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Kral vardın yatı Çanakkalede 
• 

T orpidolarımız yatı lmr~z 
• • • 
ismet lnönü lzmirden 

_ açıklarında karşıladılar! 
lstanbul dost İngilterenin Hükümdarını 

büyük tezahüratla istikbal edecek 

dün gece 11 de döndü 
lzmlr Fuarını dlln akşama kadar 40,000 kişi gezd4 

hariçten ziyaretçi akını Jeoam etligor 

Başvekilin Fuarda yaptığı tetkikler 

lzmir, 2 (Tele • 
fonla) - Başvekil 
ismet lnönü dün 

f<ral Edvard bu sabah Seddülbahirde karaya çıkarak mezarlıklan ziyaret edecek, fuar paviyonlarını 
Conk bayırına gidecek, oradan Seddülbahire dönerek fstanbula hareket edecek tetkik ederken bazı 

mühim noktalara 

\ • 

1 
i 

temas etmiflerdir. 
Başvekil Üzüm ı 
Kurumu paviyo -
nunda uzun müd • 
det kalmı,Iar ve pa
viyon müdürü fs -
mail Hakkı'dan iza· 

hat almıflarClır. Is • 
met lnönü paviyon 
müdürüno fU au • 
ali sormuşlardır: 

- Bu sene üzüm 
ihra catçı ların dan 
alabes satışlar ya • 
pan1ar var mı, var• 

l 
sa mahvolacaklar 

Muhterem nılsafirimlzl şehrlı:iılze getirecek olan Nablin yatı mı~ 
, Çanakkale 2 (Sureti mahsusada gl • bayrak direği vardı ve Üzerlerinde çok İsmail Hakkı şu 
Cleıı muharriıiınizden) - İngiliz kralı büyük kıt'ada Türk ve İngiliz bayrak- cevabı vermiştir: 
8a Majeste sekizinci Edvardı kara su • lan karş. ılıklı ~a.lgal_anıyor~u. Sa l\'Ia- - Alabes satış lsmet lnönü evvelld gtın 1zmir Fuarında nutkunu s~ylerken 
1-rımızda kaqılıyacak olan torpitola • -test g - a:lara ~;.....,,.nd btnı ;, enın eçe:cegı Y 9"&....... en na- yapanlann bulunacağını zannetmiyo ""I - En iyisi de budur. Daiı:na ve her 

z bu sabah sekizde Çanakkaleye dide hdıalılaOr döşen.rnişFtiahr. Ydodil~ar mfun- rum. yerde böyle mevcudiyet göstereceğiz~ 
lelerek demirlediler. Orgeneral Fah - tazaın r. rgeneral re n re a - B _t1ı b .. . (D 9 fadıı) 
~~~, tahkimat kumandanı General katindekilerle birlikte Sa Majestenin aşvcıu u~un uzerme: evamı uncu say 
~ Çanakkale valisi Nizamettin ta- yarın gezmeleri muhtemel olan saha -

~dan karşılandı. İngiliz sefareti a- ları tetkik etti ve akşam üzeri gene A- Rumen sı·yasetı• deg"' ı·şı·yor, ;:e koınmersiyıtli kolonel Vuts ta A - datepe torpitosile Çanakkaleye dön -
'4<1tepe ile gelmişti. İngiliz • Fransız ,dil. Sa Majestenin yatı Boğazları ge -

blezarlıklar komisyonu reisleri de Or- çerken kılevuz kaptanlığım yapacak o- Fransa yerı·ne Almanya ! 
&enerali karşılıyanlar arasında idi. Ge- lan Şükrü bugün geldi. 
llera1 Fahreddin şehre çıktı. Öğleden Sa Majeste kralı isti)cbal 
8oru-a Adatepe ile Seddilbahire hare • 
ket etti. Kolonel Vuts, mezarlıklar reisi Torpitolanmız gece yansından son- Yeni Tataresko hükumetinin bir intikal kabinesi olduğu, 
\te Çanakkale valisi torpitoda idiler. ra saat birde hareket etmişlerdir. Boz- k d k ... ktid v· d ' ı .... b"ld" ·r r 
~ddilbahir yolunda şehitlerimiz ö • caada ve İmroz açıklanna doğru yol ya ın a mev 11 ı ara 10 a nın ge ecegı ı ırı ıyo . 
llUnden geçiljrken kahran1an ölülerimiz almaktadırlar. Bu sabah torpidoları - Faris 2 (Radyo) - Yeni teşekkül ko'nun sıhhi vaziyeti salah bulmutı-
D,....._.d b' ··r f d mız kara sularımız önünde Nahlin ya- T ' k h""kA 1• . b" . ti ' , 
'-111 en ır mu reze tara ın an se - ül"ki k 

1 
h eden atares o u ume ının ır ın - tur. Mumail~yh, yakında Romanyaya 

~andı. Bando da selam marşı çaldı. tına rn a olacaklar ve ra azret - kal hüklımeti olduğu tekit olunmakta-
vrgeneral Fahreddin torpitodan Sed .. le~i. ~el~yacaklardır. Harp gemi- dır. Tataresko

1 
Voyvoda Vioda'nın iş- dönmek niyetindedir . 

.ıubahir iskelesine çıktı. Büyük misa- Sa Majeste Kral Edvard lenmızın(D rnurette~at~ krfaldın) yatına başına gelmesine ve Romanyanın siya- Titülesko'nun yanında bulunan 
~.., ~ . Nahlin t d k ık akl b isk 1 d ka'Y'f;lılıklı ild evamı 8 ıncı aay a a t• · Al • b vl 1 - . . · '44·unızın yarın ya m an araya ç ac arı u e e e • -s se ını ma~a) a ag amasına yo a zevat mumaıleyhe Mılletler Cemıye-, 

Sovget Rusgada neler oluyor? 

Moskova civarında isyan 
eden kıtaat efradı dün 
kurşuna dizilmişler! 

8erJin men balan , rahatsız olan Stalin Yoldaşın 
dinlenmek üzere Gürcistana gittiğini haber veriyorlar, 

tevkif at devam ediyormuş 
Berlin 2 (Radyo) - Moskovadan 

felen haberlere göre Stalin Yoldaş ra
~tsız ol~uğu ve dinlenmek ihtiyacın
" bulunduğu için Gürcistana gitmek 
~ere hareket etmiştir. Seyahat dolayı
~le fevkalade tedbirler alınmış. Stalin 
b thiı bir trene binmiştir. Yol baştan 
~a muhafaza altındadır 

t\ 'l'roçkinin Rusyadaki faraftarları
ll'l Pek çok olduklan anlaşılıyor. 
~ :Paris, 2 (Radyo) - Son günlerde 
._ 0skovanın cenubunda isyan eden ef

t kurşuna dizilmişlerdir. 
Fransız Gazetelerinin Neşriyatı 
bün gelen Fransız gazetelerinden: 

- Rusyada ne oluyor? 
(Devamı 9 uncu sayfada) 

' 

/ 

Türk - İngiliz 
ticaret anlaşması 

çacaktır. Hükumet tebeddülünün ya- . ' . . .. 
k d kub 1 

v nl 
1 

tinde Romanyayı temsıl etmeaı ıçın 
ın a vu u acagı ~ aşı ıyor. 

M. Titüleako iyileıti, Romanyaya dönüyor teklifte bulunulmuş olduğu haberinl 
Montekarlo, 2 (A.A.) - Titüles- tekzip edilmektedir. 

Yeni mukavele dün 
Londrada imza edildi Cim Londos, verdiği sözü 

Londra, 2 (Hususi) - Türkiye ile d ı 
İngiltere arasında ticaret ve klering an- tutma J, ge mı•yor 
laşması bugün Hariciye Nezaretinde 
imzalandı. Yeni anlaşma jki memleket • • • • " • • . 
arasındaki ticaret münasebetlerini dü- Yunan pehhvanı Festival Komıtesıne gelıyorum" dıye 1 

z~.lte.~:~ v_e kolaylaştıraca ... ktır .. !e~iyat telgraf çektiği halde dün bu kararından caydığı anlaşıldı 
gu~lugu.!~c~~et m~amelatı uzerı.?de Dünya şampiyonu Cim ı.ondos 6 Ey
tesır ettıgı lÇın yem anlaşma bu guç • lfılda tekrar şehrimize geleceğini vaa-
lükleri izale etmektedir. · dederek buradan ayrılmıştı. 

Türk pehlivanları arasında yapılan 
Filistinde vaziyet seçmelerin neticesi kendisine ıeıgrnf

ıa bildirilmiş, Cim Londos bu telgrafa 
mukabele ederek: Maçı kabul ettim, 
geliyorum, tafsilat postadadırı. diye 
cevap vermiştir. 

'{üksek Komite Arap 
hükümdarlarının 

tavassutunu kabul etti Buna rağmen, dün festival komite
Kudüs 2 (Hususi) - Arap Yüksek sine gelen bir habere göre Cim Lon

Komitesi bugün bir beyanname neşre- dos bu maçtan sarfınazar etmiş ve ge
derek Arap hükümdarlarının tavassu- lemiyeceğini bildirmiştir. Yunan pl?h
tunu kabul ettiğini, fakat tavassu- livanı gelmemesine sebep o1arak da ga
tun neticesi anlaşılıncaya kadar umu- zetclerin danışıklı dövüş diye yaptık
mi grevin devamına taraftar olduğunu ları neşriyatı ileri sürmüştür. Festival 
bildirmiş, Filistin davasının bütün A- komitesi yeniden bazı teşebbüslere gi
rap milleti tarafından benimsenmiş ol- rişmektedir. 
duğunu ilave etmiştir. (Devamı 8 inci aayfada) Cim Londos 
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,,...-------.....ıResimli Makale a 11erlemelc: a 1,.-Sözu··n Kısa:;ı 
Hergün ----------·--------------

lzmir 

lnsanlann hayat yolunu aydın!atan 
me~ale, bilgidir. Ve aydınlık yolda 

sürçmeden, şaşmadan ilerlemelerini 

temin edecek kudret, seciye Ye irade-

• dir. Bilgi, seciye ve iradenin birlefllle.İ 

Başvekilin realist ve objektif bir insanı müsbet adımlar atarak, hemken-
tetkikinden geçmiş olduğunu, o - . _ . _ 

. 1 .1 .. ıed· w. .. 1 d dıne, hem başkasına mufid olarak )U· nun aynı ru 1 ı e soy ıgı soz er en .. v • v • • 

anladığımız İzmir fuvan açıldı. Şinıdi rumege ve .ılerlemege sevkeder. Bılgı 
~zmir ~alkı ve bütün Hinterland mi : 'bir meşale, seciye ve irade iki kanat • 
safırlen sabahtan akşama kadar, ak tar. Bu mqale ile yolunu aydınla -
şamdan sabaha kadar fuvann kapıla -
rından, taşa döküle, girip çıkıyorlar, tan ve bu iki kanadın yardımile ha-
bu suretle de İzmir bu me\ sime nıah- 1 reket eden insanlar için hayatta va

veli yerinde sayma, sonra gerileme a
mili olurlar. Bilgiyi yeni bilgiler, yeni 

tecrübeler, besler ve ilerletir. Fakat 

bilgi yeni bilgilerle kuvvetlendirilmez-

se eskimeğe başlar. 

lloğazın begine 
Galt!beşi mi? 

-------- .. Talu _.,..... 

S ahaflarda, bildik bir kitapçının 
dükkanına uğradım. 

Seciye ve irade kuvvetleri de böy • 
Jedir. Bunlar ela hadiselerle kartıla • - Alış verit oluyor mu? diye sor" 
f8rak ve hidieeler üzerinde tesir ede- dum. 
rek ~lemedikçe hayatiyetlerini l:aybe- Gülümsedi: 
.ı_1_ •• bet bir L I 1_ - Alıt oluyor amma.. verişe kulak 
ucrlCJ" ve mus er &uvvet oma&• 

1 
Ded .. 

k la 
· asma ı. 

tan çı ar r. y . "\ 
- anır. 

insanın gençliğini ve ihtiyarlığını da - Yanisi, şu: Biz, köşede bucakta 
nlamıyacak bir şahika.. kazanılamı • bu kuvvetlerin vaziyeti tayin eder. Bu hala kitap buluşturup, satın alıyoruz. 

k b. ff k" b I Fakat buna mukabil aah•ımız yolC. 

sus 01an canlılığını bir kat daha art -
tırmış bulunuyor. 

. yaca ır muva a ıyet u una!DllZ. kuvvetlerini ihmal edenler çabuk ih - ~ 
Izmir, harpten evvel koynunda ya- Gün, hatta hafta oluyor ki şu çekme-

Hüner. bu kuvvetleri edinmek, bun - · l I F L b k ~ · · d. · 1 nm milyon insan banndıran, gürültü- tıyar ar ar. aKat u uvvetıerını aı- cenin içerisine tek bir kuruş girdiğin 
ı~, zengin, .~eşeli ~~ keyifli şebi~, se - ı lan daima gözeterek, sönükleşmeleri - ma tazeliyen ve daima gençleştirenler, görmüyorum. 
kız sene suren rnucadele devnnden, ne ve yıpranmalarına, imkan verme • l l Sebeb.} 

k ·· b yaş arı i erlese de kafaları ve gönülleri - ı Türkiyenin en ço zarar görmuş ir 1 k . _ Bilmem. Herhalde, kitaba para 
köşC'si olarak çıktı. İzmirde, bütün me tır. zetilmez, ve bealc:nmezae köhnele•İr dinç kalır ve her fCYe rağmen ileri a -

T verenler günden güne azaldı. 
Türkiyenin geçirdiği büyük istihalenin Çünkü bu kuvvetler i~1enilmez, gö- ve birer ilerleme amili olacaklarına ev- dımlar atarlar. b 1 d d . 
hazin bir timsalini görebiliriz: Harbe c:~::::=:=:=:=:=:::::::=:=::~:=:~~=====;:==~==========~====::= Ba ıa i caddesin e e vazıyet ay • 
büyük girmiş, harpten küçülerek 5ık- ) Jlıldır. Oradaki kitapçılar da ekseriya 

mıştır. Buna mukabil, gene ayni lz - s ö z A R A s 1 N D A eli böğründe, sinek avlıyor. 
mirde harbe kanşık bir unsurlar alemi Gel gelelim, tanrının günü, şehriD. 

olarak girip te harpten Türk olarak çı- ~------·------------- her köşesinde, en işlek ve kirası en pa" 
kan Türkiyenin yaralı, solgun, fakat, Dünganın en hügük -tr:------------* Amerikada timsah halı caddelerde yağcı, sütcü, mahall&-
göğsü ümitle dolu bir timsalini daha UEftG·u·N BiR FIKRA 1 B bici, kebapçı ve aşçı dükkanları açıl • 
görürüz. Bu İzmir, bizim İzmiriınizdir. Kitabı Lehistand11 n eslemek moda oluyor maktadır. 

Dolfüsün ölümünden bir sene kadar Dünyanın en ~ Bu san'atlara süluk edenler, hu za" 
evvel Viyanada hem Avusturyanın, büyük kitabı le- ikinci defa evlenme manda en karlı işin bu olduğunu söy• 
hem de Dolfüsün küçüklüğüne telmih histandadır. Bu Holivutta, Joan Knvfonl Ue lüyorlar. 
edilerek yapılmış, her ağızda gezen Lir kitabın 120 san - Klark Gable JunıuşuyoTlar. Satılmıyan kitapların, okka ile dük.-
şarkı vardı ki nakarati j()yle idi: tim boyu ve 95 Mahaverelerinin mevzuu evlen- kincılara dağıtılan formalarına harıl 

Küçük, fakat ~! santim eni var • me, hem de ikinci defa ev2ıuuniye harıl peynir. et zerzevat, hülasa hep, 
Ayni şarkiyi bugün biz de ;rürkiyeyi dır. 1424 aene - dairdir. Joan Kravford §11 müta • yiyeceğe ait eşya sarılıyor. 

ve İzmiri düşünerek söyliyebiliıiz: Kli- sinde yazılan bı: leayı öne sürüyor: Geçenlerde, bir bildiğin, Çiçek pa-
çük, fakat bizim! Bunun için, İzmirin kitap zamanın : - İkinci defa evlenen bir adam, zarından almış olduğu taze fasulyeyi, 
o harpten evvelki tantanalı. gürültü· mühim vak"ala -~ 1\. her halde daha siyade mes'at elur. rahmetli Emrullah Efendinin ((Muhi• 
lü, zengin, neşeli ve müreffeh hayatını nnı ve ,ahıiyet • ·\~\\~, Çünkü kentlisi, ilk mtİVaCIDID hü • Afrikada çok kirh bir ticaret batla- tilmaarifn formasından yapma bir keo-
hatırladığıınız zaman dahi, biraz has- )erin hayatlannı tün tecrübesi ile mücehhezdir. mıttır. Bu ticaret timsah ticaretidir. ae kağıdına koymuşlar .. Acı acı anla-

guz:tnlekü~~~__', ydinünküne ~eyifld.ene vdeahzaevfklazlae, bse-u- kaydetmektedir. * Fakat, dudak Mikerek omm lil · Son hahalar zarfında timsah yavrula- tıyordu. 
ızmırı ken Klark Gable şu cevabı veriyor: __ _ı __ 1200 Ne oldu"\ insanları bu kadar mad-

veriz. - Eğer dediiin gibi olsa, ve ilk rwuan tanesi müzayede ile satıl- r ti 
Ke•dl kendini ted•vl elle111eye• izdiva~ imanda tecrübe biaal etse mıştır. Bu timsahları ekseriyetle Ame- dileştiren, mideyi dimağa galebe et • * ı Y••••• uzvumuz 

1 
idi, dünyada, ikimi defa hiç rikalılar almaktadırlar. ren kuvvet nedir} 

Fakat bu zavalb şehrin şu son yirmi . Vücudünüzün herhangi bir tar~ı ke- evlenmezdi! Şimdiden Amerikanın bazı orijinal Uzun uzun düşünüyor ve bu1amı • 
sene içinde bütün çektikleri iki harp, 8~8~· yara. olsa or~sı derhal kendı _kc~- Jt • evlerinde timsahlarm beatendiği görül- yorum. 
bir imha yangını ve muhtelü istika - dını tedavı eder, arıza geçer. Yanı vu- lskoçyah kanı cllmerdl mektedir. Ortada, hadiselerle müsbet tek bir 
metlerde iki büyük muhaceret gör • cudün mukabil bir faaliyet kudreti var- hesi• faptyor * hakikat varsa, bugün be{ıeriyetin naza" 
müş olmaktan da ibaret değildir. İz - dır. lskoçyahların hasis insanlar olduk- Yolda •D• bula•ın hap- rında, Tekirdağı karpuzlarının, Sa& 
mir, bir de büyük dünya buhranı gör- Fakat insanın öyle bir uzvu vardır ki, larını bu sütunlarda bir kaç kere tek· ahldıll rer nin «Bustam> mdan üstün ve muteber 
dil ve ondan pek çok müteessir oldu. o uzuv mukabil faaliyet tedbirinden rar etmiştik. . Dünyanın her tarafında bir şeyler tutulduğudur. 
Merhum Cenab Şahabeddmin cHaç mahrumdur. Bir kere ufak bir hastalığa Bunların hasisliğini f..U vak'a teyit bulup da teslim edenlere bir mükafat Bu cereyana karşı var kuvvetimizle 
yolunda> ki mektuplarının birinde etmektedı"r .• verilir. Bir çok memleketlerde bu mü- mücadele etmeli, beyni boğaza galebe cTürkiyenin manav dükkam:1 olarak tutuldu mu artık her şey bitmiş demek. 
tavsif ettigıw· İzmir, haki1'aten, müşte- tir. Kendi kendisini tedavi edemez. 1 kafat bulunan malın yüde onudur. Da-

Bir Fransız skoçyada fevkalade has- . ka H landa da b 1 k 
risinin yüzde doksanı ecnebi olan bir Düşünün... Muhakkak bulacaksi- talanmış kendisine kan vermek lazım n

1 
ımar ve daodı u meme et-

ettirmeliyiz. 

F.~ manav dükkanı idi. Gediz ve Menderes nız ... Öyle ise biz söyliyelim. Bu uzuv l . B . . . h İ k 1 er meyanın r. ge mış. u ış ıçın emen & oçya mm 
ovalarının yağı, balı ve bunlarla be - diştir. birini bulmuşlar. adam kanım vermiş. Texa.a'da bulunmuf mal teslim eden, -raber her .türlü meyvalan ve mahsul -
!eri hep İzmire akar ve bunlar orada * Fransız da nişanei tükran olmak üzere hırsız gibi hapee atılu. Çünkü orada - .... -·-·------

k d. · 1000 fr k · faL-L hn Bı·ıı·go1' Mu•unıız? dünyanın dört köşesine giden gemilere lllma,.ın içindeki h•va en ısıne an vermıt. JUU bulunmut ma mevcut olacağı talı- ~ 
yüklenerek İzmirde milyon1an inkı - Bir tek elmanın içinde ne kadar ha- hastalık geçmemi~ bir ikinci defa daha min edilmez ve hınızlığa atfedilir. -

1
----P-o_rt_ekiz __ . -in--e-s-ki-. -is-mi nedirı 

lap ederdi. 929 buhranı, sağdan, sol - va bulunabilir? kan vermek lazim gelmiş bu sefer de Çinde mal bulup ela teslim edenlerin Cumhuriyet ne zaman ilan edilmiştir'lı 
dan, her taraftan ve her türlü tesirle- Elbet de bir mikdar vardır. Fakat 500 frank, üçüncü defasında ise ancak f al ı _ ömer Hayyam nerede, kat 

şerefine geceleri ener ayları yapar· 
rile İzmiri günden güne darlığa, fa- bunun akla gelmiyecek kadar fazla ola- 100 frank almış. lskoçy~lının arkadaşı yıl evvel doğmuştur? .. 
kirliğe, sessizliğe doğru götürdü. İzınir bileceğini tahmin eder misiniz} bu büyük hizmete karşı paranın nisbet- lar. 3 - Feyziabat şehri nerededir v• 
yeni ızttaplar tanıdı. Evet elmanın içinde komprime ola- sizce indirilmesini mantıki bulmamış. Dünya yüzünde bütün hunlann gö- nüfusu ne kadardır? 

Evet,_ ~mir !r_?kA ıztı~ap ":k~i ."'7 ha~a rak o kadar çok hava varmış ki serbest Kan veren arkadaşına bunun sebebini rülmediği bir yer YBrdır: (Cevaplan Yarın) 
muztanptır. Hukiimetın bırbırını mu- I l h · · 48 · l" d"w · ·· kk"l• * 
teakip aldıgwı tedbirler, son .,..,,,ıanlarda o sa tam e manın acmmın mıs ı yer sormuş, ıgerı muteve ı ane: lskoçyadır. çok hasis olan İskoçya-

"""" 1 1 Dünkü Suallerin Cevaplan İzmı"re biraz can verdi. Fakat hastalık tutarmış • - Vücudünde skoçya kanı arttı da hlar hir mal ka-.l..-tmedikleri cihetle, .,.. _...., 
-s yuc 1 - Madagaskar adası .r ransa~ o kadar derin, bütün dün~·ayı saran 

dertler içinde İzmirin derdi rı kadar :ı
ğırdır ki onun tamam c3.nlanması için 
daha pek çok gayret ister 

* İzmirde her sene bir fuvar yapıl -
ması fikri pek isabetlidir. Fuar Baş

vekilimizin dikkatli göziinden kaça -
madığı gibi, eksiktir. Fakat bir fay -
dası vardır: İzrnire, hiç olmazsa iki haf
ta için fazla bir hareket, bir çalkanma, 
bir neşe ve aydınlık veriyor. Gönül is
tiyor ki bu panayır yavaş yavaş art -
sın ve o, yalnız bir mevsimin iki hafta
sına münhasır mürettep bir şenlik ve 
hareket olmasın, bütün İzmirin bütün 
senelik tabii hayatı olsun! 

DUnranın en eski musikisi 
tlot imi' 

Musiki tarihi üzerinde çalışanlar, ilk 
nıusiki aletinin ne olduğunu hayli araş
tırmışlar ve uzun tetkiklerden sonra 
bunun flot olduğunu tesbit etmişlerdir. 

Araştırmalar bilhassa Yunan kadim 
tarihi üzerinde yapılmıştır. 

ilk musiki aletinin telli musiki alet
lerinden olduğu da söylenmişse de bu
nun aslı çıkmamıştır. 

* ln-111 mahveden vesvese 
Muhayyel hastalık kadar tehlikeli 

bir hastalık tasavvur olunamaz. Bu sö
zün doğru olduğunu Amerika hapis -
hanelerinde hadis olan vak'alar isbat 
etmiştir bu vak'a şudur: 

Bir hapishanede kolera çıkıyor. Ha
pishane direktörü pasaklı bir adam ol
duğu için hapishanenin t~mizlenmesi
ne fazla ehemmiyet vermiyor. O ka -
dar ki ölmüş hastaların koğuşlarına bi
le yeni mahkumlar yatırıyor. 

Yeni mahkumlar kendilerinden ev
vel oralarda kimsenin öldüğünü bil • 
medikleri için. rahat rahat oturuyorlar 
ve hastalığa yakalanmıyorlar, halbuki 
hastalık bulaşmamış koğuşlardaki eski 

ondan! demiş. bu türlü mükafatların verilmesi de Adada (3 600 oOO) müsternlekesidir. , , * mevzuubahis değildir. 
Bir ln•anın mahiyeti bllh••

kumar ma-•ında anıa,ıhrmı' 
Dovil gazinosu dünyanın en meşhur 

kumarhanelerinden biridir. Bütün dün
ya zenginleri orada boy gösterirler. iş
te bu gazinoya bir kaç haftadanberi iki 
kişi dadanmıştır. Bunlar kumar oynı -
yanların yüzlerini tetkik etmekte ve 

nasıl insan olduklarını kendilerine söy
lemektedirler. 

Rivayete nazaran bu iki adam bu 
mevsim zarfında çok para kazanmış -
laröır. 

-------·-···---------····------
mahkumlar vesvese neticesi hastalığa 
yakalanıyorlar. 

kişi yaşar. * 2 - Kanuni Süleymam saltanaP 
CUceler kongre akdettller devrinde Osmanlı ordularile çarpışall 

Bütün dünyanın cüceleri Budapell- İran şahı Şah Tahmaseptir. 
T 3 - Esatiri Siren kızlan klasik \11.1"' 

tede bir kongre aktederek dertlerini nan şairi Homer'in Oduse eserinde gö
dökmüşlerdir. 

Bu kongrede bulunanlar, cücelerin r~~:~kle~i;k~d1.;i;;d;n -·,;;(.' 
hallerinı:len çok tikayet ettiklerini aöy- yafadıkları tek memleket.~ 
mektedirler. Cücelerin belli beşlı dert· Dünyanın her tarafında tutulan ı• 
leri şudur: tatistikler kadınların daima erkeklerde~ 

- Eski kralların maiyetinde bize yer fazla ya.şadıwnı gösterdiği halde t~ 
verilirken kraUıklann ortadan kalkma- bir yerde ha kaidenin müstesnası acr 
sile öksüz kaldık. Bir müddet tiyatro rülmüştür. 
kumpanyalannda at cambazhanelerin- Bu tek yer de Irlandadır. Burada flf' 
de alkış topladık fakat o da şimdi para kekler kadınlardan fazla yaşamaktlf' 
etmiyor açhktan ölelim mi). dır. 

* İSTER İNAN İSTER İNANMA! Zelzelere m•ruz kalmıyall 
reglne .... 

Zelzeleden korkan insanlar dün~ 
nın iki yerinde bu afetten kendilerlıd 
kurtarabilirler. Şimdiye kadar küre~ 
zin her yeri sarsılmış, fakat kutbu Y 

mali ile kutbu cenubi. salsılma~ı'~ 

Jlt>rut gazetelerinde şu garip haberi okuduk: karak ınemmlann kendisini tebrik için ko,uşmnlannı 
Diin !>abalı erkenden, Mehmet adında Havranlı bir ge~ emrcfıne.je başlamııhr. Fakat valot erken ve konakta 

hiikuınct konağına relerck kapıdaki jandarmaya; Reisj - polk ve jandumadan başka kimse olmad.ığındatı deJinin 
cnmhur sıfatile kendisine selam resmini ifa etmes~i em- sörJnü dinliyen kimse bulunamamış ve yakalannrak dok
retmiş ve koşarak ikinci kata fırlamış; odalara girip çı • tora; eraclan da timarhaneye gönderilmİ§tir. 

l~ 1 ER lNAN iSTER 1NANMA ! 
Bir Alman gazetesı kutbu ~ırna _ 

bilhassa Japonlara tavsiye etmekte 

'-------------------------------------------------------------------..Jdir. 



ispanyada netice vermiyen 
kanlı muharebeler oluyor 

E 
H 

ı,.,,,. .. • tan .. bev. d ki T .. Fransız-Leh konuşmaian 
a~ıs ın go gın e ana go- ~h d 
1.. · Nilin' belli b lı ka _ e or ulan Başkumandanının Pa-u mavı en aş y . . . . . . 

akla dan b . ·eli Fak t M . N'l sı zıyaret etmesı, ehemmıyeti 
n rın ırı r. a .. avı ı .. tik b. . 
1800 kilometre uzunluğundadır Ve gun geç çe artan ır mahiyet alıyor. 
bu nehri T g··ı·· d b ka b" · k Daha evvel Fransız erkaruharbi,>ei u-ana o un en aş ır ço . . . G 1 G 

1
. 

kollar besi Tutulan h 1 .. mumıye reısı enera c ame ın• Lehis-

Hı 
er. esap ara gore tana •tm· Gen 1 R d ır:- • 1 ükumet asilerin elinde bulunan harp aemilerinin Ta~~ göliiıtUn.Su~ ile Mısıra temin ile f .. ış_,v;. O~ ybz - -;-mıgt 

6 · ettıgı su, Mavı Nile akan suların an - g ruşm~ u. . . . ~ zı~are_e 

t ·ıı • • i hi l'l.. h • 1 • it• cak altıda biridir Bu bakıma göre Ta- çok ehemmıyet verilmiştı. Çünkü: Bu-
Orpı enmesını a e ua ırıerıne emre ı na gölünün s~ Mavi Nile akmıya- yük harpten istiklilini kazanarak çı-

~ cak olsa da Mısır ve Sudan bir tehlike- kan ve ondan sonra Fransanın askeri 
. rid, 2 (Radyo) - Bu sabah a-ı vaffakiyetler kazandıkalrını haber ve-

1 
Hüktimetin asiler elindeki zirhlıları ye uğramaz. Bu memleketler gene pa- bir ~üttefiği sıfatıy~ milletler ~zu

tayyareleri Madrid üzerinde gö- riyor ve ağır toplarile mühim tahribat torpillemek için tahtelbahirlere emir' muklarını vesair mahsullerini eker bi- mesı arasında mevki alan Lehistanın, 
• ilyae de müdafi kuvvetler derhai /aptıklarını iddia ediyorlar. Müdafile- verdiği bildiriliyor. çer, gene rahat rahat yaşayabilirler. ~~l~ '?.u ittüaktan .soğumakta oldu-

ete aeçti ve tayyareler dağılmağa rin de itiler tarafından vuku bulan lrun'da iki tarafın ağır zayiat ver • O halde gerek Mısırlıların, gerek gu goruluy~rd1;'- .. Lehıs~ln, F~nsa 
(:'. r oldu. bombardımana mukabele ederek şid • dikleri anlatılmaktadır. Asgari sa • İngilizlerin Tana muhitini İtalya tara- :an~uhtelif şikiye~le.n ~ :~ ~e-
'8h askerlerle Frankonun askerle- detli batarye atefleri açtıkları haber ve- yıya ıöre zayiat 1600 kadardır. fından işgal edilmiş görmek dolayısile ~an: :~~~ın;di u ıttb ... ~~-

ltıif edilmiyecek derecede çirkin ve riliyor frun müdafilerinden bir kısmı 1nıi1iz gemisine bomba gösterdikleri telişın sebebi ne olabi- t1 . e başe ed 
0 ulişu ırd ası, u ~a-

.. 'eda ·· k ·• · . . lir'> ye erın ın a ge yo u. . 
gın. v_ı nını urpertece . şenı Fransa hududuna ıltıca etmişlerdir. Cebelüttarık, 2 (A.A.) - ihtilal • .B beb. bulmak .. d v,ldir Bundan başka, büyük harpten top-
ler ırtıkibma devam edıyor • Hilihizırda itilerin frun medhaline cilere mensup tayyarelerden atılan Gu sek Mı gerekguSçdaegıNil. eh- raklarının b?iyük bir kısmını harap bir 

• 1 1 · d'kl · 1 1 1 ere ısır, u n n bald harabe! lr.. , .. .. . hakim ıırt an e e ıeçır ı erı an aşı ı • dört bomba ngiltere'nin Worcester rinin bir damla suyundan müstağni ka- .. ek~ ~ya, bu e-
n da, Enduluste muharebeler de- yor. kruvazörü ile, Malaaa açıklarında 1 1 Tana gölü Sudan Sennar n ımar ıçın, kesü bır yabancı amele 
et k ed" • amaz ar. ın kitl · lbedilmişti. B l& kiti · 

1.on:e t ır · I Asiler bugün Malagayı tiddetle bom· bulunmakta olan bir Alman destroyeri tarafında yapılan .su bentlerini senede . ~~. c.\ b. k ~:;: il :sı: 
8 • 2 (Radyo} - spanyada bardıman etmitlerdir. HükUınet kuv- üzerine dütmüftür. yedi kere doldurarak Sudanda ekilen ~ ~yu d ırB ısını~ il F ışç er h i 

t ebenin en fazla tiddetlendiği sa- vetlerinin Oviedo civarında bir mu • Paria, 2 (A.A.) - Eko de Paris ga- eraziyi genişletebilir. Bugün Sudanda k ror u. . ~ ~ ene:,../8:1~~ 
aru? ve havalisidir. Asiler dünkü vaffakiyet kazanmıf olduklan bildiri· zeteai, Fransadan İspanyol milislerine ~kilen topraklar 500,000. dönüm oldu- ~en~~: ~en de C~rmen kültü-

li muharebeler esnasında tayya- liyor. yapılan mühimmat aevkiyatının de • ~ ~alde, bu vsular asyes.~de J,SOO,OOO rünün tesiri altında bulunan Lehli iş-•e •--"-1 d .. .. .. tt · t'f H ~- Sa .. . d d b" k ld w b"ld" . donum topragı ekmek mumkun olacak- . T At" F 1 1 ka d wuı~ ar an azamı ıure e ısı a· füdimet ragosa cıvarın a a ır vam etme te o ugunu ı ırıyor. çiler, .ı..a ın ransız ara ynaşama ı-

e uğra9tıkları halde netice alama • muvaffakiyet kazandığını haber ver • Jnm tehrinin ikibeti tır. 0 . v ta ft .. .. .. d ki yirmi lar. Aralarında sık sık tekerrür eden 
•. . . . . ıger ra an onumuz e ih~'Anft- ıkt B 1 maz1ıv 

-.,;.! r, mudafıler mevkılerınde sebat mektedır. Londra, 3 (Radyo) - lrun şehri • sene zarfında Mısır nüfusu ı; milyon- ~uu ç. 1
• u an~ . gın a-

~ ~ler, daha sonra iki taraf, son de- General Mola'nın yabancılan asker nin müdafaasına yarıyan tepelerin ü- dan yirmi milyona yükselecek ve bu kisl~n, g~nış Leh halle kitlelerı arasın:da 
..,. b' h ld · 1 · 1 k 1 fd 1 ·· d .. ·ı · ı· d.. .. w •• • • .. ·1 .. d M d k"l b" ı-.... derm akısler yaptı. Arada şayanı clik-,, apranmıt ır a e sıper erme çe- 0 ara a mağa tara ar o mamasına çu e ası erın e ıne u9tugu ıçın ası er yuz en ısır a e ı meyen ır AAA"i' kat b" t' f hasıl ld )Tansa kar 
İflerdir. rağmen Burgoı yeni bir lejyon etran· lrunda sokak muharebeleri yapmak ü • toprak bırakmamak icap edecektir. w şı h ırfan ıtpakıullanmako tau. b"'yük' ya eba-

t. t gilt · T ··ı·· verdiği er ırsa ı u m 
1o..~1Ün iıe asiler lrun'da mühim mu- jer vücude getirmektedir. zere hazırlanmaktadırlar. n erenın ana go une t .. t Almanlar b dan da · ti-
---~~11ıı:::::=---========a:====-=====-ıı====-=-=-====-ı::::m:-=---=-=-=----=-=-=--11111::---- ehemmiyetin sebebi budur re gos eren , un ıs 

Z Atatu
•• rk Bir aralık İtalyanın T~ gölünün fade. etmesini bildiler ve az zamanda 

enci Şampiyon Yunan ordu ve sularını, Habeş topraklarına çevirerek ~~lerl~ arala~'!:n m~= b~unan 
bu memleketi sulamağa ve ekmeğe puruz en muv ere. ce-

prof esyon eJ oldu donanması Beylerbeyinde festivaJ çalışacağı söylenmiş ve bu yüzden Mı- kurtanahlannın oldkısmınıula B olsundtehFlıkeden 
- • • S danda hatta İn ilterede endi- rmış 0 r. u sıra ?- ransa· •• . balosunu şereflendırdıler sır ve u ' g nın Sovyet Rusya ile yapmış olduğu it-

•eıhur Owens haftada Metaksas Yunanıstanın . . .. .. şe1er hası1 olmuştu. tifak Lehlil . b .. b .. r. ..ı; .. .-. d--.. 'kk• d 1 1 le Reısıs;:umhur Ataturk dun gece saat Halbuki bu telişların yersiz olduğu .. .. erı us u un en~..,e . ~ 
5000 dolarlık bir en ~ut!ra ı ~V et er ikiden sonra Beylerbeyi sarayında ve - anlaşılıyor. Çünkü gölün sulannı Şar- şurdu. Her nekadar Frans~, b~ ıttı-

an • ald boy olçuşecek bır ordusu rilen festival balosuna şeref vermişler- ka doğru çevirip Bahriahmere kadar fakı Alrnany~ya karşı tert1?, ettılerse 
gaJman 1 olaca w nı sÖ }Ü or dir. Atatürk sıra ile Yugoslav, Bulgar, uzanan topraklan sulamıısına 4200 de Almanya ıle Rusyanın ~~ere~ hu-

kevyor~ 2 (A.A.) - Üç defa oliın- . gı . .Y Y. . . . Rumen, Türk heyetlerinin danslannı metre yüksekliğinde dağlar engel oldu· d~tları bulunmaması, Lehlilen bihak-
t a~etızm şampiyonluğunu kaza- At~ 2 .-: Atina ~Jansı hil<!irıyor. seyretmişler, heyetlere ayn ayn ilti - ğu gibi bu suların cenuba doğru çev· kin ~~~andırdı. 
\re adeta bir hirika olan zenci Jos- Katimerini gazetesıne yap~gı be- fatlarda bulunmuşlardır. rilmesine mini olan ~ yüksek dağ- ~: ~lann Almanya;ra yapa .. 

°'7ens, profesyonel olmuştur. yanatta Baş~ M~~aksas! a~t:a lar da vardır. ~~ .~ır hucum beh~hal Leh era-
ltendisi beraberinde aene olimpiyat vukubulan sıyasal degışmenın katı bır B b Al •d B davl . d tmak ım· _ zisını çıgneyerek hedefine vasıl olmak 

• 
0 ih · ı· . ld v ka d t . Q lQ l e u g arı yerın en oyna · B dan "tü" "d.. ki daki ıyonlarından Tolan olduğu halde tiyaç ne ıcesı o ugunu y e mış ve '-~-- h .. k f lunmamı~tır ve k-- gerektı. un o ru ur ara 

ı._,;. ~-=- d ;..+· ki l lUUu enuz eş o ~ - ğukluk b. b daha arttı ~bir tiyatro tümesi için haf- em"':l~ır : . . ~,_ • k ~ ı 1 ağı yoktur da. so ır ne ze · 
beş bin dolar m4kabilinde bir an- v dılilletin ~ kuvvetlerıı_un. ço- K.l QZu. 

0 
fr:1tere ile İtalya arasında 1925 de Şimdi,.~ütün dünya gibi .~vrupa~~ 

almıştır. galtılma~ma butun. mevcudiyet~e 3854 numaralı kamyon bu sabah Vl- imzalanan gizli bir anlaşma, Tana gö- da ideolo3ik bakımından .zumreleştıği 
-- çahpcagım. Yunanıs~~ ~n mut7 layetin önünden geçerken 164 numa- lü ve civarını İngiliz nüfuz mıntakası şu sır~da, ~ Lehistan cephe-Rus ordusu rakki devle~ıerle boy olçuşebılecek bır raıı motosiklete çarpmış, motosikletin tanımış, İngilterenin göl civarında sed- ~deki .vazıyeü bır hale, yo~ ko~ 

ontap malik olmasına gayret edece- a.kibının' . '-olu kırılmışt r 1 la k ntrol etmesini, ıcap ediyordu. Fransız erkiruharbıye 
b v. M m1 k tim" b . . 1.. r ~ ı . er yapmasını, su n o ral G lin . V. . "-"8 · • gım. ~ ... e e ız, unun .ıçm azım Kamyon şoförü yakalannuş, moto - Sudandan göle kadar uzanan askeri reisi ~~ne « ame • m ..• arşova zı. 

yada askerler Faşızm gelen butun vasıtalara malik bulun- ikl r akib" . dadı hh' to b"li 11 b na "dafaa yaretı ışte bu şartlar dahilinde wku-
llleyhinde nümayi~ler maktadır. Bütün Elen vatandaşlarının sil hase ıntanre ıkımld ,..,,...~ıt ı o mo ı yo ar hyafapmasınıtmve. ~kayob lrı mt:_..+~ buldu. Onun seyahatini, Leh başku-

T • . 1 edi B e ye a ırı""4'l ır. ve mu aza e esını u e u~w.. ral R dz S . 1 • . . 
a hlar ıyı asker olma annı arzu yorum. u G v·ı'" t" ka .. .. d f" B .. b ahed . mukadderatı mandanı gene y - mı~ y nın ı· y p armak . . b·ı· li ene ı aye ın pısı onun e şo or ugun umu enın . . . ta.ki tt' V b d 

maksada v ıçın ı nassa genç - ·K lin . dare . d ki 1848 alı h ld'' Fakat T .T 1 adeı zıyaretı p e ı. e u ara a. 
t. _ V• milli t b' . dikkat t k e- ema ı sın e numar meç u ur. ana go usu arının, Leh' tana ara sil.Mı ve 
"Ondra, 2 (Hususi) - Bugün Buı- =. er ıyesıne eme g taksi otomobili Yekvart tarafından ida- kontrol altına alınsa da alınmasa da. ~t ıs v. iJberI~ri ortaya 

1914 eenesinin askerleri silih al- -~!:: ............ ·-···--·-·-··-·-- ~ edilen motosiklete._çarpmış, ~oto - Mavi Nile a~a~ağı ~e Sudan ile Mısı~ :ıktı~ verec4gı 
davet olunmut ve 600.000 uker sınıfının askerliğe daveti Rus ordusu- siklet parçalanmış, nüfusça zayıat ol- pamuk yetıştırmege devam edecegı Gö' .. 1.. ki Fransanın bu mu··na-

t .. h "f' · k b' h kikattır ru uyor • 
lnlfbr. Askerler, dün Moskova- nu büyütmiyecek, yapılacak terhisler mamış ır. _ şup e go urmıyecÔm ır a w • sebetle ta.kip ettiği taktika sarihtir. 

kızıl meydanında faşistlik aley • sayesinde Ruı ordusu ıene 1,300,000 Yeni Adisababa er Rıza Doğrul Fakat iki veçheli bir siyaset güder gö. 
nümayişler yapmışlardır. 1914 olarak kalacaktır. Roma, 2 (Hususi) _ Adisababa • E9. J rünen Lehliler, ne zamana kadar t>u .o. 

k 1 1 1 r ransaua yunda muvaffak olacaklardır? ~~nı 
da i ta yan ar Adiaababayı tamamile Allah bilir. Herhalde, bu oyun çok sur-
modem ve ir;nparatorluk payitahtı sa- Askerlik müddeti miyecek ve Fransanın yaptığı manev-
yılmağa layık bir şehir yapmak için ranın ne derece muvaffak oldu~ kısa 
müracaat etmişlerdir. Bu müracaat ka- '(j zatzlıgor zamanda anlaşılacaktır. - SeUın Rqtp 
bul edilecek ve yeni şehir yakında ku- 1 Se • • 
rulacaktır. Paris, 2 (A.A.) - Sü Bakanı Da- SelAnik Beynelmile rgısı 

R d Be 1 ·ı 1 ladie dün meb'uaan ve Senato meclia- Atina 2 (Hususi) _ Selinik bey• 
usya a yne mı 8 terinin ordu komiteleri baskanlannı nelmilel sergisi önümüzdeki pazar gü-
gençlikler gUnU kabul ederek kendilerile milli müdafaa nü açılacaktır. Ayni gün merasimde 

Moskova, 2 (A.A.) - Beynelmilel meselesi hakkında görüşmüştür. . hazır bulunmak il7.ere, Veliaht ve baş· 
gençlikler günü münasebetile, Mos • Figaro gazetesi, Fransız hükumeti· vekil tayyare ile Seliniğe gidecekler-

ti ve Türkiyeyi ziyare~im a~la- bu ~uretle yer yüzünde e? güzel, en şe- kova gençliği bugün büyük bir nüma· nin askerlik hizmetini uzatmak için ~ .................. , .. ,, 
111 
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· kralın sulh dostu old~g.~na ı~- reflı ha~ıranın yer tuttugunu mevzuu- yiş tertib etmiştir. Sovyet Rusyanın tetkikatta bulunduğunu yazıyor • getirmif olmakla beraber müddet hak· 
~ yazıs~ sonunda, furk mıl- bahs edıyor: v • başlıca şehirlerinde gençlik buna mü - Siyasal mahafil böyle bir tedbirin kında henüz bir mutabakat hami ol• 

.de bu zıyaretle )et·ef duydu ~ c- Çanakkalede maglıtp olsaydık masil nümayitlerde bulunmuştur. 1.. l ld w ··u fka ka t b 
~Söylüyor ve diyor ki: Rusya ile garp devletleri deniz yolile 

1

_ uzumu 0 uguna mu e 1 n naa mamıf r. 

Bu diyarda bütün millet Büyük 1 birleşecek Çarlık Rusvası harbi kaza- lki ahbap ,..ı:ayu•lar 1 
~tatürkün izlerinde sulhun fe - Jıacaktı. Bu suretle yüz ki.isur milyon- '----------------------,,-----•----------------

bekçisidir, ve icap ederce onu luk bir Rus halkı, muzaffer bir Çarlı -

onu hal ve mevkie hikim kıl- l,'lll emri altında dünyanın en mütear- \ ,,,,,:-_ .... / ,, __ ! il ~ 
için fedakirlıkların daha büyük- nz emperyalist kuvvetli hal ine gele - "- , .; 

en büyüklerini ihtiyara hazır - cekti» diyor. 
~ Ve yazısını şöyle bitirivor: 

flrtlar içinde muhterem misafi - c- Demek ki verdiği netice itiba -
Sa Majeste İngiliz kralının mem- rile, Çanakkale dövüşü büyük ölçüde - r-~ 

ve Şefimizi ziyaret etmekten bir sulh hazırlığı olmuştur. Buradaki , 
bt intibalar alarak avdet etmiş o- hatıralar iki milleti ayım !az, bilakis 1 

tahmin ediyor ve bu kıymetli birleştirir. Çünkü hem cihan harbinin __ "-l, 
in böyle şerefli bir netice ile ni- yegane centilmence çarpı~marını ha -

......._bulacağını düşünmekten bilhas- fızalarda canlandırır, hem de sulh ide-
i~un oluyoruz.» allerinin tahakkukuna doğru giden yo-

Birlettirid Hatınlar lun, tarihin çok garip bir cilvesi ola -
Cla Ahmet Emin Yalman da bü- rak, Çanakkaleden geçtiğini hatırlatır.• 



, 
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Sivas Çakn ve Hargün Tuzlası için 20 adet Vagonet 
ŞEBİR BABIBLEBİ l __ İ_n_h_is_a_rl_ar_U_._M_üd_ur_·· _Iu_·· g_" iı_· n_d_e_n_: ___ I 

Kaldınm tuzLuı için 20 ,, 

Paçavracı Selimi Balkan Festivali Çamalb Tmlası ,, 120 ,, : (Rulmanlı 1e 

O .. l'J 1 ~~~ 
Tuz buhranı 

inhisarlar Umum Müdür- uÜrenıerin Beylerbeyi balosu pek ,, • ,, 150 ,, ,, takım ru1ıııaııI1 
lüğü ihtikara mani olmak Muhakemesı· parlak oldu vagonet yatağı 

1 - Şartnamesi mucibince yulmrida nevi ve miktari yazili vagonetler!• 
için tedbirler aldı Sarayburnunda paçavracı Gül Meh- Balkan Festivali d'olayisile ~ehri - diğer malzeme 1/X/1936 tarihine rastlıyan Perşmbe günü ıaat 15 de paz>f' 

An d l 
-b -· I . d lmedin deposunda bekçilik eden Selim l mizde bulunan Bulgar, Romen ve Yu- lıkla aabn alınacaktır. 

a o unun azı yer erın e tuz h . . d b' . d ._ l h l . d"" ··~ıed 2 P'---Lt- K-'--1a.... • -- M .. ba t ş b • .ı..ı..! ah ·•tiıı' b h bas .. d·-· . k İ oca ısının e ırı, ansızın orta an K.ay- gos av eyet erı un og en sonra - m ~a ~uu ,,e u yaa u eım~ m -

hi
u ral nı 

1
.d ,go.stber ı~ındı yazfim~ştı · n- bolmuş ve ancak cesedi bulunabilmiş- şehrin muhtelif yerlerinde ve kapalı çar komisyonunda ya~. 

sar ar aresı uyuz en attarın art- . S 1. h .. d b --1.. d . .1 l - 3 Ek..:ı- · mek ·-•- eni • ---1.L. •• •• den ...:id 
b 1 . . edb' l lm k d tı. e ım ocanın vucu u sopa ve ı~ şı a gezıntı er yaprnıs ardır. - .u~e go tM.ey enn ~.LIA gunun en az on , .... 

rı maması ıçın t ır er a a ta ır. d bel ·ı d l"k d "k ed"l . . c· o·· B l b' . d evvel fiatsız tekliflennı" • •--'hi .. ···-- Tuz F- fU'--m" e ve......_ı· ·~-=-dır. . Bi t f d b l d _ ar erı e e ı eıııı ı mışh. ma- un gece ey er eyı sarayın a ve- m -..uu _. uc• ........... iGUIJJ 

.~ a;; tan a ~uzun az lu u~ ~gu yetin failleri, uzun müddet ele geçiri- rilen balo çok güzel olmuş ve sabaha 4- Muvakkat teminat parası le~ olunacak fıatlarm % 1,5 miktaridil• 
vı ye ere sev ıyat yapıma ta ır. lemedi ve nihayet, s,üphe üzerine Ab- kadar heyetler muhtelif eg-lenceler yap- S - İsteklilerin pazarlık için tayin ohman gün ve saatte % 7,5, f1JO' 
Yağmurlu havalarda buhranın ilerde akka ded dullah ve Serkis isimlerinde iki şahıs mışlar, dans etmişler, milli havalarını v t güvenme panm ve pazarlığa girebilmek için kanunen kendisın 
de tekerrür etmemesi için şimdiden e- tevkif edildi. çalarak milli oyunlarını oynamışlar • aranılan vesaild.e biıJ.ikte yukarıda llÖZÜ geçen komisyona gelmeleri li r 
saslı tedbirler alınmaya başlanılmıştır. md ( ) 
inhisarlar idaresi tuz nakliyatını yeni Dün bu iki suçlunun ve bir de, cü - ı dır. Balo pek parlak olmuş, mehtap zı ır. 920 

b kı riım aleti olan bıçağı ortadan kaybet- eğlencesine iştirak eden vapurlar da * * ir şe e sokacak ve bu suretle her za- B ı 1 
man sevkıyat yapmayı temin edecek- mekten suçlu Abdullahın dostu Sai - ey erbeyi sarayının önünde iki saat daremiz ihtiyacı için f&rtnamesi mucibince 24 ton mazot 14/IX /936 tJ• 

menin duruşmalarına ağır ceza mah - kadar durarak şenlik yapmışlardır. rihine rastlayan Pazarte.ai günü saat 15 de pazarlıkla •abn alınacaktır. 1s • 
tirAnkaradan Şarka tetkik seyahati ya- kemesinde başlandL Misafir heyetler bugün Suadiye de- teklilerin farbıamesİni görmek üze.re her gün ve pa.zarlık için de tayin olu• 
pacak olan İnhisarlar Umum Müdürü Suçlular, cinayeti inkar ediyor, po- niz banyolarına götürüleceklerdir. nan gün ve saatte% 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabatqda Jnhisarf,r 
Mitat bilhassa bu hususta esaslı tet _ liste dayak zorile itirafta bulundukla • Cumartesi günü akşamı Park Otel- levazım ve mübayaat Şubesi müdürlüğündeki alım Komisyonuna müract• 
kiklerde bulunacaktır. rını söylüyorlardı. d~ Vali ve Belediye Reisi Muhiddin atlan. (448) 

Tahkikatı yapan polis memurlarının Üstündağ şereflerine bir ziyafet ve - * * 
Bir müddettenberi şehrimizde bu - lb" . . d ha k b akıl recektı"r. 

1 ı ce ı ıçın uruşma. ş a güne ır - 26 000 vn_ .... pak ko'- -unan nhisarlar Vekili Ali Rana U - p · na.u .1 oz et MUI 
mum Müdür Mitatla birlikti! Anka • dı. azar günü saat 3 de Taksim bahçe- 16.000 » » makine kolui 
raya hareket ctmiııtir. Vekille Umum ~ h sinde eğlenti yapılacak ve gece de ~ene Yukarıda cins ve miktan yazılı malzeme f8rlnameai mudbince s/JS/ 

T .,,,e rimizdeki ecnebi ayni yerde SOil olarak bir Veda IDÜSa- 1936 rih" b s 1 hkl alın cakaıf Müdür Ankaradan Şark illerine uzun ta ıne rast yan a ı günü ıaat 15 de paz.ar a satın a w• 
Dı•l bı·/·aı·n ı • meresi verilecektir. 1 kl l•i• ve mühim bir tetkik seyahati yapa • 6 ıerı ate ilerin prbıameleri görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin o_. 

caklardır. Kurultay münasebetile şehrimizde Bir araba kazası nan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta inhisarlar 
Gümrük ve inhisarlar Vekili Ali bulunan ecnebi dil bilginleri şerefine Davutpaşada, arabacı Hamit, yeni Levazım ve Mübayaat tubesi Müdürlüğündeki Alım KomiJyonuna mür•• 

Rana Şark vilayetlerini dolastıktan evvelisi gün Kültür Bakanlığı tarafın- aldığı bir beygiri arabaya koşmuş, caatlan. ( 448) 
sonra hudutlarda incelemeler y~pacak dan Büyükadada Yat Klübünde bir Mustafa ve Cemal adlCi!._ında iki ki~iyi 
ve bilhassa yeni yapılan hudut muha - öğle ziyafeti verilmiştir. bindirerek yokuş aşağı sürnıeğe baş • 
faza teşkilatını gözden geçirecektir. Şirketi Hayriyeden kiralanmıı;ı hu - lamıştır. 
Bu arada İnhisarlar Umum Müdürü de susi bir vapurla Adaya giden misafir- Arabaya alışkın olrnıyan beygir, bir
Malatya, Diyarıbekir, Elaziz, Gazian- ler, oradan, öğleden sonra Floryada r.len huylanarak, arabayı devirmiş, 
tep vilayetlerinde inhisarlar teşkilatım Ata~ürk'ün deniz evine gelmişler ve Mustafa ve Cemal alhnda kalarak ya • 
tefti~ edecektir. Vekille Umum Müdü- Tarih Kurumu Asbaşkanı Profesör ralanmıslardır. 
rün bu seyahati bir ay kadar sürecek • Bayan Afetin verdiği çayda hazır bu- ' 
tir. lunmuşlardır. Maarif Vekili ~nkaraya gidiyor 

Maarif Vekili Saffet Arıkan bu haf-Dün ak'3m, Büyükderedeki Sovyet OUnkU kazaJaı 
sefaretinde, Maslahatgüzar tarafın ~ ta içinde Ankaraya gidecektir. Bu mü-

Valide Hanında oturan kolsuz fa - d na••betle v-1-!} ~h · :_..ı -k k an, Türk ve ecnebi dil bilginlerine "'-' e&.ı r- nmL<GUe yu se 
cavri Handa 6 metre yükseklikten ze- bir çay ziyafeti verilmiştir. mekteplerde bazı tetkikler yapacak ve 
mine düşmüş, hurdahaş bir vaziyette müdürlere icabeden direktifleri vere • 
hastaneye kaldırılmıştır. Misafirlerimizden bir kısmı dün ak- cektir. * Kumkapıda oturan Kirkorun kı- '3m memldkederine dönmüşlerdir. 
zı 45 yaşında İrokın yolda iskarpin Diğerleri, tetkikatta bulunmak üzere Üniversitede toplantı 
ökçesi kırılmı9, düşmüş, ayağı kınl - daha bir kaç gün kalacaklardır. Bir kaç gündenberi şehrimizde bu-

ıruştır. lıınan Orta Tedrisat Direktörü uvat * Davutpafada oturan Hayri oğlu Ayasofya tamir ediliyor dün Üniversiteye giderek tet.kikatta 
Rifat Etyemezden geçerken vatman b 1 O Fırtınada minare külahları iıçmuş, u unmuf1tur. Bu arada niversite 
Salih Zekinin idaresindeki tramvay kubbe kurşunları kalkmış olan Aya - Rektörü Cemil, Hukuk Fakültesi De
kendisine çarpmış, kaza derhal görül - f . . · . h l · kanı Sıddık Saminin iştiraki1e bı"r top-
memiı;ı ve tramvay Rifatı bir müddet so yanın tamırı ıçın azır anan proıe 1 

T ve keF."ıfler N.:ı.fı'a Vek~1 t' tarafından lant!ı yapılws,, Hukuk F a'kültesı"nı·n 
sürüklemiştir. Ehemmiyetli surette ya- T .. a.ı.e 1 

tasdik edilmiş ve ,ehrimiz Nafıa baş - dört yıla çıkarılması etrafında görüş • 
ralanan Rifat hastaneye kaldırılmış • ı l M ki mühendisliğine gönderilmi~tir. Aya • me er yapı mıştır, ül "ye mektebi 
br. sofyanın bir iki güne kadar tanlitlne tedrisatının ödrt seneye iblağı da mev-

Sı h hi müesseseleri teftiş başlanacaktır. ZU bahsolmuştur. Yakında bir .k.arar 
verilmek üzere ikinci bir toplantı daha 

Sıhhat Vekaleti Müsteşarı Hüsa- -- yapılacaktır. 
meddin şehrimize gelmiş ve sıhhat mü- Almanyaya ihracatta kolayhk -----
esseselerini teftişe başlamıştır. Müste- Bundan bir müddet evvel Alman- Elli çocuk sünnet ettirilecek 
şar Hüsameddin şehrimizde bulunan ya, Alman şehirlerine gönderilecek Çoc k E 

l b u sirgerne Kurumu Heybelia-
hastaneleri esası ir surette teftiı::: ve l menşe' ı:::ahadetnamelerı"ne Al 

,. ma T • da nahiye ııubesi bugu .. n saat 1[> de 
kontrol edecektir. h"'t ·ı · · t "ozt' T r-------------- manca meşru a ven mesı ıs emır1• Heybeliadada 50 çocuğu sünnet etti-

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Gelen hasta 

Perşembe 

(*) 

Kaıtın ağrılarından şikayetçi. 

1 - Midesinde bulantıdan. 
2 - Barıaklannda gaz toplanmasın -

dan. 
3 - Arkasına kadar yürüyen ağnfar• 

dan yemek yiyemiyor, uyku uyuyamı· 

yor. Bir senede on kilo zayıflamış. Bir 
rahim ameliyatı yapılmış, sancılar ge~ 

ne durmamış .. 
Muayenemde eskiden geçifdiği bir 
firengi yarasının nüdbffine gözi.im 

ilişti .. 
Kan muayenesinde vasserman 

+ + + + müsbet çıktı. 
Firengİ tedavisi yaptım. İlk iğneler • 
den sonra ağrıları durdu ve iştiha a -
çıldı. Bir senedenlıeri hiç ağrı gelmi • 
yor. Tedavisine devam ediyor. 

Hasta toplandı. Hayatından çok mem4 

nundur. 

( •) Bu notlan kesip sdı:layuuz, ya • 
but bir albüme yapııtınp kolleksİyon 

yapmız. Sıkmtı zamanınızda bu notlar 
bir doktor cibi imdadınıza yetiJebilir. 

Dün gelen bir tebHğde Almanyamn bu recektir. 

karardan vaz geçtiği bildirilmektedir· Fatih kaza kolu da 13 eylulde Edir-
•. · ' ' '" ' ' " ' ' ' · ~·-·-· ' '", .,,._ '~· ·" ·- neye bir tren tenezzühü yapacaktır. c Yeni Neşriyat 1 r 
Holivut - İstanbul l\lagazlıı - Fiatini ten- Nöbef çi 

zil ııe haftalık olarak intişara başlıyan Ho- E l 
ivut - İstanbul Magazin, renkli bir kapak czane er 

Bu geceki nöbetçi eczaneler şunlar
dır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarım). Alemdarda: 
(Srn Rasim). Bakırköyünde: (Hi -
lal). Beyazıtta: (Cemil). Erninönün
de: (Mehmet Kazım). Fenerde: (Vi
tali). Karagümrükte: (lVI. Fuat). 
Küçükpazarda: (Yorgi). Samatya -
da: (Teofilos). Şehremininde: (Na -
zım). Şehzadebaşında: (İsmail Hak
kı). 

Beyoğlu cihetindekiler: 
Galatada: (İsmet). Hasköyde: (Ni
sim Aseo). Kasımpaşada: (Vasıf). 

Merkez nahiyede: (Kanzuk, Baro -
nakyan). (İtimat). Şişlide: (Necdet)) 
Taksimde: (Taksim). 

Ô 
Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 

-'J.8 ikindi Akşam Yatsı 
•--"'-.• Büyükadada: (Şinasi). .Heybelide: 

$ D ~ D. ~ D. & D. 1 · · (Tanaş). Kadıköy Pazaryolunda: 
E 5 33 9 12 12 - 1 35 · (Rifat). Modada: (Sıhhat). Üsküdar 

.:...z_ . ._ı_~...._1_3._1_5_52 ...... _: 8_4_0_2()_.._17_..._, Selimi yede; ( Selimiye). 

1 

Devlet Demiryolları tarafından Cer kısmınd• 
çalıştırılmak üzere Avrupaya Teknikum tahsili içiıt 
gönderilecek (20) talebeye ait müsabaka şeraiti: 

1 Türk olmak 
2 - Yaşı 18 den küçük ve 25 den büyük almamak d 

3 - Sağlık dunımu tahsile engel olacak derecede olmadığına f. 

memleketin herhangi bir tarafında çalışmağa müsait buluO 
duğuna dair Devlet Demiryollannın (Ankara), (Haydarpaşa)~ 
(Eskişehir) , ( hmir) ve ( Adana) daki sıhhi hey' etinden 'V01 

Devlet Demiryollanna kabul olunacak memurlarda bulun~ 
lazımgelen sıhhi prtları gösterir matbu sıhhi rapor muhte~ 
yatma uygun olarak ( tam teşkilatlı bir hastaneden ) alınJJP' 
sıhlıat raporu ile anlatılmak. . ~ 

4 - Devlet hesabına tahsil ettiren mekteplerden müsabakaya gırıo _~t 
isteyenler mekteplerinden bi.r gfuıa iliıikleri olmadığına dY 
vesika göstereceklerdir. ., 

1 
5 - Askerlik vazifesinin Avrupaya tahsile gitmesine mani olmadığ111 

dair alakadar askerlik şubesinden vesikayı ~z olmak. di' 
6 - Talipler 19.9.936 tarihine kadar istida ile Istanbul MüheP 

mektebi müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 
7 - latidaya bağlanması Jazımgelen vesaik: 

A ) Nüfus kağıdı veya musaddak bir sureti 
B ) Gördüğü tahsili tevsik ettirecek evrakı müsbite .. d' 
C ) Hüsnühal varakası (en son mektebinin vereceği hüS11 

1 
hal vara.kası ile o tarihten soma ~bğı yerlerden 1 

aynı zamanda mahalli polis dairesinden almacaktır·) 
D) 4 x 6,5 büyüklüğünde 6 fotoğraf 
E ) Aşı şahadetnamesi 
F ) 3, 4, ve 5 inci maddelerdeki vesaik. ·~lı 
H) Babasının adı? Nerede doğduğu? Sağ ise şiınd• ~ 

ölmüş ise ölümden evvelki meslek ve memuri~e" 
nedir ? Ve nerelerde çalışmışbr ? Şimdiki ve ö}oıe ;e, 
evvelki meslek memmiyetinden önce daha nerelet (J 
ne gibi işlerde ne vakitler &ulundu ? Bunları göste 
bir ebeveyn tercümeihal varakası. dil 

8 - Müsabaka imtihanı 22.9.936 tarihinde saat 9 İstanbulda Mühell 

mektebinde yapılacakbr. eS" 
9 - Müsabaka imtihanı liselerde tamamen okunan hesap, hend 

cebir, miUellesat, kimya, ibik ve Türkçeden yapılacaktır. ·~ 
tO - imtihanda aynı derecede not alanlardan lisan bilenler ter" 

edilir. 
11 - imtihanda muvaffak olanlar Avrupada teknikum tahsili g~ 

meden evvel Devlet Demiryollan Eskişehir atelyesinde 
ay staj göreceklerdir. iJıl 

12 - Eskişehir atelyesindeki staj müddeti zarfında stajiyerlere 
buçuk lira yevmiye verilecektir. ·otıl 

13 - Müsabaka imtihanında kazanan talipler; Avrupadaki tabsilleı1 ıet 
neticesinden sonraki mecburi hizmetleri hakkında pe",( 
Demiryolları idaresinin isteyeceği şekilde taahhütname ve 
ceklerdir. ~ 

t4 - Tahsil planı: Altı ay Eskişehir atelyesinde staj, bir bu.~ 
sene Avrupa~a idarenin göstereceği fabrikalarda staj ve.~J ~ 
öğrenilmesi. iki buçuk sene de idarenin göstereceği teknı dıf' 
larda beş sömestrlik makine şubesini ikmal ve diploma alının851 ıeı 

15 - A vrupadaki tahsil şeraiti veya diğer husu~t hakkında .. P,e1~~, 
Demiryollan Umum Müdürlüğünden ve işletme Muadt·J9~ 
lerinden ve Mühendis Mektebi Müdürlüğünden isteyenler taf!' .. 

lazime alabilirler. 

n 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Tosya pirinci Ilgaz 
tarlalarında yeti.şiyor 

j Karamanda yangın 
4 saatte birkaç ev, hayvan 

ve ağıl yandı 

T aşköprüde bir kendir 
fabrikasına ihtiyaç var 

Belediye reisi kasabanın güzelleşmesi için şahsi 
servetinden bile fedakarlık yapıyor. Bu sayede 
Taşköprü Türkiyenin en modem kasaba~sı oluyor 

llgaz dağında albn, Kurşunluda linyit, iki köyde de 
zaç kıbns ve boya madenleri var 

Karaman (Hususi) - Hacı Celal 
mahallesinde oturan Kişmişin Hacı Yu
sufun evinden yangın çıkmış, su buh -
ram yangının kısa bir zamanda büyü-

" Ilgaz (Hususi) - Ilgaz kapaklı ve} büyük külfetlere katlanmaktadır. mesine sebep olmuş, tam 4 saat bilafa
b~Prak.lı dağlan arasına kurulmuş, 3S Burada fasulye is~ihsalatı da kayda sıla yandıktan sonra söndürülmüştür. 

: ~n 500 nüfuslu bir kaza merkezidir ve değer vaziyettedir. Istanbul ve Anka- Yangında bir kaç ev, hayvan ve ağıllar 

11 
l.ırşunlu adlı tek bir nahiyesi varclır. rada istihlak edilen Trabzon ve Sela - yanmıştır. Hasar miktarı mühimcedir. 
ı:z vadisinden geçen Devrez çayı bü- nik fasulyeleri Ilgazda yetişmekteclir. Yapılan tahkikat neticesinde yangı -

' b araziyi sulamakta, bu yüzden de Geçen sene halk kuraklıktan mütees- nın damda kaymak pişirmek yüzün -
bol.ttada pirinç mahsulü pek nefis ve pek sir olduğu için hükfunet tarafından 400 den çıktığı anlaşılmıştır. 
fal ~etişmekteW:. ~~t burada çeltik ton toh~:m .. da~tı~~ .. ve_bu yardlm Ev sahibi evin damına kaymak ser -
htikası olrnadıgı ıçın mahsul Tosya- halkın yuzunu güldurmu.~tur. Çiftçili- miş ve altına ateş koymuştur. Kaymak 

~? .sevkedilmekte ve piyasaya Tosya ğimizde mühim rolü olan kara sığırlar- leğenlerinin altına konan toprak ince 
~llinci namı altında sewedilmektedir. dan Ilgazda yetişen cins pek mükenı - olduğundan ateş almıştır . 
. ~ Tosya Ilgaz pirinçleri saye.~de bu- mel olduğu için ziraat enstitüsü bun - s· Taşköprüden bir görünii§ 

&Unkü şöhretini temin etmi5tir. Iarın teksirini lüzumlu görmüş ve rı _ ıvas hastanesi 
.ı_kaza dahilinde 2600 metre irtüaın- gazdan damızlık hayvanlar alınmıştır. Sı'vas (H A) Kastamonu (Hususi) - Taşköprü modern kasabası halindedir. Çarşılar 
'l<t H td ~ d ·ı d v ••• _ ususı :-- Yüz yataklı olan bin evli ve beş bin nüfuslu bir kaza ve mahalleler bu plana uygun. olarak 
\' ace agı em en ag guımar, çam Il d v M'T . k num.un .. e. hastanesı, .Orta An_ a. d.olunun merkezidir. vavınm 160 ko-yu"nde Si ~A-.:- edildiği ı'çın· çok gu··zeldir. Bu • 
.:ıe ıneşe ormanlığı halindedir. Bu yüz- gaz agının u ayım öyü yayla en buyuk hastanelennden bırıdir Şeh ,..... l.dLUllll 

14en kerestecilik mühim bir mevki al- sında altın madeni, Kurşunluda linyit . ha .. d k ha . · - bin nüfus vardır. Taşköprü ovasından günün bütün şartlanm ihtiva eden fen-
~ vaziyettedir. Son seneler uırfıııda madeni, ~Gc~usluk:ıyünd·~dda Zac~b- ~ ~cı:~ ~ b v~ır !erdyea: 7 çay akmaktadır. Bu çayların birleş- ni bir mezbaha yaptırılmış, belediye 
o.ııeyVa ılık ta il 

1 
· tir Fakat f ns madem. uney o e e yeşil ve · 0 u enın mesile meydana gelen Gökırmak ta ka- bir de gayet ucuz ve m~taı.am bir lo· 

ti-.. c er emış · ye ış- haki boya madeni vardır Fakat b nın~ entant ~astalı.klar b. akteriyo. loji sabanın ortasından geçmektedir. Ka - kanta tesis etmiştir. Bu lokanta rad -
.... ıue iptidat şekildedir. Halk meyva - . . . · . un - t da 1 ı tan Cılığa çok ehemmiyet verdiği ve fazla 1ardan ıstifade edilememektedir. ve ron gen ıre en, ~e ıya_ esı ve sabanın istihlak ettiği elektrik kudreti yosundan buz dolabına kadar bütün 
~eyVa ihracı suretile de iyi bir kazanç Kaza merkezinde 3SO mevcutlu bir !:'aırtaıo:mda banyo dairelen bulun - de bu çaydan istihsal edilmektedir. atasr~ ~esi~tı :;ultidva etmek_tedir. Lokadn-
ls~tnin ettiği için burada meyvacılığın l1k: mektep, köylerde de üçer sınıflı 12 Bu hastanenin on yatağı ücretli ola - Taşköprü 9 yıl önce büyük bir yan- ıçı~ san ~ ~ur~tı. mahsus~ va 
b .. ahı bakımından yapılacak her teşeb- ilk mektep vardır, bu mekteplerin hep- rak. ayrılın1ştır. Hastanenin dahiliye, gın neticesinde kfunilen yanmıştır ve garso ve ahçı getırtılıniştır .. Buna 

1 
ag

b Us ve hareket malves bulacaktır. Halk si yeniden yapılmıştır. Sıhhi durum hariciye, röntgen, boğaz, göz ve ku - kasaba belediyenin yeniden yaptırdığı ~ ~u lo~antada bir kap yemek 
5 

\'e 
l}ı~da dikece~ ?1eyva fidanı ~~- - çok iyidir. Kaza dahi1inde bir tek fi - lak kısımlan ayn ayn mütehassıs he - plan dahilinde yeni baştan kurulmıya ya u ye buçuk kuruştur. 
~ ve bu ihtiyacı karşılamak ıçın rengili ve verem yoktur. kimlerin elindedir. başlamıştır. Bunun için Anadolunun en Taşköprünün en mühim istihsal mad-
ı,, desi kendirdir. Bunu nazarı dikkate a-

n. a[ecikf e Kozlu deresi köprüsü 1 Pertekte tan Ziraat vekaıeti burada 200 dönüm-

Suiakgurt köyü İmar "aaliyeti : !~:hk~~=Y~:~:eist:::ğ:e:a:: 
J 1 vermiş, projeleri de hazırlanmıstır. Ya-

.. l{aıecik (Hususi) - Sulak yurt kö- w. Pertek (Hususi) - Bir dağın ete • kında tatbikına başlanacaktır .• Bura -
~ ınerkez kasabaya sekiz saat makta gınde .. ~uş olan Pert.ek kasaba - da bir de kendir fabrikası ~·apılırsa ış· -
l>lup 250 haneli, bm· iki yuz- küsur. nu-- ·- d M t h.r:i M J 

f 
sının onun en ura ne geçer. u- ler büsb-f' inkiş" af ed kt" H 1 

~Uslu çok şınn· • '°'e mamur bir lriWdür:. t El~..:-ı Pert •· ekeli- · d u un ece ır. er yı " -J ra, ii:U..LLle egı y gerın en a- lAld k rul T k .. -
atıdan doğuya doğru uzanan geniş ve yıran büyük bir sudur. Kasabanın Mu- ey u a u an aş opru ~anayın~a 

ttlahsuldar bir ovaya nazırdır. Köy ci- rat önünde boyluca bir ovası vardır. Alm~nyadan ve A vrup~~n hır ç?k mu-
!~rında çok güzel bağ, ve bahçeler var- Havası ve suyu gayet ~el olan Per- messıller gelmekte, mühun mıktarda 
~:· Halkının çok çalışkan olması bu kö- tek bundan 250-300 sen~ evvel nehrin kendir mübayaa etmektcdirl~r. Taşköp-rn terakkisine sebep olmuştur. Sene - sahilinde idi. Sonralan halk şimalde rü panayırı Anadolunun en büyük pa-
e takriben otuz beş bin kilo tiftik ve vücuda getirdikleri bahçeler~ yeni ev- nayırlarmdan bind:r. Fabıika. olmadı-
3'apağı, yarım milyon kilo da zahire ih- ler yapmış ve böylelikle yeni kasaba şi- ğı için urgan, halat ve saire gibi kendir 
taçA edilir. Köylünün gayretile yapılmış male kurulmuştur. Mevcut Uç dört yüz masnuatı el tezgahlarında yapılmakta, 
~ tekeınmülatı havı ve on küsur bin evden hepsi de muntazamdır. Aralıklı bu yüzden de kendir mahsulümüzden 
ı,. ya meydana getirilmiş pansiyonlu ve şehir evleri biçimindedir. bizden ziyade hariç memlek~tler isti -
b~ tam devreli bir nümune ilk mekte- Kozlu (Hususi) - Kozlunun epey zamancıır yıkık bulunan biricik köprü- Kaza merkezi 341 senesine kadar fade temin etmektedirler. Kendir istih-
1 Vardır. Bu mektebe civar köylerin SÜ hilA yapılmamıştır. Şehri madeni ere bağlıyan bu tek köprünün henüz Çarsancaktı. O tarihten sonra Pcrteğe salatını ve bu istihsalattan istüadeyi 

f<>cuklan da gelirler. İki yüz elliyi mü~ kullanılır bir hale getirilmemesinden dolayı işçiler sabah işlerine, akşam naklolunmuş ve Çarsancak nahiye ha- bugünkü vaziyetten üstün bir hale ge
t~viz talebesi. vardır. Köylü bu mek- evlerine dönerken fevkalade müşkül at çekmektedirler. Bugünler havalar tine ifrağ edilmiştir. Çarsancak ta gü- tirmek için burada bir fabrikaya şid-
:~.ın yaşaması için gayet münbit ve kurak gittiğinden bir kaç tahta parçası üzerinde geçit veren Kozlu deresi zel bir kasabadır. detle ihtiyaç vardır. 
ı;;nsuıdar olmak üzere beş yüz dönüm sonbahar yağmurlarmdan sonra aşıl maz bir derya haline gelecektir. Pertek .arazisi ço~ ı:nürıbittir. Mey~·a Taşköprüye bu ismin verilişi Gökır-

!i la teberrü etmişlerdir. Bu tarlalar- Armutluda bahkçıllk Tarakh hamamları v_e se~.zenın he~ çeşı~ mebzulen ?·etı - mak üzerindeki Taşköprüden dolayı -
1~ yetişen mahsullerle mektep çocuk- şır. Gur ve genış_ baglardan azamı ran: dır. Köprünün üzerinde kınıuzı, be -
~ın iaşeleri temin edilmektedir. :Armutlu {Hususi) - Kapaklı Ar - Geyve (Hususi) - Taraklı nahiyesi-~ alınır. ~~g ?ayvanları pek be.si~ yaz renklerle süslü bir tak vardır. Ka-
k Yiln kaza merkezine uzak olınası ve mutluya 4 saat mesafede ve s3hilde ku- ne bağlı P~lar köyünde etrafı çamlık- ve etı rnakbuldur. Ihracat, kasabaya 1yı saba elektrikle tenvir edilmiştir. 
Vın yollann anzaI.ı bulunması hase - rulmuş bir köydür. Bu köy Marmara lıırla çevrilmiş çok eski zamanlardan para getirir. 
!le köylü tarabndan Ankara - Filyos mıııtalrnsının en sıcak yeri olarak ta- kalma küh.iirtlü bir kaynak .hapıamı Kasabanın iman için çalışılıyor. Ge-
llnendifer hattı üzerinde ve köye on mnmıştır. Burada koza yetiştirilme - vardır. çen sene bir ilk mektep bınası ve hü -

tE!ltiz kilometre yakınında Alibeyli is- sine büyük bir ehemmiyet verilmek- Ağrı ve sızılara iyi geldiği ve içmesi kfunet konağı yapılmıştır. Büyük Ön -
a Yonuna mükemmel bir şose yapıl - tedir. Balıkçılık ta günden güne inki- iştihayı arttırdığı için bu hrunamı:ı. Ta- derimiz Atatürkün bir büstleri de bil -
~ tır. Bu yol köyün başlıca ihracat yo- şaf etmektedir. Zir<ıat Bankası tara - raklı nahiyesi halkı senenın muayyen yük merasimle dikilmiştir. Tamarnile 
~olmuştur. EvYeke buranın bir na - fından aç11an kredi kooperatifi köylü bir. gününde, atlı ve milli kıyafctlerile Türk olan halkın ekserisi okur yazar-
ij Ye merkezi iken nahiyenin her ne - için çok faydalı olmaktadır. gelırler. bir gün bir gece yıkanırlar, eğ- dır. Burada tahsile karşı pek büyük bir 
~e bir saat mesafede Agayili kö - lenir giderler. arzu ve şevk taşınmaktadır. Kö)le -
~e kaldırılması köyün idari işlerini Ziraat Enstitüsü heyetinin Bu hamam iptidai bir 2ekildedir. Et- rinden n.;sinde mektep vardır. 
~Çleştirıniştir. Kesafeti nüCus, ticarl ve rafı bataklıktır ve sivrisinek yuvasıdır. Pertek, EH'ızize yakı.ndır. Bu seneki 
ltai noktai nazardan oldukca ehem - tetkikleri Buranın ıslahı, bataklıkların kurutul- imar programı her senekinden zengin-
~:Yeti olan bu köyün nahi;e merkezi s· {H A) z· t t•t•• .. ması hem halk için, hem de muhit icin dir. 
~a ılın ıvas ususı - ıraa ens ı usune k f d 1 -
\r p ~ ası çok faydalı olacakhr. Ziraat mensup beş kişilik bir hcy'et, Tokatm ço ay a ı olacaktır. Bigada belediye cezaları 
~kaleti buranın ehemmiyetine bi - Yaylacık mıntakasında '\i e Erbeanın N h" .. · 

en bağcılık ve bahçecilik için nü~u- Kozlu, Bideir, Sonu.sa. Ziğdi nahiyele- 8VŞ8 lrde hukumet bahçesi Biga (Hususi) - Biga belediyesi bü • 
~:bahçeleri tesisine ve mek;tep çocuk- rinde sekiz gün süren bir gezinti yap - Nevşehir (Hususi) _ Kasabanın or- tün bina sahiplerine yaptığı bir tebliğde 
~ da tam bir çiftçi olarak yetiş - mışlardır. Bu gezintide uğradtldan köy- tasında yaptırılan ve cidden ~ok güzel müstecirlerile muhakkak surette kontratu 
~ine çalışılacaktır. Bu meyanda ta- terde çocuk, ziraat ve hayvan koruma olan hükfımet bahçesinin aç11ına töre _ yapmaları, aksi halde cezalandmlacakla • 

~ÇUluk ve ancılık için nümune is - ve eski eserler mevzuları etrafında tct- ni yapılmıştır. Törene vali Faik Üs - nnı bildirmiştir. 
~:Onları tesis edilecektir. kikatta bulunmuşlardır. tün b~kanlık etmiştir. Belediyenin bu tebliiine lmlak asmıyan 
~::::::-==============================:=::=:============= halk bir kaç gijn sonra belediyenin bir c.e· 

Pazar 01• Hasar-n--ıe.ra'l7T7!7.ı7.l:D'rP1"71"::'y"T"oı-r __ K-::-i-,: za ihbarnameırile karşılapnıılardır. Bu ih- 1 

- Aman Hasan Beyci - ••• Geçen giin Çaınlıcada, 
liın! Hala ıfilmekten katılı .. sulan lezzetlerinden farkct
l'otum!. me müsabakası yapmışlar .. 

barname üzerine bazılan mahkemeye mü-

r,~~~0) racaat etmişler ve istenen cezanın hilafı ka-
nun olduğunu iddia etmi§lerdir. Mahke -
me vaziyeti tetkik etmiş ve belediyenin 
hak!ıız muamele yaptığına hükmetmiştir. 

·- Müsabakaya iı:tirak e -
denlerden biri1 Taşcfolcn su
yu için, hem de yeminle: 
«Kuyu suyudur!» demi~. 

Hasan Bey - Bunda gii ~ 
lecck ne var? Kuyu suyunu 
bizim gibi Taşdelen diye iç~ 
meğe alJJmış adamlardan 
başka ne 'beklersin? 

Şehir dahilinde bisikletle dolaşan genç· 
lere de ceza kesilmektedir. 

Gençler de mahkemelere giderek tak
dir edilen cezalara itiraz etmektedirler. 

lzmit muallimlerinin seyahati 
İzmit (Hususi) - 43 kişilik bir mu

allim kafilesi trenle Orta Anadoluda 
bir tetkik seyahatine çıkmıştır. Bu se -
yahat 15 gün devam edecekti1'. Mual -
limler Ankarayı ve İzmir seı·gisini de 
ziyaret edeceklerdir. 

Aldığımız Mektup 
«Hadiseler karşısında» muharriri 

ThıISET di.in ve bugün matbaanuza 
gelmemiştir. Yalnız bu sabah neşri
yat müdürümüze hususi bir mek -
tup göndermiştir. Bu mektubu ay -
nen neşrediyoruz: 

Sayın müdürüm, 
EvYela mahsus selam ile hatırı na

zikanelerini istifsar ederim.. 01 ta -
rafta sakin bilcümle evda ve ehib -
baya dahi ferd.en. ferda selamlar e -
der; ve cümlesinin afiyette berde -
vam olmalarım Cenabı Haktan ni -
J az ederim. İşbu varakpareyi yaz -
mamın sebebine gelince: 

1 Eylıll 936 tarihli Son Postada çı
kan «Kılıbık kocalar birleşip bir ce
miyet kurdular» serlevhalı tercüme 
yazıyı benim tercüme etmemiş, ve 
yazının aslını neşreden ecnebi ga
zeteyi hiç bir zaman elime almamış 
olduğumu bir mektupla bendelıane
ye bildirmenizi hassatan rica ederim. 
Eğer bunu yapmıyacak olursanız 
bundan sonra gazeteye yan yazaını
yaca )m gibi aile saadetim de mah
volacaktır. Binaenaleyh licaının di
riğ edilmiyeceğini ümi.t eder, gül -
destei ihtiramatı faikai daimei müte
madiyemt takdime içtisar eylerim. 

i.MSEr 
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A vrupada sık sık sorulan bir sual: 
"Kral Edvard niçin evlenmiyor?,, 

.. * .. 
Kral umumi 
görmüştür. 

harpten bugüne kadar memleketine pek büyük hizmetler 
Onun omuzlarındaki ağır yükü bilenler bu suale ,. vakıt 

bulamadı ,, cevabile mukabele ediyorlar 

lngiltere kralı sekizinci Edvardm 
nazarı dikkati celbeden hususiyetle -
rinden biri de bekarlığıdır. Bu yüzden 
Jngiherenin ilk bekar kralı unvanını da 
almıştır. İngiltere kralının niçin evlen
mediğini izah eden mükarriplcrinden 
biri şu sözleri söylemiştir: 

- Kral, bütün hayatını o kadar sı
kı fıkı meşguliyetler içinde geçirdi ki 
evlenmek meselesini düşünmek için 
vakit bulamadı. Kral yirmi yaşına bas
tığı zaman büyük harp koptu. Ve yir
mi yaşından yirmi dört yaşına kadar 
harp ile meşgul oldu, cepheden cephe
ye koştu .. Prenslerin kendilerine uy • 
~un birer ge1in aradıkları en miinasip 
.. nra qudur. Fakat bu sıra, bu tekilde 
geçti. Muharebenin bitmesi üzerine 
~·eni bir çalışma devri açıldı. Harp 
;epnelerinden dönen gençleri yeniden 
sivil hayata kavuşturmak ve hepsine 
oirer iş bulmak icabediyordu. o da bu 
işle meşgul oldu. Ve bu işi bir aiirü iş
ler takip etti. 

Kral Edvard, yirmi yaşına kadar 
tahsil ile meşgul oldu. lngiliz bahri .. 
yesinde çalıştı, daha sonra Oksforda 
girdi ve Oksfo'.rd'da üçüncü ders yılı .. 
na başlarken harp koptu. Harbi takip 
eden mütareke devrinin bütün aksüla
mellerile uğraşan Eclvard bunu mütea
kip, daha çok mühim işlerle meşgul ol
du. 

Britanyanın bütün dôminyonları 
harp yüzünden fena hırpalanmış, ve 
bu hırpalanma yeni bir takım düşün .. 
celer doğurmuştu: lngiltereye bağlı 
olmak başa felaket ve ıztırap getirdi
ğine göre bu bağı çözmek daha doğru 
olmaz mı idi? 

Kral Edvard umumi harp ema.smcla cepheCle 

Bu düşünce Britanya imparatorlu .. 
ğunun dağılma tehlikesi geçirdiğini 
hissettiriyordu. Londra hükumeti bu 
düşünceyi bertaraf etmek, dominyon· 
)arda imparatorluk bağlılığını canlan· 
dırmak için çare düşünüyordu. Bulu • 
nan çare, veliaht Edvardın şahsiyetin
den, şahsiyetinin sevimliliğinden isti .. 
fade etmekti. Karar verildikten sonra 
veliaht da Kanadaya doğru hareket ve 
bu memleketi ziyaret ettf. Seyahat bü- Kral Edvard halk arasın da bir nutuk dinlerken 
yük bir muvaffakiyetle neticelendi. kada dolaşırken babası beşinci Corc' - miş, ve en büyük içtimat meselelerle 
Genç veliaht, İngiltere imparatorlu .. un ağır bir hastalık geçirdiği haberi .. meşgul olmağa başlamıştı. 
ğunun temellerini sağlamlamış, şahsi • ni aldı ve derhal lngiltereye dönmek İngilterenin büyük derdi i{lsizlik me· 
yetinin cazibcsile gönülleri kazanmış- mecburiyetinde kaldı. selesi idi. işsizleri devlet beslemekte i· 
tı. Fakat Londraya döndüğü zaman da di. Veliaht, memleketin bu sınıfı ile, 

Fakat bu seyahati Avusturalya, Ye- kendini bir çok büyük ve mes'uliyetli bu sınıfın çektiği ıztırap)arla yakından 
ni Zeltanda, Cenubi Afrika, Hindis • işlerle karşı karşıya buldu ve yine ev· alakadar olmak lazım geldiğini anlıya· 
tan, Japonya, Cenubi Amerika, Şimali lenmek meselesini düşünmeğe vakit rak işsizlerin davasını benimsedi . ve 
Amerika seyahatleri takip etti. Veliaht bulamadı. işsizler klüplerini vücude getirdi. it .. 
bütün bu seyahat]erile lngilterenin Veliaht ;15 yaşına varmıştı. Evlene- siz erkek ve kadınlar, burada yaşıyor, 
maddi ve manevt nüfuzunu yapmak cekse vakit kaybetmeden evlenmesi burada toplanıp yiyor, içiyor, eğleni .. 
ve yükseltmekle kalmadı. lngilterenin lazımdı. Fakat siyasi bir takım sebep- yor, işsiz geçen llzun günlerin yek.na .. 
ihracatını da arttırmağa hizmet etti. • leri gözetmesi icabediyordu. Sonra saklığından kurtuluyor, ve kendini 

Bu seyahatler silsilesi ancak 1928 - prensin kendisi derin bir değişiklik ge- dost ve derde aşina bir muhit içinde 
de nihayet buldu. Veliaht garbi Afri- çirmiş, görüşü ve düşüniişü dernleş • buluyorlardı. Veliahtın kendisi de bu 
- - , klüpleri ziyaret ediyor, orada karfılaş· 

M M e tığı işçileri izaz ediyordu. Zaten kral 

O N U L 1 S LE R i
l .. ~ ~ Edvardın en belli baslı vasıflarından 

..._ • biri, fakir sınıflarla a~asındaki bütün 
~ engelleri kaldırmış olmasıdır. Kendisi 

Kı•kanclık 
iki ı•g• delô.let eder! 
imıirli bir okuyucwn, Bayan İc-

181 K nişanlmnın şimdiden fazla kıs
kanç davranmakta olmasından kork
muş, bu kıskançlığın ileride aile ha· 
yatını cehenneme çevirmesi ihtima
lini düşünmüş, sebep arıyor. Hatıra 
Hk bakımda iki nokta (elir. Bunlar· 
dan birincisi ıiddetli bir sevgi, ikin
cisi de huysuzluktur. Kıskançlığı 
doğuran imil sevgi ise korkulacak 
bir şey olamaz. Esasen mütekabil 
anlaşma, karşılıklı itimat artınca 

tiddetini kaybeder, endişe değil, zevk 
\?erecek bir hal alır. Buna mukahil 
kıskançlığı doğuran ikind bir !ımil 
nrdır ki, doğrudan do~ruya huy -
suzluk kelimesile tavsif edilebilir. 
Tahammül edilir bir ,ey deiildir, 

hayatı cehenneme çeviren asıl odur. 
Kıskançlığı bu iki imilden hangisi
nin doğurduğunu nasıl bihneli? Sü· 
je gözönündc olsa, mazisi, hali, tah
ıili, irfan seviyesi bilinse, hiiküm 
vermek bir dereceye kadar kolay 0-

hır. Fakat uzakta oturan, hiç bil • 
mediğim bir ~ulam hakkında ne di • 
yeyim. Bari bana kendisin\ biraz ta
nıtsaydınız. Tafsilit bekliyorum. 

* 
Kırıkkale Bay (K. K. Ö. T.): 
Sizden mektup alan hir genç kız 

başkasından da alacak kabihyct1c bir 
mahluk olmak lazım. Farzediniz ki 
münasebet ilerledi, bir evlenme sa • 
hasına girdi. Ona nasıl itimat ede • 
reksiniz? Eğer maksat eğlenmek ise 
btl bahiste söyliyecek sö:dim yoktur. 

TEYZE 

bu sınıflara göre yepyeni bir adamdır 
ve yepyeni b'ir hükümdardır. Kral Ed
vard bunlarla beraber maden kuyu .. 
larınm diplerine inmiş, evlerine gir • 
miş, davaları lehinde bir çok nutuklar 
söylemiş ve nüfuzunu kullanarak on • 
Jara yardım için çalışmış, ve bunun ne· 
ticesi olarak lngilterenin içtimai haya· 

tını altüst edecek yaman bir • ihtilale 
karşı gelmeğe muvaffak olmuştur. 

Kral Edvard bu şekilde hareket et
mek yüzünden memleketin bütün sı

nıflarını yakından tanımış ve hepsi ile 
alakadar olmak, hepsinin ihtiyacını 
tatmin etmek, lazım geldiğini anlamış 
ve bu yolda hareket etmiştir. 

Nihayet prens Edvard bir kaç ay Ön· 
ce Büyük Britanya tahtına oturmuş ve 
kendisini yeni ve sonsuz .bir mesai dev
resi ltarşılamıftır .)'> 

Kral Edvardı İstanbula 
getirecek Nahlin yatı 

Yatın arbclan ıörünüıü 

Yemekaalonu 

Yatak odaıı 

Kütüp hane ~il' 

Nahlin yatı lngiliz milyonerlerinden Sir Yule'un karısına aittir. Yatde,ç 

çük ve kullanışlı olduktan başka tertibat ve taksimatı bakımından son -' 

ce mükemmeldir. Kral Edvard kendi yatı büyük, ve ilk gittiği DahnaÇY:tıJ'' 
hilleri sığ olduğu için bu yatla seyahati tercih etmiştir. Y~t 1574 ton~\jtUf 
Altı muhteııem salonu, dört hamamı vardır. Kral seyahatı esnasında ı1'' 

T • • ç·· k"" bunlar hane ile salonlardan birini kullanmağa karar vermıştır. un u 
bir daire teşkil etmektedirler. Yat 1930 da yapılmşıtır. 
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Tuzlada bir gün ... 
İçmelerde Kral bolluğ~nda~ geçilmiyor; 

Karikatür sergisinde bir gece tütün kralı orada, Itriyat kralı orada. 
otelciler kralı orada ! 

* -tl • 

Karikatürler 
konuşur 

canlanır/arsa neler 
ve kimler hakkında 

Taksimdeki kum
baralı saat gece ya -
"ısını gösteriyor. Ka
rikatür sergisinin 
ışıkları söndürül -
rnüş, pencereleri, ka
pıları sımsıkı kapa -
tılmış. Duandan ba
kanlar içeride hiç 
bir şey olmadığını 
zannederler. Fakat 
içeride çok şeyler o
luyor. Serginin ka
pışında bekliyen Ha
eivat; birdenbire 
canlanmış, karton 
çerçevesinden: 

-Hop! 
Diye aşağı atla -

rnıştır. 

- Yar bana bir 
eğlence aman! 

Biraz ötede bu
lunan Karagöz bunu 
duyar: 

- Kimdir o ka -

Yazan: IMSET 

Pının önünde bağıran! Veniısün karikatür sergisinde ne i~i 
Hacivat - Vay Karagözüm, sesini olur ? 

duydum sevindim.. Hacivat o tarafa döner - Yay ba-

Karagöz - Ben de sen1n gürültün - yan; yapmış, yakıştırmış, takmıj ta -
den küplere bindim. kıştırrnış, iki dirhem bir ı;ekirdek bu -
H . .. . . rada ne ararsınız? .. 

bir acıvat-K_aragoz ~ı d~nl:, .~kluna Hazımın karikatürü - Ne arıyacak 
kı şey geldi .. ?u ~ergıdekı b:ıtun hal- koca, hani benim de gözüm tuttu amma, 

uyandırıp bır eglence tertıp etsek ... hani kendim için değil, bizim Mı~tık 

Cumartesi karikatürlerinin asılı o~ - var ya onun için! 
duğu köşeden bir ses çıkar: Nesimaçinin karikatürü -Fıstık mı? 

dedin .. Fıstık istemem! Varsa kapak ıçe
- Eylenelim kuzwn Hokkabaz Yis- k' d · te . . . . . . ır eyı, viresin yüz paralık yiyeyim .. 
rsenız yetırırım. Ama. Paralan peşın Amma sakin bak, terazide hi!e yolma-

-Vermeli.. sin, çekirdekleri yişi dolu o1mn! 
Karagöz - Bu da kim?. «Elmalum» gazetesinin başlığı Nas -
- Kim olacak, bilmiyorsun.. Benim reddin Hocanın eşeğine bakmış, bak -

hen, Yasefin oğlu, seninle az sünnet dü- mış duramamış, bağırmaya başlamış -
Yünlerine yittik.. tır. 

Aktör Vasfinin karikatürü sünnet -Ai, Ai, Ai! 
sözünü duyar du~z bağırır: Münifin karikatüründeki Nedimvari 

giyinmiş delikanlı bu sesi duyar duy
maz söyler: - Anneciğim ben sünnet olmam, 

korkarım .. 
İstanbul valisinin karikatürü Vas -

fiyi sesinden tanımıştır: 

- Vasfi gene sesin çıkıyor. 
- Vallahi. billahi, tallahi, iki gözü-

rnün hayrini görmiyeyim, şuradan şu
.raya seiametlel gitmiyeyim, beledi -
Yeden yediğim · eJanek gözüme izime 
d.?rsun, başının rejisör kadar taş düş
SUn ki kimseye mülakat vermiyorum. 

Muhsinin karikatürü - Çok iıÖy -
lendin Vasfi gene.. 

Vasfi - Sustum iŞte ... Höt!.. 
Hacivat - Karagöz, baktım etrafa, 

Yaranı safa hep burada toplanmışlar .. 
Karagöz - Dur böyle olmaz Ilaci -

vat seninle elele verip etrafı erbaayı bir 
dalaşalım .. Kimler var, kimler yok gö
l'elim! 

Hacivat - Peki Karagöz! 
Karagöz - Ayol bu eseae ters bin -~ ö 

llliş adam da kim, kah kah kah kah .. 

Nasreddin Hoca eşeğile beraber yere 
atlar: -Ben ezeldenberidir söylerim ... 
~?Cam bana seni gören, sözünii işiten 
&ülsün! diye inkisar etmişti. İşte Kara
gôz sen de görür görmez beni tamma
dın amma.. Güldün .• 

Hacivat - Ayol Hoca Nasreddin sen 
inisin? . 

Hoca - Benim y8. 

- Bizim Saidabadda himarsüvat o -
larak gelen nazenin acep kimdir ki ken
disi bin naz eder, himarı avaz eder. 

Geveze gazetesindeki geveze tipi -
Malfunu alileridir ki bu şehir Stanbul 
içre bir çok zevat hlmar süvar olarak 
keştü güzar eylemektedirler. Diyarı ef
renç içre taammüm etmiş, velospit de -
dikleri gerdun~i iblis burada bulun -
matlığından naşi ... 

Ramizin karikatüründeki erkek tip -
terinden biri - Rica ederim monşer, bu 
ne cnsüportabl şey... Demindenbe.ri 
bavarde ediyor. Dizk;urundan bir tek 
mobjle anlıyamadım. 

Hacivat - Demem o deme değil, ben 
bendenize, ben hakisare; elfazı düz -
gün, eli gözü yunmuş, hoşsohbet, mü -
sahabeti tatlı bir yarı vefadar olsa ... 
Geliverse şu dört köşe beyaz meyda -
na; o söylese, bendeniz dinlesem, ben
deniz söylesem o dinlese .. 

Hay hak! 
Hacivat bunu söyler söylemeı sergi

sinin kapı,ları ardına kadar açılır .. 
Münif Fehim, Cemal Nadir. Ramiz, 

içeri girerler: 
Karagöz - Ayol bunlar da kim, Ha

civat sen acayip acayip bazlı Jaflar ·söy
ledin, bu üç kişi kapıdan girdiler. 

Amca Bey göbeğini kımıldata kımıl
data zıplar: 

- Çocuklar bay babam geldi. 
Ramizin zir· katikatürü - Monşer 

benim papam da geldi. 

konuşur, nasıl 
konuşurlar ? 

U:-.:J J . ..__C --

* ~ >f. 
Doktorun ilk gün 15, ikinci gün 16, üçüncü gün 17 bardak su 
içmesini tavsiye ettiği bir hasta arkadaşına "Daha sekiz bardak 
kaldı, diyordu. 48 bardak tamam olacak. Buraya iki gün daha 

taşınacağıma hepsini birden içerim, olur biter 1 ,, 

·~-------------- Yazan: &ellm Tevfik 

. ' 

İ~melerden bir manpra 

Biı: tütün kralı, bir ıtriyat kralı, bir - Hayrola Bay Kazım? .. '!'asalı gö-
otelcıler kralı, bir otomobil kralı gö - rünüyorsunuz? 
rebilmek için ta Amerikaya kadar git- Kral, parmağını karşısındaki çar· 
miye lüzum yok. dağın ortasına uzattı ve: 
Meğer bizde de tıpkı Amerikadaki - Şu, dedi, havuzun kenarındaki kol-

- gibi tütün, ıtriyat, otomobil kralları tulda biraz dinlenmek istiyordum da .• 

Cemal Nadir - Bu ne hal, ben bu -
rayı böyle mi bırakmıştım. Büfün ka -
rikatürler yerlerini değişthmişler .. 

Ramiz - Düşmanlarımızdan biri bu
raya gelmiş olacak 

Münif - Niznm, yok, intizam kal -
mamış, sergi sergilikten çı.km1ş .. 

Cemal Nadir - Bir polis çağırsak! 
Cemal Nadirin yaptığı bir yankesici 

karikatürü: 

varmış. Ben: cBunda tasalanacak, düşünüle-
Tu1Ja içmelerinin gedikli müdavim- cek ne var?» diye düşünürken, kral i, 

lerinden birisi, benim muhite karşı ya- ıave etti: 
bancılığunı gidermek için izahat veri - - Fakat, fiskiy~yi fazla açmışlar ... 
yor. Dört köyun ağırlığındaki göbeğini, Su otuımak istediğim koltuğa kadar 
bir refah ve servet sembolü gibi ifti- serpiliyor. Koltuğu daha geri çekmi -
harla taşıyan güler yüzlü bir zatı gös- ye de imkan yok. Çünkü çardağın par-
tererck: maklığı mani. 

- İşte, diyor, tütün kralı Bay Ka - Arkadaşım, kralın akledemcdiğini 
zım ... Şu göbeğe bak ... Şu göbekle in- 7.annettiği basit çareyi öğütledi: 
san hangi banh~a gitse kredi açtır - - O halde fıskiyenin suyunu kısmı 
maz. Bay Kazım, gözlerini ayağm111 di • 

Bence iri bir göbeğin kırk bin im- binde dikerek boynunu büktü: 
- Ne oluyoruz ağabe) ciğım polislik zalı bir kefalet senedinden hiç farkı - İşte oııdan tasalıyım ya? Çünkü 

ne işı"miz var.. kt · iht' ıi h ea· yo ur, gayrı ıya esap ıyor: tavsiyenizi yerine getirmeye d<> göbe-
Cemal Nadir bu sesi duyar duymaz - Bu kadar semizliyebilmek için, e- ğim mani!.. 

bağırır: tin en tazesini, yağın en alasını, balı - Meğer kralın büyük tasası, ~yağının 
- Anneciğim, anneciğim bu ses te ğın en nefisini, hardalın en enfesini ye- dibindeki fıskiye musluğuna eğile -' 

nereden geliyor? mek, suyun en temizini, şarabın en es- meyişindenmiş. 

Amca Bey - Korkma bay baba ya - kisini içmek lazım: Bu bir. Arkadaşım eğilip, göbeğin engel ol-
bancı değil! Bu kadar semizliyebilmek için, zi - duğu bu kolay işi görürken, böyle ba -

Cemal Nadir - Münif nerdesin'? Ra- faf yatağı gibi rahat. Tibet sahram kaM sit tasalarla bedbaht olabilecek kadar 
dar geniş _bir de yürek lazım. Bu iki. bahtiyar olan koca krala imrendim. miz ne oldun? 

Ramiz - Dizlerime kara ~u indi. Şu
rada yıkılıp kaldım. 

Nefis yiyebilmek, enfes içebilmek ve Maamafih yalan söylemiyeyim. Sade
gamsız, taımsız olabilmek için de, Ah- ce imrendim: Biraz acıdım, ve bir çok 
di.irrahman Naciyi selama durduracak ta güldüm! Münif - Şimdi :::ana ce,·ap veremem 

Cemal, meşgulüm! 

Cemal Nadir - Ne meşguliyeti.. 
Münif - Karikatürlerin nasıl dile 

geldikleri hakkında bir eti\t hazırlıyo-

kadar hadsiz, hesapsız dünyalık sahibi 
olmak Jazım: Bu da üç. 

Bir göbeğin hacmine çizilen bu üç 
malümlu basit muadeleyi çözebiln.ek 
için de bir Fatin Hoca, bir Salih Mu -rum. 

Cemal Nadir - Şimdi 
dile mi geldiler? .. 

karikatürler rat olmıya ihtiyaç yok. 

Münif - Öyle ya! 

Kendi buluşlarına benden fazla ka
tılan dostum, sigarasını tazeliyerek ila
ve etti: 

Cemal Nadir - Buldum, buldum.' _ 
Yasefaçinin karikatürü _ Ne bul _ . -:- ::.a.~at tuhaf degil mı? M~~e~et 

dun, yerde para buldunsa yarısı be - g.~bı btultunl t~rlalarhı~a, dl ağla~~ ~bıktul-
nim' 1 tun a ye e·nne sa ıp o an tutun ·ra ı, 

· ömrünae bir tek sigara içmemiş. Hat-
Ramiz - Ben de yere düştüm am - ta yakınında sigara içildiği zaman, tü-

ma ne para buldum, ne de pul.. tün ,piyasasının düştüğünü duymuş gi-
Cemal Nadir - Canım ne parası, ha- bi yüzünü buruşturmuş. Sonrn şişman-

rikulade bir buluş bu! lığından hiç te memnun değilmiş.. O 

Amca Bey - Gene bana bir mevzu 
olacakl 

Cemal Nadir - Kimse bilemez; mev
zu filan da değil, serginin üstündeki 
yazıyı değiştireceğim! cKarikntür ser
gisi» levhasının başına bir de «sesli» 
kelimesini ilave edip cSesli Karikatür
ler sergisi» yapacağım! 

Münif - Mükemmel bit fikir. 
Ramiz - Korktuğum yanıma kar 

kaldı amma bu fikri ben de beğendim. 
Üç karikatürcü otururlar, .. sesli Ka

rikatürler sergisi» yazı~·ını büyük bir 
kartona yazıp serginin balkonurıa n -
sarlar. 

iri göbek, kendisine hayli pahalıya 

malloluyormuş. Çünkü, bindiği otomo
bilinin silindirini üç ayda bir yenile -
mek mecburiyetinde kalıyornıuş. 

Tütün kralına bakarken, aklını dün
ya şampiyonu Cim Londosa gitti. Ba
na kalırsa, ben onun karşısına Dinarlı 
Mehmedin yerine, bizim tü'ün kralını 
çıkanrdım. Çi.inkii, 120 kiloluk kuş sik
let pehlivanları tayyare oyununn kal -
dırıp fırıldak gibi döndüren yerden bit
me Cim LJ:>ndos koca tütün kralını 
tramvay oyununa bile getiremez! 

Sevimli tütün kralının, neşesiz, hat -
ta tasalı hali beni hayli mernklandu dı: 
Acaba bir parmağı şakağında, bir eli 

* 
İçmelerin deniz kenarındaki lokan -

tasında iki kral daha var: Itriyat kralı 
tEvliyazade Nureddin.. Ve otelcHer 
kralı Vahap .. 

Evliyazade, kendisine ihtiyarı hari -
cinde takılan bu Unvandan malıçuı> o
lacak kadar mütevazi. 

Fakat Bay Vahap hakiki bir krrıl gi
bi. 

Profesyonel bir meddahı Lr>..<;t1racak 
kadar da mukallit. Evliyazadeye: 

- SeniJ diyor, şu •zadelik:> kurta -
rıyor. Yoksa soyadı alırken •zade ... yi 
unutsaydın «Evliya Nureddin» olacak, 
tın ... Bak o zaman, nezri olan cahil so
fulardan yakayı kurtarabilir miydin?, 

Alimallah: 
«- Sen ahirzaman türbesisin'.» di • 

ye. parmaklarına paçavra bağlarnıya 
kalkışırlardı!.. 

Arkadaşım: 

- Sen~ diyor, buraya 'Bay VcUnbın 
ilk geldiği günü göııneliydin .. 

Evvela: 
- Kral geliyor!.. diye bir haber ya .. 

yıldı ve ahali arasında şayialar çıktı: 
- Efgan kralı mı gelmiş'! 
- Hayır ... İngiliz kralıym1~ ... 
- O daha gelmedi yahu? 
- Dün gece ansızın gelmiş! 

Hacivat - Kah, kali, kah, kah! .. 
Pazarola Hasan Beyin karikatürü de 

içlerine karışır: 
- Pazarola güldürücübaşılar, ayol 

burası da neresi, Beyazıt camii mi? Hal
bUki ben yatsıyı Fatihte kılacaktım. 

Münifin bir karikatürü: . Fakat ertesi gün levhayı gene değiş-
•l\lünifa meclise ıel cismime gelsin tiımek ve sesli kelimesini sHnıek icap 

canını,» eder, çünkü o gece üç karikatürci\ sc -
ccAhitler, tövbeler o sagere kurban vine sevine sergiden çıktıkları zaman 

olsun .. n karikatürler aralarında anlaşmışlar. Ve 
•Ayağın sakınarak basmu aman sul- tek karikatürcülerin sevinçleri karın -

göbeğinde, ne düşiiniiyor? 
İçmelerden içtiği tuzlu su bardak -

Fakat gelenin •Otelciler kmlı J ol -
duğu anlaşılınca, krallık ta ucu:l'Jadı. 

Ondan sonra nice kralar gcldı. Yıızlc -
r.ine bile bakmadılar. 

Amca Bey - Burası canıi değil, ka
l'akikatür sergisi.. 
n·Ramizin yaptığı bir güzel resmi -
ıca ederim, baylar karikatür, deme -

~niz; bir kere bana bakın da karika -
tür sergisi öyle deyin.. Benim gibi bir 

· tanım,» tarında kalsın diye bir daha konuşma-
.Dökülen mey, kınlan ıişei rindnn maya, yerlerinden kımıldaman1aya ka

olsun!• rar vermişlerdir. 

larının hesabını mı? 

· Arkadaşım: 

- Yok canım, diyor, o su ru kimse
nin ölçüyle, sayile içtii,ri yok .. Sen dok
turun öğüdüne bakma... Bizim kralın 
başka derdi olsa gerek . 

Ve biraz daha sokularak soruyor: 

Şimdi hakiki bir kral ge!se, herkes 
gene yerli krallardan zannedecek ve 
kimse kılını kıpırdatmıyacak! 

* Tuzla içmelerinde, prO$'.llll51Z bir 
festival var ki, belediyenin lu gibi klrk 

(Devamı 9 uncu sayfada) 
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__ __., Yazan: Orlıan Selim ~,--------

KAN KONUŞMAZ! 
Olimpiyat 
Kögünde 
Gördüklerim 

Kral Edvardm yab 
Çanakkalede 

--------Son Postanm Edebi Tefrikası: 79 --
Öğleden sonra mektep yoktu. Ö - ğıya, denize bakıyordu. iki metreyi her İstediği ~ (a.,t.nfı 1 m 87&.ıla) Fener alayında hir de <Jµba bulundU"' 

mer tramvaydan Beşikt~ta inecek yer- Süheyla. ömere sordu: zaman atlayan C<>nson ~~ecc.ih 0~ bontada resmi. selamı .rulacak. ve elektriklerle. bayraklar, çi-
de Bebekte indi. - Şu vapurun içinde olmak ister b k .. d •• •• •b• b . eceklerdır. Ada.tepe torpıd.osun- çeklerle süslenecek olan bu büyük dd" 

S b
. b k S k D an a mu uru gı ı oyuna daki donanma bandosu evvela Ingi - ba b .. t.. f t. l h I . b' d" .• 

aat ır uçu . ıca . eniz dur - misiniz~ r ya, u un es ıva eyet en m ırı 

gun. Bebek gazı"nolarından bı·rı"nde er· Öm d"" ·· d b imza atıyor. ızB, so?r~ Türk marşını çalacaktır. leceklerdir. er uşunme en ceva verdi: u ıstikbakien sonra .orgeneral J!'ah- . . .. _ 
kenden çalmağa başlıyan bir orkestra - HayıT}. Yazan: Ömer Beelm reddin ile Bülend Uşaklıgil N hl" _ Bu heyetler, kuvvctlı pro1ektör ışık 

S k h d k Y 
a ın ya 1 al d b .. ·· 1 

var. ıc~. ava~ın için e . eman, pi - . - olculuk etmesini sevmez misi- Olimpişe Dorf ismi verilen Olimpi- ~ çıkacak~ardır. Orgeneral }ahred _ arı tın a, utun oyun arını oynıya • 
yano, fluwt ~s~erı,w kızgın. hır ta,•aya a- nı~)·: ~zak ~enizlerde, diHerini, adet- yat köyü Babil kulesine taş çıkarta _ dm haşmetlu misafire Atatiırk namı- caklar, geç vakitlere kadar şarkılar 
tılmış yag gıbı dagılıp erıyorlar. T ram- lerını bılmedığiniz insanlar arasına cak bir spor meşheri idi. na beyanı hoşamed.i edecektir. eöykyip, kendi milli çalgılannı .çala • 
vay durağında taksiler ~ekliyor. So • gitmek .. Sergüzeşt, macera.. Heye • 53 milletin renklerini temsil için Navhl.in yatı arkada, lorpidolarımız caklar. 
kak ve meydan tenha. Ömer ceketini can.. toplanan her çeşit sporcunun bir ara- oldu~ ~al~e ilk ihraç hareketi yapı- Bu oyunlardan ve çalgılardan hal -
çıkardı. Gazino duvanmn dışına otur- Ömer kürekleri bıraktı. Gaz vapu- ya gelişi, on birinci Berlin olimpiyat- l~n Su:vıa l~manı ~nünden geçerek Sed- km da istifade edebilmcai için, featifal 
du. Burası serin biraz.. Kocaman, ko- ru, küpefteaindeki gemicis=le beraber lannm alaka uyandıran en cazip ta • dil~a~ gıdece~ır. . heyetlerinin içine ~nd.i.rilecekleci aa • 
yu yeşil bir ağacın gölieai dütüyor Ö- nzaldatmıftı. yalnız derinden derine raflanndan biri olarak karşılandı. d 

0
b ~~;e hır ~~l~ır tar~fı.n- ba. diğer vapurların ortuına aLııacak" 

merin üıtüne.. sanki denizin dibinden geli onnu . : Bir çok milletlerin sporcuları mem - n: b attığı~:"•llJl olan .~ır ln~z. geı:xusı. ~ tll'. 

Ö R J
··1 . • 9· b' · . .. .. .. ~- .. Ş. ~ leketlerinde kolay kolay göremedik • a yerde TüzX dmirederı hır Gerek Ak ek Q:..L • U---:.r&. 

mer, omeo u yetinı açtı. ır 1a- ı pervaneaınm pmbürtuı\l.. Jfıtılı • 
1 

. 
1 

h 
1 01. _ çelenk atacaklardır. Sa MaJ'este kral ay, ger ~··etı .. _7 .. ,-. 

hi
L k d So L!a._L 1 __ .ı en ça ışına ve ayat şart arını un S . b _, __ · · b"l tl · d 1-:-...:::k ..;. 
re o u u. nra &uaua .......... yor. . t k- .. d . b' kild bul eddilbabirden karaya çıkacaktır u -Y ıçın, ı e enn e uuJ u te11 ... 

Be
'-} w ba ladı r_L!_..ı_ • y I 1 __ ı.. • • • pıya oyun e en genış ır şe e - • 1... ---1.l d a. emege f . '-'CUlllCICI elli - o cu U& etmeeuıı isterdim Sü- dular Sa Majestenin İngiliz mezarlajmdan at T~ ar ır. 

kurut var. Araaıra .a;lip pçen ~- ~il ~~·· Gitmek, görmek iste- ~lin olirnpiyatlarmda memleket _ so~ Pransız m~zaı:lı~ da ziyaret et- . Donanma ve tenvirat faaliyetine~ 
çılara ve beyaz fanıli-~talonlu deli- diiim 00: ~memleket var. Fabt bir {erinin renklerini şerefle temsil ede _ mest muhtemel~. I~gilız me7.arlığma di~ ba§la~tır. Bu ~tla Kız, 
bnhlara bakarak mühim ~er pz &em181Dm pverteainde eersiizett cek olan sporcular idman kabiliyetle - Çanakkale be~esı tarafından ko - kulesi Şemsıpaşada. g~e tenvıratı ya 
diifünmek istiyor. Fakat imkinı yok. ve macera aramağı anhmam.. He - rini uzun müddet Olimpiyat köyünde ~la~ ~eleııkteçıçel\ten kırmızı zemin pilacaktır. Kızkulesmın ana :hatları azo
Kafaııuıda yalnız «beklemek» denen yecan duymak hiçbir zaman PY• Ol- bulunmak suretile muhaf.a7.a ettiler, ıızernıe işlenmi§ bir yıldız ile şu cüm- pllllerie ~len~ aynca bu~____; 

madı benim . . Hey klan leler vardır: 1ar arasma 2,5 metre boyunda E ~..,. 
fCY· dım demi ıçm... ecan duyma • varl~rınıdmanl, yoklarmıd orada yauhptılü sahau- «Eski düşmanlarm kahraman ölü - itlenecektir. Bu harf kral Edvardm r 

Birdenbire ka1'ı kö,eden Süheyla - Y0~·: Çok defa heyecan • zun 1 ar an sonram te - lerine.. dının ilk harfidir. Bundan başka kôP" 
nın geldiğini gördü. Yanında iki kız dan daha sert~nı, keskinini de duy - W:da ortaya ~yd~. _ Sa Ma~ mezarhklaım ziyaretin _ı rii iiııeıine ele ışıktan büyük bir tak yr 
ve bir erkek arkadaşı var. Süheylanın dum.. ~.o:ktugumu bile biliyorum.. idman kabilıyetinin en yüksek !1<>.!t- den soma yatJanna dönecekler, öğle placaktır. Hazırlanmakta olan teııvi ' 
yanındaki erkek Otellodan bir iki Fakat botun bunlan ben aramadım, t~ına çıkmış olan sporcuların bu~ Yemeğinden 300l'a .otoıoobillerle Kil _ µdm en bfiıAiğü Saraybunıunda ya -
cümleyi hatırlattı Ömere.. yolumun üstündeydiler ve onlan geç- musabakalardan evvel yabanc:; ~r yeye, oradan Conk bayınna gidecek _ pılacaktır. Buraya Neon tesisatile ıo 

Süheyla ve arkadaflan K il jel tim sadece.. m~~lekette .. yokluk çekme erı: lerdir. Otomobiller araba vapurile gel- metre uzunluğunda ve 17 metre yiiJ'• 
geliyorlardı. Tramvay .L-!:..-~ ~-en Süheyla, Ömere hayretle bakıyor. ~anıko~tü.ıçın ~~.!?' yapılnd uştıut. _ mi§ ve Maydostan karaya çıkarılmı§ - sekliğinde muazzam tesisat yap11acak· 

...... aguaa gru y·· .. .. . il . ib ger uş su araUlliUbA onu a m tır tır Bu tesisat baş d tn iltet' 
yürüyotlar. Ömer ayağa kalktı. •Nedi- w uzun~ .çızgd erı,k acad yıh utangaçlı • laka bulcİuklarına inanmak lazımdır. KraJm. ·-· .-...:v· ._b.1J..de -w1_ kr~mn tacUU: ~ bat::nilae m· '!..,~~ 
Y b ld

. A •rat:1 • h gı, seaaız ına ı o a ar o.ıuna aiden . . .. _ ,_._ -.ıugı l.8Jl.uu ogc ye - . !S~ 
.e. ura~a ge ım.. ~a ı . e91Z e • bu w . . .. T • Olirnpıyat koyunda oturacak spor - meğini Seddilbahirde yemesi için ha _ hoş geldiniz demek olan (Welcome) 

nfim» dıye kızdı kendı kendıne: d" çocugu? flDldı böyle ~beat, ken- cular için her türlü ihtiyaç çok evvel- zırlık yapılmıştır. Ezine ve Eceabat • harfleri ışıklandırı1acaktır. Ayrıca ta• 
Süheyla Ömeri gördü. ınden ~m k~utmaaı bır parça '8- tten düşünülmüş ve gene çok evvelden ıtan keklik, Bozcaadadan istakoz ve ça- cm altına büyük misafirin admm ~ 
Tramvay kalkmak üzere.. flrbyor Sühey~yı: . .. en büyük bir itina ile hazırlammştır. vuş üzümü getirilmiştir. harfi o1an büytik 1:ııir (E) harfi ppı • 
Süheyla arkada91arını tramvaya bin- -ÖmDehtetli heeabl bır ahlakınız Japonyadan Berline gelen atlet ne ' Bütün bu ziyaretterden sonra fs _ lacaktır. ..... 

dirdi. var er Bey, diyor. kadar rahatlık hissetti, kendisini nasil tanhula hareket edilecektir. . l,;anbul halkı Sa Majeste ~ 
Onlar gittiler.. .w. -. . H~sa~i sözünden ne kasdetti - yabancı te~ e~e, ~~ ge- . Buraya gelen bir habere g?re, Nah- kralının şim~y~ ~ ~ ~ 
Süheyla .. lerek Ömre ildim yak. g1nızı bılmıyorum. Bu, eğer ~nean,ın l~ ~e a~ :_ahatlıgı hissetmiştir. ~ : ~ y~tı pazartesi günündenberi fmrm yer~erde k~ndis~ gösterilen ıyi :k8 

1 
__ • gu her attığı adımda kendi tahıl menfa- limpı~at koyu llyık olduğu takdiri onlenndedir ve kralın dostlarmdan balün feftiııde bir wvllıç\e dost 1a'8ll 
-,tı. . • . • . • • atlerini hesab etmesi iae. Ha ır .. Ben fazJasde kazanmıştır. Lord Dodleyin yatile beraberdir. Kral, karşılıyacaktır. 

- Sız buralarda, dedı. Bır ıtmız mı h bt d w .1. A • y b' bü· Olimpiyat köyü hastalığı haddi aza- balık avlamakla vakit .-;'""";ceo+ir Moda de.iz ....... i '\ e· . . . . bekli eaa egı ım.. mma, ınsan ır - 6 ......... ~.. • 
varr trlllDI mı yorıunuz yoha>. yük kavsa ~ 

0 
b he.ah miyi bulmuş bir adama bile yeniden f:ai.11.imiz~ıki llaztlbldar Alt.ı EyWda lıılada Deniz .K1übii tr 

Ömer Sübeylanın elini sıkarken o • heaabt olmabchr • ReaI:• olm ına bayat verecek kadar güzel ve hava - 'fU'N rafından tertip edilen cieDJE JW!llkı1 
nun iri kestane renkli gözlerinin içine .. · •. •. de E ahHdır dardı. Her gün çeşit çeşit sporcuların lurk 'kanı eu1arma giren dost ve Türkiye birincilikleri müsabakaır 
bak k 

manası vana eozunuz •• vet.. e- •t •t idmanl sahn , 1 it. iletin. • ~...::L .__L Sa Ma. _ __.__.. b- 1...::1t...a:- , __ ,_ İngllt--
ara sert cevap verdi: b" . çe§l çeşı arına e oıuyor - ngı ız m m uu,ua. ıınm JCI- n ıw::ı:t '"' I1" .wsUUIC ()JJllCIA ~· 

- Evet birini bekliyordum- Sizi sa ıyım .. _ _ _ • du. Onların bitip tükenmiyen hatırala- te Edvard Vlll. yann sabah ıehrimize Kralı Sa Mazeste Sekizinci ~ 
be

._
1

• rd Artık donuyorlardı. Süheyl~ bır - n spor tarihinin parlak bir sahifesi • .ıeref ve-ı:• bulunacakbr şehrimizi ziyareti günlerine tesadiif 
~ıyo um.. d b. •w li h b b. 1 " •UMJ • ' en ıre ıgne ve mç ır ses e sor- dir. Sa 'Majeste sekizinci İngı1.iz kralı Ed- etmektedir. 
Süheyla sözde Pfırdu du: Dört yuz·· metrelik bir pist üzerinde vardın seyahati irin bazı esaslar tesbit r~ ..,,,,.. dolma um - arsJ 
- Beni mi) -w -~ - 3

- e-
. . . . . - Beni bugün beklemenizde de o toplanan Amerikalılar, İngilizler ve ,edı1ıniştir. Sa Majestenin evvela Sey- koyda ?&pllan m spodarmm daha fF 

-: Sızı: · • . Nıçm faftınız.~ •• . bilmediğim büyük kavganın bir heaa- Fenlandiyalılann çil yavrusu gibi ora- risefain nhtıınıııa çıkması, oradan tn - niş bir tezahürü halinde icra dJecdl 
~uheyla hır çok ~eyler ıoylemek ıe- bı mı vardı). ya buraya dağılıp koşuşmalan, yüzme giliz .sefaretine gitmeleri mukarrerdir. nhış:Jlan bı yarq1ara R!l'llen eberııJ!ll-

tedı. Faka~ vaz geç~ı. Sadece: Ömer bir an bozuldu. Şafaladı. F kat havuzunu dolduran yüzücülerin ideta Atatürk Sa Majesteyi rıhtımda kar - yeti tet.riiz ettiımek için büyük B9r 
-:- Eh öyleyse tıındi ne yapacağız) kendini hemen toparladı~ a boğuşu~~a en so~. gayretlıerile ~d - şılıyacakt~. . .. . bakanımız İsmet İrıönü'nün y8!"ış1ad 

dedı.. H et h h s· . l man edişlen, her bın ayn ayrı bırer Sa MaJeste muteneldoren seyahat yüksek himayeleri altına almak l:ıltfUll" 
Ömer Bebegw e aelip Süheyla~ bek- .. - -'- e.mede~. ' b~m h ayhır .• vardıızın L~ dünya şampiyonu olan gençlerin man- ettiğinden şehrimizi ziyareti münase - da bulunduklarını .söylemek kafidir. '1• 

e "'. gormea. ıst ıgım ır esa -.ı "b' d buradan b.ti ermel . betile b" w ti !emeğe karar vermeden önce bu küçük be . l"'k d •w. . . . tar gı ı ora an ı v en, . ır program hazırlanmış değil - rışlann gerek.spor ve gerek sahanın :iJI. 
nı a a a ar ettıgı ıçın, dolayııile... çok zaman baş döndüren bir hal .alı - dir. Bu program muhterem misafi • - bakım d _ ..... 

hanıma kartı nasıl bir vaziyet almak. S .. h •~ ··ıdü· n zamı ve manzarası m an g~--
la 

u eyaa gu · y.or, insan ne tar8!-& gideceğini, b.angi- .mızın.· • teşriflerinden sonra arzuları v~- defaki l'IlU'"-""~li vwnc:}---lan dr 
onun nasıl konufmak icap ettiğini (Arkui var) _ .., v~J"'" .r--;$ öLU 

tasarlamıştı. Her şeyden önce fBfll • sile meşgul olacagını, hele hepsınden e yapılacaktır. ha üstün şartlar arasında geçmesi içi' 
mamak, sıkılmamak lizım. Cim LondocL verdigıw. sözü b~: parça b~. şe~l~r kapmak scvda~ına Ziyaretleri tamamen hususi mabi- salahiyettar zatlardan mürekkep bit 

-, d~ ~ ~~. :ıçınd~ ~ıl çıkabile - yette olan krala, reami .iatikbal meraai· komite çalışmaktadır. Yarışlar için._ .. 
- Elli kuruşum var Süheyla Ha - tutmadı, gelmiyor cegını bır turlu kestiremıyordu. mi yapılmıyacaktır. gin bir proğram hazırlanmıştır. ~ 

nım .. Hava da güzel.. Sandala bine • (Bqtarafı ı inci sayfada) . Mesela .~ir Owens deyip ~emeli, . Fakat şehir, yüksek ıniu.firimi7.in kalabalık olacağı tahmin edilen seyifCI 
lim... Cim Londosun Dinarlı ile müsaba- bır çok dunya rekorlarını tarumar e - terefine ba,tan bata donahlacaktır. kit.lesinin müsabakalan rahat seyredr 

Süheyla düşündü: ka yapmak üzere memleketimize gel- ~n y~i b_ir yaşındaki bu zenci,. bü: Pazar aqamı \liyanaya miitfta:ci • bilmeleri için icap eden tertipler ll' 
- Peki, dedi .. Günq banyoeu yap- mesine şehrimizdeki Yunan kunsolo- ~ dünyayı başına ~o~larmştı .. Rıy~~ı hen hareket buyuracak olan Sa Majea- hazırlıklar da bitmiş bulunmaktadır· 

mıf oluruz. Benim de bir liram var .. sunun mani olduğu hakkında ortada bır mesele halleder gıbı, herkesın. ~- te Kral"a AtatiiTk, hunei trenlerini Yanşlan saat 14 de başJanacaktJl'' 
Şurdan üzüm filin da alalım... bazı dedikodular dolaşmışsa da dün nakaşa mevzuu oluyordu. Her dıledi- tah · t · l d. Yarış sahası 600 met.re üzerinde tanzflll • . iki trelik tı sJB e mış er ır. 

Sandala bindiler.. Ömer küreklere kendisile görüşen bir muharriı;Unize gı zaman,. me . v. vakç~ yı ~veren Cuma akşamından itibaren Galata ol•macaktll'. 
• . •. .. konsolos bu haberin aslı olınadıwmı Conson piste geldiği ıt fotQgraf ve . ' Sah.anın bir tarafmda deniz~ 

oturdu. Açıldılar .. Denızın ustü daha .. 
1 

. g . -·ı.:-.-l . uhas ve Beyazıt kulelerıne e1ektn1de, mub- •• u ..... a"*-ti u~ ~ k G .. soy emı.ş ve: sınema miUUln: en sporcuyu m a - . f" • • • . iırile • . ·ıL har 11, ~,, ,.,_.... ~;p-~ı~ 
sı.ca .. unbe~ suyaıl vuı:ii:r, sonrÖma m~- - cCim Londos giderken beni gör- ra ediyor. O yalnız gülüyor, resim çıka- ~rem mıu mmızın 18 nnın ıa - .eyin:ilse tahsis edilecek wpuıiar ' 
vı ve sarı ır pır tı de erın edi O andanberi de ld • nyor bir banka müdürü gı"bi kendi - fj oLm uE» yazılacaktır. ralanacak ve bunların karsısında; 

özl · d 1 Süh" •~--- _1__ m zaın nere o ugu- , v __ L_L 1 ı,. llular .. . . • 
8 erıne 0 uyor. eyJA1W1 aa,,...ı nu bil b"lmi ken..J:~:1 temasa sine uzatılan defterlere im7.a atmakJa 1 aran llWllltao 1 aozlerinı lecek müvui bir hatla saha tahdit ır 

1 l O t .. d . b. .. lek e ı yorum, u.&ı>L:e .-.L...: • • .:ı. ışı ı~~ ... sun e ınce ır ıom gelmedim. Bu itibar1a benim müdaha- vakit geçiriyordu. açar açmaz~ fimdiye .bdar ıö - dilmiş olacaktır. Deniz ,.olları iki bı.· 
var. ?me:in güneşten ka~af&D ıözleri le etmekliğime maddeten imkAn yok- Bu manmra günlerce sürdü '1e pek rülmemif tekilde donanDHf bil' halde yük vapanmu, Akay l:reınköy, ~ 
bu ~?mlege takıldıkça delıkanh başını tur. Kendisinin gelmiyeceğini bugün tabiidir ki onların yanşhn Bedinin bulacaklucLr. pe vapurlarını, Şirketi Hayriye ]1,, 

1 

çevırıyor. ben de Festival komitesinden haber belli başlı hadiseleri oldu. Ve muhak. Köprüye, S-.,buraıma, ft ,dmn, muDArah vapurlarını yarl§lara ~ 
Süheyla: aldım> demiştir. kak ki dünyanın en na<tide şampiyao- limanın daim bir çok yakedt yerlerine emrişJerdir.. 
- Romeo Jülyeti okuyonunuz ga· larmı bir araya toplamış olan Olimpişe lngiliz ve Türk bayraklan ~eeek - Yantfara altı klübün ift.icik edlJt" 

liba, dedi. Irak Milli BankaSt Dorf da mnbakkak ve mutlak o ha- tir. ii (KJiak-tek.çifte)~= 
- Evet .. Siz de okudunuz mu~ 150 000 fngı"liz liram 9ennaye il f. lile pahası kolay kolay biçiimez bü - Köprüye asılacak ha.7J'Bklar. fimdi- lan~c~ :ve bunu deniz . · _,..+ff, 

Okud 1 . •ı: ___ . • • e cn'°;lr bir kıymet manzarası arzetti .kadar kil . ba·-Llft•d k denız filikaları yarışı takıp ed~--
- um, as mı, ıngıaaa:sını.. rakta büyük bir milli banka tesis edil- 7 ....- •. ye çe IDlf :.ra-.-a an ço o.-dan da ırasil - blJC'-

Be dah b
.. . ed' B" . . Omer Besim d h b.. "k ~ '-tı .owı sonra 'S e ~"U mtısa 

- n a h.um un... ırıncı mi .. tir. Bu bııınka ihracat ve ithalat it- a a uyu 0 acas; r. la l akt · d d · ""' ~ I . y B ba ak.lal'. • k.tö k r yapı ac ır. 
perBoe v eydım.. . b" lerile de meşgul olacaktır. Bu münase- stanbul şam~ydonasın,~ ıgeslav ..m: ay~:.ı.:::· pl'OJC r ıtı - .Klüpler arasmda, iki ~ifte ~ 

gaz an men ır gaz vapuru ya- betle Irakla olan titaretimizin daha atleti eri 8 ge IJOr .. . . Pıvf.esyoııetler arasınc1a 7 ~itte .......--_ 
nsı st:· un üstüne çıkan kocaman per- fazla inkip.f edeceği söylenmektedir. A Halk~n arzum ~ae ~ ak.ta- baş, Amatörler 1U1lsmc1a, Pat. Bat· b' 
vanesile denizin ve havanın durgun - Bankada, ihracatçılarm bütün dilekle- 19 ve 20 ~ylfil~. y~ılac~ olan İs- u_ıı, denızde. Sa ~e bal 1D fSCfle- tmna. müs, Klüple.r arasında dö~ 
luğunu muntazam fasılalarla çalan bir rine cevap verilecek tekilde tertibat •· ~~ atı~~ ~ı:ıncılılkltler~e. badzı Tme muazzam hır fener alayı yapıla- klUik, Tahlisiye U. M. efradı aras~ 
d 1 "b' · 1 w ha 

1 
d buyuk şehirlerımızın at e erının e caktu . . .. . .. :ıeı1 # 

avu gı ı ın etmege ş a ı. lınmıştır. ıl v b"ld" . tik. B - bak · 'l'ahlisb'e kürek, Denız muessese 
Vapur Ömerle Süheylanın o kadar Nahhas Paşa Parisle ~ ;..:la~ya= en i;i ~~er~~ Bu fener alayı aaat 21,30 4a başlı ~ m~ ~ f!li~aıan, Klüpler a~ 

yakınlarından geçti ki çocukların san· . 2 (H A) M B ki d ··ı sekkil bir ekipin de ;~tiraki yacak, ve gece yarısından sonraya ka da Dörtluk klisik, Profesyoneller.- ,.J 
• w • • • • Parıs, ususı - ısır aşve - en mu~- . .~ . . dar eürecebir. lımlaa Beş cifte alman1ar, AnıagtJV 

dallan hır dagın dıbınde kalmıt gıbı 1i Nahas paşa, bugün meçhul asker a- alakadar makamlarca tenun edilmıştir. . . Ha . . V Ak - . 4 ak Ta~ 
oldu. ·a . b" 

1 
k k ..___ Ha . _ yn-Jav takımı içinde Balkan Alaya, Şırketı yrıyenın, e a- araunda .SU uzerm e kay , • ~ 

bı esme ır çe en oymuş ... uı. n -- . r ımmdaki biıt.. ........lı:ilııi iftirik v. il. efraalı arafmc1an 'Tahlüi11• r 
Vapurun arka tarafında güvertede ciye Nazın M. Delboa buff.in Nahas ve Yugoslav şampıyoııla.n da bulwı- ym ı . ua • .,.._. 

------- • -~-"" -- •· ~ kter A-

lj .. 
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ismet lnönü İzmirden dün gece saat 
~--------------,r-----,_,;;.....;......;.;·...;..;... __________ ..;,_;,.;,;..;. ______ --..., ., 

J 
iş işten geçtikten sonra Hikaye 

11 de şehrimize döndü Yazan: ismet Bul4si IMsET ; 
Bir bısanın diğer bir insana selim pıdan giriıfce sağa düşen ikinci sırada·· 

<Battarafı t inci u.yfada) 
- Standardizasyon işleri ne olu • 

)or) 

Bu suale Bafvekilin yanında bulu •. 
laan Celil Bayar fU eevabı vermiftir: 

- Standardizasyon kanunu gelecek 
Yıl çıkacaktır. Projesi hazırdır, 

Celil Bayarm zarif bir litife.i 
Bundan ıonra, Başvekil Denizli pa· 

~onunu tetkik etmiştir, İsmet lnönü 
Peviyondaki tezgah dokumalarile ali.
kadar olmuf ve fU ıuali aormuştur: 

- Bizim bir zaman ipek gibi bü • 
riincülderimiz vardı, ne oldul_ 

Denizli paviyonu müdürü fimdilik 
hunların kullanılmadığını söyledikten 
IOnra dedi ki : 

verebilmesi, onmıla: pencerenin yanında. .. Ve kışsa ilb1; kat~ 
- Nasılsınız, iyi misiniz? ta gene sağa düşen ikinci s1rarun tam 
- Teşekkür ederim iyiyim, siz na - kenarmda .. 

sılsmız? Çünkü Nevin de yaz kış vapurda 
Tarzında beylik cümlelerle konuşa - muayyen yerlere oturuyor, ve Nihat 

bilınesi için muhakkak bir üçüncü şah- bu tarzda oturunca; Nevin taın kar .. 
sın çıkıp ta: şısına düşüyordu. 

- Bay falan! Kışın Nihat, Nevinin soğuktan pen • 
- Bayan feşmekan! beleşmiş yüzüne bakmaktan büyük bir' 
Diye iki kişinin adlarını birbirine haz duyardı. Yazın ise Nihadm zevki -

söylemesi, ve ondan sonra: ne payan olmazdı. Nevin vapurda ba-
- Memnun oldum! şından şapkasını çıkarırdı. Nihat, onun 
- Müşerref oldum! rüzgarda dalgalanan siyah ibrişim ı 
Larla karışık bir el sıkışma lazım bi saçlarının dalgalanışını seyrederc 

mıydı?.. Nevin, kendisini bir gölge ı;ibi takip 
Nihat, vapurda bunu düşünüyordu,_ eden Nihattan belli ki çekinmiyordu.. 

tam karşısında oturan siyah gözlü, si- Çekinmiş olsa, yerini değiştirir. yahut1 
yah saçlı Allahın özenip, bezenip ya - ona sert sert bakar, ne bileyim, kendlı, 
ratbğı genç kızı hemen her gün görü- sine bakılmaktan, yahut ta takip e .. 
yordu. Genç kız da kör değildi y~ hem dilmekten hoşlanmıyan kadının yapaea
Allah göstermesin! O güzel gözler için ğı şey ne ise onu yapardı. Nevinin böy .. 
bu tabiri kullanmRk bile çok münase- le bir şey yapmaması Nihada cesaret\ 

- Viliyetimiz buğday ihraç ettiği 
l'aman vi.ridahmız 3 milyondu. Şimdi 
bujday ihracah yapmıyoruz. Fakat vi· 
layetin ihracah 8 milyon lirayı buhnut· 
tur. Bqvetil ismet Inonu Izmır Belediye Relsile gOrtıştıyor betsiz oluyordu. veriyordu. Fakat, ne yazılt ki o~ 

Bu sırada İktısad Vekili CeW Ba- Yani Nihat genç kızı ne kadar gö - birbirine tanıştıracak tavassut oı~ 
yar mütebessim bir çehre ile şu litife- rüyorsa, genç kız da onu o kadar gö- bir türlü ortaya çıkıp: 

ismet lnönl1nl1n İzmir seyahabndan bir lnttba 

de bulunmuştur: rüyordu. Selimlaşmıyorlardı, konuş - - Nihat! 
c- Denizli viliyeü hudutlannı aşan muyorlardı, göz göze geJ4i)deri 7.amaJl - Nevin! 

sevkiyata ihracat adını v~Ql'SUllUZ. birbirlerine dikkatli bakmaktan ürkü- Demiyordu. Fakat bu olacaktL İki.\ 
!Yoksa cilinı istikW» mi ettiniz?» yorlardı. sini de tanıyan biri muhakkak yanla -

Bu cevap üzeııine gülüşülmüştür. Çünkü, çünküsü vardı. Bir üçüncü rma gelecek ve tanışacaklardı. Nihat, 
Fuan 40 bin ki§i gezdi şahıs çıkıp ta: btma inanıyor, bu mutlu günit bekli .. 

İzmir, 2 (Telefonla) - Bu akşama - Bay Nihat! yordu. 
kadar fuan 40 bin kişi gezmiştir. fz- - Bayan Nevin! Ve nihayet Nihadın beklediği gün 
mire ziyaretçi akını devam etmekte- Diye iki genci birbirile tanıştırma - geldi. 
dir. mıştı. Nihat, Nevini tam bir hafta görme • 

Bugün de Mısır hüktimetinin turist Nihat, genç kızın adım biliyordu. mişti. Tam bir hafta vaıf.lrda yalnız gi 
işleri Umum Müdürü Mehmet Sıtkı Her gün vapurda rastlachğı ktzın adını dip gelmiş; ve çok üzülmü.c;tü. 
gelmiştir. Mehmet Sıtkı, Mısırın 1937 öğrenmemesine imkan var mıydı? - Acaba Nevin hasta mtydı? 
fuarına geniş mikyasta iştirik edece- Kendi gibi kız. arkadaşlarilc konu - Bu suali kendi kendine sorarken, Ü 
ğini ve Mısır mimarisi tarzında bir pa- şurken dinlemişti. Ve adının Nevin ol- züntüsü bir kat daha artıyordu. 
viyon yapılacağını söyl~işt.ir. duğunu onlardan öğrıf.UI\işti. Her hal- Bir akşam gene vapurda oturmuş ~ 

ismet İnönü Geldi de Nevin de Nihadın adını biliyordu. tu, Nevinin boş kalan yerine bakıyor~ 
İzmir fuarını açmak üzere giden Yalnız adını değil, işini gücünü de mu- du. O kadar dalmıştı ki Nevini an~ 

Başvekil İsmet İnönü İzmir vapurile hakkak bilirdi. Çok kere Nihadın ar - tam karşısındaki yere otururken gördil' 
dün gece saat on f>irde fstanbula dön- kadaşları Nihadın yanına gelmişler .. ve gözleri birdenbire parladı. Nevin o. 
müştür. Başvekil vapurdan doiruca ve kız, onlann karşısında otururken; turdu. Arkadan gelen bir erkekte Ne-
Dolmabahçe Sarayına inmiştir. Nihada, Nihat diye seslenmişler, işten vinin yanına oturdu: 

~---==ıı:-===========-==--=--------=--=--=-=--=====~======,.,.;;.,-=-==~~-==--=- güçten bahsetmişlerdi. - Vay Nihat, sen burada mısın? 

Sovyet Rusyada 1 T 1 da b. .. B i r b i r 1 e - - Sen misin uz a ır gun... rini ~ı~orlarfenadı Yannki nashamım : SaWıaddin.. Ne neler oluyor ? amma, ışın var, ne yok? 
.. (S.,tuafı 7 inci aayfada) olan doktora BOl'du: tarafı tanışmıyor- 8 ı R KAT ı L S a l A h a d • 

(Battanfı 1 inci aatyada) gun kırk gece değil, bütün bir mevsim - Yanın makarnaya izin var değil Iardı. Ve bu tanış- din, Nihad}.J'. mek· 
Başlığı altında, daha ziyade tahmi- sürüyor. mi doktor? mamak yüzünden tep arkadaşıydı. 

~ müstenit bir çok haberler vardL Bu Anadoludan, Balkanlardan getirti - Az evvelki sözleri dinliyenler, gül - Nihat, en büyük Yazan : R .... ı,. Ceolu Mektepte ayni aı< 
haberlerde f(>yle deniliyordu: len kızlı erkekli heyetlerin İstanbulda mekten katılmamak için dillerini ka - arzusunu genç kı- Çeviren: Narııllalı Ataç rada oturmuşlaı: 

cSovyet Rusyada Stalın hükfuneti uyuşmuş yüreklere aşılamıya çalıştık- natıyorlar. Bay Vehap gayet ciddi: za söyliyemiyor - ve mektebi ayn~ 
~ güçlüklerle karşılaşmış görün- lan neşeyi Bay Vehap koca Tuzlada - Ha doktor? .. Ne dersin~ du; onun siyah gözlerine gözlerini di-ısenede bitirmişlerdi. 1 

lbektedir. Köylüler kımıldanmaktadır- tek başı~a y~tıyor: Bir kol çengi mü- Tam o sırada garson ısmarlanan ta- kip: Salahaddin Nihaddan Nevine dön ... 
lar ve bazı vilayetlerde olduğu gibi barek. Bır elinde bardak, bir elinde ça- vukla makarnayı masaya ~etirince, - Bayan, ben sizi ilk gördüğüm gün- dü; demek onu da tanı1ordn, Nihadın 
lloakovada da bir çok tevkifat yapıl- ~ Herkese sokuluyor, herkesle can Bay Vehap Ttaşlannı çatıp bagınyor: denberi seviyorum. Ve sizinle evlen - i . içine sığmaz olm~tu. Senelerdil 
lbaktadır. Zaten Moskovadan gelen tel- cıge rahbap. Fakat yalnız bayandan ve - Bunlar da kimin? Ben senden ma- mek istiyorum. - çı . ~. .. . . dem k 
&raflar da bu hususta fikir verecek ma- d?.ktordan bucak bucak kaçıyor. Çün- ka~ ist~im mi? Doktorun tavuk yi - Diyemiyordu. Bir çok defa bunu söy- bekl~ ~ ge~ .. ~. · 
hiyettedirler. ku bayanının yanında dilini tutmak, ve yemıyecegimi söylediğini de mi duy- lemek istemiş. Fakat her seferinde çe- Sal8haddin Nevme soyledi. 

Jf. kendisine kat'i pehriz öğiitliyen heki - madın? İnsana perhiziai :r.orJa mı boz. kinmişti.. - Arkadaşım Nihat.. , 
Bahsedilen telgraflar şunlardır: minin yanında ceketini saklamak mec- duracaksınız? _ Olmaz, ben sizinle evlenmem.. Nihat, Nevine baktı, elini sıkacd, 
Ukranyanın bazı kısımlarında köy· buriyetinde kalıyor. Şimdi yanında ne Bereket garson pişkin. Tabaklan a- Cevabı o kadar çok ürkütmüyordu. tanıştıklanna memnun olduğunu sö1-ı 

ı&ıer arasında açık bir teheyyücün bü- ba~anı var, ne de doktor. 'I\ızlu $1 bar- lıp kahkahasını göstermemek için der- Fakat ya genç kız: liyecekü. 
16mekte olduğu haber veriliyor. Riva- dagını bir köşeye bırakmış: kızarmış ~~l sıvışıyor. Doktor işin farkında de - - Ben sizinle tanışıyor muyum da, Salihaddin bu sefer Nihada NeVlni 
Jete göre askeri kıt'alar çok şiddetli e- makarnaların birini bitirmeden ötekini gıl. Gayet ciddi, o~tlerine devam edi- bana böyle bir teklifte bulunuyorsu - tt. ' 
lbir almışlardır. 'ISlllarlıyor. Ve keyifli keyifli konuşu- yor: nuz. ... Tar:ıında bir cevap verirse Ni - tanı ~ . * yor: - Böyle devam ederseniz. çok isti - hadın hali ne olurdu?.. Nih e~~; tı ken .... .. bitir ı 

Moskova _ Moskovanın 250 kilo- - Kadın dediğin bir senede ölmeli .. fade edeceksiniz. .. Bana kalırsa ma • * .. at e uza r sozunu _, 
lbetre ötesın'de kiin Piazan şehıinde bir İki sene yaşadı mı felakettir. Hele üçü karna yemeyin. Şöyle haşlanmı.'j, yağ- Nihat bekliyordu.. Muhakkak günün di. Kanın, daha .. .. 1 len 
hngmın söndürülmesi için yollanmış doldurursa, ondan sonra iflfilı olmaz- sız sebze, daha iyi.. . birinde her ikisini de tanıyan biri va- . - uç gun evve ev -
illan kıtaatın emre itaatten istinkaf et- ~· Muhakkak seni götürecek femek- . Ba~ Ve~ap, gözlerini etrafındakile - pura biner ve onları birbirlerile tanış - ~·· . . . 
t&L.,-.ı •. - nili" Ri t .. •ta tir. rın gozlennde dolaştırarak, iki elile ta- tı rd Nihat şaşırdı. Uzanan eli tıtrıyordu. 
"llll._.a ogre yor. vaye e gore ı - . . . . . . . n L . 
"8izliğin önüne çabuk geçilmiştir. . ~~ının ıyısım ~ulur evıne yerleş : bak ta~dı yapıyor: . Nihat vapurda hep ayni yerde otu • . T~lardı. Fakat ne yazık ki Ji 

Moskova, _ Moskovada olduğu gibi tinrsın. ~y~rtıp el~~en al~ınlar di- - Şöyle, yarını porsıyon mu olsun? ruyordu. Yazsa orta kat salonda, ka - işten geçtikten sonra!.. 1 diier viliyetlerde de komiserlik veya ye, ahu gıbı ahretlıgı de nıkihma ve - - Evet... 
~daireler memurlarının ekseriya tirsin. Fakat bayandan rahat var ıuı? - Hay ömrüne bereket .. Tam zama- yetiştiriyor. tarafı var. O da herkese bardak. ~1 

~ti b. tedb' larak te kif1 . cHekim perhiz dedi!• diye seni güze- nında geldin. Yoksa ben az kalsın ma- . k su tavsiye ediyor. Fakat kt-ndisı he • 
devam ~~ Ilı v erı;;_e lim dolmaların karşısında açlıktan öl- karna yiyecektim! Belliki ~va do~r, am~for sır e nüz bir damla su içmemiş. Bunu ken-
~e Troçkiye taraftar ol~emı:ın~ dürmeye kalkar. Şuraya geldim, iki Bu konuşma esnasında ben, Bay Ve- gibi ta~ı. geliyor ~~te. Neredey;, disine söyleyince gülüyor, ve: 
~ olanlardır. _ ba~ su içip iki loknıa ekmek yiye - babın yemek hesabını tutan garson • ondan ızın ~~ .yuz numaraya • c- Bağcı üzüm yiyemezmiş!• diyor. 

cegım. Kadın gene başımda. Hekim de dan soruyorum: den parmakla gösterilecek. * 
"": ckumanda• nın onda olduğunu öğren- - Ne kadar oldu? Fakat, ~~tora soranların doktoru Suyun verdiği iştah, tertemiz bir sa· 

Avrpp;ı gazetelerınde yer bulan bu miş. Biri tabağıma sanlıyor, öteki ça _ - Yemekten evvel altı makarna, dört dinlediklennı sanırsanız al~~ hilde yıkanmanın keyfi, ve dağ paü • 
1ltak tefek haberle~ başka, Bulgar talıma. Haddin varsa ye! Bu perhiz de tavuk, üç çorba... Do~run °~ ~ bardak . su ıçme!~ kalarında mehtap gezintisine çıkan ne-
lazeteıerinde de Türkistanda ve Kı- ne oluyor? ltblivuda mı gideceğiz an- kulağıma Bay Vehabm sesi geliyor: tavsıye ettıği kimseler ıçinde şeli kadınların kıvrak kahkahaları o • 
~bazı. isyan h~ketlerinin ~ö~l- lamam ki? Garson ... Neredesin ~hu... - Haydi karıcığım._ Bayılacağım bardağı ~var?yanlar varmı·i· On- telde bir oyun yerinin, bir okuma' sa• 
~ dair muhtelif haberler ıntişar Bir makarnayla bir tavuk dahs getir .. açlıktan... Bazı h~~slerın hesap~r.ı ~ h~.. lonunun, bir radyonun yokluğunu 11 • 

tlırıişttr.. . . . . Halden anlamaz ki herif? Ne yiyeceksek yiyelim! Iardan. b~4: ~~ktor, b~~ ~u .. 0~ nutturabiliyor. 
L--~afi şehrımizdeki Sovyet ma- Kırk yılda bir elline fırsat geçmiş. * beş, ikincı gunu on altı, uçuncu gunu Fakat Tuzla otelinde İstanbulla lm-
"'llUlli bütün bu haberlerin tamamen a- Bir tabak yemeği bir saatte getirir. - Doktor ... On beş bardak içtim ki- on yedi bardak. su ~vsiye etm!'· • nuşan bir telefonun buİundurulmama• 
~ ve hususi m~tlarla .uydurul- Tam o sırada, bir taraftan bayanı, fi mi? Ona, herkes gıbi elinde bardagı ~gaç- sı, çok tuzluya patlasa bile derhal kal· 
~ ol~!!~!!!:1!1!._~!1!!!.~~~-·-· bir taraftan da doktor sökün etmez mi? - Doktor ... Bende hafif bir bulantı lar altında dolaşa dolaşa .suy~u ıçer: dırılması elzem olan bir eksikliktir. 
l!WI..,-~~- Taksim Bahçesinde Fakat kral, öyle her gürültüye pabuç başladı ne yapayım? ken rastladı~ Yanındaki arKada.ş~ * * * 

H•lk OpereU bırakacaklardan değil. Yağlı çatalı kaş- - Doktor, kalbim çarpıyor gibi ge - - Dah~, dı~or~u, 8 bardak kaldı. • • • 
Bu akşam 21,45 de la göz arasında cebine indirdi. Ağzın- liyor bana ... Bir dinlesen? nu da içtım mı~d.ı 4~ bardak tamam o- . Bır kamyon devrlldı 
TARLA Kuşu daki iri lokmayı çiğnemeden yutup, ö- - Doktor ayağımda bir sızı başladı. luyor. Bur~y~ ~ ~ ~a ~~ • İzmir, 2 (A.A.) - Kemalvaşada Bel• 

nündeki tabağı itti, ve tuzlu su barda - Fazla su içmekten olmasın? ğıma, hepsını hır gunde ıçenm. 0 ur kahve yokuşunun virajını, firenintll 
Btıytık operet ğına sanlıp bayanına döndü: Ve doktor, alçak, dar muayene kulü- biter. bozulmasından dönemeyip düşen bil' 

8 perde - Yahu nerelerdesin? Seni merak e- besinin bilet gişesine benziyen pen- İçme doktorunun, tü~ bal~ele~in kamyonda bulunan 18 yolcudan beşi 
BestekAn dip duruyorum. Artık gelsen de iki lok- ceresinden, vesika ekmeği dağıtan bir içinde yaşadığı halde bır tek sı.gara ı~- ağır surette yaralanmıştır. Yaralılu 

Piranz Lebar ma bir şey yesen. Ve yanına yaklafmış harbi umumi fırıncısı gibi habre cevap memiş olan tütün kralına benziyeıı bir memleket hastanesine pUribniflerdir, 
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Gavur 
Mehnuıdin 
Yeni 
Maceraları 

CiB LI ZiNDANlARI 
İlt ihatçılar 

ftAUHALE ~f 

~ 
Son Posta·nm zabıta romam: 59 

Gidip onu isteyim. Otelde, bir kaç ufak 
tefek işlerim vardı, onları bitireyim ... 
Sonra da geleyim, sizi eve götüreyim. 

kimsin, hırsız mısın, nesin?. 
Nasıl doğdu, Nasıl yaş 

- Pencereden bak bakalım bir kı
yafetime.. bende hırsız hali var mı?.. 
Maıımafih, sen bilirsin. yarın görüşü
rüz. 

Son Posta'nın siyasi tefrikası ı - 45 - Yazan: Ziya Şakir 

Amorfiya, telaş etti: 
- Hayır .. hayır .. kapıda bekleme

yiniz. Doğruca evime geliniz. 
- Fakat, evinizi bilmiyorum. 

İçeriden homortulara kansan bir a
yak sesi işitildi. Bu ayak sesi. kapının 
dibine kadar geldi. Kilidin içinde, bir 
anahtar çevrildi. Kalın demir bir sür
gü çekildi. Kapının arka tarafına bir 
zincir geçirildi. Bu kadar ihtiyattan 
sonra, kapı aralık edildi. 

Prens Sabahaddin Bey, lzmirden çok acı teessürlerle ayrılmıştı. Ve aynı muameleye 
hedef olacağından korkarak lstanbula doğru ilerlemeye başlamıştı. Lakin, 

Çanakkaleye gelir gelmez; geniş bir nefes almışh 

- Canım, şurada .. Venedik soka-
ğında. 

- Maalesef madma·ıel. Şehrinizin 
tamamile yabancısıyım. 

- Nerede kalıyo.sunuz?. 
- Mısır otelinde. 
- Şu halde, ben size haber gönae~ 

reyım. 

-Ala ... Yalnız. gelecek adamı faz
la bekletmemek için ben kendisini ka
pının önünde beklerim. 

- Onu, nasıl t~nıyacaksınız?. 
- Sol eline saracağı bir mendilden 

tanıyacağım. ve parola olmak üzere de, 
Atinalıyı mı arıyorsunuz~ diyeceğim. 
Ondan da; evet, İzmirl;den geliyorum: 
cevabını alacağım. 

- Olur şey, değil. .. Yemin ederim 
ki, siz dünyanın en zeki adamısınız. 

- Eh, madmazel.. az çok zekamiz 
olmasa, milyonluk işlerle oynar.abilir 
miyizL 

* 

O aralığa, karanlıkta hayal meyal 
ğörünen bir surat dayandı. Gavur Meh
medin suratına keskin bir sarrnısak ko
kusu çarptı. Biraz evvel içeriden işiti
len ses; şimdi kapının arasındıın ho
murdandı : 

- Söyle bakalım, ne istiyorsun? .. 
Gavur Mehmet, hemen yeleğinin 

cebini karıştırdı. Parala:ııı şıkırdattı. 
Sonra, bir mecidiye çıkararak kapıcıya 
uzattı. Kanuşmaya başladı: 

- Al bakalım, şu mecidiyeyi.. az 
kalsın, bunu kaybedecek tin? .. 

Lakırdı sırası, karaya çıkmak me • 
selesine gelmişti. O zaman, cemiyeti 
temsil eden bu iki zattan mürekkep 
heyet, - yine doktor Nazım beyin ih
tarı üzerine - prensle pazarlığa giriş· 
mişlerdi. 

Prens, karaya çıkabilecekti. Fakat, 
karaya çıkabilmesi için, doktor Nazım 
beyin istediği şekilde bir senet verme
si, elzemdi. 

Nihayet bu pazarlıktan sonra, prens 
bu senedi vermişti. Bu senet mucibin· 
ce, prens: 

1 - Halk ile temas etmiyccekti. 
2 - Nutuk söylemiyecekti. 
:-l - Ziyaretine gelenler olursa; 

bunlara, İttihat ve terakki cemiyeti 
aleyhinde bir tek söz söylemiyecekti. 

4 - Prensin refakatinde bulunan - Bu, ne parası? .. 

G zevat ta, bu şeraite aynen riayet ede • 
- ece yarısından sonra, yatag· ın-

ceklerdi. 
dan kaldırılan kapıcıya bir şey vermek . . . A .. . 
Ad · B h b' · 'b' l d Meşrutıyetın ılanından mutevellıd a ettır. a usus, ızım gı ı ıovar a . . . .. 

· f" 1 H d' b k /hır sevınçle memlekelıne donen prens 
mısa ır o ursa... a ı, ça u madam S b h dd' b p· · d 

Amorfiya ile bu suretle mutabık ka- M k 'd' b · Id .• · · h b a a a ın ey, - ıre ve Atına a 
arı ıse enım ge ıgımı a er ver., .. d..... l k · 'kb l · · 

lan Gavur Mehmet, nes, 'eli bır yürü- gor ugu para ıstı a m~rasımıne 
- Madam Makridis de kim?.. k b'I 1 k t. · k 1 d 

Yüşle balozdan çıkarken, şöylece düsü- mu a 1 
- nıem e e ının apı arın a 

T Canım, madam Makridis. Hani k l t • b müstebidane hareket-
nüyordu: d 1 B . b k •. arşı aş ıgı u 

Şu, taze u . enı u a sam yemegı- k .. h. · · \T 
F ·.· . ~ . · .. · ten, ço ııcı teessur ıssermıs,· tı. e - Anlaşılan; Amorfiya ile ani, d L-k kt ı ne avet etmıştı. a ın ışını çı ı; gc e- hatta kuvvetli bir rivavete nazaran: 

fena halde çatıştılar. Kız, benimle be- medim. Ancak şimdi kurtulabildim. _' Anlaşılıyor ki, m~mleketle ynl-

- Efendim!.. Kimbilir ne kadar ı yollarda da bir takım nutuklar ve 
parlak ve tantanalı teşyi merasimi ya- merasimlerden sonra, ertesi sabah Is· 
pılmıştır. Herhalde onun ıçın vapur 
gecikmiştir. • 

Diye tefsirlere girişmektelerdi. 
Nihayet, iki saat teehhürden sonra, 

vapur uzaktan zuhur etmişti ... Bir anda 
Çanakkalede bulunan bütün deniz na
kil vasıtaları hakete gelmişlerdi. 

Senegal, Çanakkale önüne gelip de 
demirlediği zaman etrafı sandallar, is· 
timbotlar, Grek kumpanyası) nın ro· 

morkörleri ile ihata edilmişti ... Boğaz 
muhafızı Muzaffer Paşa ile İstanbuldan 
saray namına gelen Abdullah Paşa, ve 
prensin muhiplerinden doktor Nihat 
Bey, beş çifte bir sandalla derhal Sene
gal vapuruna gitmişler, vapurun güver
tesinde, - şimdi de- allı yeşiHi Osmanlı 
sancaklarına sarılmış olan Mahmut Pa
~anın tabutu önünde, parlak nutuklar 
söylemişlerdi. 

Prens Sabahaddin Bey ile pederinin 
tabutu, alkışlar arasında Romanya va
puruna nakledilmişti. Vapurda bulu
nan ittihatçılar, hoşnutsuzluklarını güç 
zaptetmektelerdi. Her hareketlerinin, 
hatta dudaklarındaki tebessümlerin bile 
cebri olduğu farkedilmekte idi. 

tanbula gelinmiştir. Ayastafanos açıkla 
rmda, padişah Abdülhamit tarafından 
gönderilen (İzzeddin) vapuru ile bir 
çok vapurlar, çatanalar, mavnalar, ka· 
yıklar, sandallar tarafından istikbal 
merasimi icra edilmişti. Asıl calibi dik
kat olan cihet, lzzeddin ''apurundaki 
istikbalciler idi. Bu vapurda, prensin 
biraderi Lütfullah Bey ile bir kaç şeh• 
zadeden başka, müşir Ethem Paşa, 
Fuat Paşa, Salih Paşa, Cemil Paşa gibi 
tanınmış zatlar bulunmakta idi. itti
hatçılar, bütün bunların hareketlerini 
ve sözlerini şiddetli bir koutroldan ge
çirmektelerdi. 

Prens, söylenilen nutuklara cevap 
vermişti. Bu cevap esnasında. ittihat
çıları memnun etmek için bazı cümle
ler kullanmak mecburiyetini hissetmiş· 
ti. Ve; bu arada da: 

- Şimdiye kadar duçar olduğumuz 
felaketlerin sebebi, (ademi tetebbiıs). 
ve (ademi ittihat) idi. .. Bundan sonra 
da nail olacağımız saadetleri teşebbü
sü şahsi) ve (ittihat) ile istihsal ede-
ceğiz. 

(Arkut 'ftl') 

raber balozdan çıkmaya cesaret ede- Ef d 
- en i 1.. Yanlış gelmişsin. Bu nız (Meşrutiyet) ilan edilmi~ ... Hür- l ı 

medi. Her halde, Faninin kendisini evde madam M k 'd· · · d k' B A D T O a rı ıs ısının e ımse riyet, değil ... 
yolda hekliyerek bir ~ezalet. çıkar~a~ yok. Şu halde biz, vatana avdet için çok .ı..B_u __ A_k_ş_a_m_k_ı· _P_r_o_g_r_a_m_ • Son Posta • 
sından korkuyor ... lhtımal kı; hakıka· y h . l l ) Ş k" . 1 

b
. l l d • l 1 - a u, nası o ur... u oşenm acele etmişiz. Bari, geri dönseK .. . ten ecne ı o up o ma ıgımı an ama~ • 

· · b · d .. l b' · t'h d basında durdu. Parmagı ile bu kapıyı Demişti. 
JÇın enı e şoy ece ır ım ı an an 'ge~ .. · d. 
· k · d" N · · b ld E goster ı. Prens, bu teessürle karaya çıkmış; ve 
çırme ıste ı.. . e ıse; ısa et o u. -

1 Yanlış efendi. r O kadın kı'mse (Karamer) oteline yerlesmis, ti. Dok-sasen cebimdeki para da, balozda faza- - • ·· · · • · 
ca kalmıya müsait değildi... Şimdi, senin sakalına gülmüş. tor Nazım bey tarafından derhal ote-
bir köşeye çekilmeli; mülakat saatini - Allah, Allah ... Bu evde, ikinci lin etrafında zabıtadan ve ittihatcı 
beklemeli. katta, oturuyorum; dedi. gençlerden mürekkep bir kordon hattı 

h _ Bu evde ı'kı'ncı' katta, l\1ı'ster çevrilmiş; misafiri ziyarete gidenlerin 
Yakıt, gece yarısını enüz geçmiş-

k k d h Cimson isminde bir komisyoncu otu· ~ahısları ve adetleri tahdit edilmişti. 
ti. Balozun apanması içini i saat a a Prens Sabahaddin bey, İzmirden 
geçmesi elzemdi. rur. S k .. .. .. k ) çok acı teessürlerle ayrılmıştı. Ve, ay-

Gavur Mehmet, bu vakti hoş geçir- - a ın, uçuncu atta 0 masın. nı muameleye hedef olacağından kor-
mek istemedi ... Agw ır agv ır Ga!atasara- Belki, ismi aklımda yanlış kalmıstır. 'k k İ b I d w ·ı l b 

Ü 
.. .. . . ' . ara stan u a ogru ı er emeye aş-

ya dog·ru i1erledi. Tam, Bog·azkesene - çuncu katta da, zengın hır Vı- l LAk" Ç kk 1 1· 1 . . . amıstı. a ın, .ana· ·a eye ge ır ge -
inen yoku~un başına geldi. Sag· a saptı. yanalı mısafır var. Adına, F erdınando · . b' f I ç·· k .. 

T • • mez; gen ış ır ne es a mıştı. un u 
Yoku~tan aşag·ı indi. Gündüz, Mar· d:yorlar. Genç karısı da, hır hafta evvel h" .. 'd t d'W• b. k.ld k l ., ıç umı e me ıgı ır se ı e arsı an-
yonganın tarif ettig· i evin önüne geldi. Viyanadan geldi ... Birinci kata gelin- ' ' 

mıştı. 

Bütün o cadde, derin bir sükut ve ka- ce • •• Sabahaddin bey, ihtimalki lstan .. 
ranlık içinde idi. - Anlaşıldı, dostum; anlaşıldı .. · bulda da, İzmirde yapılan muamelenin 

Gavur Mehmet, karşı ki duvarın di- Dediğin gibi kaşarlanmış bir kaltak ayn ine hedef olacaktı. Fakat; Rum -
bine çekilerek eve uzun uzun göz gez- bizim sakalımıza gülmüş .. · Eh, ne ça- Jar ,Ermenilerle bir kısım halk tara -
dirdi. Hariçten bu binaya girmek, im· re? .. Hovardalık aleminde, olağan şey- fından büyük mikyasta istikbal hazır· 
kan ve ihtimal haricinde idi. Binanın !erdir. Jıkları yapıldığını duyan ittihatçılar; 
altkat pencereleri kam ilen demir par- - Bari, ço~ b~r para kap,_tırdın mı~ 1 İstanhulda, bu kadar ecnebilerin ve se-
maklıklı olduğu gibi, üst kat pence- - Ehemmıyetı yok ... Bır kaç ma· firlerin gözleri önünde bu istikbal me• 
relerine tırmanmak da mümki.1n de- ğazadan, bir iki ufak tefek şey aldırdı. rasimine mani olmanın çok çirkin bir 
ğildi. Hadi kal, sağlıkla ... Kusura bakma .. · şey olacağını anlamışlardı. 

Gavur Mehmet, yanından hiç ayır· - Eh, bari al şu mecidiyeyi de .. o- Bahusus· sehzadelerden arzu eden-
mad'ı~ı maymuncukları ve provalı nu da üste vermiş olma. lerin (İzzedd

0

in) ismindeki (taht va· 
anahtarları çıkararak onlara şöyle bir - Yok, yok .. seni rahatsız ettim. puru) na binerek istikbal merasimine 
göz gezdirdi. Fakat, derin derin içini Helal olsun... iştirak edebileceklerine dair, Abdülha
çekerek: _ Senin gibi hovardaya, benim de mid tarafından saraylara bir irade gön-

-Ya, kapının arkasında kol demiri canım kurban olsun... derildiğini haber almışlardı. 
varsa.·· (Arkası var) Böyle bir vaziyet karşısında kalan 

Dedi. ittihatçılar, artık umumi bir cereyana 
Fakat; yenemediği bir arzu ile: 1 z- ' tabi olmaktan başka çare bulamamış • 
- Ne olursa, olsun ... Bir kere tec- Den iz y o ı ı ar 1 ı ıardı. 

rübe ederim. Cemiyet tarafından. Romanya kum-
Diye ilave etti. 1 Ş L E T M E S 1 panyasının (Prenses Marya) vapuru 
Bu kararı verdikten sonra, kapıya Acenteleti: Karaköy Köprüba11 

ilerledi. Çıngırağın halkasını şiddetle Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdarzade 
çekti... Gecenin o derin sükfüu ara- Han Tel. 22740 
smda, uzun bir çıngırak sesi, aksetti. " ~-•••8 
Biraz sonra da içeriden yaşlı bir Erme- Karadeniz yolu 
ninin pürüzlü sesi geldi. Perşembe postası 

- Kim o?... K 
3 Eylül Perşembe günü a· 

- Benim .. ben~.. k lk k l 
_ Sen kimsin?. radeniz postasına a aca o an 

_ Aç da, görürsün? CÜMHURİYET vapuru yalnız 
- Bu vakit, kapı açılmaz. defol. bu sefere mahsus olmak üzere 
- Vay .. bana. defol ha ... Pekala.. PERŞEMBE SAAT 24 de kal-

seninle yarın konuşuruz. 1 kacak ve YÜKÜNÜ HARE-
- Canım.. kimsin?.. Ne istersin?.. 

Beni vatağımdan kaldırıp neye rahat- KET GÜNÜ ALACAKTIR. 
sız f"rlf"rsin? .. Herkes: yatmış, uyuyor. L (866) 
Dışarıda kimsemiz yok. Ne bileyim, ..,. 

isticar edilmişti. Bu vapura, cemiyet 
namına bir heyet ile gazeteciler ve is
tikbalcilerin güzide bir zümresi bindi
rilerek Çanakkaleye gönderilmişler • 
di. 

Çanakkalede de istikbal hazırlıkları
na girişilmişti. 

1stikbalciler, heyecanh bir intizar 

içindelerdi. Çünki, lzmirden hareket 
saati öğrenilmiş olan (Senegal) vapu· 
runun Çanakkaleye muvasalat vakti 
gelip, hatta geçtiği halde, vapur henüz 
görünmemişti. 

Vapurun gecikmesi. muhtelif sebep
lere atfedilmişti. lzmirde cereyan eden 
l hadiseyi bilmeyenler; 

ISTANBUL 
18: Dans musikisi <plak>. 19 Haberler. 19.15 

Muhtelif plaklar. 20: Sıhhi konferans (Dr. Sa-
!im Ahmet Çalışkan tarafından) 20,30: Sü

tüdyo orkestraları. 21,30: Son haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansınuı gaıe-

telere mahsus havadis servisi. 

BUDAPE.ŞTE 

18: Salon kenteti. 19: Konferans. 19,30: 

Jenö Huszkanın (Gül baba) opereti. 22: Plılk. 

22,40: Haberler. 23: Radyo salon orkestrası. 
24: Çigan musi~lsi. 

VARŞOVA 

20,30: Orkestra konseri. 21,30: Koııu.smalar. 

22: Leh şarkıları. 22,30: Piyano- keman kon
seri. 23: Spor. 23,15: Dans muslJdsl. 2'1: Dans 
plakları. 

BELGRAT 
19,20: Halle şarkıları. 20,30: Mllll neşriyat. 

20,50 Plfı.k. 21: Şarkılı konser. 21,45: Orkestra. 
22,30: Halk şarkıları. 23: Haberler. 23,20 Kon-

ser nakli. 
VİYANA 

(49,5 metre kısa dalga) 18,30: Şadtıiar. 19: 

Ekonomi. 19,25: Konuşmalar. 20: Haberler. 
20,10: Tıbbi kongreden nakil. 22,30: Senfonik 
konser, 21,45: Mizah. 22. Konuşmalar. 23: Ha

berler. 23,l'l: Plak. 24,15: Dam musikisi. 

BÜ KREŞ 
6,30: Sabah neşriyatı. 13,30: - 15: Plfik v~ 

haber servisleri. 19,30: Hatıl musiki, 19,50: 

Konferans. 20,10 Konserin devamı. 21,45: P16.k 
(respighi). 21,05: Yeni kitaplar. 21,20: Radyo 
orkestrası. 22,30: Spor. 22,45: Orkestra 23,45: 

Fr. Al. haberler. 

4 Eyltil Cuma 
İSTANBUL 

lıtanbul Gelir ve Para 

BORSA·SI 
2 • 9 • 1936 

Türk Devlet Borçlan ; 

Ura Ura 
'ro '7,11 T. B . 1 23.35 \\ % 5 Hulne B. 46,00 
% 7,5 T. B. II 21.SS Dahlll lltllmı.ı 9S,7S 
o/o 7,11 T. B. ill21,70 

Devlet Demiryollan Borçlan 

Lira Ura 

ı:rrani 97•15\\ Anadolu ITen 44,80 
Sh'u Enuruml00,00 Anadolu U 46,40 

Soıyeteler Eabum 

İf. B. MU. 
11 11 Hl. 
11 • Nıune 
Merkez B. D. 

Llra 
8S .00 t.t. Trt Jll faJ 22,50 
10,00 BomonU. 9,50 
10,00 Terkoe H,7S 
82,50 A. Qtmento 12.00 

ÇEKLER 
ltr•· L T. L. lç1r. 

İl terin 635,50 \\ Lire• ıo.ons 

J'. Franrı 12,06 Dolar 0,7925 

NAKİT - Krı. JCrl. 
ıo 'J'. Franıı 167, 1 Mt.rk !0,00 
ı Dolar 125,50 20 Drahmi 2'.00 
ı iaterlln 634,00 20 LH& 25,00 

ıo IJ.ret 160,00 10 LeJ 16,00 

Bona D11ında 
L.K. L. K. 

Kredi l'onııtye ı 
1881. eenesl 00,00 
uıoa • 101,ool, 
1111 • 96,03 

Mübadil Bon. 00,00 
Gayri , • 00,00 
Altuı 9S2 
Mecldlye 00 

Muhtelif plaklar. 20: Halk musik1st (plfıkl· 

20,30: Stüdyo orkestralan. 21,30 Son baberic.t 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajanmnn gı:ı• 

18: Oda musikisi plak. 19: Haberler. 19,15: zetelere mahsus havadis servisi 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
30 Eylw Çartamba günü imlihanlan yapılacak Doçentlikler tonlardır. 

Ona göre, isteklileril\ Üniversite Rekt~rlüğüne müracaatları: ,(913) 
Birinci hariciye Doçentliği 
Kadın ve Doğum >• 
Birinci Dahiliye >> 
Göz n 

Marazi T etrih ı> 

Bakteriyoloii )) 

Teşrih )) 

Nebatat •> 
Riyaziye )) 

Jeoloji )) 

Roma Hukuln1 )) 

Ceza Hukuku )) 

iktisat )) 

Tarih )) 

t 

" 

' 1 

t 

( 
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Betonarme Köprü İnşaab eksiltme ilanı 

Nafıa Vekileti 
Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

M.,.. Viliyetincle Kayaeri • Marq yolu üzerinde 91.500 lira kefil be
... Alibya • Suçatı •• tekir köprüleri İnfUlmm kapalı zarf uaoliyle ekailt· 
;z.:ıs/936 ~ ıiini aaat 16 da Nafia Vekileti Şo.e ••Köprüler 

ebiltme Komi.yona oclumda yapdaaıkbr. fJniltme fUlnaıne9i w 
.... miiteferri eTnk 457,5 kanat mukabilinde fOle ve köprüler Reislijin
... almabileceii sihi isteyenler bu prtnamekri Marat Nafia Müdiirlii • 
........... ederek görebilirler. 

llanllbt ....m.t 5825 lindlr. F.kailtmeye aiımek iatqealeria rwal 
C.zetcri= 3297 •Ylh nüwuml. çdran talimetnuneJe tewfilum ......._ 
lıit&k eWi1et -veaibamı hiiz oh-len. 

MiM==hMt bizzat müheadia olmadaiı veya bir mühencWe benber bu ite 
~ takdirde uPri 10 metre açddıjmM betonarme bir köprü yapllllf 

tldaiw dair vesika ibraz ebnel\ liznnchr. 
Teklif melrtuplannm 16/9/936 ç.,,.m. günü saat 15 te kadar Anka-

"cla Şoee ve köpriiler Reisliğine yerilmesi lizunchr. «624>> «750)) ...... 

8 ANZOPiRiN kaıı er ·~~:;_-40-v~ ~ 
· E c. .... -; l .:.~·~ ~~"'.7L~R. 3.c. __ ...... ) :.u rt~~~ ~İDER·ı~ 

---------------------· -
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Rektörlüğünden : 
1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünün yıllık ihtiyacı olan afağıda İaİm· 

l.ri Jazıh 6 kalem sabon, aocla, ve saire hizalannda gösterilen mu • 
~ bedeller üzerinden toptan açık eluiltmeye konulmuıtur. 

2 - ihale Yükaek Enstitüsü binasında toplanan idare ve ihale ko. 
'1onu tarafından 8/9/936 tari hine rastlayan Sah aiinü saat 16 da 
hpılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 264 liradır. 
4 - Parasız ıartnamesini almak isteyenler Daire Müdürlüiüne 

...... caatları. cc554» u652n 
Cinaı Miktarı Kuruı 

Kilo Beher kilo~u Y ekUıı fiatı K. 
Sai>u 5000 45 225000 
loda 2000 ıs 30000 
.. _, ... 1 kiloluk 600 kutu 80 48000 

SON POSTA 

Bu cazip tecrübeyi 
yapmaz 

PUDRALARI 

DiŞLERiNiZLE· EZiNiL 

Milyonlarca bd·• lııa tıecrlM,I 
yapınca hayran kalnutJ-dır. Zftı 
ekwiya yüzdeki ei,ala wJrtaler, ... 
mrı n il• ve ı..r ani ıaı.W 
matld.a.., tae .._ ........ MI Wr 
, ........ ileri ......... bili,orl.r. 
Filhakika, ... ........... parmald. 
aramda tutulunca kadife silıi ,.. 
mupk ıörününe de hakikatte "
kısmı taneli .... Mit olar. Bual.r, '6-
sün6sdea kaçabilir. Fakat clitleriaide 
pek ... hiueclelailininia. Bir par
ça pudra alıp dİflerİnİs anamda ... 
niz pyet ciis'i bir taaelic olaa d .... 
hal biaaedeniniz. Şimdi de lııa tecrl-
1.eyi havalandanlnut yegine padra 
olan Tokalon puclruile yapmnı. Ba 
pudra yeni Ye imtiyub IHr mal dai-

Nlincle iltiblal edilerek ev •••Hlea 
on defa daha ince Ye daha l..ıif W. 
maktadır ve biııaenale,la cilclin ..... 
mewnelerini t.ahrit ..._ taael ... t. 
•düf edilemez. 8a ıibi .... ..... 
raJardan uJnnmnı: Ye yalms U... 
lanclınbmt ve pnntili yegine pudra 
olan Tcıbloa padw bl ...... 
Terlu'1Nnde krem köpiiiü baluaclaia 

Sayfa '"'·· 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilin1 

Nafıa Bakanlığından: 
l - FJniltmeye konulan it Ankara jandarma mektebi arbamcia yal'i

lacak olan yiyecek ve yem ambarı, hayvan sulama yalajı, mutfak ve bW.. 
pMwne inpabchr. İnfaatın ketif bedeli 22959 lira 69 kun&Jlur • 

2'- Bu ite ait prtnameler ve evrak tunlardlr: 
A - F.kültme prtnameai. 
B - Mub•ele projesi 
C - Vekiller ffeyetiniu 20/6/936 tarihli ve 4869 numarah kararile a · 

bul ... it olan BaJ'IDChrbk itleri geneitartnamesi. 
D - ı...11111 lit fenni fUb1ame. 
E - ~ aıtftli. 
F-Proje. 
l.tiyealer laa prtnameleri •• enalol 15 kurut oedel ..........,_ yapa it- · 

leri ~-:..l:ı:...-:_..1_ 1 bilir" ler 
••••• m .. u ....... UllUCQ ·-·-- • . 

3 - ilWltme 10/9/936 tarihinde perfelDbe günü saat 16 ela Nafia V• 
...,.iıiııle yapı itleri ebiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - F.biltme ...... zarf uauliledir. 
"' S - F.kNJtma7e sirebilmek için iateldinin 1722 lira muvakkat teminat 

• .....-, bundan t.fb llfAiadaki vesikaları haiz olup getirmesi lizı~. 
Nafia V eületinden ahn'"lf Jlpl müteahhitliii veaikau. 
8 - Teklif melrtuplan Julmnda ((3)) üncü maddede JUi)ı aattm Mr 

mt eneline kadar ebiltme lmmiayonu. Reialijine makbuz mukabilinde 
Yerileceldir. Poeta ile gönderilecek mektupların nihayet cc3)) üncü nıadde
de Jamh saatte kadar gelmit ohwaı ve dlf zarfın mühür mumu ile İ)ice ka
patıhmt ohmu lizuncbr. Poet.dl olacak gecikmeler kabul edilmez «546>1 
cc624,, _._ ~---·--...------------·----.--w-----...-

k ........ 7 inci icra Memurlujundan: 
Awmn Alber Kapuano'nun ubdei tasarrufunda olup Ahmet HulU.iye Wrillcl 

derece İpotekli olan ve birinci derecede ipotek bon:uadaa dolayı paraya çevrilme
sine karar verilen Balatta Karal>at maballaiade Balat caddesinde eski 64, 66, 68, 
70, yeni 70, 72, 74, 76, 721 J N. larla murakkam mu arsa iki bap depoyu müt
temil iki bap hane açdr arthnnaTa ...... edilmiftir. 

Hadadu: 5-iı aa.._ ki1iwi eola Nikoli laanesi .,.. halaçeli ..-.. Lebbi 1M7a 
cepheei yoldur. 

M.•haıu Tahminen (1770) metre marahhubr. Baadan (78) metre mara'b· 
t.. ~katlı (228) mea .... iki kathh ve (1021,5) ....... ......_,bir kalla 
olmak iisere (1327,5) metre murabbaı muekhfdll". Muaaldıaflarm mtleri ala

. &ansa kiremitle mwtwd•. 
Tamamma: Yeminli üç ehlivukuf tarafından (29240) lira kıymet takdir edl-

miftir. 
~ı 250aramlık 200 ..... » ün 45 9000 cihetle cildde 1IZllll müddet llllMl b- Y etmİf iki No. la fabrika~ 

2000 18 
Pbt pompası 50 adet 7S 

36000 hr •e artJk parhym banm1ara aiha· Fabrikaya çift lraaath demir ......... lpri p;Jdilde, semini Pnmto ppll lllıf 
3750 

3517,50 

:ret verilmittir. Ve Sik sak paclralan. utre .,.. eliler demir kapı arumda cameklnh semini tahta döteli Wr yanhlme .. 
mata ihtiyaç kalmaınqbr. '· lap fürluaya sirildide .-kine dllinli kirsir ayak iiwine ahpp fllbh tavaw w 

Sizde 

ı, 
Bankasından 

Bir kumbara 
alınız. 

Gelecek sene 
bu tariht~ 
birikmiş 

bir çok 
paranız olur. 

• • • t d::..-ı:..1: v mahtelif L.:.ıı:.:.. bö·1--1 - _ __._ A L!!l!.!-_ wnma pyn mua_aum UfCU'"'• • ..._. __. ~. ynca -
miif nikelaj dairesi olup 7 4 No. la lmma ıeçilea eliler daire lmımlarmı havi6>~ 
Arka bunda aynca a)'IÜ enafta montaj ft romelij daireli JDWwltm. Aynca .... 
W....da ......... 

Y etmit dört No. la iman: 
Cephede bir pbnip havi ve is: bnu ahpp Ye ahfap korblaldu hir taraaaJI 

muhtevi olup üç kattır. Zemin kat, karoaiyer döteli 'bir antre, ahpp kapl ile 72 No. 
lu fahrikaya seçilir. Ve ahfap merdivenle çakılan IOfa 6serincle ld ocla bir heli w 
dolap ve mermer plikh ve ocağı havi mutfak ve tarasa ve bir kiler vardır. ikinci kat 
bir sofa üzerinde iki oda ve mutfak ve bir hela Yardll". Odamn birinde dolap ol• 
diferinde semini çinko abtaı> korkulukla caddeye __. bir baDEon olup kapı ft 

çerçeveleri boyalıdır. 

Yetmit aekis No. la mahal: Tahta kaplClan airildilde bir ..men mozayik ...
divenli birinci ka~a Çllaldıkta, semİllİ çimento pph ..loa ve lııaraclan ıirilen dipr 
lnaunda 11e111ini çimmto pph .,.. inri bmen ahpp tavaah " plyaaiz örtülü it. 
içe iki dairedir. 

Y elmit alta No. 111 lmmu Z-,ini çimento pph Ye kımMın karolimea döfeli olllp 
78 No. hı lmmm seni ııi i hfldl ...... Ve lııa imanda eimoaanne a,ald.r •uMe 
betoaanne döteme vanbr. Muhtelif daireleri .. '" oı.. ta......ı.r patNllidir. a=• 
kirair ve elektrik ve terkos teaiaahm h~vidir. 

Y elmİf iki No. la Mahal: S.bil lumımda olup umini Pınento ,..,ı. potrel ile 
tahiye ohı"""'f abtaP çatala kısanlar olap kapan demir ve kmnea saç kapalıdır. 

bô luamıdan mütetekkil olup birisi, 72/1 ve diieri 72/2 No. lan ihtiva etmekt .. 
dir. Ana üzerinde üç adet saçtan~ deposu olup k&air bir depo ela mevcutlur. Ve 
bu depoya muttaul aynca hir b,a vardll". 72 No. la lmandüi elektrik tesisata 
müstecire aittir. 
• . • Arttırma peıindir. Arttırmaya iıtirak edeceklerin muhammen kıymetinin yüzde 
yedi buçuk niabetinde pey akçesini veya milli bir bankanın teminat mektubunu 
bAmil olmalan icap eder. 

Oatte bırakılma tarihine kadar olan müterakim versi, tanzifat, tenviriye ve icarei 
nkfiye borçlan medyana aittir. Y"8'1Di senelik, valof icarelİ, tam bedeli müt~eri7e 
.ittir. Arttırma prtnameaİ 26/9/936 tarihine mihadif cumartesi ıünü dairede .... 
halli mahaaauna illik edilecelıtir. Birinci arttırman 19/10/936 tarihine müaadif 
pazartesi ıünü dairemiscle aat 14 den 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttlr

mada bedel kıymeti mubammenenin yüz de 75 ini bulduju takdirde üstte bırakıla-. 
Aksi takdirde aoaı artbrmaıuıı taahhüdü baki kalmak iisere artbrma on bet ala 
daha tmıdit eclilerek 3/11/936 ~e llliiadif Sah ıüaü ... t 14 den 16 yaka
dar dairede yapılacak ikinci arttırma netice.inde en çok artbranm 6atünde bırakda-

c:akbr. 2004 No. hı icra ve iflls kanuna mm 126 ma maddesine tevfikan baklan 
1ap11 ıfr?lerile ealail olau7- ipotekli alac•klelarla cliier alikadaranm ve irtifak bak· 
.. aabipleriaia lııa baklanm Ye baamile fab, ve muarife dair olan iddia1annı illa 
tadaWea ita..r- 20 sin aufmcla evrakı miiabiteımle hirlikte dlıinımize hildirme

leri limndJr. Aklİ takdinle haklan tapa aicillerile sabit ohmyanlar aat11 bedelİDİll 
paJlep!Nlamdan hariç kabrlar. Daha fasla malmnat almak iateywlaka 935/771 ma
marah doqada mncat nrak .,.. mahallen laacis •• takdiri klJmet raporunu ıi
rlp ...m.,.c.klan - olanur. (21378) 

KUMBARA DE.STEKTIR 

1 Kadık6y Vakıflar Dlrekt6rlUiU lllnlar1 1 
Boğaziçinde Vamldiyüncle iskete Ca. 2 oclah ıwhal KNNsö1 Zübtiipqa 

Bademeltı So. 45 sayılı Ev 
Yakanda meYki •• No. au :pzılı vakıf yerler 31/S/937 IODUDa ._ 

kiraya verilmek üzere açık artnmaya ~- Dwwi 13/9/936 Per
teml>e günü saat ıs cleclr. lateldilerin KMlllrö~ Yllafllr Miidlirliiiün!a mJ. 
ncaatlan «916» 
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HASAN 
Lavanta~arı 

Türkiye ıtriyatında 

büyük lnkllib 

yapmıttlr. 

Şimdiye kadar çıkan ı 

Ule, Şipr, Divinia, 
Mergis, Viyolet, 
Milflör, LeylAk, 
Güller, Revdor, 
Origan, Yasemin, 
Krepdöşin. Neroli, 
Bahar çiçekleri, 

· Kukaraca, Pupi, 
Zambak, Amber, 
Fulyalar, 
Cennet çiçekleri, 
Gençlik, Senkflör, 
Amorita, Çiçek demeti; 
Şanel, Rumba, 
Karyoka, Kadın eli, 
Suar da Paris, Pompador; 
Aşk geceai, Dağ çiçekleri. 

SON POSTA 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
Eylülün 4 ncü Cuma günü akşamı Festival heyetinin iştirakile Boğazi-

çinin yakın kısmında çok muazzam ve muhteşem bir mehtap 
gezintisi yapılacaktır. Şirketçe Hazırlanan •duba 
mütenevvi renkli elektriklerle tenvir edilecek ve bu duba üzerinde muhte
lif rakslar icra kılınacakbr. 

Heyeti tertibiye tarahndau. Boğazın büttln bu kısmı nurlara garkedilmiı bir halde ve umumi 
tenvirat içinde her taraftan ablan binlerce musanna fişenklerle o gece sayın halkımız bu büyük 
ve müstesna donanma ıeyrinde görülmemiş bir hayat yaıayacaklardır. 

HAREK•T 8AA TLERI ı 
21,30 da Köprüden 68 ve 7 -4 numaralı vapurlar hareket edecektir. Bu vapurlar haftan. ba!a 

elektrikle tenvir edilmit olacakbr. 65 numaralı vapur ıaat 19,20 de Beykozdan hareketle Üsku
dara kadar Anadolu iskelelerine ujTayarak Köprüye. 

66 numaralı vapur aaat 19,30 da Y enimahalleden hareketle Beıiktaıa kadar Rumeli iskele
lerine uirayarak Köprüye i'elerek kafileye ift:irik edeceklerdir. Bu vapurda bir bando müzik 
bulunacakbr. · 

FlY ATLAR: Köpriıden kalkan iki vapur için ı:idip gelme ücreti 25 kuruştur. Boğazdan ine
cek vapur ücretleri gidip i'elme 37 112 kul'llfhır. 

Gezinti bittikten sonra vapurlar geldikleri iskelelere uğrayarak avdet edeceklerdir. 
Pasolarla fotoğraflı kartlar ve karneler muteber değildir. 

FEYZIATI 

Y•blı ·soGAZİÇİ LİSELERİ Y•t1• 1z 
Kızlar ve erkekler için ayrı b81Uklerd•ı Ana, ilk, OrUı ve LI•• sınıflar1 

Kayıdlar başlamıştır. Kayıd ve WsllAt için hergün mektebe ve yalnız tafsilat almak için Yeni postane arkasırtta 
Basiret hanında Özyol idarehanesine müracaat edilebilir. İsteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

Arnav•tldiy, Tra111vay caddesi Çlttesereylar. Telefon ı 38.210 41----•r 
---------------------------------------------------------------------------~---

Beyoğlu • Tünelbqı • Y eniyol 

Tam devreli Lise • Ticaret Mektebj • Almanca öirenmek için ihzan sınıf. 

Derslere 9 Eylül Çarşamba başlanacaktır. 
Kayıd muameleai 1 Eylülden itibaren hergün ıaat 8 den 12 ye kadar 

nüfüs tezkeresi, agı kaiıdı, •ıhbat raporu, 4 fotoğraf ve mektep taadikna· 
me veya diploması ile yapılır. Fazla tafıilat için mektebe müracaat 

4494 J • 44942 yo telefon edilmesi. 

İtalyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
TOMTOM SOKAK BRY06LU 
Kayıd muamelesine eylOlUn birinci güntınden itibaren 

Saat 10-12 de yapılmaktadır. 

Yüksel Komisyon Evi 
Devalrl resmlyede evrak takibi, EmlAk, arazi ahm satımı, İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

BllOmum ticari muamelAt 
Komisyonculuğu ile işUğal eden muessesemiı namuskarane bir surette Müflis Avundok Zadelerin İzmirde 
çalışır ve muşterilerlne gerek alım satımda ve gerekse bilcümle ticaı1 Bulgurca çiftliji kira müddeti 5/10/936 

muamelatta her türlü leshilQtı gösterir. tarihinde bitecejinden bu kira iti için bir 
Yazıhanemize uğranılarak yapılacak bir tecrübe bin reklamdan daha iyi karar verilmek üzere alacakı.ların 10/9/ 

olduğunu sayın halka ilin etmekle kesbi şeref eder. 936 perpmbe aiinii ... ı 14,30 da tkinc:i 
F A D 1 L a 1! K E R • il U H A R R E M A K A L 1 N tflia dairaincle huır bubmmalua if1M ida-

~-.. Ankara: Saylavlar Caddesi Ali Nazmi Ap. N. 11 T. 1963 ~-"' re bnıile illa-.... (21374) 

Kolonyası 
ve 

, LOSVONLARI 
Hasan Kolonyası 95 dere • 
ce halis limon çiçeklerin .. 
den yapılmış misli ve me • 
nendine dünyada tesadüf 
edilmiyen ve bütün ıtriyat 
lleminin tasdikında bulu .. 
nan bir pbeserdir. Ha· 
ıan Yasemin, Leylak, Me .. 
nekıe, Milflör ve sair çiçek· 
lerden yapılmış kokulan 
insanı zevk ve cennet bah .. 
çelerinde yqatır, Nesrin ko
lonyası Hasan kolonyasının 
yavrusudur. Limon çiçekle-
rinden yapılmış 75 derecede 
çok ucuz olması itibariyle 
harcı alemdir. Losyonları dahi 
piyasayı tamamile elinde 
tutmuştur. Hiç bir Ko -
lonya ve Losyon Nesrinin 
güzel ve nefis kokuaile ve 
ucuzluğu ile rekabet ede • 
mez. 

• EylUI 3 

Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesine m8.ni olur. Kepekleri 
izale eder. Neşvllnemasıru kolay· 
laştırarak bayat kabiliyetini artb
nr. Latif rayihalı bir saç eksirldir. 

ln•lll• Kanzuk Kez•••• 
Beyo~u · lstanbul. .. 

Doktor 

lbrahlm Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerlott 
caddesinde 21 numarada hergtlıl 
öğleden sonra ha8talannı kabul 

.._ ___ _.eder. ~---r 

f stan bul Defterdarlı ğı~dan : 
Cins ve Mevkii Senelik Midcled 

muhammen 
Kirası 
Lira 

Sultanahmetde Divanyolu caddesinde Sıhhiye 
Müzesi alhnda eski 136/ 1~8 yeni 124 No. lı 
dükkan: 132 

--
bd yıl 

Aynı yerde eski 138/140 yeni 126 No. lı dükkan: 120 • • Sultanahmetde Üçler mahallesinin At meydanı 
caddesinde İstanbul Tapu Müdürlüğü binasının 
alt katındaki soğuk yiyecek ve içecek saht yeri: 120 • • 
Beşiktaşta Serencebey yukutunda iki oda, bir 
helA vesair müttemilib havi 67 No. lı ev: 60 Bir • 

Yukarıda cins ve mevkileri emlAk hizalanndaki bedel •• m6ddetlel 
üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. lateldileriD •• 
teraiti öğrenmek istiyenlerin 14/9/936 Pazartesi gün& aaat on.,_ 
yüzde 7,5 pey akçalarile mllracaatlan. (M.) (818) 

Bandırma Malmüdürlüğünden: 
29/Temmuz/936 tarihinden itibaren müayedeye konulan 'MJ/Ai t'f/ 

936 dan 31 I Ağuıtos/936 tarihine kadar on gün müddetle t.,.,lt Jilll' 
ve talip çıkmayan 30 bin lira bedel muhammenli Manyu GölllniiD S" 
nelik resim miri ve Babk avlamak hakkı iltizammı 30/EylOl/938 ... :. 
at 15 de ihalesi yapılmak izere bir ay müddetle puarhja laıa ' J 
hin olunur. u912» ./ 

# Takalmde PANORAMA B•hçeslnde 
Bugüv 

S ÜN fi! fn .... 11 /} {~sO 

MObelll•h sBzler ve 
rakamlar hof görl· 

leblllr, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır. 

KREll PERTBY 

için buna ınzum yoktur. 
o şöhretine daima sadık 

kalmış ve iyi bir kremden 
beklenen fevaide daima 
müspet cevap vermiştir. 

&on Posta Matbaa• 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

( 
A. Ekrem UŞAKLIGlL 

&AHIPLERll s. RaiJp EMEÇ 

1 Son Posta 
iLAN FİA1LARI 

- Gazeteni~- esas yazısile bir .ıt; 
tunun iki satın bir {aandd' 
aayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim il" 
fiatı şunlardır: 

Sahife : 1 - tOO kurUI 

2 - ısı • 
3 - !H • 
4 - 100 • 

Diğer yerler : 60 • 

Son sahile : - 30 • 

3 - Bir santimde vasati (8) k,Ji' 

me vardır. 

4 - ince ve kalın yazılar tu~, 
n yere söre santimle ölGliffl'' 


