatı yapıyor 

Eminönü Halkevi Spor Komitesi bir 
deniz kolu teşkU etmiştir. Yeni şube
nın faaliyete geçmesi için de Ortaköy
de bir kayıkhane vücuda getimüştir. 
Bu şube önümüzdeki haftadan itibaren 
yarışlara ve ckzersitlere başla;-acak
tır. 

Gayrif edere Kliipler 
Halkevi memleket dahilinde bulu

nan bütün gayrifederc kli.tpleri kendi 
teşkilatına bağlamış bulunmaktadır. 
İstanbulda mevcut gayrifedere kfüp

ler 20 tanedir. Halkevi 1.arafından bu 
klüpler arasında yapılan turnuvalar 
geçen hafta bitmiştir. Şimdi bu klüp
ler de federe klüpler gibi ayın 16 sın
dan itibaren f'mal maçlan yapacaklar
dır. 

İzcilik Ve Gezgincilik Teşkilatı 
Halkevi bir de İzcilik ve Gezgincilik 

teşki!Atı kurmaktadır. Cumhuri,et 
bayramında bu teşkilata mensup 500 
kişilik bir grup geçit resmine iştirak 
edecektir. -------
Orta mektep lisan muallimliği 

imtihanları 
Dün Üniversite dil mektebinde Or· 

tamcktep mualHmlerinin lisan imti • 
haııları yapılmıştır. imtihana F ran111z
caclan 48. Almancadan 48, lngilizcc .. 
den de 35 kişi ıirmiştir. 

Bu imtihanl.rda muvaffak olanla -
tin yann eaat 9 da ,Hahi jmtihanlaıı 
yapılacaktır: Muvaffak o1anlar cuma 
gününden itibaren Üniversitede veri .. 
Iecek meslekt derslere devam edecek· 
lerdir. ------

Tayyare haftası 
fa.yyare haftası devam etmektedir. 

:Kartal şubesi bütün ıemtlerindeki lnı
iüplcr arasında bir yüzme müsabası 
yapacaktır. Yarın da voleybol, Cuma 

günü de mükafatlı bir futbol müaa -
bakası yapılacaktır. 

Bc,iktBf fUbcıi bugün ve yarın A
karetlerdeıti bahçede tiyatro müeame
rm verecektir. 

Arnavutköy tubcsi bugün Bebekte 
Ferah bahçesinde ıinemrı müsameresi 

verecek ve yarın da Bebek bah~inde 
bir gece ejlencesi tertip edecektir. 

Cuma günü Akıntı burnunda yeni 
açılan gazinoda ayın 5 inci günü de 
11abaha kadar müsamere verilecektir. 

\ 

Çuval buhranı 
Son zamanlarda piyasada çuval buh

ranı başgöstermiştir. Buna sebep ihra· 
catımızın artması dolayısile ambalaj 
işlerine yarıyan çuvalların piyaaada a~ 
zalma.sıdır. Çuval ticareti yaparak ev~ 
vclce hariçten çuval idhal etm~ olan 
bazı tacirler de fiatları yükseltmek su
retile bu buhrandan istifadeye kalk -
mıtlardır. Buhranın önüne geçmek için 
bundan sonra ihracat tacirleri ihti -
yaçları nisbetinde çuval idhal edecek, 
buna mukabil çuvalcılar hariçten çu
val getiremiyeceklerdir. 

------·----·· - -
TAKViM 

Rumi sene 
1352 

Ağustos 
20 

EYLÜL 

2 
Resmi sene 

19J6 

Arabi sene 
1855 

Hızır 
120 

ÇARŞAMBA 

-;:· v. Cem. ahar s. n. 

- Doğru değil mi? -
GUzel bir •••r gl5zden 
-klanmak lçfn d•Oll, göze 
a••terllm•k içi• yapıhr? 

Çe~berlitaşa bitişik, evkaf malı 
bır arsa vardır ki, ı:;on günlerde 

satılığa çıkanlınası mevzuuPahs 
idi. Talibi vardı, alacak, yerine 
bir apartunan yapacak, Çernber
litaşı da daracık bir sahadan siv· 
rilmiş vaziyette bırakacaktı. 

Bu arsayı belediye satın alra.ış, bir 
bahçe haline getirecek, Çemberli
taşm daha iyi görünmesini te -
min edecekmiş. Düşüncesinden 
dolayı kendisini tebrik etmek Hi -
zım. 

Fakat biz bu haberi öğrendiği.Miı 
zaman buna benzer başka bir h5.
diseyi hatırladık. 

Herkes bilir ki Beyoğlunun me§hur 
Ağacamii geçen yıla ge.iinciye ka
dar dar bir caddede koca bir ka-

le duvarının arkasında mahsw· bir 
haldeydi. Evkaf idaresi bir ara -
lık camiin etrafına bir tahtaperde 
gerdirt.ti. Ve o zaman herkes hük
metti ~ bu kale duvan yikıla -
cak, cami meydana çıkacak, dar 
caddeye de biraz hava, biraz. gü
neş gelecek. 

Tahminde yanlış yoktu. Evkaf 
camii görünecek vaziyete getir · 
meyi, sokağa da biraz hava ve gü
neş vermeyi düşünmüştü. Fakat 

Bir dayaktan 
Ölüm davası ' 

Avukatlık kanunu ve dava vekillerı 
Bodos meğer müslümanmış 
bir sene evvel ihtida etmişi 

«Avukatlık kn.nunu l~ylhnsı b:ı.ro mecmua- kat bulunursa dava veknlcı·iııc halt ~.ı 
sında basıldığını ve buna dair gazetelerde blle bu mıntaka dahilinde vekalet yaP"" 

bazı mütaıa..W Ji,irütüld\iltün\l gazetelerde ya.caklardır . .Mesel! Mersin vna.yetinl dl 
Küçükpazarda Bodos adlı bir ada - okumuştum. Bu münasebetle baro mecmuası hm. Merkezde baro teşekkül ederse bll 

mm metresi Mübcma Dilbcrj dövdü ,. nı da getirtip gtilden geçirdim. Fakat dava wnwn kazalara da ıamlldJr vo bu ~ 
günü ve Müberranın bu dayağın tesi- vekilleri hakkında hiç bir kayda tesadüf et- dnva vekilleri vekAlet yapnnuvacaıd 
rile öldüğü ihbar edildiğini yazmıftık. mcdim. Dava ve.killeri Türkiyede. belki de + ... _ benim bütü" 1 d .._ b d. 1111 

, • • .1.9ı;c n nn a ıgınt u ur. r 
Bır• Türk kadınının kocasının Hınstı - avukatlardan çoktur. Kanunun çıkmaslle 

im . . ı~LL' d kill rinin h k1 zi ti de gene dava vekillerinin mukteseP yan o ası o muhıtte garıp te wu:ı e- ava ve e uku va ye ne olacak? rı1l' 

d·ı · t• faka Bod M"' ı·· d Bunların .müktesep bir hakları olmıya.cak tanınsa ve istifadeden külliyen mnh 
ı ml\j ır, t os us uman ır. 

B. 1 'hti"d t · Al' Rıza mı? LO.yihndan öğrendiğime göre her mm - masalar bile pek az btr menfaat elde 
ır sene evvc ı a e mı~ ve ı 

· · l t A k t 1 k takada baro teşekkülü mecburidir. 15 avu- olurlar kl bu da. bir hiç derccesindedJI' 
ısmını a mış ır. nca anıyan ar en· 
disine Bodos dedikleri için ilk ihbarda _.......... --..,._.... ....._..,,, 
ısmi de zapta böyle geçmiştir. Mudanyaya niçin büyük vapur Okuyucularmuzın •orgulad 

Eski ismilc Bodos. yeni ismilc Ali ifletilDıiyor? cevaplarımız 
Rıza bir senedenberi Müberra. Dilberle l\ludanyadan bir oku1ucumuı. yazıyor: .Şehremini Ereğli ı. YuQüsemre ..-> 

1. b 1 Lt danber' Armutlu. Mudanya ve Gemlik hn.ttın& kü- de Hayrı l>ofruya: ev ı u unma&. a ve o zaman ı . 
K ·· "k ela D l pd cd ki b' çük -.apurla.r gönderiliyor. Ve bu ytızden de - Dkmelttep mualllmlerU.1ln 0 

uçu pazar . 0 ~ er ~ U' ~ • blr ~ yoleular yollarından geri kalıyor - muaillmi olabllmelert 1çln veıaueuıı 
dada o~akta ımı~. Bu çıft .on ı~n- lar. Hemen her pöita yolcularla memurlar ve gazetelerle ilan ettiği ortamekteP '-" 
lerde Alı Rızanın bazı gccdet evmc arasında bit çok minaır11aıat olmakta w ,o- l1mllt1 imtihanına; girmek. ft m~ 
gelmemesi yüzünden· kavgaya ba{ıla - lundan geri Jı::alan yolcuların .tfleıi de 1iiz maaı: JAımndır. 
mışlardır. İşte bu kavgaların sonun - üstü kalmaktadır. Halkın bu 1htiYICDU 11 - Aynca da Ankarada Gazi T.ırbiye 
cusunda Ali Rıza Dilberi dövmüş, iki dermek için alikadarlardan bu haıt& daha süne de llterek ora.da okuduktan _.-. 

gün sonra da Dilber ölmüştür. Kom - büşük vapurların lfletmelerlni rica ederiz. ta.mektep muaillmi olmak kabUdlr. 

şuların ihban üzerine tahkikat başla -

mı,. kadının cesedi morga kaldırılmış. Et ihraç edecegı"' · z 
Ali Rıza zan altına almm~ır. 

bunu duvarı tamamen yıkmak Merkez bankası tahvilleri Tetkikler bitti, balıkhanede 
değil yan indirmekle. yanın 

Maçkada bir 
Tramvay kazası 

tedbirle yaptL tekrar JOkseliyor de bir soğuk hava antre- Gülnaz isminde bir y• 
Bu münasebetle biz yalnız Ağaca - Merkez Bankam tahviJleri tekrar posu yapılacak 

mlinin değil, bütün sanat ve din ükselmeğe ba~lamıftır. Tahviller dün tramvay alhnda parçal 
abidelerimizin kenarhrındaki ka- ~,5 liradan açılmıf, 83,5 liradan ll• 1hracatımtZ1n İnKi~h İçin yapdan o·· L 

7 30 
..l •.t... 

le duvarları kal~ rev - Aı~L-ı...-lar _n __ • .ı_,_. h un a ... -m Mat Qa ,.,. 
:x panmıftır. .ı4&.aUlll cuıcrınacaı ta - tetkiklere dün de devam edilmiştir. b' Y- ı__ 1• G"'-·f 

releri bahçe ile süslenmeli, göze ·ıı . klamaktad 1 . . I . d Z k' D .. ır tramvay 1'.özası o mUf, uJPI""'" 
görünecek bale getirilmelidir, di- vı erı sa ır aı. Tür kof ıs mÜJ8Vır erın en e ı oga- minde ~ yaşlannda bir kızcağıZ 

~r yoruz. Güzel bir eser gözden sak- p ahi fal be • fh fa I nın riyasetindeki heyet dün de Liman vay altında kalarak parçalanmı.ttll' ~ 
lanmak. için değil, gö1.e gösteril- arasız J I e ım I an r ldaresi Genel Direktörü Raufi ile bir· Gülnaz Pangalb poliı merk~ lıl 
mek içjn yapılız. Parasız yatılı talebe için müsabaka liktc limanda aojuk hava tertibatını demesi Niyazinin kızıdır. Maçka fi 

Dofrll a•ğil mi? untihanlarına dünden itibaren başlan- havi antrepo olmağa clveri~li mahal - lamı biraz aımcnaında birdenbire 1:11---------------- mıştır. Bu sene elyli meccani olarak o· ~-Kö,,.lc ejzı11tl.. kullara 1500 kadar talebe alınacaktır. leri gezmi~lerdir. Şimdilik Sirkeci ile vayın önüne çılunıf. vatman 

Kurtarılcn çoca/c imtihanlar~ eylulde bitecektir. lmti- Sarayburnu arasındaki rıhtım boyu durdurğama muvaffak olamaınJft 
O han ı.~::...tları tetkik edilmek. üzere Ve- yeni antrepolara muvahk ıörülmüş - tekerleklerin altına gitmiftir. 

aküdarda Kısıklıda oturan R~mi- ~· B I d bal 1- eh 
3 kalete gönderilecek.tir. tür. u antrepo ar a u~, s ze, mey- durdurulduktan sonra kız tekeri 

yenin y&f ındaki çocuğu Sadi kom~· 
va ve tairc gibi ihraç maddeleri muha- altından canlı olarai çıkanlarak 

larının bahçeaindc oynarken üzerine 1 
köpek hücum clmİf ve biçare yavruyu ki Musevi mektebi kapandı faza edilecek ve icabettikçe diş. mcmlc- rikan hastanesine nakledilmi~. 
diflcmeğc batlamıftır. Çocuğu köpc • Yabancı azlık okullanndan bazıları ketlere sev!kolunacaktır. Heyet dün bir müddet sonra ölmüttür. 
ğin ağzından zor kurtarmı_şlardır. Sadi talebe azlığı yüzünden kapanmakta • balıkhane ve Haliçteki mezbahada da Kaza hakkında tahkikat yapıl 
ağır yaralar alm~ ve hastaneye kaldırıl- dır. Bu arada Galşmit adlı bir Muvesi tetkiklerde bulunmu.ıur. Balıkların dır. 
mıttır. mektebi Maarife müracaat ederek ta~ kokmasına mani olmak için babkhane-

lspanyada alacag"ı olanlar tili faaliyet ettiğini biJdirmİf ve ilk ted- de bir antrepo yapılacaktır. Aynca so- Dün gelen seyyahlat 
riaat ruhsatiycsini geri vermiştir. Ka- ğuk et ihracab için de incelemeler yar lngiliz bandualı Orontes ,ve Stt 

ispanyaya mal gönderen Türk ihr~ sımpaşadaki Musevi mektebi de bu pılacıik ve et. ihraç maddelerimiz ara- vapurlarile 1100: bir Bu1~r • ~ 
catçılan, mal bedellerinin ödenmesi İ· sene kapanacakbr. Bu okullardan a- sına dahil edilecektir. Heyet dün bu de tehrimizc 150 seyyah gel fi· 
çin fktısat Vekaleti nezdindeki teşeb- çıkta kalan Türk öğretmenleri peyder· hususta mezbahada yaptığı tetkikleri Seyyahlar dün akşama kadar ~e 
büslerine devam ebnektedirlcr. Türk pey münhallere tayin cciileccklerdir. Vekalete al'zedecektir. zin muhtelif yerlerini gezmi,JercJi' 
tacirlerin ispanyadan alacakları yedi 

milyon frank kadardır. Kal'adeniz mm- Hala teşhir salonu 
takası tacirleri ve yumurtcı ihracatçıla- Halı Anlaşılamıyu hastabk 

. 
Muamele vergisi ve sana~ 

n ispanyadan alacaklarına dair olan sergisinin agıldığı Sultanah -
metteki hamamda ziya tertibatı yapıl • Şişlide Metanet epartıınanında otu • 

vesikalarını Türkofise ibraz etmişler, 

Sanayicilerin muamele vergi ~ 
muaf tutulmaları için yaptıkları 
büsler henüz müsbet bir netice rcJe 'f 
miştir. Bu hususta müzakerele J 
lunınak üzere ayrılan komisyon18 ' 

den itibaren faaliyete geçmiş ve 
lannı hazırlamağa ~lamışiardıl· r 
porlar yakında İktısat Vekaletj.,t 

zcdilecektir. 

Ofis de bu vesikalan lknaat Vekaletine maeı ve karanlık kö~lerin de bu au • ran Halil odasında ifade veremiyecek 
göndermiştir. retle tenvir edilmesi kararlaştırı1mıştır. bir halde baygın bulunnı'tŞ, yapılan 

Mimar Sinanın eserlerinden olan bu d ld v u Jleye ugv radıgv 1 Bu cihet halledilince ihr~tçılan - h . h' l h 1. muayene e ne o ug • 
mız bankadan aldıklan avansları ödi- a~~lm bkü~ük hır teş ır 98 onu a ıne anlaşılamamıf, imdadı sıhhi otomobili 

getırı ece tır. 
ycrek para çekebilecekler ve bu suret- ile hastaneye kaldırılmıştır. 
le itler daha normal bir seyre ıirm~ 1 
olacaktır. Nöbef çi 

Otomebil kazaları 
2322 numaralı taksi otomobili Dol -

mabahçeden geçerken Mehmet oğlu 
Osmanın yük arabasına çarpmıştır. 

M üsadcmede hayvanlar yaralanmış, 

arabanın oku kınlmtf, ~oför kaçmış· 

tır. * ] 195 numaralı otomobil Üniver
site kapısı önünde Selanikli Mustafaya 
çarpmış, vücudunun muhtelif yerie -
rinden ağır surette yara!amıştır. Şo -
för kaçmıştır. * :~21 numaralı otomobil Köprüde 
karşıdan karşıya geçmekte olan !l ya· 
şında Hüseyin oğlu Necatiye çarpmış, 
nğır surette yaralamıştır. Necati Fm -
l4ıklıdaki evine nakledilmiştir. Şoför 
kaçmıştır. ------

Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaocler şun -
Janlır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Eşref). Ale.!Jldarda: 
(Abdülkadir). Balorköyünde: (İs -
tepan). Beyazıtta: (Asador Vah -
ram). Eminönünde: (Be.:ıir Kemal, 
Cevat). Fenerde: (Hüsamcd<liu). 
Karagümrükte: (Kemal). Küçi.ikpa
zarda: (Necati). Samatyada: (Ero
filos). Şehremininde: (A Hamdi). 
Şchzadebaşında: (Halil). 
Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (Hidayet). Hasköyde: 
(Barbut). Kasımpaşada: (Vasıf). 
Merkez nahiyede: (Galatasaray, Ga
rib). Şişlide: (Maçka). Taksimde: 
(Kurtuluş, Kemal Rebııl). 

IUsamere tehiri 
Ortaköy Fukaraperver Cemiyetinden 

aldığımız. bir varaka, 29 ağustos cumarte
si akşamı Bebek bahçesinde tertip edilme-

si karar altına alman kır eilencesinin, ha
va muhalefetinden dolayı eylülün bC§İnci 

cumartesine talik edildiği bildirilmektedir. 

K.aydediyoruL 

......................... ------·-······· .. -···--··-
iRTiHAL 

Güzide Türk kadınlarından ·~ Tepe-

Evkaf su sahyor eP 

Evkaf idaresi halka hilesiz J1I ~ 
suyu içirmek maksadi)e Beya%•1~ 
makef Hanı altında, Yeni Üt~ 
Bankası yanında, Teşvikiyede .,d1J ~ 
kithanede olmak üzere 3 su deP"'"' 
sis etmiştir. J 

ı . k'lA • lelj\e"' 1 lende satış teş ı atı genıŞ 

yeni şubeler açılacaktır. A 
.....,.._. . ...._..... ... _.. ·~-· . 

delenli ahfadından Yeni§ehirli Bayan q. yeni Neşriyat /,J 
ref dün gece Modadaki kötkünde •efat d'.ı 
etrniJtir. Merlwm s$sen beı YllJRla ka- Son mektup - Muharrtr Ferld:ıfl.;; 
dar ya§amıt eski edebiyaturnza vukufu ile 1935 senesinde yazmış olduğu :ıneııııe "' 
tanınmııtır. Neslinin bütün edebi ,ükıek klyelerlni aSon Mektup> 1sil\i alWl~ 
simaları onun dostu ve a,inası idi. Toruna yarak neşretmiştir. esef• f. 
ressam Melek Celile ve oğlu muallim Bay 15 hikfıyeden. mürekkep olan _lbu e1" 

d d k t C 1• 1 Sofu'ya dolunun lıaklki renklerlnl, bclirllJ\ 
Kazıma ve ama ı avu a e a öyliJ 

SAllAH 1 iMSAK 

10 44 14 8 58 
5 21 ,.....,___ ---=---a _,:__4_2 _

1 
Kabataş mezunları cemiyeti 

-- O ,o lkind ı Ak~am Yatsı Kabataş Lisesi Mezunları Cemiyeti 

Üskiidar, Kadıköy ve Arlalardnkiier: 
Büyükadada: (Merkez). Heybeli -
de: (Yl.L5uf). Kadıköy eski İskele 
caddesinde: (Bilyi.ik) . Kadıköy Yel
değirmeninde: (Üçler). Üsküdar 
İmrahorda: (İmrahor) . 

beyanı taziyet ederiz. Cenazesi Eylülün mlş, sahifelerinde Ana. yu,.uun ~t!Cill~ 
ikinci çarıamba günü saat on birde Moda nı kullanmıştır. Son Mektup blk· ölt , 

v . d ,_.. mlmlzde sesini duyurtacak bir eser ~V çnymndaki kötkünden kaldırılıp h.& IKOY 111 V 

• • IJ. ::ı. ı V. "'· l). ::i. I O. cumartesi günü saat 2 de Eminönü 
E. 5 31 9 12 U - 1 36 Halkevi salonlarında aenelik toplantı-

.:,...z_ . .:.-ı ~-' :..1..;8..:...·_5..;.ı_5_5_.__8_4_2_20 __ 11.....__. sını y.apacak tır. 

Oz.. Dı'limize Do~ru - Tiirk Dili lÇ el ~ iskele camiinde namazı kılındıktan sonra .ıo 11 
Sahrayı Cedit:eki aile makberine defnolu- aylık mecmuadır. 3 üncu cildin 

1 1 

nacakhr. çıkmıştır. 
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MEMLEKET HABERLERİ Halk evlerinin faaliyeti 
ı~ 

Boyabat kasabası beş l 4lpulluda . .
1 

· iş hayatı 
yılda ımar edı ecek ço~~ı;;ı;.~~~u~hveı!1t~;~r~·:-

8e~ 11 k b• 1 bu""tun•· ·h • lışma saatinde hiç kimseyi buralarda ., yı ı ır program a ı tıyaçlar tesbit görmek mümkün değildir. Bu mevsim 

edildi, Kaymakam ve Belediye Reisi elele Alpullunun faaliyet mevsimidk. Köy -
vererek calısmaaa bıu:ladılar. 1? her g~ yüzlerce araba pancar ge -

"W Y ~ -T tınnektedir. Tokat (Huaual) - Halkevi tarafın • ~lar artbrılinlf, altı ay içinde bir çok 

fobi Halkevi musiki kursuna iftirak edeDler 

>ıı~ Bey - Siir
0

.atc ba·ı Dcnbde de vapuru, 
~tu.ı dostum, ls.nrarb da· sandala tercih edel'im .. 

otoınobili arabaya .• 

Yakında şeker fabrikası faaliyete ge- dan bir muaiki kunu açılm11tır. Kuraa evin temsiller verihni,tir. 
çecektir. Bu fabrikada anıele iki kıs - müzik kolunun !tütün menauplarından baı· Evin bütün tubeleri. altı ay içinde bir 
ma ayrılır. Biri gececi, diğeri de gün - ka hariçten de bir çok talebe devam et • çok itler baıamuılar ve muvaffakiyetler 
düzcüdür. Mesai saati her iki işçi gru- mektedir. Kun mual~iini de Kemal ide etmiflerdir. 
punda da 12 şer saattir. Bu ameleler a- Tunay deruhde etmit bulunmaktadır. Önümüzdeki aylar içinde doktor, bay· · 
rasında her 15 günde bir de mesai za - Urfa Halkevi .?hf'D"J.n tar, eczacı. tanın direktörü ve daha bir 
manlarını değiştirme yapılır. çok bilgili adamların katılacaiı büyük bir 

Fabrika kantini işçilerin bütün zaruri l kafile köyleri gezecek. baatalan muayene 
ihtiyaçlarını giderebilecek yaziyettedir. edecek. iliç dağıtılacak, sağlık ve cum • 
Fabrika işçilere biri gündüz saat 12 de, • huriyet rejimi üzerinde k.on&lfll18lar yapı· 
diğeri de gece saat 24 de olmak üzere 2 'lacalr.tır. 
vakit yem.ek tevzi etmektedir. Köy muallimlerinin klf gecelerinde, o . 

Alpulluda toz çok fazladır. Buna rağ
men sebze, et ve saire yiyecekler açık -
ta ve toz toprak içinde satılmaktadır. 

- Peki öyleyse Hasan ı Hasan Bey - O başka, 
Bey, niçin Ad=-ya sandalla ben \'apur dcmeklc AJ~ay 
gidiyoruz!- vapurlanm kastetmedim! 

kuma, yazma öğretmeleri, medeni bilgiler· 
de bulunmalan için tertibat alınacaktır. B" 
itler için bu eenelci bütçeye tahsisat konul· 
muıtur. 



g Sayf, 

Kıskanç bir ana kocasile 
üç çocuğunu öldürdü 

* * * Buhran içinde yakalanan kadın: - Beni bırakın, 
öteki_ çocuklarımı da öldüreyim 1 diyordu. 

. Paris Ağustos (Hususi) - Nantes-ı 
va tüyleri ürpertici bir cinayet olmuş
tur. Bütün Fransa bu cinayetten bah
setmektedir. Bir kadın kıskandığı ko
casını ve altı evlfıdından üç tanesini 
merhametsizce oldürmü!?tÜr. 

POSTA 

Hayvanlar 
konuşurlar mı? 

1 
"' ....... ------

Bir kısım alimler, çıkardıkları 
seslerde mana bulunduğunu, bir 
kısmı ise bunların şuursuz hay-
kırmalar olduğunu söylüyorlar 

Hayvanlar ağızlarından sesler çıka
rırlar, mesela merkebin, beygirin, ho
rozun kendine mahsus bağırmaları var
larlar, fakat acaba kükreyiş, miyav • 
larlar, fakat acaba bu güğreyiş, miyav
layış ve hav1amada sözler ve manalar 
var mıdır? 

Vak'a şu suretle cereyan etmiştir: Hayvanat alimleri bunun üzerinde 
Nantes'da Sen Terez mahallesinde 

uzun senelerden beri yerleşmiş ·bir a- ;ı derin tetkiklerde bulunmu:-;)ardır . 
ile oturmaktadır. Garclle ailesi den- lngilterede bir al!m h~rozları mü-
mekle maruf olan bu aile konu komşu- ışah~de altına a1mıs, seslerini plağa, 
ya ve yeni evlenen çiftlerle nümunei ~aklettirmiş, ihtiza~ları tesbit etmiş ve 
imtisal teşkil etmekte, herkes mes'ut 

1
seslerinde bizim kula~ımızm alamadığı 

çift diye onlnrı göstermektedir. farkların mevcut olup olmadığını tes-
Altı tane çocukları vardır. En büyü- /bit etmek istemiştir Onun ne netice 

ğü 9, en küçüğü de 2 yaşındadır. ıaldığını daha öğrenmeden, Avusturya-
Saadet Bozuluyor /Jı bir alim de ayni tecrübeyi bP-ygirlere 

Fakat Madam Garelle altıncı çocu- tatbik etmiştir. Avusturyalı alime na-

ğunu dünyaya getirdikten sonra 'bir zaran beygirler birbirlerile konuşmak-
Histcrie buhranına uğramış ve ailenin ta ve mükemmel sur.ette meram anlat-
ağzının tadı bozulmustur. Kadın ara maktadırlar . 
sıra sinir nöbelteri g~çirmektedir. Madam Garelle Şimdi ilim adamları iki kısma aynl-

Mösyö Garelle karısını çok sevdiği n;.utfağa gidiyor, eline et satırını geçi- mışlardır. Bir kısmı hayvanların kat'i-
tç· ı kınd kta rıyor. Ve hiç bir şeyden haberi olmı· _ ın onuna ya an meşgul olma -

11 
yen konuşmadıklarını agızlarından 

dır Rahat ı · · 1 . · te yan zava ı kocasının kafasına birden- ' . . . · . . s~z anıp sınır enrnemesını - . . . . _ . şuursuz sesler çıkardıklarını ıddıa et-
mın ıçın elınden geleni yapmakta ve bıre ındırıyor. Adamcagız nefes bıle k d' l 
karısını iyileştirmeğe çabalanıaktadır. alamadan boğuk bir hırıltı çıkararak, meD~~ ırb~r.kı . b 'dd' .. 1 .. . . ~ . ruhunu teslim ediyor. ıger ır smı :se u ı ıayı gu unç 

Fıkrı Siabıt b I k d kt d' l k. · 
Fakat buna rağmen Madam Garelle 

hırçınlıklarını arttırıyor, ve koc.:asınm 

I. d k' b" ük. k d u ara eme c ır er ı. çer e ı en uy çocu . arbenin 
gürültüsüyle uyanıyor, ağlanıağa ba§· - Biz hayvanla.tın ağızlarından çı-

artık kendisini sevmediği zehabına ka-
lıyor, çılgın ana, bir kahkaha atıyor: kardıkları seslerin manaları oılup ol· 

pılıyor. - Onun evladısın .... Sen de gebere-
- Altı çocuk anası oldum, üzerime ceksin! diyor ve çocuğun üzerine koşu

de sinir geldi. Artık muhakkak beni yor, ancak dokuz yaşında olan yavru, 
sevmez, gider güzel kadmlarla düser b.üydük bir kork~ ile karyolanın üze
kalkar diyor. " . rm e sıçrarken obür çocuklar da uya-

nıyorlar. 
Kocası karısının kafasındaki bu ka-

ra düşünceyi bertaraf etmek için fev- Kendisini adamakıllı kaybeden an
kalade uğraşıyor. Serbest dakikaların- ne, elindeki satırı önüne gelen yere vu
dan hiç bir tanesini dışarda geçirmi- ruyor, evvela beş yaşındaki yavrunun 
yor. Evine bağlanıyor. Karısıyla meş- kafasını parçalıyor, sonra ortancanın 
gul oluyor, fakat onun hıçınlıklarına canına kıyıyor, ve nihayet kardeşleri
bir türlü mani olamıyor. nin bu feci akıbetini görerek korku-

Diğer taraftan Madam Garelle şüp- dan bay~an üçüncü ve en büyük ya\'
helerini izale etmek şöyle dursun bila~ ruyu boguyor. 
kis gittikçe sinirleniyor, ko'!asının ar- Bu gürültü üzerine apartmıanın alt 
kasına adam koyuyor, günün gayri mu- katında oturanlar yukarı fırlıyorlar, 
ayyen saatlerinde çalıştığı yerde bas- kadım acı acı kahkahalar atarken gö-
kınlar veriyor. rüyorlar, elindeki satırı teslim ediyor: 

Bazan kocasından af diliyor, ve ba- - Neye geldiniz? Ben diğer üç ço-
şını alarak kırlara gidiyor. cuğu da öldürecektim, diyor. 

Facia Gecesi Hep o alçak babanın evlat1arı de-
ğiller mi kahrolsunlar ... 

Facia gecesi Madam Garelle yatak-
tan birdenbire kalkıyor. Kocası yanın- Sonra hüngür hüngür ağlıyor. 
da derin bir uykuya dalıruş, ufak bir Polis bu acıklı hadiseye vaz'ıyet et-
perde ile ayrılan yandaki odada ise üç miş ve tahkikat yapmağa başlamıştır. 
küçük çocuk uyuyor. Kadının çıldırdığı tahmin edilmekte-

Kadın yatağından fırlıyor, doğru clir. 

Okuyucularıma 
Cevaplarım 

Şişlide oturan bir delikanlı, ken
di ktillandığı inisiyallara göre Bay 
M. S. P. üç ay ev.vel bir genç kız ile 
tanışmış, sevişmiş, nişanlanmış. Fa
kat aradan çok zaman geçmeden 
genç kızda bir uzaklaşma hissetmiş, 
sebebini düşünmüş, bulaMamış, 
benden soruyor. 

Bu okuyucum 19 yaşındadır. Kız 
da hiç değilse 16, 17 yaşında ola .. 
cak, adeta iki çocukturlal'. Çocuk • 
Jar niçin rülerler, niçin kaş çatar • 
lar, niçin darılıp, neden ağlarlar? 
Yanlarında bulunmalı, ancak o za· 
man anlaşılır! 

* Gene Şişlide oturan bir genç kız, 
kendisini nişanlısına daha ziyade 
sevdirtmek için benden bir reçete 
istiyor, bunu kendisine genç kız kal~ 
binin daha iyi ilham edeceğine ka -
ni olmakla beraber söyliyeyim: 

Erkeğin iizerine fazla diişmeyi • 
uiz, muhakkak kaçar. Ou.:ı karşı faz
la çekingen de davramnayınız, mu ... 
hakkak unutur, başkalarının arka • 

-

ıına düşer. İyisi mi daima tabü o • 
lunuz, kendinizi olduğunuz gibi 

ıösteriniz. Hele yapmacıklardan çok 
çekininiz. Bu vaziyette sizi severso 
aşkı sa.mimi ve devamlıdır. 

* Balyede Bay Turana: 
Memleketinizi yakından maale • 

sef tanımıyorum. Bir fikir veremi • 
yecejim. 

* A. M. M, F.: 
- Aşk semtle, hava ile, su ile de

iişmez. Siz sevmiyor, gönül eğlen
~yorsunuz. Bir ıenç kız içiıı eıı iyi 
hareket •iır başh olmaktır. 

* Ankara Ç. S. C. M. Ergüleç: 
- Hayatınızı kazanıyorsanız, ya

pacağınız en makul hareket kızı ai
lesinden istemenizdir. 

* Y. Ziya Yurt Övren: 
- Hayatınızı kazanmadan, bir yu

va kurmak kudretine maddeten nıa
lik olamadan nasıl oluyor da bu şe
kilde harekete kalkışıyorsunuz?. Si
~e gönlünüzle değil, kafamzla hare
ket etmeği. tavsiye ederim. 

TEYZE 

madığını kestiremeyiz, insanlık alemi
nin haricine çıksa!..: ve muhtelif lisan
larla konuşan kimseleri Lir araya ge
tirerek onların münakaşalarını dinle· 
sek acaba ağtımızdan çıkan kelime· 
]eri tefrik edebilir misini7? 

Hayvanların ağzından çıkan sesler 
içinde bizim kulağımızın ~lmadığı Nü
ansların mevcut olmadığını nereden 
biliyoruz? 

Onların da beyinleri var. Hareket
lerinde şuur görüyoruz: 

Bir kedinin kendisir.i ateşe attığını, 
otomobilin önünden kaçmadığını hiç 
gördünüz mü? Bir tavuk kanatlarını 
yavrularının ü~erine niçin . gerer. De
mek ki onlarda da ~um vardır. 

Şuur olunca birbirlerine meram ifa· 
de edecek sözler sarfetmeleri de çok 
muhtemeldir. 
' Amerikalı bir mütehassıs da bu fikri 
şu yolda teyit etmektedir: 

- « Bir tavuk civcivlerile gezınır
ken gökte ve hatta çok yükseklerde 
bir atmacanın uçtuğunu görünce bir 
ses çıkarır. Dikkat ettim. Her tehlike 
anında ayni huçın seale haykırır. Ve 
bu haykırış üzerine bütiin civcivler 
derhal analarının kanatları altına sığı· 
nırlar. 

Vahşi kuşların av aramak için uç· 
tokları zamanı bilmem hatırlar mısınız? 
Gökte bir daire te~kil ederek uçarlar, 
içlerinden bir tanesi dai:-eden ayr~~ır, 
diğerleri dönmekte devam ederler. On· 
deki gider bataklıkların üzerine alçalır 
o keşif vazifesini yapar. Gl!ri döndüğü 
zaman daire birdenbire bozulur. O 
zaman her ağızdan sesler çıkar, müna· 
kaşa ettikleri hallerinden bellidir. Ni
hayet bir mesele üzerinde karar kılar· 
lar ya hep beraber aşağıya inip avlarını 
haklarlar yahut da uçup giderler.» 

Amerikalı mütehassıs demektedir ki: 
eğer keşaflık eden kuş meıamını anlat· 
masa bunlar nasıl olm da uçmakta veya 
aşağıya jnmekte karar verebilirler. 

Hava kurumuna yardımlar 
Artvin, 1 (A.A.) - Bu hafta içe .. 

risinde üç uçağımızın köylerinin üze
rinde uçmakta olduğunu gören ve çok 
sevinç duyan Yusufeli kazasının Ersis 
köyü halkından bir bayan boğazında 
taşıdığı zinet altınını ve bir §iftçi de o 
gün döğmekte olduğu harman mah .. 
sulünü tamamiyle hava kurumuna te· 
berrü etmişler ve bütün köy halkı da 
o gün akşama kadar hava kurumuna 
para ve zahire teberrü etmişlerdir. 

SIHHİ BAHİSLER 

Şehirlere en korkunç 
hastalıkları yapan toz 

meselesi nasıl halledilir1 
ellerinde 
en ınübİ 

Belediye amelesinin, ev hizmetçilerinin 
süpürğenin alındığı gün toz meselesinin 

kısmı ortadan kalkmış olacaktır 
Yazan : Doktor lbrahlm Zltf Öget 

Şehirlerde toz· meselesi son derecede · d 'k b'l h h ı/ 1° tın e ı en ı e iç oş değildir. ,...il 

ehemmiyeti haiz bir meseledir. Havaya bu tozlar içinde henüz nekahat del 
yayılan tozların teneffüste güçlük husule yatağında bulunan bir kızıllı ha:.tıırıll1 
getirmesi ve hatta hazan ziyanın güzel te· d""k'" t"l · b" • ki h d"~ o un u erı, ır çıçe i aslanın o 
sirlerini azaltması gibi mihaniki zararların- tüleri, bir veremlinin balgamları, bir 
dan başka bilhassa hastalık nakletmesi gi· I j h h~ı pa az ı astamn ağız ifrazatı ve ya 
bi hayati tehlikeleri vardır. tifolunun kazurat zerratı VP. parç111•11 

Maalesef bu belaya karQ1 çok kuvvetli b J b·1· j ı.~ ., u una ı ır. şte o zaman bu kayıtsızı> 
müdafaa vasıtalarımız yok gibidir. Ve maruz kalan bir çok vaıaııdaşJarı 
mevcut olan vasıtaların dci layıkile tatbiki hastalanmalarına ve ölümüne sebebb'e 
çok büyük mü~külatı mucip olmaktadır. ıilmiş olmaktadır. Bütün bu izahattllıı 

Sokak tozlarının içinde muhtelif mad· h' l 1 hl~ ra şe ır toz arının zarar arı ve te 
deler vardır. Bunların bir kısmı tamamen hakkında fazla söz söylemeğe lüzuf11 ' 
mihaniki tesirleri ile zarar verir. Fakat tiyaç kalmaz sanırım. 
bizzat maraz amili değildirler ve mühlek Görülüyor ki toz problemi tahı1liJ1 
te değildirler. d"Jd•W• d dah b 1 ı ıgm en a çok mühim bir e 

Fakat bizim en çok korktuğumuz Ü • hıfzıssıhhası meselesidir. Buna şüphe 
zerlerinde mikropların bulunduğu tozlar- Fakat bu meseleyi nasıl halletmelil 
dır. Yerden kalkan ve üzerinde adedi sa - p k 1 ı1' rati o arak toz meselesi ile ÜÇ 
yılamıyacak kadar ç~k olan mikro.plaı ıo- lif k ld ı· ı1' te şe i e mücadele edi1mek at1 

kaklarda ve umumi yer1erde her daim ha· t _ Umumiyetle sokak tozları j(e 

valanarak akciğerl~rimize kada1 dahil ol· cadele. 
maktadır. 2 1 r. .. .. - Evlerden ve sair meskenleroe 

Her şeyden evve) orta derecede buyuk . kagwa atıl t zl 1 .. d 1 . . d w• an o ara muca e e. 
bir şehrın sokak tozlannın tevlıt e ecegı 3 S k k1 d · ı· h yv' - o a ar a pıs ıyen a 
avarizi tetkik edelim: Sokak tozlannda k h 1 l .1 .. le~ . . uruyup ava anan toz arı ı e muca0 

her türlü nebatat ziraatinın, ınsan ve bay· 
vanların ve ifraz.atının binbir türlü mah • * 1 - Sokak tozlarından kurtullll~ 

ıelesi, şehrin, caddelerin ve sokaklıstt0 

Haatalarm balgamları bu meyanda en pılış tarzı ile şiddetle alakadardır. yo 
başta gelen ve en mühlik olan ifrazattır. rın çok mu;tazam asfaltlar ile yapıl 

aulatını bulacaksınız. 

Kezalik tiyatro, sinema gibi yerlerden günde iki defa bolca yıkanması, $iİ 
ve yahut bu gibi umumi toplantı mahal • usulünün tamamile kalduılması gibi 
!erinden de vücudumuza mikroplar dahil canlı esasları burada zikredebiliriı· 
olurlar. Bilhassa kalabalık bir kitlenin Fakat gerek toz toprağın ve ge 
mütemadiyen girip çıktığı bu gibi kapalı gürültünün önünü almak için 11ehit 

Yerlerdeki tozlar içindeki mikroplar • bu- h d" J h i mü en ıs erin ve müte aseıııların yeıı 
raları hiç güneş görmediği için • daha ze- usuller bulmalarına intizar etmek ı' 
hirli ve daha mukavim olUTlar. ti' d · Ehl" h t · (k"pe~· n eyız. ı ayvana ın yanı o 

Sokak tozlannda en ziyade bulunan ve di, uçan hayvanlar ve at gibi) her giİ~ 
korkular yaratan mikroplar tifo, zatürree kaklara terkettikleri kazurattan ve 

0

1 
mikrobu, verem mikrobudur. Bunla toz- tevellüt edecek hastalıkların önünİJ ' 
)arda bulunan diiğer mikroplara nazaran için çok şiddetli ve ciddi belediye ~
daha mukavim ve daha zehirli ve lehli • lan tatbik etmek lazımdır. Hayvan ti 
keli olanlardır. Bu mikroplardan bagka lerinin hayvanlarının abdestlerinin feJıi 
çocuk ko]erası yapan ve mide ve barsak den geçen nehirlere ve yahut deniı 1'J 
hastalıklarım meydana • getiren meşhur larına ve yal:ıut hiç olmazsa kenar 1' 
kolibasil mikrobu, flegmon gazöz denilen rımlarının bir tarafına bırakmalarını ~ 
çok mühim bir hastalığı tevlit eden Nikola· etmek, aksi takdirde sokak1alda g~: it 
yer basi]i, tetanoz mikrobu, meşhur pr • m.iyeceklerini bildirmek lazımdır. Bo>' 
bon hastalıiını yapan mikrop ve diğer nizamın tatbiki güçtür. Fakat ne Ô~ 
muhtelif entanlar ve meseli. grip hastalığı- çok faydası dokunacağı ve eskiye ~ ti 
nı tev1it eden mikroplar da havadaki toz• vaziyette bir ealah husule getireceS1 

larda bol bol mevcuttur. - hakkaktır. 

Bu mühim listeye ebemmiyetçe diier ; Üçü.ncü, yani ev tozlarına gelirt't: 
}erinden asla geri kalmıyan tufeyli hay : hususta ideal olarak yapılacak §eY 

vanatın yumuitala~nı, ıerfelerini de ili- bela kanalizasyonları tesis etmektir· 
ve etmeği unutmıyalım. . " Fakat !tlraf edelim ki bütün buntsrıı'1 

Bu tufeyl,tın imilleYinin sokaklarda do- pılması çok masraflı bir iştir ve nihll>'' 
laşan ehli hayvanatın, bilhassa köpeklerin istikbal m~selesidir. 
kazuratından ileri geldiğini zikretmek icap 

eder. 
Fransanın Liyon şehrindeki köpeklerin 

mezkur ıehrin nüfusuna göre bir nisbeti 
yapılmıştır. Llyon altı yüz bin kişilik bir 
tehirdir. Burada beş yüz kadar köpek tes· 
bit edilmiştir. Her köpek 250 gıam ka • 
zurat çıkardığına göre her gün bu hay • 
vanların öteye beriye bıraktıkları, serptik· 
)eri pisliklerin miktan iki bin beş yüz ki • 
)oya baliğ oluyor. Bu miktar her gün cad· 
delere, sokaklara veya meydanlıklara kö
pekler tarafından yayılmaktadır. Bunlara 
i]aveten ıehirldde adetl~l'i oldukça çok 
olan kedilerin. kuşlann, ve günden eüne 

adetleri artan güvercinlerin pisliklerini de 
ilave edeuek bu fecaat hakkında bir fikir 

edinilebiHr eanırım. 
Bunlardan maada meskenlerimizden 

dağılan, •CTJ>ilen tozlar vardır. Her sabah 
i11ıüzar ev hizmetçileri veya ev kadınları 
ev temizliğine batladıklan vakit ilk işleri 
yerlerde bulunan halıları eilkelemek, eşya 
ve mobilya üzerindeki tozları bezler ve sÜ· 

pürgeleri ve paçavraları tiddetli aallama .. 
)arla sokağa doğru atmaktır. 

Bu ev tozları bu suretle ba,Iarımız Ü· 

zerinde dalgalandırılırken, yalnız biz de • 
ği}, o ıokakta bulunan ve yiyecek, içecek 
ıatan dükk&nlatın içine ve pasts ve bö • 
rekçilerin mallaı~ üzerine de serpilir, siner 
duruı. Bunlar alelAde kiİ ve toz vaziye • 

Şimdilik evlerden, ba1konlardart ~ 
çarııaf, yorgan ve aairenin ııilkelenf11 f 

bi umumi hıfzıssıbhat kaidelerine t~rı'; 
zıt olan hareketlerin kat'iyy~n önı.ıll 
mak lazımdır. 

Dahili avlu ve bahçeleri olan bin' 
apartıman1arda temizlik. işlen içeri0.~ J 
pılmaJıdır. Bütün bunlara rağmen it•~~ 
mek lazımdır ki bu tedbirlerle ıelı 
ortadan kalkmıyor, ıadece azalıyor· 

• ıl' 
En iyi çare ıüphesiz tozların siir ' 

antiseptik bir aurette boşluk borulıafl 
ııtasile toplanmasıdır. 

Buna intizaren evlerde ve apartıfll; 
da süpürgenin tamamen kaldmlı:rı1111 .;t t 
lif ediyorum. Muşamma1arın, taht• Jt 
but parkelerin evveli. nemli beıle;,~ 
kabası alındıktan sonra ikinci bir 
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linme ile temizlik çok güzel temırt ~ 
Süpürgenin kaldırdığı toz ~ir ııı. 

vll• 
havada kaldıktan sonra tekrar ya jıı 
vaş odanın bütün eşyası üzerine ··,.ili 
baş1ar. Ekseriyetle sık sık süpı.I 11 , 

halde gene bir çok yerlerde tozlard• 
yet edilmesinin sebebi budur. 5' 

Süpürge ile toz ortadan kalkrıı;:~e 
dece yerini değiştirmiş olur. Bel~ Je~ 

l • . h' ·ı . . Jlerıf\ me esının, ev ızmetçı erının e . i~ 

pürgenin kalktığı gün toz meseletırı 
mühim kısmı halledilmi~ o]acaktıl'· 



2 Eylü\ SO"N POSTA 

Kral Edvardın bir günü 
nasıl geçer? 

Konuşma 

Kralın gardrobunda 150 kat üni -
forma ve elbise bulunduğu söyleniyor. 

' Fakat kendisi gayet sür'atle giyinir. O 
kadar ki bir üniformayı iki dakikada 
giyer ve merasime çıkar. 

Kralın, yelek giymek mecburiyetinden 
kurtardığı için en fazla 
beğendiği elbise şekli 

kat şampanyalarla, şaraplarla başı hoş 
değildir. 

Kral Edvard sigarayı da itidal dai
resinde kullanır. Sigaralarını yapan bir 
tnütehassısı vardır. Fakat bir sigarayı 
Eonuna kadar içtiği görülmez. Arada 
bir, bir yaprak siga>. Jsı kullandığı da 
' 'akidir, fakat yirmi sencde'lberi pipo 
içıneğe uğraştığı. halde muvaffak ola
rnamıştır. Pipo tütününü sevmemek
tedir. 

Kralm en belli başlı eğlencesi sine
madır. Görülmeğe değer hiç bir filmi 
kaçırmaz. Bilhassa musikili ve kostüm
lü filimlerden hoşlanır. Şarlonun eser
leri, en çok beğendiği eserler arasın -
dadır. Operalardan adeta kaçar. Fa -
kat musikili revüleri beğenir. Danslar 
içinde tangolarla rumbaları tercih e -
der. Arasıra bir valse de İ.:jtirak ettiği 
görülür. Kağıt oyunları, en sevmediği 
§eyler arasındadır. Bununla beraber a
rada bir poker oynı:ıdiğı da gö~ülrni.'ıs
tür. 

Kral EdYard günde b<'.-: altı saat uy
ku ile iktifa eder. Resmi işleıine bn:j
lamadan e'·vel validesini ziyaret ede -
rek yanında bir müddet kaldıktan rnn
ra vazifesine başlar. 

Bukingam sarayındaki dairesı üç o
dalıdır. Duvarları, atalarına ait atla -
nn resimlerile süslüdür. 

Kralın üç telefonu vardır. Biı isi ken
di hususi telefonudur. Ve bu telefonun 
numarasını ancak on, on be~ ki!ji hi1ir. 

Kral öğleden evvel,' mektuplarını o
kur, resmi evrakı imzalar. milrota.:: mi
safirlerini kabul eder, öJ le yeff1eğini 
rnlidesi ile birlikte yedikten sonra bir 
müddet istirahat eqer, daha sonra ge
ne iş başına geçer, akşama doğru işini 

B. Asım Us'a daha ehemmiyetli bir 
itirazım var. Kitabın bir çok yerlerin
de utenkib (ponctiationj halaları Yar; 
mesela: «Falanca: .... dedi» gibi cümle
lerde -«dedi» yi sahrbaşı yapıp majus
küllc yazıyor. Halbuki satlrbaşı yap -
manın, ınajüskülle yazmanın husus! 
manaları vardır; bunlar gelişi güzel 
kullanılacak şeyler değildir. B. ·Asım Us 
pekala takdir edeı· ki kitabını bilhas:>a 
gençler, mektepliler okuyacaktır; on
lar dili de, tenkili de bu kitaplardan 
öğreneceklerdir. Binaenaleyh, çok ti
tiz olmamız lazımdır; çünkii onlar için 
her yazı, eğlence için yazılmış roman
lar dahi olsa, kafalarını te:-jküe memur 
bir al.ettir. 

bırakarak biraz gezer ve gecelerini e -· (1) Vakit cep kitapları No. 1, 204 
vinde geçirir, yahut ziyaretlere çıkar. sayıfa, 15 kuruş. 

~~~~~~~~~~~~ 

lrl.ındamn nüfusu Dünya tüy sıklet boks şampiyonu 
Nev - York, l (A.A.) - Portori- Dublin, 1 (A.A.) - Serbest İrlan-

golu boksör Escobar, Amerikalı ltal - da cumhuriyetinin nüfusu nisanda ya
yan Tony Marino'yu 1 :1 'iincü ravntta pılan sayıma nazaran 2.!)0;).()()f} dir. 
nakavt ~derek dünya tü"y siltlet ~am • lH20 senesine nisbeten (j bin kişilik 
piyonluğu ünvanını kazanmıştır. bir noksan vardır. 

Savfa 7 

Tarihi abidelerimize 
nasıl bakıyoruz? 

1 
Eyüpte Nakkaş Has:n ;aş: türbesinde bulunan 
ve yerleri Türk eserleri müzesi olan memer 

I_ sandukalar güvercin pisliği içinde yüzüyor 

Yazan: Retad Ekrem Koçu 

Çinde romatizmaya karşı tatbik e

dilen en meşhur tedavi usulü, hastala
rı lav birikintileri içine tamamile göm-

mektir. Bu lav birikintileri sıcaktı'r. 
Hastalar buraya gömülüp saatlerce 

yattıktan sonra lavların içinden çıkı
yor ve romatizmanın sızı larmdan u • 
zun bir müddet için halas buluyorlar. 
Yine Çin1i1ere göre bu lfw birikintile
rine gömülen kısır kadmlar en k1sa za
man içinde kısırlıktan kurtuluyor ve 

birbiri ardında çocuk. doğuruyorlar • 

mış. 

Avusturyada hava kuvvetleri 
için iane toplamyor 

Viyana, l (A.A.) - Garnizon bu
lunan bütün şehirlerde hava kuvvetleri 
için ianeler açılmıştır. Eylul ayı içinde 
Viyanada da büyük bir iane toplana • 

caktır. 



1 Sayfa >soR POSTA 

Atatiirkten lzmire Selim 
• 
lzmir dün büyük şenlik yaptı, 
on binlerce halk panayırı ziyaret etti 

EylUI 2 

Başvekilin Nutkunun Metni 

lzmir Fuarı muvaffak 
olmuş bir eserdir 

lzmir, 1 (A.A.) - İsmet lnönü • mamlıyarak serginin inkişafına hizmet 
Jzmir, 1 (Hususi muhabirimizden) çok değerli Mısır hükumetine hararetle İsmet İnönü ve Vekilleri hamil bu- nün şölende verdiği söylev ~udur: etmelidir. Vililyetlerimiz burada tanış-

- İzmir neş 'e, sevinç içindedir. Şeh - teşekkür ederiz.» lunan İzmir vapuru saat on bir buçukta Arkadaşlar: tıklanndan sonra gelen siparişlerle ser-
rin muhtelif semtlerinden Kordona Şarbayımız nutkunu fÖyle bitirdi: limanımızdan hareket etmiştir. fzmir fuannı her taraftan gördük - .gi aynı zamanda insanın gözünü de do-
doğru akıp kiden insan kalabalığı saat ((Şartsız ve hudutsuz bir egemenlik- . Panayır açılmadan evvel ten sonra muvaffak bir eser kartısın-~ Ufak ~~une~e~ ~~a 
bire doğru son dereceyi bulmuttur. le ya,ayan Türk uluauna ve Türk Y.Ur- Izmir 1 (Telefonla: Saat on beş) - dayım. lfitiyorum ki, böyle bir eser b' variığ ~~ teşhi~ sergı~ı bu~k 

Kordonda ( 40000) kitinin toplan - duna bu saadetli aünleri gösteren eşsiz İzmir şehri, kulakları saran bir uğul- vücqpe aetinnek için çalışanlann ba 1
• ır a ~~l e.ttirec~ktir. ~er'Pde 

dığı tahmin edilmektedir. Halk sabır - Önderimiz Atatürke kartı duyduğu - tu içinde taşıyor. Sokaklar 0 kadar ka- şında 1zmri belediyesi ve lktıaat Vekil~·==~~~~~ ~cı:.· 
sızlıkla Batvekil ve arkadatlanm bek- muz ebedi minnet, aygi ve sevgi his- la balık ki caddelerden geçmek haki - vardır. Bir bç .ene evvel buraaa bizim ~ · 1 ed~lme • 

0 I ır 
le--'- edir katen bir mesele. Sulama makineleri a- bildiw• . L- ~~- L--- bi ha çok teYlerin tq ır ı emış o ma.sı-

11MSt • lerimizi sayın D-"'lbakanımızın iblagw w w .d ı:r··ı .. k gımız ıuuıt ve aueta ucuap r sa ..ıı.- Halb··'-= +--ır· Tun· kt · 
r __,. gır agır panayıra gı en .y.U turpar hali ele idi.. • . ,uu-. 'u.ıu .ızın zııı no aı na· 

Saat biri on.geçe zmir Vapuru kale buymmaaını yalvarıyoruz. Yaşasın caddesi üzerinde çalışıyor. Panayırın bi n lan ~u iktuadt hareke_tlerln zanndan çok kıymetli köşeleri olan 6ir 
açaklannda göründü. Az evvel bava• Türk Ulusu, yafUID Türkiye Cumhu- kapıları karu:ınnm: saat on ikide çalan r ~~~. b Jel'l Ye bu memleketin aa- yerdir. Gelecek sene aynca turizm kö
lanaıı eekiz tayyarelik bir 'han filo • riyeti, Y8fUlll Atatürk. yaf88lD lnö • gongtan so~-f;ri girip çıkırıak me- nayıı ıçm bir aümune aergİsİ olarak dü- şesi Jizımdır. 
muz lzmir vapuru üzerinde talrlaldar nü.» nedildi. fÜDmek ve h.rada bir kültür parkı ye- .. Tiirlrqe.Ji Tanıtmak lçiıa 
atarak, akrobatik hanketler yaparak Bapeldlin Natb Artık bütün paviyonların noksanları tiftirmek film uil ve yübek bir dü- kkada,Jar, eergiyi hütiin memleke-
körfez dııpansında Ba.tvekili eelAmi• - İzmir, 1 (Husust) - Belediye Rei- ikmal edi1miş bulunuyor. Yaln1z deko- şüncedir. te fimil büyük bir toplantı yeri ve ar-
mı,larclır. simjzjn çok alkışlanan nutkundan Sl>n- rasyon mühendislerile panayır komi - Bu lene Wr kaç ay içinde elde edi- aıuluaal büyük kıymeti haiz Türkiyeyi 

Körfezin içi ve dıtı motörlerle do • ra kürsüye çıkan Başvekilimiz ŞU nut- ser~~ memu:ı:ın paviyonları son de - len netice1a ilerde bu doıa,tığımız yer- tanıtacak bir vilıta haline getirmek için 
ludur. Kordon iie insandan mahter ai- ku söyledi: fa gozden geçırıyorlar. Ufak, tefek nok- lerin İzmiriD pzelliği ile hakiki ahenk- Yiliyetlerin lzmir vili.yeti de dihil ol • 
bidir. - Bu gW:el vesileden istifade ede- sanlar derhal ilrmal ediliyor. Fuarın tir bir mecmua 01-~ ümidi~· inamı- duju halde daha fazla ..... 1... lA .. 

Aakert btaat, m::-:L- iandarma rek İzmirlileri seJ.amlamak için buraya içinde şimdi bekçilerle polis noktalan da kuvvetli L!_ _,...tt dını znndu. Biz da L~, 1~~ , 
U1.1AAt ~ • ~ geldim. İzmir fuarının bütün meınle- d !aşı 1111' sure e uyan yor. aranız ~ümetin mea. 

lis müfrezeleri pasaport Ye vapur ıs • 
0 

yor. ' t İzmir .ap· araıulmal bir -W 61 adamı olarak bunu .. 1 ~ 1 
dır ket için sevilen ve beklenen bir mües- Son Posta sütunlannda panayırı z- _ .. _ 1 

•• .. --.- ~ • • soy~ ae.o-
kelesi önünde mevki almışlar . sese haline gelmesine ehemmiyet veri- mire gelerniyen Son Posta okuyucu- larak duf'UliilmUftür. cek eeneler daha ıyı çalışacagımızı a .. 

Adliye Vekilini. Garbi An~~l~ yonız. İzmir Belediyesinin, vilayetinin, larile şöyle dolaşabiliriz: Senelerdenberi buraya doat memle- ze aöz vermİf oluyoruz. Türkiye kül• 
meb'uslannı, Vali ve Belediye Reıaım vekiletinin bu giUel eser için çok ça- Kapıdan girince gözlermüzi çelen ketler iftirik ediyor. Bu 8elle Sovyet• tür ve ikhaac:li faaliyedezi mütemadi .. 
himil bulunan motörler körfez açıkla- lıştıklannı biliyorum. Fakat noksanla- renk ve ışık ziyafeti herkesi cezbede- lain Küze1 bir paviyonunu gördük. yen helecanda ve ileri hamlede olan 
rında vapura yanaştdar, npura çıka- nnı. neler yapılması icapettiğini fua- cek. Yirmi gün içinde adeta tabiate ta- D.t m ' 1 etlewia po.iJCJDluı bir memlekettir. Büyük bir kültür .fa • 
nk Ba,vekili aelimlaıddar n gezdikten, müsahebelerini tespit- hakküm ederek fuarın ötesinde beri- Doet mem1dr.etin her tıene her saha- aliyeti alan dil kurultayını kapadıktan 

8afvekil, validen ve beledi)re Teİ - ettikten sonra söyliyeceğim. Şimdi mü- sinde yükselen yeşil bahçeler, insanı da yaptığı terakkileri yakından gör - soma fzmir fuarını muvaffakiyetle~ 
sinden lzmir işleri hakkında malUmat saade ederseniz hep birlikte fuarı ge- yalwz makineden bit . eser karşısı?da mek bizim için memnuniyeti mucip mlf bulunuyoruz. Memleketimizi he& 
almış, istikbale gelenlerle kısa IÔl'Üf • zelim. • bıraknuyor. ~§~. kule~te fuar. ~ıno- bir miifaheclediı. Soyntlere lrmir .ergi .hada kültürel ve ekonomik salaada 

ı R.ac:vekil Panayırı Geznror su arasındaki ıkı genıc: tarh uzermde • _ı~!:_ _L_ • ı :.-:;...t.1.l-.:-.l- !L-ı ... L~-L. • • b .. !''- . . h me er yapmıştır. ~ k·J ka 1 .. 
1 

b' .. . h ""$1 Fu sme wuma enemınıyehe ..,..uCUU1ÇJI~ .ı-=r: ... l.lllC&. lÇID uyu.. retaıcum urua 
On binlerce halkın Kordonda top • Başv:ekil kürsüden inere. rna sa guze ır surprız azır anmıi- arm d 1 . bilh --1.L.. elr . • yalan alakalan L-· ·m,. hürıilıa 

t r kordelayı kesmişler ve on bınTerce da- bahçe seksiyonu müdürlüğü ıki geniş 0 ayı ana ~\ft" ehn ıstenm. ucyım• t o-
landığını gören smen nönü: . vetli ile birlikte p~ayıra girmişlerdir. tarhtan birine büyük Şef Atatürkün, Mısır paviyonunda pamuk sersin Ye )'11ndırmaktacbr. lmüre gelirken fUara 

«- lzmirliler fuan cidden be~ım - Başvekil her paviyonun önünde ayn diğerine Başvekil ismet İnönünün pn>- pamuk sahasındaki teraklileri bende ka1'fl büyük alaka perdikleri .,, 
aemişler. Bu alaka aüzeldir.» demışler- ayrı durarak alakadar olmuşlardır. Kız fil fotoğndlaruıı yeşil renklnle işle - iyi bir intiba hiıul etmiştir. Diğer eaer- fzmirlilere 1eMm w muh8'betlmnl 
dir. Enstitüsü paviyonu önünde duran Baş- miş. Benzeyiş ciddelı p.yam hayret. lmi de beieıWıecek lıalc:lediı. Mııırlıla- götürmeY.i bana emretrniflerdi. 

Ba,..-ekil. refak•tindeki zevatla ka-
1
.vekil: GeÇen yıl pma,mn açtbpnda huı. ra serpia perdikleri alMa için Arbdaşlar, huzurunuzda bu vazi • 

ra~a ayak atarken Kordonda toplanan KızlitftllllZlll S..leri nan bir ÇeiosJoınlrpb g&atec!i: hilaatae h ııklcüıleı ederim.. Y wıan feyi ifa etmek benim için tereftfr. 
en binlerce halk tarafnıdan cotkun te- - cKn:lanmız ne kadar da güzel~ ._ Fakatpuayırmmda TiWDye Y'lk- panyan11r Y .l.Wnn birıe ietifade • (ŞMldedi alltlflaı) İznıirde binlerce va
..büıatla karşılanmlf ft fiddetlıe al - serler bazırlJsorlar• diyerek iltifatta Türk e~rleri 0 kadar ~ ~ demişti dilecek hir ~ asim olduığama aö• - tariz•= bmaya toplandıldaruu eevint 
L-L-............ Bu candan eHr•t>• lzmir- bulunmuştur. Şll dakikada Çek ga:z;etecl.Sl burada bu- t-"'or z...Me tanzin el= mtur. Y • ve memnuniyet içinde olduklarını aör-
.......... ~ ~a..nL'-~.._ ..__ -y.a -e Maden anma Enstitüsünün bir ma- Iwısa da İzmir fuarında yükselen -·-,, • _,. • • 

llJl'ID o .. .7 ... 11:-=·-~ - - .. Türki . - Fuar her den nanltlan dtt Mlıa- tf91ııktidiıP ede• eli-. Cr' elr 11 'r im cak wler 
11aygılarile duyduğu hasreti tebarüz et· den kuyusundan farksız paviY?fttma yeyı gorse... şey ev- · el ek matme1r i9temi7oıwn. Gelecek 

tirm
• Nh.. giren Başvekil uzun müddet kalmıştır. vel Türkiyeyi haykırıyor. 'nirltiyede rım. ~ ll..L _ .a. b !......._._ ~ 1 __ • .. t..... ___ '---=- -=...ı::._~-. 

•yw üzüm yetŞyor .. fncir yetişiyor, fmdı:k nmu. im"""'?'' )&lllUIJ - ™ 1:1mn111 ,,_... pna~waa 
BafVekil Kordona dalduran - .!- Gazia~~=-slutneleri yeüşiyor, tütün yetişiyor, meyanko _ Arlr.daflar, fzmir fuarına. beyuel - cima ..... iyi Wr tanda aireceii•ize 

lerce halkı sellmhyarak Gazi konBP,ıa hlri'hnl taıaiından kü. bs~ palamut, zeytinyağı ve bhı- milel bir eln=mi,et kazaadırmağı da uw...r.._· i• lzwiıde aördüii-iiz 
lraclar yaya olarak m.....i..W. paviyonlarmda ma ar bir madde ve+iaivor. J"Uarımız<la dol'a- .ı:~.:~-:~-..... En evwel Lec -J<Lm jp liw ......... dolayı lzmirlilere t ... e••&&.& .,.... meydana getirilen eaerl8ri takdir ei.· .,, '1-w ~-- .-

lzmir, 1 (Husust) -Bol günqli, az . lerdir. J'ilibeli ~ pa.viyo-- şırken bütün mahsullerin nasıl~ - mühim olan lzmw fn--11. milll bir r• .. .- ._mir·"- eclenenk tize 
rüzairh bir hava Kültürparb giden =da dutan Başftkil: .:su deriler.in tiğjni, hazırlandığını, amballjlandı - taplanb ~ c1-'"'ll ~ Eier ı ~ Wda etmek üterim. 
yolun üzeri o kadar kalabalık ki nakil hepsi ~ mi yapılıyor?>. diye ğını en 1ılfak teferrüatma hdar göre - bit bütia m Lı •• lmir Madik ilım- n.t De*thin Pavt,anlnl 
"wtaları seçemiyor. sormuş, miitp* cevap aımca takdır et- biliyoruz. Tür~enin incirinde ):art wD r.a.zb+4i+i •+! ,.. ... a'W 11 bir fmdr. 1 (Bnmd) - İsmet İnönil 

Saat bet buçuk: Şimdi kalabalık bir miftir. yoktuı:. Kurtlarla yapılan müead'ele ha- sergi yapabilir ....... DIDM ulan - fmn eewwwan Sovyet Rusya, Kmı ve 
dalga halinde fuar yolunu sar Yüz- Başvekil gece sekize kadar pa.viyon- litiin genişliği1e panayırda retıam edi: - daşlar nwmda 'Wl l>eync:lwıitet ..ıa- Y1IDml paviycmJannda uzun mBddet 
'--- _ 1:. -'- '--ledi · g inosun ,, yor. d .ıa.L . .o.!. -----~---L:..: - Jta1m141r. Baıtni:il Mmr paviycıamıda 
mmgr ~ n~tası 'Ve uc ye memur- lan gıemıış, sonra panayır az - Soma .. Şeker. mensucat, maden ve a nezan ~ ~ r~r ?e P -·iP sanayii halrkmd• malGmlııl al· 
lan intizamı temine çahfıyorlar. Ho- da verilen 250 kişilik ziyafette buhm· sair sanayi müesseselerimiz nastl çah - zel eser vucuda ICtirımf olurur. =.;:-Jl'mrda pemu~ıJuiun çok wak· 
pulör kon.,uyor: muştur. şıyorlar? Aldıkları verimler nelerdir. Seraiye bir çok Tillyetler ittfrlk ve it ettiğini söylemiştir. 

- Alo alo buruı fuar ndyoeu. Şlm- 1 Mallarımızı kimlere nasıl ~NZ. Bu- muval.flliyctli eaetlcı tqlıir mnq - :ismet İnönü Yunan paviyormnda 
di açılma töreni yapalacak. &,vekil 81r ~... rada bir şifnryi biitüD d.ün)'allm alıcı: ladiı:. Tophı bir yenle memleketin eı- Tflrk - Yunan dostlujuna IAyık bir su· 
fuara gelmek için hareket ettiler. işte UVft •vw _.. ,,.. sabcı milletler:iiıia gözleri önüne. kD- 11e:1lerini. ~ vakit insan keneli ib-- rette hararetle karşılanmıştır. 
aelıyorlar.» GDnlük çarşamba yuyorur. tiyaa i9n bir çok kıymetli teYlere te • Hlllla . . ~-Dı ... ·-

Bareliil geliJOI' Notl•rt11dan (*) .c- Malımızı. alın. Bizden aldığmız sadiif diyor. Bunları chtanya anıttı:' llRll spercu 1 
H .. ,a 

nisbeUe malınıza müştenyiı!• nnıak bu yüzden memlekete aervet gı-l S8yallafİD8 hazırlanlJOrl.-Bu sırada kalabalık dalgalarından 
bir polia kordonunu yanyor. Derhal 
intızam iade ediliyor. Davetliler yer -
lennde. Türk ve ecnebi 39 pzeteci, 
y\lzleıce fotoğraf objektifi. ainemelar 

f.liyete seçiyor. 
Ba,ve'kil refabtlerindekı w:killeıle 

fıann bpwmdaki bmml tminde 
yerlerini alıyorlar. Şa elakibda t.y -
raldar fuar bpwnda .........,__ 

•••• .,. 1 •• b ..... 

Bandonun pldıiı llrilrlAI __,... -
dan sonra belediye ıeieimiz Dr. 8eb • 
çel künü,. pkıyor. S.. Mnf'rile
r-. diye ~ aatbnda Biz ay 
içinde JaDllD hanıWiii iiıeııiwle 7'ik
... fmıla KiirtüJpukm -ı ı..z.ı.. 
1-ılaimı anlabyor. Saya Bzthb•m 
lzmir fuarı münasebetiyle fzmire ve 
lzmirlilere aösterdiği alakaya teşekkür; 
ediyor ve ilave ediyor: 

fuara i,tirik eden devletlere 
teşekkür 

< Medeni dünyada her geçen yıl için 
ayrı bir mu affakiyet nişanesı olan 
milli siyasetimizin barış severliğe isti
nat etmesi, fuarımızın arsıulusal sa -
hadaki inkı afına hizmet ediyor. Fua
rımıza iştirak suretiyle samimi ve yük
sek alakalarından dolayı do.t Sovyet 
ve Elen hükumetlerine ve fuarımıza 
ilk defa iştirak ederek değerini arttıran 

lılide bulantıları Bu şifre malımızı alan memleketle - receğini umaıım. lkııaaOi mianaa~ Dün İstanbul Halkevinde yapılan 
Gelen hasta: re gümrük kapılarımızın açık olduğu- her şeyden evvel tanunal ve tanıtmak: bir toplantı esnasında HalkeVi sporcu· 
Eberiya .abalı kaDnnca: nu ifşa ediyor. Yaratıcı iktısat budur. mcaelesidir_ Yalnıa burada eser tcthirı lan tarabndan Rusyaya ya ılacak se-
l - Mide bulantmndan. Daha sonra.. Bunun başka bır mana~;ı ae., -.ilayeUesimiz u tıelmbimiz bu-ı yahatin teferruatı konuşulmuştur. Hal" 
2 - Ve hir ~ ~ istemedi • da artan istihsalimiz önünde balkm sa- adaki aatıslarınııı chemmiydli olması· kevi sporcularının bu seyahatlerine 
P.dea. tın alma kudretmi de arttırarak istih- r b .. "k ·b.. mer ba:.l-rnan.hchr. :Bay Cevdet Kerim başkanlık edecek-
il _ Yi_.__ -·L-'~- ..:L~-et e- ıı:. 1-· 1 k t · · d tm na uyu il' e ıs- .:... Katil 11 ;_.; gun-u·· vola çı· ~ .... - ~ ~ CtAlil mem e e ıçın e ar asma ve 8 .h . t t:t!!t-J ı: Mit- eh. ı- ~. e ayın ....-.& ,, 

~- fazlaJaşmasma işarettir. ·rasarrufun u ~~ nıyet ~ oıune :::... un ş rr .... kacaktır. 
v. ~kadar .pk "ft bulantı mü- manası bile KamiÜlt iktısadij-atı içi:D.• iten 1 edserh~~n~ tan~J5G•-ga:: e • rstaolut alfatiZm ı•"10iJ9ftlSI 
mdsbri ,........ .+ ..... •ıdıaa ve de tamamen değişiyol'. derse a ı L _ticaret e munas t 'f'e 
._... .._. Fula plH iPa .. _ mübadele o ıuabette artar. Muamele G ,.,.ımk 
._ .a J•"h•Jl'S , " İzmir f~ iştirak eden ticaret kadar artar ki, onun nereden geldiği. ~' lata.sıbu.1 atletizm şampiyonaaı için 
ı _ Fula ... ' " 1 11. odaları Türkı~ -e y~ti~~ ''e hazırla- '8haıin abmcmıaz. Bunun faydası her büyük hazırlıklara başlanmıştıı. 

oaıı. mal.lan butun bır dtmvanın gö'z - . . 00 
J - s.lpısa ,,. '" , h• '-la leri önüne sererken Türk ~adde'feT'i • feyGea evwl wsılerdım gelir. T.-bil allln. ı-otırama aöre 1 • 
dii[lı:iıa.. niıı yaru~ F;ansızm tngilizin, llmd mzlll 200t 300~ ~ 1500. 1{}.~ llQ. 4.00 
J - Y-.ılrlenl• ..,. Mr wn Almanın., Sovyetin de maTum teşhire-- Aı'bderb • milıetteıin bayatmda: 'ıfthialı, uzua, ,,ülı:ıeek. sınk. iiG _., 
tok • ~ diliyor. Dünya pa7.ar1arımn istihsa - hariet tiarret gibi dahilt tir:aret de m8 - atfamaler, diek. cirid, gWle lııblla ile 
MWecldi Uzun -..,etim ..,.anch.an litı ile bWm öz .istihsalatınm yan yana hi ml>ir ıof ayn•. Hatta haircı ticaret 400.1600 metre beyralr yarıfluı ya • 
pddılıı• i&...- ..._.hak ve • • dururken milletlere şunu söylemek is- daralmca daftili ticaretin ~itliği bir pıl'acalr.tır. 
tjpa?? m'* ._ ....... Fazla ekti :.a • w h dd ı._ .. 1. _.ı:_ ~l tiyoruz ki yetiştırdigimiz er ma e çok adantıWumza ~ca çarc:ws. ~ Müsabakalar için 19 ve 20 ey.-
~:~ .,pk bU mühil verdim. Bir Avrupada yetişenlere rakiptir. Çalışı- Memleketin muhtelif bmnları aıaam- günleri kararlaştırılmışttr. lstanbul at" 
hafta evden dlıaıı çıkmadı. İki gün ez· yoruz, onlara ye~erek beliti de pek da kaJ'fllılılı ta1Uflllağı temin etmek 1dizm. birincilik müaahakalarına An -
me ve kab yemekler, kızannı1 ekmelr yakında geride bırakacağt7" bmından bir fuan güzel bir eser- kara kmir Bursa, Balıke&irden atlet .. 

Burada bilhassa Trakya paviyonun- d a __ . k ~!-tr' __.._ı. ziraat " 'ilecektı·r. 
yedirttim. Ekııi yemedi, salça)'1 btrak- dan bahsetmek l&zımdır. Ka2ımı Diri _ tI . .;JCrgı gere . en~mı ı 15"1""""" • ler davet ed' 
tı, kahve içmedı ve yağı hol ve tekeri w. ..ks k 1 1 ·r den b nazarında Türkıyeyı tamamile temsıl Gatatasaray tutbot ~ulllSi 

l eh M d b gın yu e ca ışma anru ı şa e u . V 1 .. b ·· .-1 •• .. •• - ·y 
bol yemek ere p m yapbl. i e iı güzel paviyon, İzmir fuarında geniş edemıyor. ar ıgımız u goruugunuz faaliyete geçti 
kaç gün hafif yemek yiyince iıtırahat bir sahayı kaplamaktadır. Trakya pa _ eserlerden fazla hem çok fazladır. Gal ay futbol şubesi iki aylı" 
etti. İfrazat tabii faaliyetini aldı. Ve vı onn Türk yurdunun en güzel par- Bunun sebebini her şeyden evvel atasar 

1 ı d · .., l b' · '- -- · tatil..ı sonıa yeni mevsim idman a • bulantı ar a. geçb. "~sının neler yetiştirdiğini, nasıl ge _ her vilayetin böy e ır aergıye ocr vı· nen 
-~,__-~~k-•'":"ip_ı_ak~._:--- r- he _ r_._ f 1 he · :rma dünden itibaren baslanuct.r. Ga " ( *) Bu aotlan ywaz, ya • niş hamlelerle yarına haz r1andığmı }Ayetten ve r tara.aa az a e mmı - . .. r- ba .. 

lıllll bir albüme yapııtanp kollekıiyan üşa ediyor. Bu güzel paviyon, bir iki yet verilmemesinde ammalıdır. latasaray futbol fUl>aı dor~ takım _ 
Japuıa. Sılanb pmanımzda bu notlar saat sonra orasını gezenleri başka bir Vllbeüeria Serıife iştir.iki. linde haftada ikı gün Taksim MM1° 
bir doktor sibi imdadınıza Jefitebllfr. cazibe ile kendisine ~ecelltir. Her vilayet sexginin eksikliğini ta- f muncla idman yapecakt11. 
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K•hr•m•nllk, •tk, heyecan ve macer• ( Hikige 1 Şeyhin kızı 

Yazan: Faik Beftm• 
Bu g_ec:e ~e sakin ve ~ıa.k~ı.. Meşveret kuruldu ve Biıfr bir Jai • 

Y•z•n : Kedlrc•n Keflı Ay, ırı hır portakal dılımını andan- .leyle öldürmeğe karar verildi. Ertesi 

KORSANIN KIZI 
So11 Poato'nın terilıf t.jrllt.., Numara : 62 r .. Yıldızlar.~ kıvılcımlı gözlerini sabah şöyle bir haber yayıldı: cŞeyh, 

Korku mu, yoksa sevinç mi? Filo•yola çıktığı, hele llyas Reis en Kurtulan Türkler hemeıı silahlandı rpıywlar .. Çö.lde her §eY uyumak - ancak Huda cinsinden hın deve getı-
yo 
kı 

Bunu bir türlü kestiremiyordu. öne geçtiği zaman onların aralarında rıldı ve kendi leventlerinden bir 1.-- rene kızını verecektir.• Aq.. oid w L 
1 

bü "k h -... Geceleyin esmerlepif kumların ara- Develerin Huzaa clnmnden olmuı • 
- ta .. 

u~ zamen W11- 7BPI - •h~ .. phrü . eyec:aa ft ~d duy~ kifi Mha katarak doedoins Cezayir dan ince bir ırmak &iizülüyor; ve se- nın şart koşulması şundandı: Huzia _ 
Duyan bir it kabnu:nıttı. . . .. ıg fU ~ Mansurdu. Çünki anatlle yollaMı. lemek için suya eğilen bıınna dalJa.. ya gidebilmek için Hapt denilen bir cie-

e sın 

rin 
.. ~~zırlanmıt olan g~mılerın en bü- k~de,lennın bulwıdukları kıy&lue gi- Çünkü hatladığı akın sırasında el nnın ağır hışıltısı duyuluyordu.. reden geçmek lbm>dı. Halbuki 0 dere 

Jiiiün• Aydın. Rala bUıtcJok vo luı .. diy~~: OD.lwı bunca yıldır bir d&- den •ldiii bıiıar hszh elewk prekt Büşr bir !tayanın arkasında otur - civarında daimi bekliyen bir aslanla 
-
ı . 

..... edeoelı::b. fa bıle gormek kısmet olmam.. On- Eair aıemileri )'Odeje alına dilediii ıu. muş seYgilisini 1'ekliyordu.. Bamn ses- büyük bir yılan vardı.. K ımin ı 
Bu gopt F111ilcsre Muepler clcmilir- ı.ı pQMık vo hatta allp <:e.yire ge- la h&Nket edemiy,,.....tii ..tz süzülen ırmağa bakıyor vıe raya düştüyse bir daha dö~ u o-aiz 

.eli. Virmi akı atuıalcb. Pıovuınde. tirmek us.ueu bir,,_.... sibi yiiNjia- Bu ilk avle.nma lll'Ulllda •yu Reia bum lizii düşen bir şahaba takılıyor- Bu suretle Büşrü tehlikesiz bir su -
'-ciasıada vo kıçı. tama. on altı to- de .le'Ylsıi)IOI' ~ törunek bilmiyor .. A,.dan Reilİa pmiaiie aborda olm"' rette ortadan yoketmek kabil olacak -

. 
du. 

IMl -..ı-d&. Kaneal.n~ .ınahmualan hep du~ tu. llyaa Reie bunu fareat ~ "" he- .BUu ~ .tall'!'lan aedel~n tı.. . . .. . 
1-çten yapÜmlfb. içinde üç yüze ya- B~ al31\18.,_ lreVGf!Dal için a iyi men Manaura: kar ~1' ~ bir ayak~ ~ Şeyh~ gun ~nra ~~hyı Pil • 

-
kor 

kı~ hıristiyan kürekçisi ve üç yüz elli .,., u uy..- &re.tı b.ahrnıftu. Buau - Arkamdan ael... on~:' .!>~ev~~~· rıp ~ kendisme bildiı·di. ~r ıe -
T\triı leYeodi buluucaktı . .Bv. levent-k~~ Diyerek Aydın Reiain aemiıine ıeç den ay~öa kalktı. uzere redımak~~ etmeden derhal, develeri al 
1-1 ·· ·· · · ı.... fı-A Rıa · · .,, · uzere yola koyuldu.. 

ca 
n-· 

- bir 
.. en uç Y~ tlıllOll en :yenı ve zorna: ~ 18111 • ~- 8itti: mi,ti. İki genç vücudun birbirine sanldı- Bütün yollarda, sevgilisinin baya _ 

- ğuu ~He ~a~~· . .. - s-lea. bir ncun -.u .. , 1 Aydın Rei1e de rica ederek aza et , yalnız hurma dallannm arkasın- tini görerek yürüdü. Fatmayı ve ua • 
Dii-~ .~ 8izle ~~ döst ~. ~. ' tiler. gizlenen ~ iri ~ portalml dllimi- detiııi düşünüyor ve şarktlar söylüyo!'-

ot~rak buyuklugunde, daha k.tiçiik .- - Söyle. cla1e1111 nıadir~ llyaa Reis bu ay.U..la ayni pmanda andıran hilllle; golgeleri içine sin- dU. Artık sevgilisine tamamne kawp. 
da 
ni 

lllilerdi.. F ,.,_ o ~-"•"i ı.-yol do- Men•u •latta. IW Ja.rdn,inia «a bir kefif te 1'1Pmlf cMcaktı. Çünkü AI dirm w. ı.r. ~elen bihaber gibi akan caktı. Halbuki beri yanda onu beldi • . 
•·a,.wne (IÖro 1-ı amailerin. daha ~ biı ~ Wren ~k .... nlarıncla ):,9. meriye açıklan onJ.na avl•chldan ~ ırmak giirebil~.. . yen ikıbetten habersillll.. 
Jıilt .. ku...a oldmlerına ~ fÜt> - .. .. elclUı.n.ı. ~1-mı. • re li>re daha lllllJU lmlıyoıdu.. atmayla, BUtr bir yıldlr _..,_... Yan Jıala gelıllee ır.tunç bir ay-
1.a ,.kta Ami..J .-itir*ki leveat .. Mwaıa •ea Jaaaretiııli aöarlaık• p _ Almeri,-e küçük bir a.aria .Lmiae JardL. ha dllydu, im tiib.,..ııt• arlmsmdln 

F. 

llaa aJll9ı iG ,.- elli ..._. ..... . ,.,._,, ha. dölriildü.iü yenle, _.. Wyiklikto bir Delılwn~ı, ~ boym. •nlf -- - DP>lan IN1lat .~ kaldıran w 1Dt1.-
lu • +n m. L::..-.a ._ ba --:1-1- 11 _ _ Rıli9J... . . ve çevikti.. ince ayım 1JryJldsı w celen 8llma pdii. 

• . .. ~ ..---- ffPll L .... --;-~: telainb. si,ah gözleri esmer yiiziDe .YlDUl'k Dfılik-h kmtlııldı; küçült bir ıw.• . iri 
4ie iki J!'lm ....., lnml ltul.-,-11•. - H• .. •• ...,. 5-ia --. -- Me-ır •DMile Ilı m,&en.i .l'Mlr aiw.1>Uik · ...ı.. ı..n- du·--..ı...... '-1

·--- le ~ bir Ert •sabah k d b.. .. 1...........--- • • ..L.. L.!-.!_ _... verıyo.1.-U"- caD ..,,,.. Jl•._U AUU.-UU. _Dlnıılpft 
esı er en en utua .... er •fll&ı AlltM n uma. • .... Üllll9 pek ı..a Wr pn bulanafta: Kıza gelince kıvrak vürudile ,___ sıyırdı ve aslanın üze · hü -"' 1. -. · ı L! • I ..ı! L-~- d I ' · , .-.ı• nne cuaı ~w. • gözl w r . r n 1re .•"~·ı·•aa. . " ~-:-••ektir. Ab... ı,.. Reia GDU .ı.ı. •il• &len Al erinin ışığile kabile lt17larınm a - Yarım aatlik bir müsaraac:bm son • 

. ~ ı ~ 1 ı Beı,,le Srlill re• • lt qıa ıyeıe 1liıwk Ne dl,iWi..,-~U.. a •iJe ,..bww -.z bir a,.,. p rasmda bir taneydi.. ra, delibnlı bir çok yerlertndln ,. • 

.uın I• ıi. M.e il...._ G.ta 11Plrl11m .. ..._ kardı. Babası bbllmin şıefhi ve el\tann en n1ammş olduğu halde, aslam &mre-
.. 

ı 

l-layreddin Bey Aydın Reıİlıi laKak - nırken biz de bu iti beceririz. Mansur bir Endülüs Jdi716ei kıya ıııeagin adaım,.m. ! Mlmiştl . 
'-1. ~ iflti: Manav b~ yiiit w tıe~ arada .. fctiJM sia'miftL ca.., iyice Jiikae Delikanlı, şeyh _. --- -.U- Bu hldiseyi sevgilisine- anlatımk t. 
-HQ.11.~l .. S.(jıW. .. ...- _.. ........... iple -- _. liaf.a1e bd. OIMiıt ı..wı. S-ra •.. aw om. bazine1at ır.181' wı - teğile beyaz gömleğini çıkar& Vellm-

t • ,.. igi)9Qllllia ps··· dayan--* te'- ..... J6rii .. bir J1lni('" w mmi llir kam vardı.. di ı.mle g&Nelia fııdne, •1enle o -

lWİ. ha aüa 8Dn• dııkta İki .. ... .. • Gem ilöyle Wr 
Cim ? ıia ilk •••1.-· ı..... on .... .. Köylerden arblancde Jik)erile ~ ~~· .,...,_ 

,..eelni• ~ ,.ık.-.n tılaW'di • &.rw iü bül'ils W,.,.. idileır. S. lenler vardı. 111' evlnmek · ..... Ka,.-. w .-u.dım. · · e ..._ .. ;- pmibif - Onların ....._ Ut•Llı. ~~ 
.... 91uu:der ... ..-; lıadtdn MI .. l.ıııi.. Pela .._ ow.wı.n beılnii,.& Şı! il -----b~ Wr b · .!iı kararlaş .. 
~...-..ecr,ı r•ı ... A,Gm• Tirla fiiw 'swa tw7_...,. .. W.bk .m·nmeie ........... Mamur tırdüar. 
.. ı · · 1 1;r.ım .a~m:- lardı. Yakına plip te farkına ~ .. Beden - • prin JllllllU olchPaa DeHkanlı gidip 

-HOfÇ& kalın! • na· a bcı nala iPa Mit Ul • Mtıılr• babasından 
~ · · Bıa krhhı.ls • wia Jaıaali silai iltiyec:ekti.. --. >aıtyi ...., ... iape1•; 
l.neadw de INıillialeaiai•M 1t,... A,-·• 0.-., ,._.. eı,lsnnisz f.Ddlllslü labimda •n'9r ,We ,.._ Ertesi günü Büşr yanma maiyetbıi YyJıe kabimwa I* •Wm..,,_ 1aJ • 

lar. birile ön•m Jaılywa pvwteaine bir mi .,a ur~,.. ,.kt& alarak l'atmanın babasm., kabilenin 4llma pşnwn o1anık, ikinci Wr öllll 
- Uw gülle aavunmca yelkenler hemen indi ı.-,aa. ıal •a .&ıal. h.ıa,u- hine littl 'W tmmı talep .ut. W11! ;..-. •u lmrtarlllak üııen ı. 
DQ.~. ve ·ı· l Nim .,,_ .. , • .a ,.Jmler. .... Fakat mağrur ve .. ıw•ehl* W. men ,.ıa ~ . . 
On ı.e. Turk laclrpn Amiral ge - Tlrk katlirplyı GıD OD bet dMika (JJl!i ni Ya') 4eliblltı71lmma1'ylk ltlılr·• W ta- Şeyh Büşre ,etipL. Fakat deltbn-

nıiei en önde oldai-~ güzel bir di- ~n· an1-ı ~, yalnı kalı~ le- nddlfJedi.. Bwml lmerlne ... lmın yanına Jllklaprken kumlarda • 
at .,......._, hirbiıleıinin dimn n .. V911)ier gü lerine fırlau :' dı. Ama-ika ...... J•1eliJGr laalde mddetltalP W mt u lir ._ zwı ve ~kımç bir bışıJb ~ o1da.. 
~_:_alı&- ._._ JJ..._ ı.. 9_ ~f t....L. u t:. _2__ı_ L-~ , kanlı, şeyhe: Şeyh birden arkasına cl&ıünl;e, 8'ıllft 

•'"'11•up uZ&&Mftyoıwuı. o. ı.: .:&J••· ııır '°.: caıns ve-.- Nevyork, 1 (A.A.) - V ..... dla y ...._:_ ~....ıı: 'll'A- ı.... ... 1:-1=' • .a.-1. b ..... 'hft.ft keneli Cbıedne al .. 
Biraz eonra provaluanı doğudan yıl- ~ cWıaidl. lçleaU.~ Sten çok gelm Mr halMft gin, W.-1 ve deniz ~;.;;;;; d:;:' e&;:: ~ır ~ğmı a&'dfl.. 

cilza çevirdiler. 1liık • S._.,iie'i ~· tkçi e INlu - otıori.Wlri 350 AmerikaA harp ll'"'isi- Denizin hepsini öldürmeje and tce- ~ mı,_ c:Wa•lh hemen 
Doadoim ~a b,ılarm.a. hem dt: naycmılııL Aydla • oalan zincirler• · yerine 7enileriJı.in ympı].mesıN ta- limi bildiririm. atıldı ve yılanın ••'""' ~ 

oranın en zenaiıı ve kalabahk yerleri da 'öZ4iü~ü. I~ bnilnttı. aarlıJan plinlar yapmışlardır. Şeyh bu söze güldil.. kılıçla parçaladı.. 
olaa Kaıtajene ilia Valanti,ya. Buaelo- • akat delikanh kıl1CI 6zerine -,enııln Şeyh yaptıklara affıetmai için 
aa tamfla0 u Pliırorler& Anadotutıisumda bir kiiplUsak viliyetlerimisde tuz etmifö.. B~ özür diledi. Sonra onu, ~ 

0. bef yılma& dmim ejderi p11& k... dolu alb 'Lu} eli İl buhrmu 1...-~j Art* ti)l tıfuldarmıia ı.r giD Y• dan operek, damathğa kabul ettiilnl 
• lıayalsm. 

0 
Juydma W-c:NP .. _.. n mı u un Ull9Xv.MOS u hidise, yeni bir korJm 1ı1111 ,w. - bildirdi 

~ıtiııı içmileriaıe bile ı.orka elacak Anadoluhiaarında Körfez cadde- (n.,t.r.fı l IDcl _,fada) meıe Jtnt1edı. Bir ay mma deUball lranıllle ~ • 
lıer tarafı Jı..lmdtm titretec•lrti. • aiıade oturan Necmiye bir iatida ite za· . ~uhranı .haber alan inhisarlar idare- a~~ip bir ~ ~. ~. ~ na kmannda ve b! pm1abl c& • 

e· A-1- D...: k d" · . taya müracaat etm•lf ve -.ip bir 81 1lk tedbir olarak mevcut ltok1arın IOl'U,YOrdu. Ölüm tebUkni ıilı&ir mini aoılıırm &JDl JŞJjmda ~ ıraz soma ~ nmı en ısının - b l I :ı._ b · · üstünde c1oı .. ~ rd ..ıan ... 1- Jıikl.....Mo\b' bütüD tala --~ aelea la,.. · ·m h iddiada buluaıauft111' Necmiyenia id- tuz u unmıyan vı1lyet ere tteV.:ine p- epsının ~yo U. Ye ~- ;z._w;• •. 
..,_-:. • •• n:ne aııemı e ... diat1 tudur· • lıflJlıftır. Bu suretle buhran azahnıftır. ihayet kabilenin ihtiyarlan bir a- .Uitmı aalatıyordu w atkı çn ~ 

...__~ ~mes1111 "'8ıet etti. K.oc.. ~ Hü . ~1--.l- Dün bu huıusta kendiai!e ıörü,en gelerek şeyhe gittiler ve bu va- clul daha tehJilçeli bir it yapmsk 1i 
ııyaı reıı ft le.entleri bu kuman ... ı eeyuı WUJ~ b. • . • I . I te bir son vermesini rica ~ - zmı aelseydi onu da yapacağını illve 

dayı büyük hir 1e~nçle ia?flladılu. wvel bir sin lrendieiae ıu-.. kia ~r muh~rrU'ımız~ n~lar dareti - ediyordu.. 
Bet on dakika aonra llyaı Reisin ka~ ile oaardwd11n,. bir diıreiine ele _.._ nın .aa~ıyettar bır rüknu tunları aöy-

dlrauı kiirelderini de çahfhraratt öne Jeri eallip oldukları nin b.JavıiM bir lemıtur:. . .. . .. k ffı •cine ıcmı Loııdostan cevap 1 
leGmif, w mil ileriden aitmek üzere k6p altın aöıadüiüırii aöylemiftiT.. F.. «:-. Şıdd~ ve sur~li yagmurlar ra arı ~ (Batt-afı 1 inci a,nda) 
llleeafe almak için acele ediyordu. kat Necmiye buna yan alaya a1m .. " tuz ı~ıb~linı.sekteye qrabnlf ve~ Veziri 1:1eliyor Geçen hafta, Kara Ali güreşiDdell 

Biraz sonra da on .ekiz oturaklı bit pek mütevazi YBfıyan kocasının böyle de ellı nısbetınde azahnnfbr. Bazı vı- 6 , sonra, seçmeleri Dinarlı Mebmımln 
IEalite. Cenovaya doiru açılmıttı. Hay • bit aervete milik olabileceğjııe inan - llyetlerimizde tuzun az balunufUDa (lıfbnfı 1 inci sat,.cla) . tazanchjı Cim Loındosa telgrafta 1ılla 
-.ldia Bey ı. aemi ·Ceza irde topla. naamlfbr. Aradan bir müddet aeçtik - ycg&ne aebep budur. Bununla benaber lda beyanatta bulmw~. Ttiaki7e, diıilmişti ve cihan pmpiyommun ,.. 
nan ihtiyar ,, -: · ley . tea tonra aünJerc:Lm bir ıün kecaaı Hü· idattmiz derhal tedbirler almıt ve bü- .,. 'W: Barieife 5ua.dllmm Drıya yazcbğlmız s5mne ~ 
lhPmleketleriS:. oıı.:.ı:ı. • vemuf, aeyia kalp ..kıe.iaden fücceten ölmiif, ~~k bir buhranın meydana gelmemesi baharda Bagdatta toplanarak ~k Dinarlı De CinümüDieki puar güni ıs.. 

1 f ·ye de kocM1a• Jaaw.lanm ta- ıçın tuz buhuımıyan yerlere mümkün *" t....,layllCllldM'ml S>yle- P11P!!ın karar~ . * flY- bu e"4le otw:iiili!)a taban.iil e • orduja ....... tua ~- Tuz il- ti. Düne kadar Cim ~~ bir .,, 
- 31- ._ . _ __. ___ .__._ .. _ tih•J.:.. _ _ı. .. ...a...:ı-.ı- .ı:.... .. 1___ı. Miww - ...__._..evvel- vap çakmayınca, kend>sıne bız de ce-

- _._..... Ye ~ ~· ...... .uall ,.-........ ~ "Clıa...lı' "- ..a-.lwuııcn .- , = bu + .... !-..-# -W."tr 'K7 L.---1....d. MAMJll'UNH9'CI .. k kl"k ba .. · ·h · ali MZ• ._ 3•~.._.. ws vaplı bir~~ ~- -.e 11111m 

A da Re" b akın. . .. l b. ı.-~~·~iii :ramaa iiır:eriade tam : :.;.d. tı;te~esı :.~m&a -:"'- üWa to,..•tJ Ankarada J 1 'acak glnünü lrildirmeslni rica ettik. FllW 
,._ Y n 

1 
__ ,:~A .. u ıçm fOY e ır . ..,..,,. m lNh ... etınif, Necmiye bu ır. • ,._ tlDcian ftn M dr:dadıda nı&uamıilleri §U Ana kadar, bu telgrafamzan az od• 

P...a taMr~ .. : servete fll'D'Mtla Mraher öl&m acieile aatJlacakbr.» vM M ••" i fı Wrleşerek bu da alabilmiş değiliz. 
Üç IÜD kadar, Cat.a bumu açıkların• bir türlü kocasının kendisine söylediği .. •w• .. .. üMm 'g h hm.a1ayacaldardır. Cim Londoa, ya Atim dwu:rdnld 

c1a !ayılaca1t1 • .,. MU.18• Kadiks gibi sözü haıirPı>'amamıftir. eu söz evin ~~ısa .ıtm eoıu kup likıı••ı ael - rat HariC1J. 1 Veziri -tnyw köyüne gitmiş, ke;ndiıırine çekilen .. 
,...__ Ameribdaa flll'D ge. bahçesinde bir küp gömülü altın bulun- mlftir. . . . . .•v. graflan aJamamışbr. 
tec:elt. ,._-*a PJecek oı.a ·• duğu sözüdür. Ve kiraalann .._ altın dola küpü rak Har1eıye Vezırı Nun Said paf8 Yahut ta, verdiği söze rağmen .... 
Itri Myff!lld-.._ Üç p içinde :: Necmiye bu IÖZÜ hatırlıyamadığı i- b111Wnklen ihtimal" · difiinmiif, M: - .-he günü Tor<» ebpreeile tehri- mek tara:111~ ~~ \'e korka 
Lir Y-urk fitONnan buluaclaiu ciuyula. çin evden çıkll11' ve o cıvarda akraba- men bir iMicla ,.-mk poliee müıa - Fiecektir. rak kaçtıgını iddia edenleri haklı çı 
ta .'ft artık aemiler giclip gelmiyecek- ·aından bakkal Alinin evine taf&nmış • caat ~w~ ltüpiia ~.çak~ ka~ ihtimalden hangisinin~ 
lerdı. Aydın reiste o zaman Kartajene- br, kendi çıktıjı eve de bir batka kiracı ~n ~ altmlenn kadlallle iade- llels'in llselini' t.a...fl kate daha yakın olduğa ise. yarın 
den başlıyarak farka doğru sırasile ta,ınmiftır. 1&nı i*mip. . JI ~ .. 9' • reti kat'iyede anlaşı1aeaktlr. 
~nte. Valamiya, K.teDo~ Bar - Bu kiracı orta halli bir adamdır. Fa- Zabtta bu garip müracataı tedik et- Berlın, 1 (A.A.) - B. Göbel.: '!e- Çünkü cevabım pnn da 
telona ile bw fdairlerin aralarındaki kat bir müddet sonra Necmiyenin ifa- mektedir. llltönce evde böylııe bir altm kten avdet eder etmez Muaolnuye elimize geçiremediğimiz takdirde, ~ 
lenguı kasabalara ve limanlara baskın desine nazaran kiracının vakti ve hali dolu bir küp bulunup bulunm.dağı tee- ği telgrafta: zar günkü güreşe yetişmesine ill. UllC 
Yapmağa başhyacak; yükünü aldık • düzelmeğe ,eli pnişlemegc, bol para bit edılecek, aonra da Necmıyeuin bu Ma&ektaşım B. Alfieri ile fikirle • kalmıyacak demektir. Binaenaleyh 
tan sonra cenuba dönerek closdoiru sarfetmeğe başlamıştır. O zaman ela küp üzerindeki tuarnıf hakb tetkik zin ve hedeflerimizin ayni oldu - kat'i hükmü vermek için bir gün 
Cezayıre gelecekti. Necmiycnin aklına rahmeti kocaemm olunacaktır., pmelde babtiyanm ... -.m.tir. bek]emeyi münasip buluyoruz! 
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10 Sayfa SON POSTA EyJUI 2 

Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Macera lan 

CiBALl . ZiNDANLARI 
İttihatçılar Devrinde 

1 ı MUHALEFET O'r 
Nafrı doğdu. Nasll yaşadı, Nasıl öldü'? Son Posta'nm zabıta romam: 58 

Amorfiya, büfenin yanındaki came- ' 'Amorfiya derhai yumuşamıştı: 
kanlı odaya girdiği zaman, patron par- - Bu gece, nişanlım ile başb~a 
mağile köşedeki bir masayı göstermiş: kalmayı vaadettiğim için, beni çok 

Son Posta'nın siyast tefrikaaı ı - 44 - Yazan: Zi7a Şakir 

Proodos ismindeki Rumca gazetede Atinadan gelen bir telgrafın neşredilmesi, 
cemiyet erkanını öfkeden çıldırtac.ak hale getirmişti 

- Atina tüccarlarından Kirya Mi~a-ı müşk_ül bir vaziyette. bır~ktmız ... Fa· 
laki.. Bana da, bir ahbap vasıtasıle kat sız, o kadar naı-ık hır adamsınız 

prezanta edildi. Seni pek heğ~nmiş. l~i: ~üm .. kün o~mıyan bir şeyi, sizin Sabahaddin Bey; vukubulan bir mü· J rmı g~ç~iş; lzmire doğru takarrüp her meselede olduğu gibi - bu meselede 
Karşı karşıya bir kadeh şarap ıçmek ıçın ımkan halıne sokmıya çalışaca- la.katta, Yunanistan hakkında beyanı eylemıştı. de yaptığı müfrit hareketlerin Önüne 
istiyor. Derhal oraya git. ğım. Şu halde hana şimdilik müsaade takdirat eylemişler; ve (Türkiyede Prens, lzmire çıktığı takdirde ken- geçmek için bir çok mesai aarfetmiş;, 

Demişti. ediniz biraz sonra size tekrar uğra- Rumlar bir intizam ve terakki unsuru disine karşı yapılacak muamele, mü- yapılan şeylerin, (Hürriyet ve Meş "' 
Amorfiya, kısa bir tereddüt devresi rım. teşkil ediyorlar, bunlar, inkılabı hazırın him bir müzakere mevzuu teşkil et - rutiyet) mefhumu ile telif kabul 

geçirmiş; salondaki masalara göz gez· Diyerek ayağa kalkmış; masaların bir devri saadet ve müsalemet suretin- mişti ... Ahmet Rıza Bey taraftarlığı etmediğini söyliyerek doktor Nazı,n 
dirmişti. Ve sonra: arasında, ~a;et edenlerin, yal:ara~ - de takarrürünü görmekten fevkalade dolayı sile (Paris) tenberi prense kar- beyle bir hayli münakaşalar geçirmiş· 

- Fani, henüz gelmemiş .. O ae - ların, ~llerını uzatanların hepsıne la - menfaattar olacaklardır, demişlerdir. şı kalbinde husumet besliyen (doktor ti. 
linciye kadar giderim. Fakat o gelirse: kayt h.ı_: hal~e ~ol~şmıya ?aşlam~ştı. tlavei mekal olarak da, gerek cemiye· Nazım Bey), yalnız prensin şahsına Şimdi bu vazifeyi kabul etmesi d~ 
fazla kalamam. Biliyorsun; bu şıma- . T ~bu, karı.lerımız. tahmm .. etmışle:- tin ve gerek kariben toplanacak olan değil, ona mensup olanlara da ağır ha· her ne şekil ve maksadla o~ursa ol • 
rık çocuk, çok kıskanç. Belki bir şey dır k.i; hu Atmalı mılyoner tuccar Ga- Meclisi Meb'usanın, Rum patrikhane· karet gösterilmesi tarafdarı idi. sun- vatanına avdet eden bır adama 

çıkar. ~~r. Mehmcttcn başka bir kimse de • si imtiyazatına riayet edeceğini derme- Hatta, İzmire gelen (Mahir Sait karşı ağır bir hakaretin önüne geçilme .. 
Diye cevap vermişti. Ve camekanlı gıldı. . yan eylemişlerdir.] bey), memleketi olan (Ankara)ya git· si içindi. . . 

bölmeden çıkarak, köşedeki masaya Amorflya ,oradan uzaklaşır uzak.. Cemiyet erkanı, bu telgrafı okur mek için trene bindiği halde arkasından r maksadla bu vazıfeyı kabul e : 
doğru ilerle~işti. l~.şmaz; Ga~ur Mehmet gözleri?~n b_ü- okumaz, küplere binmişlerdi. hemen iki zabit göndermiş; cebren den ıüseyin Lütfi bey, arka~ı dok• 

Masada, tek başına oturan, ve elin- t~n kuvvetıle on~ tarassud~ gırışmış- _Vay!... Bu adam kim oluyor? .. trenden indirterek lzmirde alakomak tor Edhem be!le vapura .giderken, 
deki altın suyuna batırılmış gümüş tı~ Ve, şuradakı, buradakı ma!alara Ne hak ve salahiyetle, cemiyet ve mec- suretile husumetini izhar eylemişti. prens Sabahaddm beye karşı ımkan ~a· 
saplı bastonunun ucu ile oynıyan, mü- u.0n~arak presteşkarlaril.7 .. üçer. beşer lis namına vaadlara girişiyor ... Sonra, Buna binaen, bu zihniyette bulunan iresinde hüsnü m~amele . göstermış; 
kellef kıyafetli ve yakışıklı adam, der· çıft lakırdı etmek tenezzulunde bulu - Pireden, Atinadan bukadar (Jön Türk) doktor Kazım beyin, prens Sabahaddin doktor Nazım beyın cemıyet namına 
hal ayağa kalkarak Amorfiyayı istik- n~ .. bu mağrur baloz kızı~ın; b.ir gö- geçtiği halde bunların hiç birine kimse 

1 

beye karşı azami şiddet göstereceği vukubulan kat'i ihtar ve inan mu • 
bal etmiş; tam bir Atina 'ivesi rum - zu.n~ de kapıdan ayırmadıgını hısset - bir selam bile vermiyor da; bu adama pek tabii idi. Nitekim, merke~i umumi cibince: · 

ca ile: mış~. niçin böyle parlak ve hararetli istikbal- ile makine başında cereyan eden mu· - Mensup bulunduğunuz, <ittihat 
- Buyurunuz, matmazel ... Elinos Bıraz sonra balozun kapısından l l A 1 ld .. .. .. ·· h b t' .J· d r.:ılacak ve Terakki cemiyeti - İzmir tubesi) . . . ' .. . . . er yapı ıyor?... n aşı ı .. gozumuzu, a ere ne ıce:sıın e, prense yar.-

dilberlerinin en dilberini bu kadar ya· (Fanı) gırmış: etrafa goz gezdırmıştı, d .. t 1 olan (İstikbal merasimi) takarrür et .. namına, beyanı hoşamedi eyleriz. 
(F ') . or açma ıyız. 

kınımda gördüğüm için cidden bahti- Amorfiya, anı yı görür görmez, o- D · ·I d. miı:ıtı' Demişti. 
. . emış er ı. T • l 

yarım. na ~oğru ilerlemıştı. .. .. .. Ertesi gün, lstanbulda çıkan (Pro - Bu karar mucibince; Senegal va- (Mensup bulunduğunuz, ttihad ve 
Demişti. Gavur Mehmet, ~unı~ g~~ur gormez: odos) ismindeki rumca gazete de, A- puru fzmir limanına demir atar atmaz, Terakki cemiyeti) kelimeleri, prensin 
Amorfiya, gördüğü mala derhal pa- - Eh .. Artık hıç. ~ır .~up~eye ~1a - tinadan gelen şu telgrafı neşretmiş; ahaliden vapura gitmek istiyenler za- üzerinde derin bir hayret husule getir .. 

ha biçen bir mütehassıs esnaf tavrı ile hal kaiı:n~dı. Tam'.. ızın. ~zerı.~~~yır~. artık cemiyet erkanını öfkeden çıldır· bıta tarafından şiddetle menedilmiş.'. mişti. Çünkü lttihad ve terakki cemi ., 
bu nazik, terbiyeli ve mükellef giyin- 1?e~ış~'.'" ye gozlennın ~utun dık- tacak hale getirmişti. Sadece (Cemiyet namına) vapura hır yeti ile kendi arasında hiç bir müna • 
miş adama tepesinden tırnağına kadar kat~nı, bufe.n~n yakını~dakı ~as~y~ Telgraf sureti heyet gönderilmişti. Bu heyet te, sebet mevcud değildi. Fakat; . zeki 
bir göz gezdirmişti. çekılen Fanı ıle Amorfıyaya dıkmıştı. -A nen - (Doktor Taşcızade Edhem beyle-ce • prens, bundaki maksadı derhal ıhata 

Memnun ve neşeli bir tebessümle e- Amorfiya, Faniye kıs~ k~sa bir ta- Sabahaddin Beyin Atinada istikbali miyetin İzmirdeki müessislerinden etmişti. Ve, vazi~e~i? münak~~ya 
)ini uzatarak: kım sualler soruyordu. Fanı, omuzla- Atina ] 8 ağustos (Rumi) - Zatı Mülazım Hüseyin Lütfi bey) den mü· tahammülü olmadıgı ıçın ya~~ız ~lu .. m· 

- Hakkımda, çok fazla takdirde rını kaldırarak menfi hareketlerle ce- hazreti padişahinin hemşirezadeleri, rekkepti. semekle iktifa ederek şimdılık sukutu 
bulundunuz ... Böyle sözlere çok alı • vap veriyordu. Sabahaddin Bey, bugün (Senegal) va- Hüseyin Lütfi hey, vaziyetten mü· tercih eylemişti. 
şık olmakla beraber, sizin sözleriniz - Bu cevaplar, Amorfiyayı tatmin et- purile buraya muvasalat etmiştir. Bu- teessirdi. Hatta, doktor Nazım beyin-
~n eyn~ b~ u~~~um.T~~k.m~nı; ~tik~hı~~ancynı~. B~ra~b~unanJ~Tü~min ~H~. ~===========~========~~~~~===== 
kür ederim ... Ancak ~u var ki, maale- na mukabil Fani de onu iknaa çalışı - burada kalan firari Ermeniler, ahali - BULMACA \l • A. D T O 1 

( Arkui .,... ) 

sef yanınızda fazla kalaıuıyacağım. :oi. Ce~.inde.n çı~ard:ğı bir takım ka~ den bir çok kesan, Pireye inmişler; o-
8 

, 
1 9 10 

~-------------~-
Patronun icbarı üzerine, yalnız bir gıt arı gosterıyor u. rada Pire ahalisi ile bir cemmi gafir 2 3 s Bu Akşamki Program 
bardak şarap içmek için gelebildim... Nihayet; aralarında a~abt b~r mü- teşkil ederek, (Türkiyenin istibdat -
Görüyorsunuz; bir çok davetler kar- na~aşa haşlamıştı. Amorfıya, hıddetle tan tahli~ine hizmet etmiş olan Saba
şıJmdayım. Bunların ekser isine birer yerınden fırlamış; oradan uzaklaş- haddin Beyi) istikbale muntazır bu • 
dakikalık ziyaret vaadettiğim halde, mıştı. lunmuşlardır. 
bir kaç ziyaretten başkasına muvaf • Fani; bir müddet dişlerile baş par- Vapur demir atar atmaz, rıhtım Ü -

fak olamadım. Fazla kalamıyacağım mağının ucunu ısırarak onu gözlerile zerinde tecemmü etmiş olan ahali, va
için beni affedersiniz. takip etmiş; sonra şapkasını giyerek pura çıkıp Sabahaddin Beye resmi 

öfkeli bir yürüyüşle, kapıya doğru b h d Diye cevap vermişti. . . . . hoşamediyi ifa için ir eyet gön er-
A . l .. M'h 1 .. k. b' ılerlemış ve balozu terketmıştı. . t' B heyet vapura çıkınc"' Sa· tina ı tuccar ı a a ı, garsona ır b k' . mış ır. u ...., 

şişe şarap ısmarladıktan sonra, konuş- Aradan. eş on da ık .. a geçtıkten so~- bahaddin Beyin pederi (merhum da • 
maya girişmişti: ra Amorfıy~ tekrar Gavur Mehmedın mad Mahmut Paşa} nın cenazesini 

1 S 'b' h k yanına gelmış: . muhtevi olan tabutun kar~ısında bu • - Ah, matmaze .. izin gı ı, er es l h b d d' B T 

- Nişan. .ıma, . a er g. Ön ~r. ım.. u ]unmuşlardır. (Tabut, büyük Osman-tarafından sevilen dilbe~rin hazan - d 
gece kendısıle bırleşem1yecegıme .aır lı ve Yunan handıralarile sanlmıs. idi.) ne müşkül mevkilerde kaldıklarını çok d l d B b 
özür i e im... u gece, se.r estım .. (Manzara, gayet müessirdi). Emrüle-iyi bilirim... Senelerdenberi Atinada, B l k d k d 

a oz apan ı tan sonra, evım e sı- · d Jön Türkler heyeti mensup • Viyanada, hatta Pariste hovardalık a- . l b b b' .k. . b'l' . mır e, 
zın e .aş aşa ır ı ı saat geçıre ı ırım. !arından Mo" syö lvanidis türkçe; sonleminde gezdim. Aşağı yukarı, üç yüz D 

bin liraya yakın para yedim. Hatta; :dı. ... ra da (Proodos gazetesinin Atina mu-
Gavur Mehmet, bu muıdeye pek habiri, Mösyö Perdikidis fransızca nu-geçen sene, vapurlarımdan ikisini de k · ·· d' D h 1 v k 1 

ço sevınç goster. ı. er a ayaga a - tuklar ı'rat etmi~lerdi. Sabahaddin Bey: bu uğurda kaybettim. Fakat, inanır k d T 

kara cevap ver 1
: - Hürriyetin dogv dugw u, hüyüdügv Ü, mısınız; bir saat bile vakit geçirdiğim ş h ld k k d b d 

- u a e, o va te a ar en e san ve ~eref kazandıgv ı bu memleket kadınlar ve kızlara karşı, hiç bir zaman b · · · B k · T 

zamanımı oş geçırmıyeyım... an er ahalisi tarafından böyle parlak bir is
egoistlik etmedim. Emin olunuz ki Zarifi ile küçük bir hesabımız vardı. tı'kbal vukuundan dolayı, pederimin 
matmazel; ben, çok halden bilir bir a- (A k ) 

r ası var b . . d b 1 k iki ri bü damım .... Onun için, şimdi gelecek şa- ············•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••• şu ta ut ıçın e u unan em e , .. 
raptan bir yudum içtikten sonra, sizi SALON DEDİKODUSU yük bir meserret ve tesliyet hisseyle -
derhal arzunuza terkedeceğim. miştir. 

- Ah, çok teşekkür ederim. Siz, Diye cevap vermiştir.] 
dünyanın en kibar adamısınız?.. Bu satırları okuyan mütaassıp itti-

- Evet .. Bütün kadınlar, böyle söy- hatçılar, artık büsbütün çileden çık .. 
lerler ... Yalnız, sizden bir şey sormıya mışlar: 

cesaret edeceğim. - Prens Sabahaddin, kendisine 
- Buyurunuz. sarlatanca reklam yaptırıyor. Türki • 
- Baloz paydo5 olduktan sonra, e- ~enin istibdattan tahlisine · ne hizmet 

vinizde de sizinle birer kadeh likör İç· Salonların başlıca dedikodusunu tu· etti? .. Pariste oturup ta başına Üç beş 

Soldan aa.ğa: 
t - Boğazlarını kapaclıiunı:t bir şehir. 

2 - Yürüme azamızdan biri, vesaiti nak.· 
liyeden biri. 3 - Bir erkek ismi, içmek • 
ten emri hazır. 4 - Cinas. ıaçaız. 5 -
Ziya çarpması, uzağı göıteririz. 6 - Bir 
nevi kumaş, tok değil. 7 - Zehirli bit 
hayvan. 8 - Apta1. muvakkaten oturulan 
bir eve verilen para. 9 - Yemek, karda 
yürüyen tekerleksiz uaba. l O - Müt • 
tefik olmak, bir Ç ilavesile başımızdaki kıl 
olur. 

Yukarıdan aıağıya: 

1 - Civcivleri kapan hayvan, istikbal. 
2 - Mah, sıkıntının aksi. 3 - Ayin, bir 
ten rengi. 4 - Adalara işliyen vapurlar, 
dostun fransızcası. 5 - Bir L ilavesile 
yapmak olur, beyaz. 6 - Köpek üstünde 
olur, bir N ilavesile vücudumuzda bulunan 
kırmızı mayi olur. 7 - Haya, aşağıya doğ
ru inmiş. 8 - Dine müdahale etmiyen bir 
ııejim şekli, ikinci harfinden eonr:ı bir Y 
koyarsanız genç kızların gelinlik için ha • 
zırladıkları eşya olur. 9 - Edebiyatta bir 
tarihe düşürmek için kullanılan hesap so• 
nuna bir A ilavesile sebze olur. 1 O - Söz:, miye müsaade etmenizi rica edebilir valet e~yası teşkil eder. Üç Bayan, bir serseri Rum ve Ermeni toplayıp lak 

miyim?. ar~a e~litr&:e, he~en, kulla.nlıklan lak ~tmekten başka ne iş görebildi... ağa. 
_ Bu gece mi?. . krem ve pud~ayı bi~birlerine ıı\edhet· Hadi, bunu hoş görelim. Fakat, baba- Dünkü Bulmacanın Halli : 

meğe başlarlar. İçlerinde, pudrasını, sının tabutunu Yunan bayragw ına sar- Soldan sağa: - Evet, bu gece ... Yarın, Ode~aya p ·ı 2 A1·· · 

ISTANBUL 
18: Muhtelif orkestra eserleri Cpllk). 19: 

Haberler. 19,15: Muhtelif pliklar. 20: Halk 
musiklsi (plak). 20,30 Stftdyo orkestraları. 

21,30: Son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajamının g:ı• 

zetelere mahsus havadis servisl 

BOKREŞ 
6,30: Sabah neşrlyatı.13.30 - 15: Pllt vı 

haber servisleri. 19: Rasııt haberleri. 19,031 

Romen musikisi. 19,50: Aktüalite. 20: Konse
rin devamı. 20,20: Konferans. 20,40: Pl:l.1' 
21,15: Posta kutusu. 21,35: Keman tonserl 
22,10: Şarkılar. 23,45: Orkestra. 

BUDAPEŞTE 
18,30: Çigan orkestrası. 19,30: Konferans 

20: Piyano-şarkı. 20,35: IConferans. 21.10: 
Gala konseri (operadan nakll). 22,05 Habt'~ 

ler. 23,30: Radyo salon orkestrası. 

PRAG 
18,40: Keman konseri. 19.05: Konuşmal~l'. 

20,20: Eğlenceli radyo orkestrası. 21,40: F..skl 
şarkılar. 21,55: Orkestra konseri. 13,U Plak: 
23,45: Fransışca haberler. 

BELGRAT 
20,50: Radyo orkestrası. 21,25: Pi.Ak. 21.so: 

Mizah. 22,30: Plak. 23: Haberler. 23,20: HalX 

şarkıları. 23,45: Dans muslklsi. 
VİYANA 

(49,5 metre kısa dalgaı t8,:JO: Keman kon• 
seri. 19,25: Rlchard Vagnerl!l (TRİSTAN und 
İSOLDE> operası. 24,30: Gece muslkisl. 

VARŞOVA 

22: Piyano - Keman sonatlan 23: Spor. 
23,15: Dans mus!k.isi· 24: Dans pl1klan. 

30 Eylfal Perşembe 
tsTANBUL 

18: Dans muslk.isl (plakı. 19 Haberler. 19.15 
Muhtell! plaklar. 20: Sıhhi konferans <Dr. sa
lim Ahmet Çalışkan tarafından) 20,30: Sil• 

tüdyo orkestraları. 21,30: Son haberler. 
kremini, rujunu, losyonu sık sık değiş- masına ne diyelim} .. Bu adam, Türk- 1 - İyasa, aı e. - aımı sema. 

gidiyorum. Orada hükiımet tarafın • . B 1 k k 3 _ pj .. t, dizer. 4 - Aka, .Balera. 5 -
tıren ayan ar pe ço tur. lüaü ve müslümanlığı tahkir etmiş; H'. 6" H 1 T ,_ at tan 8 - telere mahsus havadis servisi. dan müzayedeye çıkarılmış olan iki va- Yalnız VENÜS KREM1Nİ ve VENÜS a • ıtıt. - arp. - e11., • · 

puru satın alacağım. PUDRASINI kullanmağa alışmış olan- milli ve di~i. hissiyatı rencide ey~el m~lş- As, kıravat. 9 - Sayı, zanat. 1 O - A • 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajaruwıın gaze--

Amorfiyanın gczlcri parlamı~tı... lar, ömürlerinin sonuna kadar, onun sa• tir. Onun ıçın hu adamı her vesı e ı e .paı,ı, enayi. 
Demeic ki; şimdi şu karşısında oturan, dık bir müşterisi kalırlar. i~tiskal edelim. Bir santim bile yer ver- Yukarıdan qağıya: 
altın saplı bastonu ile oynıyan; par - VENÜS MARKASI, başka bir mar- miyelim. l - Papa, tasa. 2 - ilik, hesap. 3 -
maklarındaki altın halkalarda, nohut kayı aratmıyacak hususi meziyetlere Diye söylenmiye başlamışlardı. Yaşamak, ya. 4 --- Ait, kış. 5 -Biber. 
gibi pırlantaların göz alan şimşekleri malik eşsiz markadır. lstanbul ve Selanik ittihatçıları ara· 6 - Aidat, taze. 7 - isilik, Van. 8 -
cakan bu adamın cebinde, iki vapur Deposu: Nureddin Evliya :lade .Tica- sında bu heyecan devam ederken, Lezzet, tana. 9- - E~r. At~]!. l~ -Ara· 
~lacak derecede bir para vardı?.. · rethanesi lstanbuL Prens Sabahaddin Bey, Yuna;\ sula • mak, tiz. 

Üniversitede bir işten el 
çektirilme 

Üniversite neşriyat memuru Refete 
işden el çektirilmiştir. Refetin muha .. 
fazası altında bulunan kitapların sayıl
masına başlanılmışhr. 



' 2 Elül .__ y 

Akay İşletmesinden: 
1. - lpetmemizin Kadıköy ve Kartal iskelelerinde deniz içinde ve 

deniz dipnda yapılacak tamir işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 
2, - Elnıiltme 7 EYf61 1936 Pazartesi günü Karaköyde i~are mer

llıezinde şefler encümeninde saat 16 da yapılacakbr. 
S. - &.iltmeye pecekler ( 180) lira teminat getbecekler ve işi ola

cak olan l>a miktan ihale bedeli iııerimlm yüzde on beşe 
ilMi edecektir. · 

4. - Kefif ve .,artnameyi ıönnek Ye izahat almak isteyenlerin idare 
levazım Şeffiiine müracaatlan. (86') ' 

... • .. Döi Si Ü lcra Memurluiundan: 

T• ••• ,...ıinB iÇ e1ı1i .-., IMlllfawllın 1800 lira laJ111et takdir ..liLıa Ka-
~ <>an- aia el)'ff'm: ..._ ...,a ımelıı•"eein;. Piy... •kaimda 1 No. 
l.a Ye .._ t..W. ._. at rhKx1e ii*a ey lediii ..W •• Nepet bey haneleri ve 

t.talbz m.e.i ve Cemil be, -.. saire boslamı ~ ycal ile mahdut -ve kayda 416 .. 
lnehallaa 360 metre lllUNIWNu olan arsamn ..,_ile; 

T11mamma ;remİİllİ iiiJ ehli vukuf tarafınd ... 877 ~lira kıymet konul1111 yine 
•Yru mahalde 3 No. 1iı ve iki tarafı uhde sinde İpk9 e:rlediji mahal ve bir taran 
JC..w, .kalla Ye baen N-.et hanesi ve diPr lmran yol ile mahdut kayden 151 
'-!uJc metre ve mahallen 135 buçuk metre munıı'bb•• ananm tamamı ile; 

Tamemın• yeminli üç ehli vukuf wafmc:lan 680 lira kıymet konulan yine aynı 
_.,alcle 5 No. hı iki tarafı uhdesinde İpka. eylediii mahal ve bir tarafı Sami ve 
ıa...ı K.u.bet hanesi ve diğer tarafı yol ile m•hduı byden 152 metre ve mahal· 
len 136 metre murabbaı araanm temamı ile; 

Tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafı ndıuı 685 lira kıymel konulan yine aynı 
lnebalde 7 No. lu iki taralı uhdesinde ipka eylediği mahal ve bir. tarafı Tomyak ve 
a-_ Sami hanesi ve diğer tarafı yol ile mahdv.. lcayden 153 metre ve mahallen 
137 metre murabbaı olan arsanın tamamı ile; 

Tamamına yemiııli üç. ehli vubf tarafınd'4 5'"1 lira kı)Qllet konulan aynı ma· 
~\de Recai zade sokağın~a 9 No. lu üç tarafı uhdesinde ipka eylediği mahal iki 
tarafa JOI ile mahdut 108 metre murabbaı ar.sanın tamamı ile; 

Tanwmına yeminli üç ehli vukuf tarafından 547 buçuk lira kıymet konulan aynı 
buıMlde 11 sayılı ve üç tarafı uhdeıinde ipka eyledifi mahal ve diğer tarafi yol ile 
buıhdat. 109 buçuk metre murabbaı arsanın tamamı ile; 

Twn4nuaa yemiiıli üç ehli vukuf taraf ndan 705 r.... kıymet konulan aynı ma· 
h.we Piy ... arka sokağında 33 DWDaralı bir ta,..fı Kounanm anaıilc Mehmedin, 
......., lııir tarafı T...,.Dnin analan bir taraft arn •e bir tarafı yol ile mahdut 141 
lbebe marabbaı ananın tamamı. 

AJn ay;n prtnamelerle açık artlınnaya vll.M:dÜrnİf olup prtnameleri 1 EylUl 
1938 tmihinden itibaren her kes m.fm dan. ıörülebileceii 5 Tep-inievvel 1936 

~ rutlıyan Pazartesi günai saat 14 ten 16 J• kllilar İstanbul 4 üncü 1.ra ~ .. 
._.... mıçık uttJrma ile sahlmc:alrhr. Aıtmm,.. 'IMldeli nmlwmnen Joymetlennın 

Jiact. )'eÖDİf bePni bulduju takdirde ihlı Jeleri yap1lacalr ve aksi halde arttırma on 

'-t IÜD dalia ma!ıl..-.k 20 Teırinievvel 1936 tarihine rutL)'911 Salı günü •,Ylll sa· 
~ dairemizde yapılacak olan ikinci arUmn., ne'/ icesinde artt'JJma bdelleri mu-

....... kıy~etlerinin yiizde yetmİf betini t:,ulm1ı1clıiı talı:dirde 2280 numaralı 

..... hiikümlerine tnfikan satıı ıeri bı ralulacaktw. 
Altbnnaya iftirik etmek için yüzde yedi baçu h!mİnat akçesi alımr. Birik· 

... .,.iilWle vakıf ic:.-esi ve belediye retimleri miifteriye .ittir. 
İpotek sahibi alacakWlll'la diier. alikadaNnn: v irtifak hakkı sahiplerinin bu 

..,. iı +mlmller iiaeriadeki hlıklanm ve la•Nlile fala n mawife dair olan iddiaJa.. 
l1nı ilin tarihinden itif>areft yirmi gün için d'e mihpit vesikalan1e birlikte dairemiz
de lııildirmeleri limndar. Aks~ halde halı:lan tapu aicilltrile sabit olnuyanlar sabf 
....... paylqmaamdan hariç kalırlar. 

Alakadarların Hnlara göre hareket etmeleri •e: fula malU..t almak İlle· 

~ 1934/3986 do.ya numarasile meınurİye.İmİze müracaatları ilin olu

SON POSTA 
1 

• Boa Posta • 
latanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
ı - 9 • 193a 

Tdıll;ın.ı.t~ 
Ura 1Jra 

% 7.1 T. B. l 23,425 % 15 Hazine B . 46.00 
Clfo 7,5 T. B . n 21,775 Dahlll lat.1kru95,75 
~o 7,11 T. B. m21. 70 

DHlet DemÜ'yollan ••al ı 

Ura Ltra 
.ırıant 97,75jl AnadDlu be114S,60 
llYas ErzurumlOO,OOj Anadolu 11 46,40 

Soıyeteler E...._ 

ft. B. Mtt 
, , Hl. 
, , Name 

Merkez B. D. 

IJra 
85.00 1 tat. TrnntaJ 
10,00 Bvmcmd 
09,90 ı 'tcrltoc 
83,50 A. Çimento 

ÇEKLER 
Kr•· 

J.lra 
22.SO 

9,.56 
14.7s 
12.10 

İsterin 
J'. l'rang1 634.SO '' Liret 12,06 Dolar 

1. T. 'L. l~tr 
10.0863 
0,7~225 

20 F. Fran&ı 
ı ooıa.r 
ı isterlln 

, 20 Liret 

NAK1T 
JCrt. 

167. 'I ı Mhi'k 
126,00I 20 Drahriıl 
635.001 .20 Le'& 
160,00 .20 Ley 

L.K. 

JCrt. 
30,00 
2.3,00 
:t'S,93 
16.00 

L.K. 
Kredl FonBlye 1 Müba.dll Bon. 00,00 
ıaat senesi 00,00 Gayrl iJ • oo.oo 
UI03 ,. 101,001 
ısııı D 96,00 

Altm 950 
Mecidiye 00 

DenizyolJarı 
iŞLETMESi 

Ac..teieri: Karall:öy K~ 
Tel 42362 • Sirkeci Mühünlan84ile 

H-Tel. 22740 

3 Eylül Perşembe paü Ka
radeniz postasma kalkacak olan 
CÜMHURİYET vapm11 yalnız 
bu .efere mahl!IUS olmak üzere 

PERŞEMBE SAAT 24 de kal
kacak ve YÜKÜNÜ HARE
KET GÜNÜ ALACAKTIR. 

(86fl) 

Ka;rıp: Ziraat Bankasuadaki (4792) 
ıaumaralı tasarruf cüzdanımı kaybettim . 
~enisini alac:aiJınd.n bükmii yoktur. 

Sıraselvi, Hilmi Bey apartıman No. 1. 

..... (25326) -~~_.:_ __________________________________________ _ Cevat (714) 
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Sayfa 11 , 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesi. mucibince « 1 S.000,, lira muhammen bedelli, bel.eri 

«3500» Litre hacminde C<4» adet kaynak imbiği kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuftur. 

2 - Eksiltme, 29/lx/936 &arillİJıe rastlayan pazstesi günii saat 11 de 
Kabat8ft& Levazım ve mübayaat ,übesinde alım aatım komiıyon..da ya • 
pıJacaktır. 

3 - Ş..-. ... pllnR& liılii ~ ı•ıl n alınacaktır. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenJe.ia ...-i bir hafta evvel fiatsız tek • 

liflerini Müskirat fabrikalar tUbemize Y& ıl eri ve eksiltmeden evvel tek. 
liflerinin kabulüne dair behemehal vellm s1 hn lizımdır . 

5 - Muvakkat teminat paruı «1.12Stt linııılır. 
6 - isteklilerin yukarda tayin oluw 1 ; a tam saat 10 a kadar ek -

siltmeye aıirebilmesi için )i.zun ..... "' ' k la birlikte kapalı zarflan 
aözü aesaa k...i.yon reisme talim .. 'hri Jizundır. <1283>, 

* .. 
Sartnamesi "P'cilıince 1150 ton Relw poze kömür 9/IX/936 tarihin• 

rastlayan Çarfanba günü saat l? de: pazarlıkla atm alınacaktır. lsts&le
rin fartnamesini görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olwıan gü11 

ve saatte 'fo 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabablfda inhisarlar levazıra 
ve Mübayaat Şube.i Müdmlii.ğüncWD Alım Komisyonuna 111üraca • 
atları. ct483u 

1 Dev.et uımiryoUara ve limanları lşlatm9 Umum idarasi ill tıar,' 
Muhammen bedeli 125000 lira olan 2500 ton katran yağı 12/10/1936 

Pazartesi günü &ailt 15,30 da kapalı zarf usulile .Ankarada ldare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7500 1ir.ı.k :muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/1936 gÜn 3297 No.lu nusha -
amda intİfar etmi~ olan talimatname dairesinde almmlf vesika ve teklifle
rini ayni gün saat 14,30 a kadar Koaü.yon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 625 lnll'Uf& Anbra Ye Haydarpa,_ veznelerinde aabtn.k 
tadır'.. (( 559» 

* * Muhammen bedeli 12233 lira olan adi ve dahle hina camlariyle vagon 
camları 29/9/1936 Salı günü aaat 15,30 da kapab zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında sabn ahnacaktır. 

Bu ite girmek isteymleriD 917,48 liralık muvakkat teminat ile 
kanunua tayin dtiji nsikalan, resmi gazetenin 7/511936 G. 3297 
No: lu nushasnıda intişar etmiş ohm talimatname dairesinde ahnmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün nat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
Termeleri lazımdır. 

Şartnameler para.sız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. (774) 

.~~~~------=~...::..----~_;;;_~--~--~--~~---· 

) İstanbul Belediyesi lıaıııan 1 
Birinci teşrin 936 tarihiadeıı 937 Nisan sonuna kadar kira mu

hammeni 600 lira olan Şehir Tiyatrosmaun büfe Ye a-ardırobu kiraya 
verilmek üzere açık arttırmaya koaalmU§tur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 45 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 3 Eyliıl 936 Perıembe günü saat 14 de 
Daimi encümende bubmmalıdır. (B.) (495) 

* * 
Satılmak üzere Mezat işleri Müdürlüğü eşya şubesine Refet tara-

fından getirilip t617 sayıya kaydettirilen bir haya gaD fınnı açık 
m-ttırmada sablımıamışbr. ilan tarihinden itibaren on bet pn içinde 
•hibi gdip fınnmı götinnediği takdirde •hlacakbr. (B.) (900) --

İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlü-
ğünden: 

İstanbul Ziraat Mektebine pme tartlan 
1 Türkiye· Cümhuriyeti tebası olmak, 
2 Ortamektep mezunu olmak, 
3 Arazi sahibi çiftci evladı olmak, 
4 - Yaşı 19 dan yukarı elmak, 
5 - Vücüdü çiftciliğin zor işlerine dayanıklı olmamak, 
6 - İyi ahlaklı olmak, 
Bu şartları haiz olup ta mektebe girmek isteyenler Halkalıda 

lstanbul Ziraat mektebi müdürlüğüne 'Verecekleri istidalarile birlikte 
qağıdaki vesikaları göndermelidirler. Hüviyet cüzdanı orta mektep 
:phadebıarnesi çiftci vesikası, sıhhat raporu, aşıklğıdı, hüsnühal 
kağıdı, üç adet vesikalık fotoğraf. .. . 

Noknn evraklı müracmrt kabul olunmaz. Kayıt müddeti 15 Ey
lwe kadardır. mektebe alınacak talebe. müracaat edenlerin arasın
dan şahadetname derecelerine göre seçilecektir. Mektebe kabul edi
lenler melctebiia nreceği nümuneye göre noterlikten tudik edilmiş 
bir taahhüdname vermeğe mecburdurlar. F ula malômat almak ve 
kayıt ohmıiıak için lstanbul Vilayeti Ziraat Müdürlü~e . v_eya Ye
pıköyde Halkalıda mektep müdürlüpne müracaat edilmel.dir. (444) 

.-.----------~--------~--~---

OOYÇE ORlENT BANK 
Dresdner Bank 'ube.ı 

Merkesi; Bırlia 

Türklg•deki şabelt1rl: 

Galata - lstanbul • lzmlr 
Depoıu: ut. 1\itun Gümrüğü 

* H•r türlli hanka iıl * 

--~~--~----, .......... ~~~-, 
Taksim Bahçe inde 

Halk Opereti 
Bu ı&kşam 21,4..5 de 

TARLA KUŞU 
Bl\yük operet 

S perde 
Bestekllıı 

Firanz Lnlor 
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Hastalık, ölüm' 
getiren fareleri 

ve pislik 
öldürünüz 

Macun ve buS}day t•kllnd• olup büyük ve kUçük her nevi Fareleri, 
Sıçanları derhal öldUrUr. Tesiri kat'tdlr. Fareler kokmaz. 
Buiday nevilerini aerpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kul'Uftur. Huan Deposu: İST ANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

istiklal Lisesi 
Dlrelltlrlllbdea: 

1 - İlle, orta ve Lise kısımlan için Kız ve Erkek, yatılı ve yabsız 
talebe kaydına başlannmıştır. 

2 - Kayıd için hergfln saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
8 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin 

yerine az mikdarda yeni talebe alınacaktır. Okula girmek isteyenlerin 
bir an evvel mnracaatları tavsiye olunur. 

4 - Eylnlün on be~ine kadar kaydını yeniletmlyen eski talebenin mn
racaatları kabul edilmiyecektir, 

5 - İsteyenlere kayıd şarUannı bildiren tarifname gönderilir. 
Şebzadebaşı, polis karakolu arkasında. Telefon: 22534 

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

VUCA ÜLKÜ LiSELERi 
Kuranı ve DlrektörU: Nebi oğlu Hamdi Ülkümen 

Kayıd muamelesine başlanmıştır. Cumartesi ve pazardan 
bttşka hergUn 10 • 17 arasında okula mUracaat edilebilir. 

İsteyenlere tarifname gönderilir. 
Cağaloğlu, Yamksnraylar ·Telefon: 20019 

, 
BEŞiR KEMAL· MAHMUT CEVAT 

. eCZANESİ 
SİAKl!Cİ 

Eylut 2 

... ; .. , , ., 
.f~r E~ı r oiılli~\ 
. . ' 

.. B.· 1ig KAD!lf ·~ 
fi '/ • ,~ . 

,ı· .i:ı l' 'Vı7. :·~. 
l' .. ~· '. ~ 

S ·ı· . ik ~ evrı ı zevcım ve i ço• 
cuğumun babası Nihat. 
bir müddettenberi ben. • 

den soiumağa ve geceleri dıtarıda ge· ' 
çirmeğe başladı. Evde kaldıiı geceler 
bile, bana karıı bigane ve i.deta dargın 
gibi duruyor. Nihayet, bir aktam. di • 
ier bir zevcesi olduğundan bahsedince 
kalbim büsbütün kırılacak sandım. Er • 

teıi sabah hemfirem bana ziyarete geldi lon kreminde Biocel tabir edUen cildi 

ve ona bütün olanı, çektiiim ıztırap)arı besliyen ve gençleıtiren Juymettar blr 
anlattım. O, bana pek muhik bir naıihat· 
ta bulundu: «Annelik hayatı ve ev itle· 
ri, yüzünü çirkinleıtirdi. Hiç bir erkek, 
evde yorgun ve buruıuk yüzlü bir kadın 
görmek sevmez. Sakın ceıaretini kınna. 
yasın, çünkü ben, yüzündeki buruıukluk· 
lan seri ve emin bir surette izale ve ta· 
zc, yumuşak ve gençleımit bir cild te· 
min edecek bir usul bilirim, dedi ve 
her aktam yatmazdan evvel penbe ren· 
gindeki T okalon kremini kullanmamı 

tavsiye etti>>. Hemen tecrübe ettim. Der
hal cildimin üzerindeki müamir tesire 
ıaıtım. Bir kaç hafta zarfında bütün bu· 
ruıukluklanm zail oldu. Ve bir ıenç kız 
yüzünün manzarasını aldım. Şimdi, zev· 
cim, beni evvelkinden daha fazla se • 
viyor ve artık evden çıkmıyor. Şimdi 

cildin unsuru penbe renıindeki Toka· 

cevher vardır. Her beıerede bulunan bu 
Biocel cevheri kaybolduiu vakit cild• 
de buruıukluklar zuhur eder. Fakat tek· 
rar verilince buruıukluklar zail olur. 

Genç bayvanlarC:lan iıtihıal edUeo bu 
Biocel cevheri Viyana Üniveraiteai pro
fesörü Doktor K. Stejskal usulü dair~ 
ainde penbe rengindeki Tokalon kremi• 

nin terkibinde mevcut • 
tur. Her akpm yatmaz· 
dan evvel kullanıldıkta 
az zaman zarfında bü • 

tün buruşukluklardan 

kurtulur. Solmuı ih-
tiyarlamıı bir cil• 
di gençleıtirir. Ve laa· 
kal 1 O, 20 yaı daha kü~ 
çük göıterir. 

Şirketi Hayriyeden: 
Yalnız Eyhilün 2 inci ÇARŞAMBA GÜNÜ 

saat 17 de Üsküdardan Kabatq ve Sirkeciye ve 18 de Sirkeci
den Kabataş veÜsküdara yapılmakta olan araba vapuru seferlerinin 
2 saat evvel yapılacak ve saat 20 de Üsküdard~ Kabatqa ve 
20,30 da Kabataştan OskUdara olan araba vapuru seferlerinin 

de yapılmıyacağı ilAn olunur. 

Beyoğlu • Tünelbap - Y euiyol 
#fm _______ , -

İşleri ALMAN LiSESi 
Tam devreli Lise • Ticaret Mektebi • Almanca öğrenmek için ihzan sınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıd muameleıi l Eylülden itibaren berıün saat 8 dtn 12 7e kadar 

nüfüı tezkeresi, atı kiiıdı, ~ıhhat raporu, .f fotoiraf ve mektep taadikna· 
diplomaıı ile yapılır. Fazla tafsil at için mektebe 

449.f l • 44942 ye telefon edilmesi. 

Kolec ve Ticaret kısıml•rll• ~--.. 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
EylOlOn 22 ncl salı gtlnü saat 18,30 da açılır. Sıhhata, tedrisata ve 
ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı gOııleri saat 
9-12, cumartesi gOnlerl saat 14-18 e kadar mektebe m1lracaat İs· 

AJUVANTIN KNZUK Emniyet 
Saç boyaları 

u. Müdürlüğünden: 
1 - 936 Senesinde zabita memurları için diktirilecek azı 4270 

çoğu 4696 takım elbise maa kasketin dikimi yirmi pn milddetle ye 
kapalı zarf usuliyle eksiltm \e konulmuştur. 

2 - Kasket dahil beher takım elbisenin dikif muhammen bedeli 
411 kuruştur. 

3 - ihalesi 2 l /9/936 Pazartesi günü saat 15 de Emniyet itleri 
Umum Müdürlüğünde müteıekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 1447 lira M kuruıluk muvakkat te
minat mektup veya makbuzile ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 llncil madde
lerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplannı ihale vaktindeo 
bir saat evvel Komisyona vermeleri lazımdır. 

5 - Bu bapta fazlaca izahat almak ve prtnameaini ıörmek ir 
teyenlenn Emniyet İşlerleri Umum Müdürlüğü Üçüncü Şube Mtldflr 

~-.. teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 ..__~ 
Kumral ve siyah olarak sabit 

ve tabii renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. Yegane zararsız 
ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

lüğüne müracaat eylemeleri. "682,, "884,. 

# 

eııt 

Tllrk Hava kurumu 
~· 

adar bin erce şıyı zengın 
ncl Ke9lde 11 EylUI 938 dadır. 

I 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

1 ••••••••••••••••• .......... ••••Ho•M•••-••••••••••••MH• .. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

SAHIPLERll ( A. Ekrem UŞAKUGİL 
S. Ragıp EMEÇ 

Ayrıca: 15.000, 12.000, · ıo.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir müklf at vardır ... 

_.__...,.,--________ _.. _________________________________ ,_,. ______ ~~----------

·wı • en •o• ı • • • a • ' w:: . 

~ D J:i1 119 D Ci! iMi D Amulkaı 1<11 Koleji 
~ l!:A ~ i:1J Ull : AraavutUy, Tel. 36.160 

Robert Kolej I RS>...,. li!' il# 119 D tC! iMi O 
.Bebek, Tel. 38 ... 3 : ~ ft ll!lı ~ ~ iil1 ru 

Mektep, 1 ngilizceyi en iyi öğreten bir mOessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs muallimler 
tarafından öğretilir. Milli terbiye ve kDllBre son derece ehemmiyet verilir. Aile bayatı yaşatılır. KBtOphaoelerl 
mükemmeldir. l<ıı ve erkek beden terbiyesi ve sporlar taltbeain bedeni tekemmiilDoB temin e•er. Lise kısmı 

derslerine munzam olarak ticaret denlerf ıösterihr. 

MÜHENDİS KISMI Ameli n auırl asallerlı elelltrl,, muine ıe Nafai mlllendlsi yı1iftirlr. _ _ es _ =-e=ı sı 

KAYIT GÜNLERi: _ 
ı Ağuıtos·tan sonr• C•f1&mbl ve Cuına!ttıl ıGnltrl -ulft.m a.ft 1~:00 edlıtf !ytGldenilll htt pı. 

Fasla maıArnat ıç;ın mektu~I• veya bl•••• moraoaat edlleblllr. -------- --------------------------

J Gnzel giyiniş, güzel zevkler doğurur. Kendi elinle kendini sUsle. 
En iyi, en çabuk usullerle size bu zevki aşılıyacak mnesaese : 

Kadıköy Altıyol•Ozınd• 

'·~d t~melJhAH 9 d~ l Ç. ~L~ Sgjh~glŞiyaJJ 
~--------• açıktır. (712) ._ ________ .,.. 

va,adılımıa ekonomi 
tlevrlntl• size pahehr• 
mal edilmek istenen 
naslhatlara tUphell 118· 
rUnUz. 

Her nerde ve her hangi 
bir saatte Krem Pertev'i 
kullanabilirsiniz. Yanın sa
at zarfında o tesirini gös

termiştir, bile. 

Krem Pertev'in ,arım asır

lık şöhreti asılsız değildir. 

YOzbinlerce kişiden Krem 
Pertev hakkında samimi 
kanaatlerini sorabilirsiniz. 

Son Posta 
iLAN FIA11.ARI 

- Gazetenin esas yazısile bir eU· 
tunun iki satırı bir (aantiın) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir aantlnı ilan 
fiatı ıunlardır: 

Sahife 1 - 400 kun11 

• 2 - 250 lt 

lt 3 - 200 lt 

JI 4 - 100 • 
Diğer yerler : 60 lt 

Son s ahife : - 31 • 
3 - Bir santimde vasati (8) keli· 

me vardır. 

.f - lnce ve kalın yazılar tutacakl•· 
n yere göre santimle ölçiilür. 


