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Bulgaristan " Tarih,, Arıyor 
• 

Bizim Hazinelerden isti-
., . 

fade Etmek· istiyorlar 
Tarihlerimizi De 
Tetkik Ediyorlar 
Böylelikle Yeni Bulgar 

Tarihi Yazılacak 

Sofya, 20 (Özel) - Bulıarfı· 
tanda fU aOnlerde .,Bulrar tarihi,, 
etrafında mUnakaıalar oluyor. 
Bulıar mUnevverlerlnden bir 

· kıımı, Bulgarlataa uluııal bir 

Kiındi•ine "tarllı,, ., •••• s.ı •• .,.,,.. 
t•nın merkezi Sofga•• llr 6aiıı ......................................... _ ............ .._ 

Trakya Genel 
Müfettişliği 

lzmlr, 20 (Özel) - Trakya 
genel mUfetti,liğlae tayin edilen 
General Kizım Dlrlk ay ıonuaa 
.doğru yeni vazıf .. tne aldecektir. 

tarih kitabına heniz malf lr olma· 
dıit iddiaımı öne ıUrUyorlar Ye 
bundaa bir mtlddet 8nce bir 
papaı tarafından yaıılan ilk Bul• 
ıar tarihinin pek çok hatalarla 
dolu oldutunu ıöyltlyorlar. 

Bulıariıtaaın tarihini yazmak 
lıteyen genç Bulaar mtıneYYerlerl 
bu arzularıaa varabilmek için 
Tlrkiyedekl tarihi enak haıln .. 
lerlDln mutlaka tetkik edllmedlil 
llıımıeldlil fikrindedirler. Bu 
mUnevnrler, TUrklyedeki tarihi 
enak hazinHI laceden inceye 

( o •••• , 2 faci rlıul• ) 

Dtln ll111ar11•ıza ••'•• lt•l•a• 6•1ırl•e•l•I• rnelcf•I' ıı•,,.llerl•i.. llrl 
(Dwıa ait tafıllJtı tlçttııeö tayfada ~ulaeabınıı.] 
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Batbak•n l•met lnanu dUn Florr•r• glttller, orada yapda11 bayınd1rhk ı,ıerlnl g8zden geçlrdller 
ve yapllare lnceledller. Resimde batbakanımızı Floryada inceleme gezlalnde g8rUyoraunuz. 

İngiltere Ve Fransada Korku Başladı! 

italyaya Karsı Şiddet 
Gösterilmesi lstenivor 
Habeş Harbi Felaket Doğuraca 

-
lngilterede ltalyaya Karşı Hiddet Var, Harbin 

Yakında Patlak Vereceği Söyleniyor 

ltalyaya 
Gelince 

Afrik ya Yeni 
Kuvvet GlSnderdi 

Loadra, 20 (Özel) - Parlıte 
Habıı • ltalyaD kızıımaıını hallet• 
mlye utraıan Üçler KomltHlala 
lfllıı, lnafHz efkArıumumlyt1lnl 
hıyıcan Ye endiıey• döıUrmOıtlr. 
ÇOnkl bu lfllıın, Afrlkada mut• 
laka bir harbe yol açacatı kor• 

( Dnaaı 6 IHI Jlıule ) 

Pek 

İzmlrdı hu yıhn ilk UıDm mabıultı lbrao i\)in vapura ) tiklenirkeD 

Mükifatll Anketimi.: Çok Alika Kazandı Köylüyü Soymak isteyenler ! 

Dinarlı Mı, -Çoban Mı? 
Çoban Daha Çok Rey Alıyor, Fakat 

Şüpheli Görenler De Var 
Din de yazdıkı Dlnarh Meh· : 

met pebll•an, Milliyim pehlivanla 
raptıtı aUreıl, blltOo tahminler 
hilafına kıybettl. 

Fakat kendiıi, yenllitlnln, yor• 
gunluğuodan 'f• ldmanıııhğmdan 
ileri geldltlnl ıılylfyori ve yedi 
EylUlde, Çobaala yapacajı gO• 
reştc, dnnkU mağlüblyetln acııını 
çıkaracağını iddia ediyor. 

İki gUndür yazdığımız gibi, 
biz, Çoban - Dinarlı mUaabakıuı 
•tı·afınde ikramiyeli bir anJ,et 
açtık. Bu görll lerle uzaktan ya• 
kandan aIAkadar okuyucularımı.r:a 
ıoruyoruz: 

- 7 EylUl aDreşindo Çoban 
Mehmet MI kazanacak, Dinarlı 
nıı? Bu iki pehlivandan hanglıl· 
ilin 1ıallp geleceğini tahmin edl· 

1 e11liiltl• Dln•I• ile 6011 ll9lı•c•k ol•• Çob•• llelı .. .ı fi• Dl••,l•I• 
••n•ra Müli•I"' k•rıı lc•rı•ı• 

yoraanız; bir kljuia yazıp blH 1 Bu ce•aplara, gazetemiz.deki 
.aısnderlnlz. "ikramlyall mU1abaka,, kudpo

1
nunu 

• [ Denmı 11 bacl yQı • 

----- -

lzmirde Buna Meydan 
Verilmiyecek 

lzmir, 20 (Özel) - Ekonomi ................................................... ........ 

Bakanlıfı, Izmlr piyasa1ında per· 5000 LlTQ 
de arka1ıada komedya oynatmak 
isteyen bazı tacirlerin yaziyetle• T 7 B • 
rlnl tetkik ettirmektedir. Bu ta· J' eren ır 
clrler, köylünün ve yurdun ıara• 
rına olarak kendilerine bol bol 
menfaat temin etmek iıtiyorlar. 

Bunlar, boraa haricinde ve piya1a 
fiatından aıaiı olarak UzUm ahı 
vırlıl yapıyorlar. Ekonomi Bakan· 
bğı lıtu glbilıre karıı llzımıelen 
tedbirleri alacaktır. Tlirkoflı 
Iımir direktörll Ziya Arıun da, 
oynanan komedya hakkında ince
lemeler yupıyor. 

Hiç ıebepıis olarak OzUm 
piyasasını !un'i Hbeplerle dUıllr
mek isteyenlerin makaatları ga• 
ytt açıktar. Bu gibi ihracat tacir
leri, llkteırinde teslim etmek 
Uıere Anupaya çok ucuza alivre 
UıUm 1&btları yapmıılardır. Bu 

( DeY&mı 8 lnol yüzde ) 

Yurtdaş 
lzmlr, 20 ( Özel ) - lzmirde 

.. Ha 'fa tehli· 
k11inl bilen 
nye,, kaydma 
ısnemle denm 
edil mektedir • 
bmirio tanın• 

mıı tntnn te• 
cimenlerinden 
Ka•alalı S yit, 
Tnrk Hava 
Kurumuna 
müracaat ede· 

Bag S•glt rek f.tOOO lira 
tt:berrll etmlı, " '"a 125 Ura da 
aöndererek hava tebllkealnl bilen 
Oy• yazılmıtbr. 

/ 

/ 
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(Halkın Sest) 
Yalan Ortadan 

Kalkarsa 
Ne Yaparsınız? 

Ecnebi gazetelerinden birinde oku• 
dufumuza göre bir Alman doktoru 
yeni bir ilılç icat etmJı. Bu ilaçtan 
bir katık içenler, bütün ömürlerin• 
ee yalana tövbe edlyorlarmıt- Diin 
bir muharrlrimiz, muhtelif kimaeler
le konuımuı n onlardan, bu yeni 
IJA9 hakkındaki düıUncalerlnl ıor• 
muıtur. Aıağıda bu ıorguya verilen 
otnplan bulacaklınıı: 
Nltantafı, Kodaman caddesi 

Afltllp aokatı 13 numarah 
hane, Sabrlı 

- Azizim, bende konuıma detil, 
11rarla dOıOnme manlal Yardır. Kafam 
bir ıual airdim!Jdi, cnabıaı lıuluocıya 
kadar dilt8nDrGm n buna muvaffak 
olmadan lıeynlm ıGkilıta ka•utamaL 
Siı, bu ıuaJlnlıle dlma~nu, uzun bir 
yorpnlulı:tan ıonra ıllkôtı knuıtur• 
dunuz. ÇOnkU ben ne samandır, 
• kıyamet n denlleD IOD g0r1Jt0ntba 
nasıl ılıopacağıoı merak ediyordum. 
Yalanın ortadan kalkacağını bildiren 
haber yalan mı, dotru ma bllememJ 

Fakat 1Uallnizin llıerlnde biras 
lcafa yorunca anlıyorum ki kıyamet, 
ancak yalanın ortadaa kalkma11 ile 
kopabllır. 

* ee,lkta" AkareUer caddesi, 
Camcı sok•lı, 33 numarall 
hane Efdal: 

- Yalan ortadan kalklcakmıı ? 
Desenize artık kadınlar konuıacak 
likırdı bulamıyacaklar. 

* Dlvanyolu, KökçD sokalı 20 
numarala hane Hayreddin: 

- Böyle bir IJ&ç bulunsa, h•a 
evveli, bu haberi uyduran gazeteciye 
lçirirdlm 1 O doktor, yalandan daha 
hayırh fılerlt utraıaa çok dofru eder. . .._.. ..... ......_ 

Bulgaristan 
''Tarih,, Arıyor 

( Baıtarafı 1 hacı )'Gsd' ) 
tetklk edllmeCllkçe bir Bulgar 
taribJ vllcude 2etJrllomlyeceğinJ 
de ılSylllyorlar. 

Baıı münevYerler de Tilrk ta• 
rlh kitaplarını tetkik etmiye, bu 
kitaplarda Bulgariıtao tarihini al&• 
kadar eden malilmatı kopye et• 
mlye batlamıılardır. Bu arada 
dört yıl kadar 6nce Türkiyede 
1atılıp Bulgariıtana getirilen Ye 
bir kııımı bugün bili burada 
bulunan Tllrk tarihi evrakı da 
tetkik edilmlı, bunlann içinde 
Bulgariıtanı alAkadar eden bir 
yıgan maltlmat bulunmuştur. 

ÔğreodiA"lme göre bir kııım 
genç mDnevverlc.\r, TOrkiye hiikU
metine müracaat ederek Türk 
tarihi evrak hazinelerinde bulgar 
tarihi bakımından tetkikler yap· 
mak müaaadesl istiyeceklerclir. 

TAKVİM 
GI• SALI Hızır 
ll 20 AGUSTOS 935 107 

Arabi 1354 il 
19 Cem.ene! ~ 

Rumi 1551 
Atu•toı 7 

Evkat Esasıt Vaol V•klt t:aul Vuatl 
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- Hasen Beyc"ğim! Çıplaklar 
yetine mensup bazı Almaalar •• 

Yine Bir Adam Öldürüldü ! Ekmek Narıhı 

S b ık K k DeAitmedl 
C ep, i aça çının Belediye Narh Komlıyonu din 

U d toplanmıı, ekmek narhını 10.5, 

Yu'amamasl ır fırancola narhını da 14.S kuruıta, 
yani eski fiatında ipka etmlıtir. 

Katil, Bu işi Fikret 
Sustalı Çakı için 

İle lıledi 
Dnn aabah Haliçte Defterdar

dı, kahYehaue lSnllnde feci bir 
doayet ltlendi, Otakçılarda mılU' 
tarlasında oturan Haydar Ali 
adında blriıi, Tahaln adla blriıl 
tarafından bıçaklanarak ısldllı1ll
dfi. iddia edildiğin• glSre hu dna• 
)'et bir tüttın kaçakçılığından dol· 
muıtur. Şöyle ki: Tabıln Y• Hay .. 
dar Ali ikiıi kaçak ttttftn 1atar-
Jarmıı. Bu yüzden de aralarında 
eakl bir husumet varmıı. Haydar 
Ali aynı zamanda Feıhane fahri• 
kasında amele lmiı. Dlln ıabab 
Haydar All fabrikaya alderken 
Tahıfn önüne çıkmıı Ye: 

- Haydar •. Ban• bak demlı: 
Hem amelelik, hem de tUtUn 
kaçakçılığı olmaı:. Bari ekme~ln 
biriıinl bize bırak, biz açhktan mı 
ö.ecer·z. 

Haydar Ali bu tehdide kızmq 
Y• Tabaine ıHtmaı, aynı zaman• 
da da yerden bir taı alarak 
Tahsinin kafuma atmıf. Tahıln
de ıuatalııını çekerek Haydu 
Alinin ıol bBtrftne aaplamıı •• 
yaralı yere dttfer dftımez ölmDı· 
tlir. Talakikata mnddaiomuml 
muavinlerinden Feridun el koy· 
muş ve tablbj idlll Enver Karan 
da cesedi muayene ederek ıö· 
mtilmeslne mlisaadc vermiştir. 

Bir tane daha 
Dnn bir cinayet dalıa olmoı, 

Y orgl adında bl.rlal, Ayvanıaray• 
de oturan Leonu, ıol kOroğindeıı 
çok tehlikeli ıurotte yaralamııhr. 
Hastanın durumu çok ağırdır. 

Kuş Avlarken 
Yaralandı 

GISztıpe Yeoiyolda 21 1ayıda 
oturan bin.batı Mehmedln çocuğu 
14 yaıında Şefik, erinin 6nUnde 
kuı aYlamakta iken ufak kuı 
ttlfeğlni atbğı •ırada tftfeiia de
mir çubutu 1&ğ gözBofin albna 
aaplanmıı, Şefik ağırca yaralan· 
mıthr. Gtılhane haıtane&iao kal· 
dmlan çocuğa ameliyat yapılmıı 
vo tedavisine ba~lanmıştır. 

Bir Kilo K çak ipekli 
Kumaı Y aka!andı 

Seliinikten gelen Prenses Marya 
vapuru yolcular:ndan Madam 
Kiryakinin üzerinde Gümrük Mu
hafaza memurları tarafrndan 
ıOpho üzerine arama yapılmı9hr. 
Aramada Madamın mantoıunun 
içinde uıtalıklı aaklanmıı çok 
kıymetli ipekli kumaılar buiun· 
muştur. B r kilo kadar tutan 
ipekli kumaşlar mUaadere edilmif, 
kadın hakkında takibata başlan
mıftır. 

_____ ,,il'_....... •11111-... . ... 

Biivük Şair Saygı ile Anıldı 

Fikretln mezarında diln yapılan lhtlfalden bir görD11l1 
Btıyllk pir T evffk FlkretlD -oo·u-· .. --....... _,....-____ _ 

ııtımınnn 20 inci yıldönumı Ilı- Liselerde 
tffall din EyOpteki mezannda Vazım Tll• 
aaat 15,5 ta yapalmııtır. .ı ·4 I.~ 

Ihlifalde Halide Nusnt, EyDp B l d 
Halk Partiıi reial Ye kamun eli· aş a ı 
rektörü, Fikretin arkadaıı Ziya, Bu yal, orta mektep Ye lfıe-
we yBz ltadar Flkreti HYer bu· (ere yeniden alınacak talebenin 
lunmuıtur. Mezara bir çelenk kayıt muameleleri bugUn 9 dan 
koamuı, Filorfneli NAzım kızı ltibarea baılamııtır. Muamele, on 
Meliha Nazım ve edebiyat mual· gUn sürecek Ye kayıt itine, afuı· 
UmJerfnden Naci, büyUk şairi tosun 30 uncu sıünll saat 13 de 
saygı vo sevgi Ue anan ıilr vo aon verilecektir. 
hitabeler söylemiilerdir. Her sınıfa ne kadar talebenin 

B&f ibirliği Çalmmıf 
Dökmecilerde Zeki Paıa ko .. 

nağında bir odaya yeni taıınan 
Şefika adında bir kadının etya· 
larana yardım için odasına gelen 
Jİne aynı konaktan Şükriye Y• 
Elif adındaki kadm!ar tarnftndan 
Şefikanın bir betibirliğl çalınmış, 
ild ançlu da yaka!anmııtır. 

-==· .... _. •• ~ • ·- • • • l'l)lllMlt • • • 1 •• .,. ... • •Htst 

BUTlJN ULKE.YI 
HERCtUN 

6'' 

DOLASAMAZSINI Z 
F~KATI 

~nPost• 
A DAt<I e,i A. f LAMI 
uUTUN ULKEYi HER dlN DOLAlll 

ııaıtldığı aynı aUnde bakanhğa 
bildirllecektfr. 

Şoför Ve Atçı 
Mektebi 

Ameli Hayat Yerine Açıl
maaı Düşünülüyor 

Kaldmlan Ameli Hayat mek• 
tebl yerine, bir ıof8r, bir aıçı, 
bir de terzi mektebi açalma11 için 
tetkikata baılanılmııtu. Viliyıt 
lstanbul sınırlan içeriılode 
20 ilkmektebl tamir ettire
cektir. Bu tamir ifl, yeni dere 
sene~I bn;langıcına kadar çıkmıı 
olacaktır. 

Kuyuya Düştü 
Ve Boğuldu 

Fatih lskenderpafa mahalleıl 
Ortaç.eşme ıokağı 4 sayıda otu• 
ran MaJatyalı !&mail kızı bir 
buçuk yaılarında Saime, evin 
albndakt bodrumda oynamakta 
iken kuy.ıya dötmftf •• boğularak 
&lmllfllr. 

P•z•r Ol• Hasa• B. Dlvor Ki ı 

Gtlnün Tarih 

Bir iki 
Satırla 

Reis Muavrnuaı 
HAmldin yerine belediye reJı 

&YinJitlne henilz kimse tayin edil 
mlıtfr. iç Bakanlığı huıuai ka 
mOdOrO Ekremle, eski Beyo~lu b 
dJyt batkam Hazımın isimleri geçi 

* ... .. 
Ana•on Allmı 

lzmlr. 19 - Ç•tme dolayında ~ 
nlJılnde) ki anuonların utın a 
maeına Tekltler ( İnhlı~r ) idarem! 
dnam edilmektedir. 

« .. .. 
latanbul Öğretmenterl 
f.ımir, 19 - lıtanbul Btretmen 

rindea altmıt Öj'rctmen inceleme 
yapmak lçiD ıehrlmize gelmittlr. 

* .. * Hava Durumu 
Raaathanenin Yerditl mıılüm 

röre, dUn rlzgAr Yıldızdan eamlt 
Gölgede aıcaklık 25 derece idi. 

.. * .. 
Moakova Kongresinde 
Moakonda toplanan nuıuluı 

fiıi1olojl kongrealne lıtirak ed 
profea8r Kemal Cenap Ye Fabret 
Kerim, o ıDne kadar ıehrimiıo d 
neceklerdir. 

Jf- lf> lf> 
Edebleyt FakUltealnde 
Edebiyat Fakültesinin ikmal 

•Dtel lmtibanluı 16 Eyltlldo ba1lı7 
cıakhr. . .. .. 

Duvar llincılllı 
Belediye, duvar lllncılıtı 

Anadolu Ajanaındao almıf, bu 
u§'raşmak Uzer• Beyotlu Beled 
daire.inde bir bUro teaiı edilmlıt .. . .. 

Featlval 
Featinl komitHI ıahımalan 

haıla•ııtır. Don Romanyadan tel 
foala 110 kltl lçln yer hazırlanıaa 
lıtenllmiıtır. .. .. . 

Yeni Bir Sergi 
DArünataka liH•inde, rHim 8 

retmenl Bay Ag&hın tııebbOsiyl• 
filo kadar bir rHim Hrrld açıl~ 
eaktır. 

• • -tr 
Kalplerl Durdu 

Dlln ıehrimiıde iki kişi, kaJp 
durmaaından anıızın 6lm11şlerdf • 

.... .. .. 
Kavga Etml9ler 

Arnavutköy belediye temlıl 
itleri ameleainden Hasan ojl · 
HUieyinfn, arkadaıı Mehmetlı ~ 
yaptıklara bir ağız kavğasındl 
Mehmet bir taşla HllıeyJni kaf9t 
undan ağırca Jaraladı4ından Htt.J 
aeyin tedaviye alınmıt Mehmet d 
yakalanmıştır. 

.. .. ıt 

MUhendla Mektebinde 
Mühendiı mektebinin iukıl4p 

deni imtihanları dün Edebiyat 
Fakültesinde yapılmııtır. 

.. lf> * 
Üniversite BUtçesl 

ÜniYersite blltçosl taıdik edil• 
mittiı. Bu yıl bntçode mlihim b,\ı 
değitlklik yoktur ve ill.e olaraı. 
on tane laboranllıı konmuıtur. 

comi- \ .... Hayırıızada da kamp kurmak için l 
lziD iıtemlfl•r ••• 

d l · ı Hasan Bey- Vermez ya! B!\tlln latan• •••. ilgili makamlar a iz n vermemıı .. 
bul 
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_R_e_s_i_m_l_i_M_a_k_a_le _____________ ll_S_u_G_i_hi_A_z_iz_o_ı_a_ , , Hergün 
ita/ya - liabeş 
Harbi 
Başlamak Üzere 

* -
Üçler konferanıının lfüiaı ltal· 

Ya • Hab .. anlaımazlığmı yeni bir 
ıafhaya ıokmuıtur. 

Bu konf er anı, F raoaa, lngllte· 
re ve İtalyanın bu meHled!kl 
•aziyeUnl aydınlatmıyıı yaramııtır. 

Şimdiye kadar ıUpheli bir si• 
Jasa kcwalıyın lnalltere, Pariı 
konuımalarına aıırib bir teklifle 
geldi: 

F raoHya dedi ki: 
0 İtalya, her n• pahasına 

olursa olıun, Afrikada harp aç· 
nıamalıdır. Bu fıte siz de benimle 
beraber çalıımahaınız:. Ak~i tak· 
dirdı bfz Avrupa lolırile olan 
•l&kamııı keaeceğiz. Şimdiye ka· 
d r imzamızı ko) duğumuz bfttiln 
~uahedı ve mukaYeleleri yırta• 
cağız:. Almanya ile huauıt anlaı· 
nıalar yapacafız:. Avuıturyanın 
İıtildAUnl müdafaa etmlyeceğiz.,, 

lnıllterıaln bu açık vaziyeti 
lıem Fransayı, hım İtalyayı ıa· 
fırttı. Franaa, ültimatoma benze• 
1en bu tekJif kartııında vaziyeti 
fdare etmeye çahıta. Fakat Itıl· 
fayı da bUıbOtUn baıhbaıına 
bırakamadı. MUıktU bir vaziyete 
du1rn. 

[talya, lnıllterenln bu tlddetll 
nıuhalefetlne kartı açık bir cephe 
aldı. Ekonomik imtiyazlara kan• 
Dıayacatmı anlattl ve Habeı tlıe· 
rindo a1kert vı ıl7a1t bir hAkl· 
nıiy t kurmadıkça bu da•anm 
halledilemlyeceğlni bildirdi. 

işte Uçler konferansı bu hava 
içinde cıreyaa etti. V • tabii ne• 
tlc si menft oldu. 

Şimdi ne olacak? 
lnglltere Parla mUzakereltrlnde 

temin edemediğini, kunete möra
c:a t ederek temi ne çahıacak. 
ltolyaya para, mUhlmmat ve ıllah 
Vermlyecek. icap ederse Süveyt 
kannlım kapayacak. Diğer devlet• 
lerl aleyhine tahrik edecek. Diğer 
taı·aftan da Avrupa lılerloden 
•Unl ayağını çekecek. 

O vakit Franıa Almaaya Ue 
hnıbaıa kalacak. Merkeıt Avrupa 
lıleri altüat olacak. Ve ltalya • 
Habeı harbi bir Avrupa mı• 
••leai, hattA belki de bir Avrupa 
harbi ile neticel necek. 

ltalya bu tehlikeyi görmU• 
Yor mu? 

Görüyor. Fakat Muıolial mUı· 
temleke yapmak iddiasında çok 
ileri gitmiş ve bu davaıının arka· 
ıınn bUtUn f aıizml koymuıtur. Bu 
davadan vazgeçmesi, faıizmln 
kaybetmHI Muaollni'aln tehlikeye 
dlişmeal demektir, ltalya dikta· 
törü İH buna raıı olamayacağı 
için harbe girecektir. Hatta lngf• 
liı gaıetelırine bakılırsa harp 
Pek yakındır. ________ , ................... . 
lta/gan 
Zabitleri 
Bugün Takıfm Anıtına 

Çelenk Koyacaklar 
Dün sabah Q,30 da, limanımıza, 

Arnlral Rollaos'un ldareainde ve 
Amerlgo V eıpuccl ye Kriatoforo 
l<olombo isimli iki ltolyan mektep 

---

Atalarımıı biıisine dua etmek f•tedilderi zaman, ona 
"ıu &'İbi aziz ol,, derlerdi. 

Bu kııa duanın mana11 bttytildtlr. 

loHn da ıu glbl lüzumlu ve faydalı bir unsur olabilir. 
Herkel!I için iyi bir doıt, fay dalı bir arkadaı, cemiyet için 
faydalı ve bndiılnden ıeçilemes bir hayıroı olmak hepl· 
mizlo elindedir. Yani ıu gibi n ıu kadar değilte bllı, azlı Su boldur, amma hayatın mınıeldlr. Hayat ıudı halle 

olmuıtur. Nebat, hayvan ve inıan, hulasa herkese hem 
1&.ım, hem de faydalıdır, Suıuı yqanamaz, ıu olmıyan 
yer~ hayat olamaz. Onun jçln ıu aziz bir maddedir. 

olmak insanın erlıeblleceği en büyük gayelerden biridir. 
Kendiıiol bir aziı gibi faydalı ve lüzumlu bir hale ge• 

tlrebilene ne muthı 1 

DA BİLİ 
Şaka Yapalım Derken ... 

ir Yolcu Kendis· i Tre d 
Attı Ve Fena Yara andı 

n 

............................................................. ' 
Şeyh Musa Davası 

Şahitler 
Garip Şeyler 

Söylediler 
Bir ay 8ace uıunca yazmış· 

tıkı Şıyh Musa adında bh· hoca 
Valde Hanında halka vaizler ve· 
rlyor. V • bu vaizlerde lıl ıapı· 
tarak inkılAp aleyhinde ıözlere, 
ıapkaya itiraz, halkın hürriyetine 
müdahaleye kalkıyor ve yakala• 
narak mahkemeye getiriliyor. 

Bu dannın duruımasına dün• 
devam edildi ve ıuçlu dileA'I 
Ozeriae 15 kadar müdafaa 
ıahidi dinlendi. Bu ıahltler 
Şeyh Mfiaanan ıuçıuı:luğu yo• 
)unda ifadeler verdiler: Fakat 
bu ifadeler arasında garip olan 
bazı öder ıaahltlerin ağızlarından 
dGkllldU. Me11lA lranlı bir kadın: 

- Hoca hl çbir fena fey söy
lemez. O, padişaha dua etmemizi 
lıter, dedi. 

Dl§-er bir genç de ı 
- Hoca için rakı içiyor; de· 

diler. Oturduğu odaya girerek 
ıöyle bir göz gezdirdim. Hoca 
yemek yiyordu. Bir de baktım 
ıofra altında bir tiıe.. Diye de· 
vam etti. 

Diğer bir şahit hocamn ka· 

Evvelki akıam geç vaklt Çek· 
mece yolunda, yapılan bir muzip· 
ilk acı bir kaza lle neticelen· 
miıtir. 

Hüseyin ve Hakkı lıimlerhade 
iki arkadaı, trenle Çekmeceden 
lıtanbula ıellyorlardL Bunlardan 
Hüıeyin, her nedenae bilet almayı 
unutmuıhı. Arkadaıı da, bilet 
almadığığı için Uç mlall ceza 
•ereceği ıeklinde uydurma aBz· 
lerle HU1eyinl kızdırmış, Hüseyin 
de, tren Bakırköy cıvarına g-el• 
dijl bir ıırada kendini yola ah· 
Termit Ye vUcudU fena halde 
zedelenmiıtlr. 

HU&eyin, dUıOp yUzUnden 
yaralanınca, arkadaıı Hakkı' da 
atlamıı, iyi bir hıadUf eseri 
olarak ona bir t•Y olmamııtır. 

Bir muziplikle hayatını tehlf· 
keye koyan bu adam tedavi 
altına alınmııtır. 

······························································ dmlar için: 
- Kancık 1 Dedliinl ı6yledl. 
Neticede hoca tahllyellni la· 

tedi. Mahkeme bu hususta ev
velce karar verildiğinden bu yeni 
lıteğt reddetti. Müddeiumumi 
evHlkl ıahitlerle yeni dinlenen• 
lerln ifadeleri araamda ayrılık 
bulunduğundan yUzleştirilmelerinl 
lıtedl ve dava baıka gUne kaldı. 

I ································--................. --... Elleri Taşll 

Bir Yaramaz 
Yakayı 
Ele Verdi 

DnnkO 11Son Poıta., da lıtaa· 
bul Valiıinin bir tebliği Yardı. 
Bunlara, bazı yaram&1 çocukların 
trenleri, tramvayları, otomoblllerf 
•e yollardan gelip geçenleri taı· 
ladıkları, camlarını kırdıkları ya• 
ıılıyor, bu gibi çocukların velfle• 
rinln tecziye edileceği bildirili• 
yordu. 

Ayrıca polis memurlar1, bu 
yaramaz çocukları derhal yaka· 
lamak için emir almıolardır, ve 
dlln ilk olarak eli tatlı bir çocuk 
yakalanmıştır. Bu haylaz oğlan, 
Fatihte Karadeniı kapısında otu
ran arabacı Oımanın oğludur. So• 
kakta bir kadına taı atarken ya· 
kalanmııtır.Şimdi babası hakkında 
kanuni takibat yapılacaktır. 

KültUr ı,ıerl 
KUltllr inzibat mecllıl, yarın 

6j'leden ıonra toplanacak ve taa• 
fiyeye ait işleri görUıecektfr. 

I' 

Sözün Kısası 

Dile Gelen 

Köpek 

•--------- Ek • Te -
Bir zamanlar, kocakarılarla, 

bazı aepet kafalı yopazlar, kıya· 

met alAmetlerini aayıp dökerler· 
ken bu meyanda hayvanların da 
dile geleceğini aöylerlerdl. 

Kıyamet yaklaımıı olacak ki, 
gazetelerin haber verdiklerine 
göre, Almaoyada, bllmt1m kimin 
kopeği: " Hitler kimdir?,, aorgu• 
suna, ayan beyan anlaıılacak 

ıureUe: 

- Efen dimdirl 
Cevabını vermlı. 
Bina ile, flakufücur huıusunda 

binaya kafiye olan suç çoaaldı •• 
Şimdi hayvanlar de dile geldi ... 
Şayet katJrlar da doj'uracak olur• 
laraa, Kaf dağının 6te yanında, 
çölün Un tamirlle meıaul olan Deccal 
itini bltirmlı, aramıza gelmiye ha· 
zırlanıyor demeldir. Bereket versin 
ki Harbı ur.ııumlyl görmttı olan in· 
sanlığın mahıerden pek o kadar 
korkusu kalmadı. Ve ihtimal ki 
insanların içerisinde, yine 8nemll 
birer yurgun vurabilmek için, o 
gUnO bekleyealer, iple çekenler 
de yok değildir. 

Gıl gelelim, buton yer yD.ılln• 
de yaşayan hayvanlann içerisinde 
en 6ncı köpeğin dile gelmeıinl 
betenmedim. Köpek, malumu 
ihsanmız, yaltaklanmaktan baz 
duyar, dayak yedikçe siner, 
murat, aıaktlık bir mahldktur. 
Onun sadakati yalancı bir ıöh• 
rettir. Kendiılnl karbaçlayan eli 
iper, öprr amma daha çok kar• 
baçlamasın diyet. 

Şlmdl böyle bir hayyanın dile 
gelmeal, konuıması da, dikkat 
ed raenlz, yine bir riya tezahUrll 
Ue baılamııtar. 

Ağımdan aiftah çıkan kelamı, · 
Hitlere karıı hulus çakmaya 
kullanan köpekten hayır umun 

ga)•rıt 
Bir ıeye yanmıyorumı Bu gldlıle, 

blltUn hayvanlar konuıma~a baı· 
larlaraa, zaten lnaanlann palav-
ralarından uıanf getiren dllnya, 
bir de bundan sonra hayvanlan 
dinlemeye mecbur olacak. 

Bununla beraber, ne ıöyleye-

ceklorlnl merakla beklediilm bir 
çok hayvanlar arHnıda, me11ll 
eıeğin vereceği llmt konferansını, 
aalanm ar1iulusal hayvanlar kuru• 
mundakl barıt diyevlnl, maymu• 
nun monoloğlarını, devenin yol 
Hyahatnamt1inl, filin zayıflık 
modaıı hakkındaki mtitaleaıını 
dinlemek de bot blrt•J olacaktır 
ıamrım. 

Bilmem, alz de ba fikirde 
misiniz 1 

Mezar lhtikaı·ı 
Belediye Halk•n Haber 

Vermeılni f ıtiyor 
Belediye mezarlıklar idar11l 

mezar açma itini bir fiat ile teablt 
elmiıtl. 

Baıı mezarcıların, idarenin 
koyduğu muayyen flattan fazlaya 

b
iemlsl gelmlıtir. Gemiler, Dolma· r 
ahçı: önünde demlrleml~ler ve 

llnılral, derhal llbayı ve kolordu 
komutanını ziyaret etmiıtlr. Ge· 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 
Klilfür Bakanhğı mekt•plerı 7eni talebe kaydı i9in 

on gün mühlet veriyor. Ll11 n orta okullara talebe 
Blmun gibi, mektebe talebe kaydını da 10 giloe ıukıe· 

tırmakta nı gibi fayda nrdır 7 Talebe mektebe ıtrmek 
için birçok nıikılar haztrlamıya, doktorlara, mahalle 
milmesaillerioe ve muhtelif mtieesuelere milraoaat ede· 
rek raporlar alaııya meoburdur. Bütün bunları 10 günde 
bitiremeyen çocuk mektebe kabul edilmeyecek mi1dl ? 

'") mezar açmak lstenıelerl, göztı 
çelmiş ve bu işlere mahal hıra· 
kılmaması mezarcılarara tebliğ 

edildiği gibi fazla para koparmlya 
ka~ kışanların da mezarlık idare· 
sine bildirilmesi halktan htenil· 

hı1 il r, ıehrlmiıdo bir hafta ka· •c ktır. 
Italyan zabit namıetlarl, bu 

fliıı, cumhuriyet anıtına çelenk 
oyacaklar ve Heybeliadadakl 

Deniz lisesini gezeceklerdir. 
Bu ltalyan gemilerinde, Livor• ro deniz akadem ;ıini bitiren 14 

tanlı zabit namıedl de bulun· 
inak tadır. L 

kaydına 20 ağustosta batlanok ve 10 ağuıtoeta niha· 
yet verilecektır. 

Y apur n trenlerde, kl~eler tren n npurun he.re· 
ketinden birkao dakika enel açılır. Dıuarıda biriken 
halk birbiri ilzerlne yilklenerek teliı l9inde bilet almı• 
ya çalı41r. Bu yüzden yanlıı blle& alınlar, fazla para 
verenler, kao ter dökenler olur. 

Bu bakımdan bu mUbleU bu kadar daraltmada lJ&be' 
bulunduğuna, artık: 

1 mektedir. 
1 
ı ---·-----------

1 , ZİNOAL , 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 Kurudulmuı n fmnlınmıetır. 1 PARKELERiJ 
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Gençleri 
Bu uşturup 

i anlayan Ev 
" Geçen ıün arkadaş).,rım be

ni tanıdıklnrı bir eve götllrdlller. 
Bur ıı bllyük bir köşktü. Geni' 
alo:ı!arı içinde 20·30 genç 

kız v erkek dansediyordı.ı. 
rak edip ıordum. " Bura• 

il neresi, b nl ncroyo getir• 
diniz?., Dedim. Arkadaşlarım 

g\ttl.'ftUI ... r. Çraı:ıofon sealne biz 
de U) duk. Biz de d ns ettik. 
Birk ç gençle tanııtık v çıktık. 
Ar adaşlarımın verdiği iz hat 
gör , bu s mtin b kir kız v 
ıı nçleri ekıerlyetlo burada bulu· 
ıur, eğlenir, tanııır ve çok 
defa da niıanlanıp evlenirler 
miş. Ben gittiğime piıman 
oldum. Fakat orada tanıştığım 
gençler flmdi yolda bana rast 
g ldikçe ael1m Yeriyor, afinahk 
ediyorlar. Ben utanıyorum. Ba 
g nçl rlo konuımamda bir mah• 
zur var mı? 

Suadiye: Hloran 
M hlyetl mochul evlerde, 

hüviyeti meçhul lnsnnlarla 
tanı mak, sonrnd a bunlarla 
dost olup allo yuvası kur· 
mıya kalkmak herhalde gUlünç 
bir şey olaa gerektir. Bene bu• 
r ya giden erkekler eğlenm k, 
kızlar koca bulmak iç.in giderler. 
F k t bu kızlar, bu meçhul dost· 
Jann elinde ekseriya bir oyuncak 
olmaktan il ri gldeme.zler. Size 
de orada tanııtıtınız gençlerle 
mllnaaebetinhi ilerletmeni.d tav• 
ılyo etmem. 

* 
P.ııngalhda H6ıeyln; 

Kadının seni bırakıp gitmesini 
tabii g8rmollsfn. Nikiluız evlen
diğin için çocuğu da ged iıtiye
mezsln yapbğuı hatanın cezasını 
ç ersin. 

M. Humuslu gence: 
Bence kızla olan dostlupnu

zu afloslne ılı kendiniz bildiriniz ve 
yarım reamt bir nişan yapmıya 
çdııın. Bo tam hareket kızın 
aUe11ine emniyet ·werlr ve mtlua• 
nebetini:r. bir n••f rHmiletlr. 

TEYZE ·------·---·""'"·--
ir Doktorun 

nlük Sah 

ot arından (*) 

Şişmanlık 
Bir kııç hutadan aldığım mektuplar
da ve muayenehaneye mtiraoaat 
edenler araıında fazla şfımanlıktan 
rahatını n ılkAyetçi olanlar ~ardı. 
1 - Faıla t rledikleıi, 
9 - Fazla yoruldukları, 
8 - Fazla çarpıntı geçlrdlkluf, 
için ıayıiJamık lstedilderlnl ıöyll

yorlardı. 
Muayenemdt, fazla yağlı, tuzlu 
ve tatlı ylyen,ıynı zamanda 11k ıık ıu 
içen bu hutalarıma Jr.:Ibin hare· 
k bnı ağır}Aftıraa, nefea almayı 
güçl ıürın vı pek çok ıu lgmeye 
aevkeden bir huıuılyet nrdı. ldrarda 
ıek.er aradım, Joldu. Boylarına 
nazaran kilo faılda fazla olan bu 
muztarlpler• 
1 - On bıı günde ltiı müıhil 
imalarını. 

ı- Tazhı,unlu,fazla yağlı n ıebrll 
maddeleri azaltmalarını 
8 - Günde bir, bir bu9uk litreden 
f ıla su içmemelerinl 

4 - Yirmi dört saatte bir aebze, 
yoğurt vo meyva yemelerini ve 
günde iki saat kadar gezinti yıpe 

mol..aııru tavıiye eutın. 

{'") B~ netları kHlp aakla11nız, yahut 
bir a bOnıo 7avıthrıp koflelıalJOD yapı. 
nıı. Sıkıntı •aınanımzcfa bu notlu bir 
do tor ıı-lbl imdadınıza 7etifebll"r. 

ller eyor 
Edremit, (Özel) - Edremit 

12000 nllfuslu bir ıehir be do ye• 
nl sayımda bu miktarın 14000 nl 
bul cağı umulm ktadır. 

B ·ıkosfr .. Tavıanh yo?unun 
yapılma ından, Edremltin tkhaadt 
v ziyeti çok iıtifado t1tmf1tir. Bu· 
rada h r yıl 6 milyon kilo ı y· 
tioyağı çıkarılın kt dır. 

T HAB ERi 

Edremitlilerin ın b yUk dilek· 
lerJ, Ilıcadan baılayarak 23 kilo
metre boyunca Palamutlul'a kadar 
uzanan •• bir Fransız ıirkotl 
tarafından idare olunan dekovil 
hattının lallkiimetçe satın abnarak 
Balakeaire kadar matılmaaıdır"" 

Echemitte mahfel caddeıl 

Ba yındırlaştı Cizre Birçok köylerde eleldrlk 
•ardır •• 1ollan muntaıamdır. 

Üç yıl enel, halk tarafindan 
ıaooo llra1a yapılan orta okul 
bloaaınin lhtiyaçluı, Kllltllr Ba• 
kanlığı tarafından deruhte 
edilmiştir. 

- .. I 
·-·-···--........ ._.._._ . 

l Eskişehirde Yapı 
_ f Çalışmaları 

f Esldıehlr, (Özel) - Burada 
} hızh bir laı t çahımaaı vardır. Halkevinln her kolu ayrı ayrı 

ve munta:ıamen çalıımaktadır. 
Musiki kolu, her ay halka konaer
lv vermektedir. 

Birçok köyl rde tnYukçuluk 
ıslah edilmekte ve fennt kUmealer 
yapılarak, iyi cins tavuklar yetiı• 
tlrilmektedir. 

Edremldln en mUbim derdi 
audur. Sonelerdenberi ietirllmesl 
düı oülen iyi suyun ıehre indiril· \ 
mtal için Pontomonson tlrketl 
130 bin Ura teklif etmiı ve bu 
teklifin kabul edildiği duyulmuıtur. 

Sıhhat ve temizlik iıicri iyi 
bir düzendedir. Tam tejldlitlı 
ve her lUrltı 11hbi ıartları haiz 
bir haatalıaoe yaptırılmıı ve bir 
de mezbaha kurulmuıtur. 

Ağaç yetlıtirmo işi do llerlle
mekte ve bllhaHa turf andacdıja 
önem verilmektedir. 

GUdUlde Hamam 
GOdlll, ( Önl ) - Uray tara· 

fından burada bir hamam yaptl-
rılmaaı kararla9tırılmıı, bu it için 
(3) bin lira tahsiıat ayrılmııhr. 

• 

Cl:ıredo Atatirk anıb 
Cl:ıre, (Özel) - Cizreyi eskt

den glSrmUı olanlar timdi büyük 
bir ıaıkınlığa düşeceklerdir. Cizre 
en kısa zamanda en umulmadık 
bir ıekllde bayındır.laştmlmııhr. 
Kaaaba Atatllrklln güzel bir 
heykeli ile de ıüılenmiftir. Hey· 
kel Cumhuriyet alanındadır. Eıki 
uray yapıııodao Cumhuriyet mey
danma kadar. 12 metrelik geniı 
hm cadde açıldı. 

Şehrin diğer yollan da böyle 
olacaktır. 16 odah ve ikJ salonla 
yeni bir uray yapı11 yaptırıla· 
calHır. Uray parkının E>icleye 
bakan kısmında memurlar mallfell 
ve bir kütüphane bbaıı yaptı• 
rılmaktadır. 

Balılcesirde Kocaili Kög Ü 

KooAill köyünden bir ~örünüş 

Kocata; Balıkuirde (Ö11!) - -Balıkesı·rde 
b\Jraıı kamuni olan Eburindiye 
ı ıaat kadar uzakta 100 evli ve V • 
724 nUfuılu eakl bir köy. K&yUn nomganlÇ 
en büyük gtb:elliği bol •iacı •e Kafesi 
•e mükemmel bir çamlığı olma· 
11dır. 

Kocaill Eburlndloln en eıkl 

bir köJ il imif. 
Bütün köy ıuy u bol bir lru· 

yudan geçiniyor kuyu çok bnyük 
bunnn 300 sone kader önce bir 
ungiıa kadın tarafından yapıldığı 
ötedenbtrl söylenirmiı. Kendiıi 
timdi o k8yUn mezarhğinda ya• 
tlyor. KöyUn kuruluıunun bcı yllz 
71Jlık bir tarihi varmış. 

Kömeyn:ç, [Ö:ıel]- Ba'ı1 ·~s·r· 
don 20 dakika uzakhkla d~niz 
ytizilnden 500 metre yUkıeklilde 
kurulmuş olan Köme; n:ç kö; U:.ıün 
tepesinde Komyaniç adı veri en 
bir kale vardır. Kaleni:ı bir çele 
yerlerinde mağaralar YC tam or
taarnda çok muntazam yapılmıı 

bir kuyuya rastlanmaktadır. Ka
lede köylUler blr çok araıtırma• 

Halkın birçoğu ycml evler yaphr-
m ktadır. Fakat temyiz mahke
mesinin A karay nakli dolayııile 
200 kadar ev bot kalını , ev 
kiraları bu yüzden haylı dUşmU~ 
tür. 

Yeni yapılm kta olan Halke• 
vl binasının inşaatı bitmek üzere
dir. Binanın alt k smmda bulu· 

a dfikliinlar kiimllen kiraya 
verilmiştir. 

Esl<i ahirde Otobüs, raba 
Reka eti 

Eskişehir (Ôzel) - Halkın 
ucuzluğu ve çabukluğu dolayıalle 
oto&nsloro glSsterdiğl rağbet Oze· 
rine arabacılar rekabete ve 
ıehir içinde gayet ucuz ıeferltr 
yapmaya baılamışlardır. 

Arapkirin En 
ihtiyar Adamı 

Ar pkir ( Özel ) - Arapklrln 
en }l•~lı da Mutmur nahiyesini 
Kızıluşağı köyünden Osman Köse 
oğlu Mamo'dur. Asırlık bir ömre 
malik olan bu ihtiyar dinç.tir. 
Köyfuıden kaıabaya kadar uza}ı·an 
6 saatlik )01

U yÜI'Uyerek gelmek· 
tedir .. Bir karlSI, d"rt oğlu vaıdır. 

Çarşaf V Peçe Gediz Ve Ka· 
ramanda Da Kalkıynr 

Karaman, ( Özel ) - Burada 
peçe ve çnrpflar.o kaldırılmasına 
baı.amlm şbr. 15 Eylule kadar 
peçe ve çarşaf tamamen kaldırıl· 
mış olacakt.r. 

lf 
GeC:iz, (Özel) - Uray kadın

ların peçe ve çarpf kullanmala• 
rı ı )&aak etmiştir. Bütün kadın
lar Bir Eyüılde çarşaf ve peçeyi 
tamamen atmış bulunacaklardır. 

Bir ,,ahkOm l<açıyordu, 

Yakalandı 
Adapazarı (Özel) - Yol bağı 

yapmaktan cezalı Mehmet oğlu 
Hida) et hav almak için Ceza 
evlnin bahçeıinde dolaıırken du· 
vardan athyarak kaçmıya teşeb· 
bU etmiş, fakat jandarma tara• 
fmdan y aianmLJhr. 

lar yapmıiJar, fak at kırık dökük 
bir kaç ev •ty1111 ile haç gibi 
ıeylerden ba4ka bir t•Y bulama· 
nıııhndır. Kale çok aailamdır. 

IB 
Habeş 
imparatoru 
Eğleniyor I 

Hen Uz V il lı& lkeo u·' 
bir ıezlye çıkan Habeşista 
paratorunu Kahlredo görmL 
Ayıp değil ıı.. benim kafa .. 
yaş yan Habe Hnlcllmdnrı tıiJ 
bin beş yaz yıl 6nco Mekkcy 
hUcum eden Ebrcheyo ) akışa 
bir oydl. Kızıldenld galib 
flllerln ilz rinde aşan ve sonr 
Ebnbll dontlen kırlangıçları 
&alclırışma uğrayıp palas pandıra 
seri dönen Ebr ha ise mod 
bir sima ta ımnktan elbett ço 
uıakb. 

Kahir d gördUğOm cent;Jme 
prens, kafamdan Ebrcheyi sili 
çıkarmışh vo bana bugtınkU H 
beşlstaın tanıtmıştı. Şimdi o ço ... 
ı:oki prensin lmparntorluk şomı 
yoti altında ve fil dişinden yapd 
ma taht Uzerindo Avrupalı ayla 
larla koouıuşunu iazetclerde oku 
yunca kızıl deniz yanlarındaki in 
celi~ln Atlasları, Manşlan, Adin 
yatiklerl kaba gHsterecek kad r 
yUkseldJğine inanacağım geliyor, 

Hole imparatorun ıu so 
di)levi yok mu? Gerçekten zari. 
Nccail Hazretleri lngiltere 11,t 
Fransanın, Habcşlstana bir külAli 
alydJrmelerine imkfuı olmndığmı, 
ciddi bir dille sHylUyorlar. Se-. 
bıp olarak da Habe imparator' 
luğunuo mülkçe blltünlllğüne 
iki devletin kefil olmuı bulunm ~ 
larını gösteriyorlar. 

Iıte incelik bu llerl sllrnle~ 
1eboptedir. ÇOnkO bUtlln düny·~ 
bilir ki Avrupa bOylik de\iletltt 
rJnin mülkce bUtnnlfiğllnü teab~ 
hOt ettikleri her hangi bir devlet ı 
parçalanmaya mahkum edllmf 1 
demektir. Emperyalizm dilind 
kefU olmak, yapılmaması isten!• 
len ııyln yapılmasını boynun 
almak anlammı gösterir. Sözge•, 
liml (1856) daki Pariı mUll"'; 
hede!lnde 011manll imparator• 
luğuno mlllkçe bUtnnlüğiiDfl 1 
btitlln bOyilk devletler kefil ol• l 
muılardı. Yirmi yıl ıonra çarJık1 
Rusya Karı ile Ardahanı ve~ 
Batumu, lnailtere Kıbr11ı aldı ./e 
imparatorluğun birçok eyaletle" 
Uz.erinde yeni yeni bllkiimetlef ~ 
kuruldu. Bu durumda lmzelana 
Berlln muahedesi o kefilliği taze• 
lemiıti. Fakat Garp Trnbluaunu 
ltalyanlar, Rumclioin Balkanlılar 
tarafından alınmasına kefiller ağız• 
bile açmadı. Eğer milli mücadele 
açılmasaydı o kefillerin biitilo 
Türk yurdunu paylainıaları 
ise gayet tabii gfirünUyordu. 

işte Hnheı imparatoru Avrupa 
ile eğlenmek için bu kefillik işini 
ileri sUrUyor, kefil devletlere 
.. yağma yok efendiler, biz tarili' 
okuduk ve yakın tarihin içinde 
yıııadık ,, demek istiyor. 

Düzeni anlamak, düzene ka• 
pılmamak demektir. 

M. T. Tan --· .................. -.. --.-.-..--····· 
Soa Posta 

~~ . 
lı..AN FIA TLARI 

1 - Gazetenin esas yaıısile 

bir ııütünun iki ıatırı bir 
(santim) sayılır. 

il - Sayfasına göre blı un 
timin ilan iiatı wuulardır: 

sayfa sayfa anyfo aayfıı 
1 2 3 s 

ı---ı~--ı 

400 250 200 
Krı. K l'f• Krf. Krş. 

3 - Bir enntimda vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - lnce ve knhn yazılar 
tulace.klıırı yere göre 
unt;mle ölçülUr. 

........... ll!l!ll!!tlrm11..ır 
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atınd.ı 
Ö DÜ8':LE~I Hll 

Almanya da 
Çelik 
Miğferli/er 

11 Peşter Loyd ,. adındaki Ma• 

Bunların mu• car gazetHinden: 
• Alman nasyo-

hal ejstıne nal ıoıyalist mu• 
meydan vs- haripleı1 blrJlğJnio 
rilmlgscek Berlin, Branden• 

burg ve Pomeranya'da kapatıl· 
maaile, Almanyanın bOyOk harp· 
ten sonraki tarihinin en önemli 
bahislerinden biri nihayet bul• 
muş oluyor. Bu birli"' aon sene
lerde Almanyanın ılyasal tarihin· 
de çok büyllk bir rol oynayan 
muhafazakAr Çelik Mlğferlerdeo 
başka bir şey değildir. Çelik Miğ• 
ferler, her nekadar Almanyanın 
her tarafında men edilmlııe de, 
payitahtta menedllmit olmaıı, 
pek yakında memleketin her 
tarafmdan kaldınlacağına alamet• 
tir. Birçok yerlerde ve meseli 
Berjiıide bu karar tatbik olunur
ken gösterilen sebep, çelik miğfer· 
lllerin, nasyonal soıyalist harek ... 
tine iltihak ettikleri halde, bütiln 
muhalifleri toplayan bir birlik 
teıkil etmiş olmalarıdır. 

Çelik miğferliler, büyük ıavar 
tın kısa bir zaman ıonra, Alman 
orduıunun muhafaıakAr unsurla• 
rmm birleşmedle meydaaa gel· 
mlşti. Bu birliğin baımda lmpa• 
ratorluk orduıunun yllksek rütbeli 
askerleri olduğu ,tbl, 7a1amaaı 
için 137.ım gtslea maddi vasıtalar, 
doğu Elbe havaliıindeki maliki· 
nelerden ve bfiyDk endUıtrJden 
tedarik ediliyordu. Çelik mlğfer
liler Demokratik cumhuriyete 
kartı derhAl muhalif bir •azlyet 
aldılar : Zira aıker ılbnlyetlnl, 
Pruıya disiplinini ve sosyal hlera
rıchie 'yi temlil ettikleri gibi 
nıUfrlt aat •e ıol partilerin mft. 
cadele uıullerfne hemen hemen 
hiç ittirak etmemitlerdf. (Halbuki 
hUyUk harpten ıonra komllniatler 
Ye nasyooal aoıyalistler bfrbirlerie 

( Duamı S inci yl:izde ) 

T•/rik• 
No: 63 

Erkekleri bir adiız Ye aç 
lcedl gibi dizlerinin altında kıv· 
randıran kadınlar olduğuna ıUphe 
)'ok .. Fakat erkeklerin bu kıYra• 
hışlarında, bu yaltaklnmşlarında 

bile nihayet kadını arıulanna ra· 
llleden bir hile, bir muharebe 
hUesf vardır. 

Şu dakikalarda Ali Sami Beyin 
Par:ste kim bilir hangi bann han• 
gi oynak aıifte1iyle ıampan} a içtlgl 
muhakkak.. Ve ben bu adamın 
çıldırasıya sevdiğ:ni iddia ettitf 
karısıyım... Bu vaziyeti hissede· 
rtk susmak için bence yalnız bir 
ıebep olabilir. Sevmemek! 

Onu 1evdiğiml iddia etmiyo
turn kil Ve sevmlı olsaydım zaten 
bunları dUıUnmezdim bile I 

Daha on ıek:z yaıımda niıan
lılık hnyabmda ilk llmitiizliğe 
dü11tüm. Şimdi arbk kalbim kilit· 
lenmiş, paalaomıı gibi.. Sevmek 
heyecanını yalnız bir gecenin bir 
•nında duydum Ye bu bir aeher 
tUzgarı gibi beni bir an olqadı, 
Reçti. Bu o gece idi ld ay, 
lieybeli ile Bllyükada arasındaki 
deniz parçasında kendi haline 
bıralulmıı bir ıaodalı aeyrediyor• 

BAIİİCJI TELGRAFLAR 
Amerlkada: 

Ordu, Manevraya Çıktı 

Elli Beş Bin Asker 

Yagoılavya 

Bablaeıı 

iştirak Ediyor 

Sofra, 20 (Ôıel) - Bası ı•ıt· 
teler, Yuıoıln7ada Stoyadinovlç 
kablaHlade lhtlllf çıktatuu Yt 

kabinenin lıtlfa etmek Uzer• 
oldufuau 7aııyorlar. 

--·-·---··--------------··-···-·-Nnyorlr, 19 (A. A.) - Barıı za• 
manıııda blrletlk Amorlkada yapıl• 
makta olan mauenalar, bu ıaba~ 
methur dem1' fırkaaıa muhayyel 
dQımaaa bir hftcumu ile baılamııtır. 

Hafta ıonuada maaewralara gel• 
mit olan binlerce ukır, tlddetU ıı· 
caklardaa •lteeuir olmuıtur. MeneT• 
ralara 55 bia kiti lttlrak etmlıtlr. 

[Son Posta: Hatırlarınııda ola· 
cak, ıu aıradıı Japon filoıa da bttyik 
manevralara çıkmııtır.] 

Amerikanın Bttarafhlı 
V aıington, 19 (A.A.) - Harp gere• 

çi (mah:emHl) ticareti hakkında ıer• 
çin (tahkikat) yapmak Qzere Senatoda 
toplanu komlıyon adıaa hareket 
edea Senato lyelerladen Klark ve 
Nye, Senato dıt lılerl komlıyonu 
baıkananı bir mektup yuerak, 
kongreula, bu toplantı dnreal bitme• 
den, Amerlkııaın bitarafhj'ı hakkında 
projeyl kabul etmHlni fttemiılerdlr. 

Ruzvelt'ln l•teıı 
Vaıingtea 19 ( A.A. ) - Cumur 

Baıkanı Ruıvelt, büyük arazi ve ur· 
vet 1ahiplerinden yeni bir vtrgl alın• 
maaı hakkındaki projealn ıu gflnler· 
de kabu!ilnli koagredea lıtemlıtjr. 

Arnavutlukta: 

isyancılar 
/ta/gaga 

Kaçtılar 
Belgrat, 20 ( Özel ) - BurnyA 

Tiran'den bildirlldlğine göre, Arnavut. 
hık lıyanınıu elebtı?tıhırı birer mot6rHl 
kayıkla ltalyaya kaçmıtlar ve layan da 
tamamile battırılmııtar. YalRız lıyamn 
çıktılı Fiyeri'de birçok tevkifler ya• 
pıl1111ıtır. Zabıta, tevkif edllenleria 
iıimlerial blldlr•••lftlr. Buıünlerde 
Aranutlukta kurulacak olan ıllel 
mahkemelerde lailer1 çok tlddetlJ bir 
ıurette coıalandıralacaklardır. 

Kısa Haberler : 
Pekin, 19 - 1 ıglliz gazoteclılnl 

lcaçıraa baydutlardıın befi, jandarma 
lle çarpıoırlarken öldGrGlmQıtGr. 

§ Pari., 19 - Fran1adan İngilte
re7e yapılaa bil> titan kaçakçıhfı 
meydana çıkarılmıttır. 

§ Loadra, 19 - Baıhakaa, istira
hat için Franuya ritmlttlr, 

du. O aydan:ık g~cenin hatıra· 
sından baıka kalbimi çiçeklendi· 
ren bir ıey yok. 

Şimdi nebatı bir hayat içinde 
avunuyorum. Evim, annem.. Bu
rada benim de iki sincabım oldu. 
Onlan o kadar çok seviyorum ki! 

On sekizle on dokuz arasında 
bir genç kadın için vakit 
geçirecek ıey pek çoktur. Fak at 
bu arzu eğer gönülden gelmezse 
eğlence sahası pek daralır.. Bu· 
nun için ben ılmdl ıpora heves 
ediyorum. Buranın kıı ıporları 
pek hareket:i olur diyorlar. in· 
giltereden, Amerikadan bile zen· 
gin sporcular geEr, dağ ıporları 

yaparlarmış. Ben de timdi burada 
yerliler ııibi (kar) bekliyorum. 

Bu kar her halde vaktinden 
eYvel baııma dOşen karlar gibi 
ııtırap verici değildir. 

* 
Ali Sami Bey Palastaki işleri· 

ni ancak yirmi gllnde bitirebildi. 
Geldiği zaman onu çok yorgun 
buldum. Bana bu seyahat ve 
yaptığı İ§ln habrası olarak bir 
iğne getirdi. 

Çok tllkUr bu ıefer ieçirdltl ,, 

1 

Amerika orduıundan mahdut bir görünüı . 
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Almanya: 

Şimdi De Bolşeviklere HücurA / 

Alman Tüze Bakanı Çok 
Sert Konuştu 

Berlln, 10 ( A.A ) - On Birinci 
Arsıulusal Ceza koavealnln açıl• ıa 
llıl•I ile werdltl bir •lyJ.vde, Taze 
( Adllye ) Bakaaı Fraak, bilbaHa 
demlıtir ki: 

11 
- Dünyanın fikri ktlltUrUuU, onu 

tehdit eden anıulu1al Yahudilik ve 
Bolıevlldikten korumak dDtGnceal, 
kongredeki Alman delegelerinin 
kabul etmeleri l'erekea dl.turu 
olmalıdır.,, 

Bakan fU aaılerl ilin •h•iıtlrı 
" Milcrialer menuubahı olduA-u 

zaman fnunt ka11tlar tanımıyan dn· 
let, oralarla harp halindedir.,, 

gecelerin hatırasına teıadnf et• 
medim. Pariıte iken Iıtanbuldan 
gelen meıb'us bir arkadaşını gez· 
dirmiye mecbur olduğunu söyledi. 

lı adamlarının böyle vazlfele· 
ri de olduğunu biliyorum. Ôyle 
işler oluyor ki araya girenlerin 
yerine göre rehber!lğinl, lllalı· 
ğmı, dalkavukluğunu da yapmak 
IAzım. Bunu Emin Tosun Bey 
de yapardı. KulOpteki pokorler, 
ziyafetler, motör eğlenceleri ve 
aaire ... 

Para kolar kazanılmıyor. 
Bu •aıifelerin daha nerelere 

kadar gittiğini pek bilemiyorum. 
Herhalde pek onur •erecek itler 
değil. 

Yalnız bir ı•Y var. Bu kategori 
adamlarla hayatlarını birleıtlren 
kadınların da baıka karakterde 
yaratılmıı olmaları tart 1 

Ben kemdimde bu kabiliyeti 
görmtiyorum. Eğer yüzümde bir 
erkeği çeken taze renkler ve 
çizgiler tllkeoirıe hayat benim 
için daha ıstıraplı olacak. 

Ve garip değil mi? Ben ken~ 
dimi altı yedi ay içinde çok 
lhtiyarlamıı buluyorum. Bugüne 
kadar neı'elendiğim, kana kana 
bayatı stvdiğlm anlar pek az 
oldu. Avrupanın bu parlak ve 
daima bsana gUlen, emniyet 
veren bana göre büyük yenilikler 
gibi görUnen yaşayıfı beni avun-
duruyor, hayab · Hvdi.~iyor. Fakat 
bu ıevil nihayet nebati, lıatti 

~....................... ..........- ......... wwww --

Bulgaristanda : 

Komünistlik 
Mücadelesi 

Kızıştı! 
So~a, 20 (Özel) - Bulpriataada 

hemen berwta bir komQnllt ocatı 
meydana ~karılıyor. Cumalball ka· 
tabHında da 30 komlabt tnkif 
edUmiıtir. Aralarıada •ualllmler H 
birçok talel:e vardır, 

Burada dn, hilYiyetluinl labat ede· -
1 

hayvant bir sevgi.. iyi b.lenen, 1 
iyi bakılan bir finonun meı'ut 

yafaYlfl· 
Gönlüm bir geaiı Ye ıuıuz 

çöl orta1ı1nda yo,ermektea kallDlf 
bir kuru kök ıf bl. 

Ali Sami Bey g~zlerlmin rengi 
içb it adammın becerebildiği 
b\ittı boyat edebiyatı ıarfedlyor. 

Fakat o renklerin· a:tındaki mana• 
lan \ e arzuları bulup çıkarmak 

kudretini gösteremiyor. 
Ve belki de o bol ve deferU 

bedi) eleri, dt'şkün görünen sevgisi 
ile beni tatmin ettiğine de inam· 
yor. O ıa 1::11 in:amnı 1 yz:nlış oldu· 
ğunu biuettirecek b:T hareketim 
de lok. Hc.yalimde ve knlblmde 
bir bni"tiına Bjrılm ·ş yc.r de ol· 
madığı için o benim kendiaine 
•erebildiğim zevkı kafi bu:uyor. 

Fakat hi ediyorum ki bayat 
bu deilh. Y ahıız maddi arzu ve 
bevealerini kolayca temia etmek 
lnaanı kandırmıyor. 

Bura&1 muhakkak .. fakat bHı 
kot beyinli kadmların gtlnalılMına 
61.0r bulmak için-: 

- Ne yapayım, kocam kalbl· 
mi tatmin etmi) or. Heyecan ver· 
miyar, ince ndam değrl! 

Dedikleri gibi bny.:ığı düşün· 
celerle bayağı heves.ere düşme· 
yi de affedemem .• 

Bu ıevgl ihtiyacı değil, ıelnet 
ihtiyacıdır. 

* Bea iM ialvdlm. 

MAHKEMELER E c·· .. . . 
J;ZOR D,U KLrn 1 t1 1 Z 
Çocuklarını 
Bırakıp 
Kaybolmuş! 

KnçüğO dl>rt. bllyliğU yedi 
J&flnda iki karde1-. lldai de 
tosun gibi iki aUzel kıı. 

Babalan olduğunu ıonradan 

anladığım, otuz bqllk sarı§ln 
adam, yanularını iki yanına a:mış, 
ellerinden tutmuf, onları Adil;• 
aarayının toı merdiYenlerioden 
yukan çıkanyor. 

Hukuk mahkemelerinin •ıra· 
landıjı koridora varmıtlarcL. Kll
cUk kızcağız, yakaları •armalı, 
belleri tokah mUbaılrleri aörUnct 
çetrefil tive1:3le ıordu: 

- Bab9... Bu'll&r kim? 
Baban, kızcağızın anlayablle• 

ceil 16ı.lerl ıöyletli. 
Otuz beıllk sarııın adam, 

bellild mahkemelerin tatil oldu· 
ğunu bilmiyor. Elinde blr demet 
kAğıt, ıağına soluna bakınıyor. 
Bir aralık mllbaılre yaklaşb, rica 
eden bir sesle : 

- Affedenlnlz, dedi, anuha
llml nereye Yeteceğlm? 

Mlbaşir, ıneselcyi anlayınca, 

ona beı eylDlden sonra iellp 
karı koca i;lerino bakan mabke· 
meluden birine möracaat etme
ıini ı~yledi. 

Ben, henllz ana kucağında 
mama yiyecek ,ağda olan bo iki 
ravruoun, baba yaıımda gezdik· 
lerini görünce, anladım ki bir 
aile faciası karşı&ındayam. 

Çekingen hareketleriyle adli}' .. 
nin hen1iz yabancı11 olduğunu 
belli eden bu een, aa_yılabllecek 

babaya yaklaıh• n JAkırdıJı 
anahtar olıun dl1e ıöyle aordomı 

- Bu gUzet yavrular ıliin mi? 
{ Devamı 8 inci yllzde ) 

~--. s::ı.. ....... ;ı;;J•,---·-·--
•İJH elli kiti yakalan•lfbr· Komil· 
nl•t arattırmalazı laer tualta devam 
ediyor. 

Sofra, 20 (Ôn1) - ~-dtı Ru1-
çuk hapİIBDHlnde yıkanırken bama· 
mın kubbeıinden kaçan aıılı lıaydut. 
ludan Peter f vanof rakalaa•ıttır. 
Flli:be bapi ... Mlndaa kaçaa dekuz 
komlnllt iM ilaemGı ele pçm•mlttlr. 

ipek perdeleri bireT tirte akıam 
balutu gibi i'•nit pencerelerinden 
aarkmıı, her k6ıeliade te&yin 
aan'atlaln en yftkıek tHrlerlne 
yer Termit hafmeUi b1r aalonuo 
kadıaı olmak mı? 

Hayır. 
En yeni Ye JUkı markalı oto

mobillerin kokulu •e yumuşak 
köıelerine tfSmn1ftp çay, tiyatro, 
aioema, .plaj .aJemlariade pzen 
bir yUkaek sosyete kadmı mt? 

• Hayır. 

Her gün bir ahbap aalouunda 
dedikodu ile Yeyahut b6yle aa• 
lonlardan ekıik olmıyao z.Uppe, 
ıırnaşık, nema artiıti kıyafetli 

erkeklerle hududu keıtirllemiye• 

cek bir f.''8rt heaa bı açmakla va• 
kit geçiren hafif bir kadın mı? 

Hayır. Hayır. 

Fa'kat hayale benzer, hatıraya 
benzer bazı kO~Uk1nk ve genç 
ktz1ık hayatımın uzaklarda kalmıf, 
belli be'.lrs"z çizgileri, levhalan, 
renkleri var. Bu garlp, bulanık 
pk.Iler şuurumun içinde tiylece 
donup kalmışlar. 

Büliln bu hayal ve hatıralar 
arasında pli Ye ırengl belli bir 
erkete başı yok.. Bu hayal bir 
çerçc-reden ibaret \'e bu çerçeve 
süstü, şa'taf.atlı değil.. O kadar 
sade ki.. K-üçiik bir ev, nğaçlar 
cloi11 balt ç•si )' tlB)' etil. 

~Arkaaı ... 
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(Siyaset Alemi) 

Hah eş 
Harbi Eylul 
Haftasına Mı ? 

Habet mHeleal mftoa1ebetlyle 
Pariıte toplanıp ve bir bal çarHI 
bulmıya memur olan içler konferan11 
bir netice alamadan datıldı. ÇOnkO, 
muhtelif tezler arasında bir telif 
Jmkinı yoktu. Hatıraları tazelemft 
olmak içla bunları, ııraaıyle kaydede. 
limı 

1 - İtalya, Habeıiıtan Qzerlnd• 
bir Uluılar kurumu manduı değilıe 
bile lnglltere ve Franıanın taatlkln• 
iktiran etmit bir hakimiyet lıtemek
hdir. 

2 - lngiltere, Hlnd iıtan yolu 
Gıerinde ve M11ırın yanı baıında 
kuvvetli bir ltalyan milıtemlekealnin 
tee11ilıilne muarız olduğu için ltalyayı 
ıöyle böyle tatmin etnaek emelinde 
ldl n Hab•tiıtaadan bazı topraklar 
...adediyordu. Fakat bunların, iddiaya 
göre, lıtlımar kabiliyeti azdı. 

3 - Franaa, beyne11ema Yeaıü· 
r eyya bir nılyettedir. Bir taraftan 
ltaly11nın ıu nya bu tekilde tatmin 
edilmeaini iıterken öbOr taraftan da, 
ıulhun b11kaaı namına lnglltere ile 
olan dostluğundan uzıeçmek iıtemı
mektedir. O ıuretle kl Oçler konfe
ransında, nihayet Habetiıtan tıinlo, 

ı6retl halledilmesi, için lnıiltere, 
burayı yenl Qç oQfuı mıntakn11na 
ayırmak teklifinde bulunduğu uman 
ltalya, bu teklifi derhal reddetmiıtir. 
Bu durum karşııında logiltere, ltaly,;a 
üzerinde mile11lr olmaaı lçlh f ranaaya 
ıu tehdidi ınurmuıturı Ya ltalyayı 
yola ıetlrlr Ye bir hnrbe mani olursun; 
yahut da Habeıiatanda harp patlarsa 
ben A•rupa itlerinden elimi çekerim. 
Vanın Almanya ıunu yapıın; Baltık 
devletleri bunu yapımlar. 

Franaa İH bu Gltlmatomu kabul 
etmiyor H logllterenln, Fraoaayı böyle 
bir vaziyette bırakamıyacatıaı iddia 
ediyor. 

Şu bal göıteriyor ki Habeı meae• 
ltıi yüzünden ıiyHal durum Arap 
aaçına dönmtlttllr. Üçler koaferan11-
aın (Eden Lhal, Aloiıi ) akamete 
utrama1lle yarıda kalan itler dlplo
maıl yollle ıörGttllecektlr. Bunun 
manuı tudur kl İtalya, ya açacatı 
harbin m•truiyotlal tudlk ettirmek 
için ıon bir manena yapacak, yahut 
da herçi bAdiabat hOcuma geçecekUr. 
fogllla matbuatının kanaatine a-ör• 
ıllibların patlama tarihi Eyllll hafta
llnı aımayan bir tarlb olacaktır. 

Süreyya 

Çerez Kablllnden 

O Zaman Feci Olurdu ! 

Ekaeriya yave yazan heveakiir ya
zıcılardan biri, Süleyman Nazifle 
aynı gazeteye makaleler yazıp, 
veriyordu. 
Bir rUn, Nazifln bir makalesi, bir 
yanlıtlık netlot1i olarak, altında o 
yazıcının imza1ile çıkmıotı. 
Adamoaiız, pürtelaş, Uetldın yanı
na koıtu ve birçok özürler diledi: 
- Aman, tlıtat 1 Affederalnlı .. 
Dendenizin hiç bir 1açum yok .. 
Böyle birıey olmuş, kababa• m\l
rettlplerle mu1ahhlhdı .. 
Nazif: 
- Ne beiı nr, efendim 1 dedi .. 
Den bununla blliikiı iftihar ederim. 
- Çok lutufkimnız, Uıtit. 
- Llkin, kazara aiıin yazınızın 
altına benim lmıamı koy.alardı, o 
zaman feci olurdu 1 

Tı/lı • 

Dinarlı Mehmet 
Yenilmemiı I 

Pa:ıar gUnli Milliyim pehlivan 
ile karııiaıan Dinarlı Mehmet 
hakkında bakım heyeti tarafln· 
dan yenilme kararı Terildl. 

BUtUn seyirciler de Dinarlının 
yenildiği hakikatinde ittifak edl· 
yorlar. Fakat Dinarh Mehmet 
gazetecilere: 

.. - Ben, demiştir, esas iti• 
barile yenilmedim. Sırtım yere 
gelmedi 1 ,, 

Orman Yangını 
Çankırı, 19 (A.A.) - Çankırı 

Kastamonu, Toıya arasında Ilgaz 
dağının Hithit mevklfnde çıkan 
yangın ıöndOrUlmUttilr. 

On bot kilometrelik bir alaa 
tamamen yanmııhr. 

. , 
, SON DAKiKA. 'f_Ankaradan 

lTELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERtj İlköğretmen 
_ Okulları 

italyaya Karşı Şiddet 
,. Gösterilmesi isteniyor 

Habeşe Komşu lngiliz Müstemlekele
rinde Askeri Kuvvet Arttırılacak 

(Bat tarafı 1 lad yilıde) 

kusu vardır. Bu harbin Avrupa· 
ya da sirayet edebileceği ihtimal· 
lerJ, lngiUz ulusunu çok korkutuyor 

lniilterede Lord Se&illn baş• 
kanhtı altmdaki "Uluslar ıoıye
tosine müzaheret kurumu,. hUkfı· 
mete müracaat ederek, bir Habeı 
ltalyan harbinin mutlaka önüne 
geçllmHi için lngilterenin mllda· 
bale etmesini iatemit Ye bu uğur• 
da icap ederse şiddet Te kuvvete 
müracaat edilmesi de öne ıUrUl· 
müştilr. Harp olduğu taktirde 
lngiltereyf, ltalyaya kartı 

dütman bir yaziyet Almaya davet 
eden bu iıtek, türlü tefsirltıre yol 
açmıştır. Bazı gazeteler, harp aç· 
mak iıteyen Italyayı harpten vaz• 
geçirmek için kullanılacak kuvvet 
ve tiddetin, lnglltere tarafından 
harp açmak demek olduğunu ya• 
zarak muzaheret kurumuna ça• 
hııyorlar. 

Parls konferansının lflAsı Uz .. 
rine lnglllz kabineıi acele toplan
tıya çağıralmıthr. Toplantıda kon· 
feranım akamete uğramaaı lberine 
Habeıe sillh aatılmaaı y11atının 
kaldırılacaA't aöyloniyor. Konferan• 
sın lflAsından bahaeden gazete
lerden bir çoA-u, Italyaya kartı 
ağır lttihamlu aavuruyorlar. Tay• 
miı gazetesi, bundan Muıollnlyt 
mosul tutuyor ve diyor ki: 

" Soğuk kanlılık llzımdır. 
Avrupanm bu karııık durumunda 
çılgın bir hareket f•laket ve 
beli doğurur. " 

Diğer gazeteler de Muıoltnlye 
ağır kanlılık tavılye ediyorlar. 

Vaziyet Fransa'da Nasal 
GörUIDyor? 

Parla, 20 ( 0..1 ) - Üç deY• 
let konferanıı, Habet • Italya 
a-erglnJlğinJn 6nUne geçemeden 
dağıldı. Şimdi Uluslar Kurumunun 
4 EylOl toplanışını beklemek 
ilzam gellyor. ~..,.. 

Gerginlik bu toplantıda da 
balledllemezıe harp felAketloln 
önUne geçmek çok mUıktll ola• 
cakhr. Gazeteler Uçler konferan• 
aınm ifliaım ıöz ı•lltl ediyorlar. 
Maten ıazetesl diyor ki: 

"HenUz toplara intikal etml· 
yen söz, diplomatlardan çıkmak 
üzeredir. Bu acıklı meaolede 
Franaa, dllrllıt hareket etmlt 
olmakla ÖYUnebilir.,, 

Bazı a-azeteler, lnkıtam tam 
Ti keain olduğunu Ye Muıollnloln 
harp yolunda yUrllmekte bulun· 
duğıınu yazmaktadırlar. 

ltalyan kuvvetlerinin eylülde 
Adlaababaya ytlrUyeceklerl ve 
harbin 6nUne geçmenin lmkanıız 
olduğu ıanılmaktadır. 

Ve böyle bir harhln, Avrupa 
için pek bUyUk bir tehlike ola· 
cağı öne sUrUIUyor. 
Musollnlnln Saltanat. Sona mı 

Erecek 
Londra, 19 (A.A.) - Söylen· 

dlğine göre, lnglllz çevenlerlndo 
bay Muıoliniye kartı büyük bir 
hiddet nrdır. Bu çevenler de 
Haboılıtanda munffak olmadığı 
takdirde ltalyan rejiminin fazla 
devam edemiyeceğl ıHylenilmek· 
tedlr. Her halde, BaldvJn kabl· 
nesinin projeleri baalttlr. 

Ingillz hllkfımeti, Uluılar ku· 
rumu konseyinin 4 Eylül toplan• 
tısında, ltalyaya kartı bir takbih 
kararı verllmealnl fıteyecektir. 

GörOnllt• 18re, ltalya bu top• 
lantıda hazır bulunmıyacaktır. 

He be,' de 
Londra, 19 (A.A ) - Röyter 

Dünya işçileri Italyayı 
Protesto Ediyor ! 

Brnk11l, 20 (A. A.) - Soıyaliıt amele enteroaıyonall, BrUk11lde 
toplanarak bir karar ıuretl kabul etmlttir. 

Pek uıun olan bu karar ıuretlnde, Italyanın Habeılıtana kartı 
beslemekte olduğu niyetler proteato edilmekte, mutaarrızın ıllAh 
ve mühimmat tedarik etmesinin önüne geçllmeılne ve kendisine 
her tUrJQ flnanael yardımda bulunmaktan imtina olunmaaına dair 
maddeler nrdır. 

Enternasyonal, kendi mensuplarını4 Eylülden, yani Uluılar Kurumu 
Italya- Habeı itini ıörUtmeye baılamadan eYnl bir nUmaylı tertibine 
da yet etmektedir. 

lngiltereden Bir Ses Daha 1 
Londra, 20 (A. A.) - Ecnebi memleketlerden relen V6' ltalyanın 

Haboıistana harp ilan etmeıl halinde lngilterenln Habeılatandakl 
Tıana gölU mıntakaaını aakerl lıgal altına alacağını bildiren haber, 
Dış bakanlık tarafından kat'ı aurette yalanlanmaktadır. 

Arnavutluk Ve 
Balkanlar 

Parlıte çıkan Pötl Parlzyen 
gazeteal, Arnawtlujun Balkan 
anla1ma1ına ılrmek lıtedltinl 
yaıarak diyor ki: 

"Fakat Arnayutluk bu anla,. 
maya 11lrmek için Türkiye Ro
manya Ye Yuıoılavyadao 40 mil· 
yon altın frank borç almayı ıart 
koıuyor.,, 

Ali Çetlnkaya 
Bayındırlık bakanı Çetlnkaya· 

nın, yakında Ereğli • Irmak hattın• 
da tetkik yapmak Uzere Çankın• 
ya ıldeceji haber verlliyor. 

Celil Bayar 
Ruıya ıezlılnden döaen Eko

nomi Bakanı Celil Bayar dtın 
Afyon lnhiaarmda Ye TGrkofiıte 
tetkikler yapmıtbr. 

Fransız Doktorlan 
Şehrimize Fransanın tanınmıı 

doktorlarından 300 kişlllk bir ka· 
file gelmiıtir. 

ajansının bildirdiğine göre Oıa· 
den bölaesinde yanandaki 5,500 
aakerle ltalyanlara karıı llk 
mukavemeti yapma11 muhtemel 
olan batlıca Habeş ıeflerinden 
biri, emrinde bUyllk · miktarda 
ıilAh ve cephane oldutu halde 
Diredaua bölgealaln kumandaıını 
almak nıero hareket etmlıtir. 

ltelya'de 
Napoll, 19 ( A.A) - Önemli 

miktarda harp geçeri (malıemeal) 
ile 50 ıUbay Yf' 1000 topçu neferi 
tatıyan iki sıeml Afrikaya gitmek 
Uıere hareket etmlıtir. 

BUkrettekl ltalyanl•r 
BUkreş, l 9 (Özel) - Burada 

askerllk çağında bulunan Italyan• 
lar, gelen emir Uzerine ltalyan 
aefarothaneaine giderek lıimlorini 
yazdırmıılardır. 

Ekonomik lmtlr•zlar 
Adla ababa, 19 (A. A.) -

Havas ajanıı bildiriyor: 
İyi bir kaynakdan ıızan ha· 

berlere göre Habetiıtan ıoo 
aörUtlırde Eritre ve Somahya 
cıvar olan topnklarından önemli 
bir kıımtnl terketmeye H aenİf 
ekonomik imtiyazlar yermeye 
hazır oldu~nu dolayııile önerge· 
ınlıtlr. ~ 

Yunanfıtanda 

Yine Gürültüler 
Oldu 

Atlnı, J 9 (Ôzel) - HOküme
tln blltOn tedbirlerine ratmen, 
kraliyetçiler araıında hemen her· 
gUo hAdlseler olmaktadır. DUn de, 
ıon lıyandan ıonra Papol&1 ile 
birlikte kurtuna dizilen General 
Klmlılz için kiliaede yapılan bir 
iyinin sonunda Cumurlyetcller)e 
kraliyetçiler gDrHltU çlkarmıtlar• 
dır. Poliı ıllrOltOlere aebep olan• 
)ardan Oç cumurlyotçiyl teTklf 
etmlttfr. Aynı sıUn Klmılzln 
mHan batında bir ıöylev veren 
bir yllıbaıı için de teYklf mtızek· 
keretl kesilmlttir. 

Deh• •imdiden 
Atlna, 19 (Ôıel) - Atfna'dakl 

Nea ııazeteal, haYa kuvvetleri 
kumandanı Reppaa'ın kararsıih• 
larda eakl Kıral Y ortlnln rH• 
minin a11lına11 için emir verdiğini 
yazı7or. 

imza Toplanıror 
Atlna, :!O (Ôzel) - Genoyun 

(arayı umumlyenlo) geri bırakıl· 
maıı için Çaldarlı partiılnln CUm· 
huriyetçl saylavları tarafından 
yazılan takrire iltihak edenler 
çotalıyor. 

Trakya Genel Müfettiıl 
Iıe Baıhyor 

lzmlr, 20 (Özel) - Trak7a 
Genel Mnfettiıliğine atanan vali· 
mlz General Klzım Dlrik, bura• 
dan Cuma gUnft ayrılarak yeni 
vaıifeıl baıına ıldecoktir. 

Ankarada Aıri Mezarlık 
Ankara, l 9 - Burada yapı• 

lacak aart mezarlık için 380 dö
nUmlUk yer ayrılmıf, plAn için 
ar1ıulu1&l mUaabaka açılmııtar. 

ilk incir Satıldı 
lzmlr, 20 (Özel) - incir pi· 

yasaıı açılmııtır. Fiatlar 8 .. 9 
kuruştur. ilk parti gelen incir 1 O 
b:n çuvaldır. 

lıpanyada Seferberlik Planı 
Madrlt, 19 (A. A.) - SU Ba

kanı, bir seferberlik projesi ha· 
zırlamıştır. Bu proje, meclis top-
lanır toplanmaz müzakere edile· 
cektir. 

Bu Yıl da Parasız Yat 
Tal ebesi Alınacak 

Ankara, 19 (A.A.) - Kilit 
Bakanlıtından blldirllmoktedlr; 

1935- l 936 ders yılı için il 
öğretmen okullarına parasız ya 
talebeıl alınacaktır. 

1 - lıteklinin ıu ıartları ta 
ııması gerektir. 

a • Türk olmak, 
B • Orta okulu iyi veya pel 

iyi derecede bltlrmlf, lise birine 
Teya ikinci ıınıfı iyi Teya pek ly 
derecede ıeçmiı olmak, 

c • Ulusal karakterinin iylllğJ, 
öğretmenler kurulundan saptan 
mıt bulunmak, 

d • Y aıı ilköğretmen okulları 
öğreneğlnin ıaptadığı çağda 
olmak, 

e • Tinel ve bedensel aağlam• 
lığı okullara gönderilmlt olan 
rapor örneğine göre okul doktoru 
tarafından aaptanmak, 

2 - Şehit çocukları ile yetim• 
ler UstUn tutulacaktır, 

3 - Bu ıartlara uyğun tale• 
benin bağlı oldukları okullara 
hemen bat vurmaları gerektir. 

Temyiz 
Mahkemesi 

Ankara, 20 (Özel) - Temyiz 
mahhemeıinin Ankaraya nakli 
ay sonundan eYYel bitirilmiş ola• 
caktır. Mahkeme 6 eylUde Anka· 
rada f aaliyeto geçmiş buluna• 
caktır. 

Sayım İşleri 
lıvlçre lstatiıtlk Genel 

Direktörü Geliyor 
Ankara, 19 (A. A.) - Hab~r 

aldığımıza göre, Yozgat, Niğde, 
lçel, Adana hariç olmak üzere 
yurdun her tarafında numarataj 
itleri, kaza ve nahiyelere varın· 
caya kadar bUtUn kontrol edil· 
mittir. 

Sayım işleri hakkında mU9ah•· 
de ve mutalealarını bildirmek 
tizere mU9avlr ııfatiyl• angaje 
edilen lıvlçre istatiıtik umum 
mUdUrU Brouchvallere 20 eylülde 
memleketimize gelecek Ye 30 
teırinl evvele kadar kalacaktır. 

Fener Şampiyon 
Futbol Federasyonu Fenerbah• 

ç• • Galatasaray maç ihtilafını 
tetkik etmiş, Fener bahçenin bu 
yıl için Iıtanbul ıampiyonluğunu 
kuandığına karar yermlıtlr. 

Bu Da Mı Define 
Meralndo NUzhetlye mahalle• 

sinde oturan ihtiyar bir kadının 
evinin bodrumunda, 10 lnglliı, 
beı Türk alhnı ile bir miktar 
gtlmOt TOrk ye Yunan paraa1 
bulunmuıtur. 

r 

Nöbetçi 
Ecza11eler 

Bu akıamki nöbetçi eosanel4'r 

ıunlardır: 
Emiııönil ( Betiı Kemal • M. 

Cnat ), Küçtikpaıar ( Y orgl ), 
Alemdar ( Cataloğhı ), Beyazıt 
( Cemil ), Şehzadebaıı ( İbrahim 
Halli ), Şehremini (Nazım), Sıı· 
matya ( Erofiloe ), Fener ( Hliın· 
mettln ), Aksaray ( Sarım ?, Kara· 
gümrük ( M. Fuat ), Bakırköy 
( Merkea ), Beyoğlu ( Kanzıık, Ka
rakin Kürkçlyan ), Paogaltı ( Oü· 
neş eczaneleri), Şiıll ( Necdet 
Fkrem ), Galata ( Hidayet), Beoik· 
taı (Nail ), Hasköy ( Yeni 'l'ürki
ye ), Ka11mpaşa ( Ye~i Turan ), 
Kadıköy ( Sotraki ve Uçler ecıa
nelerl ), BUyUkada ( Mehme• ), 
Heybeli ( Tan&f ), Üsküdar ( !Ui· 
hat ), Beykoz ( Beykoz ), Paoabah· 
çe ( Paşabahçe ), Anadoluhiaarı 
( Anadoluhlearı ), Rumellhlsarı 
( Rumellhlearı ), Sarıyer ( Aeaf ). 



20 Ağu•toa 
. . 

·so~ ·POSTA Sayfa 7 

teııııeeeıeııııeıııııııııııııııeııııııı••········································••e••········································································ 

~YARENlil(j,(I 
Üçler, Yediler, Kırklar :;>2 

• Aksi Sada 
- Hımmm!. ~~· Haaan Beıy, misafirlerine, Göz· 
- Ne o, Hasan Bey? Nı ho· ·-< - tepede yeni aahn aldığı kötkü 

murdamyoraun? gezdiriyordu. Bahçede dolaııyor· 
- iyi saatte o:ıun:arl YHıe Jarken, mlıafirlerden biri: 

ayaklandı!ar. ~ 7' - Haaan Beyi dedi. BahieD, 
- Kimler? -:114 maıallah çok genlı, burada ku•· 
- Üçleri vetli bir aksiıada da olacak. 
- Dikkat et, Haaan Bey; Hasan Bey cevap nrdl: 

kereate bahaya çıktı. Tahtaların _ Ne söylfiyorsun? Fevkalidef 
eksiliyor, sonra karışmam. 

- Bende ekailen, filan yok. Ôyle ki, akıamdao, penceremi 
Sen aklanı bqına topla da biraz açıp bağırıyorum.. Erteal aabah, 
etrafına ibretle baklD. akıiıada beni yine kendi ıeılmle 

- Ne var ki? uyandırıyor! 
- Ne olacak? görmUyor, ltlt• y 1 A 1 

mlyonan kabahat bende değiJ. an ,, n amıt 
Üçler toplanh11ndan haberin Pazar ola Hasan Bey, geçen 
)'ok mu? Pazar gtınU hizmetçisine ıöyle bir 

- Var! Ne çıkar? tenblh geçti: 
- Ben böyle Uçler, yedller, - Kızım! Bugün yemeği erken 

kırklar toplantısından tırkerim. ver, zira yer yemez Boğaılçlnı 
Bir araya aeldller mi, mutlaka gideceğiz .. 
birinin baıma çorap örerler. Biraz bönce olan hizmetçi kız 

- Bu zamanda OyJe korku aordu : 
yok. Çorabın modası ıeçtl. Gör• H B ı E d <l ı k ? d · ı - Peki! Öyle iae bulaııkları asan • - şte.. nin e sonur. a fJnu pay aşmı}aca mısınız Alın a y\;. yı .ı ... 
mUyor muıun ? Bayanlar yalın· I bırakmm da d6nllıUmOzde yıka-

bacak aeziyorlar. M A N j L R rım, olmaz mı? 
- iyi ya: Çorap ayağa gfyll· E Komşudan Şikayet 

tneyoli, baılar için örOlmeye - 1 - - 2 - - 3 - Pazarola Hana Beyin ahbap• 
baılandı. Bak hele, Oçler toplan- DUnya gCiya barııtı, Capon lıl. Çin iti, Sıcaklardan aıındım, farındanblri dert yanıyordu: 
ıın, haklı mıyım, delil miyim, Buılln ıena karııtı. Sulh kopardı kiriıf, Erenköye taşındım, - ÜatUmOzde oturan komıu• 
0 -.akit anlarsın. Slllhlanma ... iılnde Üç devlet birlik olup, Slvrlıinekler UotU, lardan illalab Hatan Bey! Saba• 

- Hiç de Hnfa zannetHJin H.p deYletler yarııtı. Bölecekler Habeşi f BUtUn bıı yaz kaşındımf hın birJae, ikisine kadar gramo• 

~hl~~l.~~ieyl &n~~ L----------------------------------------~ ~ çah~ h~ne~ ~u~ 
btnlm. Olabilir l diyorlar. 

- Nealn? fıter iki bla, fıter HaHn Bey: 
en bin oJ. Benim dediğim, d~· H&1an Beyin doıtlarından - Uykunu mu dağlıyorlar? 
dlktirı Üç devlet bir araya ıellp Aıır Efendi• hiddetlf bir tavurla: Diye sordu. 
de kumpH kurdular mı, cllloya Doıtu: 
h it d il. k bl ı - Bak, Hasan Boy, baııma ar aaın an ı ınece r var _ Hayır! dedi. Radyo çalma• 
demektir. Bunun da khn oldufuDu a-elenel dedi. ma mani oluyorlarl 
anlamak iıtenen, aUç bir t•Y - Hayrola? Herkes aı·r Türlü 
değil. Kör köre. parmağım - Şu baston sapını fJl diıl 
16zUnel diye aldım, porallen çaktı. Pazarola Hann Bey, bir yaz, 

- Yani ya? Haaan Bey batını ıalladı. BUyUkadaya ıltmlı, oradak 1 
- Ne kalın kafah adamsın, Haaan Bey başı :ı ı aalladı. otellerden birinde misafir kalmıftı. 

be?I Üçler ne makıatla toplandı? Hasan B. _ Bizim komşu, Giderk•n, heaabını lıtedf, baktı 
- Habıı ile Italyanın araıım Bizler çok uzun yaıarıı, - Eyi dedi. Kim bilir? f e!ki damadına hım kızını hem de lOOO ve tuılu olduğunu aörUncı: 

bulmak için. Haaan B. Benim dedem yUz yirmi de filin dl~leri takma idi iae? - Yahut bu otel ne kadar 
lira ödünç vermiıti. 

- Tama a a •f Şimdi, bfJ' ta• yaııada, babam yUz on yedi ya· En BUyUk Delil _ Ey sonra ne oldu? bahahf •• Diye ıöylendl. 
raf zayıf, bir taraf da kaYI olur- ııoda &ldU. Otelci: 
111• ara naaıl bulunur? Huan B. - Bu da bir ıey Pazar ola Hasan Bey, Geçen - Damat kızı geriye verip, - Hak.kınıı Yari dedi. Fakat 

- Ne bileyim ben? k hllk ı b k paral a rın l\atline oturdu f dütünUnUz ki biz aeaede anca~ B z f mi ? Bealm ıllAlemdo ltenuz hiç ıı, ağır ve te e i lr hasta:ı ............................................................ .. 
·--d en kaanadllılöyliyeylml: kayıl klm11aln Glclllill vaki de<rlldir 1 ieçirmlşti. Hatt! bir aralık, he· Herkes Şahit' bir iki ay çalıııyoruı.k 

orwa an yo • r, mtae e i • • Ha1an Bey içini çe ti, cevap 
mazi -----·· · --·-· .. --··-·· · .. - · ·--·-- kimler bile Umit keamişlerdl. Karııı H alin B. yl meyhanede verdi: 

- Ya, zayıf taraf dlrealrae? luoa ılyaaa derler .• Senin aklın Derken, bir gUn Hasan Bey, rakı içerken gördU, kııdı: - Sen dı hakhıınl.. Fakat 
- Ara bulucuların ekmeifne ermeıl Anladan mı, timdi? Üçler, kendisini yoklamıya gelen doktora: - Hani ıöz vermiıtin, rakının biz de burada bir ay ı•çlrmek 

yağ ıUrUIDr. Onlar da, paya ıl• yediler, kırklar netamelidir dedi· kadeb:ni bile ağzına dokundur· için on bir ay çalıımaya mecburuz. 
rerler. ği• zamaa, ilana iaanJ - Artık, büabütün iyiyim mıyacaktın. B;ı;-he-rke; ıahlttfr. Tek kadeh~ 

- Allah, allalal - laandım, Haaan Beyciğim! galiba .. Kefeni yırttım; dedi. - Val .abi billibi karacığım, ağzıma dokunmasın diye, rakıyı 
Ya, aepet kafalı doıtuıal HD hllylik adamına!. Doktor ıordu: kadehi ağzıma dokundurmadım. aazla içtim 1 

NAZIM HiKMET L GiBi 
Haaaytl Aç, laaaalık, alzUaD 
Dinle Pazarola - ./' 
Haaao Beyin ılıUal: 
Gel yolal 
Ha•ada, dealıde, karatia, 
T oclmde, tarımda, parada, 
Yarıı .. 
Buatın Çin, yırın Habıı •• 
Gene milyonlarla leı .. 
Gene kan kokuyor! 
Soiutma piımlt aıı, 
Koy bir yana aa-.aıı, 
Dünya, barıı 
istiyor!. 
Uaandı didinmekten, 
Koca acun •• 
Onı, yanidıo, kanla kemikten 
Macun 

Gerekmez.. Sulh iıti> or ol. 

I 

- Nereden anladın Haaan E ey? 
- iki gündür kaynanamın su• 

ratı asık da, ondan anlıyorum! 
_ _ ...._. . .... ... ...... . ... . . . .. . ... . ~ • · - . .... . . . _ 11!'.ll' •111·-·-

- Bana iyi bak, Hatan B. f 
Ben nlmerde muhtaç olmak late• 
mem 1 Kazanırsam ıekAm ve ik· 
tldarımla kazanmalıyım J 

- Anladım, doıtum .• Son baı· 
kalarından yardım 1ıö ::mektense, 

ı.w.ı. ıı.,,ı Glb ıcll1or1Ua I 

BÖYLE GÖRDÜM 
Şu cihan bağana dUttDm habersiz, 
Etrafa bakındım, vtrAne gördüm. 
Ra&lamadım bir tek kimae kedersiz, 
Herkeai dert ile divlne ıördUm. 

Aradım elli yıl neşeden eaer, 
Dediler; "böyle ıey burda ne gezer?,. 
işaret edince J\lnyayı eller: 
içi matem dolu kaşAne gördUm. 

Bir bahar gçirdim. Boğaslçinde, 
Birkaç ay miaaffr oldum bir rinde, 
Şarkılar dilinde, kadeh elinde, 
Çok ıUkUr neıeden nitine gördüm! 

O bahar mevaiml tez geldi, geçti •• 
GönUI ondan artık hep ağu içti .. 
Zevki piç, hay&li piç, haııl piçti •• 
Hep rUya 1qadım, efıAne gördUmf 
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•adıkorde Mabakkak 

Bir Deline Var 
Yazanı Hatice Hatip -2•- 10. 8. 955 

Avlunun Zeminine Gömülü Su Küpünün Yerinde Yeller 
Esiyordu. Yanında Da Bir Kazma Kürek Bırakılm11h •• 
Şalıaene hamm ko .. olardan 

bir haber ıelmlyeceiiai anla1ınca 
hemen eline ıamdaaı alch. H•riJ• 
arkasından dııarı çıkblar ... 

Titirek mam lflla lmık merdi· 
Yenleri töyle bir aydınlatb. Af ağıda 
ayJuda ipler gerllmiı Ye çamqır
lar aaılmıı. Ve mra ııra kollarım 
açıp dlzilmlf olan ba gömlekler 
titrek mum lfıtında luaaıa g6-
züne kafanı gölgeler aibl kor
kunç ıBrllalyorda. 

- Anne korkuyorum. 
Şahlate Hanım bir anlaa k .. 

allmifti. Oaa ba cuaret blraıda 
adamın gittiğinden •mla olduğun• 
da, ileri geli1ordu. Arahkta du• 
rao mangalın maıaııoa eline aldı: 

- Kim nr orada bakayım?. 
- Ayy .• , dutur bir .. y kı· 

mıldaaıyor anae. 
- Elinlnk6rli kımıldanı1orlıte. 
Merdiven çabrdıyorchl. Bu kı· 

nk merdiven için Şabiıte Hanı· 
mm wOcuduau taıımak u bir 
aahmet cleilldL 

Avluya indiler çamaıırlarıa 
ıerildiji lplerla araaadan zab• 
metle geçl1orlarcla... Atatıda bir 
insanın gelip rftmealae delAlet 
edecek biç bir ıey yoktu.. mumu 
kah çamaşırlara dej'dlrmemek 
için ıaja klh ıola uzatarallf ara• 
da bir baılan O.tllnde tutarak 
kllçücUk aYluya dolaıblar ve nl• 
bayet birdenblıe Huriye bir çıi· 
lık kopardı: 

- Anne. •• Anne. 
- Ne var kızım? .• 
- Bak buraya.. Bura1a bak •• 
Avlunun zeminine ıömlllıdt 

kDplln yerinde yeller ulJOl'clu ••• 
- Aa ..... Anne kip... Bilim 

ldlpnmoz.. S. kllplmlb. •• 
Orada hır kazma Ye klrek 

Yardı etrafı lrazılmıı kip )'erin
den çıkanlmlfb. •• 

Şahıeae haaam: 

- DHtur BlamlllAla dedi .• Cam 
••mq kOpl çalan adam da clDen
dden beter olmah? .• 

Birdeablre upıarı kellldk 
- Huriye bak... Bak... 
Mllall •t-•k >•• lt.kta. Yer-

de toprak Jliaaıma lurinde iki 
tane beılilr b.abc>t durayordu. 
Ultftnde de hJtk bir lrqıt .• 

Bir mllddet ellerini ıDrmıdea 
ona baka kalcldar. 

- Aue hu ae? •• 
Şatı.ene haıum bttdlll ıvelerl 

okuyup bitfıoclikteo ıoara: 
- AyoL.. Bu k6U. kipi 

almak için buraya kadar kim 
ıeldi. Bu c.. pbnı ,.,L .. 

- Anne rf dn adam kftp fi. 
lln taıımıyordu. Koca ... kipi 
ta111an adam 6yle ketahilirmL 
hem anne o adama .. •••emiJ.
du. Ş.ytanma ne idi mAure ılbl 
boyu vardı. 

Töbe eıtaifurullab.. ta.. tu., 
t6be yarabbll 

(ine bJr ayetelkDrall oka•ya 
baıladı. Yerdeki toprak Ylina•ın 
karşııına çökmllflerdl mumda ora• 
ya konulmuıtu. iki beılllr banka
notun ta yanına fakllt lklel de p .. 
rayı almıya ce1nret edcmlyw· 
)ardı .. 

Nihayet yine Şahaene Hanım 
elini uz ttı; 

- 1 akayım bune.. dur bunua 
altand.- b r de kağıt ••r. 

Hur e bak ye ıi b.arflerle ya-
mlmıt 1.1.r kAiıt-

- Yeal,Mrfl.....,TWballa
Jl•f 

Pla bir ..,e M,dlrl7orm .. p 
W •lhd uzatta " .... ,. ıar 
rıt etti. 

- Anne iMi Tlnıe deflL 
- Tlrkçe deil mi aece o. •• 
- Ur11meama, lqtllac..a aı 

bileyim bıa ı ... 1r.. lft•f 

• K ... 11Ju .. Hllizlltl merak 
......... rdL Lrarcının karı11: 

- Ayol lralk dlJ• letar ettL 
Ella dul, llrd. kadaalara.. G• 
aalatar, 1eılerl çık•ıJot. Ba111cLlar 
mı? Botuldular mı?. Ne oldular? 
Hardı 1. 
Manavın eYinde de, mavnacımn 

kullbuinde, attarın kabnda da 
•1•• •hne tekerrllr etti ve nlha• 
yit ııcelikll, doalu, yarı ılylnmiı. _ 
ıopall, lllAW. Wr erkek kaflle1i 
kapıma Gala• plcll. 

- Şah ... Haaı&. ŞahHne 
Ha mm.. 

- Komtum: 
- Ne oldun? Ne yar ?. 
- Hiç.. Hiç bir ıey.. Dur 

açıyonam •• 
On Hrayı ve kAğıdı g6ğıUne 

....... 1a .... . 
- Salaa .,. ... ,.,.,.. dlJ• 

..... .., .... ... .,. •att• 
ılaalu ............... Böıecler .. a ................... 

- Peld ...... 
1Cap111 afta.. Bir tanftaa eliyle 

.......,..,. lplırla lıetiDde 1111ra 
•Jlr'• •ta.te bir lrıaara çekti. 

- Ne •ar? Ne olmuı? • 

- V alla hl •e ol duta•• anı .. 
.... adoatlar ... a.kınıı .. olm•f. 

-N-6 o. .. 

- itte... Blıl• kıpa yerinden 
•lkftp aprmıtlar. 

- Llha•le ... 
- Hem de e1Jd çatlık bfr .. ,. 

dl... Ahmet paıanıa hanımefendi. 
BuDa Pekmezotlundakl yanan eY· 

lerl in allkaıını •• temellerini 
kazdanrkea topratrıa dibinde bul• 
mut kalubelldaaberl kılmıı bir
ıey ati1ordu. Ben de çamaıır
da idim... Hanımcığım bana Yer 
dedim verdL •• Şuraya gömdllrdfim. 
Suyumuzu ıerln tutuyordu •• , Allab 
kahretsin ne diye aıırmıılar. Niye 
aıırmıılar onu ... 

(ArkHI Yar) 

1 ~----'•-•_n,_b_u_ı __ •_•_••_d_l_Y_•_•_ı_ı_ıı_n_ı_._,. _______ I 
Senelik muham• MuYakkat 

••D klraaı 
AraavutldSytlade Lltflye mahalleılnde Ye ıoka· 84 
janda 11/13 N. Jı iki katlı 3 odalı ev. 
Kapalıçar11da Dlnlk ıokağında S0.52·54 N. la 84 
dnkk&n. 
Kllçftkpazarda Kantarcılar maballelinde Kepe- 24 
nekçllinaa Medruulnln 12 N. lı odaaı. 

Çarııkapula B01taalll maballeıinde Yeniçeri- 312 
ler S. 7ın3 N. h 9 oclah Merzifon! Kara Mus· 
lafa Pqa •ednseıL 
Arna.-.eklJlnd• Lltft1e M. ve ıokağında sn 84 
N. b 2 katlı 3 odalı ey. 
Hasekide H11tane ıokatında HaHkl medr.. 24 
HIİnlll 18 N. lı ocluı. 
Samatyada Hacı HtıHyinaja mahallealnde 2 36 
N. la Ferruh Ata mektebi. 
Ş.hzadebaıında Emin Nurettin mahallealnde 48 
tramvay caddesinde EbDlfRdal medre1eal arauı. 
Kapabçarııda Dinik ıokağında 20 N. h dtlk· 12 
kAnın yanm hluHL 

teminatı 

6,30 

6,30 

1,80 

23,40 

6,30 

1,80 

2,70 

3,60 

0,90 

Yukarıda Hmtl, muYakkat temlaab •• ıeneUk klra11 yazılı 
ol~ maltaller 936 Hneıi Mayıı aonuaa kadar kiraya Yerilmek 
liure ayn ayrı açık artbrmaya konul•uıtur. istekli olanlar ıart· 
nameelal l.eYazım Mlidürl&ğtinde görebilirler. Arttırmaya girmek 
için tle lalzalanada röaterilen muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tabii• bınber 26/8/935 Paıarteai gtıaD 1&at 15 t• Daimi Encli
meade bulunmalıdır. ( 1) (4628) 

Bursa Ziraat Mektebi 
TALEBE KAYIT ve KABUL 

ŞARTLARI 
1 - Mektebe hu aeae le7b Ye meccul 20 talebe alanacakt1r. 

Girmek için Kabul ••rtları 
A- Tllrkl ye tebeaıuıdan •• •nınllhal Hlıabından olmak. 
B - Ortamektebi bltirmİf çiftçi Y•J• arazi ıahlbl evlldı olmak. 
C - Y a11 oadokuzu geçmemlı olmak. 
D - Haıtalıktan ıalim Ye ziraat itlerini ifaya bedenen muk

tedir olmak. 
E - Tahsil eanasında mektebi blllmuent terketmemek •• 

lerkettiil takdirde kendiıine yapılmlf olan bllu•um maaarlfl öd .. 
yeceğine dalı noterden mu1addak ( mekteptu abaacak almaneal 
veçlıile ) kefaletname vermek. 

F - TaBp miktarı muayyen adedi geçtltl takdirde Japalacak 
mllubaka imtihanını kazanmaktır. 

2 - Mektep T eırinleYYel baııada açdaeatındaa taliplerin alha
yet EyHı:nn onuncu gününe kadar yukanda yazalı eY9afl haiz olcluk
lannı bj:d:ren vealkalarla birlikte bir iatlda ile mektep •Nlrlljlae 
mlracut t:bnelerl. 

Köylüyü Soymak 
isteyenler ! 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
1ebıple bu tacirler timdi ucuz 
llzUm almak mecburiyetindedirler. 
Bunun için de UzUm piyaıaıını 
d8flrmık lıtlyorlar. 

iM ••••• flat kanaaaıa en 
bO,Uk ıaran, memleket datarıan• 
dald aha flrmılan tereddlde 
••Yketmeıindea ba1h1aıa btt1nk 
nrarlan ıl•clWk ııılerl ı•l••k· 
tedlr. IMrkat fl•e kadar lımlrde 
fulaca lıl• pırtllerl toplaı11aca 
P'111a.. daha fala dlflrll•e
ılnı •iç bir Hbep kalmıJacağı 
.. ,daadadar. 8a ıtibarta tedbir 

almak zarureti meydana çıkıyor. 
Bu yal Uzllm rekolteainl tüket• 

mele üzere memleketin d8rt k&
ıesinde bir " UzUm bayramı ,, 
yapılacaktır. 0 srOn her alle eD 

u bir kilo hlim aarfedecektir. 
Yunaniatanda oldutu ıibi llzllml8 
ekmeği memleket içinde tamim 
etmek ve Uç kilo ekmek ıarfeclen 
bir aileye mecburi olarak bir kilo 
OzUmlll ekmek vermek için iner 
lemeler 1apılmaktadtr. 

SO •• KnJtUr Bakanhklan ordu 
Ye okullarda aarf edilmek tbere 
piyasadan llzüm aatua alacakbr. 

Ad. an. - ----..--------
Ege Üzümü Kut!ulandı 

ilk ihraç Şerefine Büyük 
Tören Yapıldı 

lımlr, ( Ôzel ) - 935 yıh ilk 1 
kara 8zftm mabıulU bap ıaat ' 
12 de Fratelli Sperko acentealaia 
Holancla bandıralı Ganimi~•• •a• 
p•ile Almanyaya ihraç ediJmlıtir. 
Daha abahtan itibaren Umanda 
ıözlerl çelen faaliyete rajmen 
hiçbir firma meydana çıkarak 
ihracat yapacatım meydana ....... 
muyordu. Nihayet saat oa bir 
sularında meıhur ihracat firma• 
!arından Kırkaj'açlı Kazım mne .. 
aeseai, liman genel direktörltlillnll 
telefonda bularak ıat ve romör
kör lıtediğfnl bildirdi ve ilk kura 
llzllm mabıulllnll Yapura yllkledL 

Uıllm mahıulU Ahnanyaya 
ihraç edilmek ....... tlara ylll
lenirken limandaki bütün yapurlar 
dUdilk öttürerek Egenin en Terimli 
mahıulilull kutluluyordu. 

Yükleme merasimi yarım ıa• 
attan fazla ıllrdU. Limandaki 
•apurlann liman Ye Uzllm iıçlle• 
rlnin ilk mahaul vapura yüklenir 
iken yaptıkları tezahürat görlll .. 
cek kadar cotkua bir manzara 
yaratmlfb. 

1500 kutudan mürekkep olaa 
ilk mah1Ul •apura ylkl•lrkea 
Ganlmldeı Yapura kaptanı vinç 

Çocuklarını 
Bırak.ıp 
Kagbolmuı I 

( Battarafı 6 lnci Jl&d• ) 
O, derdlal açıta •urmaktan 

aıkılaa bir eda ile ıadece bir 
cevap verdi : 

- Evet, dıdl, Allah bağır 
larsa •.• 

Onunla k.-rııbkla ı8yleıtitlmis 
bu iki c8mle, ı••ç bayamn, 
ıantlhıdekl bllyDk derdi dııarı 
dökmesini kolaylaıtırdı. 

Bu ıarııın adamın bir kanii 
yardır. Fakat o kadın bufb eYI• 
al tekmelemlf, çocuklarını anaaıı 
kalan bir eyde bırakmayı Ylcda· 
mna yedlrmlı •e kaçıp gitmittl? 

Nereye ve kime ıitmlıtl?. 
Genç baba, bu ıuale ceYap 

•erirken ıözlerl yaıardı ve: 
- Bir dod, bir alla doıtu, 

bana bu atır oyunu oynadı. 
Sonra içini çekerek acı acı 

lllve etti: 
- Onunla kllçllkdeaberl kar• 

det ılbl yaıamııtık. Fakat o, bu
gtın benim evimi yıkb. 

G&ı yuılaram kolay kolay dl .. 
dlremlyea aarııın adamın ıon ı&
ıııll ıu oldu: 

- Fakat o kadın bir ,tm ı .. 
llp kendi yıkbp eYia çahll af. 
tanda cu •erecektir. 

Yapar lcopta•ı ille llaraç •tlll.. Bzüı' 

"'""'"'"""' '" ... ,,.... ,,. 1c., .. ,.,., 
Dzerlnde duraa ftztlm katalanna 
bir ıampanya şfıesinl Yurarak 
kırdı J• llztlm mahıultlafta hwe
ketli olma11nı dlleyerek ••para 
kabul etti. 

Bu 11rada yDzlerce itçf, milli 
oyunlar oynayarak tezabllrat ya· 
pıyordu. Vapur kaptanı meraaime 
davetli olanlara aalona davet 
ederek bir ziyafet verdi. Bu 
111retle ilk llaüm ihraç fanabnı 
eline geçirdltinden dolayı duy• 
duğu sevinci Hf' eli aDalerl6 
meydana Yurdu. 

Almangada 
Çelik Miğf erliler 

C Baıtarafa S inci 1Bad~ ) 
ıonsu.z v• kanlı bir mllcadeley• 
giriımi ... rdlr.) 

Çelik miiferlilerin Iİyaaal rol· 
lerl, Almanyada V elmar Cumbg. 
rlyeti &leyhdarlığ'ı daha ıenif 
bir 6lçü aldıktan 10nra, bn• 
yftmete bqladı. Eğer daha 
eakl hldi1eler g&ı6n8nde tutul
aııyacak olurN ( 1925 yalmda 
Hindenburı ilk defa olarak C.... 
bur Baıkanlıtaaa 1eçilmeai, 1930 
pluıda Huıenberı taraftarlarının 
Yung pllnına muanz ol•aları ) 
Çelik miif•Werio en fasla ai1ual 
faaliyetleri, Raym havıaıının bo
ıaltılmasından sonra Koblenz ve 
Brealav'da yapılan blyDk tezah• 
ratla aynı ıamana hıadUf eder. 
Malim oldutu Ozer• bu teıahlrat, 
Almanyada ılel •• uluaul cllo 
tlincelerin hayat bulmaıını •• ha 
fiklrleria de•letle ııla ııkıya hatla 
olduğunu ifade ediyordu. Naayo
nal ıoayallat partlılnln büyllmetl 
de aynı tarihe iıabet etmektedir.,, 

,TAKSIM BAHÇESiNDE 
20 Ağuatoa Salı ve 21 Qarıamba 

akfamları ıaat 21 1/2 da 
SÜREYYA OPERETi 

tarafından 

Ut.URLU KIZ 
( La Mucotte ) 

Operet 3 penlt, mlıik: ODRAN 
Duhuliye yoldur. Mefl'Ubat 4().60 
kuruıtur. Her tarafa tramny nrdar. 
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ll SALTA ATI GÖÇERKEN 
( Mltarı1'ı ıwvrıaıa tarlbl) 

~- Her hakkı mabmaur. .. p Yaıaıı: Zl.ga 'Şa1cir ~m!:•-=-------. 

r, Ordu üfet işinin Arbk 
asını istiyorlardı .. la Çağı 

Bu rarı m ip padfıah, 
damat Ferit Pı şayı 'ıfıeyfJk ;l>a§&" 
nın ko ağına gBnd ml;ti. ~n k 
cly li ten mllztar.lp olan irevflk 
Pa , :&nraya celbedil cek halde 
değildl . .Pacli ah tcrafı dan Tevfik 
Paşaya gid n F rit P, a; maka dı 
hah etmfı, yeni memuriyetini bu 

ski .ı; dr z a t bliğ -eylemi ti. 
Tevfik P. a, bu vazifeyi istek· 

rdzlikle knbul tmfştL ÇUn'ktl de· 
mat Ferit Paıanm lhiçhlr meselede 
n hftçlik ıt>ir uvaff kıy t bile 
öıtermesine lmkAn örm1y nler· 

d n biri bizzat k ndiıl ldf. 
tti\ ·şah ra'ı d n (m eli 1 
ıı vOkela)ya memur edildi tt n 

r mu ad t sonra, 1b1r g1ln huzura 
p IDlf! 

- Şevketmaapl Yi ni bir ka• 
aızıtl ırı ı· iy ederim. 

Ferit P va, fılerindo muvaffak 
o1amiyaco'ktır. 

Demiı; P.a · hın: 
- Bunu, neden lstldl 1 ttlnlı?. 
Safili e karvı <d : 
- ük lii meClislndeki mütl· 

hedtitımdıın, 
Cev hını rmi ti. 
Ferit Paıa hakkında bu hle· 

1 rle mütehassis olan bir zatın; 
• neticesi iskandald n ibaret ka· 
lacağı muhakkak olan bir lıte • 
:Ferit Paıa ile müştereken çalı19 
may kabul e , h yretl te• 
1 kld edilecek bir keyfJyelti. Ne
teklm1 bu mesele etrdında en 
hararetli dedikoduları 1 meigul 
olan efkarıumumlye, bu k•yfiyetl 
de, ıO cdikodu misil l ar sına 
kabvermlştl. 

Padigah, bir kere daha mille· 
tin bak v arıusunu çlğnemiıtL 
Bu cd r ri istirhamlara 
rağmen, kararında hiçbir ıey 
tebdil tmeml L ihayet (ıa35 • 
1919 ecn si Hazira11ının 6 ıncı 
gUnU) Saclrazam damat Ferit 
Paşanın ri;rascti altında Malbre 
NazırJ Tevfik ve Şfır yı Dcıvlet 
reisi Rıza Tevfik Beylerden mU• 

r kkep olan murahhaslar heyeti; 
Fransa hükumeti tarafından tahılı 
edil ( Dö o ) kruvazörüne 

binmir, ~ 'Tı lon ' Uteveccihen 
hareket etmişti. T c.vfik Paşa, e-
n Uz ııteBa lainin bibnediğini ıöy· 
lemi§; bu h y fe .refeknt tme• 
rnlştı. Ihtimalkl bu aa, 'bir ı1ya• 
setti. ln,giliz po'litik ;n t raft r 
olan Tevlik Paıa, bir Franııı 
bayr ı llınd sullı konf r n· 
sına gltme'k litememlşti. N .. 
tcı , in Jliz er, Do maba'bçe 
ıarayı karı11smda demirli bulunan 
(Sayr ) ikr11 azötlinü Tıevfik Pa· 
Şanın ıeyabatlne hsiı etmek 
ıur file b8y bJr cemile IJÖlt r• 
ınlılerdf. 

* 
Bu ırada loglli:der de • ıon 

tam rda p k a zlhniy ı .. 
rlni kurcalay n • bir mese1e h k· 
kında • on k rarlarını yermlf-
1 rdi. Arb~ Anadolu efklrı umu- 1 

nılye ine tam men hliklm olauta 
t hakkuk eden ( Ordu MUftıltftl, 
Mustafa 'Kemal Pa a ) yı, lıtan· 
bula getirteceklerdl. Bunun lçJn 
de, harbiye nezaretine ıu tezk· 
r göndermiJ1erdl : 

Ayn n 
Harb;:.re Nazırı .P a Hazr tlerlne 

D vletlii 'Efendim Hozretlori 1 .• 
Kemal Paıa ile maiyal .erki· 

mum • y.etlerde ispab vficut 
ret leri · n;a olan adıiJnı 
mb il ri z ile k ıpl u· 
bah t eylerim. 

H Hhazır itibara ıkeıbi te
mcyyllz tmfş bir peıa m, :mnlyetl 
k~ile her her memleket dahi

linde dol şması, efk rıumumiyeyJ 

taciz edeceği gibi; nsk rllk nok· 
tai a.zar.. an dah1 eli caal
sine bence b r 
mektedir. 

Kemal pa 
nınm derhal 
l~in ir b 
eyleri • 

rm 

6 &ziran 19 
Karadeniz 

Bu tezkere.Yı o'kuyan arbiye 
azın Şevket Turgut paıa, lngl

lizlorln bu m!idahalealııdua dolayı 
ılen halde ılnlrl•nmiştl. Bu tez'ko
ıreye iki glin sonra Terdiği ıu 

c vapta, bu haklı asabiyetin 
eserleri, bariz bir auretto ııörUn· 
mekttı idi. 

- Aynen -
Erkunıhnrblyei ınmmtye dair 

Şube • l 
.Namııra - 3431 

Har iye 
Kıt b 

ide inde 1 glliz 
kum ndan1 Ce ral 

lln C pi nn 
6 hazir 919 ri ~ 33/2097 

numnrolu tezkerelerJ cev hıdır. 
M tafa Kemal Paıanın doku

zun.~ ordu kıtaatı mnfettişliğine 
tayınıne en mUeaslr ~sbaptan biri, 
lnglltere devleti fabimeıl mU· 

e silinin BabıAllye verdiği bir 
nota olmu tur. (t] 

ftbu not üı rJne sadrazam 
pa§ , mU essili siyasi ile görfii"' 
mE Ye ıblr nıtıf ettiş gönderece
gi .i .ıı6ylemiı \!O bir gfına itiraza da 
maruz kalmamıetır. Hususile o 
ııralarda, kıırariAhı dc•letleriııln 
dahi uli_hanıa topl nmadığı veya, 
nakil edilm diği hakkında birçok 
fikily tled d YardL 

( Arkası Yar) 
-:-:-::----

ll J 77 .aumaralı tefrikaıwzda ba 
nota aynın ve kliıe olarak dercedil
miıU. '------------·-

T•ebaşı 

lediye bahçcıindı 

Pertembeı Cuma Ca
matre.&4 Pu.ar 

.Unü lqamla.rı 

aaat 21 da 

DEL i 
DOLU 

Iıtanbul Milli Emlak MüdürlüA" ·· d n: 

Topkapı ı Hocaall mnhalleal Hocaa'D sokatı re 1 36 

uhammen 
ceğeri 
Ura 

sa.Yılı evin 1/3 J>&yı. 634 
Aksaray ı Kovacıdode mahall111l lKarame'hm g>qa 

sokağı eski 42 yeni 44 sayilı av n tam 

Akaarar ı ~ovacıdedo mahallesi IKara eh e~ ı 
sokağı akl 42 M.yenl 44/1 &aydı evin tamamı. 700 

BUyDkçarşı : Re11 m Basm cılar ıokağı es'Jd '\)'eni 49 s ... 
•ıü dükk mn tamamı. 850 

Atik Muıtafı paıa mahallesi nliamam ıokağı eski 35-38 
pnl 28-30 aayılı iki dükkinm geC:Uğiıl 
45/120 TO mlllkUnftn 60/120 aylan. 522 

Yulrarda yazılı mallar 27 /8/935 Salı gunll saat on ikiyi otuz· 
Ba mUbacıtl ikinci tertip taaflye YHlkaJdlo ve arttırma suretfle satı• 
lacaKtır. isteklilerin yUzd yeai bu,uk p ıy akç.elerinl saat o lld· 
den ene yahrmal rı. {8.) 114662,, 

_ r cıi 1:.), .... • r..iı 

( 
( 

r 
• 
t 

auıNtuM LABARRAOUE,tn• -
&. yemekten sonre bir llkôr 
• kadehi miktarında istimali • 
~ ~ıaa· bir ·zaman zarfında 
: en kııntuz hastalar kuvvet· -E terini iktisab ederier. 
: Onun 1lcin zayıf olanlar. 
:=. hısst.ahkt.an veya fazla ça- -=::_ = Jışmaktan kuvvetsiz dOşmOş =_, =· olzınlar. pek seri ne,vO nO· =. 
=. "ma hesabile yorulmuş gene- =: - -........ tir'-kansız genç kızlar ve --
::::::\ ~~)it~ -· rthtiyarlar: _ ~ =- · Tıp fakültesi takdımamesinl haız -

p 

SA 
Bealer • KuYvetlendlrJr • 

DökUlmealnl keser uzatır. 

Pe ol Nizam 
Tecrübe edilmiş en iyi saç ilacıdır. 

r U. üdürlüy ·· 
1 - Uzunköprlldo yaprak tlitUn ambarı lnıaatı kapalı znrfla 

ek "ltm ye konmuştur. 
2 - T ahmln edilen bed 11 keilf 11 22498,. lira "23,, kuru tur. 
3 - ihalesi 28181935 Çarşamba günü saat 16 dadır. 
4 - Şartnameai 113 kuruş mukabilinde Kabataşta Levazım 

ve mübayaat şubcıinden Yerilir. 
5 - Eksttmeslno gireceklerin 2490 sayıb kanunda yezılı şart· 

lar dahllinde ve muayyen gün ve saatinden bir ı:;aat evvel 1688 
liralık teminat ve teklif mektuplarını Kabataşta Levazım ve mUba· 
yaat JUbcs1ndeki Alım Komisyonuna Termeleri. "4617,, 

* * 
l - Ankara BaşmUdllriyeti binasında yapılacak 3000 lira · muham· 

m n bedelli kılimatizasyon tesisah açık eksiltmeye konul· 
muıtur. 

2 - Şartname ve projeler Kabataıta Levazım vo mUbayant şube· 
sinden 25 kuruş bedel mukabilinde alınır. 

3 - Eksiltme 23/9/935 tarihine rHtlayan Pazartesi gllnU saat 
14 do Kabataşta Levazım Ye Mnbayaat Şubesinde alım komls· 
yonunda yapılacaktır. · 

4 - Fenni fArtnamenin 14 ilncU maddesi mucibince ffat z teklifler 
fen heyetince tetkik edilmek llzere mUnak sadao 15 gün 
eynl blltlin teknik izahat ve projelerle beraber Tütün F b
rikalar şubesine vcrilec ktir. 

5 - EkGiltmeye girmek isteyenlerin 
paralarHe muayyen gün vo 
mUracaatlarL 

225 lira muvakkat gllvenmo 
saatte mezkur komisyona 

Cl4647., 

( 

B yl r; G nçl r 

Tekaayt prexarvat f lcrl her cı.noede 
(l) (S) TC (6) lık portakal renkli u.rfl rda da 
ıaablır. 

Ankara için TOrkçe ve Alm ne\ 
bilen Tfirk bir 

(STENO - DAKTİLO 
Aranıyor. İsteklilerin mektup! n ıt 

( 4222) numnr ile Beyoflund A'· 
monc Türkloe Poat gaxetcııine göı • 
dermeleri. 

Çorum icra ve 1 1 -; 
Daire inden: 

Çorumda iflas Kaldırı1ma:n 
Evvelce iflaalarınn hü~Ur..ı 

Terilen TO ilAn edlleu Çorumd ' 
EYliya zade Salih ve m hdumları 
hakkındaki meıkur iflaaın Çorum 
Aıliye Hukuk Mahk mesinln 2,• 
7.935 tarih ve 6 numaralı kare. 
rlle knldmlmıg olduğu ilAn olunur. 

lstenbul ikinci Hl m mur-
luftundan t Müfli Tophı.ncd kl 
K'1mbuacı yokuıu nlt ba9ındn ma• 
rangoı: fo brlkasıodıı Todoraki bira· 
derl•rcı ait konkurdotonun reddini 
gösteren dosya dairemize iade edif. 
miıtir. Ta fıye hakkında Lir lcnrnr 
''erilmek Q:r;ere alncakh1arı 2218/935 
Per9eınbe gOnO 'nat onda dnired 
hazır bulunmaları Uin olunur. 03840) 



Biat Denizlerinde 
Tir ki er Yazan: 

M. Turhan 

Piri Reiı· Murat Reis - Hadım Süleyman 

Süleyman Paşa Tarihin Açtığı Yolu 
Hala Kavramıı Değildi ..• 

Btlnuala bera• 
ber Hhadiıtan Tür• 
ke çok teyle• 
borçludur. Geç .. 
mit birkaç ıillk 

l'llnlln beliniz hl· 
tırasına da1anarak 
birçok fllkeler llze• {!' 
rinde hak ıGdeo 
aç glSa:ll millet• 
lere uyarak de
fli, fakat tarihi• 
ıahltlifla• ıln• 
Direk ıa7l•1•bl• 
liriz ki Hindlıtan 

bir Tlrk 1urdudur. 
ÇGnkG Ttlrkler laan\n 
dotumuadaa bet bla 
Jll ÖDH or&JA f1rmlt• 
ler, medfal7et kurmutlar 
ye orta t•tda da, ıon 
ıatda di ayn1 ltl Japmaı· 
lardır. 

itte !lleymaa patanın 
emrlle Kuka kalHl 8Dllade 
atılan topları• Portelddll•· 
rln yDrelladl u7aadırdıtı 
•orku kadar Hlntlllerla H• 

bunda da derin btr bereal• 
1aratma11 hep b• laa~lfalar 
rnıaadendl. O ıırada Sabir 
•tullarınua ba1ra .. 
tını Buduaaın, 

Brahmaaıa lurkaaı 

kadar kudıt tanı· 

7an Hlatlller, de· 
nt. yollle yurtla• 
ıına ulaJ•D Oı· 
maalı Tlrklerlal Koka kalealnde afla yıldızı bir ara7a getirerek doğurtan 
le a7rı ayrı birer o mtlbarek hayratı oraya diken Safer Rıiıtl .. 
ınabut gibi Hli•lamaya haur 1Gçle1tlrHetl lH belll idi. Ondaa 
bulunuyorlardı. Bu pek tabii hadlH• 8tDrt1 bombardıman baıladıkhn bir. 
Din Yukua ı•lmemHl umulmaa tıaa· kaç ~D ıonra aaldırıı ımrial nrdl, 
dflflırln n halk ktltlılerl 0Hrlade kendi de öne ı•çerek kaleye atıldı. 
1nOe11fr olan bir takım Htrlkacı Portekfılil•r bö7l• bir aaldırıfı 
adamların Jlı:lladendlr. bekleml1orlardı, bitin korkuları 

SUl•y•an pata, tarihin kendlae bGylllc toplarıa aıabllecetl gedikleri 
aıtatı yolu btıtao laoellltyl• belki dOıGnmekten dotu1ordu. Bu ııdlk· 
knramıt dıflldl. Zatın ODUn ,.,.. lerln açılmHI beklenmidın rapılan 
dıtı dnirde tarlbt haklara, içtimai lıOcıum, herifleri blrdeD ıaıırtmı9tı, 
temayGllere detil, ralnaa allih ku••e· oalar, orada buluaaa Porteklılller, 
tine def er .. rlllrdL Halbuki ıUtla, Tlrldlrl• •erhaaıl bir alanda 1Dı10ı;e 
fÖDlllletl çelmer, korkutur. Bunda• r•hDemitlerdl. takat Tlrklerlo .. 
da tarihin yarattıtı Hmpatllerln fılc• JDkHk kale dunrlarını kanataıı 
utramuı gibi bir attlce çıkar. bir kartal uçuıll• •ttılı:laranı, maaal 
OsmllDlı ılyaHt ılatemlnln bir aakat ılbl dinlemitlerdi. Şimdi o ••· 
tarafı da budur. aalın gerçeklııtltlnl görllyorlardı. 

Aynı aakat ıiya~ete l»atll olan ve •• kartal aGrGıUna kaleye ıokmamak 
ıilihtan bııka hiçbir nrlıkta kudret için çırpınıp duruyorlardı, 
18rmereo Hldim vnlr de bir TlrkOo Uuk Ti yakın Tllrk tarihinde 
bir cıhaa oldutuau dGıGaerek 1ırml kalelorln naaıl dnrlldlj'lnl bfH aıre· 
bin aakerl• mrkaç ylb mllron lnaaaa ten aayıııı blklyeler Tardu. Onun 
diz çlSktllrebilecetlae laaa bHllyor• itin Kukaya aaldıraa TOrklerla du• 
du. Gerıl Türkler bu rlbl itleri 1ap• nrları, blrdea dojup bGyGyen bGyllO 
mamıt detlllerdL Nitekim Hladln o bir aarmatık rlbi faanılmaz bir hııla 
rllnkO efendileri olln B&bOrHllerln naaıl kapladıklarını Ye bıitlarıadan 
da bUtOn gtivHlerl Türk orduıuadan •talı d<Sktllen ka7aar aulara, kızrın 
ibaretti. Fakat Porteklılller Garptea ratlara, tat vl demlr yatmuruaa 
deniz yollte a-•len TGrklerl Hlntlllıre raf••• yapıttıkları yerden ayrılma• 
bamb .. ka bir t•kllde aalabyorlardı. yarak naaıl bir Ja•an tırmanııla 
'f aribia Q.alara baraktıll hatıraları ya• yOlueldikltılni burada aalatmayı 
Jaalayarak tU geJltln bir lfıt oldu• feHkılı buluyoruz. y aJaız tUDU IÖY• 

tuDa halkı lnandırma1a aa•atıJorlar• leyellm ki aaldırıı ••rl .. rlldikten 
da. Para .. kadın, papaa fırıldafı bu iki ıaat ıoara elli Tarlı kale dunra• 
•ntrlkaları da verimli kıldıtı rlbl aıD Gıtlad• bulunuyorlardı ve kopa• 
Bahir oğulları da Oımaah Türkleri· rahp hend•t• atıh•ıf olaa Portekls 
ahı Hinde ayak baımaaıaı lıtemi1or• bayrafıntn yerlad• Tlrk HReatı naıh 
lardı, Portekiz propaıandaaını lıuY• DHlı aallanıyordu. 
vetlendirmekten rerl kıhaırorlardı. Kuka kalulade iki 11ldııı bir 

Onun için Kukadaki Portekiz aı• araya l'•tlrer•k doturtaa, o mGbarek 

SON POSTA 

Erkekleri 
Naıal tt1bir 
edildiflnl 
anlatıyor 

OeaareUm kırılmıttL Birçok g•DO 
kıalar zenıln izdivaçlar yapmıyı mu• 
nffak ol111or n mea'ud yaııyorlardı. 
Halb111'i bana hloblr tıkllf nki ol11au• 
yordu. Bir ıttn bir çinıen• kı11, 
Hafaki gibi oaılpzlı bir ten, parltlJ 
hlr lturun ve yağh görtlnen bir oil~ 
ertU:leri uıaklathrır dedi. Ve krem 
köpüklü Tohlon pudraıını kulla~· 
1111mı tanlye eUi' Bu pudranın 1a7&nı 
hayret teairl o, ıüne kadar kullH• 
dlfım bütün pudralardan bUııbtitlllı 
baıka old1ı1.. Ytiıümdıki bUttiıı parlak
lık izlerlnl ıilmiı, münb11it meaama$ı 
ridırmiı •e oUdime bir erkeğin )(al
blni teahir edeoık mat blr gttr.elllk 
ve tlyAnı hayret bir tarlnt ver• 
miıtır. Yalnız bir defa pudralınm,k 
btttün ıün nya biitün geoı 
loin kAfidlr. Eminim ki krem köpUkUl 
Tokalon pudra111n1 kullanan her kadin 
hemen eehhar bir ıınimlillk tımha 
edeblllr. 

METAMORFOZ 

······························································ bayrağı oraya dikan Safer Reiıtl. 
ip merdiven kurarak, o ıöklllilnce 
yoldaıların ıırtına ba1&rak, taı ovuk
larına hançer ıokmak ıuretlle baaa• 
maklar yaparak, dUıtOkç• l<unet ye 
hıı alıp yeniden tırmanmaya koıaralt 
nihayet amacına eren Safer Reiı, üç 
bet yerinden 1aralı idi. Fakat dlktitl 
bayratın aallanııından çıkan 1•'• 
aankl bir merhem oluyor Ti o yara• 
lan kuruduyormuf fibi ODUD durUfUn• 
da, emir Yerltlnde yaralılıtını belll 
eden kOçllk bir aksaklık yoktu. 

SQleyman Pata yapılan hUeumu 
adım adım gözetlemit n çelik tulta
ılle, 7Gkıek boylle bOtUn aakerler 
lçiade Hçllea Safer Relaln yaman 
hamlelerini en gizil inceliklerine ka
dar Hyretmlttlr O, anadan dojma bir 
Jltlt kiti idL Altmıı yıldan beri de 
aanıler içindi yuvarlanıyordu. 

( Arkaaınr) 

kert yerlilerden yardım 1'8rlr olmuı· 
Jardı. Adını aayıı ile andıkları TGrkUn 
Jt1zGnO uıaktan glSrmeye katlaamak 
lateyen bu J•rll halk a-erçl ılJAb kul· 
Janrnıyorlardı, ıanıa ıirmlyorlardı. 
Llkln topları• açhtı delikleri kapa• 
maktı, TOrk aakerlne atlamak 
tatları, demir parçalarıaı bul•akta 
Porteklılllere t6yle böyle Joldathk 
ediyorlardı. Yakındı, pek rakın da 
büyilk Portekiz doneamaaıoın Gava 
tinGne r•lerek TOrlc gemilerini batı• 
racağına lnandırılmıı olan halk, blras 
da o gOnl dUtOnerek Türke bar 
olmaktan çekiniyordu. 

Bir Daktilo Alınacaktır 

Safer Relı, itin lçyO.Oafl SOley. 
man Patadan çok iyi Hıinılyordu 

•• kalenin • ınt•k duranılıraa • 
uzun rlinler karıı durucatını anlıyor• 
du. Bunun, daha ıonrakl itleri de 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lıtanbul 
Sahnalma Komisyonu Reisliğinden; 

GDmrlk Muhafaza ı•nıl komutanlı lıtanbul aatınalma ve yok· 
lama kemiıyonları için 45 lira ücretle· ve mUıabaka ile bir daktilo 
almacaktır. Memurla kanunundaki ıeraitl halı olanların 27 /8/935 
gOnUne kadar Satmahna komisyonuna mllracaatları. 11489 J,, 
--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~----~ 

Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
SlYll liaelerln olgunluk lmtihanlannda muyaffak olarak yllkHk 

mekteplere girmek hakkını kazanmıt olanlardan GllmrUk muhafaıa 
teıkilltı i{.ln Subay yetlıtirilmek U11re bu aene Harbiye mektebine 
8 okul alınacaktır. Bunlardan lıtıkll olanlaran lıtida ile Harlilyı 
mektebi komutanlıtına hemen mOracaatları ilin olunur. " 487 4 ,. 
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Kını ALMAN Lı·sEsı· veTlcant 
Erkek mektebi 

Tam dtvrıll lt1t • Orta tioaret mektebi• Lisan öğrenmtk için ihzari ııoıflar. 
Der•lere 9 ErlQI Paaartesl ba9lanacaktar. 

Kayıt muamelesi 2 Eylülden itibaren Pazardan baıka hergllo 
saat 8 den 12 ye kadar nUfuı tezker11I, reımt aıı kAğıdı, ııhhat 
raporu, taıdlkname veya ıehadetname ile müracaat edllmeal. 
Fasla tıfıillt için mektebe müracaat veya 44941 -44949 ye telefon edilmesi, 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden ı 
EmlnönUnde, Ahıçılebl mahallesinde Limon iskelesi ıokağında 

Hkl 60 •• yeni 41 1ayıh dUkkln •• odanın 414/480 payı "10350,, 
Ura muhammen bedellle 27 /8/935 Salı gUnn saat 14 de pııln para 
ve kapalı zarf usulile ıablacaktır. Satıı bedelinden 24/480 hlıHye 
laabıt eden mıktar lkinel tertip taaflye vealkaalle ve Oıt tarafı oak· 
den ödenecektir. lıteklilerln % yedi buçuk pey akçelerlnl vak• 
tinde yatırarak hazarhyacakları mllbUrlü zarfları arttırmanın açılma 
aaatlnden bir 1&at enelin• kadar idarede müteşekkil tatlı komi ı• 
yonu baıkanlığıaa vermelerL "F.,. "4708., 

~ Yarın akıam -
Harblye'de B EL V U Bahçesinde 

Bestekar 

Selllhaddin'in 
MOılk11l hayatının 22 inel yıldönUmO 

l&.utlulanacıktır. 
Bu geoe de memleketin en yükaek aan'atk&rlaranı 

dlnllyeoekaJnls. 

Tel. 49091 

Kartal Kıı.zazı Müdürlüğünden : 

j 

Mahallt1i Mevkii Cinai Enafı Metre S. Beher Muhammen 

Pendik Çamlık Ahıap Ha· Alt kat 1 Q .. 
rapça Bah• da 1 Kiler 1 
çell Kısık. hela: Oıt kat 

etrafı Kori· 
for 1 oda 1 
aandık odası 
:1 

M. metre Kıymeti 
M. 

L K. L K. 

t hıll. 480,60 {)() 00 960 00 
Maltepe F eyzul· 
lah C. ayazma. Tarla 
Maltepe BostanS. Arsa 

,. kuruçeıme 
sığır yolu Arsa 

,. Ayazma ,, Tarla 
" Eıki SelAhi· 

yo yeni Sa· 
kız •iaç Aarsa 

Boıtancı yeni Ka· 
rlye Tarla 

00 
()() 

00 
00 

00 

00 

882,00 
176,70 

913,00 
459,00 

133,00 

2060,00 

00 05 
00 50 

00 08 
00 07 

()() 40 

00 10 

44 10 
88 35 

73 04 
32 13 

sa 20 

206 ()() 
Yukarda yazılı taııtaız malların peıin para ile aahlmak Uzere 

13/8/935 GUnlemecinden itibaren 15 gün mtlddetle açık artbrmaya 
konmuıtur. 28/8/935 Çarıamba gllntl aaat birde ihaleleri icra kılı• 
nacağından lıteklilerin Depozito makbuzlarJle Kartal MalmOdOrlU• 
illnde mUteşekkll ıatıı Komisyonuna gelmeleri. "4816,, 

Manisa Şarbaylığından: 
Asgari takriben 240 beygir kuv-

. fJetinde kondenseli kampavend sis
temi dakikadaki adedi devri takri
ben 200 olan lokoınobil veyahut 
kazanı ayrı bir buhar makina•ı ile 
bu makina ile doğru raptedilmiş 
(kayışsız )200kilovatlık ''Triphase,, 
380-220 voltluk en son model jene
ratörü ile beraber Manisadaki ye
rine konmak ve işler bir halde tes
lim edilmek şartile (Gümrük resmi 
belediyeye aittir) bir makina alına
caktır. 

Taliplerin figatlarile birlikte Ma
nisa şarbaglığına 20 gün zarfında 
müracaatları ilan olunur. 
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Arkadaıımız, bu zeniin aileni!l ı 
Ufakları tarafından istikbal edilerek 
hususi bir 1alona alınmıf, kendi
sine çaylar, kahveler, biıkiln1er., 

cıgaralar ikram edildikten ıonra; 
bu salonun yanındaki salona ge• 

iÇiNi 
Beyoğlu barlarından birinde ça• 
Ir.pn bir Macar artisti ile Attka
•• mlinaatbctte bulunduğwau 
öğ.renmiftr. 

Arkadaşımıza ba malümab 
ver.en zat, gerek bu arllatiıı ismi 

çen kapı açılmış; içeri kayıp 
milyonerin genç ve ha..-ikulade 
güzel zevcesi glrmiıtir. Bu bari· 
kulade sehhflr ve cazibeli k dın, 
tamamile siyahlar giy u'j olup 
yUrliııde pek derin bir tesirim 
izleri görUnmektedlr. S tvcti nİs
betinde yakışıkh ve kıy etil bir 
ndam ahı Ömer Beye pek biiyük 
bir aşk rnbıtasile m~rbut o c.uğu 
anlaşılan bu genç kadımn ftJ 
andaki hali, arkadaşımın pek 
çok mUteessir etmiştir. Çok y k
aek bir tahsil ve terbiye görmllv 
olduğu fik nazarda beUi olan 
Ömer Beyin refikası, blltUn o de· 
rin teessUrlerlne rağmen, arkadaıı· 
mıza pek bUyUk bir hUsnUkabul 
ve iltifat gö11 ermiş; Hindistan 
maliimabndan gayet kıymetli 
• adeta T opkapı sarayındaki Şah 
lamaflin tahtını andıran • bir 
koltuğa oturmasını rica etmiş; 
Ye hadiseyi şu suretle nalHeyle
llliştir. 

- Zevcim Ömer Beyle, ha
yatımız; bUytk biı aık mace.ra
lile baılar. Onwda, uzun miiddet 
aeviıUk ve sonra bir.Iqtik. lzdi
Yaç edeli, heniz ftf Hae bile 
olmadı. Hayatımız; bOtün doatla
nmıza ve muhiUmize gıpta veriyor-
du. A.Jkm b ffin ezvakını lezlz 
bir şampanya gıöi yudulllf yudum 
iıerek y ıyor ve etrafımıza aeıe 
aaçıyorduk. F kat, işte beı gün· 
denberf, kaderin acı bir darbesine 
•ğr adılc. Sevgili :ıevci den henliz 
&midimi kes d:m. Her a onun 
bir taraftan çıkıvereceğini fimlt 
etmekteyim. Bu gaybubctiıle, hiç 
bir mana veremiyorum. Zab.ta, 
inceden inceye tahkikat icra etti. 
Şimdlyekadar bfr kaz ve cina· 
yete kurban olduğuna dair hiç 
bir delil ve emmareye teaadftf 
edemedi. lıte bunlar, bana bliyUk 
lmit veriyor; bir dereceye kadar 
teessürlerimf tadil edf yor. 

Arkadatımız, vaziyetin en ince 
bir noktasına temas etme1' fatemfı 
loracağı ıualin, zaten teeuUr 
içinde olan Ömer Beyin zevcesini 
bir kat daha müteess:r edeceğini 
tahmin etmekle bernber • meslek 
aayreti fle dişJerfnf ııkarak fU 
ıuall Irat otmiştlr: 

- Hanımefendi!. Acaba Ömer 
Beyin diğer bir aılc macerasına 
kurban oldnğuau aklınıza getir· 
IDezmieialz?. 

O zama• bu genç, bu zeki 
bu ha&1as kadın oturduğu yerde 
hafifçe aallanmıı; ellerini blribl
r!ne ka •uıturup aıkarak, ta Yan

da ki yaldızlı ornomanlara bakmıı 
lanki kalbini yakan haiıı •• fn· 
lafu bir atefteo flkiyd edlyor
llauş gibi: 

- BJJinmez ki, Beyefendi. 
laaaa baIL •• 

Diye mırılda11mıştır. 
Arkadaşımız, pek aaygıb ha· 

reket etmfı; şu aııde kalbi atefli 
hislerle yana• Ômer Beyin refika· 
laıu daha fazla rahatsız etmemek 
lçio mDsaade alarak bu genç ka · 
dına veda eylemiıtir. 

Ömer Beyin refikıısının glSz· 
lerfnden Jlhnm alan arkadaşımız 
derhal o noktadan tahkikatı ge
•itletmiş; muhteıif vasıtalara bat
._arak aJhayet, Ömer Beyin 

v ger k bu aşı!,ane mülikata 
ınli e olan mahal etrafında 
pek bUyUk bir ketumiyet 
gcstermfştir. Yine bu ı:atm riva· 
yeti:i:ıe nezaran Ömer bey ba 
arfstle Bilyllkada del.erinden 
birin e bir hafta çılgınca blı 
şk hayatı geçirm·ı ve Beyoğlun

d_fd mejh r kuyumculardan bi
r"ndcn de on bin lira kıymetinde 
yüzük, bilez.lk ve saire mlibayaa 
etmiştir. Fakat bu artist, &JDI 

zamanda ikamet etliği ote.ln 
garsonlarindan genç bir Ermeni 
deHkanasma Aşık oldugu için, 
beş gtın evvel onunla Atlnaya 
firar etmi§; Ömer bey do sevgl
li'Sfuin awkma tahammül edemiye• 
rek - ve bittabi kfmaeye bir şey 
1Öy1emiyerek • onlan taktp etmi.
tir. 

Maamafih, erkadaşımızm top
layabildiği ıu malumatı, bllyUk 
bu ihtiyatla telAkki etmek IAzfm
dır. Şimdilik kabul edilecek 
ycglne bu hakikat varsa o da; 
Ömer bey, her yerde zabıta 
tarafındAn bOyOk bfr dikkatle 
arandıjı halde, henilz bulunama
mııtır.) 

* Gittikçe artan bir hayretle 
okuduiıJm ıu &aftrları bitirir 
bitirmez, kalbimde çok derin bir 
acı duydum: 

- iki dakika bile aUrmiyen 
bir mülakattan, koskoca bir 
roman çıkııran u zavalh 
adam; niçin böyle yatlı ıaçlarla, 
kirli yakalarla, çoraplarına kadSJ" 
çamur taııran papuçlarla geziyor. 

Hayatlarını lllks içinde geçiren 
Amerika gazete muhbirlerinden 
noreıi noksan. Zekaannı, hayali· 
mi, tasvir kudretimi; yoksa ha. 
disah sezişi mi?. Yazık değilmi 
bu 2anllı adamcağıza? .• 

Demlye mecbur oldum. 
e· tttn be yazıları, baıtan ha

fa tekzip etmek istedim. Fakat 
dimaiı, meslek gayreti ile bir 
volkan gibi kaynayan bir gazete
cinin his ve hayallerine acıyarak 
bu hakkımdan Yaz geçtim. 

>f. 
Öğleye yakın, Pervin a-eldl: 
- Küçük hanım!. Bılmem han

gi bankadan bir memur geldi. 
Sizinle görUımek istiyor, dedi. 

Artık hu miilakntlardan bık· 
mıf, usaomıt olduğum halde bu 
mUracaale ehemmiyet verdim: 

( Arkaaı var ) --------
Önemll Bir Bilmece 

Kızılay Cemlytti EminCSnl kaıHı 
herkesten ıoruyor: 

IŞt»ktKJ 
Bu k•llmeyl dotru okuyanlar JY. 

karıki çerçeveyi kulp kellmenla 
dofru .. aa •• acfrulerlle Kınla1 
Em!nial kasa baılcaalıtıaa S Eyltıl 
aktamına kadar a-öndeuinler. 

Kell•.,t dofru yazanlardaa hlr
fOK kitiye 1 Eyli} Ca•ariui akıanu 
Takılm bahçesindeki KERMESTE 
kıymetli hadi1eler nrilecekfü. 

K1r Balo•u - Türk Hava Ku· 
rumu E! aköy şubeıl tarafından !4 
ağu t ı tl35 cumartesi akşamı Suadlye 
plıij gıızinosunda eabaha. kadar devam 
edecek bir .im balosu tertip edil~Ur. 

MükUath deniz eğlenceleri; ıe11gln 
nrye .. numarU.n •• Wıçok tileaee 
ler vardır. 

SON P0STA Sayfa ıt 

Mükafatlı Anketimiz Çok~lôka Kazandı 

Dinarlı 
( fütıtıırafı 1 inci yil:ıde ) 

llAve etmeyi unutmayınıı. 
Cevaplarınııla birlikte neıre

dllmek Uzere de bir resminizi de 
llAve edebilir 'niz. Mektubunuzu 
gazetemizde: 11Mükifatlı anket me· 
murluğu,, ııdreıine gönderiniz ve 
cevabınızın, 7 eylfılden önce ve 
nihayet 6 eyluJ akşamına kadar 
elimize geçmesini temin ediniz. 

Gazetemfı, 7 eyJfil mUsabrık8• 
ıının alscağı neticeye göre tah. 
minleri doğru çıkmıı olan okuya· 
culardan Uç kişiye para mükifab 
Yerecektir. 

Bu m k fat, 50, 30, 20 liradır. 
Aş~gıda• rnuharrlr:mizin muh

telif lumselerden topladığı cevap
ları neşre devam ediyoruz: 

* Muherrlr ErcUment Ekrem 
Talu: 

- Dinarlıyı 
altctmenfn pek 
zor bir fg olma· 
dağını MUJAyJm 
pehlivan ispat 
etli. Bir kere• 
cik olsun Di
narlıyı Uıtün 
tazf yette gör· 

mek için, gazetelerde çıkan resim· 
lerj tersine çevirip öyle bakmaya 
mecbur oldum. Zaten çok yüksek· 
tem atan adamlar, ekıeriya maj
lfıp olurlar. Çoban Mehmet iıe, 
palavracı değildir. Binaenaleyh, 
Çobanın tlıt olacağından yUzde 
yllz eminim, dostum! 

* Deniz Kızı Eftalya 1 

- Ben Dinarlıyı 
bilmem, fakat Ço-
ban Mehmedi tanı· 
rım. Çoban Mehmet 

·Dinarlıyı yenen Mü· 
J•yfm pehlivanı, so

luk almasına vakit 
bırakmadan ala· 

fağı eden bir pehlivandır. Milli 
}'İmi bu hale soktuktan ıonra, 
Mül!yimni yendiği Dinarlıyı ne 
hale &akacağını ~arın ıiz kıyas 
edin f .. 

Kemani Sadi: 
- Dinarlı

nın sade lifıaı 
duyuyorum. 
Kendisini bil
mem. Fakat 
MUli)ime y•· 
n l 1 m esi de, 
söylediklerinin 
p a 1 a " radan 

ibaret kaldığım lsbat etti. Buna 
mukabi~ Çobanın tek gilrefinl 
kaçırmamıf, hepiıini ıeyretmiıim
dir. Dinıırbyı bir kenara bıralrın, 
lSyle ge!lyorkf, Çoban Mehmedi 
yenebilecek pehlivan, dünyada 
yoktur. Çobanın bir huyu Yar. 
Karşısma çıkanı nedense daima 
bir buçuk· dakikada yener. 

Bana &yle gelirki, Dinarlı ile 
gUreılnde, bu huyundan vazgeç· 
mek mecburiyetinde kalacak. 
Çl11k\l Dinarlı onun kar11ımda 
bir buçuk dakika değil, yarım 
dakika dayanamayacaktır! .. _. ............... -................................. ... 

lsta11bul Tapu mUdUrlUtUn· 
den: K1111mpa1ada Bedretti• mahaf. 
luinde A7na Allbaba ıokatıoda l·l 
mllkerrer atik 'H 57-69 cedit No lu 
iki bap lwae Galata malakemei t•r· 
lyulnden muta hGcıcetl t•r'iye ile 
Emineniıa uhtHlade olup ••ruHln• 
dea Şaziye H ll•h•ed• ba kene 
intikal muameleıl için mtıracaat 
etmlıler lu de bu yerin tapu kA§'ıdı 
olmadıtandan Haa•tıiz tuarrufat 
muamelHI yapılaHtıadan ilin tarı. 

ltlndea en nihayet on bet Jrlo Hl'· 

fınd• bu yer halikıada tuarruf lddl
Hında bulunanlar •ar1a •e11lkl 
t111nrruflyelerlle birlikte mahallinde 
bulunacak memura nrabut 8624/935 
muamele No ılle Be7oğlu Tapu baı 
memurluı-aa •lracaatluı nan 
olunur. (425) 

Mı, Çoban Mı ? 
Şehremini, lbrahimçavuf ma· ı Taksim Şehit Muhtar B•• 

haHesf. Kuyuluçıkmaz sokağı; 23 caddesi, Ses apartmanı, zemin 
numaralı hane Recep: kata Alek11aner ı 

- Siz Die 
narl om MUla. 
ylm pehlivana 
y e n il me al 11.• 
bakma} m. Q, 

- Dinarlının kazanacağından 
1Uphe edenler vana, aUlerim 
hallerJne ... 

* 
Sirkeci, Ôztllrk mahleblcl dGk· 

lrAnı, V ahlp: 

- Dinarlı, pehlivanlığı, Çoban 
Mebmedln alhnda" öğrendi. Hoca 
ıına meydan okumanın cezasını, 
yine onun altında kalmakla ödeye
cektir! 

* 
GUrefçl Seyfi Cenap: 
Greko .. Romen 

göreşmesini bilen· 

ler, serbestçileri fda· 
ima yenerler. Çün· 

kll ierbe1t güreşte, 
mağlfıbun ıırtınm 

minderde Uç saniye 
kalması Hizımdır. 

Halbuki, köprüye kalkmakta u&tat 
olan Greko • Romen glireıçller, 
11rtlarmı Uç aanlyo minderde kal• 
maktan nasd olaa kurtarablUrler. 

Bu itibarla. Greko • Romen 
gUreıte fevkal4de mahir olan 
Çoban Mehmedln, Dinarlıyı alt 
edeceğine kanilm. Hele MWiylm • 
Dinarlı karşılaımasmın neticHI, 
bu kanaatimi iyice takviye et• 
etmittlr. 

kendi söylec:B
j'I gibi çok 
yorgundu;' 
Hem MUlaylqı 

pehlivana, .Çoban Mebmedfn i~ 
zUnU korkutmamak için de yenil~ 
miı olabiJlr. 

Hülha ben, Dinarlının Çobanı 
yeneceğine kanilm! .. 

Belediye rnemurlar.ndon Sahır 
Çoban Mehmet, Dinarlınııı 

karıısmda tutunacak pehllvaıı 
değildir. Dinarlının Mfilaylrn peh• 
livana yenllitfnln aebebi, alttan 
kalkmıya vakit bulamayıııdır(İ). 
Siz onun asıl kuvvetini, Çobanıa 
karşısında ıöreckslniı! 

* Galatasaray 
Danyalı 

- Ben, eğer mil• 
ıabaka Şike olmaz 
aa • ki Dinarlı, MUli· 
yfm karııieımaaı, 
gtıreıln hilesiz ya
pılacağını labat et· 
miıtir • Ben çoba· 
nın kazanacağından 
1Upbe bile etmiyo-
rum. 

kulUbUnde11 

"Son Posta,, aıa MlkAlatıı Auet Bapoaa 
-·-----

KiM KAZANACAK ? 
Dlnarh Mı? • • • • • • • • 
Çoban Mehmet MI ? • • • • • • 
Adrea • • • • • • • • • • 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 

Adliye V ekiletinden: 
1 - Temyiz mahkemesi için yaptırılacak demlrhaı eıya •• 

mefruıatın kapalJ zarf uıuliyle açılan ekıiltmeılne bir firmadan 
başka talip çıkmamaama ve çıkan talibin de noksan ıeralt dolayı• 
sile eksiltmeye kabul edflmemcılne binaen bu lı 2490 numaralı 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince yeniden kapalı zarf usuliyle 
ekıiltmeye konulmUJtur. 

2 - Yaptırılacak etya ve mef ruıat ıertnameslnde miktarları 
yazılı yazıhane koltutu, daktilo ve kitip mase1 1, dolap, saldalya 
ve maruken aandalya olmak üzere 12 cina ve kalemdir. 

3 - Tahmin bedeli 36,580 liradır, 
4 - Muvakkat teminat 2444 Ura olup Malsandığı makbuz ve 

ya Banka mektubu olması lizımdır. 
5 - Eksiltme 9 Eylül 935 pazartesi gUotı .aat 14 de vekalet 

levazım mOdllrllyetinde toplanacak eksiltme komlayonunda 
yapılacakbr. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin zeyli ıartnamenin 1 inci madd~ 
ılnde yazılı belaelerl teklifleriyle birlıkte vermeleri ıarttır. 

7 - Teklif mektuplannın nihayet 9/Eylnl/935 Pazartesi gUnU 
saat 13 e kadar Komlıyon Relellğine imza mukabilinde verilm11I, 
poıta ile göndereceklerfo bu aaate kadar yetişmek llzere iadeli 

taahhltlD mektup teklinde ıöndermeleri H dıt zarfın mllhllr mumu 
ile iyice kapatrlmıı olmaaı lizımdır. 

8 - Bu ite alt ıartname •• rHimlerl 185 kuruı bedel muka• 
bilinde Ankarada leYazım mOdllrlyetinden latanbulda Adliye Leva• 
ıım memurluğundan lzmlr Ye Samsunda Ctımhurlyet MDddelumu• 
millklerlnden alınabilir. 112225,. .. 4886,, 

istanbul Kültür 
DirektOrlüğündenı 

lıtanbulda 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 son 
Yerilecektir • "4810,. 
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En sürekli, en parlak, en çabuk yanan 
yeni kömür yakında çıyor. 

Yakında Çıkıyor 
En temiz, ell yeri kirletmeyen, boyasını 

bulaştırmayan yenl..,l<ömür yakında çıkıyor. 

Yakında ıyor 

En çok ısıtan, en parlak yanan, yanarken 
parçalanmıyan yeni kömür yakında çıkıyor. 

Yakında Çıkıyor 
En kolay tututan, her sobada ve maltızda 
yanan yeni k6mür yakında çıkıyor • 

• 

Bu beklediğiniz ideal kömür; 

r. 

' • 

. j. . . . , ~ •. ·,;;- .. > ~. l , ... -...~ . . . . r ,. , .:. ,, .. ' , • 

"-!Beyhude ıstırap çekmeyiniz!! "ı 
1 

Ağuıtoı :tU 

100.000.000 

kişi 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

H ... Pt!lt akın a 

PAN A 
Babçeıinde 

SÜNNET DÜGÜNÜ 

kullınanf ır alrı nedir bilmezler @1k§;@ 
Baı, dit, sinir 

ve adele 
ağrılartına. luırıı 

daima 
seri ve kat'i 

tesir! 

Mid9i 6o.ı11ı11z, ' 
kalbi, iiireW.ri 

yor""'•· , 

RADYOL1N f•lr;tkut 
klmya,.rlerlotn daimi 

oızareti altılMla 
yapılır. 

kaıelerini tecrübe ediniz 1 
H11r •czan•d• 11•rdır. 7,5 kurıııa •atılır. 

Hurma tabunu ~4 veya 
kutlllarda Hblır. 

GAYET MÜHiM 
Hurma Hbununun kokulu bir aabun 
olmayıp tabii kokulu ve •maatıiz 
olnıte her ıey içlıı kullanılan bir n 
aabuD• elduiımu billıuıa ev kadıo
lanaın dikkat nautlarnıa arıederiz. 
lir tecrübe ıiıl lkoaa kifidir. 
H11rm• Hltunu TURAN m•· 
mulAtınll•nıhr. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafıilit : Galata Poata kııtuın 1255 

,~------------... 
Denlzyolları 

iŞLETMESi 
AHat•lerl ı KaraldSJ KOprlbaı' 

~-~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~ T~~SH· ~rke~ Mlhlrdanad• 
Hu Tel. 22140 

Bu aktam • Bu •ktam • Bu akşam 

KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKINDA 

ŞEREF GECESi 
Şimdi}• kadar aahırsız:ıkla beklenen müsamere, büyük hazırlıklarla 

... .. icra ıd.lccektir. Tafıillt ıl lliolanndadır. T •L 49356 4.ı_, 

·----Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 21 Ağus
toa ÇARŞAMBA gtınll saat 
19 da Ayvahğa kadar. (4907) 

---·--..-.-·----
Son Poeta M•tb•••• 

N .. rlyat Mldlrl : Talslr 
.. lalpluiı A. Ekruı,S. ba•Pt iL Lltft _ 

Kumbara sahiplerine h•r sene 
dağıttığı ikramiyeleri 10.000 
liradan 20.000 liraya çıkaran 

iş Bankasının 

ik·şer bin lira mükifatlı 
kur' alarından birincisi 

1 lü 
Ankarada çekilecektir 
Yeni tertip iki ter bin lira müklfath 
bet kur'a senenin Şubat, Haziran 

Temmuz, Eylül ve Birinci kanun 
aylarının ilk günü çekilecektir. 

TUZLA iÇMELERi 
ve Oteli açıldı 

K6prtıden 6,30 - 7,35 • 8,20 • 9,45 - 11 • 13, 15 • 15, 10 da 
Haydarpqaya ıtden vapur:arın trenleri membalara kııdar 

herınn ıtdeceklerdir. 


