
Alıırlcapulakl lc•I• i•tl••I 

lstanbula ~ 
Nefes 

Aldırmalı! 
Galip Bingöl Yeni Bir 

Teklif Daha Yaptı 
-s-

Muhafazal aaarı atlka encll· 
meninin el aOrdllrmedij'I yıkık 

daknk bir taı yıifıoı halindeki 
0dişlerl dUımUı ıırıtan kafilel ıur., 

[Galip Blng61Un kanaatine ıöre, 
Iatanbul Bayındırhğmın en lSnemU 
eagellerinden biridir. 

O, ıehrln sadece gilzelleımealne 
't'e bayındırlaımasına değil, t .. 
aeffUa etmesine de enıel olan bu 

( Devamı 9 uncu yOzda ) 

Y aıı itleri telefonu ı 20203 - CUMA - 18 AGUSTOS idare itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

İtalya Para Sıkıntısı Çekiyor 1 r -, 
'Oçler 10,30 Da 
Toplanıyor ---------------

Röyter Ajanıı tarafındaaı 
"ltalya HUkQmetlnln oa iki 

adada örfi ldar. ilin ettlil, bun· 
lardan "Leroı' u ıillh ve mDhlm· 
mat deposu halin• ıetlrdltl, tah· 
klmat yaptaia,, hakkında yerilen 
haberi dDn .,Son Poıta,, da oku· 
dunuı. Bu aabah bu meHle aı .. 
rinde, daha ziyade malQmat aa· , 
bibi olmaaını tabii g&rerek Ati
naya baı yorduk. Mubablrlmlılo 
Yerdltl haber ıudur ı 

Atlna, 16 ( Ôıel ) - BuaD• 
Meryem ananın 61dDill 1Dn011 
yıldönUmllne teaadlf ettlil lçlL. 
burada hlltlln daireler kapalıdır, 
gazeteler çıkmamııbr. Binaenaleyh 
bu meseleyi derlnleılirmek mllm• 
kilo değlldir. 

Bununla beraber 24 1aat ta• 
tllden sonra bu akşam çıkacak 
olan aazetelere &ordum, onların 
da haberi •• ku•••tlendlrecek 
durumda olmadıklarını öğrendim, 
Yalnız E•lf'.asıoı söyllyeylm: 

Ro} rl ı haberi burada da çık· 
mııtır, Iatanbulda neıredllenin 

aynıdır, yalaıı i~inde: 
Italya hükumeti bu tedbirleri 

adaların Yunanla halktan şüphe· 
lendiğl için yapmııtır, cUmlesl 
vardır. 

Kendi hesabıma ben Royter ajan• 

llDID bu hah .. 
rl dojrudan 
doğruya ada· 

)ardan detll, 
fakat daha 
önce )'apılmıı 

~ftrf Ye lataobul 
• ıaı:etelerloe de 

ıeçmlı bir ha· 
beri yeullemek 
auretile Atlna• 

dan almıt ol· 
maaından ı&p
be le nl yorum. 

Bununla bera· 
ber ltalyanın 

Halbe ti atanda 
haıtalanan a .. 

kerlerinl ltal· 

Bir H•b•ı *•· yaya çevirme-
menda111 yerek adalara 

getirmeyi daha mOnaılp gör· 
mllz oldutu muhakkaktır ve 
adalarda geçenlerde çıkmıt olan 
lıyan hareketlerinden ıonra illel 
t .. dblrler aldığı da muhakkaktır. 

Afrlksdan ltalyaya IDönen 
Hasta Askerler 

Atlna, 16 ( Öıel) - M111rdan 
buraya gelen haberlere göre, 
Erltre'den Sllnyt yollle geçen 

( Denmı 6 ancı yüzde ) 

Pariı 16 (A . .A..) - Lanl'io lnıi· 
Uz delegeleriyle olan konuımaları 19& 
kadar aürmaı&Ur. Laval bu görilı· 
mealndeo ıonra gaseteollere de· 
miştir ki; 

" 1906 Habeı aıılaımuını imıa 
ede" Uo dnlıt delıgılerl Cuma 
rüott Dıı Bakanlığında 1aa' 10,30 
da toplanaoaldardır, 

----~~------------1 

Ş•rlcf A/rllc•Ja 11•1110 erJa•an•• c•plt••• ••ntlı/ıl.,.ı 

Esrarlı Cinayetin Yeni Suçluları 

lzmir Ağır Cezası 
Sorguya Çekti 

lımlr, 15 (Özel) - Aiar Ceza L,.r blldm , .. 
aalonu, yine feYkallde ııOnlere ce Yaktl dBrilf. 
mahsuı bir kalabalıkla dolup bo- mtııtlr. Hlklm 
tanıyor. Dinleyici yerlerinde ıö~ ölOnc•y• ka· 
lerl çelen bir nokta kadın, erkek c· ar en ufak bir 
birçok Urlalılann bulunuıudur. tahkikat yap-
Son altı Jıl içinde 27 celıe1lnl mıya, bidiHyl 
Urla cinayetin• tahılı eden Atar 91cajl ucağına 
Ceıa hakyeri, bu defa aynı cina• meydana çı• 
yet münasebetli• bambaıkı ıuç· karmaya lOıum 
luları sorguya çekiyor ve tam ıörmıyın Urla 
beı saat suçluların ıorgularile adliyeıl neden 
meıgul oluyor. ıonra bu lıe 

Yedi suçludan daya nkili Feh• Urla ci11aı•tlnl11 el atmııtır. BU· 
mi hidiıeyi ıöyle anlatmııtır: geni suçlııları11da11 tftn dellllerln 

aoalcat F.hml ortadan kay• 
- Urla hAkiml Ihaan Ziyanın 

ölUmU, aradan aeçen yıllara rai· bolduğuna kail olan bu ıevat tahkl· 

Şimdi De ''Mülayim,, Meydan Okuyor men bir kördOğllmll olmaktan kata ılriıerek &111 ıuçluları değil, 
------- -------- kurtulamamıştır. Sayın bavkan, bizim glbl maaumlan bu suçla 
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_ Maslak Yolculuğu!. J 
Dinarlıyı Bir Biçimli Yerinden Yaka

larsam Ona Selivat Getirtirim! 
Şu pehlivanlarla konuımaya 

biraz daha devam ederHm yaıı 
yazamayacak hale a•leceilm. 

ÇUnkU pehlivanlar; • ıallba 
)'azacağım yanlarda kendi taraf· 
larını tutmaklığım için • beni ku•· 
•etlerine inandırmaya kalkı91yor• 
lar. Bunu bilfiil ıapat için Dinarlı, 
ıerbeat Amerikan gttreılnin ea 
tehlikell oyunuau göıtermeye kal· 
kıtmıı, ve kaburgalarımı biri· 
birine geçirmi9tf. 

Dun de Milliyim pehllYan 
elimi, paı:uıunun olanca kuvvetlle 
aıkarak on parmağımı çllrllk 
Dıu7.a çevirdi, ve adı gibi milliyim 
bir rakip olmadığını ııpat etti. 

Parmaklarımm acıalDı, Mllll· 
Ylmi · kızdırarak çıkarmak lst .. 
dlm, ve sordum: 

- ... Dinarlının nasıl çalııtığını 
okuduktan ıÖnra firktüğl\nU Ye 
IÖreşmekten vazgeçtiğ:ni söyltı· 

Jorlar pehlivan. Bu rivayetin aalı · 
Yar iDi? 

C Onama 8 iHI 74lzde) 
PaHr •••IJ Dinarlı il• ilk lıog öl· 

fOı•c•lı ela11 Müligt .. l'•lallv•• 

Başbakanımızırı 
Şark Gezisi v. 
Bir Tavzih 

Baıbakan lımet lnBnll ıark 
Ylltyetlerimlzde yaptığı inceleme 
ıeılılnden ıehrimize dlSnmüt bu· 
Junuyor. lımet lnönU Haaankaleyl 
de ıiyaret ettlil zamana ait 
gazetemizde bir yaıı çıkmııtı. 
Elye•m izinli olarak 11yahatta 
bulunan ve bu yazıyı Dinarda oku· 
yan Huankale kaymakamı bize 
bir telıraf ıöndererek, o yazının 
ıazet,eye bir bedhah tarafından 
gönderildiğini ve aılı olmadığını 
aöyleyerek diyor ki: 

" Yuca Bat bakan Haaankaleye 
utradıklarında her yerde old~ğu 
ff bl bir derin aayıı Ve HVfi ha• 
Talı içinde coıkun tezahüratla 
karşılanmıt ve ugurlanmıştır. Hiç 
bir fıykallde tedbir alınmadığı gibi 
kanuasuı:, yolıuz. ve mOnaaobet· 

( Denma 8 iacl yOıde ) 
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Nereye böyle? 
Otomobille Büyllkdereye aldeceaim. 

- Koltu(undakl benzi• mi 1 
- Hayır, tentllrdiyot L 
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2 Sayfa 
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(Halkın Sesı] 
Çocuk 

Mahkemeleri 
Kurulurken 

AdJiyemfs çok güzel bir karar 
verdi; yurdun kal balık merkeı
lerinde çocuk mahl<eme)eri ku
rulacak. Qooulc, c rrılyctin n öz 
unıurudur. Bu eebeple inkılap 
adliyesinin bu kararını alkışlamak 
llzımdır. Fakat çocuklar için 
daha birçok müe111e eler lilzım
dır Ta bu mUı aeıeler çocukların 
iyi yetlşmeaino yarar. Bu hu· 
ıusta temaa •ttiğimiz kimseler 
bize fJklrlerlnl göyle anlo.thlar; 

Ayaspa•• Namık Paşa ao· 
kak Tevfika 

- Ben çocuğu cemiyetin t mell 
olarak kabul edenlerdenim. GlJrü7or• 
aunuz, ben d çok gencim ve çocuk
luktan yeni kurtulmuı aayılmm. Bu 
aebeple TCiJ'k çocutunun lhtiyaçlannı 
çok iyi biliyorum. Bizim çocuklara 
her f.yden 8nce bahç , yani "çocak 
bahçeleri,, lizı dır. Bu bahçelere 
fakir ailelerin çocukları götürillmell, 
orada eglence ibtiyaçlan tat in edll
melidir. Avrupad çoçuk ba çelerlno 
büyük 8nom uiyorl r. Ruay ve 
Almanynnın bu hu•uıt çok U ri 
gittlklerlol görnyoruz. Biz de o lar 
gibi olmalıy • v olacaA-ımıza da 
filphe etmiyorum. 

Jf 
Davutpafa Atik ınedre 

aoka§ı SUheyl ; 
- G6r0yorsunuz daha çocuk de

nlloc k yaıtayırn. Hep koımnk, 070 -

mak latiyorum. Fakat onem ıoka~ 
çıkarmıyor. Geçen gilo nnem 
ıordum, beni niçin sokafa çıkarmı
rouunuz, dedim. Annem dedlkiı 
Çocuklar ıokaklarda yalnız bııılerına 
gezemezler. Ben 10111 ara.ıra ırnmete 
giStOrGrUm.,, 

Halbuki nnem ey lflerile çok 
uğrnotıtı için ıokata çok .eyrek 
çıkıyoruz. Eter mektep tatillerinde de 
hocaları ız bizi ara ııra topla7ap 
geımete 18tüne çok iyi olaoak. 

"" Kemal Azmi, On1verslte llu· 
kuk FakDltesl talobeslnden: 

- Çocuk, bence en aa:fz biı' mH• 
zudul'. Her ltimlıı:de ODU ea 
bıııta dfitOnme Is gerektir. 
Bir cemiyet aacak Çocuklal'!n a 
kuvnt ahr. Çocuğuna dikkat etme-
1en cemiyet çllrllktilr. Biz de 5ocuk
lerı ızın blltOn ihtiyaçlarını tatmin 
•tmeye bakmalıyız. Ctlmhurlyet Qae
rlnde bir çocuk hukuku tcaa • etmit
tlr v• locuk terblyealae çok ehem· 
miyet Yeriliyor. Fakat bu, kifl deQ'H
dlr. Çoeutun aut ihtiyaçları coktur. 

Bir Kızı 
Kaçırmışlar 

Şeılf oğlu Ömer ve Recep 
oğlu Mehmet adlı iki genç. söz 
birllğl yaparak lkiteUI köyünden 
FevzJnln kızı Ayteyl kaçırmı~lar. 
Fatih jandarma lrnmandaulığı 
tahkikata el koymut ve nihay t 
kaçakları Ramide y k lam ya 
muvaffak olmuştur. Ay§e de 
bulunmuştur. Ayşeyi Eyüp dok· 
toru muayene etmlı ve kat'ı 
rapor verilmek Uıer diin hbbı 
adbya göndermiştir. 

E•kl E er ar 
Edebiyat fakillteaine en ıon 

model Onrine bir Epidöskop aleti 
ıretirllmiıtir. Bu aletle n oakl eHr• 
leri kolay~ıldıı lozmadan tetkik et• 
mek kabil olmaktadır. 

SON POSTA 

Keskin ZekAlı Bir "Son Posta,, Okuyucusu 

G ze e ·zde 
uçluy Ta 

esm·ni Gö d .. ğü Bir 
ıdı Ve Y k lattı 

Bu Suçlu, Beykozda ir Haylı Ki seyi 
Sahte Mektupla Dolandırmış ı 

9 Ağuato tarihli " Son Pos· yakal mışbr. Şuhutlo M hm t, 
t ,, da lldnd ıayf d bir dolan· jandarm d u,Iannı itir f ehnlı 
dmcılık haberl Yardı. Şubutlu Ye sırtındaki damat elbisesi ıoyul• 
Mehmet adlı bir berber kalfasının, muı ve Beykoz Jandarma Kuman• 
B ykozd berber Galibin adile danhğın d bir telgraf çekilerelı 
uraya buray m ktuplar yazar k bö!'le bir adamın aranıp aranma• 

birço' dolandıncılıklar y pbğı dığı sorulmu tur. Beykoz jendnr• 

f ddia diliyordu. H tt1 1 nl blr ma ı ya kal nanm bir dolnndırıcı 
dam dın dllğünlllk bi sini de olduğunu v hemen yola çık • 
ıırdığı 5yl niyordu. Suçlu ' h· rılmamnı yaımışbr. Supu hmet 

medin re.ami d ne dllml ti. timdi 1 tanbula getirHm kt dir. 
Mehm t Beykozd lkmıı, 

lamite gitmif, hi 1 kaybet 

Kukfn nkfih okuyucumuz 8olndinll 
berbu Cafer Ta7ylll' 

Olmuş! lçlo bur d n da Bura y ç iş 

bir otobn e tlıyar k Bol din 
yolunu tutmuı. 

~~~~~~~~~~~ 

., Son Po~ta ,. da ayın onunda 
Bol• dine rmı v orada oku
yucuJarm e.lln verilmif. Bol:vadln
de 11 Halk traş yurdu ,, sahtbt 
berber Cafer T yyar da " Son 
Po ta ,,yı elin mlf, Udud s y· 
fadaki Beykozlu meçhul mest kda· 
tının baıına gelenleri okuyormuı. 
Bu ırada kapı nm önUnde bir 
otobfia durmuı ve içinden inen 
bir delikanlı Cafer tayyarın d k
kAmna doğnı yOrOmDı Te bir 
IAm sarkıtarak içeriye glrmlı: 

- Merhaba arkada,... Ba a 
lutfen bir fırça Yer de ıu Uatnmiln 
tozunu ulkeyim. Ben de be.rbuim. 
lıtaabuJdon, Beykozdaıı ıeJlyo--
rum. Şuhuda ild ceğim, Dem(f. 

Berber Cafır Tayy t bu 
yolcuya fırça uzatırken oktl"' 
duğu hadisealn kahramanının 
ISnüade canlanır gibi olduğunu 
görmnı. bir taraftan fırçayı uza
tırken gfü:lle gazetedeki fotoğrafı 
tetkik etmiş ~e tçindenl 

- Ta kendi t hnlann U •er• 
mittir. Bu yabancı misafir temiz· 
lonirken yavaşça çırağını jandarma 
ku andanına gö d rmit ve gelen 
jandarma hemen Mch.medl orada 

Buğday, Un 
Mal Geldiği İçin Fiatlar 

Dü üyor 
Tlcaret v Zahire Borsasına 

Anadoludan fazla mal gelmeye 
başlamııbr. Dun de 408 ton bug• 
day ve 257 ton un gelmifUr. 
Fiatlar dUşmeye baflam(ihr. Yu· 
muıak buğdaylar 6 kuruş 22 para 
Ue 5 kurut 22 para arasında, 
sert buğdaylar da 4 kuruş 35 para 
ile 5 kuruı arasında satılmıştır. 
Ekmeklik un fintlan 670 kuruıla 
590 kuruı arasında değiımektcdlr. 

Bakırköy 1 hastanesine dün 
Nlko oğlu Hıri to db bir h
ldi gönderilmiştir. Sekhincl lh
tiaaa abk mest, eır: r kullan· 
mayı lpUll halioo gitircn Hıris
toyu alb ay tecrit etmeye lk rar 
'ermiştir. Dilo bu u rnn lz 
bu mahkümla konuş o tur: 

Diyor ki: 
- Ben 20 yaımdayım. Tıbbı· 

adll doktorları aokiz senedenberi 
earar lçtlğlml aöylodilor. Evet 
içerim. Fakat ıeklz ı nedenbert 
değil, beı senedenberl içerim. 
On bet yaıımda baıladım. Esrar 
içmeden uyuyamudım. Bakalım 
Bakırköy bastaneılnde bırakabl· 
lecek miyim. Eğer bu illetten 
kurtulursam çok sevineceğim. 
Çllnkll esrar benl mahvediyor. 
Ahşlığıma bin kere pişmanım ... 

ilk 'I'edrisat 
· adrosu 

Bunun için Çalı an Komi .. 
yon lıinl Bitirdi 

Şehrimiz ilk tedrlaat kadrosu· 
nu teıbit etmek için çalışan Ye 

kUltUr yar direktlSrlerl ile iki ens· 
pektörden tqek ·Ul eden ko 1'1· 
ron dün çalıımalarını bitirmiştir. 
Bu yıl esaa1

1 bir değişiklik y pıl· 
mamıı Ye b r;ı çok ı:aruri sebep-
lerle naldllerlni isteyen 300 kadar 
tiğretmenin dHoklcri tetkik oluo
muı ve enspeklSr raporları da 
gözönUnde tutularak. bunlardan 
mUmkün olanların dilekleri yerine 
getirilmiştir, 

ı Hasta-
erildi 

Kardeşini 
Öl Ürmek 

~ tedi 
T opanede otoran maruf sabı

kahlardan Piç AU ile kardefl 
Hasan, aralarında paylqılacak 
bir para işinden doiaJı kavgaya 
tutu mUf]ar. P4ç Ali, küçük kar
deıi.Je lafla bqa çıkamJyaca~ını 
anlayınca tnbancaaına aıılaralc 
birkaç el ateı ebniıse de tuttu• 
J'amam1şhr. Piç AU tabancayla 
birlikte yakalanmıtbr. 

Yeni Paralar 
ikinci Tip Paralar için He

nüz Karar Verilmedi 
Darphanede yeni gftmtiş lira

ların ba sı ~maaına devam edilmek
tedir. lngilb; mntehassısı tarafın
dan yapı1an ikinci tip ytiz kurut· 
Juki n basılmaaca benliz bat· 
lanmamı§hr. Bu husuıtaki son 
kararı Finans Bakanlığı verecektir. 
Bununla beraber ayAJ ayar ve 
kıymettetd para1nnn iki çeılt 
olması da pek doğru görUlme
mcktedir. Yeni elli ve yirmi ku• 
ruş 'uk paraların kalıpları da ha
urlanmışhr. Fakat Fıinana Ba
ka tğı h•nilz' basılma •mri Yer• 
memiştir. Darphane ldareai kur
'nn m hUrJcr İçin Türkiyedcn (10) 
tonuk kcrşu almaya karar 
verml tir. 

konoml B•k•nı 
Viyanada buhmmalrta o•aa a .. 

DO İ Balamı CeJlf Bay )'UJD 

l'eya öl:fir g telufmlze l'e mH1 
l>elden •tedir. 

P•zar Ol• H•••• B. Dl or Ki ı 

Ağuıtos 16 

Parti Toplantıaı 
fata bul, 15 ( A. A. ) - Blldlrlfs 

C. H. P genylSnkuruiu buırüa aaat 
U te İstanbul ilylJnkurul kurağında 
belli toplaatıaını yapb Ye parti iılerJ 
lıerlnde g8rUfG.lel'de bulunarak ka• 
rarlu nrdL 

.. * .. 
itfaiye Tefklllb 

Belediye hudutları haricinde kalaa 
fakat hudutlara pek yalan olan vilA• 
yete baA'h kasabalardaki ltfalyf 
teıldlltımn da kuYvetleDmeai için bli 
proje bazırlaamııtır. 

.. .. Jfo 

Gezglrflere Kolayhk 

Yabancı memleketlerden gelecek 
olu otomobilli gnglnlere ııümrGk
ler idaresince kolaylıklar göıterllt
cektlr. 

* .. .. 
Depoya Glrmlt 

Fatihte maarife aJt eıya deposwaa 
girerek öte beri eua çalmak iatey•a 
Metroviçli Mehmet iımlnde bil' aabı• 
kah tutulmuıtur. 

* ~ * 
ilk Okullarda 

Bu yıl ilk okulların, birinci ıınıf. 
lerına 928 dogumlu çocuklar alma• 
caktır. 

* • • 
Saylavlar Ve Halk 

lıtanbul Hylnlan, halkla ttntal• 
larına, denm etmektedirler. Saylan 
lar, bugün de Kadıköy partJ kuraliJS• 
da loplanacatdudır. 

• * * 
Tarihi Çadır 

Aıkert Müzede, ukl tanda apla 
tarihi çadır dao kapanacakken, sren•I 
dilek Cberlne 16 g9n daha uıatıl~ 
mııtu. .. . .. 

Tramvay KöprUaU 
'Oıklldn' - KadıklSy tramvayııua 

daha normal bir ı•kllde blrlettlrlf• 
m••l için Haydarpaıa ıimendifet 

sreçidi tberlnde kurulacak köprlala 
lnıuıııa EJlOl ıoauada baıtanma• 
lçla B.yıadırlık Bakanhfı Ue temu
lıra batlaamıtUr. 

.. • * 
Kanallzaayon 

Beyot:u tarafında kanal.lsaayoa 
lnıaatı iç'n bir proj'ram hazırlanmıp 
tır. Buraaı bittikten aoara KadıkiSydt 
Kurbnftah cihetinin kınallza1yonuna 

batlanacaktır. 

.. * * 
KUltUr Bakanı 

.. KOltilr Bakanı Bay Saffet Arıkan 

buıün ı•hrlmlıe ıelecektir. 

.. Jfo • 

Orman Yangını 

Silinlde enelkl akıam blr loko• 
aotJf luYılcımından bOyülr ormaa 
yangını batlrmıf, dOo aktama kadar 
dnam etmtı ye dün akıam •8D• 
dürill111U1t'11'. 

.. * * ŞUkrU Kaya Geldl 
Yalonda bulunan lç itler Bakanı 

Ş!lkrü Kaya dtin ıehrlmlze gelmittlr. 

Duydun mu, Hasan Beyciğim 7 

1 
- K6 nr 1DklU bir Yapar .. j ,., Kuru~eımı kıyısına 

t çarpDUf, par~a parça olmuş. 

prke:ı, , Hann p. - D~aene ki, ldSmUr depoını 
olarak kullain!1nak, gUzelim Boğaiıiçlnln 
caaıaa tak dedi de iıyaa ediyor arllk1 
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Her gün 
Müstemlekeler Paglafılıgor 

Tasfiye 

Müstemlekeler 
Paylaşılıyor 

·-
Italya· Habeş anlaıamamazlığı 

•rhk bir Avrupa meıele1i oldu. 
Uluslar kurumu iti ıırtından attı, 
llleaeleyl Avrupanın Uç bUyUk 
lınperynllst devleti ele aldı. Bu 
lıt onlar kendi aralarında kotarıp 
içinden çıkıvcrec kler. 

Uluılar kurumu, kendi Azisın• 
dan birinin imperyalist devletler 
tarafından paylaıılması fıine de· 
lilet etmek sur.tile de, hem 
\'azifeaiol lnkAr etmiı, hem de 
otoritesini kaybetmlı oluyor. 

Şimdi Fransa, lngHtere Ye 
ltalya Pariıte toplanıp Habeılı· 
tam paylaşma müzakereleri ya• 
pıyorlar. 

Fakat konuşma burada bit• 
ıniyor. Habti meaelosl veaifttl 
Da dllnya mUıtemlekelerlnin ye• 
biden paylatllmaaı ortaya çıkmıı 
.bulunuyor. Bu ıuretle Habeı m•· 
ıelesl bir A nupa meselHi ıek· 
llni abyor. 

lı bu aafhaya girdikten ıonra 
da yeni bir vaziyet haııl oluyor. 

] mperyalist memleketler ara· 
ıındakl menfaat tezadı kendini 
J>UtUn çıplakhğlle orteya atmıı 
bıılunuyor. 

Cihan harbini bu menfaat 
Çarpışması doğurmuıtu. Almanya, 
ıvvelce paylaşılan mUstcmlekeler· 
den pay istiyordu. Bulamayınca 
sağına ıoluna saldırmağa kalkıştı. 

Nihayet bildiğimiz fclAket baı· 
gösterdi. 

BugUn de tamamen ona ben• 
ter bir \•nılyct karşı ındayız. ltal· 
Yıı yeni mUsteml ke istiyor. lngil• 
tere ltalyanın bu kafa tutmasın• 
dan kuşkulanıyor. Onu susturmak 
için dllnya mUstemlekclerlni yeni• 
den taksim etmeği teklif ediyor. 
Fakat bu defa ite Almanya da 
karışırsa, o da pay isterse o va· 
kit no olacak? 

Işte bundan dolayı Uçler kon· 
feransının vereceği kararlarua 
themmiyıtl vardır. 

Tasfiye 
All Çetinkaya, ecnebi tlrket• 

lerl taıflye itine metodik bir 
tarzda devam ediyor. Anadolu• 
dakl demiryollarını elin~e bulun• 
duran ecnebi olrketler birer birer 
lıten uzaklaştırıldılar. 

Şimdi lıtanbuldakl ecnebi 
tlrketlerl likide etmekle mııgul. 
Tele fon ılrketl devletin eline i .. 
çiyor. 

Şark demlryolları kumpanya• 
•ınm da ıatın alınmaaına karar 
\'erilmiş bulunuyor. 

Sıra elektrik ve tramvay tir• 
keline gelmlı bulunuyor. Ana• 
dolu yakasındaki tramvaycllık 
lecrUbesl, bu iti bizim de ecn .. 
biler kader, belki de onlardan 
daha muvaffakıyetle baıarablldl· 
llmizl ispat etmiştir. 

Ecnebi ılrketler mUıtakll TUr· 
klyenin sırtında birer tufeyli mll· 
•saeıedlr. Her tufeyli mahluk 
gibi, onlar da lktısadi istlklalimlıl 
kemiren mızır teşekkUllerdlr. 

Bu tufeylt mUeaseselerl bir an 
•'lvel tasfiye, istiklalimizin zaruri 
'bir netlceaidir. 

Yarrlmıcı Kitaplar 
Üniversitede, kitapsızlık talebe 

için en bUyUk derdi teıkil etti· 
ilnden ve talebe laboratuvar ça• 
lıınıalarında bu yllzden sıkıntı 
Çektiğinden bazı dersler için, 
'bu derı yıh bıııına kadar yar• 
damcı kitaplar haıırlanacaktl.J'. 

----------------------------------------------------------------~~~ır,----------------~---, 
Resimli Makale a Paylaşamıyorlar 1 Sözün Kısası 

Paylaıarmyor:ar. 
Neyi? Parayı mı? Gtl
zell mi? Refahı mı? Ha. 
yır. Pıylaı;ıamadıkları 
ıey, aadece iyi bir ah· 
çıdır. Zenginin, yatlan
mıt adamın en büy6k 
yanın en manaıız inıanlarıdır. 

ıonra o adamdan hayır yoktur. 
lnu• 

zevki, iyi hazırlan· 
mıı bir yemektir. 
Birk111m J•tlanmıı 
adamlar yalaız 
nıldeainl dlıUnllr· 
ler. Onun itin ha
yatın manası mide· 
den ibarettir. Bir 
bakımdan da onun 
için tn kıymetli 
lnı;an, iyi yemek 

yaA'landıktan ve glh:tı sofradan dııarıı ını 

pİfİren bir ahçıdır. 
O karııından bunu bek· 
ler, bunun lçinahçı tu• 
tar. Pazar pazar dola· 
ftp erzakın eniyiıinl 
Hçer. 

Böyle kimıeler, dGn· 
1röremeyecelc kadarak rardıktan 

Süsle 

Savaş 

r-------- Ek ·Ta 
•• Son Posta ,, nın haber ver· 

dlğino göre, bazı genç bayanla· 
rımız: •• Moda Ye tuvalet dllşman• 
Iarı ,, adıyle bir cemiyet kurup, 
hemcinslerinin sUs düşkünlüğüne 
karşı savaşa giriıeceklermlş. 

Bu haberi duyar duymaz, hiç· 
bir muhakemeye girlımeden, bir
denbire alkıılamıya koyulacak 
pek çok elle reisleri bulunacaktır. 
Fakat, biraz dUşllnilnce, alkııla· 
rır. ı yarıda bırakacak ve ilk heye• 
canlarından nedamet göıterecek 
erkekler de fllph11iı ki pek 
çoktur. 

DA BİLİ BABIRLBR 
ifrat dereceye varan ıUs ipti• 

lası fena bir ıey olabilir. Tuvaleti 
uğruna evini, barkını, çocuklarım, 
kocasını ihmal eden, hatta yine 
bu uğura ismetini kurban eden 
kadınlara karıı böyle bir aavaı 
yerinde olur. ikmal imtihan arı Yaklaşıyor Fakat iti ifrata vardmp da 
alelltlak süse karıı bir clhad 
açmak, biz erkeklerin de iılmb.e 
ielmez. Bhi ihmal eden kadından 
tikiyet ettltfmiz gibi, kendini 
kapıp koyveren kadından da 
hoşnut olmayız. Kadını bakımlı, 

ıüılU lateriz. GöıUmllıle aıönlUmUı 
ancık bllylealyle oyalanır. Mani· 
kllrlıı tırnağı, yumuıatalmıı ell, 
h&fif boyanmıı dudağı, arada bir 
burunun vı çenenin parlaklığını 
gideren pudra bulutunu, munta• 
zam ondüle\ edilmlı aaçı, zarif, 
giyimi, inceliğine itina edilen 
endamı bid'atten saymayız. 

-
Bir Kısım Derslerin Sualleri Kültür 
Bakanlığı Tarafından Gönderilecek 
Dlln, ilse ve orta okul direk· 

USrlUklerl, öğleden ıonra, Kültür 
Direkt6rlUğUnde ve Mehmet Eml· 

nln baıkanhğında toplanarak, 
KültUr Bakanlığının, mezuniyet 

ve ikmal lmt'ihanları hakkında 
dUn gelen tebliği etrafmda gö· 
rUtmü§lerdir. 

Kültür Bakanlığının tebliğine 
göre, talebe yazma, yoldamn ve 
dera başlama günleri ıunlardır: 

Orta okullarla, liselerin dokuzun• 
cu ·n onuncu sımflormın ikmal 

imtihanları 2 EylUlden 16 EylUle, 
lfıo olgunluk imtihanları da 11 
Eylülden 21 Eylüle kadar devam 
odecektlr. 

Bu yıJ, parasıı talebe için 
açılacak imtihan 2.3 Eyllllden 25 
Eylllle kadardır. 

Orbı okul Ye liselerde dersler 
30 Eyini Pazarteai gllnU baılıya• 
cektır. 

Llaelerln mezuniyet imtihan• 
larmda, riyaziye, tarih cografya 

ve yurtbllgiıl gruplarının ıoruları 
KUltllr Bakanhğından gUnderile

cek, diğer gruplarınkl lae imtihan 

heyetleri tarafından tertip edil .. 
ctktlr. 

Ll11 ve orta okullara talebe 

yazımı 30 Ağustosta bltlrllmlı 

olacak Ye her ıımfa kaç talebe 

almdıta aynı aıUnde bakanlığa 
blldlrllecektlr. 

Yine Yakalandı . 
Kumarcılıktan dolayı blrkaı 

kere yakalanan aabıkalı kumar• 
baz Rahmi, Beyoğlunda Şın Yuva 
lalmll bir yerde Mehmet, Sadık 

Ye Halil adındaki arkadaılarlle 
birlikte yine kumar oynarken 
yakalanmııtır. 

Y eniköy Cinayeti 
Bulgar T rikof u Ôld üren 

Rum Tutuldu 
Evvelki akıam Y eniköyde bir 

cinayet ivlenmiş, Trikof adında 
bir Bulgar, Yen\k6yde Kırkbostan 
caddesinde oturan balıkçı Dimit· 
rinln kızına sateşmı~, kızın bağı,. 
ması Uıerlne kardeşi Koço taban• 
casmı cekerek T rlkofu kafoıından 
yaralamıı ve öldUrmUttUr. 

Koço yakalanmıı, adliyeye 
verilmiştir. 

Denizyollarına Yeni Alına· 
cak Vapurlar 

Denlıyollarına yeni alınacak 

vapurlar için fabrikalardan gön• 

derilen ~artnamelerl incelemek 
üzere dUn şehrimizde Denizyolları 
direktörünün beıkanhğında eko· 
nomi bakanlığı fen heyetinin de 

lştirakile bir toplantı yapılarak 

incelemeler başlanmıştır. 

Bu ine 1 meler, bir ay kod r 
sürecektir. 

intikam Almak İstemiş! 

Geçende e en a.nlı Ci· 
nayetin Hes bıGörülüyor 

Suçlu ; yirmi yaşında Rizeli 
Makıud. Suçu clnayel 

Sokak ortasında tabanca lle 
Ibrahim adında bir genci öldUr
mUı. Ibrabimln kardeıi vaktile 
bu Maksudun kardeıl Memlşl 
öldllrmUf, Makaud da Reıidln 
kardeşi lbrahimden intikam almı· 
ya karar vermlt ve memleketi 
olan Rizeden kalkarak bu kanlı 
makaadını tatbik için buraya 
gelmiı. Maksud buraya gelince 
lbrahlmin yolunu beklemlye 
baılar. Akıama doğru, Mahmudiye 
caddealnin bir köıealnden Ibrahlm 
çıkar. Makıud bunu ıörUr görmez 
derhal karıııına dlkllirı 

- Sınln kardeıin benim kar• 
deıiml öldUrdll hal. Bak bın 
lnıan naaıl öldUrlllllr göstereyim •• 

El cebe dalar, tabanca çıkar. 
Ibrahim kaçmaya baılar. Maksud 
da dUıer arkaaına.. Hem dt 
tabanca boıaltarak •• Tabancadan 
fırlayan kurşunlar dUkkin önle• 

rinde alı§veriıle uğraşan iki klıiyl 
yaralayarak yere yıkar. 

lbrahlm can korkusile bir 
işkembeci dükkanına dalarak bir 
k6geye bUzHlUr. Maksud da Ibra• 
hlmf bu dUkkiin köşesinde ııkış· 
tırır ve insafsız bir soğuk kanlı· 
lıkla tabancaıını Uç kere boıaltır: 

Şimdi hAkim ıuçluya ıoruyor: 
- Naııl yaptın o~lum bu fıl? 
- Bilmiyorum ki 1. 
- Nasıl bilmiyorsun? BUtnn 

bir çarşı halkının iözlerl &nllnde 
yapılan bir it bilinmez mi? 

- Efendim, onlar bizim düı· 
manımız idiler. Kardeıiml öldllr· 
dUler. Duydum ki 11ra bana gel• 
miş. O aUn lbrahim bana rastla• 
ymca üzerime hUcum etti. Kork· 
tum, ıaşırdım, ne yapacağımı 
bilemedim. Yanımda tabancam 
varmıı, ıonra ne olduj'uou hatır• 
lamıyorum. 

- Ne olacak; bir öJU, iki 
yaralı! .• 

Duruıma geri bırakılmııtır. 

Kadın bunları f hm al ettiği 
gUn gözUmUzden dnıer. Aile 
düzenini korumak huıusunde, 
kadınla erkeğin kendilerine bakıp 
tuvaletlerine itina etmeleri, ahlaki 
prensipler ve güzel an'aneler ka· 
dar ve hazan belki de daha zt .. 
yade Bnemlldir. 

Sun'J güzelleşme vasıtalarından 
variste kalabilecek kadınların sa• 
yısı, maalesef çok azdır. Bir ka· 
dm kendini ne kadar beğenmtı 
olursa olsun, biraz da başkalarına 
beğendirmeğe mecburdur. Yoksa, 
ıokakta rastladığımız zaman, Ce· 
mal Nadirin muvaffak olmuş bir 
knrikatörllnll seyreder gibi, gil· 
lUmsiyerek yllılerine baka kaldı· 
ğımız, Amerikalı seyyah kadın· 
lorma döner. 

SUı kadın için, nefe1 almak, 
ıu içmek, uyumak gibi, hayati 
bir ihtiyaçtır. Onu bu ihtiyaçtan 
mahrum etmeA'e kalkıımak çık• 
maı bir yoldur. 

Zira bu bahiste, kadm, ilk 
defa olarak, erkeklerle mUtteff .. 
kan kendini müdafaa edecektir. -······ ............... _,_.········--···-·········-·· 
Modern Türkiye 

Baraj ve ıu tılerinde bUyUk 
lhtisaıı olan lnlçrell Dr. Groner, 
Konya llbayınm çMA"ırııı üzerine 
20 gUn kadar eYvol Ulkemizo 
gelerek Konyaya gltmlı n orada 
llizım gelen baraj etlldlerlnl yaP'" 
tıktan aonra ilk baraja ait muka· 
Yeleyl lmzalamııtır. 

Sonra lstanbula dönen lıvfç• 
reli mUtehaısıs, memleketine 
dönmek Uzere hareketinden evvel, 
TUrklye hakkmdakl duyuılarmı 
şöyle anlatmııtır: 

,. - Memleketinize enelce de 
gelmlitlm. Bu defa Konyayı, 
Ereğliyi Ankarayı Ye ıehrlnizl 
gördüm. 

Bir ulusun yaıamalı Ye ilerle.o 
mek husuıundakl döleninl (azmini) 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
"1 anlamak için Ankarayı görmek 

yeter. Modern bir ıehrin bu kadar 
az vakitte yerden hıkmr gibi 
yaratılması bir harikadır. Buna 
birçok harikalı\? yaratan büyük 

ıeflni:ı, Arsıulusal muazzam bir 
ıahsi) ett:r ki, buıHn bUtUn dUnya 
• içinde bulunduğu en sıkmtılı 
devrede bile • onun yarattığı ha• 
rikalarla meıgul ye ona hayrandır. 
Ben de vUcude getirilen büytik 
ve değeri ölçülmez eserleri, şah• 
aen derin bir hayranlıkla 17l'tdilm. 
insanlık, tarihi, TUrk uiuıuuu 
tebrik ediyor. " - A. A. 

Batbakan lımet lalSaBntln biten Şark Hyabatı 
meynlorıoı nrmete batladı. Bakanlar toplantıya 

çaQnıldılar. Burada lımet inana Hyabatt• aardtlklerlni 
anlatacak. Birçok yeni tedbirler a1ınaeak. Muel& 
yClk1ek mekteplerden çıkanların bir müddet Şark 
Yll&yetlerlode ıtaj yapmaları mecburi olaeak n dlt•r 
ıeyler. 

Bir taraftan da lıaıet ln8ntl ıeıdltl rerlerde 18r· 

dtlA'Q nokaanları d•rhal dOzeJtmlı. MeHI& Zonguldakta 
elektrik flatını pahalı bulmuı. Belediye derhal etekti• 
rltla kllontını 10 kuruıtan S kurut• lndlrmlı. Kilovata 
S kuruıa 1atılabilecek olan elektril'ln bu flata indi .. 
rllebllmHl için Baıbakanıa ZoD1ruldata 1rltmHI l&zım 
1relmlf. Demek fımet lnönO bu Hyabatl yapmauydı, 
Zonwuldaklılar daha Hntlerce elektrik lçlD kllont 
batına 10 kuruı ödemekte devam edeceklerdi. 

iSTER iNAN · iSTER iNANMA! 

L-----------------------------------------------------------------



4 Myfa 

lk(qe Biçilen 
Yarış • • 

omıserı 
Otomobil veya motosiklet ka• 

Fransada zalan h rglln, her 
bir motoslk· yerde o.1 gelen 

l 1 k ıeylerdendır, fa· 
6 aza 1 kat dHrt gtın v• 

vel Fr nsad vukua golenln hu· 
uıtyeti, bir edamın teatere ile 
kesflmiş gibi ikiyo biçilmiş olma· 
ıındadır. Bu biçare bir motosiklet 
yarışı esnasında kafUenin geçe· 
ceğl bir köy meydanında ıeyrU• 

•eferln intizamını temine memur· 
muş, fakat tam meydanın orta ın· 
da dururken 100 kilometre ıfir'at· 
Jo ielen bir motoılkletln önUnd n 
kaçamamış, o tam gGbeğl Qze· 
rloden ikiye bölllnmUştUr. 

Çarpııma okadar ıiddetll ol• 
muttur ki motosiklete binen koıu· 
cu da on beı moho 6teye fırılmıı 
ver kafatası parçalandığı için haa· 
taneye ılStnrUlllrken 6lmUştOr. 

* ransanın Ro nne tehrlnde 
ıs· ınci aıurdan kalma koca 

Bir lıaal• bir ıato vardı, 
l l içinde Baron Gr s-

a 1 mlnde 85 yaıın· 
da ihtiyar bir kadınla, onun 50 
yaıındokl hiç evlenmemiı ibtly r 

kızı oturuyorlardı.Geçen giln mütad 
hllAfına olarak bu atonun kapısı 
açıldı. Eşiğin Uzerlnde ihtiyar 
kadın göründü. Komıuların ı s
leniyordu: 

- Kızımı 6ldUrdnler, poliao 
haber Yeriniz, diyordu. 

Pollı ıeldl Yo ıerçekten lhtf• 
yar kızı 6ld0rlllmtış buldu. Şatoda 
para yoktu, kıymetli ejya yoktu, 
konukomfU il hiç bir mllnuebet 
yoktu. Bu cioayeU kim ve uiçlıı 

• yapabilirdi? Zabıta itin içinden 
çıkamadı. Şatıy dı§ardan gtriJ.. 
dl ğioe dair bir iz de bulonama
mışta, ıtmdlkl halde tahmin edl· 
len ıey ıudurı 

ihtiyar kadın, ihtiyar kwnm 
(100) parayı iaraf etmiş olmeaına 
kızmı§ ve bir hiddet buhranı es· 
nasında onu 6ldilrmUıttır. 85 ya• 
ıınd ki yarı bunak maznun, işin 
oydmlanmasın kad r yok ullar 
evine yollanmıfbr. 

Bir Do toru l 
G IÜ Oumn 

otların an (*) 

Sinir Buhranları 
Bir haatn müracaat etti. Günler
denberi devam eden herı ye ızan 
sonra eline geçirdiği çama ırlan yır
tan ve hatti daha ilel'iye vararak 
elindeki tabak bardak ne geç ne 
yere çarparak kıran bir huta. De
ğiıen tabiatinden eUdiyet etti. 
Bu geçlmıisllği aile )'tlVasının bo· 
sulmıısına ıebeblyet nreoegini 
teeaaOrle anlath. 

1 - Bu, bir mektep muallimi 
idf. 

t - Bnttln ıene okumuo ve di
mıtı yorulm~tu. 

8 - Sinirleri fazla ı•rglndi. 
4 - Tealrl geçirmek fçln ltl· 

ı:am1UZ yere iokf ioirordu. 
6 - Mide YO barsakları boza1-

muotu. 
Tedavi altına ıldım. Hafif biı 
mtıshil Yerdim. Biı ıfıede (Noropa
tlnl) ismindeki ılnlr vurabu tavsiye 
ettim. Deniz banyolanna devam 
etmesini tenblb ıttlm. Bu ge9icf 
bir ıinir buhranı idJ. Bir oyda 
erhhatlnl kazandı. 

(•) Bu noilan kuip saklayınız, 1ahut 
lr albllm• 1 pıfhnp kollekaİJOD J•pı• 

nız. Sıkıntı &amanınıı.da bu notlar bir 
dolstor arlbl imdadınıza 1etitcbllir. 

SON POSTA 
'\ 

E HABERLER 

- Ve ÇöCuk--Bakım Evi Çoru
m n 

v• c ı 

vüne-l 
ir Ku-

r 
Çorum, {Özel) - Çorum ktil· 

tOr ıahasında olduju kadar 1&ğ• 
lak ve ıoyı 1 yardım ıahasında 
da ön eafa geçmlt ili rimizd n 
biridir. Çorumdaki ıağhk n ıoy• 
sal yardım mü ss selerlndeo biri 
d doğum ve çocuk bakım evidir. 

Ev her gUn ortan bir rağbet 
kazamyor. Halkın v bu kadar 
yoklaljışı, muhakkak ki, CUmhurl• 
yetin içimizde yaratbğı in ndon 
doğmu§tur. Büyle olmakla bera• 
ber ev ilesinin, dUrUst ve bUgf H 
1 görmeleri de bu muvaffaklyete 
y rdım eden ıebepl rdendir. 

Çorum dofum n çocuk bakım nl 

çocuk yatırmak hiçbir kayda, Türkiyedekl botun bakım evleri 
ıarta bailı değildir. Samsun içinde yaloıı: Çorumdaki EYde 
Yozgat, Amasya ve b~lgeslnden bulunduğu aöylonmektedlr. Bq-
de bir çok hasta gelmektedir. doktor Şemıeddln EYin iyi çabı· 

Erin btitftn tesisatı mOkem· maaında baıhbaıına bir Amildir 
meldir. Çocuk tedavisinde kulla· ye kendisini bu it• bağlamııtır. 
nılm k Gzere oltra cihazı d Dotum ve Balam Evi Çorumun 

Doğum evine hasta kadın Ye bulundurulmaktadır. Bu cihaıın 6YUneceğl mtıesaeaelerden biridir. 

~--------------------------------Kon y da Üzüm Ve /ncir/e-
Arabacılar Ve Şoförler için rin Tazeliği Na ıl 
Bir Kıy fet Kabul Edildi 

Malatya da 
Seyrüsefer f ılerinl Düzelt

mek Lazım 
Konya, (Özel) - Uray kadın· Muhafaza 

ların çarpf Ye peç e bunl ra Ed•l k 
benıer al celp örtlll r kulla· l ece 
nılmaaını yasak etmiştir. Bunun fzmfr, (Özel) - Karııyakada 
lçfn eyltll k dar mlihl t veril· Baharjye ma• 
mlşUr. Arab~cıların da bir öroek halJ ainde 49 
elbise giymeleri kararla tınlmıı· No. lı eyde 
tır. Şoförler için de blı kılık oturan Bayan 
kabul edllmlıtlr. C •o an y ı ı 

Konyada Baraj ııznmlerlmlzta, 
Konya, (Özel) S!Uede in dr lerl mi ıln 

yapılacak barajın tetkiki rl bit• Ye blltlhı mey• 
mittir. Yakında barajın lntaama Yalarımızın bo-
baılanacakhr. Baraj yapılınca zulmadan A· 
Konyanan batı tarafları da ıula· merikaya ta• 
nabUecektlr. pnmatzm te-

Konyada ahsul in edecek Foımtlltl bulan h-
Konyo, (Özel) - Bugday Ye önemli bir for- mirli Cenan 

arpa mahaô.11 rl kaldıralmıya mUl bulmuıtur. Kendisi diyor ld ı 
ba }anılmıştır. Mah&ul geçen - Tam Uç yıllık bir çalııma 
yılın mahsuln kader bereketlidir. devreainden sonra yaş Uztimler. 

A apazarında Ya- )'8§ incirler Y• yaı meyvalar için 
uzun mGddet bozulmıyacak bir 

a nan Ka iller formnı elde etmı, bulunuyorum. 
Bu formül aayeslnde en mllş· 

Adapazarı, (Özel) - Bundan 
bir müddet önce Karaçom klar 
ve yukarı Klresç• köylerinde 
3 ldıiyi öldllren, bfr kadını agır 
surette yaraJnyllD vo kaçan 
Mehmet jandarma m yaptığı ııkı 
t kip neticesind yakalanmış, 
lameli ile Dönme H san da ya
kol nacaklannı nlayarak tes'im 
olmuşlardır. Bunların haıtaneyl 
baaarak orada tedavi odllmekte 
olan yaralı kadını da öldilrmeyl 
kararl ıtırdıkları anlaıılmıştır. 

Kaşm Eksikleri 

kfilpeaont alıcıların isteklerine 
cevap vermek, Türk üzfimllnü 
Amerlkadakl, Şilideki müstehllke 
yaş olarak arzetmek mlimkün 
olacaktır. 

Bu formftlle geçen yıl hazır

ladığım yaı nzünı tecrübelerinde 
tamamen muvaffak oldum. Şubat 
ayında Jzmir Ticaret Odası Baş
kanlığına verdiğim Ozüm nthnn· 
neleri iddiamda yanılmadığımı 
meydana çıkarmıştır. 

Malatya, ( Özel ) - Burada 
aeyrfüıefer fılerJ; U:ıerinde durula· 
cak durumdadır. Arabacılar, 
ıUrOcOler bir kayda bağlanmı~ 
değildir. l O yııında bir çocuk 
bile araba sUrUcUIUğft yapabil
mektedir. Bu yllzden bir de kaza 
olmuı, çilealz mahallesinden 11 
yaıında Mehmet adlı bir çocuk 
araba aürerken muvazeneıiol 
kaybederek dOımUf, arabanın 

albnda kalmıı, almtııtnr. 

Malatyada Afyon Ve Kayısı 
Fiatları 

Malatya (Özel) - Son gDn• 
lerde 350 kuruta kadar d&fen 

1 afyon fiatlan 425 • 475 kurup 
yükselmlıtir. Kayısı ba yıl ı•çen 
yıllara bakılınca daha az olduğu 
için fiatı yUkaekçedlr. 

Urfada Bağcılık Ve 
Sebzecilik 

Urfa {Özel) - Urfa Anado· 
lunun gliney illerinden biridir. 
14 bin kilometre murabbaı saha 
Uıerine kurulmuı bulunmakta ve 
hudutları içinde 370 bin nnfua 
barınmaktadır. Şarm içi ve dışı 
dört, beı yıl önceye ait es rlerle 
doludur. 

iklimi mUıait olduğu için bu
rada sebzecilik ~nemli bir iş 
durumuna girmittfr. Bağcılığa da 
baılanı'.mıf ise de hentlz bağlar 
tekamül etmiı bir duruma gel· 
memiştir. 

Bigada Yangma Karşl Tedbir 

AfuıdM 16 

Grup Usulü Mü, 
Sınıf Usulü Mü? 

F atlh Mehmet, çocukluğunda 
.çok haıarı bir ıey ml1- Babası serJ 
bir adam olduju halde onu bir 
tOrln okutaımyormu1- Sonunda bu 
hqarıhk biJo devlet meıelesl baliDI 
alıyor, vezirler meclisine dOıüyor1 
unn uzun konuıuluyor, haıan 
çocuAun ne biçimde okutulması 
mDmkOo olacağı hakkında aytıf'\ 
malar yapılıyor ve onun bir kez d_d 
Molla GOr oi tarafından okutu~ 
masına karar veriliyor. · 

Molla Gfirani, yapılan çağrılıf 
merln eEdirne sarayına gelip m~ 
1tleyl anlayınca 16yle diyor: 

- Çocuklafln okutulabilmed 
için birçok yollar tardır: Okiamalf 
yolu. yemlı filan verip kandırmalt. 
yolu, kulak çekmek yolu Ye aalre 
Fakat ben tek bir yol tanırım 
Sopa yolu. Buna peki derıcn 
haıcn oğlam okuturum. 

Mollayı btedlğlnl yapmakta 
Gıallr bırakırlar, oda uzun cUbb.., 
alDin albna kırılmaz ıoydan bit 
değnek ıaklıyarak derse glderJ 
ileride Fatih admı alacak olan 
Mehmet, o gUne kadar Oç düzln-. 
boca atlatmıı, bu yeni geleni de 
atlatacağına gOvenl var. Onun içf11 
armz arsız gftlerek derae ge!iyor/ 
hoca ile alaya glrlılyor. Molla 
Gftranf, onun uluorta .Wzlerlnl 
duymamıı gibi dananarak kitaba 
açıyor ve 1&yfayı göıtererek emf, 
veriyor: 

- Obl 
Mehmet. kitabı kapıyor Ti 

yıhııyor: 
- Okumam t 
Molla GUranl bu kar§ılığı alıı 

almaz deyneğl çıkarayor. Hn~arı 
Şakirdin sırbna iz bırakacak blf 
kuYntle yerleştiriyor ye yine kf, 
tabı gösteriyor. 

- Okul 

lıte otuz altıda yirmi dokuzu 
kıııl cahil olan Oaman oğullan 
içinde Fatihin okur yazar ve hayU 
dll bilir bir adam 9öhretlnl kaza• 
nabilmesl sırtına inen bu deynek• 
ler yllzündendir. Eğer Molla GU• 
ranl, kendince doğru bulduğu blı 
yol Uzcrinde özglir bırakılmasaydı 
Fatih te dedelerJnden ve torun• 
}arından birçoğu gibi bilglılz 
kalırdı. 

ilk okullarda derslerin grup 
uıullle mi, yoksa ımıf usullle mi 
okutulmasının daha verimli ola• 
cağınıll yeni baıtan inceleneceğini 
ia:ı.etelerde okuyunca bu fıkrayı 
hatırladım. Bence gerekli olon ne 
grup usulU, ne aınıf uaulndtıri 
Ancak ve ancak çocuiu okutmak 
ye çocuğa bilgi Yermek uaulDdlir. 

Bunu bulduğumuz glin ıeYk(· 
ten göğınmtız kabaracaktır r. 

iL T. Ten 
Kq, (Özel) - Kazamız yol 

bakımından biraz yokauldur. 

Kaıta doktor Ye eczane de 
yoktur. Kwıaba elektrikten de 
mahrumdur. B ytar bulunmadığı 

için dıt emleketler sevk edi
lecek hayvanlar s vk edileme
mektedir. Bu ekıiklerin tamam• 
lanması Keşlıları çok sevlndire· 
cektir. 

Formülüm fenni naslara mils· 
tenlttir. Hiç bir kimyo\li madde 
kullanmadığım gibi pastörize de 
etmiyorum. Y aı fizllmlerln lhra· 
cında tahta sandıklar kullanıla
cak ve bu aandıklar hava almı· 
yacak bir tekilde olacaktır. Tah· 
ta sandıkların aralarından girecek 
huayı k patmak için .andıkların 
iç tarafı yağb kiğ.tlarla kapana
caktır. Bıı sayede üzümler ilı.i ay, 
incirler de üç· dört ay yaş ola· 

rak bozulmadcın muhafaza edi
lebilir. 

Biga. (Özel) - Y anamdan 
alınan den lizerine blltiln diik
kinlar aranmıf, bir çok parlayıcı 
ve patlayıcı şeyler bulunmuı, 

bunlar hemen gazhaneye kal• -,-------------··· 

Hizipte Bayındırlık 

Nizip, (Özel) - Uray burada 
yeni caddeler açhrmaya vo 
boıok yolları yapbrmnyn başla• 
mıibr. Bir kilometre uzunluğun· 
da yeni bir genel clldde açtınl· 
mıf ve yeni bir bahçe yapılmııtır. 

incirleri hazırlamak huıusunda 
bulduğum formül, UzUm işine bJç 
benzememektedir. incirler kon
serve ıekllnde ihraç edilebilecek 
ve teneke kutalara bir miktar ~e· 
kerh ıu lllve edilecektir. 

Patlıcan Y• domote1ler amba-

dınlmıttır. 
-················-··············· .. ·····-········------JAjsız olarak ihraç edilecektir. 
Bunların renkleri ihraç sırasında 
en ufak bir değişiklik bile gös· 
termiyecektir. 

lzmir Ticaret Odaımın göster• 
eliği lüzum üzerine bu yıl için Uç 
nümune ambe&lajı hazırlıyorum. Bu 
ambalajlarda razakı, aiyah ve 
çekirdekıiz lzmir UzOmleri bulu· 
nacak, hazır:amr hazırlanmaz 
Ekonomi Bakanlığına aönderile
cektir. Bu ambnliijlar Şubat •}ın· 
da Ankarada açıldıktan sonra 
tecrübelerimdo yanalmadığım res• 
mi bir tekilde meydana çıka· 
caktır ••• 

Uşak Hastanes~ 
Uıak, (Ôıel) - Borada yr pı· 

lan 35 yataklı ha.tane çok r: hhi 
vo iyi olmasına raimeo, bf. · çe 
darlığı yOzOnden daha fa lı 
yatak konamıyor ve ihtl: aç 
tamamile karplaoamı1or. Buruya 
en ziyade göz, kum, ur, taı YI 
apandisitten rahatsız olanlarla 
adli clirlimlerden dolayı basta 
gelmektedir. Cıvar kBylerden ve 
halt! ilerden gelen akın akın 
baıtaya bir yer bulunamamak• 
tadır. 
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20 Sayfalık 
Müdafaası 

Suçlu: ismi ve resmi arada 
bir dolandırıcılık Yak'alarlle ga· 
zete sütunlarına geçen Y• ken
disini d gazeteci olarak tanıtaD 
Ş vket. 

Suçu alelusul dolandırıcılık l 
Fakat bir kişiyi değil.. iddiaya 
göre, ,, bulmak, bir rere yer· 
l ştirmek vaitlerlle kafese koy· 
matlığı klmso kalmamlf, Onu 
mahkeme karşısma çıkartnn son 
suçu yedi kişiyi muhtelif baha· 
nelerle dolandırmak ve sızdırmak. 
Şevket yaptığı 1 l rde o kadar 
mahirdir ki bu itler arkasında 
koşarken bir gUn ıabahtan ak• 
ama kadar içinde g ıdlği ve 
başkalarını dn gezdirdiği otomo
bHin şof6rUnll bile kandırarak 
parayı vermeden sıvışacak ka· 
dar yaman 1 

Bu ıuçlunun ikinci asliye 
cezada eplydenb rl duruşmalara 

}·apıhyor. Tahkikat bitti. Müd· 
deiumumt iddiasını blldirorek 
Şevketin cezalanmasım lst dL 
Suçlu: 

- Müdafaamı yapacağım! 

Diy rek duruımayı bırakbrdı. 
NihayPt mUdafaa gllnU de ııeldL 
Suçlu bir jandarma lSnUndo, 

llnde bir tomar kAğıtla ı lona 
eırdi ve bir ıa tt n fazl sllren 
hir okuyuila 20 ıayf adan fazla 
tutnn müdafaasını yaptı. Suçlu 
bu müdnfaada nelerden bahset· 
rniyor kil. Hllsnllniyetlndcn, na· 
musla iş yaptığından, sabık sı 
var~a da kele alınacak mahiyette 
olmadığından, kimı yi kımdır· 
madığından, ceph de kan döktü· 
ğünden, humum tte mühim vaz:· 
feler göı·düğUnden ve... Yıllarca 
hak için es çıkarmıı tının bir 
matbuat müntesibi olduğundan, 
daha birçok şeyi rden ... 

Netice d u: 11Ben akit mlivA· 
zencmi kaybettim. Hatalarım 

Edebi 
Tefrika 

No: 59 16 I 8 I 86 

Ali Sami Bey gUldfi: 
- Bunlar hizmetçi şeyi rl ha· 

nım, istiyorsan başka yerden alırız. 
1 rar ettim. Ve Ud dUzUne aldım. 
Bu ucuz şeyleri b yendiğim için 
Ali Snmi Beyin aklından n ler 
geçti bilmem. Fakat bir kadının 
asıl ihtiyaçlarını dilşllnmeyüp 

yalnız sUıünUn yllksek faturala· 
rile uğraşan erkekler araıında 

onu da gördüğüm için b n de 
<>na acıdım. 

Arı kovanı gibi kaynıyan bu 
ınağnzada r nan her feyi bulmak 
tabii milmknn. Fakat aklıma gel
nıiyen ihtiyaçlara cevap verecek 
feyleri g5rt1p almak arzusu duy· 
ınak daha fazla. Yatak odasına 
alt kUçUk, lilzımlı eşyDdan mutfak 
banyo, seyahat takımlarına kadar 
neler var, nel r var. Bizim ev 
bayatamız paramıza ve ıözümona 
YUksek anla)'ışımıza rağmen o 
kadar iptidai v zav Ilı ki 1 Fakat 
insan bunu ancak böyle bir aer
gido görüp anlıyor •• Yeni, modem 
bir mutfa bugün son siıtem bir 
ameliyat odası kadar temiz TO 

o kodar da konförlü. 
lstanbuldn et tahtasını bıra· 

lcıp bir et makinesi alanlar ken· 

SON P O S TA 

B BİCİ TEL 
Romanyada: 

Bulgarlar, Romanqagı 
Çok Fena IÇ_~zdırd_ılar 

Bükreı Gazetelt1ri ' 
Ateı 

Püskürügorlar 
BGkreı, 15 (A. A. Öıel Aytarımaz· 

dan ) - Rom D gasetelerl, son za• 
mnnlarda Bulgarlataıada Dobriçc adı 
altında faaliyette bulunnn (lredantlıt) 
tetkllltının ge9en hafta Romanyaya 
kartı tertip etmif olduAu göstcriıleı 
llgfallcı tlddetli yazılar yazmaktadırlar. 

Oninraul gazetesi, bu göıterll rla 
Varna'da Polon1a Kralı Ladialu 
adına dikilen anıtın açılma t6renln· 
den sonra yapıldıtını kaydederek, 
Bulgarlar tarafında1a Romanyaya kartı 
gösterilen dUıman duyırularıll Ro· 
meni r fiır;erlndc gayet fena blr etki 
bıraktıj'ını yaamaktadır. 

Çinde: 

Garip Haydutlar 
Necat Fidyesi Olarak Tü

fek Ve Fişek istiyorlar 
Lo dra, 15 (A. A.) - Cinde kaçı• 

rılau lngillı ıaaat clıl Jonea, hınOı 
haydutlann elindedir. Ha:ydutlıır, ga• 
zetcciyl bırakmak için 48,688 Çin 
doları, 10 tüf k, 10 tabanca ve ı0.000 
fiıek latemcktecllrlcr. 

Kı a H r r 
§ Londra, 15 - Nevdeal auva ıına 

6 EylOlde baılayacak olna bay Loyd 
Corc, bu rı:avafa, genel aeçim aırS11ın· 
dn dn bizzat devam etmek niyetin• 
d dir. 

§ Viyan lS - Unlted press'in 
baıbakım Şuınigi çekil ek tasavvu• 
runda olduğuna dair verdJğl hubar 
asılsızdır. 

• ..,.., - .-ewsw-.ı= -..w•-

Bana ceza 

diJerJnf yeni fikirli sanıyorlar. 
Biz.im J nel'd ki mutfak annemi 
ilk önce çok ıaıırtmı tı. Bakır 
tencerel re ahtan annem 11lömin
yom kaplara ısınamadı. Sebzevat 
için birkaç düzineyi bulan bıçak ye 
kalıplcırın manasını an1ayamndı. 

F aknt birkaç gün içinde bun· 
larm ne iyi ıeyler olduğunu kav· 
r dı. Şimdi bizim Kadıköylindekf 
eYin mutfağına girse eli böğrllnde 
kalacak. AU Sami Be1in dadnk 
blikmesine aldırmıyarak annem 
için, ey için buradan birçok lll· 
zumlu ıeyler aldım. 

Bu mağıııanın bir eşi daha 
var. Galerie Lafayet. lnııaa bun· 
Jarı her geziıte alacak b;r ıey 
buluyor. 

Pnristen okadar çok ıey aldık 
ki getirdiğimiz boş \'aliz?er yel· 
medi. K ndime seyahat için ık 
bir neee~aa:re de eldım. Bu h r 
zaman lôzım olacak bir ı•Y· 

Burada adeta ba}~ram gllnline 
kavuşmuı bir çocuk ı vlncl geçi
riyorum. Günler linema gibi akıp 
gidiyor. 

Bir glln ( V•raay) a kadar 
gittik. mektepte okuduğum Fran· 

Alm n bahriyelileri 

Almanyada: 

13,000 Asker 
Sila Başınd 
Almanyada 500 Bin 

Yahudi Var 
Berlin, 15 ( A. A. ) - D n!ı kuv

:vetlerln l:nğlı 18,000 aak~r, eylulnn 
10 undan 16 una kadar Nfir nbergde 
toplanacak o~aıa n syonnl - soaynlid 
kongrecıl tSronlerlne 1 tiralı edecek• 
lerdlr. 

ima Ya udileri 
Berlln, ıs ( A. A.) - " V<Slkit er 

Beobabter " gazel a göre, Almanyn 
da y:ıı1t7nn Y nhudilerJn aııyısı 499.682 
olup, bunlar n üçto bir1 hflkümet mer• 
kezind oturmaktadır. Bu miktar, 
Berlin h lkmıa yüzde 4 ünii t okU 
et ktedir. 

Avusturyad Alman 
Prop g nd ı 

Berlio, 15 (A. A.) - Almanyadakl 
Avuaturya g8çmenl rlne ynrdım ce· 
miy ti, tekr r propag ndaya lbaılamıya 
kar r yermiıtir. 

ffltı r Aleyht rl rı 
Eaaen, 15 ( A. A. t - Bir Miliı aa

kerl, E1S n çcTreslndcı bir ot ide 

ıa tarihi gözlerlmln önünde di· 

rill1 or. 
Sarayın ki dair l rinl ıezer• 

ken ( B rbon ailesinin o ğrur 
kafalarını koridorlard görüyorum 
gibi geliyor. Ali Sami 8 )', geniş 
bi pen~ercden parkın çok güzel 
tarhlannı gö&terdi. 

Bu pencere muhakkak on be
tinci LUinio, yıığmm lu bir gUnde 
ölen Knrısımn cenaze meras:o.nl 
s yretUği pencere olacak. Ant· 
reyi tamamlle gört\yor. 

O duygusuı adamın nöylcdiği 
sözn hiç unutamam. Bu be1kid 
kadınlığın tabii bir hakkı <>lacak. 

On Beşinci Lui yağmur altın• 
da bir cenaie arabası:ıa konan 
miişukaıımn tabutunu pencereden 
ıeyreder.ken raoındakl dalka
vuklara: 

- Madam Ldmarkiz, fena 
bir havada 11eynl:ıat ediyor, 
demişti. Sevdiği a1kını anlatbğı 
bir kadının bu aon gününde bu 
kadar zalimane istihza eden adam, 
kırat olduğu için hiç affadilmez. 

Yenay bir tarih Ye bir hazine. 
Fransıı inkılabının "Yergi &ıkıntı· 
farından patlak verdiğini söylerler 
(Veraay) a akan svNet kimbilir 
nerelerden ve naaıl toplanıp gel· 
mitti. Bu mermer ha vuıları doJ.. 
durmak i,in kimbHir ne yuvalar 
boşelmııtır. 

Veraay bahçeleri, eski biçim 
ıllslenmlt olmakla beraber hAlii 

l 
L 

ita ya • • 

Su Baskını 
Müthi Odu 

Yüzlerce Kişi Boğuldu 
Ve Ezildi 

Romı, ıs ( A.A ) - ., Orlea ,, 
sı61G eularıadaa teıelıkGl eden auıa't 
ıölUn boyunea ilerleyen bet kilometre 
uzunlutundaki Ht 11k1ldığ1 aırado, 
•8lde lS milyon tre mikabı ıu 

bulunmakta idi. Ydıunb aonuoda 200 
•T harap olmuıtur. 

Yüzlerce kiıJ cJldDj'D tahmin edi
liyor. Yıkıntı altında birçok tnıınn 
eeHtlerl kalmııtır. 

Buğday Rekoltesi 
Çok Eksik 

Vaılngton, 16 (A. A.) - Kurakhk 
•e baııtalıktaa dolayı buğday r kol test 
608 milyon buıel ekıllmiıtlr. Bundan 
6t0r0 ekllmlf toprak nrıtlerl indi
ril ittir. 

GUmU9 Ahmı 
Vaıington, ıs (A. A.) - Amerika 

tlmdiyo kadar dııardan 25.SOO ona 
gl Of almııtır. Bu alımın en çoğu 

Londra plyasaaındadır. 
Çlnlilere Yerdım 

Vatnırton, 15 (A. A.) - Amerika 
Kızıl Haç Kurumu, Çlnlllere ıu baakını 
felAketıcdcılerine yOı bin dolar yardım 
etmittir. 

Orman Y ngınlorı 
V nılngton, 15 (A. A.t - Datlarda 

binlerce hektar araziyi kcplayan 

Sayfa 5 

Evlendim Amma 
A_qrılmak 
istiyorum 

"Bir atne e·nel evlendim, Evlen• 
dlğim gündenberl hayatımdan memnun 
değilim. Yaşım 35 • .Memur olduğum 
iplıı ıurada burada dolııotım. Evlen
mem geç kaldı, bu yUıden titiz de 
olmuştum. IlerkeH evlenirken ihti
yaUı olmalarını tnsiye ederdim. Ben 
bunun tamamen aksini yaptım. Km 
bir geoe, lamba ıoığında ıördUm ve 
h mon o gıce muYufakat cevabı ver· 
dim. Fakaı evlenir nlenmea kız ken· 
dini gösterdi. Cahil, görgüsüz bir ~ey. 
Ne aöz enlar, ne derl Bir muddel 
ıabrettim. F t artık tahcımmüHim 
kalmndı. Bo§amak istiyorum, faka• 
ötekinden berikinden utanıyorum. 
Ne yapayJmi 

Bandırma: F. T. 

SW haklı bulmu)"orum. Ev· 
lenmeden evnl eyi t hkik edip 
öyl kar r ver ydiniz. Bu kııın 
cehaleti boşamak için bir mueret 
teıkU etmez. Okumuş dediğin 
kızın da okuması nedir? ilk 
tabıı:I bir kıuıı vliltk hayatında 
da ne rol oynnr 1 

Sizin dı rda göıılinUz yoksa, 
kendi kendinize fena telkinler 
yaparak kadından soğumaktan 
çekininiz. Ona biraz musameha 
ile b lanız. Evlillkt müsamaha 
anlaşmanın birinci artıdır. Bir 
defa bu yolu t crübe diniı. Ge· 
çlnm nin oka dar . güç olmadığını 
anlarsınız. 

orman yaogınlarJ, blltiln uğraıımslııre lf-
rağm n henüz söndürillmemiıtir. Ateı "Kadıköy vapurunda bir g nçlc 
kar ısında lrnç ı ıa.n ayılar n diğer tanıştım. Şimdi her akşam buluıup 
~ hti hayvanlard an bir çoğunun yan• beraber gidiyoruz. .A.rkadafl&nm ken· 
dıtı sanılıyor. dimi bu ıuretle teşhir etmemin doğra 

30 M!lyon 1 iz olmadığını söylllyorlar. lialbukl ben 
Vaıingfon, 15 (A. A.) - Amerika bu bıırekettc bir fenalık görmüyorom. 

Cumhur B ıkanı, 30 mllyo ltçiyl, Slz ne denialz? 
ltslzliğe kartı mecburi bir ılgortsya Nevin 
tabi tutan soıyıı.l gllnnlih kanununu 
imza etmittlr. Ark daılarınız haklıdır. in an 
-- - ·-- - ancak nl anlıslle birlikt buluna• 
ıiya nl hnaımlarlle, or.ca ında çıke.n bir bilir. Sizi bugün bu erk kJe ya• 
dlSğüş sonucunda bıçakla ynralımmı rın ba k bir rkekle gör nl r 
ı-e ö l ınilttOr. 

Bu aralık nııayonal eoısyallıt re• hakkınıı:da fena hUkUml r vere• . 
mide nne kartı yapılacak bir tahkir bllirl r. Bu f na hükümlerden 
aebcbtle, bir döğtlı çıkmıf, buı Hit• kendinizi orusanıı d ha iyi olur. 

ler aleyhtarları t vktf edllmi;t~ =~=-~-========'l'=E=Y.-=Z=E==-
hagmetlnl saklıyor. Bu gezintimiz man Ali Sami Bey hAIA yatıyordu. 
bana huzlln verdi. Parlstn o her Giyindim. BugUnkU program· 
şeyi unutturan yaygın n 'esini da Pnrls civarı da otomobil ge-
nrRdım. zintisl vnrdı. Fontanebl gidecek, 

Dönmek hazırlıklanuıız başladı. öğl yemeğini orada yly cektik. 
Ali Sami Bey Par:stekl itinin bir Onun uyanmasını beklemeden 
iki saatlik olduğunu öylemiıtL a ıığıya salona indim. 
Halbuki imdi bu iı uzadı galiba.. Gazeteler), m cmualnr:ı luırıi· 
Bir gece bir fnbrik tör y meğe tıra karıştıra kahvealbmı yaptım. 
davetli olduğunu eöyJedl. Saat dokuzn geliyordu. Artık 

Bu davette kadın olup olma· canım eıkılmıyn batlamı h ki Ali 
dığmı sormadım. Soramadım. O Sami Beyin hıslı hızlı asansör 
özUrler dileyer k v smokinini tarafından g 1diğini gördüm. 
giyerek gitti, o okşam otelin lo• Bin bir özUr dileyer k kar§ı• 
kantasında yemeğimi yalnız başı· ma oturdu. 
ma yedim ve erkence yattım. Dün gec ki resmi ziyafette 

Ali Sami Beyin Sabaha yakın çok kıldığını, fabrikatörlerin çok 
g ldiğini duydum. garip adamiar olduklannı, yemek· 

Uyandığımı hissettirmedim. ten sonra bUyfik bir it fizerinde 
Odanın hav.asına ağır bir sigar Ilkırdıya daldıklanna anlatryordu, 
kokusu yayıldı. B:rçok geveıe:tk ettikten onra 

Soyundu. GUrUIUl etmemeğ• sustu. Garsonun getirdiği l<ah· 
çalııarak yatağın uzandı. yaitıyı yemeye hazırlanclı. 

Her zamanki gibi rken kat· Artak beni tatmiu etmiı ol· 
kıp banyo d lresine g çerken o duğuna emindi. 
h li uyuyordu. Koltuğun Uıerine - Bu f brikatörler arasındR 
fırlatıp atmak istediği ceketi yere Mös:v6 Koti d \• r mıydı? d dim. 

d Şaşırdı. YUıUme hııktı. Göz· 
dü mUştU. Ka1dırmnk iate im, }erinden, o bile \ riyanın kay· 
Burouma ynbancı bir koku çarptı, nadığa göı: b beklerinde garip 
C ketin sol yakasına bu koku bir korku gölgelenmişti. 
daha ço'k sinmişti. Biraz yabancı - Ne gibi? 
btr koku.. Dedi. 

Banyo musluğunu açtım. Kuv· - Elbisenize kadar yabanCJ 
y tle akan ~uyun altınd !Vücudum kokular sinmiş de 1 
dlrıildL Her zamanki gibi frlksi• Esmer yföUnn garip bir kırını· 
yonumu, sabah jimnastiğiml yap- zdık kapladı. 
tım. Yatak odasına ıe~liğim zn· (Arkası var) 



(Siyaset Alemi] 

Uluslar 
Kurumunun 
Rolsuzluğu 

Habet • ltalya anlatamama:zlıtı 
karşısında Uluslar Kurumu'yenl bir aeı 
imtihan daha 1reçiriyor, bu imtihan 
bir defa daha ispat etmektedir kl 
uluılar kurumu OnrJnde en faala mi• 
e11lr olan, en fula ku•ntll olaaın 
ıealdlr. Yine bu mlnaaebetle anlaı• 
mıt oluyor ki bu kurumun ı6zG, bu 
kuruma hakim olan Qç büyOk dnle• 
tin emellerini koruyabildlti mllddetç• 
ltidebllir. Nitekim, Habet • italya 
anlaımaı:lıfında da kurumun elde 
edebildlt1 tek munffakıyot, bu iti 
talik ettlrebllmlt olmasıdır. Anlatmaz• 
hklara hakem rolGnQ lf a eden komlı· 
yonun ıu Yeya bu kararı YermHi, 
fhtllifın alablledtl tehlikeli lnkltaf 
ıekli üzerinde mOuıir olamaı. 
ÇünkO Muaolinf, Habııle ltalyanıa 
anlaımazlıQ'ında, detil Kurumua, ber 
hangi bir dnletln H hattı doıtane 
mOdahalealni latememiktedlr. Bu 
iıteğlnl teyit etmek için de Kalabrlya 
ve Mlılnanın dotu Afrikuına mQte• 
Yeccihen yola ııkardıtı aıker)erln 
mahmuz prllltllerlni lıittlrmek k&fi 
gtlmektedlr. Uluılar Kurumunun, M. 
Lanlla lararlle elde ettltl talik 
keyfiyeti de Kurum için bir munf• 
fakıyet aa7ılamas, Çoa•ll eea11a bu 
mevalm aekerl hareklt yapmıya 

elYerlıU deJUdlr. Binaenaleyh foılltere 
Ye Franuaıa takındıkları t~•ırlarla 

Uluılar Kurumu tamamın ılllk bir 
mnkle 40ımaı n ıUlnmlı oluyor. 
Onu bu mnkldH kurtarmak lıte· 
diklerlal ıGyleyenlerdlr ki uıl onu 
o mnkl• dlltlrmDılerdfr. - Süreyya 

-···················· .... ·················--··········--
Çerez K11blllnden 

SilJeyman Nazif, bzetinefiı me1e• 
lelerinde basan ook haıeaı, fülz n 
akıl bir adamdı. 
DirgUn, yeni g4'rU§tüğU n pek dı 
hazetmedi~I bir zattan, bir akıam 
yemeğine davetiye ılmıotı. Dant 
eden zatın, kendlıinl dlier miea· 
firlerlne karıı tefahur için çatır
dığı zehi\bıoa dUttU ve gitmeye 
azmetti. 
Davet glln n aaati gelince, telefon 
çaldı. Üıtad, telefona gitti •• biı 1tı 
ıoruyordu: 
- Allo 1 Süleyman Nazif Btyefen· 
dl mi~ Aziz Üıtadl davetiyemi al· 
dınııdı değil ml1 
- Aldım.. çok teıekkGr ederim. 
- O halde, bekliyoruz. Te9rlf 
buyuracaksınız her halde? 
- Hayır, maa)eıııf .. 
- Hayır mı? Başka bir yere 
daha evvelden danfü miydiniı, 
yoksa 1 
- Değil. 

- Öyle İH?. 
- Karnım tok f 

Tı/lı 

iz mir' de Kuru 
J& 

Uzüm Piyasası 
Açıldı 

,.. 

lzmlr, 15 (A.A.) - 935 yılı 
kuru Uzllm piyaaaıı bu ıabah 
aaat 11 de boraa aaraymda açıl· 
mııtır. Plya1anın açılııı ııraaında 

UzUm salonu bayraklarımızla sUı· 
lenmiıti. Bona baıkanı Mazhar 
Nurullahm kıaa bir ıöylevlnden 
ıonra muamelelere baılanmııtar. 

ÜıUmlır cinılerine göre Hkiz 
kuruıtan onHklz kuruıa kadar 
muamele görmDıtUr. 

Küçük Andlaıma Ve 
Yugoslavya 

B~lgrat, 15 (Özel) - Baıba· 
kan Stoyadlnoviç evvelki gUnU 
Bohlne'den buraya geldi. Kral 
naibi Prens Pol tarafından kabul 
edildi. Başbakan, ayın 29 ve 
30 unda Bled kaaabaıında top
lanacak olan küçük andlaıma 
konferan11 hakkında Prens Pol'a 
izahat vermiıtir. 

L Q 

,. SON DAKİKA· ' 
lTELGRAF, TEL~FON, TELSİZ HABERLERtJ 

talya Pa a Sıkıntısı Çekiyor 

Oç er Bar ş işini Sağlama 
Bağlayacaklar Mı? 

( Bııttarafı 1 inci ylizde J 
bir ltalyan vapuru ltalyaya (500) 
hasta Hker aötlirmtiıtUr. Bu 
askerden 300 taneal kör olmuş 

vaziyettedir. Verilen malumata 
nazaran Eritrede ltalyan asker• 
lerl araaında aalgın halinde bir 
göz ha1tahğ'ı baı göstermlıtir. 

Bu hastalık a1kerlere korku 
veriyor. 

ltalya Para Sıkıntısı 
ÇeklyorJ 

Londra, 16 ( Öıol ) - Italya, 
slllh altına aldığı bir milyon 
aakerl doyurabilmek için büyllk 
bir aıkıntı içindedir. Musollnl ıon 
bir çareye baıvurmuı ve ltalya 
Devlet Bankaaının lıkonta flatını 
yUzde dört buçuğa çıkarmııtar. 
Bu ıeue Italyada tedavülde bulu· 
nan kAğıt para, aeçen yıldan bir 
miıli fazladır. Geçen ıene ltalya• 
da 442 milyon liret vardı. Bu 
aene bu miktar 827 milyona çık• 
mııtır. Bu paranın altın karşılıtı 
çok azdır. 

Habef lmperatorunun 
Yeni &özlerl 

Londra, 15 (A. A.) - "Nev • 
Kronikl ., gazetHlnln bir aytarı 
ile konuıan Habeı imparatoru, 
Habeılnıtaın, topraklarını mUda· 
f aa için sonuna kadar mücadele 
etmek husuıundakf kararını yo--
niden teyit etmiıtir. 

Parls konuımaları hakkında 
imparator şunları ıöylemiıtlr : 

uıtalyanın bize kartı yapmıt 

olduğu hak11zlıklara Franıa ile 
lngilterenln yeni bir hakıızlık 
katacağını ıanmıyoruz. 

Bu devletler, ıli•enUilmlzl yU• 
kenmit • taahhüt etmlı oldukla• 
rından, Habeılatanı paylaımak 
Uzera plinlar tertlbl fikri hiçbir 
suretle mevzuubahı olmaz.,. 

ltalya Dı9ardan Da Asker 
Topluyor 

Roma, 15 (A. A.) - Muıollnl, 
Dışarda oldukları için Yeya diğer 
aebeplerlo heoUz ıillb altana aha· 
mamıt olan 1911, 1913 Ye 1914 
dotumlu ltalyanları ıi\Ab altına 
çağırmııtır. Bunların 1ay111 elli 
bine yükaelmektedlr. 
Parla konu,maları Çok Önemll 

Gidiyor 

Parlı, 16 ( Özel ) - Ha bet • 
ltal1an kızıımaımı halletmek için 
burada yapılan ıiya1al görUımeler 
çok gizli kapaklı aidlyor. Fakat 
iyi haber alanlara ıöre, lnilltere 
bir harp çıkma11nı menfaatine 
aykırı gördUğU için Haboşiıtanı 
nUfuz mıntakalarına ayırmak iıtl• 
yor, buradaki lagiliz mUme11ili 
Eden Habeşlstanı lnglltere, Fransa 
ve ltalya araıında Uç nlifuz mm• 
takas\na ayıran bir plAnı, Fransa 
Bavbakanı Lavale vermiştir. Laval 
biraz ıonra Italya miimessill 
Alofziyi kabul ederek bu plan 
üzerinde bir görUıme yaptı. Eğer 
Musollnl bu lnglliz plinını kabul 
edecek oluna, O zaman lngiltere 
hUkümeti Habeşiıtanı tazyik ede· 
rek bu planı ona da kabul ettir
mek için uğraşacaktır. 

Buradaki lngillz gazetelerinin 
muhabirlerine göre Eden dün 
Leni ile görUtUrken ltalyanın 
açacağı bir harbın çok ağır akl· 
betler doğuracağını ve bu harbın 
doğu Avrupasını ıUhürıa kavuı· 
turmak içia girişilen uğraşmaları 

Romanyada iki Tren 
Çarpıftl, Bir Orman 

Yandı 
BUkreş, 15 (Özel) - Gazete· 

)erin bildirdiklerine göre, geçen 
gün Romanyanın biricik orman 
teferrüç maballl olan Tlmlıul 

cıvarmda petrol taşımakta olan 
bir tren diğer bir yUk treniyle 
çarpıftı. Bu çarpışma netlcoainde 

bl1yük bir infilak olmuı ve etrafa 
dökülen petrollardan orman tu• 
tuşmuı, yangın buradaki kötklero 
ılrayet etmete baılamıttır. 

Sinaya sarayı yangın yerinden 
30 kilometre uzakta bulunduğun• 
dan kral Karol otomobiJlyle iele· 
rek yangının aöndUrUlmeal için 
Jizımgeloo emirleri vermiıtfr. 

Bir Çekoslovak Mlte
kalt Oeneralı 
Tevkil Edildi 

Sofya, 15 (Özel) - Marlen• 
baddan buraya bildirildiğine göre, 
Çekoılovakyada mütekait general 
Rudolf Krauı tevkif odilmlıtir, 

Generahn ıuçu, Çokoalovak 
orduau hakkında lfşaaftta bulun• 
maııdır. General Kraus, yllkaek 
ordu kumandanlığının iıteğl üze· 
rlne Şep kaaabası hapisaneıine 
Hvkedllml9tlr. ----
Kıdem Zammı Alacak 

ÔA'retmenler 
Ankara 15 - Kıdem ıammı 

alacak orta tedriaat mualllmlerf· 
nfn llsteai haıırlanmııtır. Bu ·tone 
500 öğretmen kıdem ıammı 
alacaktır. 

Bulgar Kabinesinde De
ğişiklik Olacak Mı? 

......... ._._ .......... - ................... ·-· 
Hapishanesinden 9 Komünist, 

Kaçtı 
Safya, 15 (Özel) - Kabinede 

değiılkllkler olacağı •eya Baıba· 
kan Toıefin yerİD• ıJmdiki Dıt 
lılerl Bakanı Köaelvanofun a•ç .. 
ceğl ıaylaları yeniden ortaya 
çıkmııtar. 

9 KomUnlat Kaçtı 
Sofya, 15 (Özel) - Evvelki 

aUn Filibe hapiıhaneılnden 
9 komUnlst kaçmııtır. Bu hldlıe 
Sofya'da hayretle kartılanmııtır. 
Bu firar hadiseılnio meydana 

da mahvedeceğini ıöylemiıtlr. 

• Parlı, 15 (A.A.) - Habeı 
delegHI Tıclebavarlate, buıUn 
Eden'l• görUıtUkten ıonra La• 
val'le konuımuıtur. 

balyan • Habeı aalaımazbğın• 
ela fevkallde hakem seçilen 
Palitlı de Laval ile uzun müddet 
görUımUıtUr. 

* Pariı, 15 (A.A.) - Laval'l• 
Aloial, yalmı olarak baıbaıa 
aörüımliılerdir. Sanıldığına göre 
Alolıi bilinen tezini izah ederken 
gayet genel bir aaha üzerinde 
yllrUmUıtUr. 

Üçler konferanıının arifeainde 
logllterenln uluılar ıosyeteai pak· 
tına riayeti sağlamak kayguıunda 
olduğu ve ltalyanın Habeıiıtana 
ekonomik bakımdan hulul etme• 
sini derpit etmekte bulunduğu 
tahmin olunmaktadır. 

lngiltere gibi Franea da barııı 
aaglamak arzuıundadır. Lava!, 
her iki tarafça kabul edilecek, 
ltalyayı geniş ölçüde tatmin ede· 
cek ve barba engel olacak bir 
çözge bulmaya çalııacaktır. 

Habeşistan 
Ortadan 
Kaldırılamaz 

Cenevre, 16 (A.A) - Barıı 
doıtlarının arsıuluaal konaeyi uluı· 
lar sosyetesi aenel sekreterliğine 
aönderdlğl bir muhtırada, Afrika 

çıkmaıaoa bir amele aobep ol• 
muıtur. Amele bahçede çahıır• 
kon bir fnaan girebilecek bJr 
dollae raatlamıı •• hemen bunu 
hapiıhane direktörlUjOne bildir. 

mittir. Yapılan incelemelerin netice• 
ılnde komUnlatlerin, hapiıhanenln 
yedinci koğuıundan, bahııyo 
kadar 6 metro uzunluğunda kRZ· 
dıldarı bir tunel vasıtaılle kaç• 
bkları anıılmııtır. Zabıta kaçan 
komllnlıtlerl aramaktadır. 

zenci devletleri araıında lıttklAJlol 
mubafiıza otmlı ıon memleket 
olan Habeıiıtanın ortadan kaldı· 
rılmaaının Afrika •• iki Amerika 
ıencilerl üzerinde yapacatı fena 
tealrler Uzerine konaeyln dikkat 
nazarını çekmektedir. 

Muhtırada, Habeıfıtana blta· 
raf bir komisyon gönderilerek 
durumu tetkik ve sanırlar anla,. 
mazlıiı hakkında 4 EylUlden o•· 
ve) bir rapor hazırlanma11 isten• 
mektedir. 

················-·············-·· ... ·---······--····-
Seget - Galata&a
rag Maçı, 3-3 
Beraberlikle Bitti 

Seget 16 - Galataıaray ilk 
maçını dUo Soget takımı ile 
yapmıf, maçta 6 bin seyirci bu
lunmuıtur. Maç 3 • 3 beraberlikle 
neticelenmittir. 

Ada Vapur 
Fiatları indirildi 

Deniz tarife komisyonu dUn 
toplanmıı, köprliden BUyUkada 
ve Heybeliye gidip gelme bilet· 
leri 37 buçuk kuruştan 3 kuruşa, 
ikinci mevkii de 27 buçuktan 22 
kuruşa indirmittir. Burgaz ve 
Kınalıada biletleri de birincide 
32 buçuktan 27 kuruıa, ikincide 
22 buçuktan 20 kuruşa indiril· 
miştir. 

[ Ankaradan ) 

Türf,ofis 
Teşkilat Kanunu 
Hazırlanan Proje Kamu· 
tayın Bu Devreainde 

Görüıülecek 
Ankara, 15 (Özel) - Uzun 

incelemelerden ıonra hazırlanan 

TUrkoflı teşkilat kanunu projeıl 
son teklini almış gibidir. Yalnı:z, 
Ekonomi Bakanı Rusyadan dön• 
dükten sonra, projede. dıt tica· 
retlmiz için gerekli bazı değlılk· 
likler yapılmaaı muhtemeldir. 

Yeni kanun projeıi Kamu ta• 
yın önllmUzdeki ilk devresinde 
görUiUlecektlr. 

Bakanlar 
Toplantısı 

Ankara, 15 (Özel) - Bakan· 
lar toplantısında bulunmak Uzefe 
Tarım Bakanı Muhlis bu akıamkl 
trenle latanbula iİtmiıtfr. 

Ankara'da iki Sergi 
Açılıyor 

Ankara, 15 (Özel, - Ankara 
Sergi evinde biri Sağlık Bakan• 
lıtının, diğeri de Tarım Bakanlı• 

tının olmak Uzere iki sergi 
açılacaktır. Her iki Bakanlıkta 

aergl hazırlıkları ilerlemektedir. \ 

Fen erler idaresi De 
Satın Ahnıyor 
Ankara, (Özel) - Fener lcla· 

reılnln de hükumet tarafından 
aatın alıomaıı için tetkikler• 
baılanmııtır. ----

Ankara'da Patinaj 
Ankara, 15 (Özel) - Ankara l 

Sergi evinde patinaj ve tenis yeri 
yapılma11 için iki sporcu tarafın• 
dan yapılan teklif Hat itibarile 
muvafık ıörlllmUıtUr. 

Kızılay Monopolu 
Ankara, 1 S - GUmrUk tarl• 

fHlnln 271 C, 710 B, 728 B. : 
A, 729 C, 763, 821, 853 B. 
maddelerinde yaZ1lı lllçlarla kinin, 
bizmut, civa ve melbemlerioi havi 
Ulçların yıpılmaaı ve yaphrılm&11 
Kızılay monopolına alanmııtır. 

Trabzon-Iran Transit Yohı 
Ankara 15 - Trabzon • Iran 

tranalt yolunun ve Tahranın 
muhtelif fllimlerinl almak Uzer• 
sinema uzmanı Kenan Trabzona 

gltmiıtlr. • -; ................................................ =,, 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu akıamki nöbetçi ec11nel'lr 
ıunlardar: 

Eminönü (Agop 11inaayao), l{ü· 
9ükpazıır (Yorgi), Alemdar (E&ref), 
Beyazıt (Cemil), Şehzadebaıı (Aaaf), ı ı 
Şehremini (Nazım), Samatya (Rıd· 
van), Fener (llüııameddin), Akıaray 
(Sarım), Karagümrük (M. Fuat), 
Bakırköy (Hilal). Şiıli (Halk), Gala· 
ta (Mi9el Sofrooyadie), Beyoğlu 
(Taksim ve Beyoğlu eczaneleri}, 
Beşiktaı (Hecep), Haakôy (Yeni· 
türkiye), Kaeıınpaşa (Yeniturao), 
Kadıköy (Sotraki ve Üçler eczane• 
lerl), DüyUkada (Mehmet), Heybeli 
(1'anai), Üsküdar (lmrRhor), Bey· 
koz (Beykoz), Paıabahçe (Paşabah· 
çe), Anadoluhltarı (Anadoluhiearı), 
Rumelihiaarı (Sarım), Sarıyer 
(t\uri). 

1 

1 

,, 

• 

1 



> it Afntel 

:) AllH M•kta6a t 
Yunanistan da 
Cümhurigetçiler 
KuvfJetlenigor 

Atına, 14 ( ÔHI aytarımiı· 
dan ) - Komıu Yunanlıtanın 
tôyle bir rahatlanmaıı için rejim 
itinin ıonunu almaıı lizımıeldlil 
anlatılıyor. Ger,ı ltu rejim ıtırll· 
tlllerla• ehallden lı gllç sahipleri 
okadar büyük bir ligi glSıterml• 
rorlaraa da ikide birde ortaya 
çıkan heyecanlı badlıeler bunları 
da rahatlız etmektedir. 

Baıbakan Çaldariı Almanya 
kaplıcalarına aiderkeıı ayrı11k 
( muhalif ) cümhuriyet partileri 
ile bir dereceye kadar anlaımııtı. 
Herkeı o gelfnceyekadar memle• 
kette oiabi bir snkunet doıacatını 
ıanlyordu. Fakat hiç de öyle olmadı. 

Kandiye iıçilerlnin ıiliblı 
grevi hOkiimet aJeyhine bir ayak· 
lanma halini g6ıtermiıti. Bereket 
•enin Girit Fırka Kumandanı 
General Bakopuloı fırkaaı ile 
hemen yetiıti de sonucu daha 
nıUeu!f olacak çarpıımaların 
~nUnU aldı. Aldı amma itler 
dUzelmedi. ltçi hareketleri, grn· 
arzuları diğer bUtOn lıçl dernek· 
leriae de ılrayet etti. Iıçflerfn 
fazla lıteklerde bulunmatı da 
birçok yerlerde patronlar ile 
bunların araaını açta. Bu durumu 
•n ziyade karıttıranlano komtı
nlstlerle ayrııık partiler oldutuna 
fOphe edilmemelidir. 

ÔbOr taraftan ıazetelerln tah· 
rlkçi yazıları da auları daha ziya• 
de bulandırıyor. Hele ıilrUmlerl 
az olan gazetelerin uydurdukları 

masallar durup dururken ıuna 
buna tecaYllzler ı6ymeler okadar 
fazlalaıta ki hükumet bunlardan 
llçUnll mahkemeye Yerdi ve Yu· 
naniıtanda ilk defa olarak ltiarl 
ıekilde Patrls ıaıoteıl dlrt ıh 
için kapabklı. Huknmetln ıoa 
defa aldıtı bir karara ıtıro aeıa• 
hetalz yaıılar gör8len gazeteler 
kapatılacaktır. Sahipleri de mah· 
kemeye pnderflecektlr. 

Rejim itinde ıQn ıeçtikçe 
cllmhurlyet tarafdarlarının daha 
atır baıtıtı hlsaedilecek cl.recede 
g6rlllmektedlr. Eıkiden cOmhurl· 
yetçl olanlardan batka hlkAmet 
partlıl olan ahali partiılncl• de 
cllmhuriyet taraftarları çofal
nıııtır. Bu partinin birçok 
aaylavları buınn açıkça meYcut 
Comb~iyet rejlmlnfn muhafaıa 
edllmealnl iddia ediyorlar. Çald .. 
rlıln de bunlara meytlll olduğu 
anlatıldıinadaa parti lçiade koyu 
karalcılardan ayrı11k arup tqek· 
kul etmiıtir. Buelara menıup iki 
gazete, Baıbakanan rejim lflade 
tuttui'u yolu parti prensiplerine 
aykırı olarak tlddetli tenkit ecli· 
yor. - L. L. - ----------------
BUTON ULKE.YI' 

HE RC.UN 

... 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKl:>..T 1 

Askerler 
İngiliz or411uıuna 7eni iltihak tdtn ıll&hlardan motörltl bataryalu 

için: 

Dünya Ordularında Silihlar 
Ve Harp Tarzları Değişiyor 
Piyadenin Taarruz Vazi-1 · 

fesi Tarihe Karışıyor 

1 lzmlr M•ktaba l 
1 

Türk- Iran 
Ekonomsal 
Münasebetleri 
lzmlr, 14 (O. 

zel) - Doıt 
Iran hUkümeti 
adıaa lzmlrde 
bir konıoloıluk 
ibdaı edllmlı· 
tir. Konıoloı· 
luk binasında 
bir açılma tft. 
reaJ yapalmıtt 

Ubay namına 
emniyet direk-- lranın lzmlr kon· 
tara. ıarbay ıoJoıu lımall Han 
doktor Behçet Mıcdl 

Uı •• parti namıaa da doktor 
Kimran t6reade hazır bulun· 
muftur. 

Genç •e enerjik bir zat olan 
Iran kanıoloıu lamall Han Mecdi, 
açılma töreninden ıonra (Son 
Poıta ) adına bana tu izahatı 
vermfttir: İngiltere Bugünkü Tüfekleri Ve MitraJ-j 

yozları Çürüğe Çıkartmaya Karar Verd· • 1 .. _ iz.mirde lhdH edilen kon• 
ıoloılu§'una Cenup Anadoluıu •• 
Tlrklyenin timal memleketle
rfadekl 28 llbaybk bağlanmııtır. lagUtere hOkiimetl bu 1eno 

zarfanda o~duıunda donanmasında 
bUyUk değiıiklikler yapmaya, bun
ları baıtan bata ıılah etmete 
karar vermittlr. Şimdiye kadar 
alelAde dört taburdan mUteıekkil 
olan piyade livaları bundan ıonra 
iç hafif ve bir de ağır taburdan 
mürekkep olacakbr. Ağar tabunaa 
biltlln tecblzab hemen hemen 
yalnız makineli tüfek we bomba 
toplarıadan ibaret olup hafif ta• 
burlar lıtinatglh yazifealni göre
ceklerdir. Yeni tabiye mucibince, 
lı&ıcum •naıında eıklıi gibi ilk 
hUcum piyadeler tarafından detil, 
fakat 1aatta 40 • 60 mil &Gratte 
2 ili yedi nefer taııyan Ye ıarap
nel atan tanklar tarafından yapı• 
lacak, ıUnıü kullanmaya ihtl7aç 
kalmıyacaktır. 

Haya kuvntlerl orduya bil· 
hasaa atıı tanzimi hususunda yar
dım edecektir. 

Bundan batka, tlmdiy• kadar 
laailiz orduıunda , kullanalan plya• 
de tUfekçl değltecek Enfleld fab
rikalannda f yapılmakta olan daha 
aeri Ye daha laabetll ateı edebi
len yeal bir tlfek kullanalacaktır. 
Buılıkl mltralyoılar da ya•q 
yavaı ortadan kalkacak•• yerine 
1enl Ytı taıınmaıı daha kolay hlr 
mltralyoı ikame edilecektir. 

Aıkerl Unlformada değlıecek 
daha ılyade ılvil avcı kıyafetin• 
benzer bir. oalforma kabul olun .. 
caktar. Topçu •e ıtıvarllerln timdi 
alymekte oldukları kllot Ye mah• 
muılar da ortadan kalclırılıp bu .. 
ların yerine pantalon •e laıa 

ıetlrler ıiyllecektlr. 

Donanmada da bazı yealllldu 
yapılacak, kruYazörlerla adedi 
elliden altmıta çıkarılacak •e yem 
yapılaeak kru•aılrler en alır 
urhh tipinden olacaktır. TıhteJ. 
bahir lntaah arttmlaeak Qucen 
Elizabet aibl eaklmlı olan b .. 
gemi donanmadan çıkarılap bun• 
ların yerine beı tane ıoo ılıtem 

aafılıarp drltaotu yapılacaktır. 
Ancak bunların u Nelıon ., flltl 
34000 tonluk mu 7ok•a 26500 
tonluk mu olacaklan hen8z karar
laıtırılmamııtır. 

Alman Ordu•unun Althlı 
Deraler 

Ceıaubl Amerikanın iki de•lett 
olan Paraguay ile Boll•7a, araı .. 
randald ibtlllflı Şako uazlılndea 

ötnrü uzun zaman yıpratıcı bir 
harbe girittiler. Nihayet bu mu· 
harebe, bir çok tava11utlarla 
yatııtı. 

Alman ordu gaıetHine göre 
bu muharebeden alınan neticeler 
şunlar olmuştur: 

Mitralyozun kıymeti yine eakl 
kıymetidir. 

Yeni kullanılan seri ateıll ta• 
banca da büyük bir teair göater
mittir. Bilhasaa piyadenin elinde, 
çok tesirli bir ıllahtır. 

81 milimetrelik Stokea • Brandt 
bombaıı da çok iyi netice vermiş· 
Ur. Toıirl, ıahra topunun tesiri 
kadardır. 

bu bombalar 3000 metreye kadar 
atılabilmekte ve kullanmak için 
ancak Uç klıiye ihtiyaç göster· 
mektedir. Buna mukabil 47 ve 
65 milimetrelik otomatik bomba 
topları kale almmıya değer ıeyler 
değildir. 

Topçu kuvvetine gelince; mo· 
dern bir ordu, tanklara karıı 
kullanılmaıı zaruri olan topların 
haricinde (10,5) luk topların daha 
kllçllk toplara muhtaç değildir. 
Çinko kıymetleri yoktur. 

Tanklar: KOçtlk Vickera tank· 

Mikrofon ile un.da dtlıman tayyareal 
arayu lair lagiliz l! feri 

Alman ordu.unun derı aldığı Paragu• 
ny ordusundan bir nefer 

lara bir ite yaramamaktadır. Buna 
mukabil hafif 32 Vickıra tankları 
çok iyidir. 

Muharebe mıntakaırnın aıcak• 
lığı, gaz mcıkeıi kullanmayı im· 
kanaız bir ha!e sokmaktadır. 
Onun iç:ndir ki iki taraf da ıe
h:rli gaz kul'anmamıılardar. 

Muharebe taktik:ne i•lncei; 
dilşmanın ) '&n ve arkalarına ya• 
palacak taarruzlar daima teairli 
olmaktadırlar. Böy:e bir harekete 
karıı mukabil taarruza geçmenin 
de her zaman faydalı olduju 
ıCSrülmUştUr. 

Yine bu mOnasebetle ıu ha· 
hakikat öğrenilmiştirki talim ye 
terbiye1i yerinde olan kıt'alar, 

aumi kıt'alara niıbetle daima aı 
zayiat wermitlerdir. 

-·············· .. ·········-···········------------4 

Son Posta 

011etemlzde çıkan ):an 
\le realml.srio bütün haiJan 
mahf.uz ve gaıetemiae aittir. 1 

• Sene Ay 
• ICr. 

TORKIYI HOD 750 
\'UN~TAN 2340 1220 
SCREBI 2100 1400 

a 
Ay 
Kr. 

400 
110 
800 

A~ bedeli peşindir. Adree 
4elittirme1' 28 kurilttuı. - ... 

' Ay 
Kr 

uo 
210 

Geln ••r•lı 111rl 11,,..11,,. ... 
~lercl8ft mea'ull~el eh11ntaz. 
Ce.ap içio mekluplara 10 kYruşhrk 

pul ilAvesa lıizımdar. 

r; Poete . kutusu ı 'i4l IManb.I ~ 1 
' Talarat ı Soopo!ta ı 
( ... Teliton ı 20203 .ı 

lımlr ve cıvannda timdllik lran 
tebeaaı azdır. Iran tebeahlar daha 
ılyade Tnrkl7enln cenup memle· 
ketlerintledlr. 

lzmlrde bir konaalosluk lhdaaı 
dOıllnceai, Irana ve ziıan huknm
danna lrarıı lzmlrlJlerln göıter· 
dltl hllidn• hlalerden doğmut, 
Türk ekooomuJ hayatında birinci 
pllnda yer alan lzmlrin ehemmi• 
yeti bu hisleri tak•iye etmlıtır. 
Tlirk • Iran ticareti, bugllnkll ıek· 
ille hemen hemen aynıdır. Tor
kiyenln çıkat OrtlnJ•rl (ilaracat mah· 
ıullerl) Bizde de vardır. Bu itibarla 
tfmdlye kadar iki memleket tlca• 
ret lnkitafı lmklnlarrnı bulama• 
m1Jhr. 

Biz, yınl dtlflneelermizle TOrk• 
Iran ticaretine daha hareketli 
bir yol vermeye çalııacağız. Blll
yoraunuz ki Tllrldye • Iran araaın• 
da eıki bir ticaret muahedHI 
Yardır. 

iki tarafın ,aıtereceğt ho .. 
ntıniyetle, bugtlnln ekonomıal lh
tiyaçlarını karııhyan yeni bir ticari 
anlatmayı yapacatıL Bu anlatma 
nın klerina eaaaına bağlanma11nda 
fayda umuyoruı. 

Ttlrklyenln her alanda stıster
dlğl çabuk llerlemeJI ha11aıiyetle 
takip ediyoruz. Son yıllar içinde 
Iranda reform• adımları sıklqtı• 
nlmıfbr. Iranın her tarafında ça• 
lıtmalar Yardır. SoYyet Ruıya 
ile Iran araaındaki ticareti arttır• 
mak için de iyi adımlar atalmlf, 
Iran heyeti Ruıyada İ}I karııla • 
mıttır.,, - Ad. Bil. 

........................................................... . 
~---·--..--------0 S M ANLI BANKASr 

TÜRK ANONlM ş·ı{KE11 

TESlS TARtHt: 1863 

Sermayesi: 10.000,000 lugiliı lirası 

'l'ürkiyenin ba9lıca ~elıirlerile 

Pariıı, Mnrsilys, Nis,Loodra ve 

Mançestcr'de. Mı!!ır, Kıbm, Irak, 

İran , Fılistin n Yunauistan'da 

Şubeleri, Yugoslavya, Homanya, 

Sur;y~ ve Yuoauistan'da Fılyalleri 

vardır. 

Har tUrlU bankı muamelelarj 
yapar 
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Kadı Şimdi '' A e 

ayım,, 

elın r yo 
Vszan ı Hatice Hatip -21 - 16 - 8 - 935 ( Baıto.rnfı 1 inci yüzde ) r·----------------. 

MUIAylm pehlfYanın, bir pala· 
bıyık kadar kalın katlan çatıldı : 

- Bunu da kim uydurmuş ? Kamran, Kızıl 
Heyecandan 

D rililerin Hikayelerini Dinlerken 
Bitkin Bir Hald idi .. dedi .-e llA H etti : 

- Ben 8yle, kuru gllrUltlllere 
yeni potlnlml dejil, yırtık çarı~ımı 

Allahım bu dam .•• Muhakkak 
bu adem o korkunç mehtap 
gecesinin adamıydı. 

Hayır bir kabus mevzuubalıa 

olamazdı. 
Atıf g nç kızaı 

- Üoüyoraunuz galiba? dıdl. 

Titriyordu. 

- Evet bahçe biraı serin de. 

- Omuzunuza bir ıal ... 
reyim. 

- Şalım annemin yanındadır. 

- Ben şimdi getiririm Kfimran. 

Bunu s6yleyen Ali Vamıktı. 
Genç kız ona döndü. 

- T eşekkOr ederim Vamık. 
Dedi Mister Phil Norton ol· 

dukça iyi bir franıızca konuşu• 
yordu. Genç kızın OıUdilğUnD 
duyunca: 

- Sizinle bir rumba oy111yalım 
matmazel dedi hem de içeride 
holde belki ııınıraıniz?. 

Hayır demek lıtedl. Hayır 
diyemedi ve ıakellı kara i5z1Ukltı 
adamla berab r genlı sofaya 
çıktılar. 

Rumba çalıyordu. 
Kolunu bileğine geçlrditi anda 

Kiimran bağırmak istedi. Bir kaç 
hafta evvel .-UcudUnU kavrıyan 
bu kol'arm temasını adeta tan .. 
vordu. t. # 

Mister Nortonun ne ıoğuk 
eUeri vardı, h m de biraz nemli 
gibi idi, ölüm halinde bir hasta 
eli gibi .• 

Kamran korkudan ve heyecan
dan bitkin bir baldo idi. S knlh 
adam bir şeyler söylüyor ona 
ko\ boyların o kızıl derlli Amerika 
vahşilerinfn hayatını anlatıyordu. 

Fakat genç kız bir §ey .. Hiç •• 
Hiç bir şey anlnmıyordu.. Bellnl 
sarmış bir kolun arasında korku· 
dan bitkin dansediyordu. 

Üst kat çıkan çifte merdive• 
nin ba,ına goldikl rl zaman mu· 
zlk durmuıtu. Blribirlerinden ay• 
rıldılar... G nç kız bir. an evvel 
kaçmak, buradan uznklaımak fı· 
ti) ordu. Fnhat o genç kızın ya· 
nlndan pek de ayrılmak niyetinde 
değildi. 

- Yoruldunuz değil mi diye 
aordu. 

- Ev t. 
- Haydi bOf y gld lim, bir 

kadeh nmpanya size kuvvetinizi 
inde edecektir. Mnamaflh oraya 
gitmeden vvel ıurada biraz din• 
lenolim .• 

Çifte m rdlvenin basamakla· 
rmda tek tUk insanlar oturmuı 
dinleniyorlardı. Genç kız da bir 
bas mağın üzerine çöker gibi 
olurdu. T nm bu ıırada Atıf Bey• 
lerin kUçUk Arap hizmetçileri 
7an kapılardan birinden içeri gir
di. Etrafma bakındı ve KAnıranı 
görflnce aevinçle yanına yaklaıtı: 

Kamran Hanımcığım .•• 
Kiimran Hanımcığım. 

- Oo .. Ne var na!ılsın kalfa? 
- Diğer mlıafirler tarafından 

görünmekten çekiniyordu. Elin• 
de\ 1 k i:çlik bir :zarfı genç kıza 
uzai:dı: 

dun. 

I11iylm kliçUk hanımcığım. 
Be ı den bir şey mi istiyor• 

Evet birisi gelip bu kAğıdı 
size getirmiı. 

Kim? .• 
- l ilmi} orum.. Ben görme-

1 dlm... Bu kiğıdı ılıe yollamıt. 
çok elzem bfr ıey imlt de. 

Genç kn: Norton'a döndUı 
- MUaaadı eder misiniz? 
- Hayhay matmazel. 

Z rfı açtı içinden kUçUk bir 
bAiıt çıkh. Fransıza olarak ıunlar 
yazılı idi: 

Kız kardeşinizi muhakkak bir 
61Umden kurtarmak isterseniı, 
Şimdi hiç bir kimseye bir şey 
haber verm d n bahçeye çıkınız. 
B hçenln arka kapısında size 
kendlainl tan1tacak olan lnaanı 
takip edfnf~. Kağıdı birine g8s· 
terdiğlnlz takdirde ve bu şeyden 
bir bagkoamı hnberdar ederaeni.1 
kız kard şlnfzin idam hükmUnQ 
vermiş ol caksınıı. 

Kağıtta imza yoktu. Genç kıı 
sapsarı oldu. BaııDı kaldırdı. 
Hlzm tçJ yanında yoktu. Norton 
karşııınd duruyordu. Sakalının 
rasından görlinen dudaklaran ma• 

nası ne idi? GUIUmsilyor muydu? 
Yol{& bu bir lşmizaz mı idi? 

G nç kız siyah şalına biraz 
daha s rıldı. Bütün vllcudU titri• 
yordu. Norton ne yapıyordu? 
Kendisine mi bakıyordu? 

Genç kıı bir anda elini kal· 
dırmak, onun siyah ıimokkinlnfn 
ipeklerin• ellnl geçirmek ve 
imdat, imdat diye bağırmak istedi. 
Bu adam gece beni boğmak 
lıteyen adamdır.. işte lnanmn· 
dıiJnız esrarengiz f&tlerln ispata 
timdi elimde bulunuyor. Bakınız. 
Bakınıı. 

Ve elini hakikaten kaldırdı. 
Elini ona doğru uzattı. Norton 
ıiyah gözltıkleri arasından ona ba· 
kıyor muydu, onu görüyor muydu? 
Anlamadı. Yalnız kulaklarının 

oğultusu arasında bir sesin: 

- Matmazel bUfeye kadar 
gidelim mi? 

Dediğini duydu ve Norton 
onun uzanmıı kolunu kendisinin· 
kine geçirdi. 

Genit ıofayı geçti... Uzakta 
tarasada koltukta oturan baba
ıanı gördU. bir an babasına koş· 
mnk istedi: 

"Kimseye bir şey söylerseniz 
kız lcardeıinizin idem hükmünü 
vermiı olacak ınız.,, 

Bu sözler zihninde ateıll hu· 
ıUnlerl canlanıyordu. 

{ Arlrnıı •ar) 

bile bırakmam : 
Hem ben, Dinarlının bu lmtl• 

hana, haylaz mektep çocukları 
gibi, hiç çalıımadan ılreceğlol 
mi sanıyordum ki, çalııtağını 
duyunca ürkeyim ? 

- Sen de çahııyor musun 
bari? 

Müllylmln karanlık yUıllnde, 
belli belirsiz bir iıtihza kırmhıı 
çizgilendi : 

- Hayır, dedi, ben g c 
gUndOz uyumuyorum 1 Sonra ka.
Iarını çatarak ciddileşti : 

- LAf mı bu ecninldal de ? .. 
O çalıoırken ben g6bek bUyUte• 
cek değllim a ? .. 

Elbet ben dı elimden geleni 
yapıyorum, 

- Bu gUreıln ıonu ne olacak 
deraln? 

- Güreşin ıonu ne olur? iki 
taraftan birinin sırh yere gelir 
elbet 1 ıiz dövemiycceğlnlze emin 
olduğunuz biriıile kavgaya giri· 
şir misiniz? Ben de yenilmek için 
ortaya çıkmıyorum tabii. Fakat 
insan oğlu, gUcUnUn yetmediği 
bileği kiramaz, Koca belediye, 
birçok ıeyler vadediyor da, sıra· 
sına göre, glicUntin yetmcdikI .. 
rinl değil y ttiklerini bile başa• 
ramıyor r hal böyle ikon, ben 

• 
ı ar 

Dinarlıya alt olmuşum n çıkar? 
- ıadc gür ıte değil, her itte, altta 

kalanlar tl\aalanaalardı, dünyada 
yllzll gül en adam kalmazdı ! 

Londra ıtUdyolarından biri 
mevsim başında lstanbul ılne• 

malarındnn birinin ıahibine mek• 
tupla müracaat ederek ı 

- Yakında Abdülhnmidln 
hayatı hakkında bir filim ç vire• 
ceğlz, aizl ilgiler ml? Diye ıormuı; 
hem de bu filmin senaryosunu 
anlatmış, oynayacak aktörün 
Hamit kıysf tinde birkaç resmini 
yollnmışb. Sinemanın ıahibl glln 
g6rmUş, iyi tahsilli ve tarih bilir 
blr adamdır. Sen ryonun tarih 
uygun olmıy n parçalarını düzelt• 
mlı, fazla oiarak Hamldin bir d 
fotoğrafını yollnmı : 

- Bu şartlara riayet eder, 
Hamid! do kendine benzetirseniz 
filminiz ebrimlzde lı yapablllr, 
demişti. 

Arad n geç n mOddet zar• 
fınd bu filim Londrada çenlldi, geçti. Buna bakarak ani yoruz 
henüz göremedik, binaenal yh ki, lstanbul sinemaı nın yolladığı 
ıernaryosunun tarihe uyar bir Hamid fotoğrafından hiç istifade 
hala getirilip g tfrilmediğinl bil· edilmemiştir. Bu şartlar içinde 
mlyoruz, fakat Hamid ro!UnU yapılan filim bakalım bu kış 
yapan Fritz Kortnerln Hamid lıtanbulda gösterili.ne• hova 
kıyaf tinde bir reıml elimize gidecek mi? 

---------=------------------------
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

Eksiltme Komisyonundan: 
Heyb Hada Sanatoryomu için lüzumu olan 114 kalem ilAç, 

ecza ve ııhhl malzeme olbaptaki llıt4t ve ıartnameal veçhilı açık 

okslltm ye konmuıtur. 

1 - Eksiltme 19 Ağuıtoa 935 Paıarteıl gUnO saat 14,30 da Ca· 
ğaloğlunda Sıhhat MtıdürlüğU blnaaındakl Komiıyonda 
yo pılacaktır. 

2 - Tahmini fiab 1764 lira 72 kuruıtur. 

3 - Muvakkat Garanti 132 Hra 38 kuruıtur. 

4 - Şartnamıler bedelılz olarak Sanatoryomdıın alınablllr. 

5 - Iıteklilorin 935 ticaret odaıı vulk&11le 2490 sayılı kanunda 
yazıla belge ve hu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya 

banka mektuplarilı belli vakitte komisyona aelmelerL "4507,. 

Fakat Dinarlı bukadar mey• 
dan okuduktnn sonra y nlllr& , 
benden fazla utanmalıdır. 

ÇttnkU o, timdi, Uç senedir 
pfıirdiğl tecrübeler:ni bilemly 
çabaliyor. 

Ve ben Uç aenedir hiç yapma• 

aşbaka ımızın 
ark Gezisi V 
s·r Tavzi 
( Bııotıırafı 1 inci yözde ) 

lı hiç.bir ş y yapılmamış ve hiç· 
bir vatanda hiçbir suretle rencl· 
de edllmemiitlr. Ben cumhuriye· 
tin yetiıtlrdiği g nç mülkiyeli bir 
ldıır msmuruyum ve yurtdaı· 
!arımın hukukunu, hlirriyetlnl ve 
mea'ullyetinl herşeyin UstUnde 
koruyan bir kaymakamım. Buna 
binaen beni tanıyanlara ve amir· 
leriml lthat ediyorum, Ha.,ankale· 
den gönderilen yazman vaziyeti 
il uzaktnn yakından az çok ala· 
kadar makamlar ve ıabıiy tler 
ile malüm olduğu veçhile öteden· 
beri fesathk ve tezvlratla uğraşan 
birkaç bethanın yeni bir düze
ninden ibarettir ve bir kashmah• 
ıusla yazılmı(ltır. 

[ Son Posta - Haaankale 
kaymakamı H. Ergun imzasını 
tavı yan bu telgraf, vaziyeti açıkça 
tavzih ediyor. Eaasen cumhuriyetçi 
ve lnkllApçı genç bir idare limi· 
rinden baıka tUrlU hareket bek· 
lenemezdi. Bu telgrafı koyarken 
hakikati anlamıı olmakla ıevinç 
duydutumuzu da ıöylemekten 
k ndlmlzl alamadık. ] 

Moda Deniz Kulübünün 
Kotrası Pireye Gitti 
Moda denlı kulUbUae ait lpar 

adlı kotra dQn 11at 15,30 da 
Pireye gitmek Uzere Moda ko
)'Undaa yola pkmııtar. 

Dinarlının yeni bir pozu 
dağım bir gUreıin unuttuğum usul· 
lerinf bir haftanın içinde yeniden 
öğrenmiye çalı ıyoruml 

Fakat gllreı, biraz da iskambile 
ben:ıer. Karşınızdakini zayıf bir 
tarafından knkıvrak kavrayabil· 
diniz miydi, oyunu kazandıracak 
kozu çektiniz demektir. 

O zaman, oyun moyun yarım 
" dinar ,, etmez. v kıskaca ka· 
kapılan gUreıçl, ağa dOşmUş Ba• 
lina balığına döner. 

Dinarlıyı böyle bir biç.imine 
g tirirsem, meydnn değil, sel vat 

okurl 

Ayrılırken &ordum: 
- D.inarh ile eskiden hiç kar· 

şılaştmmı pehll vatı? 

Mlilayim, dalğınlığınn gelip 
kurtarmak iıteğile gizlediğim elimi 
buldu, ve daha acısı dinmeyen 
parmaklnrımı, makamı muhab
bette çat.rdatarak gllldU: 

- Ben daha zUğUrtlemedim 
ki eski hesapları karıştırayım? 

N. S. 

Evlenme Töreni 
Kazım Tahtabaşın kızı bayan 

S miha ilo Dr. Tnliit Vasfi Özün 

evlenme töreni birçok d vet· 

lilerin huzurile dUn Kazım Tah· 

tabaşm Kağıthane köyündeki 

evjnde )'apılmııtır. Yeni evlilere 

aandet dileriz. 

"tmııT !11 
$~htr1'lgcıtraw 

1 111111 'llllll 

it 1 

111111 

Tep ba ı 

Belediye bahçeıindı 
Perıcmbe: Cuma Cu· 

matreıl1 Pazar 
gllnü akoamları 

saat 21 de 

DE i 
DOLU 

17 Ağnıloe Cumarteıl 
aktamı Deli Dolunun 
yüzUncU defa11 ve 

ıllrplrlderl 

Bebek, lıtanbul, Şlıllye tramvay nrdır. 

, TAKSIM ' 
Beldiye Bahçesi 

17 Ağustos Cumartesi ve 18 Ağuatoa 
Pazar akşamlan ınat 21,30 ve Pazar 

matine saat 17 1/2 da 
Sllr yye. Opereti tarafından 

Oporct 3 perde. Orkestra, bul 
Me,rubat 40 - 60 kuru,tur. 
~-~ Dühuliye yoktur. 41_,.,, 

METAMORFOZ 
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ISALT Ti ÖÇER 
( ltarelle dıvrlala tarihi) 

> Her h kkı mahfuzdur • .-.:1---•• Yazan: Zl11• Şakir Gliim-~!1113E3:1e!:::Z::::!CJE:la> 

ır · stiyan omitecil rin 
... -rarlaştırdıkla ı Pli 

hmir felAk ti v Yun n 11-
tllAliı için yapıl c k metinglcr 
ehemmiyet erilm al, Y bunlann 
bllylik t z hnr t lle hiç olm zı 
üç glln d v m etm si fçln Muıta· 
fa Kem 1 Paıanın gerek Is tan· 
bul vo gerek An dolunun h r 
k6 esine gönderdiği gizil haber· 
ler, Rum ve Ermeni komltecileriy· 
le hnrriyet ve llilAf rlleıası tara· 
fından haber alınmış, Ordu MU• 
fettiıt Mustaf Kemal Paıa, h l· 
kı hey can getiriyor. Anadoluda· 
ki bUtnn HırlsUyanlar.1 katlettlre
c k) sözleri, korkunç bir vaveyli 
uyandırm ta. &meni patrlki, der
hal lngiliz mllmeasllliğinc mliraca t 
etmfi; ( Sivas> ıehrl cı ~ nnda 
toplan n ETmeni mllltecllcrlle 
( Aziziye) knsnbasındakl Ermeni· 
lerlo katilim edileceğin• dair 
haber geldiğini söyliyerek bunun 
6nUne geçilmesini rica eylcmişU. 

Holbuld bUtUn bunlar, ltilAf 
kuvvetlerini An doluya taslit t• 
mek lstly n Hıristiyan komit el· 
(erin kendi ralannd k rarl şhr
dıkları pil nlardan b tk2' bir ey 
deAlldl. Fakat earay Te babılll, 

mit devrinde, jumalcılığın bUtüo 
l YI ve f sadı içinde yetlşmlı 
ve ittihatçılar d vrinde de • ken• 
dlslne yllz verllmcdlğlnd n • dal• 
ma muhalefet yeltenmJı olan bu 
ndam, mUtarekeyi mUteakip bir· 
denbire afyaset ı hnesfnde nda· 
ınını arzetmlıti. 

Abdülhamit deni rik iti ın· 
dan ( Şeyhld m Cemalettlo Efen· 
dl) yl akrab olmak dolayııil 
saray m nsupları arasında da n.z 
çok tanınmı olan bu Salt Molla, 
ılyas t sahneiln ayak atar t· 
maz, gerok Padl§ab V ahdettln 

. gerek Damat F rit Pa~ tarafın• 

d n, tam ndilcrlne !Ayık bir 
eleman teliikki clllmfv; arbk 
o gUnden itibaren btıtlln ih net 
fırıldaklnn bu dam vuıt ile 
çevrlltilmiıtl. 

Salt Molla, yalnız ~arny Alet 
olmakla iktifa etmemişti. O; Jn .. 
giliz hars v politikasının lstan· 
buldo bulduğu gllnden 

'Hrllğını lngiliz· 
1 re raptetmfı; lngiliz (Entellijen 
Servlıi) nln Tnrklere karşı işlet· 
tlğl hain ve katil makinenin bir 
manivelası halini lıvermiıtl. 

Ara arında 
a Vardıe . 

( loglliz! Muhipleri Cemiy ti) 
nin ne sureti toşekklll ettiğini 

yazmııtık. Bu baılangıcında, 
lngillzler knrıı zahiri bir tema· 
yUI göstermek suretlJo lngllizler
don gelecek zararları tahdit de
ceklerlni zanned n ı fdfl ve ga• 
flller; nraıı çok geçmeden Damat 
Ferit Paşa ll Salt Mollamn birer 
darbeslle bu komedi ıahnesfnden 
çekilmlıler; mevkllerlni bUsbUtUn 
bu iki ınhaa teıllm etmlşlordJ. 

O gUnden sonra (lnglll~ Mu· 
hlpl rl Cemiyeti); arbk Türkiye 
hudutları içinde lnglllz aiy setinin 
bfilftn ihtiraslarım tatbik ve icra 
için katil bir icra makineıl vazl• 
fesini deruht tmlı, bu vaıif •· 
deki ftmlriyetl de bizzat Salt 
Molla deruht eylemlıtt. 

Sait Mollanın Anadolu Bele
dly r i liklerine çektiği telgraf, 
derhal Muitaf a K mal P anın 
naıarıdJkkatinl c Ibetmişti. Bunun 
llz. rin Mustafa Kemal Pa a 
da bütün belediye reislerin 
birer telgraf çekmiş; (Salt molla 
lmznaile Istanbuldan çekilen tel· 
grafnamenin) fikirleri kanıık sf• 
yasi mecralara tevclbindokl mah· 
zuru izah etmi ; ve sonra da: 

( .A.rkatı var ) 
tH devi tlerini • " bilhaasa ln· 

gllfzlcri • meml kette kökleıtirmek 
lçln d ha me9am va atalara mli· 
racaat etmektelerdi. Ayın 24 üncU 
gUnti, Yıldız sar yında içtima 
eden ( Şfır yı alt n t ) d , hiç 
bir karar verilmeden p diıah 
tarafından o lçlimaa nlha· 

stanbula Nefes 
Aldırmalı ! 

yet verdirUdiği halde, ( Tllr-
klya - hnva • royter) ajansı vaaı• 
tasıile bir haber neırettlrllmi§ti. 

Bu b ber do, undan ibaretti: 

[ Zata hazreti padlşablnln Yıl
dız arayı hümayununda k ıat 
buyurdukları Şurayı 1&1tanat da, 
heyeti umumlyenln fikri, (Türkl· 
yenin fikri, ( Tnrkly nln tamami
yeti mUlkiycsinl muhafaza ıartilo 
dllv 11 muanamadan birinin U
zahoretlni t nıin merkodnde) dir.] 

Halbuld • y dnd , t fsil til 
arzettiğimlz veçhll • o içtimada, 
muhtelif meslek ve ztimrelere 
mensup mühim ş bstyetl rden,$6Z 
alnn yirmi bce zatın hemen kftf
f si, [Türkiyenin tnm bir ldikll· 
le mazhariyotl; •e ilJetin mu· 
k dderatmın bu (fevkalade ffıra)· 
ya tevdii] ni istemişi rdL Y aJnız 
bir tek ahıa, Y lnız Hürriyet Te 
itilaf fırkaıının hatibi Adanalı 
Zeynelabidin, (lngiliz bimayesl)nl 
talep ctmiıtl. Şimdi hUkfımet. bu 
tek ıahıın bu WebinJ umumileş
tirmiı; ihanetten bafka biç bir 
mana ifode etmlyen bu teklifi, 
ajansla neır ttlrmekten çekinme
miıU. 

Aynı zamanda sarayın ve Ferit 
Paşanın en mergup gözdelerladen 
olan ve Salt MolJa) bmindeki ıalı
&a da, Anadolu belediye reiılerine 
garip bir - telgraf çektirilmlıti. 
TUrk milletini ebedi bir eaarete 
ıUrUklomek iıteyen Salt Mollanın 
bu telgrah bir tok satırla hulasa 
edilebl:trdl. O da? 

l Bütün millet, Istanbulda te
ıokkUl eden ( lngllfz Muhipleri 
Cemiyeti ) ne iıtlrak etm U; ve 
mUıtereken, lngiliz mU.zaharetinl 
talep etmeli.] 

Tavslyeıindeo ibaretti. O ta• 
rlhte Sait Mollanın şahsı, bir hayli 
ehemmiyet keıpetmiıtL AbdUlha· 

' Baıt.arafı 1 lıacl yüzde ) 
lcaTeTırin kaldırılmasına taraftar
dır. • Bir şeyin tarihi kıymeti • 
diyor, herhangi bir ıekil ve tertip 
ile mesel pllinlarının t biti veya 
reılmlerlnin y pılması, mlmart 
llıliiplarını tahJll edici ea rler ya· 
ulıırak emniyet albna alınır ve 
teliiblt edilir. Bunlar yapıldık· 
tan onra bu tarihi varl ldar 
ortadan kalkmış dahi olsalar ta· 
rlh bakımından bir zarar sayılmaı. 

lıtnnbulu bu kadar çlrklnl v
tlre ve ebediyete kadar mnmu-
rly tini bir mrlmuhal halin 
getiren bu kaleler ergeç mahvo· 
lacak, ortada yıkık ta,lanndan 
başka birşey kalmıyocakbr. 

Şehir bu kal ferden sağlamlı· 
ğmı muhafaza atmiı olan bir 
kısmını elinde snklamak 11uretile 
tiat tnrafmı yıkıp kendi mamuri· 
yetin bir an vvel kavuımak 
hakkına maliktir. 

- GUzol IAf amma doıtum, 
ıehre bu hakkı kullcndırmıyorl r, 
değil )ıkmak, batti bir karıı 
yerini ltıal etmek jçiıa bile ••• 

- Liizum ve icabı takdirinde 
bunların kaldmlma1tnda tereddüt 
edilecek hiç bir eebap yoktur. 
GörmUyormuıun uzanap giden 
Biıanı aurlarından Demirkapıdan 
ta Balata k dar ortada tek bir 
taı kalmış mıdır. Bunun aebebl 
çok aıikardır. Şehrin faaliyeti 
nerelerde daha fazla temerküz 
etmiş ise taıihi kıymeti ne olursa 
oltun insanlar bunları ortadan 
kaldırmıılnrdır. 

BugUn bu ıurların ortadan 
kaldırılması mUmklln olmasa blle 
birkaç yerinden dellnmeal, ıehrlo 
hem ıUzelliği, hem de ııhbatl 
namına lUzumludur. Bu delikler 
nefas delikleri olacaktır. 

GUlhane parkının ıohrln en 

rcüıtl teneffU. yeri olduğunu kim 
inkar edebilir. Hangi Iıtanbullu 
bu gllzelim parkın havasını olur· 
duğu yerden ciğerlerine doldur• 
maktadır, hangi lstanbullu penç • 
reıinden bu doyulmaz manzarayı 
•e7redebilmektedir. 

Bunlara bu parkı çepeçevre 
çeviren kale duvarları engeldir. 
Bu d varlar y lnı:r: buna değil, 
ıehrin Sarayburnuna doğru kma· 

na da manidir. Bunun için bu 
lknleleri ı 

1 - Ebussuut caddeıinio kar
ıuuna lsab t eden kısımdan, 

2 - Sultanabmet caddee"nin 
karıısına rastlayan iki bllrç ara· 
aından, 

3 - Devlet matbaasının yanın
dan Gnlhane hastanesine doğru, 

4 - Çatlııdıkapıya devam 
eden caddenin duvara dayanan 
kısmından derhal delmek ve 
ıehrc hnvıı, teııeffli& delikleri 
açmak Hizımdır. Şehir başka 
türln bugftnkn boğuntusundan 
kurtulamaz. 

Salt Kesler 
·-··-· ............. _ ........... -···-· .. -· ... ··········· 

Gazetecllerl Kongreye Davet 
l.tu1tul Basım Karumımdaııı 

btanbul Basın Kurqmu kurultayı 

ikinci fewko!lde toplanbsıDı 16 Ağua· 

tos 1935 cuma gUııil •Ht H de Ku

rum merkex:nde 7apacakbr. Bu top· 

lantıda mevcut Uyelcrin aaym çokluk 

telAkk:l edileceRindea aayın Uyelerln 

her halde gelmelerini dileriz. --···--·-······ .. ·····----···-·········----

Raraf TEksayr 
lıpa!Un dı im 1 

'°'le lil~ı urf 
~eruoaadJ et z J 

~~~. - ldG'dt Ublır. 

Sayfa 9 

Spor: 

Galatasaray Takımı 
Seget Şehr.nde 

Pazat Ve Pazartesi Günleri Türkiye 
Yüzme Birincilikleri Yapılacak 

:I.tanbulua · Uıılü 1Uzil0Ulerlnden blrkaoı bir arada 

Galata ray takımının blrkao mao Kısıtenceye varmıı, Uk lıimiz de 
yapmak Uzere Maoarlstana gittfkini trenin hareketini 6frenmek ol• 
biliyorıunuz. Takımlarda yer alan muıtu. 3,50 de trenlmlı: herek t 
arkadaşımız blu bu ıpor eeyaha-
tialn ilk mektubunu gönderdi. ettiği zaman otuz sıaat sürecoli 
M ktup şudur: yola hazırlanmıştak. Bu, biılm içfa 
Seget, (Macarlıtan) • (Özel) _ çok meıakkatli bir iıtl. ilk seyahat( 

fst nbuldan yirmi gUnlUk ilk çıkmanm netlceai.Bfikreı istasyonun( 
olarak bir A wupa yolculuğuna geldiğimiz .zaman birbirimizi kay• 
çıktık. Seyahatte acemi olmak betmek Uıere olduğumuzdan an• 
hiçt iyi birı y değildir. Antrenör laııldı. Gece 24,30 da ilk gld • 

e Vamık bize, yap catımız yol· ceğimlz şehir olan Segete hareket 
culuk hakkında uzun boylu malü· ettik... Bir haylı sllren yolculuk· 
mat Termeye baıladıkları zaman tan sanra Sogete geldik. Iıtaa• 
biz Karadenizin çoıkunluğunu yonda bizi ıelAmladılar, hllkıt 

verdiler. Biz de onlara bu sur tle duya doya kulaklanmız dolduğu 
için denizin ne halde olacağını mukabele etlik. Ruvayal oteline 
tayfalara sorup duruyorduk. Nete- yerleştik ve idmanımızı rahat bir 
kim boğazdan çıkbktan pek az tekilde yaptık •.• 

Sol muavin: lbralılm ıonra sağa, aola yalpa vurmaya 
baıladık. 

Hepimiz de renk atmaya bat• 
ladı. Yemeye inmek O.Zere idik. 
Antr nör, GUndtızUn kardeşi 

V cfahir saUanhdan ürkmeye baı· 
lndıkları için güvertede kalmaya 
mecbur oldular.. Bu sallantı bll· 

yük rahatsızlık vermeden taba· 
ha kadar devam etti. Cici Noc• 
detin leylAdan başlıyan ıarkıları 
bizi yatma zamanma kadar oya· 
layao yegane eğlence oldu. 

Sabah deniz aakinleşmiş, bil· 
tlln arkada lar neıe içinde kah· 
valtı etmiştik.. Saat tam 12 de 

Türkiye Denizcilik 
Birincilikleri 

TfirMye denizcilik federasyonu 
tarafında• hazırlanan Türkiye 
yllzme birincilikleri 6nllmUzdekJ 
Pazar ve Pazartesi gllnleri llll 
gUn devam etmek Oıere Moda 
banyolarındakl havuzda yapıla• 
cakhr. 

Musa bakalara: Koca il, Anka• 
ra, lzmir, Bandırma, Samsun. 
Trabzon, Çukurova ve lstanbul 
mıntakaları yUzücUJ rl iştirak 
edeceklerdir. 

Üsküdar Kız Ertik "San'at,, Ok lu 
Direktörlüğünden : 

15/811935 den başlıyarals: Okula GECELİ vo gUııdUzlii 
tatzayel~~bacakbr. GECELi ücret Uç partide alınmak Uıı:e· 
re 200 liradır. işyar çocuklarından yüzde on eksik ahmr. 

Okula iık ve orta okullardan diplomalı olırnlar girebilir. Orta 
oku·u bitirenler iki senede d;ploma alırlar. 

Yazılmak için P AZARTESI ve PERŞEMBE gllnlerl dokuzdan 
1 l d u4557,, beıe kadar oku~a baı vuru ma ı ır. 

Büyük Serbest Güreş Müsabakası 
Amerika'daki müteaddit gürcıler:le Un alan ve pederini gör· 

mek Uzere memleketimize gelen Dinarlı Mehmet pehliYanla ylno 
evvelce Amerika' da bulunmuı olan ve halkımızca da seYllen Milli
yim pehlivan arasında Türk Hava Kurum~ namına_ 18/8/935 Pazar 
aünll iSat 16 da Takı"m atadında Amerıkan uıulü aerbeat gllreş 
yapılacaktır. Aynı zamanda Federasyoa. taraf~ndan_ amaUSr güreı· 
çiler araaında bir seçme müsabakası tertıp ~dılmiştır. Seçme mUsa· 
bakasma tam saat 14 de başlanacağından bilet sahiplerinin bu 
amatör gilreılerden de istifade etmek üzere saat 1 ae stadda bu· 
lunmaları ricn ediliyor. 

Mevki biletler.i Hava Kurumu Istanbul Merkez şubesıile lıtnn• 
bul Piyango MUdürlUğU ve Galatasaray sırasındal<i Piyango sabş 
kişelerinde satışa çıkarılm19tır. Seyirciierin rahals.z olmı: arbn.k 
görebilmeleri için ıureti raahsusada t.ertibat ~alınmış ve tam ır 
inzibat temin edilıniıtir. Biletler mahc.ut <.ıldugundao acele temin 
edilmesi muhterem yurtdaşlardan rica edilmektedir. " 4794,. 
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45 
Yazan: 

M. Turhan 
Piri Reiı· Murat Reis - Hadım Süleyman 

Hadım Vezirin Sabrı Kalmamıştı, Zel
zeleye Tutulmuı Gibi Sallanıyordu .• 
Ve Toramana emir verdi ı 
- Bana slJyledlklerlnl arapçaya 

cevir, yİıni battan ıöyle. 

Toraman aynı heyecan Ut, aynı 
hınç ile hikayuinl yeniledi, diletl 
tauledh 

- Burası, dedi, bir Türk nzirinln 
odasıdır. Burada yatnı• dolra ı8yle· 

•lr, doğruluk değer bulur. Ben haklı 
lıem hakkım yerine getirilsin. 

Emlr Amirde ' 
hotaf ıo yağı kesil• 
nıittl, delilik kal· 
nıayıp bir alıklık 

baı g'btermitti• 
kekellyol'du .. 

- Böyle mi ya• 
paoaktın Toraman, 
beni Yezire karıı 
utan :iırmak içln mi 
~ağırdın Toraman. 
Ekmefiml ylyip 
ıuyumu içtin To· 
raman, ylkııırmı bu _____ .., 

Toraman ... 
Hadım ve:ıir bu - St1lni duydum .. Yardlmına koutum .•. Seni kurtardım. 

abuk aabuk al· Memnuıı oldun mu ana ... 

temleri bir mOddet dinledi, aonra 1 mümkün olmayan bir 6Hlm 8nGnde 
l>atırdı: gösterilen bu korkudan da ifrenl· 

- Suı efendim, bent dinli. rordu, herifi bir kere daha GlGme 
- Dinliyorum yl dzlr. llyık lbuluyordu. 
- Toramanı aen VenedlldUerden F.akat sahnenin tamamlanma11 

ıatın mı aldın? ıerektl, De yapılacakaa bir ayak 6noe 
- Ent yA vezJr. bitlrilmell idi. Ondan dolayı hadım 
- TOrk oldufunu bilerek mi? Yezir yine tepreıtı, iri YDcuQnD kımıl· 
- Evet yA vezir. datb. 
- Bu haltı nuıl ettin be kardlı. - Bire nabekAr, dedi. atlamayı 

Tilrk k6le olur mu, Türk para ile koy, kendine çeki dO.ıen nr, beni 
ıatın alınır mı? dinle. 

- •••••• , ÖhGrtl dl.1 ç6ktU, lkl kolunu sr6ke 
- Sen zemzem kuyuıuaa l1J•m•k· kaldırır sribl Süleyman Paıaya uzattı, 

ten daha ııtır ıuç iılemltıln ıterlf. lnlıdl: 
torkU köle yapan mutlaka nlar. - Dinliyorum 7A nzlr, un ıuçlu· 

- Merhamet ya vezir. Ben mHU• tarı batıılayan Allah albl konuı, ellal 
ıum. Onu satıyorlardı, aldım. kanımla kirletme. 

- Satan da, aatın alan da ıuçlu .. 
clur. Sana dOıen onu kurtarmak, 
Jurduna yollamaktı. Halbuki aen onu 
köle gibi kullanmakla da kalmadın, 

onu kadın yerine koymıya saTa§tın. 

Bu ıuretle 81Ume liyakatin katmerleıtL 
- Merhamet yl nılr. Ben nı 

1aptıA'ım1 bilmiyorum. GBnlClme hlklm 
olamadım, aklımı kaybettlın. fnnıllahı 
cemilUn yuhibbtllcemal L GUıeU ın• 
aıek ıuç değU ibadettir. 

Hadlm vezirin arbk ne aabrı, nı 
lradul kalmııtı, zelzele1e uaramıı 
bir dağ parçaai gibi oturdufu yerde 
ıallanıp duruyordu. Emirln ıon •6ıQ 
Gzerine kendini tutamadı, ayaz A'YH 

haykırdı; 

- Allahın gilzel olmaaı n rilztl 
ıcvmeal, erketl kadın yApmak lçla 
insanlara hak mı nrlr kodof. Suç 
latUne ıuç Iılem•k yetmiyor gibi 
l>ir de kOflJr ediyorsun, keadi· 
Din ve ktndlne benıerlerin ıdepılı· 
llklerlnl.ıe allahı da ortak Japmaya 
lcallı.ıflyo11un. Arbk aeni aaf koymak 
••rçekten cinayet olur. 

- Biz lnaan gibi konuturuL Çan. 
kO insanız. Sana da lnsaa olduğumu• 
zu tanıtacafııı;. 

Ve bir llhza durduktan ıonra 
Hılne bir hllm afırJığı nrdi: 

- Senin bir defli, birkag auçun 
nr, Bir TOrkO k6le diye ııatın almıı
ıın. Bunu yer yO.Unde hiçbir kfmH 
batıılayamu. Türkll köle yapan ölür. 
Cenıiı Haa yuaaında böyle yaaılıdır. 
Sonra bu Türk• en kötO bir gözle 
bakmıtıın. Bu, öbQrll kadar •e b•Ikl 
daha bGyük bir ııuç. Portekizlilerle 
kardaıtaıman da caba. Hem mUslG
manhktan dem Yuru11un, hem mGı
lOmanlıtı yıkmak lıteyenlerle kardaı· 
la1111111. Fakat bu ıuçun öbf1rlerl ka· 
dar atar detll. Salt o lekeyi taıısay
dın ıana blrt•J' yapmazdım. Hele 
H'lm demek olan ıu gemide kılına 
bile lllıme1dlm. Llkin öbOr ıuçlaruu 
bafı4iamak elimden gelmez. Onun 
lcln aklını baıına dnılr, ölftmJerden 
aıum beten. 

Emir Amir ne diyeceğini ı•ıırmıttı, 
d6rt yanına bakınıp duruyordu. Oö. 
dnü11 6n0ode beliren meıtar, h•rlftt 
dGtlnee kudreti bırakmamııtı. Fakat 
rln• o mezarın ıırıtaa karanlıtından 
bomboı kalmıt i'ÖrOnen kafaaıaa bir 
ilham ıtıtı dOıtG, alom 111ahkumu 
birden canlandı, hadım nılrio etefl• 
1111 rapııta s 

- Merhamet y& Yezlr, dedJ, blrıey 
ıö7liyecej'lm. 

- Söyle, ilkin kı1a olıun. 

- Senin yerdin g8fe kadar hak· 

SON PO STA 

• Son Posta • 
!ıtanbul gelir n para 

BORSASI 
ıs .. 8 • 1935 

TUrk Devlet Borçları 
Lira L'r• 

% 7,1 T. B. 118, 1',511 '6!1 Hazine 8. t.7,50 
% 7,1 T. B. n 26,42,5 Dahili lıtlkru 94,2!1 
"7,1 T. B. 111 26,77;5 

Devlet Demlryollarr Borçları 
Llra Lira 

Ergani 95,00 ıı Anadolu MO. 46,70 
SıYHErzuruıa 96,00 A. H. O/o 60 26,11 

Anadoluhell 48,U H ., H. " 100 43,00 

Sosyeteler Eshamı 
Lira 

fı. 1. MU. 90 
,, ,, Hl. 
• ,, Nam• 
MarkaıB. D 

9,SO 
9,50 

58,2!1 

lat. TramYAJ 
Bomontl 
Terlo.o• 
A. Çimento 

Lira 
26,SO 
8,00 

U,!\O 
I0,6S 

·-~~~~~~- -~~~~-ıı 

f1ter1I• 
P. Pranaı 

Çekler 
Krt. 

6:.13, 7!1 1/ Ltrot 
12,03U 1 Dolar 

1 T. L. tçln 
9,69 
0,7975 

Nakit 
Krt. Kr .. 

20 F.Frangı 168,!)() l Mark f2 
1 Dolar 125,00 20 Drahmi 24,00 
1 f•tarlln 62!1 20 Leva 74 

20 Liret 1118 2'1 Ley 16,00 

Borsa Dışında 
L. K. L. ıc. 

Kredi Fonalyıı 
1886 Hneal 126;00 

1 Mllbadll Bon. 71 
Gayrı. ,, 17,SO 

1 Altan 9,27 19JI 
" 

87;5[) 
1911 " 8450 Mecidiye 53,00 

Parla Borsası 
F. Fr. P. f'r. 

•t.7,5T, borcu 313;5 il Do'ar 11,06 
O•. Banka11 75,01 l•terlla 281,06 

J --

Parla Bor11ası Kapalı 
Yortu mOnasebetilo dOn Parlı 

bouaaı kapah bulunmuıtur. Soldaki 
fiatlar dDnkO flatlardır. 

Toplantllar, Davetler ) 

Bir Davet 
lıtanbul Müddelumumiliğlnden r 
lıtanbulda bulunan IA-dır Milııtan• 

tlgi Hikmetin hemen memur1yetlmiıe 
mUracaatl. 

••• ,..,lu..111.JtdMıh st• ati• I Tl:llJIUl 1 1 l.ıll 1 a.ı~-

Yeni Neşriyat: 
Avcıhk - Tecrübeli ve iyi ncı· 

larımızdaa Salih Mahmut tarafından 
11AYcıhk,. iımlle bu spora merale 
eden ıenç ucılar için oldutu kadar 

bütün alAkadarların çok iatif ade ede· 
ceklerl bir kitap yezılmııtır. .........•......••...................................•........ 

OSMANLI BANKASı 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TARlHlı 1863 

Sermayesi: 10.000,000 İngiliz lirası 

Ttırkiyenin başlıca §ehirlerile 

Parie, Marailya, Nis,Londra vı 

Mançeater'de. Mısır, Kıbrııı, Irak, 
İran, Filistin vt' Yunanistan'da 

Şııbeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Sııri1e vı Yunaniatan'dı Filyalleri 

vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Galata Posta kutuıın 1255 

Güzel aevglıl ve ıeyglye bağlı 
bGtQn duygular timdi Emir Amirin 
benllğlndel'I, gözyaıına çnrllip, 11yrı· 
lı1ordu, akıp gidiyordu. Yaıamak 
kayguııu herifin yttreğlndi, beynindt 
rtcudunun her zerresinde ıahlaıı· 
nıııtı. Ölmtk k,0rko11u, ondaki hır 
liJtlinceyl, her hl111, her dlletl k3· 
kilnden söküp atmııtı. Bundan lJtDrG 
artık Toramana bakmıyordu, onuıı 
adını anmıyordu, yalnıı Bitimden kur• 
tutmayı dUtUnUyordu, Hadım nzirla 
ayaklarına kapanuak ıuçunun batıı· 
lanmall için atlaya atlaya yalnrdı. 

Süleyman Paıa, kararını çoktan 
•ermlfti. L&kin yapacağı itin yerinde 
olduğunu Eanlr Amirin kendiıhıl de 
kabul ettirmek la lyordu. Maılabını 
atm f, hançerini bırakmıı, kuıatını 
~lJzmDı, aade beyaz bil' entari ile 
kal mı f olan lıozuk ruhlu Amir, o 
kılıkla Ye gözlerinden bol bol dökf1· 
len yaılarla, bugUnOn beyaı giydiril• 
,nıit ölüm mıthkümlarına Ye onlarında 
dan ilacı öııUnde yiğit davranamaya
rak l!ltkrn rtkın çırpmanlarına ben
slyor u. Hadım vezir, aerl kaJm·aaa 

kın var. SUrü BilrU mllletlerl k3Je ,----·--!!!!!!ll!!!!!!!!!l.,.....=~--..... 
rapan TGrkOn tek bir ferdini k6le TA KV ı M 
yapmıya kalkıtmak bOyOk bir 
ıuçtur. ÔbGr edepıiıllklerimln de 
AQulıtını anlıyorum. Fakat ben bun• 
lara bllmlyerek, dtit8nmiyerek yaptım. 
Sen gel, bOyOklOk güııter, ııuçlarımı 

batııla. Ben de Adea Olkeıinf aana 
nreyim, babaadan kalma bir mGlk 
gibi Hnln olaun. 

Hadım nzlr bit durumunu bozma• 
dan ceYap nrdi. 

(Arkaaı nr) 

Gla 
il 

CUMA Hmr 
18 AGUSTOS 935 103 

Arabi 1554 ~ 
15 Cem.•nel il 

Rumi ıssı 
Afustoı 3 

v.ı..ıt IHD1 VHat1 Yakıt Eaaal v ... u 
ı-:-~1=-=~--1---ı=-=--~ 

oı .. , ıo 02 ~ ıı Allı•• u... " 09 
Otıe ı 07 11 18 Y •la& J 41 10 ıı 
lldadl 9 Ol 16 08 lm•llı. 1 01 3 l7 

Ağos~os 16 

Esrarli Cinayetin Ye 
Suçluları 

• 
ı 

( Betbrdl 1 inci yüzde ) 
BUtUn UrJa halkı suçluların biz 
değil, başkaları oldutuna kaniydi. 
O zam~n Urla kaymakamlığını 
yapan Tallt ( ılmdikl Akıehlr 
kaymakamı) o zaman halka: 1 

- Hakim lylleıiyor; yakında 
kalkacak! 

Diyerek herkesi &Yutuyordu. 
Bu aldatma ıAyAnı dikkat değU 
midir? Urla hAdlıeslni karartan• 
lardan biri de doktor Neblldir. 
Bu zat benim aleyhime ıehadet 
etmlıtlr. Bu zat lfadeılnde: 

- Ben haatanede hAklmln 
odasında yalnızdım. Ihsan Ziya 
ölmezden enel benim kulağımaı 

- Fehmlden ıUpbe ediyorum. 
Dediğini ı8ylllyor. Zabıta 

memuru doktor Nebile: 
- Katllln kim olduğunu bir 

daha ıor, biz kapı arahğından 
dlnllyellm: 

Deyince doktor hAkimin sıh· 
batinden endiıe ettiğini ileri sU• 
rerek bundan ka,mm11tı. 

Sayın hakim, o zaman yani 
bAklm ölmezden önce benim ifa· 
dem alınsaydı hakikatin meydana 
çıkacaA'mdan korkanlar vardı. Bir 
arabacı ve bir küfeci ,. hAklm 11 

hAdlseslnde bir zabıta memurun• 
dan daha fazla alaka göstermlıtir. 
Benim hadise ile illa kalı olduğu· 
mu TUze (adliye) bakanlığına lh· 
bar eden Sadık Çavuı, bir sigara 
kAgıdı kaçakçısı idi. Onun ka• 
çakçı olduğunu ihbar ettiğim için 
bana husumet g6sterdl vo böyle 
bir iftirayı üzerime savurdu. 

Eğer ben hakikaten bu hAdl· 
aeden ali.kah olsaydım, Sadıka 
himaye etmezml idim, Sadıkı ihbar 
ederml idim? 

Biz bu dakikada başkaları 

nam ve hesabına hapishanelerdo 
yatıyoruz. Başkaları, yani asıl 
failler kollarını sallayarak dışarda 
geziniyorlar. Derhal tahliyemi 
talep ediyorum. 

Y •nl •uçlal11r I~mlr alır c•za11 
karııaında 

Dava veklU Fehmlden ıonra 
ııra ile diğer suçluların ifadelerine 
müracaat edildi. Suçlulardan 
Abdurrahman deml§tlr ki ı 

- Kaymakam T elit benim 
Uzerlmde tesir yaptı. DaYa Yeklll 
Fehmi Ue Sabrlnln bakimi döv• 
düklerini ifademde ıöyledlğlm 
takdirde bana yllz lira verecekler 
idi. HattA Kaymakam Tal•tı 

- Sen korkma.. Ben lımet 
Paıamn adamıyım. ifadeni bu 
ıuretle verdikten sonra seni gö
zeteceğim, dedi. Benim arkam 
olmadlğı için suçlu oldum. Alb 
aydanberl yatıyorum. 

Önemle tesbf t edilen ifadeler
den biri de Inceıulu Mehmedin• 
dir. Bu zat dövlllerek Ye tazyik 
neticesi suçlu aandalyeafne otur• 
tulduğunu ve katil olarak g6sto• 
rlldlğini iddia etmlttlr. 

Suçlulardan sonra bet ıahidin 
ifadeleri tesbit edilmlı, gelmiyen 
18 şahidin celbi için muhakeme 
başka bir gllne bırakılmııtır. Ak· 
şehir kaymakamı Talatla Uıak 
Ye Erzincan jandarma komutan• 
larınm ve Kemalpaıa hUkfımet 
doktoru Nebilin ifadeleri lıtinab• 
ıuretile alınacakbr. - Ad. Bil. 

istanbul Kültür 
Dire törlüğünden: 

lstaobulda bulunan BÜTÜN LiSE ve ORTA 
OKULLARINDA Ağustosun 20 nci SALI GÜNÜ 
SABAHTAN iTiBAREN namzet talebe kaydo· 
lunacak ve AGUSTOSUN 31 inci CUMARTESi 
GÜNÜ SAAT 13 de kayde kat'i olarak ıon 
verilecektir. 0 4810 " 

~-------------------------------~ Satılık Tarihi Hamam 
Babçekapııında Şekerci Hacı Bekir yanında çıkmaz Yaldızhamamı 
aokağanda 436 M. M. mesahai sathiyesi olan maruf YILDIZ 
HAMAMININ dörtte Uç hissesi satılıktır. Arzu edenlerin 
ğörHımek tbere 23125 numaraya telefo.1 etmeleri veya herglln 
öğleden sonra lstanbulda Postane arkasında BASiRET hanında 
27 numaraya müracaatleri i.an olunur. 

lnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
------------------------------------------------• idaremiz ihtiyacı için numune ve şartnamesi mucibince 1000 

top 5 No. miisveddelik kağıt satın alınacaktır. Vermek lıte• 

yenlerin pazarlığa iştirak etmek Uzere 27 /8/935 tarihine rast• 
layan Salı gUnU saat 14 de % 7,5 gilvenmo para ile bir• 
ilkte Kabataıta Levazım ve MUbayaat ıubeaindeki Alım Ko
miıyonuna mUracaatlan. u471 J,, 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Ankara Ytlkıek Ziraat Enstittlsil talebesine alınacak olan 15 er 
lira muhammen bedelli 25 Çift çizmen:n 12 Ağuıtoa 935 tarihinde 
açık eksiltme ıuretile ihale edileceği evve!ce ilan edilmiıtl. Muay• 
yen gOnllnde ıaat 15 de talip çıkmadığm1an ihale keyfiyeti 
22/K/935 Perıembe gllnli saat 16 ya kalmışhr. Numunesini görmek 
ye bedav~ ıartnamesini a)mek isteyenlerin Enstitü muh1tsebeslne ve 
ekılltmeye ılreceklerln 28, 12 Hra muvakkat teminatları ile En'iltitil 
idare Ye ihale Komisyonuna müracaatları illn olunur. "2168,, "4797,. 
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Üzerlerinde muhtelif ticaret· 
hanelerin baıhkları görünen bu 
renk renk zarflar araaında bir· 
denbire kavuniçi renginde bir 
fantezi zarf nzorinde durdum. 
Dikkatle baktığım zaman, pulun 
Ostnndeki damgada ( Kadıköy ) 
laınini okudum. 

Bu un terzi Nerminden ıel· 
diğini anladım. Derhal zarfı boz· 
lhadan açtım. Şu mektupla kar
fılaştım. 

" Benim vefaaız ton ton 
Ômerim f 

Zevcel muhteremeniz hanım• 
efendi hazretl~rilo barııtığınız 

IUndenberl, artık bizleri arayıp 

lormayı unuttunuz. A, hıyanet! .• 
Bir fincan kahvenin kırk yıl hakkı 
tar, derler. Bunu bilmez misin? .• 
lialbuki ben aana bir fincan kah• 
•• deail; ıu öpllp okıadığın 
•lceflzlerimle, kadeh kadeh rakı 
lçirdlm. Envai türlli mezeler ye
dirdim. Yalana yalana yediğin 
lıuraa ıeftalilerlnin, Sultanaelim 
lııcirlerinin, Çamlıca kirazlarmm, 
bınon ayvalarının lezzetini ne 
Çabuk unuttun, a hain !... Erkek 
lbımı, vefaıı• olur derler, meğer 
ile doğru lmiı. Gözden Irak 
olunca, gönOldıa de Irak olduk 
desene. 

Zarar yok. Biz kadınlar ken• 
llllzin birer burun m~ndlll oldutu• 
lbuzu biliriz. LAzım oldukça, kul· 
lanıhrız. Fak at kirleadlkten sonra 
da bir tarafa atılırız. Iıte Hn dı 
beni böylece kirlettin ve bir ta• 
rafa atıverdlo. B6yle ıeyler, ıana 
takııırmı, a benim tontonum. 

Haydi bu vefasızlığı, bana revo 
IBrdUn. Buna, zarar yok. Nasibl
llılz, kaderimi• bllyle lmlı, dlye
llın: aUköt edelim. Fakat fU kar· 
llımda, aUmbUr aUmbUr oynayan; 
~•rede ise: 

- Babacığım!. Ah benim ve• 
fallZ babacıtım. Haaretlnden ba
lar Dıtllnde yatan garip anacığımı 
bayle boynu bUkUk baraktan da, 
laerelere ıf ttln. 

Diye bağırmıya baıhyacak olan 
)anucağınıza da merhametin yok
'1u ? .. Anadolulular, evllda harlı 
olurlar; çocuk için çıldırırlar; diye 
ltitlrdim. Meğ'er, ne yalanmıf. Eğer 
doğru olıaydı; her feyi gözllne alır, 
telir de, elbisemin Oıttlnden olıun, 
)avrucağızını fÖylece bir okıardın. 

Yazıklar o!ıun, aenln erkekli· 
tine. Demek ki karından bu kadar 
~orkuyorsun ha!.. Filhakika er
~ekterin .Julıbıkları biraz ıevllir 
•1tıına, dotruıu Hnin ılbllerl de 
bısana nefret verir. 

Amma ben, inıafh kadınlar

danım. Bak; kalbimde acı bir 
hicran bıraktığın halde, gene 
••na darılmadım. Şu mektubu 
hzdım. 

Seni, m6tklll mevkide bıraka
talc kadar zalim bir kadm deji
ll1n, tontonum. _Onun için; illaki 
haftada üç gece de bana ıele
~•kıin; demiyorum. Eğer böyle 
qlr iddiada bulunsam, hak kaza· 
bacağımı biliyorum. Emel Hana-

L•tfendi, nikihlı reflkanız lae; 
UaUne buglin ben de, ıizln 

••dbonoıdeo aelen ya vrucağınızın 
•naııyım. a·zıo Uzerinizde, benim 
~· bir hakkım var; demektir. Bu 
•ltkımı lıtemek d•, biç ayıp 

"'tildlr. 
Fakat ne ppayım ki llıl ,ıı-

iÇiNi 
dır&11, bir muhabbetle aevdlilm 
için, bu hakkımı cebirle, ıld.ifttle 

latemeye kıyamıyorum. Ancak 
böyle, ha1retlnizdeo ıirl ziri 
inleyerek, hazin hazin gözyaıları 
dökerek ı6yleylp yazdırdığım 

mektupla lıtlyorum. 
BUtila erkekler ıtbl nı kadar 

zalim ve insafaız ol1anız, tabii 
bana ve .karnımdaki yavrunuza 
merhamet edersiniz. EYlnlzdekl 
ağzınızın tadım bozmamak için 
ı ıl geceleri •ve davet etmiyo
rum. Yalnıs, yann akıam Kadı
kö} e gelecek beti bet ieçe va· 
purunda ıizi bekliyorum. Vapur• 
<!an çıkar çıkmaz, bir otomobile 
atlar, biraz dolaıınz. Belki de, 
Modadaki otellerin birine doğru 
uzanırız. Şöylece bir &aat kadar, 
baıbaıa kalır; birkaç kadeh ça· 
karız. Olmaz mi, benim tontonum. 

Sakm, karın olacak o kokana 
bozuntuıundan korkup da gel
memezlik etme ha. Sonra; allmal· 
lah, beni gUcendlrirain. Bil1en, 
hasretinden ne büyük azap ve 

lztiraplar çekiyorum; yann ak• 
ıamı da, d6rt gö.zle bekliyorum; 
benim ıavıW toDtonm. 

Senin aıkınl deli, dlftlle 
olan a:avallı Nermin 

$u mıktu bu okuyup bitirdiğim 
zaman, kadınlıktan ifrenmiıtlm. 
Derin derin içimi çektim: 

- Zavalh Ömer Beyi .• Sana 
da, bana da yaıık oldu. Bu ı•y· 
n tabii izdivaç, hem ıenln ve hem 
benim için bir feliket doğurdu. 
T erzl Nermin, hiç ılpbealz ki 
ıenl benden daha ,ok mH'ut 
ederdi. 

Dedim. 

Zarfı, hiç açılmamıı gibi ka• 
padım. Tekrar öteki mektup
ların araaına karııbrdım. Hepsini 
birden, Ömer Beyin maaaaının 
UıtUne bıraktım. Derhal ıapkamı 
ıiydf m. Yazıhaneyi ter kettim. Bu 
mektubu gördUğOme dair, Ömer 
Beye ıtıphe vermek lıtemedim. 

Jf 

Doğruca k&ıke ıeldim. Şu 
ıahrları yazdım. 

Aceba Ömer Bey, mektubu 
okuyunca ae yapacak?.. Arhk 
bunun neticeli, yarın akıam belll 
olacak. 

Yarın akıamı yalnız onlar de
ill; ben de lliabıraıılılda bekllye• 
cetlm. Ve. •• 
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Dlln Ômer Bey, dalgm ve 
dtııUncell bir halde avdet ettL 
Sebebini aordum: 

- Konyadan dört yagon but
day ıelecekti; gelmedi. Halbald 
piyaaada da okadar kızgın mUıterl 
varki. Fena halde canım sıkıldı. 

Dedi. 

Ben, onun fena halde can aı
kınbmnm, neden ileri geldiğini 
derhal hl1Html1tim. Fakat hisle
rimi ona katiyen beW etmedim. 
Bil alda: 

- Canm aai olsun, kocaağım. 
Dört vagonun UcRretinden ne ol~· 
cak?. Canını sıkmıya bile deymez. 

Dedim. 

* 
Gece, tabii bir ıurette ıeçtl. 

Fakat Ömer Beyin maaevl iıbraba, 
devam etmekte idi.; 

( Arbll ..., ) 
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Evvelce Vail Konatı caddeal•de 4-
69 No. lu nde mukim iken Hal6n 
YHaaiıtana gidip mukQr mahal
deki Jlcameta-lhı meçhul buluaan 

Davlt Rekanetlye 
letanbul ikinci icra Eemur· 

ıuaundan J 

Avram Ye Salamonun uhtel ta• 
Hrrufunda olup (18937) OD Of bfn 
dokuz yb otuı 1edl lira mukabilinde 
aamuaıza Oçlncll derec~de ipotekli bu
luaan Beyotlunda Meırutlytt mahal
lealnde klt1thane caddeıinde eakl 
ıo, 10 mnkerrer yeni 262 .282, 1/1, 1/2 
numaralarla murakkam menıucat 
fabrlkaaı lımall Sefa Salih n Mithat 
Recai namlarına blrlacl derecede 
ipotek boreuadan lStlrl dalremiH 
•aracaatla muamelltı mltealdbedea 
ıonra paraya çenllme.lne karar Ye• 

rllen mezkur fabrlkaaın erbabı Yukuf 
marifetile mahallen yapılan nıı'yet 

•• takdir( klymet netlctılnde 
amum meaahal 1atbiylıl (1135) 
metre murabbııı, tapu ka7dına 
Ye lfru harltaırna ıöre araa-
11nın meaahaaı ( 2007 ) metre mu
rabbaı olup heyeti umumiyHİn• 
( 32389 ) lira kıymet takdir ve 
keza fabrika içindeki makiae 
ye mllddelyat ye ıalrenla tamamrna 
•• mahallen yapılan nı1'1ed •• tak
diri kıymette mateaddlt mfttehn11ıı 

erbabı Yukuf tarafmdaa (57300) lir• 
kıymet takdir edilmit bulunmuıaa 
•• cem'ıın. yekGn fabrika araaı Ye 
deruauadakl maklnalar (89689) lira 
olmak Uure lcıymetlendirilınittir. 
Mezkur fabrika 30/9/93S gün1emeclae 
raıtlayan pazartod gana aaat 14 den 
16 7a kadar dairemizde açık arttırma 
ile utılacnfı ve fakat muhammen 
kıymetinin yUıdo 7etmit betini 
buldutu takdirde ahc111 Gıtönde 
bıralulacaı akıl halde Hn arttır<.cnıo 
aatı yerinde kalmak cız.ere 
ikinci on bet rl• ıonra tS - 10-
93S e raalayan Salı rlnü aaat 14 den 
16 ya kadar açık arttırmaya lıarakıla
cakbr. lkaaıetglba hasırın zın meçhu
llyetl hHeblle 11bf ll&nı tarafı•ısa 
tebllt kılınamadıiJndu U&nea teblit 
maka•ıaa kaim olmak lıere J!&n 
olunur. (13700) 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

AHatelul ı Karaldlr Klprlbq 
Tel. GMI • llrkael lıllJalrclarude 

Haa Tel. m• 
Ayvalık Yolu 

MERSlN •apara 17 Atu•toı 
CUMARTESi pi Nat 17 de 
Dikiliye kadar. {4817} 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE Yapun 18 

Apıtoı PAZAR ıtnl 1Ut 
10 da MerllH bclar. u491s,, 

Ağuıtoı 16 

J 
Talas Amerikan Mektebi 

Orta derece • 5 aanıf 

Lisan San'at Ticaret 
1935 • '6 den ıenealade aynca Ud Hnellk mealeki aaa'at karılan 
açılacakbr. Fazla mal6mat mektep ldarelloden ahnır. 

Tedrisat 23 EylOI Pazartesi gUnü b•tlar. 

1 lstanbul Evkaf mUdUrlyetl llinları 1 
Tahmin 

Cinsi Kilo Dk teminat edilen Fi. Tar. Gln aaat Eksiltme le 
inek ıUtll 38000 741 lira 13 22/8/935 Perıembe Açık 

1&at ıs 

Gureba baltanednlo 936 Ma111 nihayetine kadar O.tl7acı olu 
ve yukarda miktarı Jazıh ıltlln eka:ltmeye konulmuıtur. 

ftbu ılltnn ne auretle eblltmeye konulduğunun ve hangi gla 
ye aaatte yapılacağı ve ekalltme ..,tnamealndekl ilk teminatı mlk• 
tarı yanında yazıluLr. Eblltme lıtanbul Evkaf MUdUrlyeti dairesine 
de toplanan idare encOmeninde yazıh glln ve ıaatte yapılacaktır. 

Ekılltmeye airocekler 935 yılı Ticaret odaıı ve 2490 ıayıh 
kanununun ikinci ve BçOncll maddelerine göre ellerinde buluaaa 

belgelerle ticarethane namına ite ıfreceklerln iıbu kanunda yuıh 
ıartlar içinde noterllkten alınan Vekiletnamelerlle ekılltmeyı 
ıirebllirler. 

Iateklilerin yazılan ınn ve aaate kadar teminatlınnı Evkaf 
yezneıine yatırmaları ve ekıiltmt prtlarmı almak ve g&rmek Uz._ 
Evkaf Levazım Idare1ine gelmeleri. "4581,, 

Kartal Kazazı Müdürlüğünden : 
Cinai Evaafı Metre S. Beher Mubamıqfll 

M. metre Kıymeti 
Mahalleli Movkll 

Pendik Çamlık Ahıap Ha· Alt kat 1 O· 
ra t- ça Balı- da 1 Kiler 1 
çe.i KGık. hell:Oıt kat 

etrafı Kori
dor 1 oda 1 
ıandık oclua 

M. 
L.K. LK. 

1 heli. 480,60 00 00 960 00 
Maltepe Feyzul· 
lah C. ayazma. Tarla 
Maltepe BoıtanS. Arsa 

,, kuruçeıme 

a1ğır ) olu Arta 
., Ayaxma ,, Tarla 
,, Eaki Sellhi· 

ye yeni Sa· 
kız ajaç Aarsa 

Boıtana yeni Ka· 
rlye Tarla 

00 
00 

00 
00 

00 

00 

882,00 
176,70 

913,00 
459,00 

133,00 

2060,00 

0005 
0050 

0008 
00 07 

0040 

00 10 

44 19 
88 3S 

73 04 
3.? 13 

S3 20 

206 00 
Yukarda yazılı tqıt11z malların petin para ile satılmak ilzere 

1318/935 Gllnlemecindeo ltJbaren 15 gUn mtıddetle açık arttırmaya 
konmuthar. 28/8/935 Çartamba ıllnll ıaat birde ihaleleri icl'3 kılı• 
ucapndan lateldllerln Depozito makbudarlle Kartal MalmG..Jirlle 
... •Mıııkldl •bt Komls7onuna ıel..ıerL ••48ı8,. 
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Sinir, nöraıtenf, baygın
lık, helecan, heyecan ve 
bütün sinir hastalıklarına 
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En mUhim sinir rahatıızlıklarında kat'ı tHlrini göıterir. Ha1talara ·bayat ve ıtfa verir. Tabiatın Yırdi!l saf Ye haliı turunç çiçeklerinden elde edilmiş dünyanın en mOkemmel 
çiçek suyudur. Binlerce kilo çiçek ıuyundan çıkarılmıı buliıaaı olan Neroli nanı ile Ha1an gUl ıuyu Ye gUl yatı dahi aynı tablilikte ve ayna &afiyette titelerde aatalmaktadır. 
Hasan depoıu: Ankara, latanbul, Beyoğlu . ........................................................................................................................................................ , ....... . 

Beyoğlu • Tünelbaıı • Y enlyol • 1' 1 

Kız ... ALMAN Lı·sEsı· veTicaret 1 
Erkek mektebi 

Tam deneli liH · Orta tiouet mektebi• Llıan öğreom~k için ihzari aınıflar. 
Derslere 9 EylOI Paaarteal batlanacakt1r. 

Kayıt muamelesi 2 Eylfılden itibaren Pazardan baıka bergUn 
saat 8 den 12 ye kadar nüfuı teıkereıl, rHml aıı klğıdı, ııbhat 
raporu, taadlkname veya ıehadetname ile mUracaat edllme1I. 
Fazla tafıilAt için mektebe mUraoaat veya 44941-44942 ye telefon edilmesi. 

Evnlce Beyoğlun da Tllnel Karanfil 
ıokr- Q'ında 33 num ar ada mukim 
iken Amerikaya g:dlp meı.ldir 

mahaldeki lkametgibı meçhul 
bulunan Sara Şatom'• ı 

latanbul ikinci icra Memur
ıuıundan ı 

A•ram Ye Salamonun uhtei taur· 
rufunda olup (10.000) lira mukabilinde 
namınıza ikinci derecede ipetekH 
l:ıulunan Beyotlunda Metrutlyet 
mahalluinde Kltıtbane cadduinde 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ eıkil~lO mlikurer yul uı 2sı 
l/J, 1/2 numaralarla murakkam meD
aucat fabrikaeı İıma'I Safa Salih n 
ve Mithat Recai namlarına birinci 
derecede ipotek borcunda• ölUrti 
dairemize mliracaatla muamelatı mU
teaklbedea aonra paraya ~•YrilmHlne 
'karar Yerilen mnktır fabrikanın 
erbabı Yukuf marifetli• mah&llen 
yapılan v~ıı:'ıycd ve takdiri kıymet 
neticealnde umum meuhai aathiyHI 
(1135) metre murabbaı, tapu kaydına 
Ye ifraz haritasınR göre ar1aıının 

meıahaaı (2007) metre m ur a bbaa 
o~up hıyetl umum iyesine ( 32389 ) 
lira kıymet takdir Ye keza 
fabrika içindeki makine ve mDddeiyat 
vesairenin temom ına ve mahaUın 

yapılan nı'ıyed ve takdiri kıymette 

mOtenaddit 1nOteha1111 erbab:vukuf 
tarafından (57300) lira kıymet t akdir 
edilmlt bulunmuına Ye cem'an yekün 
fabrika, aran Ye derununda ki mak:n e
ler (89689) lira olmak O:ıere luynıet

lendirilmitle rdlr. Mezkür fnbrika 30· 
9.935 gOnlemccine rastlayan pazar
tesi ıOnü saat 14 d e1a 16 ya kador 
dairemizde açık arttırma lle utıla
cağı ve fa 1t at muhammen kıyme

tinin yüzde yelmif betini buldutu 
takdirde alıc111 Oılünde bırakılacnıtı 
v• akıl halde son arttıranıa entı 
yerinde kalmak üıı:ere ikinci arttırma 

on bet gUn sonra 15-10-935 • 
rHtlayan aah gllnU ıaat 14 den 16 J• 

MA SAB 
Her,ey için kullamlan sabun 

Herşeyl yıkamak için kullanılabilecek olan bu .ahun, gerek 
eşsiz kaliteai te gerek1e idareli olması 1ayeıinde herkeıin 
bUyük teYeccUhUnU kazanacaktır. 
HURMA sabunu, hem ıoğuk te hem de 11cak ıuda bol köpük 
hasal eder. 
Her kutuda 24 veya 12 adet bulunur. Fiata ı içinde 24 Hurma 
sabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruıtur. 
Ve içinde 12 Hurma ıabunu bulunan kutular yalnız 40 kuruıtur. 
HURMA 1abununu bakkallarımzdan arayınız. Kutunun OıtUndeld 
MA VI KUŞAK ambalijuı hakiki olduğunu lıbat eder. 

,61',.---GAYET MÜHiM---..... 
Hurma 1abununun kokulu ltir aabua olmayıp, tabii kokulu n 
cmıalaiı cin.te bir ev sabunu olduğunu bllbana n kadnılarmın 

ı. dikkat nazarlarına arzeyleriz. Bir tecrilbe, ıiıi ikoaa kafidir. 

HURMA ••bunu TURAN mamulAtındandır. , ________________________________ ,,, 

RADiO SALTS 
ile çabucak geçecektir. He
men bugUnde!l bir kutu alı· 
nız, •• akıamları derununa 
kifi miktarda koyacağınız 
Radlo Salts ile bir ayak ban· 
yoıu yapınız. Kat'ı bir te· 
davi bulunacak, ayaklarınız 

\ıııf .fliyecek, sancı ve ,ışkin· 
ilkler zail olacaktır. BUtUo 
eczanelerde satılır. 

TUZLA iÇMELERi ~ 
· ve Oteli açıldı 

Köprüden 6,30 - 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 13, 15 • 15, 10 da 
Haydarpafaya riden vapur:anrı trenleri membalara kadar 

ber,Un ıtdeceklerdlr. 

kaiar açık arthrmıya ·bırakrla-

caktır. ika metJtihı hazıraaızan 

meçhul yeti haHbiyle ıat •f llAnı tarafı· 
nıza teblit kılınamadıtıncian lllnen 
tt ·,rıt makamına kaim olmak üıı:ere 
"lc' n ohınur. (1 "7fil) 

Son Posta Matbaası 
Neplyat MUdlSrl : Tehir 

Sa~pleriı A. ~lue-. S. Raırap, ti. Lltfl 

Kumbara sahiplerine 
dağıttığı ikramiyeleri 
liradan 20.000 liraya çıkaran 

iş Bankasının 

ikişer bin lira mükif atlı 
kur' alarından birincisi 

1 EylUI 93 5 de 
Ankarada çekilecektir 
Yeni tertip ikişer bin lira müklfath 
beş kur'a senenin Şubat, Haziran 

Temmuz, Eyliil ve Birinci kinun 
aylarının ilk günü çekilecektir. 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla DşDtOr 1 

Nezle 
Başağnsı 

Kırıklık 

Dikk•t 
Ediniz 1 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

1 
almak lazımdır. 

Q R ı p ı N, soğuk algmlıR"ının fena akıbetler do&"urmaaıaa mini 
olmakla beraber bUtUn ızhrapları da dindirir. 

H•r eczaned• 7,5 kuruı f latla 111tılır. 


