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ltalyada Manevralar Sık~aştı 1 
Japon V·apurları Hab~şistana lstanbul Polisind~ Bir Hadise! 

Gönüllü Taşıyor Suçsuz Vatandaşlar. Ne-

1 
· zaret Altına Alınmış/ 

ngiltere Mısıra Asker Gönderdi · Adliye Tahkikat 
ltalya, Ba.ıka Yaptı __ 

' 

$arlcl A/rllcofl• ll•I•• orl•ıa11•• 6lr ,,; ••rlcHI oe illllclerl•• iafr• 
lıafr• •• t•ı•••• ltaı,_;, tlelllı•ıalıl•rı 

Bir Fabrika Dah• Kuruluyor 

Yılda Bet Milyon Lira 
Kazanacağız 

Ankar 12 (Son Poıta) - Ha. 
lrumetiaı K&1tamonuda kurmaya 
karar Yerdlji kendir fabrlkaaıaın 
metotları bltmlıtlr. Baı bakan •• 
Ekonuml bakanı buraya dandik• 
ten sonra ihalesi yapılacaktır. 

Kaatamonu kındlr fabrlkaıı 
için yapılan etUtler llmldin OıtUa• 
de bir netice vermfttlr. Kurlacal& 
fabrikanın ralnız ip ve urıan 

. yapmakla kal•ıyarak lpıldıa 
· fark111 olan Kaıtamonu keacllri ... 
dın çamqırlak tlılr, poplla, laır 
tôrln ıofra itleri 7apan bir kıa• 
dlr mamulltı fabrikaaı da olmuı 
mllmkDndQr. Koıtamonu ke11dl• 
rinde ıörlllın kallta bollutu •e 
miktar bolluğu; kurulacak fab- Y•rtl• .,,,.,.,., lcH•rttlır•e•k ol•• 

( Dnamı 3 iiooii ytlzde ) K••t•ne•ral•l11 lceıatllr ... lıı•I• 

Müstemlekelere de 

Mi Göz Koymuı? 

.Şarki Afrik•da Susuzluk 
Büyük Bir T ehllke Oldu 

ltaly•da Yeni Bom
bardıman Filoları 

Te9kil Edildi 
Berat, 12 (Özel) - LDltaaala 

ıınçlırla Habeı ordu1Una w6nWJO 
7azılmalan laararetlı devam et
•ıktedlr. ilk kafile ltlr japon va• 
purlle Adfaaoabaya mlltıvecci· ..... ,.~. 

B• ...-ZIJer••• Kfırennclaa 
Hamldla, Beyruttaa DaYUt Taal
aoıun. Cebelllmllden kOçllk Mah· 
mut EbDddehr, Şamdan Yakup, 
Şefik ve Ekimin baıkanlıiandadır
lar. GönUIIUler hareket etmeden 
e••el otomoblller!ı Beyrut sokak· 
laranda ıeımlıler vı halk tara· 
fındaa alkıılanmııJardır. 

lt•lr•d• Manevral•r 
Roma, 11 (A. A.) - Veaıdlk 

•• Padova b61ıılerlnde, 8 •• 9 
Atuıtoıta hava manevraluı ya• 
pılmııbr. Bu manevralara HkHa 
ta7yarı lıtlrak etmlttlr. 

Maaıvraların •saıı, Kuzey 
lıava llmaalarından 1ıelip ıınm, 
,akarı Adlj bölgulnden •tarak 
191en ltombarclıman uçaklariyJe 
·Mlllnoya blcum etmekti. 

Mllino vı Bre1elya uçak mıy• 
( De•••• 6 ı•eı Jl•de) 

Bir F•cıa I 

90Bin 
Ağaç 
Yandı 

f Yağlı Güreı Müsabaka~ız 

Tekirdağlı Hüseyin Dün
kü Gürcılerc Gelmedi 

Kııılcahaaıam, (Öıel) - K .. 
ıdcahamaaı, Geredo, Çerket •• 
Zafranbolu laudutları ar11Jnda 
Kanlıpınar ormanından çıkıp bQ
tcın tlddetile d6rt ,na ı•ceU 
ınndllılll deYam ıdea yanııa 
Ankara •e Beypaıarından HY• 

kedilen jandarmalarımızm ıayretl 
Ye kazamız kaymakam •ekili, jan-
4!arma kumandanı, ormaD fea 
memuru Şerif, Ankaradan derhal 
yangın yerine relen orman mu. 
dar ve mlhendiıierinin Arfettlk• 
leri feclaklrhk uyeıinde tehlik .. 
alo 6nll artık tamımen alınmır 
br. T ahklkata ıöre yanan ıaha 
takriben 800 • 900 hektar oldutu 
" 1-• af açlarm da 90 Wa 
.akdanacla buluaclup reı•I tala· ........ ..ı......,.. 

.Düllkl ıtreılerdeo vok bey•canlı bir ıöröııüt 

Gazetemldn .-tip ettitl ,.tı. .... .Uulaakaluuwa dlrdlacl 
balta preıramıaa din Tabim litaciJom_. ..... eclildL 

... ...,,..... ...,.,. llMllt .... k-.. 

Polis Nezarethane&inde 
On Kiıi Bulundu 

• 
Vakit vakit bası tlkiyetler 

olur; mlilklyı veya emniyet mllfet• 
tJıliğlne mllracaatlar yapılır: 

11 
- Beni. poliıte gllnlırce 

alakoydularl. ,, 
· " - Ortada bir ıuç yokken 

bini poliae çağırdılar birkaç gön 
tuttular .• ,, 

Bu tiklyttler, emni7et veya 
mnlklye mtlfettiılerlnl harekete 

( Dnamı 8 GncG ylııde ) 

Ölümlerden Ölüm Beğen ! 

Günde 150 Sigara içen 
Bir Nikotin Kurbanı 

Son Nefesini Verir

ken Ciğerlerini 
~ustu Ve Öyle Öldü . 

(Bir muharrlrlmlala haetaaelerd• •• 

ha1talar aruıada teplallıJI aetlar) 

. - Kızım nı olur bir cııara 
bul baaa. 

. - Baba olmaz, yuak. Dok· 
torun ıözlerlnl ne çabuk unuttun? 

Baba, akunkla, tık11rıkb •• 
f arfarala aeıile yalvarı7or: 

- Ne ;,ıur kııım.. bir tanecik. 
Yirmlıine heniz baımıı 16-

rUnın ıenç kız, kirplklerinla kıY. 
rı~ım titreterek Hrtloniyor; 

' - Olmaz dedim ya HDL 

- Ayaj'ınıa allana 6peylm kı· 
aım. Bir.. bir tanecik. 
K~ra Hçlı v• . derin kara waz· 

in genç kız, talebeainl aıarlı1an 
bir muallim gibi haykırı} or; 

- Çok ofo yora un ama babaf. 
Ve ıonra iskemleden doğru

larak ayağını }'ere çarpıyor'/ 
- Çatlasan da patlaaan da 

1ok, yok.. yoook. •• 
Bir tek cııara için çocutuna, 

[ Duamı 11 inci yll•de J ........................................................... _. -., 
Tayyare ı 

Piyangosu 
Tayyare Piyangosu
nun keıideıine dün 
baılanı :dı. Kazanan 
numaralar 10 uncu 
aayfadadır • 

Yeni Bir Karar 

Terfilerini 
lstegen 

Memurlar 
Bunlar Üniversitede imti

han Verecekler 
Aakara, 12 ( Son Posta ) -

Haber aldıiımıza ıöre KUltUr 
Bakanl:fmda yeni bir talimatna• 
me hazırlanmaktadır. Bu talimat· 
name, yabancı bir dil bildiği 
lddiaa"le ve ır.uılarm birletlirl.· 
meai kanununa ıöre bir deı ece 
terfiini i ı .~yen memurlar hakkın· 
daôr. Bu memurlann imtihanı 
•imdiye kadar ait olduklara e .. 
kanhğın mUdOrler encümeninde 
yapılıyordu. Yeni hazırlanaa tali· 
matnam•J• ık• bu idcllad• bu· 
lunao memurlar lstaabulda Ünl• 
•erlİtede yabaacı diller okulunda 
Yeya Anl:arada bu yıl kurulacaak 
olan d;~ tuib •• cojrafya enıt.J. 
tlbüad~ yapalacakbr. 

\ 
' 



2 Sayfa 

(Halkın Sest) 
Serseri Köpeklerin 

Toplatılmasına 

Ne Dersiniz? 
Bebek, 8e11det ap11rllaın•nı, 

Si inci kat 4 numarah daire, 
Şerifi 

- G•s•nlerde bir gazetede g8r
mOıtllm. Vali konafının etrafında 
eeraeri k8pekler •ittitçe ıof alıyormuf. 
Aolaıılan köpekler, kuyruklarına ma· 
kaa YUrulmaaını prote•to makamında 
nOmayiı yapmak niyetindeydUer. Fa· 
kat btledlyt tedbirli davrandı Ye dört 
ayaklı HrHrilerl tenkllde daha curt 
davranıyor. Bu da 28•teriyor ki, bele
diye, ueu kendlafae de dokunan dert• 
lere kartı daha faıla al&ka ırllatirlyor. 
Biz biraz açık dnraauk, onun hod· 
blnlitlndea mükemmel latifade ede. 
blllrJı. MeHI& en tllrl ıeali aatıcıları 
Hbabın erken saatinde belediye er• 
kanının nlerf "etrafında bir kaç defa 
dolaıtırıp batırtaak, iç gGn içinde 
lataabul aokaklarında çıt kalamaz. 

~ 

Ortaköy, 9eftall •okalı, 4 
numarah hane, Refik: 

- Bu t6dblr fena detll, fakat pek 
merak ediyorum, acaba bu iti ıBr•
e.I& oJao memurlar, K8ptklerla Hr• 
eerflerlle aaıliarını aaaıl •1ırt edebile• 
eekler? Eter bu arada, yanılıp da, 
1eraerldfr diye, yedi eeddt Hil (1) bir 
klJpetl 1ıkalarlırsa 1ınan• dofruıa. 
bu ltlbarla, b&Da kılıreıı, bu ltl de bir 
mQteba111H lu YAie etaeler, Jaltut da 
~araftaa korkuluı, aıe11JI, memur
ların yaalarıaa birer uıbade de kata
bllfrler H onlar aail köpekleri me• 
murlardan daha flabetle tefrik eder· 
ler •• bakııalıtıa lSalne ı•cerlerl 

* Kadıköy, MUhUrdar, ••n ao• 
kak 11 numarah hane K~rlm; 

- Ent, b.n de l'H•tılerde oku• 
dum. Onları toplamak için huıuıt 
bir de araba yaptırılacakmıt. Ye aaıl 
l'•rlbl, toplanan kCSpeıcler, Hlmayel 
haynnat cemiyetinde öldOrlllıcekler
IJlft. Ben, bazı cadaloz Amerikan miı· 
lerJ gibi, köpeklere ltık detilim. Bu 
ltlbarla k8pekltrln toplatılıp öldOrOI· 
mılerlne dlyecetim yok. fak at benim 
OIOmle blma1eye aklım ermez. Yaal 
k8pekltrl 31dDren cemiyetin blmaytl 
haynaat ıdıaı bıtımaaındakl •arlp 
tuada t•tanm. Oaun tabellaını kıl• 
dırıp da JtrlH .. Ga1rl kablll taam 
lıay•ıalar meabelaaaı,, leYhaaını 111alar 
çok Jtrlnde olur aaamm. 

Bunun hariciade, Hkaklarda ftHa 
kim111'• 'H çıplak çocukların acıklı 
uzlyetltri blıt, ıokık ldSptklerindın 
çok faı.la rahatııa eder. Beace,. bele• 
diye OD bla ldSpıtl toplatıp aldUrece· 
tine bln ıocutu toplatıp ya9at11. 
aabmttalı 1• maarafı daha fl1dalı bir 
lt• barcamıı ohı'1111 I 

Varamazlıgın Sonu işte BOyla 
Olur 

681 aumarala Yatmanın ldare
ılndokl Yedlkule tramvayı, dUo 
aabab Samatyadan Y edikuleye 
stderken, 4 yaşlarmda Mihran 
isminde bir çocuk tramvayın ar• 
kasına atlamak istemit. dUşmUı 

ve ağır surette yaralandığından 
Y edUrnle baıtanoslae kaldırıl• 
mıştır. 

1. 

SON POSTA 

Eroinciler Nefes Alamıyor 
Açılan Mücadele, Beyaz Zehir Ti

caretinin Kökünü Kuruttu 
GUmrOk mubafua teıkllib Ye 

poliı kaçakçılık bOroıu tarafından 
eroin Ye buna benzer uyuıturucu 
zehirlere karıı açılan ııkı müca
dele, çok f aydab neticeler ver
miıtir. Bu mücadeleden önce bası 
kimHler, eroin ticareti yapmak 
fıraahnı buluyorlardı. Mücadele 
baılaymca birçok glıll eroin f ab· 
rikaları meydana çıkarıldı, diğer 
taraftan •rola ıabcılara karıı da 
çok ııkı da nanıldı. 

Blılm öğreaditlmfıe g8re, ıon 
ıamanlarda ıehrlmlıd• eroincilik. 
e1klıine nlıbetle çok, pek çok 
aıalmııtır. Eskiıi gibi bUyllk iıler 
yapılamamakta, 6tede beride pek 
kllçQk mikyaıta eroincilik yapan
lar da hemen .ı. a~çlrllmektedlr. 
Bundan bııka euarkeılere karıı 
açılan mUcadele de sok faydalı 
olmuıtur. 

Hasköyde Y apıJan 
iyi işler 

F aklr llkmektep Talebeıl· 
ne Yardım Ediliyor 
C. H. partisi Haak6y nahl· 

yeal, muhtelif aabalarda çalışma• 
lır yapmaktadır. Nabiyeııln Kı· 
zılay kurumu geçen Hnelere nls-
betle daha Yerlmli bir faaliyet 
18atermekte olup eylül ayı içinde 
o cıYardakl fukara çocuklarını be· 
daya sllnnet ettirecektir. 

Çocuk eıirieme kurumu ge
çen ders yılında ilk mekteplerde 
bulunan fakir çocuklardan yüz 
taneıine ııcalc 1emek Ye elun•k 
ve 70 çocuta da kııhk elbise, 
çorap •• kundura Yer111i1tl. Bu 
tene, himaye kurumu, daha mek
tepler açılmadan faaliyete ıeçmiı 
olup yardımım arhracaktır. 

C. H. partlılnln eli altında ça· 
lııtırılan Halıcıoğlu ıpor lculnba 
de llerlemft bir "'faıiyettedlr. Sal• 
din relırği altında bulunan ku· 
lüpte •por •• klltftr itlerine 
ehemmiyet Yerllmektedlr. 

GayrımUbadifler Kom11yonunun 
Elindeki EmlAk 

Gayrımtıbadlller Komıiyonu, 
hllkümet tarafından kendi emrine 
ıatıı için verilen emllkln aatııına 
devam etmektedir. Fakat bunlar 
ekseriyetle aı kıymette oldukları 
için aatııtan komılyonun eline 
aeçen para da azdır. 

1 Çok Zengin 
Bir Suçlu!· 

Fakat 117 Lira için Mah· 
kemeye Verildi 

Davacı; Beyoğlu papatlarından 
Kirkor oğlu Oıef. Suçlu da Agop 
adında (20) yaılı bir genç. 

Papas Osef suçlu Agobun 
kendi yanında çalııırkea kOtup
hane dolabını açarak (l 17) lira 
aşırdığını iddia ediyor. 

Agop i1e: 

- Ben bu papasın deill, bıı 
papasın yanıodayım, diyor. 

Fakat hadlıeden sonra yapılan 
araıtırmada Agobun aıırdığı bu 
(1 J7) Hra para ile bislldet, elbiıe, 
şapka, fanila ve saire edindiği 
görUlilyor. 

Roltln bu sorguıuaa karşı da 
genç Agop: 

- Ben Yunanlı1tanda bUyUk 
bir 1enete malikim. Memleket 
memleket dolaşıyorum. işte pata· 
port ve vizelerim. Bu lıler papa1 
paraaUe yUrllrmU, iddiasındadır. 

f Sokakta Bir Çocuk 
Daha Bulundu 
Dun Sirkeci lstaıyoaunda ıo

kafa ahlmıı 2 aylık bir kız ço
cuğu bulunmuıtur. 

Polla, bu ,ocuğa Alper adını 
vermiı •e .. Dnıknnlere'f'I ., ne 
göndermiıtir. Bırakan adamm 
teıbltln• Jahıılmaktadır. 

Limon Ve Portakal 
Sergileri 

Sebze Halinin Yanındaki 
Meydanda Kurulacak 
Ôğrendlğimfıe aöre, yıai Hbıe 

halinin yanındaki artadaa lalifade 
edilmek kararı vvilmlıtlr. Uray 
( Belediye ) ekonomi dlrekt~rlUIG 
bu ersayı limon •e portakal ta
cirlerine parça parça kiraya Y•• 
receklir. Bunlar burada aergiler 
kuracaklar •• toptan aatıı bu 
sergilerde yapılacaktır. 

Bir Bilet Sahtekarlığı ... ......... ,,..._, 

Zımbalanmı Bile i 
Tekrar Kullanmışlar 

Üç Kişi ı 
Mahkemeye 

Cinayetler 
Nasıl 

Azaldı? Verildi 
Poliı, Haliç vapurları ı1rk•tl 

abonman karnelerini iki defa 
tedavlUe koyan bit memur ile 
bu karneleri bilerek kullanan iki 
mezbaha memurunu yakalamııttr. 

Hadiıe ıu ıekilde olmuıtur: 
Sütlüce vapur Jıkeleal kit• 

memuru Kemal, ötedenberl, lık .. 
leye çıkan yolculardan ahnarak 
kutuya atılan abonman biletle-
rini, kimse -aUrmedea 1Jne kutu· 
dan '1karmakta ·ve bunlar içinde 
ıımbalanmıı olauları, mezbahada 
mutabık kaldığı bir muıeYiye 
ucuz flatla vererek onun vaııtaıile 
de aattırmaktadır. 

Haliç şirketi iıletuı• mtıdtır• 
lUğll kanunen ıuç olan bu vaziyeti 
tesbit ettikten •onra polisle ber .. 
bar cUrmfimeıhut tertibatı almıı 
Ye meıbaha memurlaraadan lklıl 

Ellerinde ılllh Yeılkaıı bulu
nanlann bu Yealkalan toplanmak
tadır. Kanun icabı kendilerine 
•llAh taıımak mtı1aadeal yerlJecek
ler kıta bir mUddet ıoara tayla 
edllecektlr. Vealkalarıaı verml
yerok · dllh tqıyanlu hakkında 
da kanuni takibat yapllacakhr. 

. Bundu baıka pollaln sfıll 
ıillh taııyanlar hakkında açtığı 
mUcadole de çok iyi aetfceler 
vermiıtir. Şehirde devamlı olarak 
wllih araıtırma1ı yapıldığı lçtn 
cinayetler ve yaralama hAdlaelerl 
haylı azalmııhr. .............................................................. 
bu abonınao bilellorlle Kaaam· 
pata iıkeleaine çıkarken yakalan· 
mıılar, ıuçlular adliyeye wuilaait
lerdir. 

P•••r Ol• H•••• 8. Diyor Klı 

• 0m21EA 

Ağuıtos 12 

( Gtlnftn Tarlht) 

iki Bir 
Satırla 

Ye 1 ProUramı 
Belediye 4ahlr dııındald ufalt 

1ollara yaptırmak için bıt yıllık bl~ 
proıram baıırlamıı Ye bu )'Olları beı 
7ılda yapılmak, paruı da bet yılda 
cldınmek aıere müteahhide vermlıtt, 
Fakrıt mQteahhlt yolları lkl yıldl 
bJtJrmeti muvafık bulmuıtur. Bun& 
rağmen pEra71 yine b•t Jılda ala• 
caktır. .. . .. 

DoAru DeAll 
letanbul gUmrDklerl mtmurlan 

araaıada detlımeler olaca§'ı hakkı. 
dakl f&)'laların 1alan oldutu •Öylf. 
Diyor. .. .. .. 

Anafartaya 
Onlnrsite talebealndtn bir ırv 

ayın 17 •lııde Çaoakkaleye ıldcrel 
Aaafartaları ıeaecektir. . .. .. 

Garaonl•r için 
Garsonlar itin kurulan mektepte , 

1 E7l6lcle dinlere baılaaacaktır. 1 

.. lf- lf-
Kaptanhk 

Kaptaa Ye çulaçı Jttlttlrtn Dt!Sll 
Ticaret Mektebinde talebe yuılli 
lfleriae batlaam11br. 

.. * .. 
Ye11ı Direktör 

· Polla ikinci ıube dlreldlSrlGfl 
ld•l• ta1ln edilecetl lıHla b 
dttildlr. 

... .. ir 
Bkmek Flatı 

Ur ay (bele diye) narh komi 110 

buıOn toplaaarak ekmtfe J•nide 
narh koyacaktır. 

.. * .. 
Yabancı Diller 

KlltGr Bakanlıtı ll1elerdi taleb'1 
nfn diploma alırken bir yabancı dl{i 
l7ice atreomfı olmasını mutlaka tealin 
etmiye karar verraittlr. 

* • * 
Kızılayda 

Kmlayın Yazlık balo111 bu an 
17 alndt BilyDkadada Yat ku!Opt• 
nrllıcektlr. .. .. .. 

Habet Elçlal 
$ehrlmlıde bulunan Habtt ellçl 

Markla burada birkaç gi!n da 
kaldıktaa ıoara Ankaraya rldtcek • 

.. '* .. 
YUksek Tahalllller 

YClk1tk meldtplerdıo mtH 
olanların önce ıark Ylll1etleri~JIJ 
hizmet ı3rmeleri mecburiyeti ha1f. 
kıada blr llylha hazırlanmaktadır. 

.. lf- .. 

Haatabaklcıllk 
Kızılayın hastabakıcı hemıtrel r 

mektebine ıirmek için yapılan mtl• 
racaatlar oldukça çoktur. 

.. * • 
Hepsi Yakelandı 

Son yirmi dört .. at lçJndı 
ıehrimizde birkaç hınızbk olmuf, 
bunları yapanların hepıl de ele 
geçirilmio, mahkemeye YerHml14 
lerdir. 

- Birinci 11111f doktorlu bodllerln· 
den btenilea veraf yl çok buluy~rlarmıf, 
Hatan B.. l - Eıkill kadar hasta Jok.. Diyor- l - Bu 1ıfdiıfe. 

larmış. cı1darmıı .. 
doktorluğa bıraka· 

1 
Hasan B. - N• yapa lam 'l Apartma• 

yaptırmak aram blraı da baatalua ...., 



12 Ağustoı 

Hergü.n , 

Yazı Çolc Oldala İ9İlt. 
BaglJn Konamatlı 

--.. ..... -· ... 

Diploma$lZ 
Sünnetçi 

Bu Adam Yakalanarak 
Adliyeye V erilmlı 

Geçende Develide yapılan •• 
çok acıkh netice veren bir ıUnnet 
ameliyesinden babaetmiıtlk. De· 
Yeli hUkt1met hekimi imıaaile aldı· 
tımız bir mektupta, bu ıUnnetln 
kendisine ııhhiye memuru ellıll 
•eren bir adam tarafından yapıl• 
mıı olduj'u, fakat yakalanarak 
Adliyeye verildlğl blldlrlllyor. 
Mektupta kaza sıhhat memurunun 
diplomalı bir memur olduğu da 
llAve ediUyor. ----
lstanhul 
Polisinde 
Bir Hadise/ 

( Baıtarafı 1 inci :yOzde ) 

a etirlr vo icap eden tahkikat 
)'apılır •.. 

Bu iddialar bozan muhakeme 
eınasında da ortaya atılır. 

Son zamanda bu husuıta ya• 
pılan müracaatları gözönllnde tu• 
ton muddeiumumlllk muavinleri 
vı bir de Asliye Ceza mahkemesi 
azaıı, Emniyet mUdUrlU~U umumi 
~ezarethoneslnin bulunduiu binayı 
gezerek nezaret altmda bulunan• 
ı.ra kontroldan aeçlrmiılerdtr. Bu 
kontrol neticesinde usulsüz bir 
ıokildı nezarethanede ahkonulan 

on kadar ıahıs görülmU~, bunların 
ııezarelte kalmalarına seheblyet 
Yerenler hakkında takibata gJrl• 
ttlmlıtlr. Netice, gerek lltanbul 
emniyet mlldürlUğUne, gerek Em· 
ntyte umum mUdUrlUğUne bildi· 
rllmlttir. 

AlAkadarlar hakkındaki tahkl· 
kat devam etmektedir. 

Bir Fabrika 
Daha 
Kurulu~qor 

( Bnotarafı 1 lnot yUzde ) 

tlkayı ne kadar bllyUk olursa ol· 
ıun kolaylıkla yaıatabllecektlr. 
iptidai iıtlhaal, flat dUıllklllğllne 
raA'men 934 de Kaıtamonunun 
kendirden ald;ğı para 695341 
kiloya mukabil 130058 liradır. 

Yapılan tetkiklere gör• Ka .. 
tamonuda kendir ekmlye mllaait 
22,000 hektarlık arazi vardır. 
Bugün ihracat azlık dolay11lyle 

Resinıli lf!Jaka:e 

SON POSTA 

hudutlarımızdan içeri 
diyor, yokla yerini 
Kahve köşelerinde 

wımııda kunıtli bir 
brmıyabm. 

il Uyan 11 

girdi. Uyuyan vatandaşlara: Kalk 
alıveririm. ,, GözUmU:ı:.U açalım. 

pioeldemek zamanı geçU kar· 
d üşman var yerimizi ona kap· 

DABILf BABIRLIB 

Türk 
Bol 

Kömürü Hariçte Bol 
Müşteri Buluyor 

Kömür istihsali De 
Yıldan Yıla 
Çoğalıyor 

Aldığımız haberlere göre, Eti 
Bankın kurulmaslle yenilerinin 
lıletllmeal devlete geçen kömür 
madenlerimiz hakkında esasla 
tetkikler yapılmaktadır. Son he-
ıaplara aöre Ereyll mıntakaıın· 
dakl kömllr madeni 170 kilometre 
bUyUklnğUndı ve 5 kilometre mu• 
rabbaına 40 milyon ton kömUr 
dUımektedir. 

Gelen haberlere göre ıon 
aylar içinde kömUrlermizln vazl· 
yetinde büyük bir değlılklik var
dır: Franıa ve A•uıturyadan 
talepler olduğu gibi Japonlar da 
Slheytten ıeçecek vapurlarına 
TUrk kömUrU almaya baılamıılar
dar. Son 4 yıllık latibıale ıöre 
1931 1eneıinde 1,574,000 ton 
olan kömUr lıtlbıalAtımız 934 te 
2,288,000 tonu bulmuı vı ıon 
yal lıtihBBllnden 890 bin tonunun 
TUrk alıcılarana hamule ve 69 
bin tonu Türk vapurlarına ibra• 
kiye verilmesine mukabil 113 bin 
tonu ecnebi vapurlarına lhraklye 

lstanbulda işsizlik Tehlikesi 

ŞofötlerdenBir Kısmılş
siz Ve Boş Duruyor 
Şehrimizin it alanında, yeni bir 

krizin daha baıgöstermeal ihtimali 
Yardırkl, bu da soförlerln itılz 
kalmaaı tehlikealdlr. 

BugUn ıehrimizde çalışan takıl 
1&7111 800 olduğu halde, otomo
blller it yapamamakta, batta tehre 
en f aıla aeyyah geldiği •• 400 
otomobilin birden angaje edildlA'I 
gUnlerdı bile, ılftah edemlyen 

ve 692 bin tonunun da dıı plya• 
11lara 1&talmaıı, kömUrlerlmlzla 
ecnebi memlekette ne kadar 
revaçta olduğunu anlatmaktadır. 
Bu talep artmakta olduğundan 
93S yılanın ilk altı aylık latihıall 
1,291,000 ton'1 bulmuıtur. Bu 
miktar 923 seneaindekl latihaale 
ıöre beı misil fazladır. 

Sömikok fabrikaıı iılımlye 
baıladıktan Ye Eti Bank vaııta• 
ıllo devlet işlemeyen ocakları 

takıiler bulunmaktadır. Bu hal 
otomobillerin )anı ya•at garaja 
çekilmesini vı bu ıuretle ıoför• 
lerin işsiz kalm&11 sonucunu do
gurmaktadır. Öğrendiğimize göre, 
bugün piyasada 2500 ıoför vardır 
ki bunların yüzde sekiz kadarl 
ltılıdir. Fakat bu nlabetln, gele• 
cek senelerde artma11 pek mUm
kUn görülüyor. 

faaliyete getirdikten sonra Tilrk· 
ofiı dıt kollara Yaaıtaaile kömUr
lulmlze yeni alacı pazarlar bul• 
mıya çalııacakbr. Şimdiye kadar 
bizden alıcı olan memleketler 
sır&1ile Italya baıta olmak Uzere 
Yunanlıtan, Malta, Mııır, Surye, 
Cezalr ve F aa gelmektedir. ibra• 
kiye olarak kömOr alanlar IH 
başta Yunan vapurlara olduğu 
halde lnglllz ve ltalyan Yapur· 
larıdır. 

bunun ancak 2000 hektarı ekil· 
aıektedlr. Tetkik yapanların ıöy• 
lediklerln• göre fabrlkanaa lıtih· 
ilkini karıılamak için tamamen 
kendir ekllecek olan bu mıntaka· 

da 20 milyon kilo kendir yetiıti· 
rllmed mUmkUn olacaklar. Bu ye· 
Dilikle bugUn 550.600 bin lira bir ,,---------------------------------..:::~ 
Yaridat ı•tirmekle kalan kendJr• J S T E R J N A N J S T E R İ N A N M A .1 
ellik memlekete aııarl beı mil· 

ron liralık bir ıelfr verecektir. 
Fabrika teaiıioln aı masraf lıte• 
illeti ve mıntakadald lmkAn bol· 
luğu dolayııile deYlet önllmOzdekl 
Jıl içinde fabrikayı tamamlamıı 
olabilecektir. Hazırlanan raporda 
fabr:kanan o mıntaka halkrna te
inin edeceği refah ve kendir zl• 
raati ıin lnklıafı uzun boylu an
laıılmaktadır. 

Bir lıtanbul gazetHlnde okudukı 
Yarım aara yalcın bir zamandanberi blı bu lıtanbul 

bostanlarının litamla ıulanmaları hikiyHini dinleriı. 
Bu yOzden kim blllr kaç ylb, kaç bin belki kaç on bin 
latanbullu tifoya, dlzanterl1e, koleraya tutularak lll•Dt· 
tQr. Bugün de lıtenbulda ball tlfonuq ana alınamadı. 
Dehtetl burada ki ıebre batdat kurup 1erle1ınlt olaa 
bu öldOrQcll hHtalıta ııhhlye direlıtara bile "normal,, 
diyor. Gazetelerde herglA falan Hmtte ba11 boıtaa• 

)arda IAğamları açarak onunla urze•at ıuledıklannı, 
belediyenin de bunlar hakkında takibat 1aptıfını oku· 
yoruz. Bu takibat nedir? Orayı bilmlyoruı amma her• 
halde ucunda bir atJr ceza olmaaa gerek klı bir tarf. 
tan kapanan bu l&j'amlar az saman ıonra tekrar açdı• 
yor •• b6ylect elll paralık domatHI ucu& ıulamak ve 
iri patlıcan 1etl1tlrmek için ıehlrllnln hayatım tehlikeye 
ıokan n fGpbHlz bu yllzdea birçok ıeblrliyl öldClren 
bahçınnın ıaza yılmıyor.,, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 
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~-----------------------
. Sözün Kısası 
Tasalı/ar 
Ve 
Tasasız/ar 

•--------------- Ek • Te 

Bir arkadatıml& beraber yolda 
yUrllyorduk. ÔnUmUzde giden bir 
adamı işaretle: 

- Bunu iÖrilyor musun? dedi, 
Iıte, dUnya yUzOodekl en bahtiyar 
1 naanlardan birli 

- Neden? diye ıordum. 
Arkadaşım izahat verdi. 
- Kayguıuı, tasaaız bir adam .. 

dır. Kendi nefsinden gayrı hl~ 
bir ıeye kıymet verdiği yoktur. 
başkalarına yardım etmeyi prensip 
olarak kabul ettiği için. kafaaı 
dalma dinçtir. Kendiılnl taciı 
eden olmaz. KazirA günlln birinde 
• pek mUatesna olarak· bir hayır 
fşllyecek olaa, methU Hnilı dlller-
de dolaşır. Alem nazarında, belki 
herkesten üstlln itibarı vardır. 
kendlıine kartı, korku ile karııık 
1aygı beslerler. Titiz, ak&I ve 
geçimsiz bellendiği için, en ufak 
bir nezaket aösterdlml ldl, cUmle 
alem hayrandır. o, baıkalarından 
kendi yardımını esirgediği halde, 
başkaları ona, herkeıten ılyade 
yardım ederler. Onun içindir ki, 
benim indimde de, hakikatte de, 
bu adam yer yUzUndekl en bahtl· 
yar insanlardan ıayıbdır. 

Benim dudak bllktDtDmU ı&
rUnce, Arkadaıım de•am etti: 

- Sen anlıyorum ki benim 
bu kanaatime litlrak etmiyorsun. 
Sence, bahtiyarlığın temeli, kendi 
cinsinden olanlara lylllk etmek, 
muhtaç bulunanlara el untmaktar. 
Bahtlyarhtı vicdan hazzı ile ölçen, 
onunla kaim gören eski kaf ahlar• 
dansın. Fakat aldanıyorıun, azl· 
ılml Bu aıır, aenln glbllere aptal 
diyor. ou,un bir kere! iyilik et• 
mek, hayır iılemekle ıöhret bulaa 
kadın, erkek, her kimse, mUte• 
madlyen taciz edllın, takip edilen, 
adeta eıa ve cefaya maruz kalan 
ıavalhlardır. 

Bunların bir defacık lutfunu 
görenler, bu blr defa ile kanmaı· 
Jar. Durmadan gelir, durmadan 
isterler. Bu miltemadt lutf a hak 
kazanmışlardlr. Aldıkları bir tav• 
siye mektubundan mutlaka bek· 
ledlkleri netice çıkmayacak olursa, 
tavsiyeyi Yerene de kabahat bu• 
lur, ona ı6vmeğe kadar varır. 
Hayır seven adam, bir an için 
iyilik edemlyecek duruma düt11, 
lötf unu bekllyenler onun Adeta 
hıyanetine hllkmederek ıızlanar• 
lar. Adı hayıranerllje çıkmıt bir 
adam, zavalhların zavalla11dır. 

••iyilik et, denize ati,. derler 
a 1 )'an hı. Bu ıöztın doğruıu ı 
"iyilik et, kendini denize ati,, 
olacakmıt- Zira, bir defa yanabp 
da lylllk ettin mi, yandın. Bak, 
artık ondan ıonra, mllracaat 
edenlerin ellerinden yakanı kur
tarabilir misin? Görecejla nan• 
körlOğUn ııtırabı da caba! 

Arkadaıım bir mOddet durdu, 
yUzUm• hakta. Sonraı 

- Bu ıöyledlklerlm acı, de· 
tll ml? dedi. Fakat unutma ki 
her hakikat acıdarl 

NUfuı Sayımı 
Birkaç ay ıonra yapılacak 

umumi nUfuı ıayımı için ıehrl· 
mlzde girişilen bazırbldar bitiril· 
mık Uıeredlr. NUmerotaj ve ıo• 
kaklara IAvha konulması iti bayla 
ilerlemiştir. Diğu haıarhklar da 
kaymakamlar tarafından baıarıl• 
maktadır. Bu it için yapılmıt olan 
talimatnamenin her maddesi nll• 
fuı sayımı gtınllne kadar mutlaka 
tatbik mevkUoe konulmut ola· 
caktar. 



4 Sayf11 

Şekerleşenl 
Zehir/ 

TUtUnUn bizim' yurda glrlıl OD 

yedinci aurdadır. Fakat bu ot hiç 
de yadırganlık görmedi, yurda 
ıellr gelmez OD binlerce ağızlar• 
da yer aldı, tatlı tatlı yandı, dl· 
rek direk duman olup gö:ılerJ eğ· 
lendlrdl. 

DHrdnncU Murat, tutun v" 
knhv içmek Uzere yapılan top
lantılarda detlete karvı dedi kodu 
yUrDtnldOğUnU ezince, biri kuru, 
birl yaı, bu iki yabancı nesnenin 
kullanılmasını ya&ak etti. Kahve
haneleri kapattı, kendlıl ıu b • 
ıılığı ele alarak ııce gOndtlz ıo
kakları dolaımaya koyuldu. Kuş
kulandıA-ı atızları kokladı, tlltUn 
kokusu alınca o atıza ecel ı•r· 
beti akıttı. Onun eylerin damana 
çıkarak bacaları kokladıAJ, bur
nuna tlltlln veya kahve kokusu 
çarparsa o evin ocağına incir dik· 
ttğl kitaplarda yazılıdır. ÔldU~ 
dnğn tiryakilerin ıayıaı IH binleri 
aşkındır. 

Fakat kıhnç ve kement TOrk 
yurdundan tUtnn sovglsfni söküp 
atamadı, hatt4 dördUncU Murııt'a 
knrııı 
Zararsız bir duban hakkıtıd neyler 

bunca dikkatler 
Duhiinı Ahı mazlumanı gel k ld ır, 

hUner oldur! 
Diyen şAlr tiryakiler bil g6-

rllldn. Aradım Uç sır geçtikten 
sonra lso tllUln bizde ekmekle e1;lt 
bir gıda seviyesine yUkl!leldi 

LAkln fen, bete clll yıldan 

beri, tfitnntın yakasın yapışmıı· 

tır. Nikotinin ciğerleri nasıl ka· 
vurduğunu, n fes borularanı naBll 
IYe boğup aimıiyııh ttiğlnl hay· 
kırıp durmaktadır. Bu haykırııa 
bUtlln adımloranı ilmin, fennin 
öğUtlerJne uyduragelen Amerika· 
lıların 6oem verdiklerini umarsı0 

nıı değil mi?. Ôyle lıe bir Am .. 
rlkan gazetesinden ıılınan ıu fık• 
rayı okuyun cl.a fikrlnfıl değtı
tlrln: 

uy eni Jerseyde Norman atle
ıinln en son çocuğu on dört ay• 
hk iken sigara lçmeio l>aılamıı 
ve geçenlerde d6rdUncU yıl dG· 
nUmU için yapılan ailı ıenllğlnd 

kllç.Uk tlryakl dört bUyUk puroyu 
birbiri ardınca tellendlrmlıtlr. Bu 
pUrolar ona, Amerikanın en bllyllk 
sigara fabrikası tarafından arma• 
gon edllml,tl.,, 

Demek ki zehir ıekcrleılyor 
ve henUz ant emecek çağdaki 

çocuklar bu tekerden boılanıyor. 
O halde nikotinin zararlarını aa· 
yıp dökmokte no fayda Yar?. 

M. T. Tan 

BUTTJ-N ULKEYJ1 

HER'C.U~ 

OLASAMAZSINIZ 
~KATI 

nDosta 
DAKr ~R. rL.&N ı 

UTUN ULKEYI HER (;.UN DOl.AilA 
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Köyüdür 
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Naılll~ (Özel) - NazJIJI köy· 
lerlnln en ıuzollerlnden olan 
Lıabeyll Naıllll • Aydın ıoaesinfn 
kuzeyinde, dore içine yerleımlı 
bit k6ydDr. KöyOn ortasından 
k6ylln köylUk lımllo anılan dere 
geçer •• bu derenin lkl yanında 
300 ev 1200 nllfus kadar barınır. 
Kayll\k Oç sınıflı vı iki mualllmll 
yeni bir mektebi Ye bu mektebin 
yOz kadar, taleb si vardır. Eski
den bir medrese içinde olan mek· 
tep iki ıene evvel yapılan yeni 
binaya nakledilmiştir. Mektebin 
bahçesi iyi değildir. Kıııo, çok 
ıiddetll akan derenin llstUnde 
bir köprD olmadığından, karıı 
taraftan gelen çocuklar mektıbı 
gitmek için bu ıuyu, paçalarını 
sıvayarak ı•çmei• çabımakta• 
dırlar. 

lsabeyllde bahçeltr b8yle ıulanır 

Bundan baıka ldSydekl çeşme· 
lerln hepıl kurudur Y• •u ihtiyacı 

ancak kuyulardan temin olunduğun· 
dan halk çok ııkınh çekmektedir. 

KöyUn geçim vaııtalarmı po~ 
takal, incir, zeytin ve pamuk 
teşkil etmektedir. 0Yadnkl pa· 
mulc tarlaları Dalca v la beyli 
kanllllannd n ani nmaktadır. laa
beyli kanalından bu yıl 7600 d6· 
nllm tarf safanmııhr. Kö~·nn bir 
yıllık portakal mahsulU 500 bin 
kadardır. Vo köy bu yllzdın ıe
nedo beı alta bin lira lıazanmak· 
tadır. Diğer mahsullerden de, 
incirden on bin, pamuktan da 4 
bin lira kazanılmaktadır. 

Bahke irde Tenis 
Kortu 

Balıkesir, ( Ôzel t - HalkeYI 
tarafından yaptınlan tenis kortu 
bu hatta açllncakbr. Evin lnglllıce, 
Fransır:ca, Alm nca kurıları ile 
riyaziye kursları gtnçler için çok 
faydalı olmaktadır. 

Emelle Diş Doktoru Yok 
Emet (Özel) - Burada bun J. 

tıcı &ıcaklar hUkUm sürmektedir. 
Sıcaklık der ce11i gölged 34 den 
&&ağı dUımemektedlr. 

Burada 40 bin nllfua vardır. 
Kaaab da btr tek dlg doktoru 
yoktur. Bunun için çok ııkıntı 
çeldlmektedlr. 

Edirnede Ekonomik Du
rum Biraz Darlaştı 

· .. --·--- ~ 
EdlraHln ıeael r3rftntlıll 

Edlrnı (Ôııl) - Edirnede baıvurmuı, mubaHbl hususiyeye 
6konomlk durum ıon ıDnierde borçlann ödenmesi için emir 
blraı daralmııtır. Bunun tilrlll verilmlı, fakat daha eTvol muallim 
aebeplerl vardır. En bııta ıtmen• maaılarıaan ISdenmeal emredUdl· 
difer idareılnln geçen yaphjı ğinden idare eline para geçtikçe 
ucuz geliı afdlı tarifealnl bu yıl lmuallfm maaılannı vermeye haı· 
tatbik etmı ... ektı olm&ıı gel· lamışhr. 
memektedir. Ev aataılan dilımilttnr. Evler 

Mubutbel huıuıiyede para pek ucuz 1atılmakta, buna rağ• 
sıkıntısı vardır. Muallimler mayıı, men de alıcı bulunamamaktadır. 
haziran, temmuz maaılarını ala· Edlraelller Bulgar hadiselerini, 
madıkları a;bı muhasebei husu· Bu1garistandakl nfimaylş ve göı· 
ıiyenin eınnfa oll!,n borcu · da terileri ligi ile takip etmektedirler. 
verilcmcmlıtlr. Mahsul ve ekin vaziyeti iyidir. 

Hususi muh&1ebı yol vergisi Şeker pancarı zoriyatı da yolunda· 
toplayamamakta, mUkollefler dır. Fekat bunda aaıl çiftci pek 
borçlarım bllf~il yollarda çalıı· az Jitifade etmekte, varlıklı 
mak ıuretlle Udeyecelderini bil· olanlar kira ile tuttukları 
dlrmektedirler. Esnaf muha• era:r.lyl ektirerek fabrilcanın tah· 
ıebci bu11usiyeden alacak- dit ettiği ekim nılktarmın dol• 
larmı alabilmek için Aokaraya durmakta, bu 11uretle ~iftçl ekme 

Bandırma idman 
Yurdunda Ye11l 
Seçim Yapıldı 

İdman yurdu üyeleri bir aıada 
Bandırma (Ôıel) - ldmanyur

dunun umumi heyeti toplanmıı, 
yeni aeçim yapılarak haıtane ıek• 
releri Bekir, ocak sekreteri Mus· 
tafa, bankacı Cemil, baı öğret• 
men Ragıp, öğretmen Cevat, 
bonmnrşecl Mehmet, denizci Sabri 
yeni yönetim heyetine seçilmişler· 
dir. Burada bir de halkevi açıl· 
ması için çahımalara baılanıl· 
mışhr. .............................................................. 
imkanı bulamamaktadır. 

Belediye itleri yolundadır. Yal· 
nız ekmek işi halle muhtaç b:r 
vaziyette buiunmaktadır. Bir mUd· 
det burada küflü unla ekmek 
)'&pılmıı, belediye derhal ite 
müdahale ederek kllflü unla yapı• 
lan ikinci ekmeği yatak etmiıtlr. 

Şimdi yalmz birinci ekmek 
yap.lmakta, fakat fırıncılar fırsat 
buldukça bu birinci ekmeğe de 
küflü un karıştırmaktadırlar. Be· 
lediyeden kimaenin alacağı yoktur, 
alacağı olanların matlubu da he· 
men verilmektedir. 

Şimendifer ldarcıinin tenzi· 
IAtlı tarife tatbik etmeyiıi yerine 
otobüs serviı!cri yapılmaktadır. 

Ş11hsi olan bu ıervisler lıtanbulla 
Edirne arasında yolculuğu hem 
kısaltmakta, hem de ucuzlat· 
maktadır. 

Ik~ şehir arasında 4 otobllı 
iwlemekte, her otobllı 28 yolcu 
taşımakta ve yolcu batma iki lira 
ücret alınmaktadır. Bu Ucret ekse• 
rlyetle 150 kuruıada düımektedlr. 

Afuatoı 12 

Kötürüm -Bir Adamım 
Evlenemez Miyim 

.. KölOrDm bir adamım. O tuz ya•J 
ftadayım. Param da Yar. Bana uaa• 
aluabamdao bir kız bakıyor. Heı 
tUrll ıefkat ve ihtimamı aöıter yor. 
Nihayet ge,en rUn: Biz blribiriruiıe 
bu kadar yakın yaııyoru:ı. Evlenaeı. 
daha fyl olmaz mı? " Diye bir teklift4' 
bulundu. Şaıırdım kaldım. Hoıu~ 
ma da gitmedi deflJ. Fakat kölilrllıf 
bı. adam eyJenebHlr mi? Bu kızın 
11vglılne lnanılabiltr mi? 

Ferit 
Bu kız lhtlmol slıl aevmiotlr. 

SeYmlyoraa tam'a etmiştir. Heı 
lklıl de mDmkündUr. Kızı lmtihaııı 
ıdlnlz mak1adinı anlamaya çal111~ 
aıı. Eğer se\•ghlnde aamlmi lae 
Dı için reddecekalniz. 

• 
On beı teneli\c evliyim. Karımı 

b1' iki defa bıııka erkeklerle cilrm · 
mııhut halinde yakaladım. Her defa\ 
ıında atladı, yalvardı, affettim. o-.· 
ıocutumuz var. Kanm çocuklanq 
çocuklar da annelerine dDtkDn. Kadı · 
bir daha bu gtlnahı lılemlyecetlnt 
1emin ediyor. Fakat benim J:endlıtneı 
itimadım kalmadı ne yapayım? 

Tokotı Asaf 

Çocuklarınızın habn için blf 
tecrübeye daha razı olunuz. EğH 
bu defa da kadın u&lnnma:zsa 
o vakit artık birlikte yaıaınamza 
lmk4n kal~az, ayralıuınız 

* 
•'Karım ıayıfJnyaceğlm diye bt• 

ıey yemiyor, k~ndisino nrAmle kort• 
yaptıfıaı a8yJüyorum, gülilyor. Bıa 
aidltle hasta dOımealoden korka• 
rorum. Onu nuıl kandırayım ? 

Fikri 

Bir doktora götUrllnUz perhl" 
aha aıhbatı 1tJn tehlike11 oldu• 
tuna dair doktordan rapor alını• 
Kadın ııbhatta.a ziyade gllzellit• 
ehemmiyet vtrir amma onıı. 
bundan başka yola getirecek çare 
gGremiyorum. 

"' Diyarbekirde Ş. S. F. O; 
Reddetmekten mi korkuyorsu

nuz? Kız değilsiniz ya! Reddedc
bllirıcnlz ne kaybederainlz? Onun 
için kızın alleıino müracaat ede
rek resmen lsteyiob\ 

TEYZE 
..................... ,. ........................... ~··········· 
~ 

·ı 
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Son Posta 
Je:a~i_ıabtlye, ;etalçeşaıı so 

'&TANBUI. 
. ,. 

ABONE FIATLAAH. 
t • 

Sene &, 
1(,. Kt. 

TOAKIYE 1ii 750 
YUNANiSTAN 2340 lllO 
SCNEBI 8;!:ıiiiı27=00~V;ıiı!;ı1 ;;;;~=-:.iiJ 

Abooe oodeli peşindir. Adrec 
değ~tlrme1' 25 kUrtactur. 

Gelen •or•k geri fl#.llrne~ 
lllnlardH mea'wliret •hnm 
Cevap için mekluplara 10 kıuu~hrk 

pul ilAvesı lılzıaıdır. 

Posta kutuauı c4l liwıbul 
Telgraf ı Sooposta 
Telefon : 20203 

•'. .. ~. ,, • • r- • -~-~ • • • \ - ~ .. ~· • ._, ~~ -~ · 
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Ci Ül<l)Ül(LEl21 Hil 
IPJFF· H?* w 

Yahudinin Yaka
sına Ne Vakit 
Yapışılır? 

Almanyanrn uluaal ıoıyallıt 

Almangada fırkasının merke:ll 
idare komituiode 

Mrıs1111l olegh önemli bir meYld 
tar/ığı •on sahibi olan doktor 
1lddet111dt1 Zarnek: 

- " Her Almanan bau ahval· 
de Yahudiyi tevkif etnek hakkına 
malik olduğu ., iddiası Ue bir 
maknle yozmııtır. Doktorun ka· 
naatine göre Yahudiyi tHldf et-
mek hakkı şu aatnfarda kullanılır: 

1 - Yahudi yanına bir Atman 
kadını alarak sokağa çıkarsa, 

2 - Baloda danı edrM. 
3 - Plaja giderek göı:e çar• 

paraa, her Alman bu yahudiyl 
tutmak hakkına ma!iktfr. Mamafih 
bu şartlar daha zlyad• geniıle
tilmell Alman hissine her hangi 
bir hareketi Ue dokanan yahudf· 
de, her hanıf bir Alman tarafın
dan tev.kif edilebilmeUdir. 

* Brnkselde açılan sergi mUna-
ıebetile Arsıulusal •ergileria 

Arsıulusal bir tarihçesi ya-
pılmışbr. Bu ta· 

şergilflrin rihçede okuduğu· 
birincisi muu glire, vakıa 

Fransada 1798 Ye J849 tarJhle
rinde iki tane sergi açılmııtır. 
Fakat bunlann her lkiıl de ma· 
halli mahiyeti haizdir. Arsıulusal 
ilk ıergl 1851 tarih!nde Londrada 
açılmıştır. Bu sergide 18 miHet 
17.000 tecim evi temstl ediliyordu. 
Serginin 1abb mesaha11 73.000 
metre murabbaı ldl. lçinı girmık 
için 2 şfün bilet paraaı Yermek 
lbımdı. Bu nntle abaaa bu.t 
paralannın yeknnu ( 12. 700.000 ) 
altın franga mal olmUfhı. Bunua 
( 7.400.000 ) frangı masraftı, 

(5.300.000) fraDiJ ise kir kalmıttı. 

BrUksel Sergisinde 81r 
Yangın Çıktl 

Brüksel, 11 (A. A.) - SerglnJa 
ef ence bahçHiade, aaı;t 1,30 da bir 
yangın çıkmıı, çabuk ıöadOrillmllftllr. 
Rlr k11ç kilçtlk bina yanm11tır. 

BABIC:I TBLOBAFLAB 
Almanya Karışıyor Mu? 

Birçok Tevkifler Yapıldı, Bir Yandan 
Da ErzakSızlık Başgösterdi 

•rlla, 11 (A.. A.) - TllrUl blSlge
l•rde, DHyona1 ıoıyalizm d0ıman1arı 
tevkif ediJmiftir. Ea1tnae 1>1r pula· 
han .. a, ıhllkümetl• Y.a1ııudl n kato
llklere kartı olaa al1&1aaından ıtk&yet 
edea bir kadın ıtevJı:if edflmlttlr. 

Bundan baılıa Oınabruec'kde ma· 
hut kırmızı •afiıl 7ırtmaktan .uçlu bir 
genç köy'Hl He bir çlllnglr 1vtvl• 
muıtur. 

Kolonyad, •tr .. 1alaibt, ll'~jU.. 
kaqa sla .öylemek .-. a1tı ~ocu'ldu 
bir alleye ıılahate ur.ar rerecek 
tekilde oln bir n· kiralamıık ıuretile 
ırkı kirletmek nslarurclaa ötUrO tn· 
kif olunmuıtur. 

Vier1enae, ilrato'Uk J'tlnçlitl ıefle· 
rlnc!len iklıi, Unlforma tatmmasına ·,.. 
ıokakluda alay ballnde geçilmHin• 
mi\saade ettlkled ı,nı Jl!ı• •111 'llUtrk 
pnra ciı:uına çarpılmıılardır. 

Llbonkl adıada lltlr ,.aı.udi FDI•• 
daki memurlara aa para Yerditiod• 
dolayı tevkif edllmiıtır. 

Bir Azll 
Berlln1 (Özel) - Alman Jiyııhoları 

idllft komitealntlen Otto Leeu, 
HitlercTiiğio yabudfler• 'kartı takın

dığı hareketi tenkit ıetmek ıuçile 
aı:ledllmlftir. 

Ho,nutauzluk1 
18er11n, 11 '(Hani) - 'Zaroit flıtl· 

)'açlardan .olan wukıa azalması lıçl 
ıınıfında, e'konom1k ve ıoıyn1 ıiya• 
ınya karıı laoıautluzll&k uyaadırmııtır. 

Birkaç turftadaanrl lrasapllml ta· 
ze et defıtıı.... ltl .. n Sena llflttltl 
.... auculc fabrJkalaruııa, ıucu'k fJlp• 
mıya yetecek kadar domuz .eti ola· 
madıkları ,görGlmektedlr. 

Tase 1umurta bu1uaamıyor, yemlo
lu as, clnılerl fena "Ye fiıttları yllk
.. kllr. 

'Flatlar~ aenel olarak .Yilkaelmek 
iıtldadı ıröateriyor. Pahablıj"uı &illH 
geçmek 1'1o, !b&kumet kuHet kul· 
la•mUDat• rMC1>•r ıo11:df, n nirıçolıı: 
yerlerde, narhtan fazlaya •atm•'k euçu 
ile, bazı kuaplar hapN etıimıttır. 

Al•- .UllMc.aaJ 
ktoklaolm. 11 (A.A.t - Almaa •• 

bakaaı paeral Von ıBlom'berg deniı: 

yo~ ile iblırayll l'•l•iftir. G .. eraha 
ziyareti özel olup bir hafta .Orecektir. 

ı 

Hovnutauzlak goıterHlkleri ıöy1enın Alman tıçlwi lcampmaan bir görUnliı 

RasrJada ;ki Salıtekllr 
İdam Edilecek 

MnkOYa, il (A. A.) - Lenlnpad 
mahkemeıl, kooperatif dlrekt8r6 ile 
,..ıc.uıeme .ately•ıl iJMl.it ,..f.lai -l510m 
cezaııaa çnrpmııtır. 

Bunlarla 1'.at:nno'ıonYe fabrika 
kapıcısı dört aane lçlııde, bir milyon 
ruble dQğarinde mal J.ll'tilAı et.ekle 
ıuçlli bulunuyorlar. Sahtc.kArlık ıuçu
nu:ı, ö)Qm cuaaile cazlianilırılma11, 

Rusy.ada ilk Mfa ~ki ıolmaldadır. 

Mahkeme, öteki ;auslulnrı bıo 1ene 
ile on mene •araımBa deyiıen haplı 
oeuı-.na •aWdim ııstmiftır. 

Almanya 
Fransayı 
Ayıplıyor! 

Serili\, n 1 A. A. ~ - &anHda 
Tu1on kar11ıklalaarında !Frmız ltçile
riae kartı .Seae_pllı Z..cllerlm gtin
derllmiı o!maıından bahaeden Almaa 
.. .az.atelerj -..... .hakikaten ıklltür.el 
bir BJIP 10ldutuau yazıyorlar. 

-----~--··------

İngilterede 
Faşistlik 

Bir toplantı Sonuada Halk 
Biribirıine Girdi 

L'Ddra, 11 A. f\J) - :'Şehrin gll
ney tbatı .ınahallelerhıden .birinde, fa
ıtatlerln yaptıkları 'bir açık bnn top· 
lanbıı lillonun a ikaTgatalıklar <çilnnıthr. 
'116r.ll "fikir ıtuaf:tmiJarJ :ilôtQıe ib.fla-
mwler Wa .aabıtilt ,HJIJJl fİl'erelı: bunJan 
datıtmak 'Usere ılddetle hueket .et· 
meye mecbur kalmlfhT. 

tiki idil e vldf ıellihnlflir. 

Batak ıklar çinde 
Öldüler 

Manilla, 11 ( A. A. ) - Şiddetli 
yağmurlerın sebe.p oldqtu toprak 
kaymmıı ıunucunda, 'Balona-on tehrl 
ba1kanihm ö3 ldşt -çamurlar "111hnda 
kaler.Ak 6lmltleri:lir. 

1 

Bea fimdi,a kaiar .. içrcye 1 
ar~~~~~~~~~~~~~~~-@~~~~~·~ b~~ ~~ k~ ~dim, ~ 

A NASIUJN tım, Mr defaında 'Olsun 
I~ ..,.lıaa A ' Hftçre po1W M btyt r-

Etlebt 

T•frlJc. 

1Bir lrapıı·nBan girip tstekin· 
den çıkıncaya kadar bir Ud 188' 
reçi)'DI'. 

Şimdi yavaı yaY&f kışa ,ak. 
la111dıiı · çin f.ünlü -eıya, .ıı.Ie dai 
ıporJarı aıy.aaı 'bUtlln camakiolan 
dal.dur.maya h&1lam11. 

No: 55 12 I 8 I 86 _, "J gibi bir adam burada bo11Ç hıra· K 1 Z 1 Caltll j r ) ııya a&lmedtm. Fakat de.diğin 

r •WVlllPlllaMPR ~~( kıp gldece'k olta 'kendi ile bera· 

Burada hiçbir şeyden fftp· 
he etmeyin, dedi. Baıka memle· 
kette olsa belki... Fakat uviçr~
de.. Burada yabancılal' yerlileri 
aldatırlar. 

- Bu nasıl olur ? Dedim. 
Güldü: 
- O kadar bllyllk emniyet 

ve kredi aıastedrler ki, burada 
bi .. otele inen herhangi ecnebi 
haftalarca kalabilir, hesap Yeril· 
mez, bu vaziyette otelden çekilip 
gidebilir de. Sonra bllyllk mağa• 
ıalar göstereceğiniz herhangi bir 
adrese iated "ğinlz mala ~öndvirler. 
Hela buraya teda•iye gelen haa
talara karp· doktorların göstudik· 
leri emniy~t hayret •dilecek b· 
dar kuvvetlidir. 

Geçen yıl bir arkadaıım bu
rada bir .. canique " de tedaY! 
oluyordu. Buranm meşhur bir 
doktoru ameliyat yaptı. iki ay 
baktı, iyi oldu, nekahat devre&ine 
girdi. Hergiin lalinikten çıkıp 
rezmiyo başladı. 

Bu sırada yılbaşı gelmittl. 
Profesör her yıl yaptığa on beı 
gUnlUk gezintisine çaktı we garibi 
ıu ki bastaı ndan bu nç ay iç.inde 
bir hesap istemedi. Amel',.at 
parnıı, herglinkO pnn11man Ylzite 
laeaabı en aıaiı bizim para Ue 

alta, yedi yh Ura tutııyor.du. Pro· 
fesör bunu almadan kalkb .seya
hate çıktı. 

- Bu, biru delWk. 
- Ni,la 1 
- Bu adam iyi olmUf, a-zip 

duruyor. Ya kalkar giderse. 
Ali Sami Bey gllldil: 
- YapabHir. F a'kat profeaör 

onun aözllne glivenmlıtir. Da'1a 
yirmi ohaı ıgtla «Gekve» de kalıp 
di11leneceğlnl Miylemiıtir. Bu s&z 
on kuYYetli ıbir Maet yeriue ge.ç
tiji Jçla doktor 4liphım•den •e
yahate çıkım,tır. .Nitekim .öyle 
oldu. Seyahatten geldi. Hastuma 
iki fi• daha baktı. Sonra rapor.la 
beraber notunu da vardi. Tamam 
Hkfz ytlz Jira. 

- Ya bu baıta :gltmiı -ol· 
aaydı l 

- Gidemez ki 1 Bu emnty.t 
kal'Jlıında inıan utanır. Hattı 
ip çaba, gltmlye mocbur o0lsa 
gidemez. Gltle bile iıuabmı .aa
lar, aorar, verir, ~·le ai<Jer. Sonra 
bUtlin ıabst ve ml'li yllz kızarbcı 
akıbetleri dlllllnmeden gitmlı 
olduğunu hrzedellm. lniçreılln 
ba :g6zle gerftlmeyeu poHsl o 
kadar hassastır ki ecnebiler 
farlıında otmad•n taldp edilirler. 
Vikıl girlp çıkmak eerbeaWr. 

ber adını teşıdığı mHleti de 
utandırnnı o1ur. Çiin'kn 1bu nda· 
mm kcnsolo9lukt11n kaydı, aôresi, 
çı'karıltr, memleketine ")'at:İlrr, 
b'fiçr• gaı:eteler.i bahseder. 1\1.ah· 
kemei.r hemen ılMikllm Wlrirler. 
Parayı 6demeae bile .damgala 
bir adam olur çıkar, ve hl$ bir 
hllkômet böyle milli ıerefinl kir· 
leten adama kendi memleketinde 
lı vermez. 

Ali Sa111i Beybı clelilderJ doğru .. 
Fakat biz .bu .kadar aıeniı 

emazy9te alıpnadığmıız .iiçln ıg•d_p 
p.livor. 

(Gene ve) in moda mağa:r:alarını, 
lnb etya wırtıhm yerlerin1 i>ug'Un 
ya1hm bqıma ge:zm1ye çı'k'tım. 
Bunlar 1bemen hemen bir caBde 
Uimnde. Cvnfeileration cadd .. 
aintl. tı>p!anmqlar gibi. 

'Bura'C!a 1her aran"Bn kn,nk eT 
efYllSIDI bu}lld'k için -de 'bir ae 
ga1eri Ya1'. 1Blzlm 'Orozdibağın 
ae1dz on m~i b.llylik bir çerıı. 
neler yo'k:, ue1er. A11 Sami Be,Y 
bunun on misli 'b'tlyllj'OnD 'P.ariste, 
Berllnde ,aörebllt:ceğinil .aiylll· 
yordu. 

Alıı •erit etmel< 1çln aeğlJ, 
vaklt p~rmek ı,ın Olle b•.aları 
bir alem, zaten bu ceılt .maj'a:ı.n• 
Jar111 ~1ne p&1ta, ,ay salonları 
olc!up iibl "llluzlk Üe varilu .. 

~Lido} !Wıiind. bu ıbDyllk ma-
1.aı.a yalnız yUall ıe,ya satıyor. 
Spor, kompUe takımlar, ceketler, 
bllf]ıklar, ne renlder, ne biçimler, 
Ali Sami Bey bunlar.ın ena mo
deller.ialo P.ar.iaten geldiğini aöy• 
di. 1avi,relilerin ince zevkleri yok. 
Tem~ aağlam glNnlllr mal bi
liforlar. Fakat zewlc, aanat .o 
kadar lncelmi.t ıeörllllmiy.or. Ali 
Sami Beyln dediği .doğr.u en ~öze 
batan •iıel ıe_yin arka•mda 
P.ar• damgaaı ..ırar. 

Ali Sami Bey kat aporlarına 
bazn-lanmamı ei.fJtlyOI'. 

&im ~enin t•m Ju1rıt9lnda 
6nce teala lkortu aann•ttiğim 
dilz bir yerde ,kı,uı ıPJUinaj yapı· 
lıyorDWf. .Bir elin ae.ç.et.ken .dikkat 
etUm, doğra. Piıtin keoBTları 
hafif beton çevrllmiı anlaJilan 
içine •u ııôolduruluyor, wonra .a6u
düralUyor. Güzel; ıWr Sklllit «>lu· 
yar. Fena degil, *-t için yakın 
bir spor y.ıri. 

Artık '(Villa de Ro•~ temamile 
,.Wlettik. Evin 11üzumlu ufak tefek 
eşyasmı aldım, yarleştirdlm. Bab· 
çul bUy&k. F~or.a •• 4coca11 çok 
iyi ,al1,1ıyorlar .. 

Bir lki defa burnCla, A1i Sami 
Beyin doatu .olan K.onali1U yameğ'ıı 
davet eWk. Anrı&m alat.urka~eme.k 
yapmak için blUün .mabar•linl 

HAff KEHElflH 
C__.. ... • • 

:s;zruUKLIJ!M iZ 
Bir Posta 
Müdiirü 
Neler Yapmış? 

'fam 27 senelik "lr posta ... 
muruymuı. Yqı e111. Adı Sabri 
Son memuriyeti Gebze llçeainia 
Hereke posta ıdnktörJüjiU. Şimdi 
ıe mahkemede. Hem de jan
darmalı olarak .• 

Bu 27 'SeneHk '!Demuri} wt ni
,ın bö7l• netlcolenaı, diye dU,ü
nWür. Sabri suçlu da ODUD açinl 
Bu ıwu_ç da ıvaztfeıine alt: ıP-09tane 
ka1uınaa 2927 lira 72 kuruı 
açıtı Mir. 'lahkikat cloayamna 
göre, llAdiBo Jf U ıp'kU :g6steri~ or: 

Epey :zamandanbert flereke 
poıta dir,ektÖJ'lDğllDU ıapmakla 

olu .S.'brl azifesiai İh•al .ı .. 
nk 'ıticBl'et: <ama•ma dfttmDş 'Ve 
bir .:motör 1ahn alarak Istanbul • 
Her.eke, Hereke • lı.mit w.eaair 
hatlar araamcha ~aı, ye1iıe ıba.

lamıf. 
Bir posta mlldilrüniin bir ımo

tô11l buhm1Un? thı, ıilphe y<>k kıi 
~pla, :8'1.PtaBan faila .da hayrat 
uy.andıracak ıhlr ılıalf 

irgln anı olanak •n8J)ek'törler 
R•eke poataaealnl tefli, edere'k 
kaaayı mahürlamitl•r. 

Defterler gözden ıpçirilrttjıe, 
hesaplar ar•ıralm~a l>atlanmıı. 
Görlllmllı ki .defterler terteml~: 
Y.an1 liçleriM 1ılçWr • ., f&ıt:ıhna• 
mıı. .En 'bUyiik •u-' 'burada ıbaı 
söeter.mft. Sonra h&Ya~ler.e, ara 
itlerin bakacak •lmuı1ar; rb....i.m 
lç1nden çı1nhlca'k giöl tleğlll Ha
vale aelmif &alılblne 'HrÜmem&,; 
kaaa.cla ıbirikmif, merkeze tr.öDde
rllmemft. Kanaım ıda para •hn-
Dlll· 

ıRm 11111.çlaya :auroyon 
- Ne diyecekıla? 
- • 1JB1'8Jl o 1lY IÇinde al-

mııtım. Akal 2ibl teftiı de yapılı· 
verdi. Ha1buki yabraca'llbm. 

- Niçin aldın? 
- 'Motörllm ıkaray.a oturdu ıda 

onu lkurt.aracaldım . 
1 Devamı lO unou yüzde) 

gösterdi. Filora annemin haharh, 
aalçalı, kızarmıt iler,eyJğlı yemek· 
lerlne bir türlü akıl erdiremiyor. 

Bur.adaki .rurtdaşlar da .hiıe 
geldikleri uman ödedlkler1 e1a· 
turka yemekleri fltiyor1ar. 

Ali Sami Beyin Belp1'adan 
gelen bir ahbabı Cla biıdcn l"lt· 
lıcan dolması istedi. Pari.ten .I'•• 
çerken orada methettikleri bir 
Ermeni kebapçıya gitmiş, 'fakat 
beyemnem1ı. 

Hepı;l iyi ıamma burada ı.ey• 
tlny&ğı bulmak ıbile pek kolay 
değil. Balıklar bHe baliı tercya· 
jılnda k1%arltıldığl bu memlekette 
zeytinyağı 'hiç 11ranmıyor. 

Tatil .günlerimizi göl kenar.anda 
gazinolar.da 4feplriy«uz. 

Deni~ hHrenoi -dnymağa baı· 
ladım. G5lttn 'bo1anrk •oyu beni 
doyurm1yor~ Elr kere F ranaıı Jw. 
du.Ounu ..,ar.ak E~ana ıglteelc. 
Burası biraz daha değit:k ·y.,r. 
Fakat Framız toprağı !ıvjçre 1'a· 
dar bakımlı deiil 

Geldij-inılzm ikinci bafta•ında 
All Saınl Bey bir q için (Prag)a 
gitti. 

( Geoeve )ye 'OkaClar aiştım ki 
kendimi .hiç yabancı duymiyor.uın. 
Her -sabah (Chemin de Cotage'a 
doğru ')'Ürfiyftş yapıyorum. Bahçeli 
k<i~kler aras ndan Sa eve d ığıoı 
nehirden ayıran vadiye kadaı 
yi.irlly.orua Buraları çok tenha. 
inlf TO yokuı bana iyi ekzersiı 
o1uyor, AH Sami Bey Zurih )'olu 
il• Çekoılovakyaya aeçmifti. 

(Arkası v r\ 
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Habsburglar i TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 Manevralar 
Avusturganın t.iiiiiK&~~~==miiiiiiiimiiiiiiii._iiiiil •pır: •AP· s ,, Sıklaştı l 
B G l 

y e&i Kanunlar r -, Yunaniıtanda ( Ba,tarafı 1 inci yii:ı c!• ) 
aşına eçer erse ç kk l ---- danlarandan havalanacak olan iki 

Avrupanın tehlike doturmak illi- Adliye Bakanlıgv ın- ana a e 70 Tayyare Satın avcı uçağı grubu, bu hücumu 
dadıodl\ bulunan aasik noktalarından 7 ~ • • karıalayacaklardı. 
biri de Avuaturyadır. Çllokü Alman- da Hazırlandı LJQı erın.ın Alınacak Yayılan bllo!rit, manevraların 
ya, bugünkü iktiaadi kaynaklarile y l' J.. •• uçakçılığa H husuılyle MllAnoyu 
7a;amak kobillyetı olmayan bu mem- A k 2 ö l) l uıOnmU A ö 
lel"stf, onunla olan ırki ml\naaebetin· n ara, 1 ( ze - Adllye Una, 12 ( zel) - Londradan modern gereç ile hava hUcumla· 
den btifade ederek ilhak emelindedir. bakanhğmın muhtelif itler için ha· Çanakkale, 11 (A.A.) _Çanakkale, ıelen telgraflarda Yunanlstanın rina karıı gerçekten mUdafaa 
Bu ilhaka Franu muarızdır n bllyle zırladığı kanun projeleri bitmiş· Diln, Conk bayırından düşmuın atılı- 45 bombardıman, 25 talim tay• etmek imkanlanna alt birçok 
bir halin harp aebebi olabileceğini ti yaresl latan almak için Jngiliz 
tbekrahrlarl, dururdu. Zamanla Fransanın r. Adliye bakanı buraya geldik• tını ve ulu önder A.tatürkUu yirmi yal fabrikalarile pazarlığa alrltmlt meseleler ortaya attığı bildirll· 

u il sk a olan allkaaı ikinci dere· önce Çanakkale boğaııuı Türke yeni· olduğunu bildirilmektedir. mektedir. 
ceye lndl. tın aonra bir daha gözden ge· den kazandırao, dünya harbinin gidi- U k k k d 

Çu .. okO Avuaturya topraklarının 1 k K · · Bulgaristan Da Harekete çıı lar, ytı H ağlarda, çiri ece ve amutayın önümüz· ıını ve tarihin yUrilyüştınii deği§tiren 
Almanyaya intikal etmeainia, Alman· k · d Qeı!tl bulutların H kuvvetli hava cere-de 1 taplanııında görUJecektir. eş11z ehiııını kutlulamıthr, Şehir ve T 
lıtın Brennerdeki halyso hudutlarına d · l k ' L Sofya, 12 (Özal) -Bulnariıta• yanlarının birikmeai dolayaslyle 
d d k 1 .ıı. ı ld Bakanlık, Adliye mensuplarmm enız • e trı& nurları içinde, sevinçli ... • 
ayanmaın eme o llceaı an atı ı. f 1 1 h t f d t mllaalt olmıyan hava ıartlara Bu aebepledlr ki AJmanyanıa A...ua- izin alma ıeklllerl için de bir ener •ay arı Ue coıkuo &ö•terller nan er ara ın a ayyare ıatın 

turya ile allkadar olma11ından ltalyan proje hazırlamıtbr. Yapalmıttır. almak için iaoe toplanıyor. içinde vas&ti beı bin metre yUk• 
ainirlenip durur. Bolu, 11 (A.A.) - Dün 10 Ağue· Fazla yardımda bulunanlara sekten uçacaklardır. 

Almanyanın AYuaturya beriadelcl Kayseri F abrlkaıı toı Anafartalarda Conk baymndan madalyalar Yerilecek, böylelikle Blldirlğde, Doğu Afrlkaya lhtl· 
emellerine topyekQn bir Ht çekmek düımanın atılıti ve Çanakkalenin kur· toplanan paralarla derhal yeni 
isteyen İtalya, koçak ltlllfıa t iddetll Ankara, 12 (Özel) - Kayseri tuluşu utkusunun yıldöniimü ıehrimiz· tayyareler alaoacakhr. yat aıkerl götllrmek Uxero giden 
muhalefetine rağmen Hablaburg menıucat fabrikasında lıletme de törenle kutlulandı. ikiz grubun yerini tutmak için 
hanedanının tekrar Avuaturyada kral- T Genel Grev teıkil edilen beı bombardlman 
lık tahtına çıkmaaıoı temin lçln bası denemeltrl yapılıyor. Fabrikanın örende, yiraıi yıl önce yurdu iıU-
mannralar çevirmektedir. Bu manev· açılma USrenl kısa bir mUddet ladan kurtaran ulu önderin debaıı n Atina, 12 (Özel) - General uçaiJ grubundan memnuniyetle 
ralarıa ilk adımı olmak lzere de, B askerlerimizin kahramanlıiı anıldı. Kondilis, itçilerln yarın yapacak• bahıedllmektedlr. 

ıonra ııbekan tarahodao ya• L Hnblıburg hanedanının Avuıtur7a7a --------------' ları genel grevin ciddi olmiyaca• lnglltere ve Sud•n 
rirmeılni ve orada oturabllmHlai pılacaktır. ını ğve hafif geçeeealni ıöylemittir. 
temln etmııtir. Filvaki bir memleket - Loodra, 11 (A. A.) - Sunday 

de adi birer yurtdaı 11fatll• oturmak- ı·kı· cı·nayet Oldu! Dispaç gazeteainin haber verdJ. 
la, o memleketin Hltanat mnkllae iine göre, Sudan • Habeı Sının 
yOkıelmek araaında bGylk fark nna 
da, bugOne kad•r AYuaturyHıo bölaeainde bulunan ıtlel kuvYet• 
yOzGae huret olan Hablabursrlar ı,ın - ------- lere beı tabur HA•• edilmitllr. 
nihayet bu da bir ınuvaffaklyet .ayı- K d y .. •• d ı ı B c • B · k t b kt " t k labilir. Maamaflh ltalyaaın bu ilhaka a ID uzun en u yenı une' arp çı ıgı a • 
Ht çekmek için çnirdijl bu mGtkll ş enen u 1 na- dirde logillı • Mııır Sudanıoır. 
mannrıının, timdi, bllikia, alul tHlr nGt~rlllğOall koruyacaktır, 

yapıp AvU1turyanın Atmanyaya llba· y" etlerde lkı· Genç Vuruldu Portekiz MUstemlekelerl De MI 
kını çabuklaıtıracatını iddia adealer 
çıkmıttır. Buna mini olarak da sraı- Payla,ll•c•k ? 
terllen ıudur. DDn gece kıdın yUzilnden iki 1 Parlı, 11 (A. A.) - Eko d6 

BDytık eluerlyeti Sin olaa bir cinayet oldu ve iki aa.nç ölüm Başbakan E B k f p ı t ı Af ık d k' Porte-
imp.,atorluAun batında iken bile •• te oy Ot • ar gaze ea ' r a 

8 1 

Habfıburg hanedanı, Hoheazulernlerin halinde hastahanelere kaldırddı. kiz ıömtırgelerinin, tazminat kar-

tesirinden keadlnl kurtaramadı. Vak'alardan biri Takıimde Bekar 1 ismet lnönü Ankaradan Amerikada Halk Bu 1ılığ1nda Almanya ile ltalya ara• 
Habiıburgların gelmHile harpten ıokatmda olmuıtur. ıında payla1ılm&11 meselesi hak• 

evvelki ruh!u hayatı 1atı1abil•cetlnl T k d Ah lzmire Gidecek Çareye Baıvurdu k d ki t 1 d 1 L d zanneden, Fakat bu zannında fnki1ara oı oparan t oturan met ın a yayın ı ara a r on ra• 
uğrayacak olan Avu.turyanın akaQll- ile Tatar Hakkı tımlndekl Ankara. 12 (Özel) - Baıba· Nnyork, 11 ( A. A. ) - GHel dakl Portekiz elçlllğlnln ıu diye-
mell pek tiddetll olabilir. Bu aebep- iki arlcadaıın araları bir kadına kan lamet lnönU yakında latan· ekonomi durumunun düaeltilm91I bu -.iai yaymaktadar: 
J d k. A d h b hafta da devam •tmektedlr. Boru 
e ir 1 Yuaturya, 0 zaman, a a 171 tesahup noktasından a"ık bulun• uldan buraya gelecek, ıonra .. _ Bu aömUrgeler ulusal top-

'Alman7anın kucağını atılacaktır ve "' I flatları uğlamdır. 
korkulan tehlike 0 vakit daha çabuk makta ve ikisi de bfribfrlerlnf zmfre giderek arııuluıal lzmlr Bununla beraber, beıla (gıda ) rakların ayrılmaz birer parçaııdır. 
tahalıkuk edecektir.- Süreyya kollamaktadırlar. panayırını açacaktır. OrOnlerinin perakende fiatlarıadaki Ve ne bir diplomatik müzakereye 

' ""'"' •u- =-m Tatar Hakkı, nihayet d8n gece yGk1eliı, oldukça endite verici ıonuç- ne de flnanıal muamelelere menu 
70 Bin lngiliz Liraıı lar gösteriyor. Çerez Kablllnden Ahmıdi, Bekir ıokağında kıı· Bazı yerlerde yoraltmalar ( maı- teıkll edemez. 

Kazandan Bahis 

Bundan oluz yıl kadar evvel ölen 
Muhsin sayılı tuhaflardandı. Cin 
gibi de zeki olan bu adam Bora
aan Tevfik ile çok doıi idi. Hiç 
aycılnıaılıır, daima beraber gezer· 
}erdi. 
Dir gUn, ikisi beraber, Müıir Fuat 
}>aşanın Feneryolundaki kötküne 
gitmi9lerdi. Muhsin, o gün Fuat 
~aşa ile ilk defa tanışıyordu. 
Şuradan buradan konu9ulurken 
Borazan TeYiik, Muhsin için, Pa~ 
şaya: 

- Muhıin Bey bendeniz iyi, hoı 
çocuktur amma, bir kuıuru olma· 
ııa .• dedi. 
Paşa merAkla ıordu: 
• - Ne g!Li? 
- Olur olmaz 'eyler üzerine balı· 
sa tutuşur. 
- Y aa ? Fena ıeyl Bundan Y&ı· 
geçmelisloiz, Muhıin Bey oğlum! 
- Ne olur, Paıa Hazretleri ? 
- Ne mi olur ~ Durup dururken 
para kaybedeniniz. Yazık değilmi1 
- Bu ana kadar hiç bir ıaman 
kaybetmedim. Arzu buyurulurea 
Efendimizle de, haddim olmıyırak 
eiaıdi bir bah1e tutuıurum. t 

- Peki! haydi, bakalım 1 
- Fter Efendimizin ııağ ayağınız-
da bir ben, ıol ayağınızın baıpar
mağıoda da bir nasır yoksa ben bir 
altın ka)· beıJ,,rim. 
- Kabull l?akat kaybtttln. 
Paşa, derhal potinlerini ve çorap• 
lnrını çıkardı, çıplak ayaklarını 
meydanli koydu. Hakikaten ne ben 
Ynrdı, ne de nasır. 
- Görılüu mU? diyo sordu; eu lira
yı bo~u boşuna kaybettin yaY 
~lulısin gOldü. 
- Evötl. ded~. Efendimize karvı 
vakıa bır lırıı kaybettim amma 
dığer tar ftun da Borazan Tevfik~ 
ten beş l ıra kazandım. Yine dör' 
Jıra ben k iirlıyım . 
- !'\ asıl ? 
- Zirll , Efendimizle daha Hk gö-
rO cuşil 'l'l dP, po&iııleriniıi ve çorap· 
lo rı rıııı ?ıkıutıp, çıplak ayakların111 
görecek &urlar teklifsiz olacağıma 
keudi~ile ba-.bsa tutUiDlUftum 1 

T•/lı 

tırmıı ve yananda taııdığı bUyllk Havaya Gitti tehlik) mallara, huıuılyl• ete boykot Portekiz topraklarından her 
A 1 yapmaktadarlar. h k 

bıçaiı çıkararak onu birkaç ye· Una, 1 - Parfıte bir Bıın· Bir Fırın Yandı hangi bir parçanın er imden 
rindeo ölüm derecesinde yarala• kada VenJıeloırnn 70 bin lngiliz yana olursa olıun, barıı yollyle 
mııtır. lirası vardı. Bu Banka iflb ettiği Bu 1&bah Y eolıehirde Sotlrlnin elinden alınm&1ı ihtimalini alda 

için VenfzeJoı bu parayı kaybet• fırınından yangın çıkmıf, kıımen k d b ı 
Abmedin lıtlmdadma yeliı•n mlı demektir. d h d 1 ıetirme hayal en i arcıtt r.,, yan ı&ı al e söndtırft mtııtUr. 

polisler, Tatarı yakalamışlar, 
Ahmedl de Beyoğlu baıtaoeslne 
kaldırmıılardır. Hayatından ümit 
yoktur. 

ikinci cinayet Çar11kapıda ol· 
muıtur. 

O ciyarda Yolgeçen hanında 
oturan Mehmet lımiade biri, 
Çarşıkapı yolu üzerinde tanııtıj'ı 
Saniye iımlnde bir kadınla Her• 
Jemekte olduğu bir sırada, Ak· 
ı :ı raylı kalaycı Mustafanın tez• 
gAhtarı Akif de ayni maksat 
peıinde koımaktadır. 

Bir aralık, Me:hmet, arkaıın• 
dan relen Akife, kendilerini ol· 
çin takip ettiğini sormuş, zaten 
taşmak için fırsat arayan Akif 
de, hiç bir cevap vermeden 
bıçağına asılmış 1 ve Mehmedl bir 
kaç yerinden alır surette yara• 
lamııtır. Şimdi Cerrabpaşa hasta• 
nesinde buluan bu yaralının da 
sıhhi vaziyeti Umftslzdir. Akif, 
cinayeti fıledikten sonra kaçmışıa 
da poliı, evinde yakalamıştır. 

Spor Federasyonları 
Ankara, 11 - idman ittifakı 

heyeti federasyon merkezlerinin 
Ankaraya alınmasına karar ver• 
miştir. Bu karerm tatbiki tarihi 
ileride teabit edilecektir. 

Aç,ık Grevi Yapan 
Mahkumlar 

KudUı, ( Hususi ) - 1 KudUı 
haplshane1lnde bulunan 59 ıiyaıl 
mahk<lm açhk grevi llAn etmlıler
dlr ve bu pev bir haftadanberJ 

. deYam etmektedir. 

Atinada Venizelosçu Bir 
Gazeteye Baskın Yapıldı 

Atine, 12 (Özel} - Diln elli· ··:·········· .. ·-·•••••••• .. •••• ....................... _ ... 

den faıla halk toplanarak buranın Öz Türkçe Mektep 
koyu Venlı~liıt ıazetelerlnden • ) 
Patrlsln ldarehanealol baamıtlar, Kıtap arı 
ellerine geçirdikleri efYayı Gramerler Ve Kıraat Ki• 
parçaladıktan ıonra yazıcılarından 

tlç kiılyi de ıopa ile yaralamıılardır. tapları Hazırlanıyor 
Hürriyetperver rpartinin lideri Ankara, 11 - KllltUr Bakan• 

Küçük Anlaşma. 
Toplanıyor 

Alman-Avusturya Birleı· 
meıi Iıi Görüıülecek 
Belırat, 11 (A. A.) - KOçOk and

latma ·daimi konHyinin, Tuna and• 
laı•aaı ve Hababurıların Sovyet 
Ruaya ile Yugoalnya tarafıDdan ta
nınmaaı mueleleriol ıCSrGımek lzere 
Beled'de, 27 nya 29 Ajuıtoata top
lanacatı tahmin l"diliyor • 

IJir Çekoılovak ıazetHt, Alman • 
Avulturya birletmeainin anane ancak 
Fraaaa, ltalya n Ruıyanın it blrliğlle 
ıeçtbileceklerini ya:ıyor. 

;-···---·-·····-·· .. ·····-·- -"""' l Sofulls iç Bakanına gidip bu lığında kurulan bir komiıyoo 
hadiseden dolayı şikAyet etmiıtlr. orta okullarda ve liHlerde oku· 

Ad O nacak yeni ıramerlerl hazırla· 
ana vası maktadır. 

Sulanıyor 
Seyhan Ve Ceyhan Nehir
~erinden istifade Edilecek 

Ankara, ı 2 ( Ôıel ) - Son 
Postanao ftç dört ıy evn1 Adana 
ov&1ının ıulanma11 hakkındı. ta• 
aavvurlar olduğu hakkındaki ha· 
beri tahakkuk etmek Uıeredir. 
BUyUk iti Seyhan ye Ceyhan 
nehirlerinden istifade ederek 
başarmak lateyen bir ıurup, ko· 
operatif t•klinde çahımak Uıere 
Ekonomi Bakanlığma baıvurmuı· 
tur. Ekonomi Bakanhğı keyfiyeti 
Tarım Bakanlığından do ıoracalc 
•e teklifi tetkik edecektir. Grup, 
pamuk Çukurova ıulandıktan 
ıonra bUhaasa alınacak pamuk 
mabıulU hakkında tahmini rak· 
kamlar da vermekte ve anla1alı11a 
işe derhal ba9l17acıj'lnı blldk
mektediı. 

Ayrıca orta okulların Uç ıınıf 
için birer edebi kitabı hazırlana• 
cak ve bu kitaplar hep öz Tnrkçe 1

• 

yazıları ihtiva edecektir. Gramerler 
gelecek yıl baaalacakhr. 

Bisiklet Dünya 
Şampiyonluğu 
BrUkıel, 12 (A.A.) - Belçikalı 

biıikletçl Şereı profesyo&el dünya 
ıampiyonluğunu kaıanmııhr. Al· 
man Merkenı de amatörler dUnya 
ıamplyonluğunu elde etmfıtlr. 

Maden ihracatımız 

Nöb•tçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eoz:au.ler ıun

lardır: 

lıtaabul tarafı : EıninlSniinde(HOı· 
nü Haydar ) Şıhzadebatmda 

( lımail Hakkı }, Cerrahpaıada 
( Şeref Celal ). Fatihte (A Kemal), 
Topkapıda ( Naıım ), Samatyada 
( Rıdvan), Küçükpaıarda (Küçük
pazar ), Eyüpte ( Hikmet ), Gedik
patada ( Aaadoryan ), Defterdardı 
( Arif ), Al~mdar mıntakaıında 
( Cağaloğlu ), Bakırköyünde ( Mer
kez ), Beyoğlu tarafıı Tiinelde 
( Matkoviç ), 1 ,eılklAl caddeılude 
(Kemal Hebul ) Ualatada ( Mer
ker; ), Şişlide ( Şark Merkez ), 
Kaaımpaşada ( Merkez ), llaıköy· 
de (Halk ), Kadıköy tarafıı Muvak• 
lı:ifüane caddHinde ( Leon Çubuk• 
lıyan ), Xutdlliude ( Huluıi Üı· 
man ), Büyükadada ( .Şinui) Hey· 
belide (Tanaı) • 

Muğla, l 1 (A.A) - Temmuz 
ayı içinde yabancı ülkelere ilimi· 
zln Kulluk ve F•thlye alanlarında 
bulunan madenlerinden 1970 ton 
ıımpara, 3100 ton manaaneı, 
6137 ton krom madıal ıönderll· ı 
•ittir· 

~------------------~. -.--...... 
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Ağustos 12 

~ ita/yada 

J 
Manevralar 
Sık/,ıştı 1 

( na,taıafı 1 inci yibde ) 
danlarındao ba valanacak olan iki 
avcı uçağı grubu, bu hücumu 
karşılayacaklardı. 

Yayıl&n bllo'riğ, mane vralarıD 
uçakçılığa H husuılyle MllAnoyu 
modern gereç ile hava hücumla• 
rina karıı gerçekten müdafaa 
etmek imkanlarına ait birçok 
meHleler ortaya attığı bildirll· 
mektedlr. 

Uç'lklar, yüksek dağlarda, 
bulutların ye kuvvetli hava cer .. 
yanlarmın birlkmeai dolaynlyle 
mUealt olmıyan hava ıartları 
içinde yasııti bet bin metre yük· 
sekten uçacaklardır. 

Blldirlğdc, Doğu Afrlkaya lhtl· 
yat aakerl götürmek U:ı:ere giden 
ikiz grubun yarini tutmak için 
teıkil edilen bat bombardlman 
uç•iı grubundan memnuniyetle 
bahsedilmektedir. 

lngllter• ve Sudan 
Londra, 11 (A. A.) - Sunday 

Dlspaç gazeteainln haber verdi• 
ğine göre, Sudan • Habeı Sınırı 
bölgesinde bulunan ıUal kuvYet• 
iare beı tabur llAYe edilmlıttr, 
Bu yeni kuvvet, herp çıktığı tak• 
dlrde lngill:ı: • Mııır Sudanınır. 

nlltUrlUğUnU koruyacaktır, 
Portekiz MUstemlekelerl De MI 

Paylıı,ılacak? 

Parla, tl (A. A.) - Eko dö 
Parl gaıeteal, Afrlkadaki Porte• 
kiz ıömUrgelerlnln, tazminat kar
tılığında Almanya ile ltalya arli• 
11nda paylaıılmaaı meselesi hak• 
kındakl yayıntılara dair Londra• 
dakl Portekiz elçlllğlnln ıu diy .. 
Tini yaymaktadır: 

"- Bu ıömUrgıler ulusal top
rakların ayrılmaz birer parçasıdır. 
Va na bir diplomatik müzakereye 
ne da finansal muamelelere manu 
teıkll edemez. 

Portekiz topraklarından her 
hangi bir parçanın her kimden 
yana olursa olıun, barıı yollyle 
elinden alınmaaı ihtimalini alda 
getirmek hayalden ibarettir . ., 

Küçük Anlaşma. 
Toplanıyor 

Alman-Avusturya Birleı· 
meıi Iıi Görüıülecek 
Belırrat, 11 (A. A.) - Kllçllk aad

laıma daimi konHyioio, Tuna and• 
laıma11 ve Habıburiların So•yet 
Ruıya ile Yugoılavya tarafından ta• 
aınıaa11 meoelelerlal ırllrOımek lzera 
Beled'de, 27 nya 29 AA'uıtosta top• 
laoacaıtı tahmin Pdiliyor. 

1fü Çekoılovak ırazetHI, Alman • 
AYuaturya blrleımeaioin llnllne ancak 
Franıa, ltalya Ye Ruıyaoıa it bfrliğlhl 
ıreçebileceklerinf ya:ıyor. .......................................... __ , __ _ 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczaneler ıun

lardır: 

İılanbul tarafı: Eminönilnde(Hüı-
nü Haydar ) Şehıadebaıında 

( .lıımail Hakkı ), Cerrahpa~ada 
( Şeref Celal ), Fatihte (A Kemal), 
Topkapıda ( Nazım ), Samatyada 
( Rıdvan), Küçükpazarda (Küçük
pazar ), Eyüpte ( Hikmet), Gedik- t 

p•ıada ( A1adoryan ), Deflerdarda 
( Arif ), At~mdar mıntakatında 
( Cağaloğlu ), Bakırköyünde ( Mer-
kez ), Beyoğlu taralıı Tünelde 
( Matkoviç ), 1 ,eılkldl caddeolııde 
(Kemal Hebul ) Ualatada ( Mer-
keı ), Şişlide ( Şark Merkez ), 
Ka1ımpaşada ( Merkez ), Ilasköy-
da (Halk), Kadıköy tarafıı Muvak• 
lı:ilhane caddaoinde ( Leon Çubuk· 
lıyan ), :ıı:u,dlliııda ( Huhiıl Oı· 
man ), Büyülı:adada ( Şinui) Hıy· 
belidı (Tanat). 

12 Afuıtoa 

Yağlı Güreş Müsabakamız 

f ek!rdağlı Hüseyin Dün
kü Güreşlere Gelmedi 
Kara Ali Ve Mülayim Pehlivanlar 

Dün Ga1ip GeJdiler 

lurka yağlı güreılerln dördUncU talar. Bu gUreı de heyecanlı oldu, 
Gazatem i zhı tertip ettiği ala· ı Bekir ile Şileli lbrahlm karıılaı• 

haftaaı dün yine Takıim sltad· neticede berabere kaldılar. Bun• 
toınunda yapılmıştır. Müsabaka· dan sonra ortaya tutuımak llzere 
ların her bafta artan bir kalaba· Uzunköprülü HUHyln Ilı Salim 
hk llnUnde deYam etmesi yaklaş· sabaya çıktılar ve Hllaeyln, Sa• 
lııakta olan lstanbul birlnci!lk lime mağlup oldu. 
lııüaabakasının ehemmiyetini her Baı altına gelince, bunda Al· 
lllln bir parça daha arttırmak· pullulu Arif ile Kandıralı Ahmet 
tadır. tutuftular •• ortalıjia hayacan 

Eylll!Un ilk haftası Ankarada veren bir çarpıtma yaptılar. N .. 
>'ııpılacak olan alaturka yağlı gU· f ceda K&ndıralı Ahmet yenildi. 
''• baş pehllvanlık mUaabakauı Bundan ıonra gllnUn en m8hlm 
bu noktadan da lıtanbuldakl mil• gUreılerl yapıldı. Harkea Teklr-
•abakalara baıka bir kıymet H dağlı Hlluyin ile Kara Alinin ya• 
•hemmlyet vermektedir. pacakları intikam maçını bekli· 

Haftalardanberl devam eden yordu. Fakat Tekirdağlı HllHyln 
lııilsabakalarda aeçile aeçile nihai pehlivan hasta olduğu için gel· 
'•çmelıre kalan da destelerde hmitli memlıtl. Bu eebople bu gUrtt 
tliçUk Kara Ali, arabacı arap kaldı 're Kara Ali Afyonlu 111• 
lıınall, kUçUk ortada Balıkesirli leyman ile tutuıtu Ye neticede 

Ahmet ile Bulgaryalı, ortada ya• Süleyman yenildi. DUnkU gftrtf• 
lııalı Hüseyin, Bat altında !erin en mUhlmlerlnden biri da 
1'.:tanl1alı Rıfat, baıta Tekirdağlı Milliyim pehllvan ile çoban Mah· 
liııaeyln yı MUliylmin dünkü 111udun tutuımaıı idi va bu gUreı 
karıılaşmaları en heyecanlı mü• hakikaten heyecanlı oldu. Natlca-
•abakalırı teıkil etti. da çoban Mahmut yenildi. 

Dünkü müıabakaların teknik 
netıcelorl ıllyle oldu: 

Dutıde lzmltll kUçUk Kara 
ı\ıı IHaaau gUreıtlltr. Çetin 
oyunlardandan ıonra Haaan mat· 
lup oldu. Küçük ortada Yıldırım 

Uypeşt Galip Geldi 
Ankara, il (Özıl) - Uypeıt 

Macar takımı ile Ankara GUcU 
araaıadı; yapılan maçı Macarlar 
2· 1 kazandılar. 

Düniı:ll yağlı gtıreılırdtn Uç enetnntane (en llslle Çolıuı Mthınet- Mül&ylırı) 

. -
( 
1 

Kara Ali, Milliyim ve Arif pehlivanlar .............................................................. 
Yüzme 
Birincilikleri 
Yapıldı 

latanbul mıntaka11 yllzma hl· 
rinclllklerine dün Moda yüzme 
havuıunda devam edildi Ye ıonu 
alındı. 400 metrede Galatasaraylı 
Haaı rekor kırarak birinci oldu. 
200 metre Bayanlar da Beykozlu 
Krieantl, 200 metre kur yapma 
Beykozdan Ömer, 400 metre 
Bayanlar da Beykozdnn Krlsantl, 
bayrak yarııında Galataaaray 
takımı birinci oldular. 

Balkan Oyunlarına 
Hazırlık 

Altıncı Balkaa oyunları hazır• 
lıkları için büyük bir dikkatle 
çalııan atletizm federasyonu bu 
yıl Türkiye birincilik müsabaka· 
!arını Balkın oyunlarından ene) 
yapacaktır. 

29 Ye 30 Ağustolta iki gUo 
devam etmek Uıere h a zırlanan 
Türkiye atletizm birincilik mU, a• 
bekaları diğer danclırde olduğu 
mıntakaların bUtun blriı.cilerinin 

lıtiraldl• yapılmıyacaktr 

Dünkü Spor Hareketleri 

At Koşuları Ve Kayık 
Yarışları Yapıldı 

Don menimin OçUncU hafta 
at koıuları V ıliefen dl çayırında 
yapıldı. Seyirci aayıaı kalabalıktı 
Ye koıular çok sevkli oldu. 

Üç yaıındakl yeril, yrım kan 
•• hallı kan taylara mahıuı olan 
ilk yarııta Prenı Halimin lbnl 
Hattafı birinci, Oktalı ikinci, 
GDrbOz UçUncD geldiler. 

Dörtten yukarı yattaki halla 
kan lniiliz at Ye kıııraklannı glr
dlti ikinci yarııta 2000 metre 
muafıyi Ahmet Atmanın (Eıaeks)I 
blrlnclllkle, Bayan Blnnıln Bareıl 
lklnclllkle, RUıtemln Conlu Oçlla· 
cUltıkla aldılar. 

ÜçllncU koıu ( Conk bayırı ) 
koıusu idi Ye buna yeril 'H ya• 
rım kan lngllh: hay'Yanlan girdi. 
Neticede Salibin Alemdarı birin· 
el, ylnı Sallhhı Semlramlıi ikinci 
ve Abmedln ceylanı UçtıncU ol· 
dular. Bundan ıonrakl dllrdUıı.Oli 
koıuya hallı kan Arap hay•an• 
tarı girdi. Meaafı 2200 idi. 81· 
rincillğl Bandırmalı Mehmıdlo 
Güzel Bandırmaaı, ikinciliği lhaa• 
nın GllrbUıll, UçUncUltıiU da Şa• 
banın SU!eği kazandılar. 

Beılacl kotu yerli yarım 'Y• 
haliı kan Arap hay•ıınlarının İf· 
tlraklle yapıldı. Neticede Kema· 
lln Al Denltl birinci, Manlealı 
Tevflk'ln Sada'ıı ikinci, Ahmedln 
Ün!U'ıll de tıçUncU geldi. Derece 
kazanan atların ıahiplerlnı para 
mükafatı 'Yerildi. 

Kürek T eıvik Y anıları 
lstanbul denlıclllk lıeyetl ikinci 

tefvlk mU1abakalarlnı dQo Yenikapı 
1&hlllerlode yaptı. Deniz •porlarında 

emıA'I ieçın kulllplerden, Galatua• 
ray, Altınordu, Haliç, Bıykoı, L S. K, 
Bıtiktaı bu mlltabakalara lıtırak 
etmiılerdir. 

İ.k mtıubaka müptadiltr araoında 
yapıldı ye Hallç idman birinci, 
Alt ınordu ikinci, ıu ıporları llçllncl 
oldular. 

iki çiftelerde Galatuaray birinci, 
Hal:çldman ikinci ıreldller. 

iki çifte dlraeklller de Galataaaray 
hükmen birinciliti aldı. 

Üç çifte dirteklller de de Haliç 
birinci, Altınordu iklacl n Galat1.n
ray Qçlnclllllğll aldılar. 

Dört tekil kluiklerde Beykoı 

birinci, Galatataray ikinci oldu. 
ikinci mOıabaka kıdemıiıler ara-

11nda yapıldı. Birlik klHlk tekneler· 
d• Beykoz birinci, Haliç ikinci, Ga
lataoaray llçUncü oldu. 

iki çifte kıdemılılerde Galataaaray 
birinci, Beykoz ikinci, Altıaordu OçDn· 
tll i•ldller, iki çlfe diuakllltrde Ga
lataıaray birinci, llç çiftede Beykoı 

birlnal, dllrtlllk klklerde Gılaataaa
ray birinci. Beykoı ikinci oldular. 

En ıon mDoabakalar kldemlller 
··········-···--···········-···················· .. -·..-""" 

1 
ar111ada yapıldı. Birlik klklerde Ga· 
latuaray birinci, Beykoı ikinci, iki 
çiftede Galatanray birinci, Beykoa 
ikinci, iki çifte dlneklilerde Galata• 
nray blriacl, Beykoa ikinci, Uç çiftt• 
)erde GalataHray birinci, Beykoı 

ikinci, dllrt!Uk iliklerde Beykoı birini 
n GalahHray lkiacl oldular. 

DDnlıü mDoabakalar bilyllk bfw 
muuffaklyet eaeri olmuıtur. 

lnglliz Profeıyonelleri 
lnglllı profHyonel futbol ta• 

kamları aaha idmanlarına baıla· 
tnıtlardır. Yakında bıılıyacak 
yıni mevılm lik maçları için bir· 
çok oyuncular kulüplerini detfı· 
tlrmlıle, yeni yeni angajman yap
mıılardır. Futbol bonaaındakl 

plyaaa her;Un bir parça daha 
yUkıelmıktıdlr. 

Yurtda 
Spor 

işleri 
Çankırı ( Ôrel) - Şarımızda 

bu yıl ıpor çok canlı bir ıekil 
almıılır. Hemen her hafta Anka· 
ranın muhtelif takımları Çankırıda 
maç yapmak Uzer• davet ıdll· 
mektıdir. Bu meyanda Altınordu, 
Gençler birliği Ye Çankaya gibi 
kuvvetli takımlar bulunmaktadır. 
Altınordu ile Gençler birliği genç 
ıporcularından 80 kiıllik bir ka· 
fllı halinde ıarıııııza geldiler. Bu 
iki kulllbUn takımları karşılaıtılar, 
iki tarafın gllzel oyunu zevkle 
aeyredlldi. Maç berabere bitti, bu 
iki kulübün diğer oyuncularlle 
yapılan bir takımla Çankırı takımı 
de bir maç yaptı. Neticede 4-1 
Çankırı mağlup oldu. 

Çankırı ıpor, Çankaya B takı· 
mile yaptığı maçı 5- 1 kaıanmııtır. 

Çankırı futbol takımı yakında 
cıvar Yilıiyetlare maça çıkacaktır. 
ilk maç Çorumda yapılacaktır. 

Tav,enlıd• 

Ta'YfBnlı (Özel) - iki aydan· 
beri bir takım itirazların ıılirük• 

lenUp giden Demir ıpor, hava 
okolu maçı nihayet yapıldı. Çok 
ıert oynanan bu maçtan sonra 
Demir ıpor bölge birlnciıi oldu ... 

Ankaraya gidecek olan on iki 
gllre ıçl araıında yapılan musaba· 
kada 56 kiloda Seyfi, 62 Musa, 
66 izzet, 72 de Haaan Demir, af • 
11klette Cemal kazanarak HÇı • 

mitlerdir. 
Eıklıehlr atletizm müsabaka• 

ları yapılmıı 66 puvınla hava 
okul birinci, 14 pu'Yanla idman 
yurdu ikinci 4 pu'Yanla TUrkgll· 
cU da UçUncU olmuıtur. 

Çaııkırıda müıabekalar yapan Aalı:arelı ıreııo fulboloular 
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Profesör 
zımdı. 

ub rman'ın 
Kadıköy 

Söz erine Kat'iy n 
utlak Bir D fin 

İnanmak Li
Gizli idi ••• 

Oaman Feyzi gDldO: 
- Seo bu defin h kAyealle 

aklını kaybed cekslo LAmil 
Dedi. 
- Sen 6yle e8yl , profeı8r 

Hubermann söylllyor: 
11KndıköyUndo muhakkak bir 

define var!,, •• 
Profesar Hubermann bir oto

ritecllr; aziziml Profesıör Hub r
mao bu tezi k bul etti mi? Demek 
ki dünyad bono cerhedecek 
iktidarda insan m vcut değildir .• 
Esasen Handan hanım elindek 
bazı tarihi v aaik bunu mllkem• 
mal surette teıblt diyormuv-

Demidenberl esalz, s sslz 
oturup Osmann bakan v Lamll 
dinleyen K mran blrlncl defa 
olarak: 

- Handana linde ıraa iki 
mi varmış? d dl. 

- Evet. 

Lici niuı ., kendiılle beraber 
kaçan bir kaç yakm in anı Bizans 
ateşler içinde horp ederken karıı 
sahile altm taıımııl r.. Bu, Ha • 
dan Hanımın elindeki Yesalkten 
muhakkak surett anla ılmak• 
tadır. 

- Acab bu defin n rey 
gömUlmuım? 

Kadri Beyin hanımı ıoruyordu. 
Lami: 

- Ben bllmly orum ? Dedi 
kimbilir belki Modada her ckşam 
1evdalı1arın llıtilne oturup s vlş· 
tllderi kayaların içine gömUI· 

Uştür. 

Kimraa bir akslsnda gibi 
tekrnrlodı : 

- Modadaki kayaların için 
gömlllmüştilr. 

Yerinden kalkmıotı. Ağır adım· 
larla Lami'ye yaklnşmı tı. Şimdi 
on· n ta yakınında, ayakta duru• 

• yordu. Yüksekçe bir kitaplığa 
kolunu dayamııb. 

- Çok t•Y···· Çok ı y .• HA· 
rikuladc meraklı bir ey ••• 

Lami kendini dinlet bilmekt n 
duyduğu zevk içerisinde mUtema• 
diyen konuıuyordu : 

- Bu, bir f eraziycdlr. Belki d 
Licinius bu altınları do a içeriye 
götürmüştür... Onun en ıon yap
tığı harp o zaman Chrysopolis 
denilen Üaklldarda olmuvtur .•. 
Demek Llciniuı Halkidon'dan ya· 
ni Kadıköy nden Chrysopolia'e 
yani Üsküdara doğrn gitmiştir .•• 
Eğer Modada kıyıya çıkmışsa de· 
mek içerıere doğru yfirümüşttır. 
Oıküdara gitmek için acaba han• 
gi yoldan g çmiştir? Halkidon'un 
yolları nasıl açılmııtar ?.. belki 
nltın çuvallarını daha içerlere 
ta~ıtmıştır. 

O zamanlar Modadan baılı· 
yarek ta içeriler kadar gld o 
ormanlar varmış; diye ftlttiğiml 
ı:an ..... ediyorum. Belki Alhyolağıı 

•eyn Yel değirmeni bir ormandı ..• 
Belki oralar g6mmfiştllr ve altla• 
rında bu~unan erveti bilmey n 
lus:: nlar bu bAlt y rlerln üstüne 
b!nr.lar lmrmuşlardır... Y nhut ta 
bu idhnlnr Haydarpaşa il O kil· 
dar arasındaki bo taprakların 

içinde bull!şuyor .. 

Oaman Feyzi güldO: 

- Eğer bu altın!arın Ustline 
Selimiye kı1latını ve y hut da e ki 

hbbiye m ktebl bfna1ını kurmuı· 

lan pek yazık ol uı. 

- En ki yakın olan ııy, 
bu alhnların eğer GylealldiAI gl· 
bl Bizanstao kaçarllmıılarsa sa hile 
ıöm lmUı olmal rıdır. 

- Evet en mantıki nazarfy 

bud r ••• Es at bla wn ftkrl d 

böyledir... B n Berllnden çıkma• 

dan vvel ba ISylliyordo: (Ye
ni Iıtanbul'da cıkl d flnelor ) 

Hrlevhalı doktora tezinde iki iki 

daha dBrt ed r ıtbl bu defin nln 

rırlnl Bıt r ceAfm diyordu. 

Klmrum rengi upsnrı olmut
tu. Fak t herkes LAmlln hlk yeılle 
meşgul olduğu içi ona bakan 
yoktu... Kadri Beyi hanı f •· 
kaJade erakta um .• 

- P ki oğlu 1 Gece yarııı 

kaçan bu Uclnlus mudur, nedir; 
o adam ıonr ne olmuştu? Neden 
par J n &5 dOğft yerden ala• 
mamıı? 

(Arkası var) 

r rganide 

Ergani bakır madenine kurulan yeni demlryolu llzerinde koşan llL. 
trenin Erga iye, cıver alkın bllyUk seYlnçlerl arasında vardığım bil· 
dfrmlıtik. MuhablrJmfzln gönderdiği bu resimlerde do, bu bereketli 
inkıllp i§ln alt t zahUratı r6rUyorsunuı. 

Açık T ı kkür 
Bir ıenedir mld si de çıkan 

urd n ıztırap ç kcn ve ameliyat 
il dahi tedavi imklna olmadığına 
karar verilen ailemi bu DzUcll 
haıtalıktan yliksek direy tile 
kurtaran Antalya memleket bas· 
tanesi başhekimi Sayın Sabriye 
alenen te ekknr derim. 

Antalyada Balıkpnzarında 
Bakkal Ömer Littfl 

Ta lisiye mum 

lllll 

Tepeba ı 

Belediye bahçeıiode 
8 Perıembe: 9 Cuma 
ıo Cumateaı, 11 Paur 

gOnü akşamlan 

saat 21 de 

DEL i 
OLU 

Yazan: Ekrem Reşit 
B••lell'yen: Cemal Re1lt 

Bebek, latanbul, Şl91ly11 trnmvay vardır. 

Fenerlerin meYkller! Tahmin bedelleri Muvakkat teminat 

Kaledonya feneri 
Tavşan adası 

Akba9, Murto, Adrasan • 
Kınahadaıı fenerleri • 

Lira 
46712 
21258 

58422 

Kuruş 
22 
12 

82 

3504 
1595 

4382 

Yukarda muhammen bedellerile m• kileri yazıla alb ad t 
fenerin mUbaye sile yerlerine konulması kapalı zarf usulile e 45 
gUn müddetle eksiltmıye konulmuştur. Bunların karakterlerile rll'yet 
mesafeleri fennt şartnamede yazılıdır. Vasıfları itibarile birbirinin 
ynı bulunan Akba§, Murto. Adrnsan, Kınalıac!nSl fenerleri bir 

şartnamede v vasıflara yekdiğ rlnd n ayrı olan Tav an ndasllo 
Kaledonya fenerleri dahi ayrı, ayrı ıartnamelerde toplanmak sureti! 
eksiltmeierl Uç kısma ayrılmıştır. Her üç gurubun ihalesi, 15 Ağus• 
tos P şembe gUnU saat 15 d Galatada Çinili rıhtım hanının 2 inci 
katandaki Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnameler Tahlisiye Umum MUdllrlUğlinde muhammen bedelin 
yllzbinde b l niıbetinde bir bedel mukabiJlnde alınacak ve teklif 
m ktuplara 15 Ağustoa P rıembe gUnll saat 14 e kadar Komisyon 
R isliğin tevdi edilecektir. "3474,, 

rlar U. üdürl ·· ğünd n: 
idaremiz ihtiyacı iç:n şartname i mucibince 8000 kilo gaz yağı 

satın nlınacakbr. Pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin 23/81935 ta· 
rihine rnstla}an Cuma gtinll saat 14 de %7,50 gllvcnme paralariyle 
birlikte Kabataştn Levazım ve mtibayaat şubesindeki alım komi&· 
yonun mfir caatlnrı. "4597,, 

>f )f. 

20/8/935 tı:rihlnde kapalı zarf uıu1iyle mllnakasnsı ilan dilen 
Paşabnhçe Fabrikası yük asansörü milnakaş.:ıı tehir edilmiştir, Yeni 
tayin edilec k kailtme gllnll ayrıca llftn edilecektir. " 4599 ,. 

Afuıtos t2 

1 Borsada 

ta de 
_e_e_r __ y k! 

Yurdumuzun baılıoa ihracat mah- ı 
ıullırinln latanbul plyasa1anda •on 
bir haftalık alım ıatım v ly tini
ni ıu ıiliunJard.a bolaoaktmız. 

tron - Afyon piyasası dur· 
r halini muhafaza etmektedir. 
Piya1amıza Anadoludan az mal 
ııeliyor. Şimdiye kadar gelen af· 
yon ikdarı topu topu 30-40 
ıandık arasındadır. Bunların alı
cıları da pek n zlı olarak bulun· 
makta ve fiatlar şimdiye lcadar 
gör lmemftı bir 1eviyede kalmak· 
tadır. Yedi gün içlnd afyonlera 
s rbest piyasada lcilo başına ve• 
rilen flat 335 kuruş etrafında 
idi. Y nl rekolte hakkında gelen 
hab rler göre bu yıl mahsul ilk 
aUnlerde umulduğu gibi öyle 
f vk lAde bir dorumda olmadığı 
anlaıılmıttir. 

T ftlk - TUtik plyassıında 
h fta içinde Almanya için bazı 
alışveriıler olmuş ve iki yllz 
balya kadar iyi Anadolu malları 
kilosu 65 kuruıa kadar satın 
alınmıştır. Ancak Almanların 
lışları mahdut kalmış Ye bir ay• 

danberl piyasamızdan klllliyetll 
miktarda tekrar mal almıy bar 
byan Sovy tler bu hafta içinde 
bulunmamışlardır. 

Mamafih alakadarların Sov· 
yetlerin ve Almanların ergeç mu· 
hak ak alıc\ olacaklarına kani 
bulunmakta ve bu Omltle hareket 
eden satıcıların yarattıkları ha a 
plyosnyı aağlam bir durumda tut• 
maktadır. 

Y P Aı - Yapavı piy S&• 

aında sUkünet berdevamdır. Hafta 
içinde hiçbir iş olmamıştır. Ala
kadarlar Sovyet Rusyamo bu yıl 
yapağıfara karşı rakipsiz kalma· 
larından dolayı bu piyasayı ihmal 
ettiklerini ileri sllrmektedirler. ince 
mallar Ozerlne vaziyet daha iyidir. 

• an sa ş 

Y erJI fabrikalar ve dııarı 1 
Traky ve hmlr ince yapağı) 
Uzerin b ıı işler yapıla bilecekt 
Piyasanın umumi hareketi d 
gundur. 

Buftday - Buğday plys 
ına a~ mal gelm ktedir. Anad 
iataayonlarınden henllz dök 
başlamamııtır. Bu yıl mnhsul 
kısa olacağı yolundaki haberit 
bakarak bu az geliş tab~ add 
Junmnkt dır. 

Adan ticar t odası tarafınd 
yapılan son tahminlere göre Ç 
kurova mıntaka mm mahıulU !~ 
dir. Bu yıl bu havalid l 19.bl~ 
hekt r araziye buğday kilmiş~ 
Bu sahadan 113.376 ton buğd 
alınması da imkan dahilinde g 
rfilerık tahmin dilmiştir. Ad~ 
ticaret odası tahmin komlsyoJ! 
bu mahsulUn 37.000 tonunun ihr• 
olunabileceğini ilan tm ktedir. 

Piyasa sağlam olarak beyaıl 
içiıı altı kuruş on paraya, sertle 
için d beş kuruo on parsl 
kndardır. 

Arpa - Arpa piya1ası ge 
ek bir hal almışbr. Çuvs 

Trakya malları fıkele tesUrnl 
kuruş, 4 kunıı beş paraya mtl 
teri bulmaktadır. lhrac t iç 
istekler ltalya hesabına oJrns 
üzere mahduttur. 

Fındık - Fındık piyass 
geç n haftaki vaziyeti muhafa 
etmektedir. Fiatlar yükleme mo 
&imine göre 41 kuru tan 48 k 
ruşa kadardır. Piyasanın kana 
tine göre bu fiatlar alıcı ade 
artmazsa biraz gerileyebilecektif 
Şukadar ki 48 kuruş olan Ağııf' 
tos yüklemeleri için bu mUtale1 

varitdir: Teşrinlerden sonra olıı9 

yüklemeler için 41 kuruı norl]}• 
görilnmektedir. 

ığı d o: 
A gari takriben 240 beygir kuv1 

veli d kondenseli kampavend sis' 
temi dakikadaki adedi devri takri1 

hen 200 olan lokoınobil vegahul 
kazanı ayrı bir buhar makin ı ile 
bu makina i e doğru raptedilmiŞ 
( kagı sız )200kilovatlık ''Triphase,ı 
3 0-220 voltluk n son model jene' 
ratörü ile beraber Manisadaki ye1 

rine konmak ve iş er bir halde tes' , 
/im edilm k ~artil (Gümrük resmt 
belediyeye aittir) bir makina alına' 
caktır. 

Taliplerin fiyatlarile birlikte Ma1 

nisa şarbaylığına 20 gün zarfında 
müracaatları ilan olu ur. 

Ş hir içinde ilah taşımak Oz:ore evYe1ce Emniyet MUdlirlağfi 
tarafından kendil rlne v slka verilmiş olanlar bu veaik larıD1 

hemen Emnfy t mUdürlfiğllne iade tmel ri IAzımdır. Bu \'esiknlat 
bundan sonra mut ber olmıyacağından kimde bulunursa 1 tirda" 
ddçln polis teıklllitına da ayrıca tebllj'at yapalm ıştır. (4S•rn) 
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5Trk r le5 

L i 
açılmı br. Huaual derslere 

KAYDA BA 
1STANBUL 

Her lisan 
için kurslar 

bu müddet için mllhlm tenzllAt 
LANIL iŞTiR 

H lit Paşa, 
o··şünül cek 

zerinde Durup 
ir Şahsiy tti .. 

37 3, latlkUU caddesi 

1 

ANKARA 
Kony• caddesi 

M dde 1 - Buraanın lım t Paıa caddeainde Evkafa ait (101 
103, 105, 107, 109) No. lu araaya y pılacak otel ve garaj yapıs; 
kapalı zarfla ek&iltmıye konulmuttur. Keılf bedeli (19079) Ura (39\ 
kuruştur. ı 

( Ayv lık gibi nazik bir mın· 
takada, All Bey gibi vatanperver· 
liğile maruf bir kumandanın bu· 
lunması, talihin ve tarihin bir 

· ıütfudur. Ayvalık ıayet bir iıgale 
maruz lrnlırsa, Ali Beyin ne 
11uretle mukab le edeceğinden Ye 
lorlht vazifesini ifa eyleyeceğlnden 
Kolordu Kumandanlağı tamamllo 
emindir.] 

Irak çöllerinde, lngilfz lııtllli 

ordularına göğUa ger n bu TUrk 
kahramanının; AyYalığa karoı 
vukubulncak Yunan tasall6tuna 
karşı göstereceği mukabele • o 
saatlerde p k acı ve pek hazin 
hl11lyat ile dllhôn olan • heyeti 
biraz teselll etmiıtl. 

Yine o ıırada, Miralay Kazım 
Beye gizlice bir haber gı1mlı : 

- Halit Paıa, ortalık karar
dıktan ıonra &izini• görüımık 
lıtlyor. 

Denllml§tl. 
Halit Pa a; Ozerlnde bir an 

durulup dUıUnUlecek bir ıahsl· 
yetti. Bu zat; o havalide pek bU· 
yllk nllfuz ıahlbi idi. Eğ r onun bu 
nüfuzundan istifade edilirse, hiç 
oüphslz ki mllhim bir muvaffaki· 
yet temin edil cekU. Buna binaen 
Halit Paşanın istediği bu gizil 
mUldket hey tin knlblne parlak 
Omitler v rmfş; ikinci bir teselli 
noktası te kil etmlıtl. 

Ak om, sabmnzlıkla beklen• 
mivti. Ve hakikaten ortalık tama· 
mile karardıktan sonra Halit 
Paıa, yunanda iki adamilı ot~le 
gelmişti. Padişahlık deninde 
baıa taıra eırafı gibi ( Mirimtran 
rUtbeal ) Yerilmiş olan bu ıi•ll 
( paıa ) , henUz genç sayılacak 
bir yaıta idi. Yanındaki adamları 
ılbJ, mlllJ elblae glymiı; ve 
mDkemmelen ıllAhlanmııtı. Bütün 
o h valiye Un salmıı olan bu 
Türk beyinin çalım ve gösterişi 
gibi, KAzım ve Bekir Sami Bey• 
l re vukubulan teklifi de cidden 
pek parlaktı: • Bu gece, derhal 
hareket edecekler. Hep beraber 
( Manisa ) cıvarındaki ( Belen ) 
kUyUne gidecekler. Ora111 karar• 
gah olacak. Halit Paşa, o hava· 
lido kendisine merbut olanlar· 
dan derhal on bin kiti 
toplayacak. Bunlar, Manfaadaki 
ask r kunetllo blrlettirilecek. 
Yunanlılara karıı ıiddetle taarru• 
ıa geçilecek. Ve, dUıman kendini 
toplamaya vakıt bulamadan lzmire 
alrilecek. 

Teklif, cazipti. Halit Paıa 
gibi o cıyarda halsiz hesapsız 
emval, emllk ve araziye malik 
olan bir TUrk Beyinden de ıUpbe 
edilemezdi. Buna blaaen, derhal 
bu pllnın tatbikine karar veril· 
11ıi1tl. 

Gece yarııı olmuıtu. Akblaar, 
derin bir ıUkOn içinde uyuyordu. 

Bu sırada, kaaabadan, 1e&1lz 
•adasız Uç atlı Ilı bir 6kUz ara• 
baıı çıkıyordu. Bu kUçDk kafileyi 
teıkll edenler do ıu zevattan 
llıUrekkep bulunuyordu ı 

Miralay, KAzım Bey. 
Miralay, Bekir Sami Bey. 
Bokir Sami Beyin yaTerf, 

YUzbaşı SalAhattln Bey. 
Kizım Bey la biraderi F ethl 

Bey. 
Halit Paıa. 

iki adamı 
Muallim Vasıf Beyle mllllzım 

Faruk B y, bu yolculuğa lıtlrak 
etmemlılerdf. Onlu, ertesi gUnkU 
treni Bandırma Ye latanbula 
gidecekJerdL 

Kafile, ( B len ) yoluna do~ru 
ilerliyordu. Yollar, bozuktu. Gc· 
cenin zifiri karanlığında hiç bir 
ey glirUnmUyordu. Sinal bir yağ· 

mur yağıyor, h yvanlnrın ayakları 
mütemadiyen ayıyordu. 

Bu ıssız ve karanlık gecenin 
yolcuları, bu mnt madt yaimurun 
altında sırsıklam keılJiyorlardı. 
Fakat Yatan ve millet kaygusll• 
ıız.lıyan kalplerinde, •• kUçUk 
maddi bir utırap bile duymuyor
lar; bir iki iUD zarfıada kazana· 
cakları muvaff aklyetln, millete 
Yereceğl sUrüru tahayylll ederek; 
btltUn bu zahmet ve m akkatları, 
hiçe sayıyorlardı. 

Bu çetin yolculuk, glln doğar· 
ken hitama erml ; kafile ( Belen) 
yolu Uzerinde bulunan (Koyucak) 

köynn gelmlıtl. Halit p ıayı g8-
ren köylüler, Adeta korkuyu an• 
dıran bir bfirmet g6atermektelerdi. 

Halit Paşa, derhal muhtar ile 
ihtiyar h yeti nzalarmı toplamış 
emretmfye başlamııtı: 

- Falan k8yden; otuz atlı, 
yirmi piyade. filin köyden yirmi 
bet atlı, on beı piyade, çabuk. 
Bei günlUk erzaklarını berab r 
olacaklar. (Belen) kayilnde beni 
bulacaklar. 

Bu emirler, derhal icra dili· 
yor; tlanna atlayan köy d likan
hlan, ok gibi etrafa dağılıyordu. 

Hey t memnundu. itte ; mu· 
vaffaldyetl t mfn edecek olan 
taliio tik tebesanmlerl, Adet 
gözle görülüyor; ayn ayn hep• 
sinde de yUkaek bir heyecan 
uyandırıyordu. 

Arlık b r tarafa beher g1ln· 
derilmiı, öğleye kadar lıtir • 
hat edilmişti. Akıam gtın batar• 
ken (Belen) gimc ktl. 

( Arknaı ar) 

Di 
ız Ertik " S 'at,, Okulu 
ktörlüğ .. nden: 

ECELi ve gnndUzlO 15/8/1935 den başlıyarak Okula 

t ızayell~bacaktır. EC L Ucret Uç partide alınmak Uxe• 

re 200 liradır. işyar çocuklarından yüzde on ekıik alınır. 
Okula ilk ve orta okullardan diplomalı olanlar girebilir. Orta 

okulu bitirenler iki senede diploma ahrl~r. 
Yazılmak için P AZARTESI PERŞEMBE günleri dokuzdan 

b elje kader okula baı vurulmalıdır. 

bul Zira t Bankası 
Garlmenkulnn 

Cinsi M Ykil 
Senet No. Borçlunun isim ve adreal 

212 KUçUkköy Neslp oğlu Aaaf Tarla Muhtelif 

229 
233 
264 
281 
270 
171 
147 

Dolayoba Ali oğlu Hulusi 
,. lsmail oğlu Raif 
" Mehmet oğlu Ahmet 

Maltepe Mustafa K. F tiye 
Dolayoba Ali O. Nuri 
Maltepe Davut Zeki 
Yalova Nail kıı:ı Hayriye 

183 Dolayoba lsmail O. Ahmet 
134 Merkez ef. Sadık O. Şakir 

veresesi. 

225 

254 
273 

271 

257 

259 

Eyüp DUğmecller Veli kızı 
Halime 
Kartal Said otlu Ali 
Y alo•a Samanlı Raıit oj'lu 
Lutfl 
Yalova Kadıçiftliğl lımall 
oğlu Hamza 
Yalova Kadıçiftllil laa otlu 
Musa 
Kartal Çamlı köık Mihriban 
vo Sıtkı 

" il 

Tarla ve bcstan 11 

Bağ Pınar 
Tarla Ayazma 
Bostan Kaynarca 

" Dragoz 
Tarla e 5 odalı Salahattin B· 
ev çiftli il 
Tarla ve bostan Muhtelif 
SUmbllllll boıtan Topkapı Tak· 
gediğinden mUn· keciler 
kalip 21 No. lı köık 
Te 5 maıura tatla ıu 
Tarlanın 60 da Dotmecller 
59 hissesi 
Bağ ve köık 
Tarla 

" 

" 

Rahmanlar 
Kara çah 

·Muhteld 

.. 
Tarla Zeytinlik •e ,, 
kuyuyu havi bo .. 

2 - Bu işe id ıartname Ye evrak ıunlardır. 

(A) Eksiltme prtnameıl. 

(B) Mukavele sureti. 

(C) Şeraiti umumiye 
(D) F nni ıartname 

(E) Keılf cetveli ve realm 

lıteyenl r bu ıartnam lerl evrakı (95) 
llnde Buraa Evkaf müdüriyeti ile 1 tanbul v 
fennly inden a!ablUrler. 

kmuş bedel mukabf· 
Ankar Evk f hey'otl 

3 - Eksiltme 20n 1935 tarihinden 15/8/935 Pertembe günUne 
kadar olup 15/8/935 gllnfi &aat JS de Burı Evkaf idaresinde ek• 
slltm• komiıyonunda ihale yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usullle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gir bllm k için (1431) lira muvakkat teminat 

•erm si bundıın beıka aıağıdakl vesikaları haiz olup göstermeıl 
lizımdır. 

(A) En aıağı (20000) lir bk y pı iti ıyaptı§'ına dair Evkaf 
heyeti fennfyesinden •eya Nafi B ş mnhendi llğinden taıdikli veaikfl. 

(B) istekli mimar vcy mühendis olmadığı takdirde müteahhit 
ile b raber her suretle şeriki mes'ulü olma Uzere mes'ullyeti fen• 
niyeyi d ruhte eyliyecck diplomalı mimar veya mUhendia göatermeıL 

(C) Arttırma kıiltm kanununun 3 tincU maddesinin (A) 
ve (B) fıkralarında yanlı vaaıfları b iz ise bun dair vesika. 

(D) Ticaret odeamd kayıtlı bulunduğuna dair kanuni vesika. 
6 - Teklif mektupları yukarıd 3 Uncu maddede yaztlı ant• 

ten bir saat evveline kadar Bursa Evkaf müdüriyetinde komisyon 
ııetir rek makbuz mukabilinde kılltme komisyonu relaine verile
cektir. Poıt ile gönd rll cek mektupların nihayet Uçllncll maddede 
yazılı aaate kadar gelmiş olma ı ve dıı zorfın mllhUr mumu ile 
iyice kap tıJmıı olması lazımdır. Postada olacnk geçlkmoler ka· 
bul edilmez. 

7 - Bu Jı için evvelce mllr caat edenler eksiltmeye girebll4 
m k için yukarıda ikinci maddede yazılı vrakı keıflye ve sair yl 

y niden alacaklardır. (4213) 

Kıt' ev 
10 

4 
2 
1 
1 
ı 

1 
3 

.7 
1 

1 

1 
1 

4 

9 

n • • 
2 

Hektar 
9 . 
2 

ı 

ı 

2 
109 

2 
2 

5 

2 
8 

4 

14 

9 

2 
Metro 
8785 

3894 
9190 
4913 
9758 
7326 
1835 
5886 

7119 
8698 

8158 

225 
2?37 

9642 

1572 

3764 

Emlikln numaraları 
91, 39, 24, 33 116, Si, 118, 91 
91, 69 
72, 29, 5, 6, 7, 8 
26, 27, 28, 20 
Yeni 1299/l 

" 2 
Yeni 4645/14 
Yeni ı 154/49 
8, 9, 10 

26, 31, 13, 16, 3, 25/26, 10 
Yeni 6/8 eski 20121 

Eski ve yeni 3 mükerrer 

Yeni 16/18 
177 

it No. 29, 28 27, 26, 30 

Sıra No. 12, 13, 14, 15 

it No. 10 32, 74, 76, 77,79, 80 
84, 73 

•e b8cekhaae 
2 Erenköy Emin• Aliye NHip Çeogelköy hududu dahlllade iki hane ahır ve aamanlık •• mer'a ve tarla ve bahçe ve mUştemiHHı 

salreyl havi Çaprazlı •e Kekikli denilmekle maruf çiftliğin mukataalı mahallinin tamamile lcareteynll 
mahallinin 630 da 560 hl11e1lnln mlllklyetl •• Yenlköy Köybaıı caddesinde 146/166 sayılı 5U6 arşın 
mıktarındakl mahaWo 180 hlaH itibarile 115 hlasesl tam ve yine 20 sehminin tekrar 180 de 130 h~ıesl 

Borç almıı oldukları paraları •adenln geçmesin• •e yapılan tebllğala rağmen ISdemedlklerinden dolayı yukarda isimleri )'az.ıh borçlu· 
)arın bankamıza birinci derece ve aırada ipotekli •• yine clnı •• hudud Ye meYkileri yukarıda yazılı gayrı menkullerin 1697 numaralı 
kanuna tnflkan bir buçuk ay mtıddetle açık arttırmaya çıkanlmıı •• ıartnamesl 917 /935 tarihinden itibaren bankamız kapısına asıl:nı'iltır. 
ihaleleri 23/8/935 tarihine mUaadlf Cuma gtınU Hat on beıde yapılacak ye arttırma bedeli haddi lftylk görlilmediği takdirde en son ı:rth· 
ranın ta•hhtıdU baki kalmak ıartlle mUzayedeyo deTam olunarak aa7rı menkuller 9/9/935 tarihinde Pazartesi gUnU saat on beıde en çok 

arttırana ihale edilecektir. Pey paraıı ytııde yedi buçuktur. 
Dahı fazla malümat almak lıtiyenlerln Bankamız Zirai lkraıat aenlıin• mU ... caatlan !Uzumu UAn olunur. 
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D e 
Yazan: 

M. Turhan 

P iri Reiıı- Murnt Re'ıı - Hadım smeYmRD 

. Saray damları Aden H .. kümdarının 
Filoya Gitmesini Uygun Bulmuyorlardı .. 

Genç kaçağın 
yazııını tanıyordu. 

Bu ubeple o mek· 
tubun doğrulutuna 
ve ToramaDdan 
Q'•ldlj'ine flıphe et• 
m lyordu. Öyle de 
olma Toramanın 

adını duymak, onu 
çileden çıkarmaya 
yetecekti. ÇünkU 
1alnız o ad, benli• 
tlnın derinlikle· 
rlade kanayan 8t• 
lem ateıinl, ~8real 
yaraaını deıebile• 

cek bir mahiyet 
t ııyordu. 

Emir Amir lıto 
bu ruh ve bu hın 
buhranı içinde ne 
y ... pacatını bllml· 
yordu, yerlnde du· 
ramıyordu, bir ka
ıed o turamıyor• ..46J~~m 
du, ( T oramnn, 
Toraman ) diye 
bağırarak sıerçek· 

Hen bir d it hez• 
7aru glbteriyordu. 

Y anındakll r O• 

nuo, kUllenmlt 
.anılan Hkf ihtira• Dilşllnceleri den ıııyrılmak için bir defa da f çkf yl, 
sına yeni baıtnn 

kapıldığını n daha dojtr111u bir deli• 
ilk nlJbett geçirditinl 1anara1I t•int 
ediyordu. Bir TOrk fllo1UDUD Umanda 
bulunduğu bir g{lndl b8yle bir delilli 
bUyQk bir fel4ket demektir. Ldkln 
klmıe ağzını açıp da bir ı8z ı8yle• 
mlyordu. QüakG EmlrAmlr, hoıuna 
ıltnıeyen tek bir 181 l9ln bir ömrQ 
4evlrrne1cten çeklnmey•n adamlar• 
dandı. Bir kelimenin ıncıaı bir kalp 
parçalamak çıkarırdı, 

Bundan 8tUrO A~tD 1arayında 
bulunanlar dillerlnl a1tıılarıada klHt• 
lemlılerdi, Hula bir tel&ı lılade 
Emirln etrafında dolafıyorlarda. Neden 
ıonra lçyüıll bilinmeren durumu yt o 
o aydınlattı, yorıua Ye argın Lir 
k8oeyo yıtılarak adAmlarına kararını 

anlattı: 
- Türk filosuna gldecetlm, aml• 

ralı görecetim. Bunun için armaıa • 
lor düz.On ve amiralo da haber uç"• 
runl 

fl&rnbı ıınadı. 

böyle durmadan ölmek ye yln. dirilip 
ylna 6lmtk ac111ndıın benlltlnl koru• 
mak lçln birçok yollara batYurdu. 
JHrfn sııuı1a lçmeğl sınadı, olmadı. 
Baıkıı nkıtlor kolayca uyku getiren 
ıarap, timdi uyku kaçıran bir kamçı• 
ya benzemlıtı, emir Hasretlerini dile· 
tine kıi•uıturacak yerde dlletiDden 
uzakleıtırıyordu. 

Sonra barom dairlslae ılrdl, Ha· 
beıt•, Sudandan gelıpl , Venedlkll. 
lerden utın alınmıı k9YU eımer, ıl• 
flrl ıi7ah, sarı YO beyaz birkaç dQzl. 
ne kadın araatnda i9 ateılol ıöndOre· 
ctJr, erteal ıUnUn relmHini kolııylaı· 
tıracak bir •ilence aradı. Fakat Toza• 
manın ha7alı, bUtnn o kad ınların kıu• 
makarııık renkleri Oatünde yUkıell· 
yordu, harbanal bir eğlenceyi tata •:ı· 
)atıyordu. 

O aabah TOrk flloıuna 

Çılaıo emir haremden ahıra, ahır· 
dan babç•ye, bahıeden yine ıelim• 
hğa gıçti. Atların, kıarakların, ccy• 

uıaktao IAoların, ko7unların, kuı.ulıırın klın • 
b11e bakmak letemiyen, amiralıb glSn• meleri, böğlirmel rl, melemeleri de 
derdiği elçi ile konuıurlCen apaçık onu oyalayamadı, nedimlerinin cakla• 
ho,nutauzluk ız8steren emirln birden hanlıkları 7Urcğlndekl özlem ntcı' nl 
bire durumunu detiotlrmHi, filoyu kOlleyamedf. Bununla beraber lıu 
ılyarote kalkıımaaı ıaraydakllerfn gldiıler, gellıler; bu dldlniıler, huca• 
hayretini uyandırmakla beraber dıllye layıılar ara1ında ıaatlar da eridi, 
dönmllf olan cmir :n teısbih çeker gibl geçti, gece bitti •• yeni glln baıladı. 
anageldiği Toraman adı bu değltlk· Şimdi Emir hazretleri tunl t)cl 
ilkte o kaçak gencin tinci ( manevi » uğraııyordu. Saçlarına kıno, ukalına 
bir tesir 7aptıtını ıöıterdiğlnden mı.k ıUrOyordu, tepeden tıroata ka· 
hemeıı hepıi l:ıyık ~ltından gOlliyor• dar nnberle tOtllllenlyordu. Onda ye• 
lardı. al gbey glredk olan bir delikanlı 

Yalnız Tornmandan geldi il ıCSyle· heyecanı vardı. Hiçbir ltoıtOmG be. · 
nen mektubu emire ıunmuf olan bat ycnmirordu. Boyna g6m)ek •• entari 
kapıcı ıu durumla o mektup araaında değlıtlrlyordu, Nihayet 6tleye dotru 
bir mOnoHbet l:ulundutunu anlamıfh. bu it dt bitti. L&hQri ıaldoo kuıa· 
Fakat o da Toramanın filoda bulundu. j'ını eardı,.lrl elmular Ye zOmrUtlerle 

beHli altın sı•nma hançerini taktı, 
ıırm• iılemell maılahını ıiydi, deniz 
kıyıııaa kadar kendine yoldaılık ede· 
cek alayın dOıelmeal emrlnl Yerdi, 
bir mllddet de onu 1eylr ile oyalandı 

Q'unu kestlremlyerek kondiılnden U• 

dece haber sıeldiğhıe hllkmedl7ordu 
Ye bu haberin emirl zıvanadan çıkar• 
ma11nn ıaııyordu. 

Bununla beraber koca btr Adea 
hOkümdarının sıellıl güzel fU01a rlt· 
mesini uygun bulmıyan saray adnmları 
yDx dcredb ıu getirerek, el etek 
8perek, tatlı diller dökerek herifi 
biraz yumuıattılar, llkln amlrala ha. 
her yollamıya razı ettiler. Bu 
iti gilçlUkle onnylıyan Ye ylH 
ıUçlükle yerine oturabilen emir, 

"'TGrk amlralını aörOp filoyu ziya· 
ret için isin İlteyecek olaa adamı 
hemeD yQla çıkarmııtı, dlSrt ı~ble ' 
onun geri dönmealnl bekliyordu. NI• 
hayet bu da oldu, Törk donaamuına 
ıtden ura7h lıyar geri geldi, aalra• 

.<lftn erteai gUn 6~1eden ıonra emirl 
••bul edeoetl haberini retfrdl. 

Erteıl gGnO Ye filoya tldlJmek 
Gıe•e kararlaıen ıamaaı bulmak l~ln 
1Byle b6yle 7lrml d6rt Hat 8'•çlrmek 
llıımgellyordu. Bu uzun dnreyl sıe• 

'°""irmek emiriD gözOad• yirmi dBrt 
kea a:mek kadar ıttç bir teydl. Herlf 

ve nktln gıldlQ'Inl ıörlinee genlı bir 
nefes alarak atlandı, yola dllzOldG. 

Ynza.a pek seyrek görebildikleri 
emirin geçiıinl görmek için çoluk 
çocuk, kadın Ye erkek bOtQa Adenll 
1ollara d6külmOılerdl, ''BirekAllah11 , 

Birek&llah,, Diye onun ıırmalı mai· 
lahını, pırıltıh hançerini, ipek entari• 
ıial nlkııhyorJardı. O kendi ı!.isllne 
dikilen irnr nlıll g6ılerlt, yine o ıll· 
u atılan alkıılarla llkilenmlyordu, 
göz bebeklerine rapııık duran hayali, 
Toramanın bll!iır renkli endamına 
Hcdeler ederek yol alıyordu. 

Emir hazretleri elinden gelee ya• 
nındakl alayla, o atlarla ve uıaklarla 

TGrk filosuna gidecekti. Buna imkan 
olmadıtı için kllçOk b1' kalabalıkla 
aanbuklara [tek kOrelııll Ye ıepet hl· 
cimi kayıklar) sı•çtf, amiral baıtar• 
dHine dotru kürek çektirmiye ko· 
)'Uldu. 

(Arkaeı ••r• 

SON PO STA 

Bir Posta 
Müdürü 
Neler Yapmış 

( B:ı ta rafı 5 inci yfixd e ) 

- Fakat gördün mU ya? Şimdi 
motörlo beraber ... Senin vaıifen 
varl Ne işine gerek motörcUlükl 

- Maaıım yetişmiyordu. 
- Diğer memurlanmıı: senden 

fazla mı alıyorlar? Pekalil yetişir. 
Fakat böyle motörcUlüğe, deniz 
ticaretine kalkıhrsa sonu da böyle 
olur. Hem sen ıon ay içinde 

aldım diyorsun amma heaabat 
·öyle ıöylemlyor; bu (2927) Hrahk 
para ~tedenberi alına alına yok 
edilmiı .• 

- Defterler açık efendim, 
hesap meydanda. 

- Öyle, 6ylel Defterler ter• 
temiz: Hesap meydanda. 

Tahklkahn derfnleıtlrllmeslne 
kttrar verilerek duruşma haıka 
gUne bırA kıldı. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORM BiN 
'I't1f · J .;ı: Ch lata Po-ta kutuf!n 1"!'i5 

latenbul eallye altlncı hukuk 
mahkemesinden: Nuri tarafından 
karısı Beyazıt Koıka cadd 11i 152 
aayılı Silleymanın evlndo Aılye Zeki· 
ye aleyhine cçılan boıanma davasın• 
da mOddel aleyhin ikametgihının 
meçhuliyetlne mebni dantlyınln on 
beı glln mOddetle Hanen tebliğine 
ve tohkikatın 14/J0/935 Puartui 
aaat 10 a talikine karar verilmiı ve 
bir nOshnıı da mahkeme divanlınne· 
ılne uıln;ıı bulunduğundan muayyen 
gün ve ıaatte uliye nltıncı hukuk 
mahkem~ıinde bulunulmaaı lilıumu 
ve aksi tekdirde tahkikııt vo muha· 
kemeye l{ 'yab nda bııkı'acnğı teblif 
yerinde illn olunur. 

Ağuı!os 12 

Piyango Keşidesi Bitirildi 

Bugünkü Keşidede Kazanan Numara
ları Aşağıdaki Sütun arda Bulacaksınız 
On Dokuzuncu Tertip Tayyare Piyangosunun Dördün• 
cü Kefidesi Bu Sabah Asri Sinema Salonunda 

Bitirildi. Bu Keşidede Kazanan Numaralar Aıağıdadır 

35000 lira 50 lira 
Kazanan 

13416 
Bunun 75 yukarı ve 75 aıağısı 

iklter lira amorti alacaktır. 

15000 Lira 
Kazanan 

11736 
Bu numaranın 75 yukarı11 75 

aıağııl 2 ıer lira alacakhr. 

3000 Lira 
Kazananlar 

·' 
24601 

1000 Lire 
Kazananlar 

2221 
500 Lira 

Kazananlar 
26985 
7317 
6808 

18007 
5143 

13425 

29994 16531 

7838 25525 
26236 18084 24801 

150 Lira 
Kazananlar 

5063 
3469 
7927 

29131 

28538 
11765 
2782 

24115 

26665 
22345 

9787 
16797 

100 Lira 

24878 
2870 

16026 
14136 

Kazananlar 
23054 
7031 

12343 
25274 
19454 
18192 
6811 

16588 

330 
6828 
3559 

10436 
1775 
2168 

17524 
13136 

Mükafat 

10343 
1614 

20060 
9519 

20395 
26421 
29812 
26042 

9574 

671 
700 

13714 
14932 

19780 
8802 

16402 

20000 liralık mUlcafat en son 
çekilen ıu kırk numara arasında 
taksim edilecektir. 

-12734 8210 27016 
17499 8436 22sı8 

18003 15913 ~0034 
22691 5225 28229 
6798 17254 28722 
2007 14871 2ı068 
9811 28989 18415 

15271 18937 20067 
21101 24656 22827 
15671 1971 24538 

21491 
29715 
25998 
21781 
19431 
21306 
29417 
18145 
15082 
24700 .............................................................. 

Japonyada Su Bas
kını Faciası 

Tok10, 12 (A. A.) - Mnthfı 
bir yağmur merkezi Japonyada 
su baakıolarma sebep olmuş, 
bOttın mahsul harap olmuıtur. 
20 610, ao ,...... yardır. 

12288 
11680 
7402 

23235 
17672 
5667 
6809 

19418 
3327 

12548 
5654 
4672 
3163 

19727 
7105 

27723 
23811 
12181 
8518 

25344 
20500 
4890 

19402 
6049 
7103 

12872 
9994 
5338 
2573 

28510 
11659 
22685 
18775 
12064 
11934 
10180 
24845 

Kazananlar 
19621 
1164 

24586 
2185S. 
15746 
11906 
11238 

4602 
6523 
7460 

11414 
14093 
10321 
23793 
12251 
10743 

584 
12896 
6346 

6953 
1419 
4193 

13371 
8705 
5378 

14416 
15443 
22358 
2048 

18296 
28626 
18713 
12367 
4030 

25363 
22549 
21845 

8313 
1317 

10291 
25246 
3376 

29507 
26761 
18751 
13189 
25630 

765 
20158 
7682 
4550 

29384 
27462 
21301 
23343 
19776 
14446 
3694 

11404 
28907 

26097 
14897 
29934 
15482 
3718 

24682 
~9753 
15578 
2045 
2147 

19850 
15125 
6951 

21840 

30 Lira 
Kazananlar 

9408 16226 16116 
14912 8113 22959 
2025 5362 5884 

29026 22281 13260 
26723 24805 12509 
14513 8247 23081 
22857 13705 2630 
9021 29141 21088 

29184 2477 103 
20225 12370 11129 
7895 9100 24645 

24779 1659 ı 67 
14911 33141 4519 
4865 22961 15874 

22182 282 10719 
13234 25605 26636 
24040 20000 12423 

17442 
21768 
7307 

2781 ı 
2030 
2564 

24045 
13055 
28159 
23321 
12449 
4850 

15322 
3869 

20254 
3858 
4974 
1001 
3625 
8561 

14109 
8~12 

15821 
6218 
3481 

24436 
6776 

17613 
9731 
3664 

24440 
15366 

2= 21178 
16086 
24462 

22404 
16990 
17098 
4$81 

········································•·······---/ki Kere 
Bahtiyar 
Evvelce O'ç Bin Lira Ka
zanmııtı1 Şimdi De 15 

Bin Lira Çıktı 
Bu keıidenin 15 bin liralık 

ikramiyeal BeyoA'lunda kadın 
berberi Hayrlye çıkmıştır. Kadri 
evvelce de yine piyangodan iç 
bin lira kazanmıştı. 

Zen cilerleltalyanlaı 
Birbirlerine 

Girdiler 
Jersey Sitl ( Amerikada ).12-

Yüzden fazla zenci ve lta11an, 
bıçak ve ıopalarla bfribirlerln• 
girmişler, bu kanlı kavgayı 500 
kadar halk aeyretmlıtir. 

Polis gözyaşı akıtan gaz 11ka• 
rak kavgayı dağıtmııtır. Bet kiti 
yaralanmııhr. 

B.ir Japon Generali 
Yaralandı 

Tokro, 12 (A. A.) - japoa 
askeri işler umum mOdürO Gen .. 
ral Nagata muavini tarafuaclaa 
kılıçla yaralanmııtır. Vaılyetl pis 

l .•tırd,r. 
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Siz; çalııtınaz, çabaladınız; 
ınekteplerden diploma aldınız. 
Ben de; didindim, u~raıtım; (ha· 
)'nt) tan ehliyetname aldım. Biraz 
ıekiim, biraz da idare kabl!iyetim 
de itime yaradL Kendime gib:.el 
bir program çizdim. Hiç telAt et· 
ıneden, ağır ağır bu programın 
tatbikatına glrlıtim. Zengin, fa· 
kat ahmak adamların etrafında 
&A'lar çevirdim. Bunlardan birine 
de siı:fn muhterem zevciniz Ömer 
Beyefendi} l dUilirllverdlm. 

S ize beş bin yemin ederim ki, 
kocanızın parasından batka biç 
bir IJeyino tama etmiyorum. Eğer 
kocanıza kartı manevi bir rabı-
tanız vana, bunun bir tok t•llnl 
lcopnrmaya haveıkAr olmadıtıma 
eınfn olmanızı rica ediyorum. Ben 
ıadece, bu güne kadar (tam ylr• 
rnl iki enayi ) oln keıeıinden ıı• 
tarak ae111lz sedeıız yaptırdığım 
dört katlı kübik bir apwrtmanı 
ikmal ederek kapııına ıöylece ı 

Nermin Hanım Apartmam 
Diye, siyah kırlatal Uzorln• 

Parlak beyaz madenle yaıılmıı 
bir levha asmak tatıyorum. Hiç 
tUphoalz ki bu levhayı, kocanız 
Ömer Bey, kendi elile aıacak 
•e onun birinci kattaki ka•un 
içi yatak odaıında, • ~u andada 
karnımda taııdığım • muhterem 
llınhıull hayahnın beşiglol ıalla• 
rnaya muvaffak olacak. 

Ne onun bu itten kaçmmasına 
lrnkan ve ihtimal olmadığı gibJ, 
llzin de bu iti IUzumundan fazla 
hUyUterek ortalığı velYeleye Yer• 
ınenlze lüzum görmiyorum. 

Ev bnrk aahibl olan ahçıların, 
kapıcıların, tahılldarlarm, hatta 
• belediye memurlarının önünde çil 
Yavrusu gibi dağılıp kaçarlarken, 
caddeleri b irbirine katan • iıpor• 
tacıların bile metreal bHledlklerl 
fQ (asri J&fBJıı) .la; Ömer Bey 
gibi yUz bin liraya fmza atan 
bir adamla sizin gibi asrilitl 
Avrupada tahsil etmlt bir hanı• 
llıefendlnln aruında; benim gibi 
layalJı bir kadm da niçin geçinip 
gitmesin?.. Ölümlük, dirimlik dl· 
)e, niçin dört katlı bir aparlı• 

inan cağız edinme11ln ? .. 
Muhterem hanımefendi!.. Se

bebiyet verilmedikçe kimaeyl ra· 
lıataız etmek adetim değildir. 
liattA eu mektubu bile ıize gön· 
dermem, avukatınızın gönderdiği 
tchditkArane bir haberden Heri 
gelmiıtlr. 

Bilirsiniz ki görUnUıte, çok 
•akın ve terbiyeli bir kadınımdır. 
l='akat bir kerre de paçaları sıvar 
.ta ortaya atılırsam; artık o za• 
inan karıımdakiler, · kendilerine 
kaçacak birer delik aramalıdır. 

iÇiNi 
Fakat ben, ılmdllik (nıaf 'fe •lc
danı elden bırakmıyorum. Ve ılze, 
ıu açık teklifte bulunuyorum • 
Kocanız Ömer bey; bütan eti, 
bUtlln kemikleri, koca kaf aaı, 
davul gibi karnı, •e hattı ayak· 
larının ölU kemljine benziyeo 
tırnaklarile kimllen ılzia olıun. 
Fakat paraııoı, paylqalım. 

{ Arka11 nr) __ ,_.,...-........ ....._ ............. ____ ,__...... __ 
Sokaklarda 
Sürünmekten 
Kurtuldu 

Geçenlerde , yazdığımız bir 
yaıı klmse1lz 
iki yavrunun 
aenglo bir hl· 
mi bulmalarile 
neticelen mitti· 
Ondan ıonra 

ıokakta kal· 
mıı diğer iki 

kUçUğU de, 
yazımızı oku· 
yarak meyda· 

na çık•n ak· 
rabalarına tea
lim etmlıttk. 

Yukarıda resmi· 

_ . . . .• nl gördllğUmUz 
kUçUk Emin de bundan bir mUd· 
det en·eJ matbaamıza baıvurmuı 
Y• yeraiıllkten, açlıktan ıikAyet 
etmif, kendisine vasi 11çllen ha• 
IHı tarafından sokağa atıldığını 
ıöylemlıti. 

Biı, küçUk Eminin anlattık· 
larını gazetemize yazmış •e ken· 
disini, ruhları hastalıklı çocuk• 
ları koruyan bir cemiyetin mu• 
vakkat himayesine Yermfttlk, 

KUçOk Emin, Amasyada bulu• 
nan bir diğer halaıından bahset• 
mlıtl. Biz, ktıçUğlln verdlji adre· 
H de bir t~lgraf çekmlı, oradaki 
halaaını, bu kUçUlU kaldırımda 
kalmaktan kurtarmaya çatır • 
mııtık. 

Bu yazının neırinden, ve tel• 
grafı çekitimlzden ıonra, kDçUğOn 
halası matbaamıza baı Yuararak: 

- Ben emini ıokağa atmadım! 
Kaybettim! Dedi. 

Bu cevap Ozerlne biz de Emini 
kendisine teslim ettik. 

Zaten, Amaayadakl balası da, 
telgrafımıza dün Yerdiği cevapta, 
kllçUğe Ietanbuldaki halasıom ba· 
kabilecoginl bildi.riyor. 

Biz, ne olsa, naınl olsa kaldı,. 
rımda kalmıı aç bir yavruyu, ıı· 
cak bir çorbaya, ve yumuıak bir 
yatağa kavuşturmuı olmanın haı· 
zını duyuyoruz. Hem denizden bir 
taa ıu almaya bınzeae del 

R E V U E Saatleri 

en dakik, en hassas, en son modeller 

l!EYOÔLU'noa ı MISIRLI, l•tıklAI Cadde81 sgg 

O ALA TA •aa : SAATCI MEYliR TUnel Cadd"I ae 
ISTANBUL'c:la ı A. ı<EŞIŞYAN. Sultan Hamam, 

Veni Cami Caddeeı 4 

ANl<ARA' da ı Rf7.A TEVFiK, Bankalar Cadd .. I 8 

Umumi Oeooeu : l•tanbul, Bah<:e Kaoı. Ta, Han 19 Telefon : 218&4 

Kız, erkek NllJANTAŞINDA Gecen, GUndUzlU 

IŞIK "FEYZiYE,, li ESi 
Ana, llk, Orta ve Liıc kısımlan Fen ve Edebiyat şul•elerl nrdır. Tilrki· 
Yenin en eski htıBuai lis,sidir. Talebe yazılması için Oumartui, Pazartesi ve 
Pcrşombe ıgüuler.i mektebe müracnal edllt:billr. lateyenlere mektep tarlı· 

oam11i gönderilir. Telefon : 44039 

SON POSTA 

Ölümlerden 
Ölüm 
Beğeni 

[ Baıtuafı l lnel ,tadı ) 
ciğerinden kopan yanuıuna yal• 
Yaran, onun ayaklannı öpecek 
kadar babalık clddl1otJnl çlpe-
1eo, bDyUkJOk hayaiyetlni lnkAr 
eden bu adam, haatane kö .. le• 
rinde ecelin doY aizından kurtul· 
mak için kıvranan bir haıtadır. 
Size bu baıtayı bütün hlhiyetlle 
tanıtayım: 

Bu, mUthlı bir cıgara tlrya· 
kisidir. Kızına bir cısrara için yal· 

vardığı gün altmıı yatında idi. Tntnne 
beş yatında alıthğına göre, ona ana• 

dan doğma bir tiryaki diyebiliriz. 
Beı yaşından altmıı yaıına kadar, 
tamam elli beı yıl ılgara lçmif. 
Bu, öyle korkunç bir tiryakidir ki, 
ooikl yaıında iken gllnde elli tane 
algara içermiı. Otuıbeılne gelince 
ylrmidört ıaatte zifirini ciğerlerine 
akıttığı sigaranın sayııı yüzü bul· 
muı. Ellfıl:ıden sonra gUnde ) Uz 
elli kibrit çakan bu duman mllp· 
teldsı, yemez içmez ve hiç uyu• 
maz olmuı. GUnde bir dilim ek· 
meğl tiksine tiksine yermi1- Tıp 
tarihinin ender olarak kaydettiği 
bir edebiyat nOmu1esi ..• Hatane• 
ye düştüğü gU:ı ne r H alamıyor 

Ye 6ks0remlyordu. Ciğerleri, en 
ince borusuna kadar nikotin zlfi· 
rile dolmuf. Tıpkı kömUr kuru· 
mundan tıkanan bir ~oba borusu 
gibi. 

Doktorlar, bu altmıılık niko· 
tin kurbanını kurtarmak için çok 
uğrattılar. Fakat ciğer!erde hava 
geçecek borular okadar azal· 
mtf ki .•• 

Balgam s5kdUrmek için ilAç 
veriyorlar, faydo61z, hulasa ~ıran· 
ıalar ve daha bilmem neler ... BU· 
tUn bunlar, eırnllle kavgalaıao 
bu zayallı nikotin kurbanına bir 
yudum nefeı almak lmkAnını ••· 
remi yor. 

* Hasta, çok ıatırap çekti. ÇUn· 
kD tıbbi ve tedavi uaullerlnl acze 
dlltUrecek bir devreye geldikten 
ıonradır ld haıtaneye müracaat 
etmiş. 

Onun azraile teıllm olacağı 
gOndU. Koyu 11lyah saçlı, deri 1 

karagözlll ku:ı onu yine ziyarete 
ıelmlıtl. Onda o gün, babaaının 
arhk öleceğini bilen ezik, dur· 
gun, ağlamıt bir bitkinlik vardı. 
Belli ki çok gl5z yaıı dökmnı ve 
dokunsanız yine do ağlıyacak. 
Fakat bir haıtanede hasta ba· 
eında ağlamaktan bin bir zorluk· 
la çekiniyordu. Babası, derin bir 
ölüm uykusu araaında kııık kısık 
nefes alıyor, her ıo!ukta niko-
tinli hançeresinden çıkan mik· 
roplu bir hırıltı, odanın havaııına 
korkunç akislerle karıııyordu. 

Genç ve gOzel kn, E:On nefe· 
ıfne yaklaşan hastamn keskin bir 
öğUrtUslle dalgmlıktan uyandı. 
Fakat bu sefer bOshlltUn kendin· 
den geçip yere. babasının yatfığı 
karyolanın yanına yığıldı. ÇOnkO 
hasta, bu son öğUrtU ile beraber 
ciğerlerinin bU\Un zifirini koyu 
renkte kan pıbtıJarlle birlikte 
kuımuı ve... o, artık ölmUıtü. .. 

Haatabakıcılar, koyu ılyah 
1&çlı, derin kara gözltl kırı ayılt· 
tıkları zaman o, çoktan ölen ba· 
basına, sayıklama hezeyanları 
araıında yalvarıyordu: 

- Babacıtım.. Al •• Sana bir 
cıgara getlrdlm.-Ta/r/r G•ltlllc11n 

r .. , 
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Gla PAZARTESi H11ır 
11 12 AGUSTOS 935 99 

Arabi 1354 
l 1 Cem.evvel 

1 V ·~ı:.:!!!. V Hatl 
Glaef 9 H 5 06 
Öll• 1 03 11 l 

ikıodl 8 U 16 11 

Rumf 1351 
Temmuz 30 

Yaklt EuDtjvautt 
A.llıa• 12 - Jt H 
Yat1& 1 « 20 19 
lmMlr. 1 56 3 ıo 

Ağuıtoı 12 

~- , 
1 ~D~P..6.Z::: .6.R 1 

T0RK•TiCARET•BANKAJI 

KAŞE 

LMINA 
Grip· Nevralji· Bat ve dit afirlları • Artrltlzm • Romatizma 

İstanbul Sıhhi üesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliada Sanatoryomu için lüzumu olan 114 kalem ilaç. 
ecza ve ııhhi malzeme olbaptakl liıtcs vo ıartnameai veçhlle açık 
eksiltmeye konmuıtur. -
1 - Ekatltme 19 A~uıtoı 935 P87.arteal gUnO saat 14,30 da Ca• 

ğaloilunda Sıhhat MUdUrlllğU blnasmdald Komisyonda 
yapılacaktır. 

2 Tahmini fiatı l 764 lira 72 kuruıtur. 
3 - Muvakkat Garanti 132 lira 38 kuruıtur. 
4 - Şartnameler bedelsiz olarak Sanatoryomdan alınabilir. 
5 - Iateklilerin 935 ticaret odası veslkaslle 2490 sayılı kanunda 

yazılı belge ve bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 114507,, 

Fakaı iy i ce ku rulandıktan s on ra 
vücudünüzü 

NİVEA 
... ,...,,_,,,, Jf kremi ,. ya'ğı 
_,.....,.~ P .. 11 e uvmagı unutmayınııJ Bu say c de 

güneşte yanmak ta h it k c s'i ne 
karş ı koru n mu.f otursunur, 
ıentniz taze ve saAlamlaşır. 
Cildinfz yumuşak ve ıcrgi n kalır! 

1935 Sonbahar LEiPZiG SERGİSi 
25 Ağustosta başlar. 

Alman ,ımendlferlerl Ucretlnde % eo tenzlllL 
Her nevi tafslllt için : 

LEiPZiGER MESSAMT LEiPZiG ( Allemagne) 
ldareelne veya Galata'de Ahen • MUnlh hanınd• 
5 inci katta 1 No. da MUhendls H. ZECKSERle 
mUracaat olunması. 

Belediyeler Ban kası 
Bina Proje 

MÜSABAKASI: 
Belediyeler Bankasından : 
Ankara da yapılacak Bele dl yeler 8ankaıı blnaaı projeıi 

5/Ağllltoı/1935 tarihinden 5 ilk Tetrin 1935 tarihine kadar 2 
ay müddetle mnaabakaya konulmuştur. 

Müsabakaya Türk ve ecnebi mllhendiı ve mimarlar gire• 
bilirler. Mliıabakada blrinciliil kazanan 1.000 lklnclliğl kaza• 
nana 800 üçüncüden beşinciye kadar da dörder yUz lira verlle
cektlr. MUsabaka ıartnameıi ve Yazlyet planı Ankornda 
Belediyeler Bankaıından paraıız alınır. Bu müddet ıoouna 
kadar projeler Ankarada B~lediyeler Bankaıına teslim edilmlı 
olacaktir. Posta veıalr aebeplerJe gecikmeler hiçbir suretle 
t:abul edilemez. (2011) (4482) 



iş kumbarası 
sahiplerine 

senede 
20.000lira 

mükifat 

iki muhtelif tertip -Yedi kura 

Birinci tertip ikinci tertip ... 
~ 

.....,... ~ 

Senede iki defada Senede beş delada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 

I 

4 klşlr on bin 
lira ikramiye 

Hor sene 1 Nisan ve 1 ilk tetrlntl• ku111bar• 
••hlplerl araaında çekMe11 kural•rda ve her 
,ıetnaında 207 klflye lteter itin llra tevzi 
edllmektedlr. 

Veni ihdas edilen bu kuralar1n her birinde 
tek kumbara sahibine iki bin Ura ikramiye 
verllmektedlr. Bu kural•r ae-..ede bet defa : 

pır acı müllat : 
IJllllcl ,, 
On kltlye ,azerdea 
Jlrml ,, eıuterdea 
17 5 1111111 oaardu 

1000 lira 
260 " 

1800 n 
1000 H 

1750 n 

Şabat, Haziran, Temmuz, 
EyliU ve Blrlacl kbaa 

aylar1nın ilk gUnlerl çekllecektlr. 

Bet bin lirallk kura iki bin lirahk ilk kura 
1 Eyliilde çekilecektir. 1 ilk tefrlnde çekilecektir. 

aralara ııtırak edebilmek •çın 
ambara sablplerlnin asgari yirmi 

beş lira biriktirmiş olmaları lizımdır. 
,. • "° • • ., •• 5' • • ,· •• ~""' •· '• tf•• il!l ·· ; •. · · ~~ · '' 1 ~ .... :~.t4'."tr~? ... 
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BALOYA 
Danı etmek için gidersiniz .. . 

Bu pek iabii ve pek dofrudur. Fakat .. . 
İki danı yaptıktan sonra otuıı:ank mecburi· 
J'ttinde kalır ve artık hi9 kalkmak istemez· 
sioiı. Çünkü, ayaklarınız ıitmi&, ııbr!ij> 
vermektedir. l'\uırlarınıı, ıizl rehat bırak
madığından mtitePaair olur n 11uvareniz 
hilıA olarak keyfiııit boıutur. Bütitn bu ıt
tıraplara mahal bınkmamak için RAD10 
SALTZ banyoıuıau yapıoJı. Bu ıifabalı~ 

· luda yapaoağıaız ayak ~aııyoları ıayeıiıade 
lteklediğieiz tedaTİyi bulaeak, tıanoı n ıiı· 
kinlik ıail olacaktır. BUhuıa •uırlarınıı.ı 
o derece yumU§a\tr Jd tırııak uclle htw.on 
kökttodto ıöktlp atabilirıiaiz. 

Hır euanıde ntıbr. 

ASiPiN KENAN 
Hallı Ye lwdd.lct tableü ıi aılh 

atinlıl ıoğuktan we blltUn atrı
lardaıı korur. 

1 

Güzelliğin sı: rı temiz ve beyaz dişler, 
temiz ve beyaz dişlerin sırrı da 

RADYOL.N kullanmaktır. 

D ş .. ri 
Beyu:I t r 

Atız kokuıuau 
keaer 

.. 

1 
Mlluopları 

8ldlrtlr 

Dit etlerlal 
1aflamlatbnr 

eril Mallar Sergiıladeld 

RADYOLIN 
Pavi7onunu gezenler nual yapaldıjıoı 16ruek onun •• m8kemmel 

d~t macunu olduf Joa bir daha kanaat getlrclller. 

Siz de bugünden itibaren herkes gibi RADYOLIN 
kullanmıya baılayınız f 

100.000.000 

kişi 

POKER 
tıralf 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

Dr. ETE. VASSAF Sinir v• akll 
haatalıklan mtUehuıı• 

Cata!o}lu Orhaa B. aparta•••• T•l.210JS LY. IU r .8J llabu 1• ileri a9"al& Ttloeın•ı 

Son Peata Matba•eı 
Sahibi a R. Kökçl 


