
idare itleri telefonu: 20203 Fiah S kdtuı 

• 
içinde 1 • 

lngiltere, Endişe 
İtalya Hava Ordusunu Çok Kuvvetlendirdi ilk Gün 

arbin Avrupaya Sıçra-
. masından ~orkuluyor 
lngilterede Musoliniye Ve ltalya

ya Karşı Şiddet Havası Esiyor 

Liselerde 
Yazım 

,.. 

Mükafatlı Anketimize Cevaplar 

Dinarlı Mı, Çoban Mı 
Kazanacak? 

Mülayime Y enilmeaine 
Rağmen, Dlnar!ıyı Yine 
Oıtün Tutanlar Var 

MUklf atlı anketldzla euallal 
buglln de tekrar e~yoruı: 

Çohan mı, Dinarlı mı? 
Y edl eylOlde bu iki pehlivan 

liar§ı1aıacak, fak at kim yenecek, 
~im yenilecek? 

Şimdi bu aualimlze karıı oku· 
yucularımıstn, kısa birer mektupla 
tahmini cevaplarını beldlyoruı. 
Neticede tahminleri doiru çıkan• 
lardan Uç kiıiye para mOkAfah 
•ereceğiz. Birinciye 50, ikinciye 
30, UçUncOye de 20 lira hedl7e 
edeceğiz. 

( Devamı 10 uncu rilzde ) 

ı 

".!;~ ~'""' ... ..... . ... .. ·. .. ... 
..... • f'. 

• 

'."' Bu kadınlar •• çocuklar geconde ·Kitıthan• köyGad• çıkan yangıaıa fell· 
ketıedel•rldlr. Din Tilly•t• baı•urar~k a~ılcta kaldıklarnıı alSyle•itler, barı
aacak JW lde•if'.erdlr. Vilt,.t ele btrdHerl~ Jaeiıi .. banatlararak HYladlrmlttlr. 

Londra, 21 (Özel) - Sinirler 
çok gergin, umumi efkir çok 
beyecandadır. Çok korkulu glhı• 
ler yaşandığını anlatan allmetler 
var. Gazeteler ateı pUıkUren, 
çok hiddetli makalelerle doludur. 
Kabine acele toplanhya çağırıldı. 
Franaada iıtlrahatta bulunan Bar 
bakan Baldvlo ile lnJçrede tatil 
geçiren Flnanı Bakanına da tele• 
fon edildi. Kabine perıembe gllaO 
(yarın) toplanacakhr. icap ederH 
parlamento da toplanbya çaiırı• 
lacaktır. Şimdi bütün fnailto· 
rede, Habeı itinin, barıı 
yollle halledilmesl için yapı· 
lan tekllflerl reddeden ltalyaya 
vo Muıollnlye kartı çok aıın bir 
hiddet havaaı hllkUm ıUrftyor. 

DJt ftl•rl 'bakanı Slr Hoar 
krala, bu nazik durum hakkında 
uıun izahat YerdL 

( Devamı 6 lacl yGıde ) 
ll•lct•pl•rll• ıllnlcı l•••f lıl•rl•I 

göat•,..,. lil rHI• 

Birçok Talebenin 
Kaydı Yapıldı 

Fakat, Mevcut Mektepler 
Talebeyi Almayacak Gibi 

Görünüyor 

Dlln Ilı• ve ortamekteplerde 
talebe yazımının birinci annu idi. 
Biz bir arkadaıımııı bu lıe me· 
mur ettik. Arkadaıımıı lıtanbu
lun muhtelif ıemtlerlndeld lise 
•• ortamekteplırl birer birer 
dolaıtı. ilk okulları yeni bitlrmlı 
körpe nealln okumak lıt•ğllo lise 
Ye orta okullara göaterdlğl ll1ılyl 
ıöyle tesblt etti : 

Saat sekiz buçuk 1 Vaktin 
erken olmasına raimen sokak· 
lıtrda henllz çocuk denecek kil· 
~Uk i•nçlerln aidit .gellılerl, he· 
yecan dolu hareketleri seılliyor. 
Genç kıllarını ellerinden tutmuı 
anneler, babalar kendilerini mek· 
tep kapılarına götnreo yollara 
dizilerek ilerliyorlar. Bir liH 
kapıaından içeri dalıyoraunuz. Ta· 

( Duamı 9 uacu ylıde ) 

Türklyede Yahudi Dilşmanlığı Yoktur ! 

Yahudi Yurtdaşlar Diyor Ki: 
Haricte Uydurulan Yalanlar ~aft.an 

Başa Hezeyandır, iftiradır 
Bir lnılllz ajanıının: 1 
0

- Türkiyede Jaıamakta olan 
Yahudilerin tazyik i6rdUklerl, 
hattl Galata aokaklaruaa, Ya· 
budllere karıı beyannameler 
yapııtırıldıj1 bakkındau Yerdiil 
baher, Yahudi ••tandaılarsmıı 
araaındı, biraz ı•ç de oJea niha· 
yet bir reakılon doiurdu, lzmlr· 
den, Ankaradan, Burıadttn birçok 
Y1l1ludl vatandaı lmıaı:le ıelmlt 
telaraf •eya mektup yalanlamalan 
gördük, fakat muhakkak ki in· 
allls ajanıının uydurdutu yalan, 
en ziyade, ıokaklarana beyanna• 
me yapıftırıldığı iddia edilen Ga· 
lata semtinin Muae•ileri arasında 
hayret uyaodırmııtar. 

Bunu ktndimiı yaptıtımız bir 
( DeH111a 8 inci 78 .. lt ) 

Dao•rl•r••• Y•laa,llllc ateghlıetl• h•g••nam•l•r g•pııtırıldıJı agılarmHı 
•ç•r•l•rt G•l•t• c11dtl••l11tl• Mu .. ol wartJaılarunızıra"çelıştıkl•rı dülclc.üıaıa,. 

, 

Ef ganda 
lhtilil Mi? 

'Egeliler Başbakana Mü
racaat Edecekler 

Amanullah Hü
cuma Geçiyor ! 

/Ta/allit 6•1l11d .ag/11ıl•] 

lzmir, 21 ( Özel ) - Alaıohir bağcıları, üzUm ürününden doğan 
zorlukları Başbakan ismet lnönUne iletmek Uzere bir heyet ı; eç· 
mittir. Bu heyet başbakanın lzmlr seyahati sırasında lzmire ge:erek, 
bu yıl ihracat tacirlerinin Uz.Um lirlintine kartı aldık ları vazi> eti 
Baıbakana etraflıca anlatacaktır. 

Ekonomi bakanlığı, Oı.Um •aı.iyetini tesbit için lzmlre, biri Alman 
olmak fizere iki mUtebauıe göndermiştir. Mütehauıslardan Erneat •• 
S.tla Nemli bu aabah lzmlr ihracat firm&lar1lo temaaa ııeçmiftir. 



(Halkın Sest) 
Hastalanmaktan 

Niçin 
Korkuyorsunuz? 

Her mevsimin kendisine göre bazı 
haa\alıkları •ardır. V • biz inaaala.r 
bütün hastalıklardan korkarız. Fa .. 
kat vine de bize tavsiye edilen en 
basit tedbiri rj bile almayız. Son· 
ra da kabahati baıkaıına buluruz. 
Bir muhanirimiz diln raatgeldlği 
kimnlere, yukarıya yazdığımız ıu· 

ali •ordtı n cevapları 1ö7lece 
topladu 
Cemal GUrbenlz ( Unkapanı 

OskUplU mahallesinde) 
- Den bugün otuz Hklz yafıada• 

yım. KOsOkken kızamık olmuıum. 
Bir kere de ırlbe yakalandım. Şeytan 
kulat.na kurtun busUne kadar baıka 
hiç bir hastalık 1reçirmedfm, dlyebill· 
rlm ki ha1tahlrtan hiç korkmam, bu 
yolda titiz detlllmdlr. ÇünkCl yaıayt• 
ıım, kendimi haata etmlyecek ıeklld .. 
dir. MeHll ıu yaz gOnü lıtanbuldı& 
binden az meyva yiyen yoktur, yedi· 
A'lm zamanlarda iyice yakar, ıartıarım, 
ıuya relinee; ne olur, ne olm11 diJ• 
terkoı ıuyu •e çeıme euyu içmem. 
kapalı ıltelerdeki ıuları içerim. Tifoya 
yakalanmamak ftln en iri çanyl beD 
blJyle buldum. 
Bazı klmıeler gUrGyorum. tenkkOle 

ııtınıp meynları bile yıkamada•, tozu 
toprafı ile yiyorlar. Bu gibiler ha1ta 
olur1&, kabahat nhbat mQdlründe ml? 

"' Ihsan YUcal Tophane, Bo• 
ıazkesen ı 

- Haatahktao korkmıya aebep 
aUrmnyorum. ÇllnkO doktorlar bün· 
7emln kunetU oJdupnu ıaylüyorlar. 
Fakat. latanbulda ha.tanelerin laaata 
1&y111oa ı3re çok az olduğunu •ola· 
dıktan ıonra nezle bile olmamaya 
çalıııyorum. ÇöakO on ehemmlyehiııı 
bir buta]ıfın blle butanede tednl• 
alne kail , olanlardanım. Bu sebeple 
halta olmamıya elimden ıeldlfl ka• 
dar çalıııyorum. 

Cemal ( Flruza§a, Cihangir) 
- Otuz 7a1ıma aolioceye kadar 

biç bir ehemmiyetli haatahta 
yakalaamamııtım. Fakat otuz 

Jntımda birıil11 kendimi fena halde 
OtüttOm Ye zatilrrieye yakalandım, 

aıomden acıç kurtuldum. Bir Ha• 
kadar kendime dikkat ettim. ş;mdl 
pek okadar aldırıı ettiflm yok. Allah 
kerim, deyip aeçi1orum. Amma, ıiz 
dlyecekıinls ki, kerimin kuyuıu de· 
rlndir. Ne 7apalım. 

* All Ahmet (Veznecller Lllell 
caddesi) 

- GörUyoraunu:z ki güçlG, kuvvet• 
llylm. Kııç yıldaahrl de fatanbuld• 
yatıyorum. VOcudum artık bQtOn 
mikroplara muknemet 
7em alııtı. Bu ubepl• 
filan korkum yok. 

ediyor. !Jiio
baatalıktan 

Kapahçar,ı Nihayet Tamir 
Edilecek 

Öğrendiğimize g8re. kap b 
çarıı esnaf cemiyeti, çarşının 
tamiri için alAkadar makamlarla 
yeniden temaaa geçmiş olup bir 
taraftan belediyenin, diğer taraf• 
tan da çarıı eanafının lştirakile 
bu tamiratın biran evvel yapılması 
kararlaımışhr. Tamirat, yer yer 
yapılacaktır. 

SON POSTA 

Ramide Bir Cinayet Oldu 

Bir Kadın Kocasını 
Kama ile Vurdu· 

-·----·---Jı·-----···--·· .. ··········-··---· 

Etfalyemin bir bak11 

1 

Kadın Yakalandı, 
Kocası Tedavi 

Edildi 
Dnn ıabah Ramide oturdu· 

tunu ıayleyen rençber Tahir adlı 
birlıl Müddeiumumili~e müracaat 
ederek, karısı Nazife tarafından 
yaralandığını ıöylemiş Ye bir 
dava arzuhali vcrmiıtlr. iddiasına 
gere, Naıife bir hiç yüzünden 
koca•ına kıımlJ ve kamayı çeke
rek g8ia6ne saplamııtu. Müd· 
deiumumtlik Tahiri Eyüp Belediye 
Doktoruna muayene cttirmlı. 
kadıam yakalanmasını da polise 
bildlrmiıtir. Kadın yakalanmııtır. 
lddianm JçyUzü tahkikat netice· 
ıinde anlaşılacaktır. 

Bir Yığın Suç 
Polil, Bulgaryalı Mehmet la· 

mlnde sabıkalı bir gece iwç'ıini 
yekalamıf, bir çok suçlarını tea• 
bit ettikten sonra adliyeye ver• 
miıtir. 

Gece Yarısı 
Sarmaııklı 

Bir Kahraman/ 
Dnn gece saat dörtte Fatihte 

Ahmediye caddesinde (17) nu• 
marah dokumacı dnkkAnına hır· 
sız g;rmlı. DUkkAn ıahibi Şaban 
da dUkkAnın Oıtllndokl odada 
yatıyormuı. Bir ara!ık uyanmıı, 

bütlln dokumaları bohçalara dol· 
duran iki gölgenin sokaktan 
uzakla9hğını görmüş, hemen fer· 
yadı bashrmıı, bir taraftan da 
sokağa fırlayarak bohçaları gö
türenleri takibe baılamışbr. Bu 
sırada bir de polis yetiımlştir. 
Hıraızlar bohçaları ıokaj'a atarak 
kaçmışlar. Yalnız Şükrü isminde 
bir delikanlı kaçanlardan blriıinJn 
o cıvardakl bir boatana girdiğini 

söylemiıtlr, Polis o bostana gir
miş, kimseyi bulamamııbr. Biti· 
ıikteki boıtana geçince orada bir 
adam bulmuıtur. Bu adam polisi 
görllnce: 

- Ben burada ıarmatık yO• 

luyorum, demiştir. Gece yarıam· 
dan sonra bostanda ıarmapk 
yolunmayacağ'ım bilen polb, 
bu adamı yakalamıı 't'e 
dtın mDddeiummiliğe vermqtir. 
Adı Mehmet oğlu Oamandır. Ve 
tevkif edilmiıtir. 

İstanbul itfaiyesi 
Büyük Gösteriler 

Yapacak 
Halkın istekleri, Dilekleri 

Bugiiakn etfai teıkilabnın o 
UçftncO yıldlSnOmll mllaasabetile 
25 Eylülde ıehrimiı:de bUyt\k bir 
T&ren yapılacaktır. Bu Törende 
btltUn etfal grupları bulunacak ve 
Fatlh meydanında halka bUyUk 
gösterJier yapılacaktır. 

Halkın bu göıteraeri iyice gli· 
re bilmesi f çln tertibat alınmakta· 
dır. T6nn ve t•nlik programının 
hazırlanmasına baılanılmıtbr. 

Belediye etf aiyecilik tahsi!i için 
Almanya vo Vlyanaya iki talebe 
göndermeyi kararlaştırmııtır. Bu 
talebeler tahıillnl bitirip geldik· 
ten ıonra Iıtanbulda bir etfafye 
mektebi açılacak, bunlar bu mek• 
tepte öğretmenlik edeceklerdir. 

Dostunu Yaralamış 
DHn gece Galatad Karaoğ· 

lan ıaokağmda 17 sayılı evden 
kopan: 

- "Can kurtaran yokmu? Y•· 
ttıln!. poliı!..,. feryatları lizcrlne 
hadiae yerine koşan devriye m~ 
morları; kahveci Harlıtonun, dostu 
Sara'yı döYllp yaraladıjıoı. aynı 
zamanda inhisar odacılanndan 

Ahmedln de baıındnn aju auret• 
tc yaralı olduğunu görmüşlerdir. 
Yaralılar hastaneye kaldırılarak 
tahkikata baılanmıtbr. 

lstanbul Saglavları Bun
ları Tesbit Ettiler 

Şehrimizde halk ile temaı ha· 
linde bulunan ls!enbul saylavları 
tetkiklerini bugün bitirmektedir· 
ler. Dfin latan bul Hıılkefinde top• 
lanan say1avlar. Halkevinin, muh
telif ko!larıoın idare heyetlerile 
glSrllşmOşler, ihti} açlarını ve te• 
mennilerioi tesbit etmişlerdir. 

Bugün de, ŞiıJi ve Şehremini 
Halkevi şubelerinde toplanacak· 
lar ve bu suretle temaıları ao
nuna ermiş olacaktır. 

Saylavlar bu istek ve dilek· 
lerin imkan nisbetinde yerine ge• 
tirllmesi için lanın gelen faaliyet• 
tc bulunacaklardır. 

Olunca Böylesi 
Olmalı! 

Karpuzcu Remzi karpuz &at
mış, fazla para kazanmış. Bir 
meyhan~de fazlaca içki içmlı. 
Arkadaşı Şevkete de rakı ikram 
etmiş. Sonra ıevket!e sokağa çık· 
mışl r. Evine giderken Şevket 
komasını çekerek Rem:z:iden para 
idemi§ ve o sırada da cürmllmeı· 
hut halinde yakalanmıştır. Mtid· 
deiumumtlik Şevketi tevkif ettir· 

• t' mı~ ır. 

••• .. •••-••••••••••••••••••••••••••••• .... •••••••••••m••••• 

31 Derece 
Hava Diin De Epey 

Sıcak Geçti 
Yeıilk6y 

verd'ği mallı· 

mata göre. 
dil 1 rüzgar 
poyrazdan u· 
mit, hararet 
derece ıi en 
çok 31 e ka· 
dar yDkıelmlt· 
tir. Builin ha· 

. va yine rUz• 
garlı ve bu· 

R111at 

lutiu geçecektir. Hararet derec .. 

ıinin dü mesi muhtemeldir. 

lst nbul Halkevinin Durumu 
Deği9ti 

İstanbul Halkevloln durumu 
dUn değlımiıtir. Halkevi, partinin 
Eminönü kaza koluna bağlanmıı 
ve baıkanlığa, partinin EminönD 
idare heyetinden ve lıtikJAl llıesl 
direktcrü Aıah Sırrı getirtlmlıtir. 

P•zar Ola H•••• B. Diyor Ki ı 

Oflnön 

Bir iki 
Satırla 

Telefon iti 
TeleFon tirketinin satın altnml 

hakkındaki mukuveleaame h•nO 
imzalanmamıttır. Düo de t irketl 
dlrektör?Ok binasında hOkümet mil 
me11illeri ve ıirket delgeleri ay 
ayn toplanmıılar ve kendi aralarıncl 
konuıınalar yapmıılardır. 

* • • 
lran lfgUderl 

lran ftkOdul ( MaalahntgOzarı 
Nuri lafendlyarl, dan Ankaradun ıohr 
mize gelmiıtir. 

.. • lf> 

O Da ÖldU 
Ayın on dördünde Allbey k8yiln(f 

bir toprak çökDnUilil olmuı, ameled J 
blrlıi almOı, arkadaıı Kerim de yara; 
lanmıştı. Kerim de dOn Cerrabpaıa 
hastanesinde ölmUttUr. 

.. * .. 
Edirne MUfettltl 

Edirne mıntakaaı adllye mUfettllJ 
Muzaffer dOn lıtanbula gelmlttir. 

* * .. 
Zaharln 

GUmrUkte iki sandık sahipsiz Y 

lr.açak :ıabarlo bulunmuı. müıade 
muameleal yapılmııtır. .. . .. 

Kadıköy Tramvayı 
KadıkÖJ tramnyınm Kurbafal 

der•y• kadar uzatılmuı için çalıım 
lara baılanılmıttır. Hat dlSıeome 
dlr Yakında seferlere baılanaca~~ır. 

Jf- * • 
iki Yangın 

DDn Yeni köyde ve İç ErenköyGıtU 
iki yangın olmuf, bliyümelert_ijl 
meydan verilm•d•n ı6ndlrll?müttfl,. .. .. .. 

it Kanunu 
lıtaolıul aanaylcilerl dOn Tlcart.J 

Odaaında toplanarak lı Kanunu eti 
rafında ıarilımüıler. Ekonomi B~ 
kanhjı it müteha111ıının inhatıaı 
dlnlemitlerdir. . .. . 

TUrk • Yunan 
Yeni TOrk .. Yunan ticaret ln1aı; 

maaı yapılmak U:ıeredir. Y akındi 
lmzalanacakbr. 

* .. • 
Bir istek 

Kaaımpaıa halkı yolların bozuk 
lupndın baluederek Beledlyıy 
mGracaat otmlıler ve Nahncı yokUf 
ile Kulakı1z ve Karaman yollarıol 
yapılmaaını latemlılerdlr. .. .. .. 

Kalp Durmesı 
Haydarpaıa Bıçakçtçeımede 1 

ıayılı evde oturan 50 yatında Ayt · 
ııokak ortaın~da kalp durmaıınd 
lSJmOıtlir. .. .. .. 

Mecidiye KöyUnde 
Belediye Mecidiye köyO için bf 

imar projul hazırlamaktadır. Bun\l 
için ıellti gtızel yapılar durdurulmup' 
tur. Köyde bahçesiz ev yapılma11di 
izin verilmiyecektlr. 

.. * .. 
OtobUs Servi ı 

Belediye elindeki otobilı . imtly~f 
aındao iıtif ade eder•k ıehrın ba:f' 
mevkllerlnde otobO. ıer•iılul lhd 
etmeyi düıünmektodlr. Yakında baro 
kete geçecektir. 

- Yakında yeni bir moktep açılı- ı 
yorn u9, duydum, memnun oldum, Ha· 
san Bey 1 

••• Bu, bir aıçı mektebi olacakmıı .. 

1 
... Bur dan her 1ene bir çok yemek 1 Hasan B. - Güzel amma, l ir de 

azmenlorl vetiıecekmiL 8 fÇI tutabilmek için bol para kazanmayı 
' ,.. 6ğretecek mektep açsalar keıke 1 



21 Ağustos ,. 
Hergün 

Hapisanelere 
Düşen 
Küçük Suçlular 

' 

.. -
1 mi? Gazetelerde g6ı:UnUıe lllıt 

Bebekte Hüseyin isminde 
)'atında bir çocuk, dört yaı 
bir çocuta taarruza kalkıyor, 

14 
ında 

po-

aka• lls haber ahyor, Htlseyinl y 
byor ve Adliyeye Yeriyor. Ae tiye 

kke• Çocuk hakkında tevkif mUı:e 
r4»si keılyor ve çocuğu T evkl fha· 
rıeye sıönderlyor. 

laa• Bizim tevkifan• ye hap 
nelerin hali malum. Buraya 
Y•ımda bir çocuğu göndırm 
onu ılmdlden hır1ızlar veya 

14 
ek, 
ka• 

tlller mektebin• yazdırmak 
nıektlr. Çocuk burada yank 
etler, dolandırıcılar içinde ah 
ıızhA'ın nevilerini öğrenecek 
oradan çıktılı zaman artık, 
f11yonel bir hıraıı olacaktır. 

d .. 
.. 1. 
ilk· 

•• 
pro· 

Cezadan makıat, çocuğu 

nılyete kaıandırmakıa tut 
Jol yanlııtır. 

* 
Birkaç Hne evvel bir 

Ankara Haplsaneslnde bir 
lradaşı ziyarete gltmi§tlm. 

c .. 
ulan 

1Un 
ar• 
Ba· 

Da mahpuılar ara1ında 1 J. 14 
)'•tında bir çocuk gösterdi Y e ıu 
lllaliimab verdi: 

ple· - Bu çocuk yatı mekte 
rlnden birinden çıkmıf. Gide 
kimse yok. Ne yapsan. Ka 
lıöıelerinde plneklemlye, öte 
den berikinden yiyecek dilenm 
mecbur olmuı. Nihayet bir 
aç kalmıı. Ve fırından ek 
ıelarken yakalanarak tevkif 

cek 
h~e 
kin· 
iye 

gUn 
mek 
edil· 

tirli· mlı. iki gtln evvel buraya ge 
dl. Sabıkalılar ar&1ında ge~e 
iki gün, bu çocuğun bUtUn h 
tım klrletmlye ve onun b 
fstlkbalinl karartmlya kAfl g 
Çtınkü arhk bu çocuk cem 
tçlo kaybolmuıtur. Buradan 
tıktan ıonra yapacağı t•Y ya 
ııılık veya dolandırıcılıktır. 

n bu 
aya· 
Ut Un 
eldi. 
lyet 
çık· 
hır-

• 
fıtanbul haplaan11inde bir 

çocuklar koğuıu vardır. On d 
le on Hkiı yaı arasındaki kU 

ört• 
çille 

ıuçlular burada yatarlar. 
Bu koğuıu bir f ır1at bulup 

rant etmenizi tavsiye ederlr • 

ıl· 

OZU• Çocuk naııl dUıer, n11ıl b 
lur, •• buraya girdikten ıo 
neler öğrenir, bu ıuallerln cev 
Jarını araıtırmak için bu ko 
kadar enteressan bir yer olam 

nra 
ap-

A'uı 
az. 
An· 
çln, 

Buraya bir gUD, bir dUkk 
dan bir kUçUk top çaldığı 1 
bir hafta hapao mahkum ed 
14 yaıında kUçOk bir çocuk 
tirdiler. Bu çocuk ana kuca 

ilen 
ge· 
ğın· 

dan ve mektepten baıka ,., 
ıörmemlı, masum bir aile 
çoeuğu idi. 

ek, lllc geldiği gtın mahcup, Urk 
çekingen bir hali vardı. BU tlln 
ıUn ağladı. 

ikinci glln göı yaıları d 
•e derdini a vutmek 1 çln yeni 
kadaılarlle oyuna daldı. 

indi 
ar• 

ı)dı. ÜçUncll gUnll yırtıldı H aç 
Hafta ıonunda haplsane 

cıktığı zaman tekrar buraya 
mekten korkmayacak kadar a 

den 
gel· 

hı· 
mıı ve öğrenmiıtl. 

• 
K111adan hisse: 
Çocuk mahk•melerlne YI 

euk 11lahhRnelerine ihtiyacı 
vard ır. Adliye bu lilı:umu an 
mıştır. TeıkllAta ve faaliyete g 
mek üzeredir. Fakat acele et 

ÇO• 

mız 

la• 
eç· 

m .. 
Udir. 

SON POSTA 

Rs•imli Makale 

• 
b 

r 
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ı 
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Bir mlllet, ancak batan luınetlerlnl 1erlnde kulla. 
ır1a, tam raadımaala llerle7eblllr. 

Na11l bir 111aklneala bazı aletleri boıuk olduta •e1a 
•tka bir makinede it1ıt1Jdltl uman iyi randıman alına• 

mana, blr cemi7etla fertleri de yerli 7erlade çalıttırıJ. 
mana iyi aetlce alınamaz. Mlhendiı mualllmllk, mualllm 
encberlik, mimar tticHrlık yapaa blr ceml1ette, tı 
ölilmO boz.uk demektir. b 

a H•psini Çalıştır a 

it b81UmG, iyi rHdımaa elde etmenla ID blrlncl 
ıarbdır. 

lkiacl fart da, btltGa bu ku•••tlerl çahttırmaaıaı bil· 
mektlr. Bir memleket battan baıa imara muhtaç iken, 
it bulamayan mimar, •Glaendlı, aan'atklr bulunma11 çok 
fenadır. Bu da çalattırmuını bilmemekten dotar. 

Hepılal çalıtbrmah •e Jerli 7erlnde çalıttırmalı. 
hayat makaaizmuı bu ıuretle ayar edilerek tam raadı· 
manlı çalııma yoluadaa yOrllnmelidlr. 

~ .............................. , .................................. ı-... 

DABi'Li 
Buğday Istihsalimizin Durumu 

Bu Yıl Ekmek 9,5 Kuruştan Aaşağı Düşmeyecek 

1 
i 

Boraa lstatlıtlklerinln un flat· ı 
aranda devamlı bir lnlı göıterme• 
ine rağmen ekmek nerhı 10 buluk 
kuruşta durmaktadır. Ekmek narhı 
kısa blr mUddet tince kırk para 
olarak yükseltilmeye baılamıı, bfr 
mUddet ıora da yirmi para indi· 
r 
t 
IJmlıtlr. Bugünkü bor1a lstatlı· 
lklerine a6re ekmek flatanın 1 o 
kuruı 22 santim olması icap et• 
mektedlr. Fakat ekmek on buçuk 
kuruıa indirlldltl zaman oarhla 
ı O kuruı 60 1&ntlm olmHı icap 
dlyordu. Beledlye timdi 17 ıan· 
im fazla narh koymakla 11klden 

e 
t 

t 
koyduj'u 10 1antlm ekılk narhl 
azmin etmlı olmaktadır. Bunun 
çin ekmek flatları fndfrHeme• 
mlştlr. 
1 

1 
Borsaya dUn 569 ton bufday 

8 ton da un ıelmlıtlr. Iıtanbu· 
un gOnde 300 ton buğdaya lhti• 
acı vardır. GUnlUk g•llıten lhraı 
dilen miktar çıkarıldıktan sonra 
ehre ancak 225 ton buğday kal· 

1 
)' 

• 
' makta, ııerf kalan miktar ıtokdan 
arfedllmekte, bu ıuretle ıtok • 

b 
o 
h 
1 
y 
v 
b 
)' 

k 
y 

miktarı da eksilmekte, bunun için 
uğday Hatlarında temevYUçler 
!maktadır. Bununla beraber bu 
al devam etmlyecek, yakında 

ıtanbuJun buğday '' un ıtoku 
llktelc:cektlr, çUnkU fada 1•111 
ardır. Ancak bu yıl ekmeğin 9 
uçuk kuruttan daha aıatı ln~i· 
eceğlne muhakkak nazarlle ha• 
ılmaktadır. Çünkü latihtal •aıl· 
eti bunu icap ettirmektedir. 

~ 

ltalyan Zabitlerl 
Taksim Abidesine 
Çelenk Koydular 
Evvelki gUn limanımıza gelen 

iki ltalyan mektep gemlılnln ge

tirdll'I ltalyan ıabit namıetlerl, 

dUn 1abab Takılmdeki CUmhurl· 

yet Anıtına törenle çelenk koy· 
muılar öğleden sonra da ıehirde· 

ki aezintllerin• devam etmlılerdlr. 
Reaimde çelenk konulduğunu 

görüyorsunuz. 

iSTER iNAN iSTER 

Ekonomi Bakanı 
Celal Bayar 

Bugün lzmire Hareket 
Ediyor 

Ekonomi Bakanı Celil Bayar 
dlln ıehrlmlzdekl ekonomi mUea· 
111elırlnde bazı tetkikler yap
mııtır. Celal Bayar bugün Ertut· 
rul 1atile Bandırmaya hareket 
edecek, oradan da trenle lzmlrt 
aldecektlr • 

Ekonomi Bakanı lzmirde yarın 
arsıulusal lı:mlr panayırını açacak 
ertesi gUn Nazilliye giderek SU· 
aıer Bankın orada yeni kurmaya 
karar verdiği menıucat fabrika• 
ıının temelini atacaktır. 

Celil Bayara SBmer Bank 
umum mUdUrU de refakat etqıek· 
tıdir. 

Pervane Arasmda 
Sahil ııhhlye gardiyanlarından 

Ahmet Yapurdan iıtimbota atlar
ken denize düşmOt ve pervaneye 
çarparak yaralanmııtır. Ahmet 
Beyoğlu zUkfır hastanealne kaldı· 
rılmııtır. 

Hastanelerde Olenler 
Şehir hastanelerinde ölen 

klmıeıiıler ile Adli Tıp ve Mora 
mllesHselerlndeki klmı11lz ölll· 
lerln teçhiz, tekfin '' tedfin( lıl, 
Edlrnekapıda yapılmıı olan gaıil· 
haneye verllmittlr. 

İNANMA! 
HOkQmet, Yugoaıavya ile, Balkan harbinde orada 

ma1 n mlUk bırakaaların emllk n arazlal hakkında 
Ve bllkQmete nrdlk. 

bir anlatma yaptı. Şimdi burada bulunan emllk ve 
araı.l sahiplerine verilmek llıere muayyen bir para 
aldı. Bunun Oıerlae Yugoılnyada ımllk Ye arad 
bırakanlar, llQkQmete mOracaat ederek bıraktıklara 
malların miktar n kıymetlerini blldlrmelerl lD:ı:umunu 
ilin etti. 

Hepimiz •e•indlk. Babalarimısdan kalma Hkl ta-
pular mısı aandıklardan çıkardık. GOnlerce utraııp 
ıuretlerini çıkarttık. Paralar aarfederek daktilo ettirdik, 

Malımızın tam karıılıtını alamıyacafımııı blJlyorduk, 
fakat ne de olu ka7bolmuı bir mala mukabil birkaç 
para alacatıa dl7e ınindik. 

Bu mlracaatler Ankarada blr heyet tarafından 
tetkik tdlldl n adam batına verileblleeak pau 
kararlatb• Ne veriyorlar, bllıyor muıunuz? Eğer 
gazetelerin 7aı.dıtı dotru lH, )10. liraya karıılık 
2 para. Yanl ılz orada 100 bin liralık mal bırakmıı 
iaeolı. ellnlıe 2000 para, ynl SO kurut ıeçecek. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

r 
Sözün 

Aşçı 

Mektebi 

-, 
Kısası 

•-------- Ek ·Ta -

Gazeteler, kaç gUndUr, önemU 
bir havadiımit gibi, yazıp duru· 
yorlar: lstanbulda bir aıçı mektebl 
açıhyormuıl 

lniçrede denlıcilik mektebi 
nelse, burada açılacak bir aşçı 
mektebi de odur. Blr çok sebep• 
lerden ötnrO arbk gltgf de revacı 
kalmayan bir mealekte hevesliıl 
bulunmlyacaktır ki, onlar için özel 
bir mektep kurulsun. 

iyi yemek yemek, babalarımıza, 
dedelermlze bas blr merakmıı. 

Buhran, modern bayatın icabatl, 
canan boğazdan gelir olduğunu 

bizlere unutturdu. 
Fıkara bulamadıtından, Hnilıı 

de endamının biçimini bozmamak 
ınditeslle yemiyor. Melfetl en 
ıenlı ailelerin ıofraıında, aabah 
akıam, hatta ek1eriya yalaıı: aa• 
hah veya yalnız. akıam, haılanmıı 
ıebze ile ıekerelz hoıaftan ba19 
ka yemek ıörmek bir fHkRlAdelik 
1ayıhr. Bunlar için mi atçl yetiş• 

tlrecetiz? 
Bu kadarcık bir evliya yeme• 

tini şimdi bayanlar kendileri, ve 
yahutkl orta bizmetçllerl, kaı göz 
araıında plıirlp KurtarıYerlyorlar. 

Eskiden, Iatanbulun bir iki ye
rinde, ez cOmle Hocapaıa ile 
Beyazıtta aıçı kahveleri vardL 
Tnrkiyenln en iyi yemek pfıirlcl 
uıtnları olan Bolulu ve Mengenll 
aşçılar buralarda aranırdı. Yur• 
dumuzun bu iki lli 1ade aıçı ye• 
tlştirdlğl halde, lıtanbulda o va• 
kiti r yine aıçı buhranı Yardı, 

herkeı, eline geçirdiği aıçıyı ka· 
çırmamıya bakar, onun bin tUrtll 
nazına katlanırdı. Aıçı, konakta, 
gelln hanımdan Ye damat beyden• 
de mühim blr ıahıiyettl. 

- Ben duraman gayri.. ıldi• 
)'OD.. hlaabımı aoruYerlnl 

Dedfml idi, etin içi altUıt 
olurdu. 

Bu aıçıların mektebi, medrı· 
Hsl yoktu, DOnyada bir eıt da· 
ha olmıyan o eafeı TUrk 
)'•meklerlnl, yetmlı yedi tUrlU 
tatlı, dört yOz bu kadar çeılt eti 
ve ıebıeılle uıtalar çıraklarma 
ö&retlr, mu•affaklyetin ıırrını 
ocak baıında göıterlrltrdL 

Bizim o vakıtkl atçı baıılaran 
içinde, Almanya, AYuıtur7a, im• 
paratorlarına, lran Şahına, Sıf'" 
biıtan, Bulgarlıtan, ineç kıralla• 
rına, Garbın Hyııız bOyDk adam .. 
!arına parmak yalatıp, yDzOmfizU 
ak eden uatalar Yardı. 

Bunların mektebi o •akıtkl 
bolluk, o zamanki ağ11 tadı bil· 
atıl ldl Tanılyon, damar katılığı, 
mide a•ulılemeıl, hele llnyl (in• 
cellk) merakı meçhulDmllzdU, 
bunların yerine "ılfa niyeti,, 
vardı. 

O vakit, tokluktan 61llrlerdl •• 
Şimdi açhktan ölUyoruı. ikisinin 
de ucunda ölllm olduktan ıonra, 
tokluk, elbette ki açlıktan mU· 
raccahtır. 

Eğer açılacak olan mektep, 
bizleri yine yemek yemeye ahı· 
bracakaa, diyeceğim yok •• 

Yok, eğer haılama aebıe ve 
tekersiz hoıaf pltirmek için aıçı 
yetişt1recekse, nafiledir. 

Megerki, ra~betalzllk yUzlln• 
den bomboı kalan aıçı kahve• 

1 
lerini )•enlden i91lz adamlarla 

L ------------------------------------·----------------------------------------~ ı 
doldurmak makıadlyl• açılmakta 
obuo. 



~ ................. .. 
Yine Bir 
Düzeltme 

Amerika ıazetelerladu biri, 
lnamlmayacak ıeyler ••itler an
ıında Oımanh hllkllmdarlanndaa 
blriacl Ahmedla oa dlrt ralli• 
m.Ue olu mlbıuebethdde kayde
diyor. Hepimiz blllrizkl blrlncl 
Ahmet, N d6rdllllcl padifıh ola
rak on d6rt J•tmda tahta pkb, 
on dört yıl aaltaaat ıllrdl. On 
d6rt rakkamınıa bir lalökmdar 
hayatı Uzerinde bayi• Uç kere 
ıörllnmeai ötedenberl dikkat 
uyandırmakta Y• hemen her tarih 
kitabında bu teaadllf kaydedilip 
durmaktadır, 

Yalnız bu kadarau ya?.. Bir 
kıum tarihçiler ond&rdln tlç kere 
16rftnD1lnl az bularak bunu ço
ğaltmak da fıtemltlerdir. S&s i .. 
ilmi rahmetli Allmet Ratlm, hayh 
emek ....... k 1•scl+ dart dltUk 
ldtabaacla Blırlaci Almedl• oadar
dlacl blkhaclar oldujuu, oadört 
Y8f1DU tahta pktapu Ye oadört 
yıl aaltaaat llrdDthD yudıktan 
ıonra bir on.MSrt daha bulmak 
heYealne kapalıyor, o padlphın 
7apbrcLp altı mlaanU camideki 
ı•efelerla el. oacl&t oldutu• 
JUIJOrL Halbald eerefelerla ... 
yıu onbeftir. 

Amerikan ıazeteıl de rah· 
metil Rıaim tlbl claYramyor, on 
dertleri çotaJb1or. O.un yucL
tıaa ıöre Birlacl Alamet, Oa 
D6rdllncll Padiıalabr. On dört 
JqaDda tahta pkmlfbr, OD dört 
ıene aaltaııat ıllrmllftlr, on dört 
çocuk aablbl olmuflur, on d6rt 
muharebede bulualnuıtur. 

Bunların deditfmlz ıibl ilk 
içil dojna olup ıeıl kalu ddal 
7alandır. Çllaktl Blrlaci Ahmedin 
elb11 erkek, lçD kız olmak lzere 
dokuz çocup Yardı •• o, on d6rt 
kere detfl, IJlr kez clalal AYqa 

gitme mitti. 
Haydi deyellm ki bbim dllzelt

memld pnkH lfhtermlyecek 
kadar bunlar, lt1I d ... eler .toira 
oı.... Ne çakar bundu?. ~mla 
hayat ara11nda eyilik Ye k6tllllk 
do;uran bir mDnaHbet mi •u? 

Fakat ukller bayi• te11dDflere 
çok dejer verirlerdi. Söııellml 
Hammer, Kanuni Slleymanıa 
ODUDCU hicri ..... batında dotmuı 
Ye ODUDCU hlkilmdar olarak tabta 
çıkmıı olma11adan ilham alarak 
( 10 ) rakkamı hakkında bir ıUrll 
faıı yazar. Onun dediğine bak .. 
lıraa aayılann bap bir, ıona ondur. 
imanın el •e ayak parmaklan 
onar tanecltr, iç •• cbt dayplan 
befVd• oa4ur. Kar'aa oa tirli 
okunur, tenatta oa emir vardır, 
laJAmlarda ceımete J(lreceklerl 
mlljdelenenler on kltldfr. itte bu 
kutlu rakkam, o lalaklnn da .. .. 
r•tı tlzerlnde mleulr oluyor .. . 
Hammer• ıın Sllepıaa, oa eY
IAt J•tlftirlJor, oa clel•U aadr .. u-. OD cWt.dar, - altnca. 
kallanıyor, • birik ...,._ t .... 
pyor, • mabarebe ~apıp on M
rtlk .. hlr aJtror. 

Halbuki bu onlann da çop 
•kat, ala telimi OD bByltk fllr 
d..Uenlerln beti kltlk plrclir. 
Yapılan malaarebelerln uy111 en 
deiil oa içtir. On eTllttaa, im 
oldaldan llrh••a. lklllain atla 
belli detJL 

UyamkWı •e1llr•U. deYlrle
rlacle , ..... mm bu &lbl elllH 
bff8plann arbk ,arnlmemHOe 
de anhyorus. 1'•411 Anupa4-, 
Amerlkada blyle rakkamlara d .. 
ter Yeren yok. Prena, diplomat, 
milyoner ılbilerlo incelikleri kaç 
at veya ta1yare kazam geçlrmlı 
olmalannda da aranıyor. 

Ba da bir rakkam lıl amma 
6blrler~nde11 farklal 

ILT. Te• 

MEMLEK_~T HABERLERi. ıİ:~&lıİIB 
Ortahiıar Urrübüa En Verimli 
KPyüdiir 1 
Orğllp ( Özel ) - Ortalalaaı 

kayl Orjlbla nlfuu • kalaba
hk Ye beledi1• tıtklllbaa malik 
kGyleriadea blridfr. KGyde 2700 
aUfuı banamaktıdır. K&JID 
okuma çatında dört ytlz cocuta 
Tardır. K61de 9 bla lira ArflJle 
beı deralaaaell Ye blylk bir 
uloau lhtl•a eden . yeal 
bir okul kurulmqtur. Okulda 
bir tek &tretmen oldutu için 
tahıll çatıada bulunan dört 701 
çocuktan ancak ruz yirmlıl oku· 
tulabilmektedlr. Köyde bir okuma 
•alonu da Yardır. Ortabltarlı Ser 
lbrikdar Hll1eyln tarafından kuru
la• ••ıia kltlphaae ha okuma 
aaloauaa kaldırıbraa hem okuma 
aaloaa zeap.Jeyecek, ham de kapalı 
el.an kitlplaanedekl kltaplardaa 
baUc da latifacle •tmlt olacaktır. 

Ortaht.ar lı:<Syladen bil' sörlalt 

Clmlıuriyet alamaa Atatllr
ktln bir btlatft konmuftur. Klyde 
lzerl kapab bir bujday, bir de 
mey•• •• 1tbıe paıuı Yardır. 
Kay içlndıkl mezarlık kaldınlDUf· 
tır. Buraya reni bir beledi1• 
biaua kurulacaktır. K6yD •ilayet 
Ye kazalarla komıu kaaabalara 
bıtlayan yollar çok muntazamdır. 
Niğde .Ulyetl JOlu berinde 4 
bin metro mlkibı taı çıkarblarak 
bir tonel apı.,., 60 metro uzun• 
luj'unda Ye 50 metre )'llkaekll• 

ğlnde bir botluk doldurularak 
bllylk bir k6prl lnmılmuftur. 

Hllllaa Ortahinr klJI ÜrflbUn 
ea Yerimll k&7lerlnden biridir. 
Fakat iN 111 Maya.ta bajian1111D 
Afet vurmaaı kazana bir parça 
azaltlDlfbr. 

Hava Kurumuna 
Yardım 

Tokat (Ôıel) - Halke•l ıl• 
nema aalonuda naJalJ• mldlrl .. 
rlala we 31 klyln lhtlyu heyeti
• iftiraklle bir toplanh yapıl
mıı, bu toplantıda sehlrll ıazlara 
alt bir koaferau werllmlı ve gu 
tecrl\be.ı yapılmıftır. Burada Ha• 
va Kurumuna yardım için bDylk 
bir teballk .,aıterUmektedJ. Şlm
cli1e kadar 11 bin liu knydedilmlt 
ve 2800 kiti Oye yaııimııbr. 

Kemaliye (Özel) - Darada 
hava teblikftlai bilen Oye yazı· 
luJuıo ıimdlye bdu Yerdikleri 
para 3 bin Urayı bulmuıtur. Ta· 
ahhlit bunun haricindedir. 

Adanıda IDsamırı 
Aclaaa (Özel) - Çocuk Ka

n•• .-..tıa. Y.W.. parkında 
Ttrilea mlıamere pek parlak 
olmUf, Kuruma Gnemll bir ba11lat 
temi• edllmiftlr. 

Bu Yılın Üzüm · Fiatlan 

h•lrtle Ok kuru Gdm mahıulll boraada 

hmir (Özel) - Dk lıuruOzllm 
plyaaaıı açılmadan e•Yel mO.taJı. 
lllller ile ihracatçılar arumda 
blr toplanb 7apli•11 •• yeni yı· 
hn aza. arama lzerlad• konu• 
...-aıtur. Pl1ua1a ilk çıkarılan 
IJeebia fUYU maldan 5 bin ÇUYa-

b ....... •blma""' •• ba ubf 
7 aa .. n lllml S. 8 namara 
...... 9, ' ........ izimi 10, 10 
numua Dzlmll 11, 11 namara 
1z1mı ıs, 12 aamara 1zt1mı 18 
kuruı &zerinde tubJt etmiftir, 
eter flatlan bu rakkamlar Gzeria
de tutmak mOmklln olur1a mil .. 
tabıll sarar etmlyecektlr. 

Nikıardı Kibrit Yok 
Nlkur (Ôzel) - Burada Wr 

•aftadır kibrit yoldm. Halk lıib
rltıizlikten mkuah çekmektedir. 

Karamanda Okuma Evi 
Kar .. u, ( Özel ) - Halk 

partlıl biauıada bir okuma eYI 
açılımfbr. Bilbuıa ıençllk okuma 
evinden bllJllk latifadelu temla 
etmektedir. 

1
-..... ------... 
Em ette 
C•brail 
Köyü 

Emet (Ôzel) - Cebrail kiyi 
kuabaya 14 aaat mıaafede 200 
••il ye 850 nDfualu, Gediz ıo .. .ı 
lzerlne kurulmuı, balkı tahtacı· 
lak yapan bir kaydllr. KByde ilk 
okul yoktur. K6yll bir ilk obl 
kurulmamnı S.temekte, köy renç
lerl de bir Gençler birliği kurmaya 
çahımaktadırı 

Kımaliyede Baraj 
Kemaliye, (Ôzel) - . Dolu 

Wvial aydınlatmak •• tlmendl
ferlerle una,U elektriklendirmek 
için yaptlacak teaiaatı lfletmek 
lzere Fırat ,1ayu bara jınıu buraya 
3-4 saat m .. afedekl Kellek mev
kilnde yapılmaıı dDıllnOlmektedr, 
bunan ~la tq•bbOıJu yapıla· 
cakbr. 

Balıkesir 
Köyleri 

BaHkeur (Özel) - Bahk .. 
JdSylerine ftdan J•tlftlren .traat 
bahçeli Y enlce k&Jlndedlr. Ba 
k&ytın 75 eYI ye 3SO ullfuıu •ar
dır. KGy 1enl kurulmuıtur. 

Yalılar k6JI 120 e.tl •• 750 
allfualudur. Havua ve auyu çok 

pguzeldir. Bu köyde Ha•• Kurumu 
için ılmdiye kadu 350 lira top
lanmııbr. 

Karaçeplı klSyft 90 evli Ye 
400 nUfuıludur. Bu köy Uk ku· 
rulduju zaman bir keçi çobanı 
çepiılnl (keçi yanuıunu) kaybet• 
mit ve dağa çıkıp : 

- Çeplıim, kara çepft1m 
diye haykırmaya baılamıı ve k&
ylln adı Karaçepif kalmıı. Bu 
kayde Şeyh Bedreddin Slma.t 
tarafından yaphnlmıe bir cami 
Yardır. 

Okçular k6yll de yeni kurul
mut k6ylerdendlr. 38 e't'i 300 
nlfuıu •ardır. K6y balkı d••• 
ellikle ıeçiDmektedir. 

Beyşehlrdı Salltk itleri 
Benehlr ( Özel ) - Burada 

aathk lılerl yolundadır. Hftkdmet 
doktorundan baıka 11tma mUca· 
dele tabibi Ye 6 ııhhat memuru 
da vardır. Kazanın 86 kayn Ue 
beraber ntlfuaa 49 bindir. Bu 
kadsr nUfua içinde ancak 300 
ıhll kalmıı haıtalıklı bulunmuı 
vo bunlar derhal tedavi albna 
atınmııtır. 

~11, .. ™ .......... 
ISTAN8Ula -

WP 

ABONE PIATLAAI 

ta .. 

Gel• ..,. •• .. ri .,.,.,,_.. ................. ...., ........ . 
Cevap ~ ;'v:f=m1ar.hıUlll* 

Po9'a lıutuaıu ;tı '*ahi 
Telgraf ıSoopolla 
Telefon 120~03 

Kızlar 
Niçin 
Hediye lsterler? 

• Blw mGddıttenberl bir kıda 
••Uftlyorum. Birlblrlmial çok HY• 

dlt1-ls1 zaanetliyorum. Hatta niıaa• 
lan••JI dötlnilyoruı. Fakat kıa bana 
tok pıra eanh 18rtınlyor. Her g8rll~ 
ftlfl•lıdi hendan bir bedi1• bekliyor. 
Hedl1ulı gittiğim ııtln adeta ıurat 
a111or Onun bu para zaafı beni 
lıkltU10.. Siıı ne deuinll? 

Hayri 
Bunda korkulacak bir ıer 

ıarmGyorum. Kız dalma hediye
den hoılauır. Hediye lıtemetl 
para canla oldufunu ıöıtermez. 
Bir kız için bir erkekten bediy• 
almak, betenilmek ve aevilmelc 
itaretlcllr. V • kız bunun lçia 
hedly•1• fazla ehemmiyet Yerli'. 

* 
"Yeni nltanlıJlm. Nlıaalamım baa 

•ueketlerl beal rtacldı ediyor. HeJ 
buluıumuzda bana adeta ımlr nrl• 
r•· Her tıtıdltl•1 yaptarmak iıUror~ 
IWa de ltlraa edeml1ora-. Fakat ı..; 

laalde hoılaamıyorum YI boılanma~ 
dıtımı iıtemiyertk hl11ettlryorum. 
da mltee11lr oluyor. lıtn içinden b 
tirli çıkamıyorum. Ne der1lnhc. 

Nadire 
Nlpahnııla eY•elden tanıtm&-t 

ror innlz, bqlao111çta bu vui• 
7etlerln haaal olma11 tabiidir. Nle 
...Wıtın ilk ınolerl iki tarafua 
birbirine aLımaıı de•ridir. Bu 
denede iki yabancı kartı kartıy• 
oldutu için her harekete baıka 
manalar ••rlnlnlz. HllkDm VeJlıi 
melde acele etmeyiniz. Blrblrlniıe l 
ahftıkça hareketlerinizi daha tabii l 
Ye daha yumuıak görmiye bat- · 
IU'llnlL Hakikat hayalden kuY• 

Yetlldir. ,,. 
,_ Yeni nll idim. Bir otomobil ka• 

saaada kocamı kaybettim. Onun ... 
fıtındaa ıoara kayıaYaldeml• blı 
arada yaııyorum, gencim, çirkin d .. 
tillm, yenld.a nleamek iıti1orum. 
Fakat anam kadar HYdltlm kayna• 
aamı kırmak lıtemlyorum. Bu iflD 
içinden a&1ıl çıkayım? 

Bedia 
Bir genç kadın blltDn ömrtloll 

kayoanaınnın yanında geçiremez. 
Er geç evlenmeye mecburıunuz. 
Genç iken önllollze çıkan fıraat• 

tan lıtifade etmek her halde ıizla 
~ içla daha hayırlı olur. Kaynana• 

nıza yaziyetı anlabr1anız, her 
halde o da ılzl mazur görllr 
•anıram. 

TEYZE 

Bir Doktorun 
GUnlük Çar,amlta 

Notlarından (*) 

Kahve Tiryakiliği 
Orta yatlı bir basta muayeneye 
geldi. ıstırabı bat dönmeaindea ve 
bip çarpmtıamdantlı. 
Dlaltdim, muayıae •Wm. 
On aekiz ıeııtdenberi müt.madiyen 
bh•e Jçiyormuı, igkiye Ye ıigaraya 
inhimaki yokmut, birook mu.ay nı 
olmuf, çok Ulç kullanmı1- Blll bu 
bat dönmeai ekallmiyor, bllikiı or
tıyorm•fo .Haıtaııın rec;ıt.leılnl tnte 
kik ettim. UZTi huWıkla alikac:.ır 
biı .. y görmedim. 
Kendisine kahvı tiryakiliğiai artık 
bırkmaıını ıöyledim. Bir hafta ara
daıı ceçtiktto ıonra ayni hutam 
nvinçle hanı geldi Ye teıekkür ettı. 

r> Bu aotları kesip •aldaJıım, 1ab 
ltlr a.blm• 1•Pıtbnp kolleblJOD 1a,.. 
aıs. Saluatı aamanımsda bu aotlu I* 
elekler slW ........... ,.u..wıır. 



SON POSTA 

ir Mily n 
Telefon Bir 
Arada 

ihtilal i ? 

Leningrat şehrlnde propngnn· 
R d d ,., da konferanslarını 
~sg_a ~ o.. bUyUk meydanlar
gıbı bır lıo· d toplanacak hal· 

parlör ka duyurmak için 

20 kilovat kudretinde bllyOk bir 
Hoparlör yapılmı tır. Bu Hopar
lörden çıkan sea bir milyon tele
fon mikrofonunun m cmuundan 
çıkacak sesten daha kuvvetlidir. 

* aşk nt't Özbekistan, Tac· 
gistan ve Kırgız lllerlnin 

- 8-,;-
9

-11-k-b-ir- tam bir haritaıı 
yapılmaktadır. Bu 

harita haritanın bUyUk· 

lUğU 500 metre murabbaıd11. 

* 
'aşkent ile Moıkova ara• 
sıoda telgraf ile her nevi 

··R-u_s_y_a_d_a_t -1-_ fotoğraf nakline 

f 11 ~ bavlaomııtır. Bu 
gta " ıo· maksatla Rus mil• 
toğra/ nakli hendislerl tara-

• 
1 

Bir Çok Kabileler 
Ona ltihak 
Etmiıler 

Londra, 20 (A. A.) - P3tl Parla• 
yen gazetcıııine glfre, Ruı - Efgan 
eıoırı ynkınında bulunduğu ıöylenllen 

eski kr l Amanullah ıınır Qzerlndek1 
Efgan knr kollarinn hilcum tmek 
için hazırlık yapmaktadır. Eıkl kralın 
harar tli bir taraftarı olup Amanulla 
yeniden t hta geçtiği tekdirde önemli 
bir me•kie atanacak olan "Fa lr., 
Lcnnm'm bu hareketin elebaııaı 
olduğu söylenmektedir. Harbetmek 
Oıore kabileleri bir raya toplayan 
Lenam, kendilerine zengin ganimetler 
vadetmektedir. 

Mamafih, Amanullalun Ruı - Af· 
gan ıınırı Dıerlode balnadujtuau Uıyit 
edecek iai,blr d lil yoktur. 

a 

Eakl kral Amanullah 
Türkiyeyi ziyaret ettiği gUolırde 

-
ş. 

JYugo. ia;y~d;L; 

Kuvvetli Bir Parti 
Kuruldu 

Bu Parti Bugünkü Kabi
neyi Tutacak 

Bel1rrnd, 20 ( A.A) - " YugoslnY 
radikal birliği,, adında yeni bir parti 
kurulmuı ye beyannamesini iç bakan
lıaa vermlttlr. 

Bu p rtinln çoğunluğunu, btıvta 
Atza Stenoynl~ olmak Clz: re radi
kaller, baılarıoda Spaho olmak Qıere 
Boına müFlilmanlnrı v baılarında 
Monseoyllr Koroı•tz olmak Ozore de 
Slovak Ki rikalleri teıldl etmektedir. 

Y nl parti Yug'oılnvyadn kurulmuı 
n bGyllıı: :eı7aaal parti olacak, ve 

bugilokO hOkumetl tutacaktır. Yeni 
partinin ılyn saıı buıOnkO dıt 11ya• 
aadır. 

fından yapılmıo yeni bir let 
kullanılmaktadır. Bu alet ile gön
d rilen resiml rd titreme azdır. 

us yada: A anyada: 

• 
oskov gazeteleri (Gor-
nef) de bir köyJUnUo ma· 

•-F:-a-y-da_l_ı_b_i_r lik olduğu ineğin 

Bir 
F 

Su Bas ını 
aketi Oldu 

Berlinde Bir 
• 

Tünel Çöktü 
·--

20/ş iGö Ü dü,BirDe 
l k bir batında dört 
ne yavru yaptığını 

yazıyorlar. 

Moıkova, 20 (A.A.) - 18 ağustoıta 
Rostof tarındn yağmur ve dolu ll 
knrıtık bir fırtına hOkOm ııDrmilf, 
oıhrln atağı mnhellelerl ıu altında 
kalmııtır, Şehirde gelip geçme dur• 
muf, 26 eY yıkılmıf ve yang:ntnr ol· 
muıtur. ıs lnaaa, 15 at ölmaı ve 20 
kiti yııralanmıttır. 

angın Oldu 
Bu garı tanda : 

omüni ilerle 
Mücadele 

Bertin, 20 ( A. A.) - Mctropo1lte· 
nln yapı1mahta olnn bir tllnell 150 
metre uzunluğunda ç6kmOıtOr, 20 
kudnr ifçl in yıkantı altında kalmıı 

Pariı, 20 - PampeJun kiJIHalnd n olduğu sanılıyor. Birçok tfoiye 
çalınan mDcevherler bulunmuı, birçok grupla,,, yıkmtıyı ortadan kaldırmaya 
klmıel r yakalanmııtır. baılamııtır. Bu gruplara yardıma 

Sof ya, 21 ( Ôzol ) - Memlekette -tc Nevyork, 20 - Meıbur tayyareci gelmlt olan ınHblahmer grupları, 
komünistleri mOcadcleye devam Villl Poıt il arkadaılarının cesetleri henOı hiçbir naaı çıkar nmıılardır. 
edilm ktcdir. Trnna zabıtası, evvelki Loı Angelosa getlrilmlttlr. 
gün, Gvglevtsl köyünde ıabık komQ- § Parla, 20 - Batbakan Laval'in Sergide Yangın 
niet p rtiıl aekr teri Nantl Çerven- kızı ile Kont dö Şambrön evlenml.. Berlln, 20 (A. A.) - Radyo aergl-
kof'un e•lndo, ansııın bir arattırma lerd ılnde mnthlt bir yan1r1n çıktı. Yon• 
neticesinde birçok komtinlıt edebiyatı, § Mfti~, 1!0 - Belçika kralı ve gın, aalonlardan birindeki kuralrkDlden 
beyannameler naaire gibi tahrik krallçeal buraya ıelmişler, bir dat (kısa dene) llerl 1relmi1tir. 

edici kAğıtlnr bulmuotur. geslntlıl yapmıılardır. Her taıafın alevlerle kaplanmıı 
~~~~~~=====---=~~,==~==========:===:~==~=;;:;=:==;= 

Bir balkonu var ki demirlerini 
saran hanımelleri, yaseminler içe• 
rlıini göstermiyor. Pencerelerinde 
galibn mavi renkli krep perdeleri 
var ki en hafif rlli~gar onları 
kanatlandırıyor. 

Ve ben bu ince, ıade dekor 
içinde dış arı bayatla müoasobe· 
timi kesmiş bir halde yaııyorum. 

Kalbim o kadar dolu, hayabm 
o kadar dolu, evimin saadeti 
oko dar dolu ki dıf arısı bana ar· 
ıu duyurmıyor. 

Bu evde yalnız kocamın, o 
kocam ki benim seYdiğim ve 
beni seven erkektir. Onunla; 
yalnız onun aeıinl dinleyerek ya· 
ııyorum. 

Bu yuvanın havası benim. Ko-
kusu benim, erkeğl benim. Her 
eyi benim. işte hayalimde belir

tebildiğfm, şcnl endirdiğim saadet 
bu kadar. 

Ne pırlanta, ne otomobil, ne 
Paris terzilerinin modelleri bu 
hayalin içinde yok. 

Fak t hayat, tesadUfler bana 
o sade hayali unutturmak için 

önüme hep lUks ve şatafat yığı• 

yor v ben bu ağır, aldatıcı ha· 

yat fçlnd yuvarlanıp gidiyorum. 
Ali Sami Beyin daima otur• 

mak için lsvlçreyi ıeçmesl kendi 
hesabına pek doğru.. Buradan 
sağa, sola p k kolay gidip gele· 
biliyor. 

Parlste gezdirdiğini söycJiği 
meb'us denüıt Geneve'de bir 
hafta kalacakmış. Ali Sami Bey 
şimdi onu bekliyor. 

Parist gezip eğlendlkt n 
sonra memleketlerine dönenler 
lsviçrede bir iki hafta dinleni· 
yorlar. Aralarında bu bir ıif re 
gibi olmuı. 

- Iaviçrcıde mola verdin mi? 
Diye bfrbirlerino soruyorlar. 

Bu mola verişin manası bu. 
Parlsto koştun yorulduıı.. lsviç· 
r nin temiz ve sakin yeşil köıe· 
lerinde dinlenmedinao Avrupa 
kUrU tamam olmaz. 

Şimdi Avrupa seyahatı da 
moda oldu. Memlekette biraz 
tüylonen, yahut yolunu bulnp 
A"rupa seyahatine çıkıyor. Ve 
Ali Sami Bey gibi memleketle 
alışverişi olmakla beraber devamlı 
surette Avrupada yaşnyanlar bu 
ziyaretçileriQ adeta tercUmanlı-

ğmı, Yehberliğini yapıyorlar. 
Pariste gezdirdiği meb'uı geldi. 
AU S mi Bey onu bizim ilk 

indiğimiz La residence oteline 
yerleştirdi. 

V ilk kıam yem ğlnl bera
b r yedik. 

Meb'us, y nl girdiği bu Alemd 
bir falso etmemek için dlkk t 
eden, fakat eninden, yakasından 
yine hamlığı patlakveren pehlivan 
yapıla bir adam. 

Sofrada onu aramıza almıştık. 
Y aban·cı bir toprakta in an bir 
m mleketliaine rast geldiği zaman 
kim olursa olsun onu adeta en 
yakm bir dostu gibi benimsiyor. 
Onunla lürkç konuşmak bile 
ayrı bir zevk veriyor, Memleke-
tin halini sorar, güzelliklerini 
tekrar eder. 

Ben de istiyordum ki bu meb'uı 
bana bunlardan bahsetsin. O, 
tkl hafta kaldığı (Pari)sin tılısı• 
mm dan kurtulamamıı, hald ora• 
sını sayıkhyor· 

AH Sami Bey ona bir sllr· 
priz olmak lbere e\•d n rakı 
getirtmişti. Gan')n gümUş buzluk 
içinden bu bilmediği içk"yi çıkardı, 
açtı. Ve arap kadeblerİJi do!· 
durdu. Meb'us Şadan Bey önce 
anlamadı. 

Fakat koku çabuk yayıldı. 

o zaman kulaklarına kadar yay.
fan bir tebessümle elini Ali Sami 
Be}in omuzJna atlı. 

- Yaşa be Sami, yaia be 
canım. 

olmaıuaa ratmen, itfaiye efradı lokan
tadaki mD9terllerl kurtarmıya muyaf• 
fak olmuılardır. 
Üç kurtarıcı, bir a6rvla gardiyanı Ycı 

iki itfaiyeci, düt•n taolar H cam 
kırıklarlle ağır surette 1aralanmı· 
olardır. 

Yaralıların aayııı 20 d~n ibaret 
olduğu ıllylcnmektedlr. 4 numaralı 
hol tamamlle yanmııtır. Radyo kulesi 
Ye lokantanın bir k11mı, alevlere 
karoı koymuıtur. 

Yangın 23,30 a dofru azalmıı v 
sabahın lklsladea et•vel tamemlle 
ıöndürtılmüıtDr. 

Ve bir hamlede dolu kadehi 1 
ğıına boşalttı. 

- l§te ıimdJ göıUm girdin 
Samlclğlm, vallahJ, olur adam 
deği!ain. 

Sonra bana döne,r.ekı 
- Bilmezsiniz, d dl, bu Sami 

Ue ne cand n dostuz biz. Eh, 
haydi bakalım, siz de lçHnlz •• 

Ali Sami Bey bana lıaret etti, 
iç diye.. Fakat ben rakıdan ol
dum olası hoşlanmam. Zaten al· 
kollll içkilere karı ı dilşkUn değl· 
lim. Güzel warap olursa ne is . 

Misafirin neşesini kırmamak 

için bir yudum aldım. 
On'ar içmeye devam ettiler. 
Meb 'us Şadan Bey artık coş

muştu. 

Haftelnrdanberl hasretini çek· 
tiği rakıya kavuşunc bUlbUl 
k silmişti. 

- Oh hanımefendi, diyordu. 
O kötü mütareke gUnler!nd 
bizim en başlı dostumuz bu idi. 
Sami de o zaman Anadoluda 
iş yapıyordu. Hele muharebe baş
ladığı zaman.. Menzilde bir bek· 
taşi tekkesi vardı. Herifler Ö} le 
rakı çekiyor:ardı ki.. (Bol, kaba 
bir kahkaha atarak) nmma yan· 
lış anlamayın. Hem imbik!erle 
ç klyor, hem kendileri çeki) or 
Akr m oldu mu hemen babaya 
haber.. Bir de bakarım. Bizim 
küçUk haaırlı imanına kadar 
dolmuş .. 

Hey gidi gUnler h y 1 

Sayfa 5 

Bu Cinag tin 
uç/usu 
imdir? 

Ali 6lmüı; Cemil yaralanmıı •• 
Suçlular HasklSyd d irmen İfçl· 

!erinden (30) ya,ındn Rec p ile, 26 
ynı nda Halit. Ölen, yara'anan e 
davacılar, auçlular biri blrlerlncı yakın. 
Kimisi amca oğlu, kiml•I teyze zade. 

Hadlıenin mahiyeti karımlak, fddlayn 
göre Receple Halit akrabalarına bir 
davet ynpmıı'nr. Toplanılmıı, fakat 
ziyafet ıonunda da kaYga ç1km14, 
Recep nya Hnllt bıçakla Aliyi öldOr
mlltler. Knvgacılıırı ayırmak O:ıero 
Cemli glrmlı ortnyıı,, o da bir bıçak 
dnrbeslle yere yuvarı nmıv, ölilmden 
güç kurtulmuı. Cemli timdi dancı 
ı ndalye.ainde f87le rınlabyor: 

- Recep, Halit, All arasında bir 
boğu,ma vardı. 

Aliı 

- Yandım! dlyetek )•ere dOıtn. 
Araya ben girecek oldum. Recep: 
- Çekil önOmden.. d di ve beni 

111 lttL Bir d baktım b8ğrllmden 
kanlar llkıyor. Meğer bir bıçak da 
bana snplanmıı v• ben de yu•nr· 
landım .. 

Fakat. •• Suçlular da çok tuhaf id .. 
dlnda. Recep diyor kis 

- Hldiııeye aebep Cemildir. V 
katli de odur. Vak'adan ıonr& yanın· 
dakllere "Ôldilrdllm a ma, b n de 
yaralandım,, demlı. Fakat onu aer• 
beat bırakıp beDI yakaladılar. Halbuki 
bab rlm bile yok. Halit l e; 

- H le ben bOıbOtOn uçsuıum; 
diyor. Varınuılar, vurulmuılar .• Benim 
bir alikam yok!.. 

Arblc •uçlu, ıuçeuz tahkikat ile 
anlaıılaıacak. 

Amerikada: 

Ruzvelt 
Yeni Bir Muvaff kıyet 

Daha Kazanını 
Vatington, 20 ( A. A.) - Cumur 

Batkanı Buz.v lt, bug n pnrlameotonuo 
L\nylt endüıtrlıl l~ln kOçllk mikyasta 
bir kalkınma idaresi kurulmasına alt 
projenin parlamento tarafından 168 
oya kartı 394 oyla kabul edllmeal 
Dıerlne önemll bir munffnkıyet ı,a. 
zanmııtır. 

O günlerin yoksuıluklarını 
pek hatırlamak fst miyeo Ali 
Sami auiuyordu. 

Meb'u Şadan B y, şar p kadeh· 
!erine dolan rakıyı nefes alma· 
dan içiyor ve boyuna aolabyordu: 

- Öyle günler oldu ki rakısız 
kaldık. Para var, llle Ye 1 kin 
dirhemine yUı lira ver en rakı 
yok.. amnonllah.. vaktikerahat 
gelir. Hepimiz bir!birimiz baka· 
rız. Hani o rakısızlık yok mu, bil
IAhl kadın yoksuıluğundan daha 
kötü .• 

AU Sami Beye baktım. Kulak· 
larınıı kadar kızardı. 

Beriki de hızla kadehini kendi 
doldurup içiyor: 

- Gurbotilindo kafir daha 
yoman ıarıyor. E Samlciğlm, hani 
bu rakıyı bulmakla öyle iyilik et· 
tin kil Pariste kafiri aramadığım 
yer kalmadı. Rakıya benzer bir 
şey getirdiler. Biliyorsun ya, içi· 
lir meret değil... Efendim, her 
milletin kendine gör içkisi var. 
Ben Sovyet Rusyaya da gittim, 
en iyi votka dan ikram ettiler. 
alı şnmadım. Sen de Pariste met
hettin ettin. Ne ş rabı 
idi o. Anju mu, Dnnju mu nedir ... 
iyi, hoş amme şu bizim rakının 
l eri l tutmuyor vessa am. Kafir 
içki va ' tannth içkidir. Sofraya 
ge di mi kavm v kabilesi ile ,. 
ge,ır. 

( Arkası var ) 
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1935 Deniz 
Kon/ er ansına 
Doğru 

SilAhları azaltma konferansının 
relıi Hendeuon geçenlerde bu kon
ferzn11n Birlncltetdn içinde toplnn
ma11na 'air u,: ıı olanlara bir teb!ig"t 
yaptırdı ve herkHl ııctldllrdll. Uzak 
Şarkta araaıra kan göTdeyl ıı~HOrür

ken, bugünlerde de Habetiıtanla 
balya arasında harbin patlak nrm•· 
ıi beklenirken böyle bir tebliğ ha· 
kikaten komik bir feydlr. Sillh
lan azaltma komedyuının aahn•leri 
haz r:ann dursun, lngiltere hllkumeti 
de, geçen hafta baıı d•vletlere gön
derditl bir dnetname ile Vatlngton 
deniz muahedulni imzalıyen devletleri, 
deniz ıilihları etrafında açılmıt olan 
iki taraflı müzakereleri bitirmiye 
davet etmiıtlr. 

Bu ıuretle, 1935 yıll ıonuııdın as 
evnl Londrada batlıyııcak olan deniz 
ailAhları konferans ı için zemin haz r
lanmıt ve temh:lenmit olıun. Amerika 
hiikumetinln fikri, bu huıuıta lngil
terenin ki ile blrleımektedir. 

O da, tıpkı bllyük bir beyanname 
gibi, euıları bozulmakta olan Vaıinr· 
ton muahedesinin yerine konulacak 
bir yeni andlatmanın yapılmaa ına 

taraftardır. O tarzdaki her dnlet için 
az çok bir yıkım demek olan ıillh 

yarııı tekrar batlam111ın. Amerikanın 
bir fikri de Japonya ile arasında 
mevcut olan bugllnkü 3 - 5 niıbetlnin 
muhafaza11ndaki zarurettir. Eter J::ı.
ponya bu esası kabul edecek 0Jur11, 
Amerika, bilmukabele ona, ubit toni
lito esuı farkı Daerinde durmıyacak, 
baı.ı fedakArlıklar yaparak Japonyanın 
ileri ıOrdOtü ihtiyaçları karıılamaya 

çalııacaktır. Akıi takdirde Japonya
nın anlatmak ldememHlna bir mu• 
kabele olmak Ozere Aleutiyen ada
larını tahkim edecek, bllyük okya
noıtaki Amerikan adalarında yeni yeni 
ilıler vOcude getirecek ve buna ben• 
zer daha bir takı• ılliblanma bnır
lıklarına bat Turacaktır. - Süreyya ..... ··-- _,.,...... 

Çerez Ka blllnden 

Elbet Böyle Olurlar J 

Padiiahlık idareainln en bozuk git
tiği bir tarihte lr.mir hilkumet ko· 
nagının bacalarının Uıtiine leylekler 
gelip, yuva kurmuılarmıı. Uçma 
mevaimi henüz gelmeden, bu yu-
vadan kazaen bahçeye düıen iki 
leylek yavrusunu, memurlardan 
bazıları içeriye alıp, yemek artık· 
larile, ekmek kmntılariie bt1le
mitltr. 
OünUn birinde, 1zmirlo, o devirde
ki ünlü simalarından, a.ukat Ruhi 
Beybaba ile bazı arkadaıları, hü
kumet konağının önünden geçer• 
lerken, bu leyleklerden biri, kapı· 
daki binek taıın• oıkarak, orada 
duran simitçi ıablaeından bir ıimit 
kapıp içeriye dotr11 kaçmış., 
Ruhi Beybabanın arkada9ları bu 
hale hayret tdip gülütürlerken, 
Beybabaı 
- Ne gülüyorıunuz? demi9· Bunda 
gülünecek ve fatıl11cak birıey yok. 
Bu leylekler hükumet kapııında 
terbiye gördüler.. Elbette böyle 
olacaklar 1 

* Yine Ruhi Beybaba, doıtu Cin 
Ahmet Beyit KorJonboyunda do
laıırlarkeo, bir köpeğin rıhtım llıe
rindc can çeklttiğıni ıörünceı 
- Azizim! demiı; bak: Köpeği 
( cin ) çarpmış .. 
Cin Ahmet Beyde hlo iıtifini boz
mıyarakı 
- Gerçek! ( Ruhu ) kıçından oı
kıyor !. 
Cevabilo Ruhi Babayı mat etmiı •. 

Bakanlar 
Kurulu 
Toplatııgor 

Tt/lı 

Baıbakanın ve bUtUn bakan• 
lann şehrim:zde bulunduklarını 

haber nrmiştik.Öğrendiğimizc g öre 
bakanlar kt rulu bugün Cumur Baş• 
kanı Atatürkün baıkan~ığı altında 
bir toplan tı yapacaktır. 

Baıbakan İsmet loöntl hmir 
ıeyahatiııi ıeri bırakmııtıa:. 

, SON DAKİKA··----.. 
lTELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 

[_ İzmirden l _ ____. 

-İtalya Hava Ordusunu Çok Kuvvetlendirdi 

Yeni Trakya Ge .. 
11el Müfettişi Cu 
ınartesi Geliyor 

Habeş Harbinin Avrupaya lzmir, 20 (Telefonla) - Trak• 
ya ıenel mllfettişliğine tayin edl• 
len General Kazım Dirik Cuma 
gDnU Bandırma yollle yeni vaıle 
feaine gldec~ktlr. Sıçramasından Korkuluyor 

( Baştarafı 1 tncl yüzde ) 
Durum o kadar naziktir ki, 

hUkumet adamlıuı barışçıl bir 
çözgeye zarar verir enditeslle her 
türlü diyevde bulunmaktan çekin· 
mektedirler. 

Dıt bakanlığında hep Habeı • 
lta:ya meselesi tetkik edil!yor. 
Bu işte lngiltere ile Fransa, ltal· 
yaya karıı müttefik bir cephe 
ha '. inde,jir. Artık her ıey 4 ey· 
illide uluslar kurumunun yapacağı 
toplantıya kalmııtar. Fakat lngll· 
tere devlet adamlarına göre, uluı• 
lar kurumunun kararı ne oluna 
olıun ltalya Habetiıtana hUcupı 
edecek, en mUhim yerleri ele 
g·eçlrmeğe çalııacalchr. Fakat 
Hnbeıiıtanda pek bUyUk menfa· 
atleri olan lngilter•, bu men• 
f aatlerini korumak SU••Yt Kana· 
lını ve Mendep boğazını elinde 
tutmak için her tUrlU çareye 
baş vuracaktır. 

Fransız Gazeteleri Hep Harp· 
ten Bahsedlyorlar 

Pariı, 2 l (Özel) - BUtün ıa· 
zeteler, ltalyanm Habeı itinde 
mızıkçılık yaptığını yazarak Ha
beıiıtanda yakında mutlaka bir 
harbin patlak vereceği neticesin• 
varıyorlar. Yine bu gazeteler, eğer 
Avrupada yeni bir harbin ba,la· 
mama11 iıteniyorsa Habeı • ltalya 
kavğasınm önlenmesi llzımgeldl· 

ğini yazıyorlar. Pötl Prizyen 
diyor ki: 

u Diplomatl•r akıllı davran· 
sınlar, Habeı harbinin Avrupaya 
sıçramasına meydan vermesinler. 
Yoksa vaziyet çok vehametli olur.,, 

Maten ise, bir pire için yorgan · 
yakılmamasını, yani Al.manyaya 
kartı lnglliz • Franıız • ltal· 
yan beraberliğinin bozulmamaıını 
iıtiyor. 

Öte yandan ltalya delgeal 
Baron Aloizl gazetecilere ıunları 

ıöylemittir: 

"- Afrikada 400 bin ıilab 
Habeş askeri karı111Dda 200 bin 
ltalyan aıkeıi •ardır. Habeı itin· 
de uyutamadık. Fakat Anupa 
ltlerlnde Franaa Ye lngiltere ile 
beraberiz. ,, 

lngiliz delegeıi Eden Londra• 
ya 1ıitmeden önce bıradaki Çe
koılovak elçiılyle uzun uzadıya 

kunuıtu, Habeı • ltalya ıörllıme
lerl hakkmda kllçUk anlatma 
namına kendlıine izahat verdi. 

Fransa Başbakana Laval'da 
TUrkiye Bllyllk elçisi Suat ile 
Yunaniıtan elçiıl Polltlıi kabul 
etti, kendilerile bir haylı görUştll. 

Yeniden 16 bin Tayyareci! 
Roma, 20 (A. A) - Muıolfni 

ltalyan bava kuvvetlerini yeniden 
16 bin kiti iliveıile arthrmııtır. 

Habe,ıstandakl lnglllzler Hare
kete Haz1r 

Berbara, 20 ( lngiliz somall· 
sinde ) - Mahallt hükumet, bu-
1ıü11 Habeşistanın Harrar ilinde 
bulunan binlerce lngillz tebeaıımn 
veya lngiliz himayesinde bulunan 
kimselerin, harp halinde, buraya 
gelmeleri için hazırlıklarda bu· 
lunmaktadar. Şimdl:ik hiçbir kim• 
ae llbayıD izni olmadan lnsiliz 
..aomali&ioe l(lrememektecllr. 

--

Tehlikede Olan Yalnız 
Bu akıam General KAzım ıe

refine 200 kitilik bir ayrıbk 
tölenl verilmlttlr. Şölen gayet 
parlak olmuı, içten gelen ıöyleY• 
ler verilmiıtir. Söylevlerde G .. 
neral KAzım Dlriğin 1 O Hne 
içinde göıterdiğl faaliyet ve b .. 
ıardığı itler tiikranla ıayalmııtır. 

Musolininin Prestiji Deği~ 
Tokio, 20 (A. A.) - Gazete· 

ler, Uç tarafla konferanıın uğra• 
dığı muvaff akiyetalzliği çözele· 
mektedlr. 

lnkitaın biç klmıeyl hayrete 
dUıUrmedlğinl kaydeden Nichi • 
Nicbi ıazeteıi, "ltalyan • Habeı 
ka •gasmın f eliketll bir ıonuca 
doğru koıtuğunu yazmaktadır. 

Tehlikede Olanlar 
Okunıin gazeteai diyor ki : 
0 Tehlikede olan, yalnız Mu· 

ıollnlnln prestiji değil, fakat 
ayna zamanda Londra, Pariı ve 
Roma arasındaki ilgilerdir. lhti· 

10 Milyon 
200 Bin 
Kilo Fındık 
Ordu Ve Gireıun'dan ilk 
Parti Fındık Gönderildi 

Ordu, 20 (A.A.) - lllmlzln 
bu seneki fındık rekolteli on 
milyon ikiyllz bin kilo tahmin 
ediliyor. Bugün yeni OrUnden 36 
çuvalda beı bin kilo iç fındığın 
Erzurum vapurile Hamburg'a 
gönderilmeıi dolaylılle pek par• 
lak tören yapılmışlar. ,.. 

Giresun, 20 (A.A.) - 935 
yılı yeni fındık UrUnUnden ilk 
parti 638 çuval fındık içi bugUn 
Erzurum vapuruna törenle yUk· 

len mittir. 

Galatasaray 
Macariıtandakl Üçüncii 

Maçta Y enUdl 
Peıte, 20 - Galata1aray ta• 

kımı, burada Şorokıar takımlle 
yaptığı tlçUncll ma\,1Dda S • 2 ye
nildi. Galataaaraylılar ilk denede 
iyi oynadılar, fakat ıonra yor• 
gunluk gösterildi. 

Orta Tahsil 
Muallimler Arasında De
ğişmelerden Bahıediliyor 

Kllltllr Bakanlıfı erlLAn Ye 
direktörlerlle orta tahıil mek· 
teplerinde vazife gören muallim· 
ler ar&1ında bazı değlımeler 
olacağı, bu arada eaki KUltllr 
MUıteıarı Salih Zekinin lıtanbul 
KültUr Dlrekt'SrlUğüne getirileceği 
söyleniyor. 

Kayseride iki Sağ-
lık Kaynağı 

Yapılan tetkikler neticesinde 
Kayseri havalisinde iki çamur 
kaynağı bulunmuştur. Bu çamur· 
lar bE\zı hastalıkların tedavlıinde 
çok şifalı görUlmUıtür. 

Ermeni Taınaklar 
Ve Bulgaristan 

Taşnak komiteıino mensup Er· 
menfü~r Sofyada bir kongre yap
mıılar, harp çıktıaı zaman Bulgar 
bayrağı altında toplanmıya karar 
yermitlerdlr • 

malki, bundan Roma ile e;rITD 
araımda bir yakınlaıma doğa• 
cakhr. 

ltalyanlar 12 Adada 
Karargah Kurmadık· 
larını Söyliyorlar 
Atlna, 20 (Ôıel) - ltalya 

elçiliği tarafından Atina ajanıı 
va1ata1ile ıazetelere g6nd erilen 
bir bildirikte, İtalyanların 12 
Adada Rumlara eziyet ettiklerine, 
Adaların karargih haline kondu· 
ğuna Ye aalreye dair verilen 
haberler yalanlanmıttır. 

General K'ondilis 
Tekrar 
Sögligor 
"KışJalarda Cumuriyet için 

Göıteri Yapılamaz,, 
Atina, 20 (Özel) - Rejim Jıl 

etrafında yeniden gazetecilerle 
konuıan General Kondlllı fU 
ıözleri söylemfıtir : 

11 Rejim buhran ııeçirmekte
dir. Ahalinin büyUk bir kıımı 
memlekette kralhiın tekrar ku• 
rulmaaını lıtediğl ıu ııralarda 
kışlalarda Cumuriyet lehinde 
göterller yapılmasını iltizam ed .. 
meyiz. Ahalinin ancak Uçte biri 
Cumuriyetçidir. Nihayet 50 gtın 
ıonra bu da kat'i olarak anla· 
ıılacakur.,, 

Atlna, 20 (Özel) - Haya 
kuvvetleri Bakanı General Niko· 
layidiı aakerlerin siayasal kavga• 
)ara karışmaamı boı görmediğini 
ıöylemiştir. 

Buna Da Vahşet 
Demiyecek Miyiz? 

Bulüar Aıkerleri Dört 
Türkü Öldürdüler 

Sofya, 20 - Eğerclllk klSyOn

lzmir llbayhğı 
lzmlr, 21 (Özel) - llbayhğa 

tayin edilen BurH llbayı Fazlı 
ıu gDnlerde ıehrlmize gelmek 
llzeredir. 

Facialar Doğuran 
Bir Çarpışma 
lımfr, 20 - Bir otobOı ile 

bir kamyon Menemen clvannda 
çarpıımıı, yolculardan bir jandar
ma neferi derhal ölmUş, Iıtabullu 
Ekrem ile kamyonun ıoförll lb 

v • 

rahim çok agar yaralanmıttır. 

Kontenjan 
Ankara, 20- Blrinciteırlnden 

8nlmUzdekl Hazirana kadar olan 
9 Aylık kontenjan llıtesi ve ka• 
rarnameai çıkmııtır. Yolcuların 

beraberlerinde getirdikleri ve kıy• 
.metleri elli liraya kadar olan eıya 
kontenjan haricidir. 

Menıe Şahadetnameıf -
Nelerden Aranacak? . 
Ankara, 20 - Kıymeti elli 

lirayı geçen paketlerle hepılnln 
birden kıymeti elli lirayı geçen 
ve bir ıahıs veya bir firma na• 
mına gelmlı olan paketlerden 
menıe ıahadetnameıi aranma11 
11UmrUklere bildirllmiıtir. 

Belediye Mua vinlifi 
Ankara, 21 (Özel) - iç Ba• 

kanlığı husutıi kalem direktörtl 
Ekrem, lstanbul Beledlyeıl Bar 
kan Muavinliğine Meçllmiştir. 

Kırıehir T ariht 
Ankara, 20 - Kırşehir tarl• 

hinin yazılma11 için bir mUıaba• 
ka açılmıştır. MUaabakayı kaza• 
nanlardan birinciye 500 lira mll• 
kifat verilecek, baıhtı kitaptan 
da bin tane alınacaktır. 

' -···········-····································----de Bulgar aakerlerl dört TOrkll 
ıllngUlerle çok acıklı ıekllde 
ISldUrmUılerdlr.I Bunların hiçbir r 
ıuçu yoktur. Facia, gece bu 
TUrkler boıtanda uyurken ltl•n
miıtlr. 

Ceza işleri Müdürlüğü 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Ankara, 20 - Tüze (Adliye) 
Bakanlığı Ceza Iılerl MildUrlU· 
ğUne Bahkesir Ağır Ceza Baı· 
kanı Haydar Naki tayin edil· 
mlıtlr. 

Şark Zammı 

l Ankara, 20 - Doğu illerinde 
çalışan memurlara Şark zamları 
verilmesi için bir kanun liyihaaı 
hazırlanmaktadır. 

Bir Kadına Tecavüz 
Dursunbey (Özel) - Kireç 

nahiyesinin AkçekUney köyün• 
den Mehmet karıaı Ayıe karda 
koyun otlatırken köyden KAmil 
adlı birisi kendiıine takılmak 
istemiş, Ane de ekmek torba· 
s1Dda bulunan biçakla kendiıini 
korumaya çalıtmıı ve Kimlal 
kolundan yaralamııtar. 

Bu akıamki nöbetçi eczanel4'r 
fUnlardır: 

Eminönü ( Ali Rıza ), Küçük· 
pazar ( H. Hulfiıl ), Alemdar 
( Eııat ), Beyazıt ( Bellnı ), Şehza• 
debatı ( İsmail Hakkı ), Şehremini 
(Nazım ), Samatya ( Teofiloe ), 
Fener ( Hüs•mettin ), Aksaray 
( Ethem Pertev ), Karagümrük (Su
at), Dnkırköy ( Iatepan ), Şfıli 
( Nargileciyan ), Galata (Karaköy), 
Beyoğlu ( Delii Suda, Ertuğrul, 
Daronakyan ), Deşikta9 ( Rıza), 
Ilaeköy ( Halk), Kasınıpaşa (Mer
kez), Kadıköy ( Alaeddin, Rıfat ), 
Büyükada ( Şinasi Rıza ), Heybeli 
( Tanaş ), Üsküdar ( Ahmedlye ), 
Beykoz ( Bezkoz ), Pa~abahçe (Pa
ıabalıçe ), Aııadoluhiıarı ( Anado
iuhiearı ), Ruwelihisarı ( Rumılihl· 
aan ), Sarıyer ( Oıman ). 

•· ---. 
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21 Ağuıtoa 

, ~ Bir 
Hıtıza ~ · 
Rekoru ~ 

FERNANDO 
CORBOBA 
1422. J 480 

Ün:u bir lspan· 
Yol bilgini idi. 
10 yaşmdayken 
incili ezberle· 
nıişti. 20 yaşına 
gelince 20 muharririn bUtUn 

eserlerini hafızasına topladı. 
17 dil biliyordu. 

SON POSTA 

IN.ANIL 
• y 

1 
Dilııyaaın en bUyUk at aa~ı Bir• 1 
mlagaıa 9ehrlndedlr, bir nalbant 

dükkl11ına rek!Am için yapılmı9tır, 

Bu Da Bir Rekor! 
Amerikanın Kolorado tehrinde otu· 
ran Peak emeklemek ıuretiJe 7,020 
metre ytıkıek bir dağa çıkmııtır. 

Geçen Haftanın 
BllruecHI 

Güneş kırılır, yl-
nl gW'up eder, 

1 
fakat hiç dllıme:ı. Ge
ce dllıer, ylnl çlSlıer, , 
fakat biç kırılmaz, 

yekparedir. 

Sayfa 7 

Buffalo 8111 
(Villiam Oordy ) 

1860 yılında A· 
merikanın ısıız ıe• 

1 birleri ara~ıında poı• 
ta tatar:ığı yapı• 
yordu. 

21 &aat 40 dakl· 
ka dinlenmeden at 
UıtUnde giderdi. Bu 
müddet zarfında 320 
mil meaaf e ahrdı. 

.............................................................................................................................................................. 
Her Darbımesel Doğru Değildir 

lngilterede Bir Köpek 
B• K d• D d lngiltere'de 

ır e ıye a ı - ~:~~exb~ö~=~~~: 
ilk Ed. DID bir köpeil 

J ve bir de kedisi 
'Yardır. Bunlar 

Yor ayna 1Unde doğ· 
muılar Ye bir
likte bUyUmUt· 
lerdlr. Araların
da ki doıt luk 
okadar derin YI 

okadar aamiml· 
dlr ki geçimsiz· 
Hil tarif eden 
"kedi ile köpek 
hayatı,. tabiri 
bunlara kat'ly
yen tatbik olu• 
namaı. Bunlar bl 
riblrlerinin ye• 
meklerini çalma
makta, hattı bl
rlıi daha fazla 

yealn diye, diğerine ikram bile etmektedir. Reomimir, 
ağabeyltk 't'azlfesinl UıtUne alaa köpej'in, doıtu kediyi 
kucafına alarak uyuttujunu aöıtermektedlr. 

Bin Bir Gece Masalları Gerçek Mi? 
• il . ... . . . ..................... ....-. ....... ...._... 

Amerikada, TayyareGibi 
Havada Uçan Seccade 
Bin bir gece 

illa sallan na vı 

bllbasaa bunda 
•ık ıık iıml geçen 
•lhlrll seccadeyi 
hUmıyın yoktur. 
Masala göre bu 
ıibirll seccadeye 

lılalik olanlar onun 

tııtUne bindikleri 
gibi, gözOnU ka

payup açıacıya 

kadar binlerce 

ltllometrellk yol 
kat' ederlermlı. 

Ge,onlorde A~ 
llatrlkada Mlyaml 

ıehrl balkı yataklarından kalkıp 
da mayolu bir kadının, handa 
llıuallakta duran bir 1111adenla 
llzerlade oturdutunu ıörllnce 
16derlnl utuıturmuılar, ijrap 
için eıld maHlların nihayet birer 
laaklkat oldujuaa ••lalp olmuılar
dır. F aı.t bir mlddıt IOua ıe-

ylrclltr bunun tılııımla bir 11ce1dı 
olduğunu Ye uçmadıjıaı haki
katte seccadenin g6ıe ıörUnme
yeD bazı tıllerle iki yaadakl 
"A,Çlara b,tb olduiyJu ••laraıı· 
lırdır. Rtı•lillf, Mlya111l lıallunı 

' 1a11rt•a bta aaıauraıı 10ıtır-
melltedlre 

Boliv~qada Armo
nik Çalmak için 
Pehlivan Olmalı/ 

Bolivya dağlıları, ağız armo
nlklerinl blılaı çocuklar gibi 
ceplerinde tafıyamazlar. Çfinkll 
re1lmde dı gördliğUnllz aibl 
Bolivyahların armonikleri tam iki 
buçuk metre uzunluğunda 13 kilo 
ağırlığındadır. 

Bu büyük armonikleri çalmak 
lçln tasanın demirci körUğU gibi 
kuvntll ve Hilam bir çift ciğere 
~alik olmaaı lazımdır ve hakika
t-o de baz.an bütün gece armo
nik ıahp balkı aabahlc!a kadar 

Şu Garip Dünyada 
Neler Oluyor? 

Nova admı taiıyan yıldız 

ıOOO 11ı1 •il· bundan bin ıenı 
r•n bir ••· önce lklye ayrıl· 

mııtı. Bu yıldız 
11t1lıat ile dUnya arasan· 

dakl mesafe okadar bUyUktUr ki, 
hAdlse eanaıında çıkan ılmtek 
ziyası aanlyede 186,325 mil ıUr'atle 
yayıldığı halde dünyamıza henüz 
varmamııtır. ikiye ayrılan yıldızın 
parçalara geçen gUn Kalifornlya 
rasathanesinde San Jo1e tarafın• 
dan görlilmüıtUr. 

• Nevyorkta Mfıtr Hendav adını 
En eski taııyan bir zengin 

dUnyanın en eakl 
a•na aynaaına malik ol· 

makla iftihar etmektedir. Elinde 
bulunan bu eaki eıer, tahmine 
ıöre 3675 yıl evvel yapılmııtır. 

1 

6 taneııi! Monraldı, bir tantal 

Gökten dü· de Nevyorkta o-
bl l turan yedi fakir 

şen r m • aileye çok uzak 
ras bir am<:a tarafın· 

dan ( 3,200,000 ) dolar mira& bı• 
rakılmııtır. 

Bu amca 50 yıl önce Ame· 
rlkadan c•nubi Afrlkaya hicret 
etmiı ve elmas madenlerinde zen• 
gin olmuıtu. Uzak yeğenlerinin 
yüzlerini görmllş değlldidi, adla• 
nnı bile bilmiyordu. 

1f. 
Nevyorklu bir kadın kocasın• 

Bir bıkkın- dan ayrılmak ı .. 
lık e•ari 

temlı ve bu mak• 
aatla 71 tane 

mahkemede adam aleyhine ayrı 

ayrı dava açmııtır. 

Denizde Boğulmamak 
için Yüzme BiJ

mcye Lüzum Yok 
Acemiyi Batır111ayan. 
Bir Mago icat Edildi 

Son teneler Hrfında, mucitler kadınların 

deniz elbi1tlerl Ilı oldukça utraımıılar, tah• 
tadan, camdan Ye aalr maddelerden mayolar 
YUcuda ı•tlrmtılerdlr. 

Bunların içinde ıon defa Holl•utta ak• 
tedilen mucitler konıreainde en naıarıdtk· 

kati celbıdıa mayo, realmde glrdlijllnU:ı 

mayo olmuıtur. Şekil ltlbartle, •lcuda 

yapııarak onun hututunu tebarlz etti• 
ren mayolar kadar ıık değilse dı, 

daha pratik vı dalla faytlalıdır. 

ÇUnkU bunu ıiyen 1lm11lerln 
batmaaına hakin yoktur. 

Mayonun etek tarafında bir çok 

hava cepleri •ardır. Bunu giyea kim11 

denize daldığı zaman bu ceplerde 
bulunan hava dııarıya kaçamamakta 
ve bu ıuretla her cep birer ba• 
lon teklini almaktadır. Ceple
rin bttyllklüğU, bir insana bat• 
maktan menedecek kadar hava 
alacak bUyllkltıktedir. Bununla 
mücehhez olan acemi yUıUcll• 
lerin, mantar, veaaire . fibl 
yUıme aletleri taıımalarma hacet 
yoktur. .............................................................. 

. eğlendiren Bolivya armonikclleri• 
nin göğUılerl bir fıçı kadar 
ııniıtlr. 

' .. 
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kiyde Muhakkak 
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Yazan ı Hatice Hatip -26- ııı • tJ • 935 

Hoca Hanım, Bir Poıis Hafiyesi Gibi İçeri Girmişti. 
umu Alıp Küpün Botluğu Etrafında Gezindi •• 

Komşular glllmiye bq.ladılar 
ihtiyar mavnacı: 

- Şahsene abla dedi •. Herif 
yanılıp bizim mahalleye dnımllt 
buradan da kasa çalamazdı ya 
ya kısmet demlı eakl knpn sırt
layınca fırlamıı gitmlt-

Bu ara omuzuna bir yeldirme 
olan mahalle kadınlan da dqa
rıy a uğramıılardu 

- Ne o •.• Ne olmuf. .• 
- Haydi buyurun ayo) içeri 

işte olanlar olmuş. 
Eski üfllrUkçft MUmlne Molla 

içini çekti: 

- Hırs1.1 kUpU ne yapsın a 
Şahsene Hanım diyordu... Ben 
aann o zaman da söyledim.. Mez· 
beJeden çıkan kOpO ne diye 
evceğzine getirirsin getirdin ne 
diye akıam ezanından ıonra 
yan.on sıcak su dökersin? 

- A... Tövbeler olsun sıcak 
ıu dökmüısem ne olacak sanki? 

- Nemi olacak? .• Allah biz· 
lerI onlardan onları kurttan kuı· 
tan muhafaza buyursun iyi saatte 
olsunlar ..• 

- Söyleme Mftmfnı Molla 
korkudan bayıhrımf 

Eski hoca hanım için( çtktiı 
- Haydi.. beydi zaten ben 

bu gece böyle bir 1•1 olacağmı 
biliyordum, gözüme uyku girmdl. 

Bir polia hafiyesi gibi içeri 
girmişti, mwmu aldı kllplin çıktığı 
yerin etrafına bakındı : 

- işte, fıte... Nah 1abunlu 
ıu izleri. 

Şahsene Hanım kabahat it· 
lemiı yakalanmq bir çocuk mah
cubiyetlle : 

- A kardq dedi artık bu 
son su idi... Musluğa götürmly• 
halim kalmamıtla. 

- Kalmamı§b.. KaJmanıııtı 
amma işte ne iıe bu kadarla 
11kit olsun... Bu gece ben oku· 
rum liflerim, yarın da çocukla 
iel de ıize birer nUsha •ereyim .• 
Kendim için değll ha f •• Malüm 
ya paraı .z Yeremem... Bana yirmi 
beıer kuruş ı•tfrirsiniz ... 

Ve acalp bir ıeyler okuyarak 
famdam kDp8n çıktığı deUte 
tuttu ı 

- Aa ••• Aa.. Şuraya bakımı 1 
Hepsi etildüer... Orada foy. 

lcalide gOzel bir kol dDğmeal 
vardı... Kadın erkek cümltal 
oyuğa bakıyorlardı : 

nim 1enfn nushana ihtiyacım yok •• 
h"ergUn buyursun. 

Ve kndının elliıdekl düğmeyi 
kaptı .•. 

- Böyle misafir her akıam 
buyurıun. Ben onlardan çeki~ 
mem. 

Komıu kadınlar gülüıyor. 
- Şahsene Hanım hepimiz 

kahve isteriz... Diyorlardı. 

- V alJahl hepinize yetiılr 
kalnem yok benim ... Haydi baka· 
lım Cemile Hanım sen bizim gibi 
değil tUcc:ar kanannn git bize bir 
parça kahve ile şeker getir ... 
Erkelner •. bahçe;ri ararken biz de 
birer kahve içelim merakımız 
kalktı uykumuz kaçtı. 

Aktarın karısı Cemile Hanım 
( tüccar karııı ) aözllnll lıltioce 
koltukları kabarmııh: 

- Getiririm amma kardeı 
•vden nasıl alayım kurkarım. 

O zaman on aiti yaşlarında ve 
henUz çapleınlığa baılayan oğlu 
yıhşık, yı!ışık Huriyeye bakarakı 

- Şahaeoe teyze dedi bana 
da bir kahve yaparsan ben 
getiririm. 

- Peki yumurcak, peki ıana 

Spor: 

Bisikletçilerimiz 
Roman yaya 
Gidiyorlar 

Orada Büyük Bir Müıa• 
bakaya Girecekler 

Romaaya bisiklet federasyanu 
Romanya turu aamile bDyUk bir 
mti1abaka tertip etmiıtir. 1725 
kilometredea ibaret olan bu mU· 
sabaka 25 ağuıtoata Bükreıten 
baılıyacalr, tahmin edlldifine görı 
mDabaka 8 eyllUe dofru Jln• 
Biikreıte bitecektir. Biıiklet fede· 
ruye>11u ba mOubakalara itthalr 
etmek ftzere Ankaradan TaJlt, 
Galip, Niyazi, Eyllp. 

da yapanm. 
Şahsen• arkuından ıeslendlı 
- Dört tane de fincan getir. 

* LAmi yukarı kattnkl odasında 
arkası ftstü uzanmıı Almanca bir 
gaıeto okuyurd~ Kapı vurulduı 

- Giriniz. 
Siyah elbiseli beyaz BnlfiklU 

kUçllk bir hizmetçi kız kapıda 
r«Sr:ündU: 

- Ne var! 
- Affedersiniz kUçUk bey fU 

kiiğıdı bana okur musunuz? 
- Hangi kdğıdı ... 
- Jıte. 
Ufak bir kağıt uzattı: 
- Kız knrdeşim getirmJı, Al· 

manca mı Rumca mı nedir? 
- Bakayım. 

Aldı Ye okudu. .• 
- Fransızca imif. 
- Ne yazılı... ıöyleı: misiniz 

•caba?.. 
- " Bu on lirayı size yeni bir 

ktıp almanız için bırakıyoruz. Ha· 
&ersiz bu zjyaretl affediniz.,, 

Bu ne deme~. Nerede bul• 
dun bu ldğıdi. 

( Arlruı nr) 

ispanyada: 

Yine Bolivya ! 
Aıırı Partiler Hiç Tek 

Durmayor 

Bar.aelona, 20 (A.A) - Tramvay 
kumpanyamnıa en 8aem!i garajlann• 

dan bilinde bGyak ölçGde iki yangın 
bomba.ı patlamıtbr. 

Binanın bir kıamı 11kılmıı ve yan
a-ın pltmııtır. Yana-ında ölen olmad1j'ı 
ıöıleomektadir. HldiHnin aıırı putl. 

lu tuafindan yapılan bir kuıt •Hrl 
oldu~ sclılentiıi Yardır. 

5efarberRk Pllnı 
Madrit, 20 (A.A) - Sa ball:aaı bir 

11ferber.lik projui hazırlamııtır. Bu 

proje, parlimento tekrar toplandıfı 
zaman 18dl1Dlecektir~ 

lzmittea; Yunua, Orhu. 
bmirden KAzım, Ltanbuldan 

d• Kirkorn giSndermektedlr. 

----·---------·-··-...... __ _ 
Sporcolınmız bugfln 2 de 

Romanya vıpurile Köstenceye 
hareket edeceklerdir. 

lstanbuldan lzmlre Gidecek 
Tenlsçller 

Yeni NeıriJat : 
Aflien Metaftzlll- Meıhur Alman 

fflozofu Şopenhurr'in H!!.rldlr. Liaa· 

nı•ıza illi: defa olarak Talat Hamdi 

tarafından çevrilmittirt Bu ••er ayrıca 
kadınlara dair, dDnya liakkıoda Y6 

filrirler baıhtı altında orijinal dOtlin· 
ceı ... ı hbidir. 

Türkiyede Y ahndi Aley 
dar ığ Yoktur ! 

( Baıtarafı 1 inci yUzde ) 

tetkik esnasında ıahean gördük. 
Konuıtuğumuz Museviler arns nda 
ıemUn en tanınmıı tec:imenlerl 
vardır. Bunlardan meaeld Mctola 
kurumunun direktörü Bay Nesim 
§UDU ıöylemfıtir: 

- Ara ııra çıkarılan bu ıe· 
kildekl haberler Almanların yap
makta oldukları Yahudi aleyh· 
tarlığı propagandalarının bir 
aksinden bqka blrşey değil· 
dir. Galata semtinde, ne böy• 
le bir beyanname yapıfbrılmıı, 
ne do en ufak bir Yahudi aleyh· 
tarhğı görmUşUzdUr. Bu yazılar, 
geU§i güzel yazılmış ıeylerdir. ,, 

Yine aynı semtte llrraflık 
eden Hayım da ıunu s6ylemiıtir: 

- Bunlar, muhtelif hUkümet• 
leri Yahudilerden soğutmak, on• 
larla aralarını açmak için uçuru
lan balonlardan başka birşey 
değildir. Elz hor zam n vaziyetJ. 
mizden memnunuz, hem de çok 
memnunuz.,, 

Yine Galatada kundura tica· 
reti yapan Jak : 

landı r !.. Yahudilik a!eyhtar 
propagandalarından başka bir 
değildir. Biz · t azyik görmek değ' 
tam bir serbesH içinde çahı Y 
ve yaıay Ol'uz,, demiıtir. 

Bundan baıka, bir Masey; k 
rum olan "Tlrk kültiir birli 
idare heyetinden bfr zat da k 
rum namma fU ıöaleri ılyl 
meldedir: 

- Birkaç gGnduberl b 
Avrupa gazeteleri, S(iya T 
MuaevUerlnln tazyik glSrdftk 
hakkında bazı yazılar yazdll 
birtakım bedhahlann ldmlriffr 
maksatla İfae ettikleri bo hab 
bfz Türk MoıewHerJ Hfre 
karııladık. 

Bu haberleri çıkaranlar, T 
Musevilerinin halddle TOrk harf 
ve kUltilrllnU bazmetmelerfoe tr 
hammül edemeyenlerdir. 

Tttrklye MuaeYilerl, dtlnya 
bUtUn Musevilerden daha f 
bir refah f~inde yaıamaktadırlat• 

- " Bu haber, tamamen ya· 

Tfirk Mme.ili, t ... a•en bit 
TOrkten farkaızdır. Bunu bllmt" 
yenlere bir daha tekrar edelm klı 
Türlıı Ml18eYilerfn kal•& Tlnıerl• 
bMikte çarpmaktadll'." --==-===-=-====~========-==..,,.,.==--==== 

Doktorlar 
Arasında 
Yılda 10 Bjn Lira Kaza

nan Yokmuş 
Doktorlann Etibba Odasında 

yapılan tasnifleri dün bitmiştir. 
Bu hu1Usta, Oda Baıkanı Niyazi 
G6zcltnUn beyanatını aynen 
yazıyoruzı 

" 1930 1eneslnden beri vergi 
dairelerine verilen Ye bu daire
lerce kabul ile kazanç verp. 
leıine eıaı teıkil eden beyan-
namelere ~re, doktoı: ve dit 
tallipleri ve dişçiler araamda 711· 
da on 6fn lira ıafi kazanç temiD 
edene rastlamadık. Biı:im de yap
tığımız hususi tahkikat •• tetki
kat bu nettceyf fe7it etti. su~ 
dan dolayı lif çl>fr kimseyi fevkal., 
de ıınıfa ayıramadık. 543 dok· 
tordan birinci sınıfa 28, ikinci 
11nıfa 79, Uçitnçft ıınıfa 230 ve 
dördUncll ııoıfil da 206 doktor 
ayırdık. ,, 

Beş Kumarbaz 
Poliı dlln Y etildiıekte b& 

kab.veliaaede kumar oynadıklan 
için Haydar, Mehmet, HUseyin, 
Kimil ve Hasan adh beı uka
da11 MUddefumumiliğe vermiştir. 
Sudular Sultanahmet Sulh ikinci 
Ceza maliketııelİnde muhakeme 
edilecefderd&. 

Şehir Tiyatrosun 
Yeni işler 

Operet Kıımı Dram 
Kıımile Birletiyor 

Bu mevaim, Şehir tlyatroauada 
lSaemll değiıiklikler yapılmaktadaf• 
Geçea w, .._ lırıı •wdao 
ayrılıp, .... F,_ ll1atn.n• 
aeçWlea ••• b ı • tellr• .. ki 
binaya ,...n •••• n amca 
bir de çoc .. tiJ•tr- ___. 
tadar. 

Pty..r.. .. ,.. ... .,. bit 
deiifec ... na rM, ._ ..... pmal 
..... il ............ " 
tizu~ 61 ....... ·- as •f• 
operet Gpr •lr ft .. tlefa da 
çocaldar ilil ' ıal. nrllealdit· 
Çocuktiyatr ı ıa, Am•s dı 
16sterilecell .. •11 - isim .... 
'- ahdaja ............ . 

Artistler ıeçen ,... ıfbl. 
dram ve eperet flln aJll •1" 
btraDflara .,11la4 deiUA •• 
tiyatronua ._ 1J •ıımını da ayal 
artistler fdan edecekterclJr. Bil 
711, bll8- dn• r.-maıa 
çok zengiıadlr •• ilk piyes olarak 
Şkiıpirio bir e.m oynanacaldır• 
Opent lama için 4e, Ekrem R.tll 
ve Cemal Rept yeni f»fr operet 
bazmlamaktadırlar. 

Tmff Edifdi 
Polis eYYelill •c• ıaat (22) 

ıularında Beyazatta -...... Wf 

- Altın bir kol dllğnıesf .•• 
Attarın otla da uyanmıı o 

acele ile bir paatalon ~·kJp kop 
oyujunun ba11na a•çmlftL 

lzmir Alünordu kulftbl tara• 
fmdan böyük tenla maçlan tertip 
edihmktcdJr. 

Bu mU1abakaJar için latubuJ. 
dan Sedat, Suat. Şirin7an lzaiH 
davet edilmfıtir. 

---·-·w;;·-··· 420 ~ti .onra - 420 yıl ıonra 
ba7atm au I oiacaf~ lnıaniarın aefer , 
muktedir bulunacalllar1 bu ldtaQta TAKVİM 

ıokak içinde edep M •bi.J• 
yala .. az bir VaziJetta Ha,rlalWI 
adla Mtı gend 1akarlllllll " dlll 
Adliy.ye wwmiftrr. Hayrullah 
tnkif ed ...... r. 

- Mümine MoJJa Mala iyi 
aaatte olıunlar maıaJiah pek ala· 
franga şeylermif dedi.. kol dlli· 
meal de kullanıyorlar. 

BUtUn komıular mum •flğında 
kol dilğmesini tetkik ettiler ha· 
kiki altından bir kol dljmeal ldf 
bunu :ı fizerinde kllçük bir pır• 
lantadan bir N harfi Yardı. Pır• 
Janta.. hepıi blribirine baktılar .• 
So:ıı rı Mümine Molla: 

- Bunu bana ver dedi lf te 
tılsımı buldum. Artık duuını yap
mak kolay... Onu hemen def ede· 
riz. Şahsene Hanım: 

- Y o... Mümine Molla dedJ ••• 
in ol~un cin olaun evime albn kol 
dtiğmcsi getirip bırakan tanrı 
ımianfiri..in baıımJa yeri Yar be• 

Yapılan feldif kabul edJldiil 
takdirde lıtaabulfu teniıçller 
yakında lzmfre gf doceklerdir • 

Acı Bir itiraf ! 
Tanla Heyetine Hiçbir Ku

lüp Cevap Vermemiı 
T. L C. 1. lstaabul bölgeal 

Tenis HereUndeaı 
Heyetimiz"a 16/5/1935 taJ'Uıiade 

ıazetelerle yapmıı oldutu. teblite 
hiçbir kulGp cevap nrmemiıtlr. 

Tenia birlıı.cillklerine lıtirak ede
celc kulOp Oyelerl en son 5/9/1985 
alqa.aıaa kada.r hölge aeluaterlitlne 
kulllp!erl va.=taail • ve yazı ile mGra. 
eaat etmelidlrlv. Bu tarihdea ıonra• 
ki mftracaatlcr hiçbir ıuretle aaawı 
itibare ahnma1acaktır. 

t...V. edilmektedir. 

Bu çor enteresan kitabı Kız Mua!· 
llm Mekubl Mlldür Munlol Bııy 

Hl-ı dllimiat çn:rmiı Ye. IUaimliay 
Buımev&. renkli tablolarla aüılQ 
olara'IE iaamqtuo. 

Yarım•ı: - Realdi fnlralide 
ılzel bir kapalt içinde 15 Afuato• 
tarila H 13 aumaralı uyı•ı çıktı. 
Bil'çolc detel'lf yazılarla berall•r 

Diaarh Mehmet pehllnnla laatb p, 
•por, moda n bilmece ıazıları 
Yardır. 

Bir kız böyle t1a.tu - Eliziz 
KOltllr DirektörO Cemal Atacın yaz• 
dıtı, Reıimliay Baaımn"nin l:ıOyük 
bir özenle butıtı bu kitııp; lakıUbı· 
mızın ve urileımenln ne demek 
oldutuau kaYl'ayamıyan bazıluının, 
evlitlarına nrdiklerl yanht terbİJ& 
Jiizündeo wukua selen bOyClk bJr 
hikiyeaidlr. 

Gla 
Jt 

ÇA~MBA Hwr 
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ll~ıılllf ~ Tepeb••. 
·$ehfı~ Belediye bahçeaınde 

Perıembe: Cuma Cu· 
matrc:wt, Puar 

alaü alqanıJan 

aaat 2.L da 

8UTTJN ULKEYI 
HEAC.UN 

.,. J 

DOLAŞAMAZSINIZ 
F4KATI 
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OSMANLISALTANATIGOCERKE 
( Mltareke devrinin tarllll) N.0121 

•• Her hakkı mahfuzdur. ~ ~ Yaıan: Zl11• Şakir > 21/8/85 •-" 

Harbiye Nazırı, lngiliz Notasına Olduk-
ça Eh mmiyetli Bir Cevap Vermişti •. . 
[ Dllnkü nUıhamızda mUnderiç Şev

ket Turgut Paşanın ceyabının devamı:] 
Binaenaleyh, bilcümle şlk6ya· 

tin lintinl\ almak ve hem de hU• 
kumetin mUtarekename mucibince 
rnea'ul bulunduğu aıaylv ve inzl· 
batı memleketi temin etmiş olmak 
için Heyeti VtıkclAca blttezekklir; 
memleket tıç asayiş mmtakasma 

·taksim edilmiw ve her mıntakaya 
bir de mtlfettlş tayin edilmiştir ki 
Mustafa Kem.al Paıa da, işbu mti• 
fettlvlerden biridir. Yani [1] tarih 
Ye numaralı tezkerelerle de talep 
~e tanlp buyurduğunuz veç.bile, 
Y alcup Şevki Paıanın J•rlne tayin 
tdllmlıtlr. Ancak, bateri teıkilAt 
olduğu için ordu kumandanı deiil, 
ordu mllfettiıl unvanını haizdir. 
Böyle bir mllfettlıin Tiliyab do
laımaıınıo, efkirıumumiyeyl ra• 
hataız mı veyahut bi1Aklı teskin 
illi edip etmlyeco~Join takdiJ'inl, 
lllemleketln tecrllbekir bir aakerl 
te evladı, ye husu&llo bu itte 
l!ıes'ul bir nazırı olduğum için 
lclılerJne terk buyurulmaıını 
lcemiU ihtiram ile zabasilAnele· 
tinden rica eder ye aekiz ydan• 
beri devam eden bir mütareke· 
den sonra, arhk biraz da Türkler 
•• Müslnm oları Ultfen ltimadanıza 
liyık görmenizi pek rica ederim. 

8- 6· 85 
Harbiye N azln 
Şevket Tur ut 

ŞeYket Turgut Paıa, Ceneral 
Mllne bu cevabı göndermekle 
beraber aynı gllnde • (Havza) da 
bulunan • Muıtafa Kemal Pawaya 
ıu kısa telgrafı çekmlıtl. 

(Maiyotiallnizdıld fatimpotlar
dnn b!rile hemen buraya teıriff. 
iliz rica olunur. t 

Mustafa Kemal Paıa, bu 
t~lgrafı aldığı zaman, hiç teaccUp 
•toıemlttf. Hattl bunun ıebeblnl 
keşfetmekte de geclkmemiıtt. 
ÇUnkll Anadoluda g6aterdiğl 
llılllt ve vatani faaliyetin; er geç 
Pa<lifahı, babıaliyi ve lngilizl ri 
kuıkulandırarak kendi aleyhinde 
hır cereyen husule geleceğine ka• 
llidi. Böylo olmakla beraber, bu 
lnt davetin sebebini, Erkanıhar· 
bıyci Umumiye Roisl Cevat Pa
ladan hususi ıifresile ıual etti. 
.\tdıtı cevep, bUtOn kanaatlerini 
tarnamile takvi}·e etmiıtL 

Mustafa Kemal Paıa, latan• 
huıa avdet edemezdi. Çünkü o; 
'-ıllletlnl hak ve fıtU~IAUne kavur 
turrnadan • lstanbula • dönmemek 
~tı:nile Anadoluya aeçm!ıti. Ka· 

U) ettiği vazife, zahiri idi. Onun 
':•ıl deruhte eylediil Yazife ise, 

•tnamen vicdanından doian bir 
Uhaıaın, maoe..ı 1&ilondan ibaretti. 
O, bu Yazlfeyl hiısettiif gUo, icap 
'derıe, boton reamt rDtbe Ye 

t'atı:nuriyetlerden ferajat ıöeter• 
lbtyl; ve batta, her biri onun ha• 

!~t tarihinde birer zaferin tahldi 
d •n '"' ftnlformaaının • ıırma ve yıl· 
• iılarını feda etmoyl bile mlllI •• 
'tılltant faaliyet programının Uk 
ilddeıine kaydotmiıtı. 

f ~illi gayesine eriımok için her 
~dakArhğı gllze alan Muataf a 
~ ~ıtıal Paıa, Harbiye nazırı tara-
tldan vukubulao davete ademi 

'-l [11 Eliruiıde bulunan bu tezkerenin 
~~Uda, tarih ve numara mahalleri 

lq. 

1 

itaat Ye ademi icabetin teYllt 
edeceği neticeye ikat'i1en ehem• 
miyet Yermemlı, • Harbiye neza• 
retfne baıtan ıayma bir cevap 
•erdikten ıonra - programını tat• 
blkt dev m eylemlıti. 

birleşmek lüzum ve ihtiyacı mil· 
zakere edilmlıti. Bu fikir ortaya 
atıldıktan ıonra, artık bahiı, ge
nişlemişti. Askeri kumandanlarla 
ııkı rabıtası olan Vakfıkebir ka· 
zası urahbaa lahak Efendi 
isminde ihtiyar fakat mUn vver 
bir zat; Mustafa Kemal Paıanın 
muhtelif vesilelerle ihsas ettiği 
fikirlerden mUlhem olm k llıere; 

Mustafa Kemal Paıanıa pro
gramında en esasla noktanın, milli 
ve mevzii teıekkllllerl birleştirmek 
ve mefkürel r arasında bir ahenk 
ve vahdet temin etmek olduğunu 
orzetmiıtlk. lıte Muıtafa Kemal 
Paıa bu noktanın eaaslannı koy• 
miya çah111ken; muhtelif teıek
kllllere menıup ılvll mUnevYerlerin 
dikkat Ye alAkaları, derhal onun 
bu meaaiıl Uıerlnde temerkllz 
edlvermlıtl. 

derhal silahlı bir tctkllat 'fllcude 
getirilmesini tekllf etmlftl. lıte 
bu teklif, bOUln oradaki flrkirleri 
(Ordu Müfettişi, Mustafa Kemal 
Paşa) kelimeleri llıerinde topla· 
yınrmlıtL 

Mustafa Kemal Paıanın Vali 
Ye kumandanlara yazdığı ılfrell 
telgraf •e tahrlratların elrseriıl, 
Trabzon Muhafazai Hukuk Ce
miyetine de hayale edildJği 
için eıasen ( Muıtafa Kemal 
Paıa) ismi, bu dimağlarda yer 
etmiıtl. işte şimdi kongrenin bo 
müzakeresinde bUtnn bu dımağ· 
lar blrleamiıli. Bir taraftaD 

O ıırada, Trabzon muhafaıal 
hukuk blnasmda mahalli bir kon· 
gre içtima etmiftl. Trabzon vlll• 
yeti mlflhakatından 47 zaho lıtl· 
rak eylediği bu kongreye, sabık 

Rize muta1arrıfı Servet Bey riya· 
ıet eylemlıtl. Kongrede; lzmirln 
lıgall ve cıvarıaın lstilbı ibret 
•• lntibaa ıayan bir derı telAkkl 
edilerek böyle bir felaket kar§ı· 
sında mUıtereken milli mlidafaada 
bulunulmak için Erzurumlularla 

Erzurumlularla müttehiden hare
kete karar verilirken diğer taraf
tan da Muıtaf a Kemal paşaya mU· 
racaat olunarak teıebbtia Ye hare ... 
ketlerjnde kendilerine rehber ve 
zahir olmaaı rica edilmiıti. 

(Arkası var) 

1 lst•nbul Evkaf mUdUrly ti llAnları 1 
Değeri 

Lira K. 
1145 80 

650 00 

1284 00 

1417 28 

2342 22 

2070 00 

500 00 

700 00 

700 00 

3500 00 

800 00 

Pey parası 

Ura K. 
7S 85 

48 75 

96 30 

105 99 

175 67 

155 25 

37 50 

52 50 

52 so 

262 50 

Fatihte Kıztaıı mahhalleainde 229 metre mu• 
rabbaındakl Mustafa bey camii araa&ı bUtnnU 815 
OakUdarda Selman ağa mahallesinde 201 met· 
re murabbamdald Serçe hatun mescldJ arıam 
ve llzerlndo bulunan taoları 876 
Sirkeci civarında Hocapaşa maballeainde Nö
betbaııe caddeıinde 9/11 sayılı 123 metre mu-
rabbaındaki araanın blltlinfi 
Galatada Bereketzade mahallesinde cami ıo
kağmda 7 /9 No. lu Ye 177 metre murabbaın· 
dakJ olan imam meırutahane arsasının bUtlloll 
Tophanede Flruzağa mahallesinde Sakaba§ında 
780 metre murabbaıodakl glllteni tekkeainln 
ars&1ının bütünll 
Sultanahmette Üçler mahallesinde Tapu idare
si uraıında diklll taıa bal{an 207 metre mu
rabbamdaki üçler camisi arsaıının bUtUnO 
Kaıımpaıada Camiikebir mahalloainde mescit 
sokağında 18 sayılı 230 metre murabbaıudakl 
cami arsa11ınm blltünO 
Yeni bahçede Arpaemini mahallesinde Topkapı 
yokuşunda 862 metre murabbaındakl arpa emi• 
ni Muıtaf a efendi camii araa11nın bUttıntl 
Edirnekapııında Eaki keçeci piri yeni neslişah 
mahallesinde Neyzen sokağında 10 No.Ju ka· 
diri tekked bnttınU 
Kasımpaıada ıurul maballeıinde 700 m•tre 
murabbaındaki ıururl Mehmet efendi arsasının 
bütUnU 

60 00 Fındıklıda Hacı Recep maballeıinda d•re fçin· 
de 140 metre murabbaında Hacı Recep camif 
araasilo enkazı. 

Yukardakl özelgeler aatılmak llzere 15 ,ao ara ile arttll'maya 
çıkar.ılmıtbr. Oatermeal 2/9/935 gllnlemecine raıtlayao Pazarteal 
gUnll saat 1 S de komisyonda yapılacaktır. lateklileria pey akçeJerllo 
beraber MahlulAt kalemine gelmeleri. "4840,. 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Ankara Yllkaek Ziraat Enıtittlıtı talebeain• alınacak olan 15., 
lira muhammen bedelli 25 Çift çizmenin 12 Ağustoı 935 tarihinde 
açık eksiltme ıuretile ihale edileceği evvelce ilin edllmiıti. Muay· 
yen gDnlnde aaat 15 de talip çıkmadığından ihale keyfiyeti 
22/8/935 Perıembe alinli ıaat 16 ya kalmıştır. Nümuneslni glSrmek 
ve bedava ıartnamesini almek isteyenlerin EnstitU muhRaobedne ve 
ekalltmeye gireceklerin 28, 12 lira muYakkat temloatJan ile Enıtitll 
idare Te lhılı Kombyonwıa müracaattan ilan olunur ... 2168., "4797,, 

Sayfa 9 . 

ilk Gün Liselerde Yaz m 
( Baıtaraf ı 1 lncl yüzde ) 

lehe kayd dilen &alonu sormıya, 1 
lilzum yok. Çnnkn kfiçllk, bUytlk 
bir lnıan akmı o yeri lıaret edi
yor. Bir koridora gidiyorsunuz. 

iki ılra boyunca lrllJ, ufaklı yav
rular!. Etlerinde, koltukları altın· 
da bir aürU kiiğıt var; diploma· 
lar, h!lviyet kağıtlan, sıhhat rn· 

porları, aşı tezker lerl ve mllra· 
cnat numaraları, bu numara ka· 
ğıtlarına göz gezdirince aörliyor• 
sunuz ki: 

60, 71, 83. 99 ... 
Daha 1 did o bn kadar it

tekll. .• 

Mua 1n od sı önünde kalaba!ık 

fazlalaştı 12 y pnda bir yaramaz 

kelabahğı yararak boıluğa fırladı: 
- Llıell oldum;.. Y ia&ıo ! .. 
Dokuzda bapıyan kayıt her 

mektepte b6yl bir hey can Ue 
ıaat 16 ya kadar devam etti. 

lıtanbul rkek llaeaiyle kız liı .... 
ılne kayıt iç.in mtlracaat edenle
rin adedi diğer mektepteldlerden 
faıladır. 

Bazı ortamekteptır )lanm q. 
)erine buglln b ıhyacaklardır. 
Dun yazımın ilk gllntı olduA"o için 

bazı mekteplere pek az müracaat 
yapılmıştır. 

"" Dlln ıaat 16 ya kadu llae yo 
ortamekteplere yeni okur ( tale-

be ) sayısı şu rakkamlar aramn• 
dadır: 

Iıtanbul erkek Hı ıi: 175, 
letanbul kız liıeıI: 80, Vefa llıea!i 
67. Kabataı: 40, Kadıköy liıetl\ 
25, Gelenbevi: 20. 

Diğer lise vo oı ta e1tteplor~ 
yazılanlarm miktan da bu sa11Iai 
arasındadır. 

Lise ve ortamekteplere ş5ııı 
derllen emre g6re uygun ıartfarla 
müracaat eden her talebe 1r y• 
dedilecek, hiç bir tal be geri 
çenllmiyecektir. 

T pu 1 MUdUrU 
Tapu ve lradnstro genel dirolct8rG 

CemnJ, ıelırimizdekl ince?emolcrinl 
bltirmit ve diln Ankarayıı gitmiştir. 

Hukuk FakUlt lnd 
Huhuk fakQltea inin ikmal imtihaa

ları 16 eylülde bahyacnkbr. 

lnzlb t M cll•I 
KOltür lnı.ibıt meclisi, dtln kOltllr 

dfroktlSrlllğünde top1ımmıı n t asfiyeye 
alt me&elelerl sıörüGmlltlUr. _ ........................................ -................ . 

Önemll Bir Bilmece 
Kızılay Cemiyeti Emin6nt\ kazası 

herkesten aoruyor: 

JSEMRE:#1 
Bu k~limeyl dokru olmyanlar yu• 

kanki çerçevcıyi kealp kelimenin 
doA"tuıunu ev adrealerlle Kızılıi1 

EminBnO kaıa baikanlıfıaa 5 Eylül 
akta ına kadar gönderainler. 

Kellmeyl dojru yazanlardan bir
çok kitiye 7 Eyllll Cumuteıi altpmı 
Taksim bahçesindeki KERMESTE 
kıymetli hadly ter Yerllecektir. 

Kızılcahamam Hava Kurumu Başkanlığından;· 

Pehlivan Gü eş • 
rı 

30 Ağustos lstiklAl v Zafer bayramında y pılacak i nllklerde 

bOyllk pehlivan gUreılerl yaptırılmasına kar r "' rilmlıtir. 
Beta (100); baı alhna (50); orta (30); yak (10); liradır. litİrak 

edecek olan pehlivanların müsabakaya gel ceklerin dair bulunduk• 

lan ma allerin haYa kurumu ıub lerlne imza vermeleri ve JalmJerini 

de Son Poata aazet ıine bildirmeleri lifin olunur. 
'1m11mw11mzmı ........ ~-.---mcmlmil ............ ~. 

Talas Amerika ektebi 
Mesleki San'at Kursları 

1935 • der senesinde makini tllk, dökmecll'k, 
mobllyacıhk ve modelclHk m st ki an'et kur ları 
vard1r. Bu kurslara ahn cak taleb 14 - 16 y ınd 
olmehdır. Mektep ld r slnd n f zl malQm t 
lst ylnlz. 

İstanbul Erkek San'at Oku u 
Direktörlüğünden : 

Namzet talebe kaydına baılanmıştır. İsteyenler bir istida, nUfuı 
kAğıdı, aıı phadetnamesi. dört veslk fotoğrafile Okut Dir ktör• 
IUğUne gelsinler. "4948,, 

----------..... ------------------------------gmm----..... --~ Diş ve baı ağrılanna, romatizmaya, siyatik \'e nevreljl)e 

En tesirli iliçtar. Iamino ve SAKALLI markasına liitfon dikkat A 

Boğaziçi Liseleri Direktörlüğünden: 
Lisemizin btitnnleme Yo engel ımaçları 2 Eylnl Pazarteal günO 

baılıyacaktır. Programlar mektepten öğreniJ~bllir. 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PiY S 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi 'l etmiıtir. 

19.cu Tertip 5. el Ke ide 11 EylUI 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O Liradır. 
• 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 llralık ikramiye! rle 
( 20.000) liralık mükafat vardır ••• 

. . 
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Biat Denlzlerladı 
Tlrkler Yazan: 

iL T11rh•n 
Piri Belı- Murat Re "s • Hadım Si11eymao 

Portekiz Askerleri V • Papasları Titreye 
Titreye Hadım Veziri Selamlayorlardı 
Bu Hbeple yitltia naııl H Jitltlltia 

aice olacatıaı çok iyi bilirdi.Şimdi ılr• 
dltl ıabne ıllı.ln• ıfık, lçlae aydıa· 
lale do!durmuıtu, Seyrek ra11ellalr 
olr .... , ıllrdiitl•• laan ıetlrerek 
.. lrlk bir beyecaa ı•çlr•itti. Hele 
Xayıuıuz dedltl Saf•rln ı•rçektea 
babldir oldutuaa inanı artarak ken• 
dine doıt ediaditladen doları enikonu 
kt•anç de1maya baılamııta. 
Bayrafan kale lzerlntle daltalaa-

4ıtına ıllrlr ılrmez o heyeeaa, o it 
HYiacl, o kı•ant 

•otkual .. b H Ha• 
•• nalr, tlımaa• 
ladıta fladenberl 
belki ilk defa ola· 
rak, rardımcıııa 

rerlndea fırlad1e 

ilaıtard•d•a kara• 
r• uçacakmıı ıibl 
bir laaml• ,ı.t .. 
rerek batırcla. 

- Y ... Kar· 
pıua ıa•a11 ıl• ••I bitirdin!. . 

Bir lld ıaat 

ıoara Hadım •ezir, 
#••İ ele ı•çea ka• 
l•JI ziyarete ı•ll· O, anadaa dot•• bir yltit kiti ldL.~ 
'ordu, kendini kartıbyaa Safer Relıla rldecetb, Kat kaleıl inin• kadar 
alaıadaa lperek 1olda1laraaa da iltifat 1BttirecefiL Haydi it baııaaJ 
edl7ordu. Safer Reı., çarçabuk tamar ittir• 

- Berhldar olun k•rtlanm, ber- mit oldufu yaralarını Hadım Veılre 
••dar olun t•hbaalarım. lyl yOa akhta eeıdlrmemlftf. O.un nrdltl emir 
16.terdlnla, TOrk lnlal ylceİttiaiz. 

Portekiz aıkerJerJ, papazları titre• lıerlae küçük bir dialenme ihtiyacı 
r•n bir dlı.I haliade Hadım nılrl duymadan it• baıladı, Kuka kalHial 
Hllmlıyorludı, anande 1erlere •tlli- 1ıktarmıya ko1uldu. Bu a•illye, o 
rorlardı. Yeril halk da, Adenlllerl• lraleyl almaktan, daıarmekten dalla 
J•ptıtı rlbl ten yayıaralarla TOrk aafe• rlçtl, daha yorucu idi •• daha uzua 
rlai kutluluyorJardı, anlaplmaz kaef. ıtlrmlttl. Bununla beraber Stlleyman 
deler arlı7orlardı. Dra•ltlerden Babtlıa Pataam uul ,. •• kııa 11yaJacak bir 
lttlere kadar bittin Tlrkler, ylral ••••• fçl•d• • yerine ı•tlrllmlıtl, 
Jlrml bir a11rdaa beri Hiadfıtaada Kuka lcalHI yok edJllvermitti• Daha 
bc17Je kartılanmıtlardı. O milletin bir din, bir kolunu fflndiıtanıa renlt 
ferdi olup Avrupada, Aıyada, Afrika· 
tla bu çeıit yayıaraları dinleJe dı.. ufuklarına bir kolun• denize dotru 
le1• kaaıkıamıı olan SGJeym.a Pap, uzatarak taıtaa bir ejder rtbl •Bılere 
o ,arült111erden detil kendi a1keriala korku nrea o Htlam kaleal• Jerlade 
omuzlarında yükHlmit ,ıbı duraa artık 1•1ler e1iyordu. 
safer heykelfai ruh ılıUe rlrmektea Bir k11ım tarlhtflerla • Kire • 
ank alı7ordu. Buadaa Btllrl Ukln dedllderl Kat kaleıl Kukadaa daha 
Hkerlerl1I• ıBrlıtl, her birine bir 1'1 ılmalde n dHlzden uzakta ldL 
•Yadettl, eonra halka doj'ru yGrödL 
•clerlnden ılz eri blrkaı ldılnla HÇll• Hadım Vezir bunun da ahnma1ıaı 
mHlai i ıttdi n onlar kendi huzuruna Safer ReiH 11marlamııtı. Çtlnkl bir 
gelince ıordu. Mııır Vallıi, bir Oımanh Veziri Ye 

- lıt• ılH efeadlllk edenleri iri- Sllleymaa Pata rlbl laltl bir ku· 
le yaptık, ıuraya aıraladık. Bu 7apı· mandaa, Tlrk Hvat erlerJace pa• 
lan it ılzl anindlrdJ mi? lanıa diye aaı!aa b8yle ufak 

Halk mlaHailleri laep bir aııadaa tefek kaleleri almak icla kıh• 
haykırdılar; • 

lraıanamn •• ata bine•ezdi. O 
- Bir Jilnlnils bJa olıua. Bize 1ibllerln b61l• bir zahmete kati••· 

r•niden da nrdiaia. 
· - BlzdH bir dUeliala Yar mı? malan lıln karıılannda adı llaleaaiı 

Ne i•tiyo11unaz, n•r• llatlyacıaıı Yar? bl,Ok kaleler •• keadllerile de bop 
MlmHıUler ılz .ı.. H kulak llçllaHlnd•a Da alınacak kumaa• 

kulata ıeldller, blru flııldqtdar, daalar bulunmak ı•rekti. Bundan 
eonra dileklerini ıayledller. ltlrl Slleymaa P .. a, Kukanı• H 

- Bu laerifler, Portelrlılller 11Har• katan ahnma1ını Safer RelH 11mar· 
danl:erl ıllllk ıibl kanımızı emdller. lıyord• Y• oaa ıBıterdlfl bu ,Ona, 
Oalana da•arlarında bizim malı•ız, Hint denlıl Hferl ıonuada Saferin 
mllkOmla, tereflmiz, bayılyetimls parlak bir yer alacatıaı 1aıter1Jordu. 
dolaııyor. Bu damarların botaltalma· Oıl! bin kltlllk bir alay haliade 
ııaı, bizden emilen berteyln yfae top. • 
ratamıza alutılma11a1 lıteriL ilerleye• Türk aıkerlerl, Kat kaleılala 

- Yani bunları llclürellm, a,ı. •I? c1nlae Kukadan ahaan bla tut.ata da 
_ ~••t ı beraber 18tlrmltlerdL Hadım nalrla 
- itte b•ncla Hçmaladıaıa, Mz oalan ıBadermetladen makeatlı, Kat-

dlıman yenm•tl, dlt•aaı kılıç .u.. takl Portekiz Hkerlai lrkOt••k Ye 
rlade lkea yok etmetl bWrla. Lalda telllm olmaluıaı kola7l .. brmak 
tutHk c11dlrmefi bUmeyla. Sisi kıl.. lçiadL Safer Relıe talimat ••rlrkea 
ilkten kurtarmayı da keadlmiz6 lıerı bu makHdıaı açıfa .urmat Ye kale· 
•anıdık. Fakat bu ltorcu lclukea eel• dekllerl 1ola ı•tiraek lçla bu ealrle• 
llt olama11z. rla hayatıaı ileri ılrerek paaarhta 

Ve Safer relH dc1adlı d ı 
_ KaleJI yıkbr u!lt, temellaı kı· tirltmHlnl • aa7 •mitti. Hatlım ... 

alria fikrine• bu bJa Hlria Bldlrül .. 
dar yıktır. Bu çelebiler de içerilere, 
verilere •itılnler, kendllerlae yeal bir ••ti .a1ıeairH Kat mulaafudarı 1a., .. 

cana dütecek!er H kale7l Safer R .. 
rurt etllnılaler. Burada lıabrlarH ,a. ı.. Yer••" aoruada kalaealdardı 1 
rın baılarlna 7enl bir kale dna lrü-
IUr. (ı Tut .. klara rellace onları JI• Halbukl o he11p ldt de dotr11 

tıkmadı, Katdaki Portekidller kendJ 
(*t Goa r•hat Koka IW..ı Tlrlslerla 

dl5nDtlladea Hara , .. ı b1tt•a J•pılth. Pa• 
••ı oa 1eklmd aana baflannda bltla 
llladlakm kHıp kuuraa, kolera Kokada da 
etmulmayı laklaauı Lıraktw. Porteklalller, 
itil afetla 8alae •eçlleme1ecettal aal•Jt••• 
Keka11 baraktalar içine tek bir Hla!ll ••kal• 
mam•k karartı. baıka bir r•rde .. denlsla 
tam k1711ında r..ı bir kale llar••Jar, adam 
•yea1 Guw-. ke1tlular. 8a 1ep7-t ....... 
halin ,.._.. papulerdaq, P•tekidl .._ 
•• tec"mealenlea lb rettL Şladl it uar ... 
.. t..ı ııdıjı ...... luıJbel .... tlr. &T.T. 

7artdaı H .,kdatlarınıa ıaflıtile, dl• 
rlllflle llrll•nmedl, Tlrk f.,ILuıaı 
ateıl• karı ·ladı Y• at .. altırda tutta. 

Şimdi tat•• bir durum yla 181-
termlftL Oç bla Tlrk bir taraftaa 
Kat k~IHi•I çember altıada tutmıya 

ın .. ı7orbrdı, bir yaadaa da bla 
düt•aa tutaatıaı bareketlls buaı..ı. 
,. afrqırerlarcle, prçl laerlflw bath 
idi. 

SON P OITA AfutOI 21 

Müki\fatlı Cevaplar 

Dinarlı Mı, Çoban Mı ? 
Kazanacak? 

( Baıtara~ t inci Jlıde t 
Bu mllklfath anketimldn ıart

lanm bu,On de kıAca tekrar 
ecliyoruııı 

1 CeYaplar nihayet 8 eylll 
aqamma kadar ıazetemlııe ıaa
derllmelldir. 

2 CeYaplara ba razınıa altm
da kupon da lllYe edilmelidir. 

3 - Mektuplar .. mllkl~tla 
anket memurlutuna,. hitap etm .. 
ildir. 

Şimdi ele ı• ılltunlara, hlr 
muharririmizin raat ıeldlfl 
ldmıelere ' ıorup aldıfı ceYap
ları yazıyoruz: .. 

l'•tlh S.r•ç•ne ltf•lre c•d· 
deal No. 3 a., Zeklı 

- Bırakın canım ıu DhaarbJle 
Uçurulan balonlara bakarak biz 
de bir kuYvetl var sandık. Elbette 
Çoban yenecek. 

lf. 
K•r•erl han No. 8 avukat 

S.r Behçet Maclb 
- Ben Çoban Mehmedln ka• 

zanacağl kanaatindeyim. Ve öyle 
umuyorum ki bu kanaatimde al· 
danmiyacağım. 

Yeni kitapçı Kenen Yusuf: 
- Dlnarb çevik olabilir. Fa• 

kat Çoban kunetlidlr. Dlnarlımn 
kazanma11na her nedense lıtiyo· 

rum. Amma Yelikin gelgelellm ki 
böyle itlerde hak kuvvetindir. 
Kuvvet de Çobanda olduğuna 
ıare mesele yoktur. .. 

Arnavutköy, Vezirkötkll ıo
kata, 2 numaralı hanede, Orhan 
Tuna: 

- Slzinkfıl de ı " Armut mu 
tatladır, limon mu?., Diye sormı• 
ya benziyor. G6rUnen köye kıla• 
wz mu iller ki? Dinarla Mehmet, 
çelik ıtbl vllcudile, sualinizin can
lı bir cevabı halinde duruyor. 
Bence, Tnrklyede onun kar111ı11a 
çıkacak tek pehliYan yoktur. 

• Fatih, Hırakalşerlf caddeıl, 32 
numarala hane, Arifi 

- Ben bu lıten pek anlamam 
amma, Dinarlıyı çok methediyor
lar. Okadar ki, ben, ıörmeden, 
bilmeden, onun yeneceğine emi· 
nimi 

-tt 
Y eni Maçka han, 2 numarala 

dairede F erldun : 
- Ben Dinarla kazanacaktır 

kaaaatindeylm 1 

* Eklaper Muamf• ı 
- PehllYanlık Ttlrkiye •• 

Tlrklyeye haı bir spordur. Çoban 
Mehmet pebJlyanlığı TUrklyede 
Gtrenmiı Ye TDrkiyede llerilet
mlıtlr. Diaarh Tlrkttır. Amerika• 
da uaul Gtrenir,. vücut ve OJU• 
terbiyesi ıeror •• elbetteki her 
Amerlkah Yeya Auupalayı yener. 
Mutlaka bu, TBrklyede 1•tiıea 
ve ku•v•tçe kendinden Osttia olan 
Çobana yenecetln• dalllet etmez. 
Bu itibarla Dinarlmıa Çobanın 
elinde perlpa oJacatına ılphe 
etmem. .. 

H•va m•klnlst mektebinde 
Cahltl 

- Bene• Dinarlı kazanacak, 
birçoldannın Milliyim • Dinarla 
maça neticesi•• bakarak 16z 16y
lecliilal zauedlyorum. Bu netice 
Çobua da bllecejinl ıa.t•r••L 
Buaa .,.,... drpr1d deyebillrll. 

Dinarla Çobana alt edeceJitlr • 

1 
KDçllklla- 1 

ıa, Muıta• 
fa Kemal cad
deli, 113 nu-

Gedlkpt1fa TUlcl 
7 Ml-kı 

- Geç canım, f11 DlnarJanı 
llfını etmeyin, Mllllylmln • 
Çobanın 6nDnde hiçtir • 11rl 
yere ıetlremlyeu Dinarlı Çoba 

* H•fl• Y•hr• 

maralı hane 
Clhatı 
- Bu da 

ıoralur ma 
c:amm? Ço
ban Mela
met kua• 
nacak el• 
bettel 

- Bu da maimi bayım? Dlnarh-
Mllllylm ıtır .. ı, bu torpnuzun 
cevabım bilim Yermlf olmadımı ki? 

B .. Çeban Mehmedla, Dlnarh 
ile karıılaımaya teneulll ecliılne 
f81lyorum. Dlnarh eneli çobanm 
ç6mezlerinl yeaain de ondan ıoara 
onun kar1111na ıelıln 1 

* Sirkeci, ıerbetçl Ahmet Kadri 
uıta kalfalanndan lımall; 

- T abli Din arlı kazanacak. 

* Çarıamba da, medre .. arka11 
ıokağı 7 numaralı hane, Allı 

- Siz Dlnarbyı ı6rHydlnlz bu 
ıuall sormazdınız 1 O, bit insana 
detti, bir dağı clevirebUlr. Çoban 
Mehmedln, Dlnarlıyl yenm11l 16yle 
dur1un, karpaındn bannabllmesl 
için, bir fıçı kuYvet, bir araba da 
çeviklik llAcı alması llzım 1 

• Top ıazeteal muharrirlerinden, 
eski kaleci Ul•I Ziya ı 

- Serbest gUreıte, Çobana 
n!ıbeten çok daha çevik ve tec
rllbell olan Dinarlının yeneceji 
muhakkaktır. 

* Bebek, Dereboru, 29 num• 
r11d•, Muvakkar Ekremı 

- Dinarlının baba11, maçıa 
ıonunda, etrafındakilere d&nmllf 
Ye: 

- Oğlum ldman111dı, hava 
kurumuna kurban ılttll demft. 

Benim fikrimce, Dinarlı Mela
met, hava kurumuna detll, keneli 
kurumuna kurban ıittL 

Bu itibarla ben mlltavaa 
Çoban Mehmedln, bu kurumlu 
balonu iyice ı&ndllrecejine ka• 
nilm 1 

* Ressam ve K•rlk•tllrlat TeOI 
- Tam manaılle ıerbeıt gl

rq yapılırsa Dinarla kazanacak• 
br. Çobanın ku•vetl, Diaarbnın 
teknltl ıöylenmeden ıeçllemez. 
Şu yar ki bu aıar, teknik Ye 
1Hldne aınclır. Dinarla yen .. 
cektir. 

Blrçoldan Dlaarlının Mllllylme 
yenllm .. lnden cesaret alarak Ço
bua da yenilecek diyebilir. Fa· 
kat 11rb yen ıetlrlllnce1• kadar 
utrapalardı Milliyim yeallecektl. 

lf. 
••kltehlrde pllot 111ektebln• 

de Burh•nı 
Çobanın &mrtlnde 11rb yere 

ı•lmecll •• ıelmlyecektlr. Naıal 
olur da DlnarL fibl bir p•hlivan 
dev c&uell Çobanı yener. 

na11I boy &içebilir. Elbette 
r•nllecektir. ,.. 

Sirkeci tt.lnldlre 
Num•r• 13 lah•ka 

- Şu Dinarla da amma baloa 
uçurdu ha .• 

Çobanın 1amnda bari 1 
etmeıenll. Ben ODUD Çob 
boy Glılfmellae ı.11e harrel 
ediyorum. .,. 

Fevzi P9 .. Hllll ocaıı ._ 
k•nı H•lltl 

- Dlaarh haylllta, propa
pndaya kapdclı 8'ttl. Halbuki 
Çoban her fh idmanla m .. pl 
aralarındald fark: 

Biri lif iti, cUferl ıpor yıpP 
yor çahpyor. Bizde bira• çoealr 
lukta merak aarclak, ı•rcl apord• 
it belll olma• amma ben hldfıata 
bakarak Çobanın renecetındt 
karar kalıyorum. .. 

Yedi Gan .. cm•a .. ..., .. 
.. mavi 

- 07unda llrb yen ıelln .. 
ye kadar devam eclillrH Dinarla 
muhakkak yener. AblDI bilme• 
Bununla beraber Jlae DIDarhld 
yeaecetlnde karar lalahm. Zira 
adamcağız teknik bWyor. .. 

GeillkpafB, Ca•I aokak a.t 
num•r• Senih: 

- Dlaarhnaa Amerlbda fP 
kudıfı ıaJlblyetl• lehJne hllldl• 
•erdiriyor. O,ıe ama1onam ld 
Çobanı alplrecektlr. .. 

Dlv•nrol• 188 •umara ber
ber lamall 

- Klmba kuanacapu b .. d .. 
iyi, Dlaarhyı 7enen ll7ll7or. O 
Çoban yenecek dl1or. Bu beallD 
de dlfOncemclir. Çoban yenecell 
ve onun yenmeaiDI lltlyorum. 

Mülayim Avrupa 
Yolunda 

Otreacllilmlze 16r• Puar ... 
Dl Dlnarb Mebmedl 7en• MDIA
ylm pehlivan, birkaç ıtlnt 7a,. 
mak Dzere AYrupaya ,ıtmektecllt• 

111 ·········-· •••••••• - r1"""' 

( Topl•ntll•r, Davetler J 
Askere Çağrılan 

Gençler 
l!mlnllnD Askerlik f11be .. 

•fk•nlını•danı 831 doğumlull' 
•e bu dotumlularla mııayenı edUmr 
ıi llzımıelen eratlann yerli n yaNr 
cılannın aon JQklamuma 1-9-tJf 
tarihinden S0-10-985 ftlnlDe kadar dıl 
ay devam edUeoektir. Her haftaal' 
pazartiıi, oareanba, ouma günltıl 
( Biobir Direkteki ) Eminöotl AekerJa 
Şubeıinde 1qua1•n• edlleoeğioden b• 
doğumlulann atıfu hüYlyet oihdanlr 
riyl• okullannaa .da ••na ehliyetıı ... 
ve mektep dlpıoa.larile gelmeleri llAll 
olunur. 

•Boa Poıta,. ma llDllatıı Allllet llapeaa 
- - -----

KiM KAZANACAK ? 
Dln•rll Mı ? • • • • • • • • 
Çobtl11 Mel11net MI? ••••• 
AdrH •••••••••• 

• 
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d - Salona alınız, gellyoram, ı ğı yukarı buoa bir tekil de Yeriyor. 
•dirn. - Adamcağızın adı, fevkali· 

•t Ve, o zavallı gazeteciyi tekzip de zengine ÇlKDUf. Baksana cerl· 
. ruemlı olmak için tamamen deler bile, neler fazıyor. Mutlaka 
~Yahlar giydim. Salona indim. bir dHiaı Lle bir yere davet 

anka memuru, kendisini takdim ettiler. Henüz bizim bUemediX.imiz •tu. • • knlliyotlf mikt.rda par&11nı ıu::dır· 
f - Af buyurursunuz banıme- dılar. Sonra da b~up, bir tarafa 
endi. Bu teeuUrllnllz arasında alblar. Vakıa tama edilecek bir 

•lıı rahatsız etmek doğru değil adam değildi amma ; ne de olıa, 
•tnrn, ne yapalım ki, bir vazife aramızdo yaıayan bir lnaandı. 
~arşıaındayız. Bankamız, Ömer Gün geçtikçe, bu meaele fena 
13eyfn gaybubeti hadisesini ehem· halde bana ıarıJor. 
'1lyetle takip ediyor. ÇnnkO, ken· Diyordu. 
dlıinin banka ile bir besabıcirlsl Arhk, halamı bu tızUntUden 
•ardır. Sonra da ortada; bir kurtarmak lüzumunu biısettim. 
•ık ve firar ıaylası dolafIDakta• Ona, pek mahrem bir ıır tevdi 
:ır, Tabiidlrkl banka, kendi men· eder gibi eğildim : 
llatfnl korumak için bu mesele· - Hala! .. Merak etme. Ömer 
~in hakikatini öğrenmek mec- Bey sağdır. Bir gün olup, }ine 
Utlyetindedir. meydana çıkacaktır. 

Vaziyet, gayet ciddi idi. Ta• Dedim. 
bildirkl ona göre lisan kullanmak 
ltemdl. Bnnka memuru Ue ara· 
'1ıtda ıu konuşma geçtJ. 

- Benden ne 8ğrenmek lıtl· 
~orsunuz?. 

- Bu, eık Ye fl.raT macera11 
o~rumudur, hanımefendi? 

- Maalesef, ılze hakikati 
lliyebUecek Ya'liyette dıiiUm. 

ka ben de aizin ıibf bunlan 
•rkeıtcm dinllyoruın. 

- Sizin ıahst kanaatlaiz ne 
erkezde, efendim?. 

- Şahsi kanaatim mi? .• 
Bir an durdum ve ıonra, da

ltı derin içimi çekerek ilaveye 
ecbur oldum: 

- Şahıl knnaotimt ı6ylemek· 
e tim dilik mazurum ef endhn. 

Zeki adam, derhal vaziyeti en· 
llıış, ayağa kalkmııtı. Şfmcll do 
en ona sordum: 

- Ömer beyin, bankanıza 
Orcu var mı idi, efendim? 

- VardL Fakat, birkaç giln 
\r\'el tediye· ettL Yalnız bunu 

1
dlye etm!ı olmakla Jı bitmez 
•ııdJm. Hosabıcirimiz, henllz 
tsllmemiştlr. Bahusuı kendiı\ne 
1dukça mühim miktarda kredi 
Çnııtızdır. Munmehtmiz olan tUc· 
&tları daima takip ederiz. Oola• 
Q lllacerah hay t ve •efabete 
lfladıklannı hi11eder etmez, 
erhal kredimizi keseriz. 

lier h alde eyi ylireldl bir 
dam olnn anka memuru, iU 
tlerlnin beııi mllteeasir ettiğini 
hrnıo etmiş olacak ki; bir iki 
niye duraladıktan sonra, ilave 

ltL 

f - Her iıin başı, can sağlığı; 
endtm. Temenni edelim ki; 

e"clnizln gaybubeti, basit bir 
llccradan ibaret olaun. Zayi 
dilen ıeyler, çabuk ela geçer. 
llahlUsmarladık, efendim dedi. 

• 
Dört beı lf{\ndenberl, pek 

8•as bir hale gelen halam, 
•ııka memurunun ielmeıinden 
•k çok telftt etmlı adeta bir 
lllr buhranı geçlrml4tl. Saf ka· 
ıı:ıcatız, bu memurun mDracaa
tıı; Ömer Beyin bankada borcu 
tnııı da, bizden ietiyorlarmıt 
Unetnıişti. Derhal halamın oda-
lla gittim. Oı u, biraz tcsldn ve 
.•~ili ettim. Vakıfi, bu cihetten 
it Z sUkün buldu. F akııt, Ömer 
tll' 
~ın kaybolmasına fena halde 
uı ·· Lıyordu. Onun filuine göre. 
iller Beyin muhakkak bir clna· 

brban olmuftu. Hattı, ., .. 

Bu ıözlerim, halama bUyUk 
bir hayret verdi. Hayretinden 
hntuo vllcudn, Adeta tat kesif· 
miftt. Bir müddet, öylece durarak 
yfizUme baktı. Gözlerinin Jçlne bu 
bir an evvel öirenmek isteyen 
bir 1abırsızlık mAnaıı Yardı. Bu 
müphem ıözlerlml, biraz izah 
•tmek istedim: 

- Bir teJ biliyorum da ıi:Sy• 
lUyorum, zannetme halacığım. 
Sadece hiılerlme göveniyorum. 
Şimdiye kadar, hiçbir ıeyde beni 
aldatmayan hislerimin, bu mese• 
lede de beni aldatmayacağını 

zannediyorum. Bakalım. Bir mUd· 
det daha sabredelim. 

Dedim. 
11 Mart 

BugUn babamdan bir telgraf 
geldi. Bu telgraf, fU satırlara 
lhttva etmekte idiı 

( Istanbuldan gelen gazeteler• 
de bnıt ,eyler okudum. Hakikat 
olup olmadığının aerlan ifarı. ] 

Bu telgrafa, derhal ıu cevabı 
Terdi mı 

[ Siıe, h~nUz bir ıey ıöyloye• 
cek vaılyette değilim; babacığım. 
Ancak alakadar olanlar, fazla 
te16şR mahal olmadağına dair kat'i 
teminat veriyorlar. Birkaç güne 
kadar göndereceğim mufassal 
mektubumu bekleyiniz.] 

Babam, bu mesele ile henüz 
meşgul oluyordu. Halbuki, birkaç 
gün evvel Istnnbulda bUyUk bir 
dedikodu uyandmm bu hadise, 
• her gUn birbirini takip eden .. 
dahn mühim hadisat araıında, 

unutulup gidiyordu. 
Sil mart 

Aradan, tam on beı gUn 

geçmiıti. Ömır Beyin lıml • piya• 
sadaki alacaklılarından maada • 
ıaokt bntun dünyanın damaiandan 
ıi.lnmitti. Hatta aramızda bile bu 
mHele, adeta unutulmuf &lbf idi • 

Bu aabah erkenden, odamdan 
lçerl bllyUk bir telaıla GtUter 
girdi. Elindeki aazoteri ı&ıter•· 
rek acele acele : 

- Aman kUçUk hanım, oku• 
yuou%. Neler olmu91 neler. 

Dedi. 

Hemen GUJterin elinden ıa· 
%etevl kaptım. Şu ıatırları oku· 
mıya baıladım: 

(Arkaaı var) , ___ _ 
GUt T Um tnamesl 

SUt talimatnamesinin tatbiki lçla 
Villyete emir sı•lmlı, Vllayet bu 
emri Satlık DlrektÖTllA'Bne blldirmlf
tir. T•tltUıdae baflaaacakt&ı. 
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İıtanbul ıellr ve para 

BORSASI 
20 - 8 - 1935 

TUrk Devlet Borçları 
Lira Lln 

'67,5 T. B. 117,87,S il '•~ Haslne B. 67,2S 
'6 7,t T. B. D 26,20 Dahili lıUkraa 94,~ 
~ 1,s T. e. m 16,60 

Devlet Demlryolları Borçları 
Lira Lira 

!rl'•nl 0~,00 il A1t1dolu MU. 46,~ 
SınıErıı:uruın U6,00 ~ H. 01o 6() 21,lfJ 

adolulırell 4~,80 ,, H. '9 100 42,50 

Sosyeteler Eshamı 

1,. B. MU. 

• • Ha. 

Lira 
90 

,, ., N mı 
9,S'> 
9,SO 

lıt. TrarnnJ 
BomonU 
1'cr'-oı 

Llra 
~.so 
7,80 
ıs,~o 

llerkeıB. D 

lıterlla 
P. fraııırı 

n f.Frangı 

1 Dolar 
1 lıterlln 
O Llrot 

58,25 A. Çimento 

Çekler 
Kr9. 

ti:t3, 7~ il Liret 
12,06 Do ar 

Nakit 
Krt. 

169,00 ı Mark 

ıo,so 

J T. L. içi 
9,7.i 
0,79'!0 

1~5,00 20 Drahmi 24,0D 
624 20 Lna 24 
193 2ıl Ley 16,00 

Borsa Dışında 
1.. K. L. K. 

Kredi Fonılyıı 1~ MObadll Bon. 72 
1886 ıc ıeı 124;0D Gayri. ,. J6,7S 
190J ,, 88;0J Altırı 9,29 
1911 u 88,91) Mecidiye 53,00 

Parla Borsası 
F. fr. 

'117,'ST. borc11 .311;5 il De'u 
01. Banknı 781,S laterlla 

P. Fr. 
11,07 
71,03 

, ' 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Aeeatelcri ı Karaköy KöprClbaıı 
Tel. 42561 • Slrkul Mllhllrdıın.ade 

Han Tel. 22740 ....... ~ ......... 
Ayvallk Yolu 

BANDIRMA Yapuru 21 Ağus· 
tos ÇARŞAMBA gllnft saat 
19 dn Ayvahğa kadar. (4907) 

ersin Yolu 
KONYA Yapuru 23 Atus· 

toı CUMA gUnQ saat 11 de 
Merıine kadar. "4949,, 

Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 22 Ağuı· 

toı PERŞEMBE glloU saat 
20 de Hopaya Kadar. 114950,, 
M fi 1 ., 

,. Dr. lbrahim Zati , 
Belediye karş ııında PıyerloU 

cs ddeııiode No. 21 1 
Hersıün öi••den ıonra haatalarını 

kabul eder. 

Sayfa 11 

1r~-8-o_m_o_n~ır·şışe .... -8-i-ra_s_ı ~, 
Müşterilerine: 

Bomonti Şirketi latan bul fİfe bira11 müşterileri araıında 
1935 senesi yaz ayları için: 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTIR 
Her tlıede etiketin altmda numarala bir kağıt vardır. Bu numarayı 

alanlar ara1ında her ay nihayetinde bir noterin kontrolu 
albnda mUsabaka yapılacaktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 lirdır 
Müsabakada kaıanan numaralar hır ayın 5 inde gazeteler:e 

ilin edılecektir. Kazananlar ayın ylrmlıine kadar 
firkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dükkanlarda ve lokantalarda numarasız şişe kabul etmemelerini 
n fİşelerin üze.derindeki numara kAğıtlarını muhafaza eylemelerini 

sayın müşteril~rinden rica eder. ~-------~ 

lstanbul Kültür 
Direktörlüğünden: 

L1SE ve ORTA MEKTEPLERiN BiTiRME ve 
ENGEL iMTiHANLARI 2 EYLÜLDE, OLGUN
LUK ve MEZUNiYET iMTiHANLARI, 11 EY· 
LÜLDE baılıyacaktır. ilgililer imtihan günlerini 
anlamak Üzere mekteplerine müracaat edecek
lerdir. "4809,, 

Bir Daktilo Aranılıyor 
Ankarada llmt bir mllesıeaede devamlı bir lı için Almanca 

H Türkçeyi iyi bilir bir Bayana ihtiyaç vardır. 
Yazı makineıile doğru ve çabuk yazma1ı gerektir. 
Stenoğrafi, Fransızca ve lniillıceyi de bilenler tereih olunur. 

isteyenler tahsil ve llaan derecelerini, tercllmelhallerile 
beraber 15 EylUJe kadar Anknrada Maden Tetkik •• Arama 
Enıtltusü Dokümantasyon kıımına yazı ile blldlrmeler1 rica 
olunur. {213 t) (47 45) 

ıoeviet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idar11i i1Anlar1 

Ankaradan Haydarpaşaya hergUn saat 19,10 da Te Haydarpa• 
!fadan Ankarayn saat 19,00 da kalkan Anadolu sllr'at katarlarmda 
20/8/935 tarihinden 1/12/935 tarihine kadar Üçüncü ıınıf araba 
bulunmayacaktır. 

Bu mUddet zarfında seyahat edecek ÜçllncU me\lkl yolcular 
hergün Haydarpaşndan Ankaraya ıaat 14,50 de ve Ankaradan 
Haydarpaıaya ıaat 19,45 de kalkan yolcu katarlarile aeyabat 
edeceklerdir. 

Üçfincll mıvkl yolcularının istirahatleri için de bu katarlara 
fazla llçlincQ mevki arabalar bağlanılacağı aaym halkımıza 
bildirilir. 2218 u4935., 
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Hükumetin ve dört büyük mllli bankanın 

1,000,000 lira ile aermayeıine iıtirak ettiil: 

ADAP AZ AK ı 

TDrk Ticaret Bankası 
Merkez ve bütün ıubelerl "F alzlerl aydan 
aya kuponla ödenen hesap" için emrinize 
amadedir. 

Her Ay Başında : 
Vadeli mevduabnızın faizini muntazaman 
almakla huzur ve rahat içinde yaşamak 
imkanını bulacak•ıaız. 

il • • • 

Artık elinizd•ki para ile, ne, neticesini 
bilmediğiniz bir ticaret işine girmenize, 
ne de apartıman yaptırarak başınızı 
derde aokmanıza mahal kalmamıştır. 

Her ay muntazaman aldığınız gelire mukabil paranız 
olduğu gibi yerinde durmaktadır. 

ÇAPA MARKA 
Hububat 

Unları 

SIHHAT '' KUVVET 
! VERiR 

T•klltlerlnden 
••kınınız. 

~ Buakıam -Harbl1e'd• B EL V U Bahçeıiacle 
BHteklr 

1 

.... ICl'll Memurıuıund•nı 
Ltaııbulda Kıluaıt Şacfülıa; BigaDJn 
ne .. tob aalai711iade mukim Ali ot-

1 

lu Felıim Ah••• vı lılıhmtdia latik· 
ru ıylıdlldıri para7a makabli ipotek 
olarak ıö•tercllldlri tapmuaa xa. ..... 

· 931 tarih 1181119 au•arada kayıtb 
....... DeJBttob MlıİJNi OIY&nllda 

balana olltaptaki artır•• ıutu•e
liad~ hacla• " ı'ft&fa l&lnlırl rulh 
ltulunu 118 umarada kayıtlı 17500 
döalm mlktarna .. meı'a ilı; 119 No. 
kayıtla IO lrila döntlm miktanncla tar- , 
ı..m aoat arttırma "ar•til• ,.,.,. 
t•nlllHIİllı 1; S; T 4 tbaoil iora me
•11rlutaaoa kanı ••ıilıalt oltlatuadaa 
prga giftlltl nam11• maruf n tamamı 
brk bir bla Ura takdir oluaaa mer'a 
Uı clittri • bin lira takcllı olunan 
tarlama tarihi Uladan itlltıren bir ay 
mlddıtl• artırmıya keularak H-9-
tsG 7lnal bet eyl'1l garpak giial 
.... H te Bip lora .tairula•• aolk 
artlaıma ...all• •tdaoaktar. SUat 
Yaküdı arUarm• btdell tahmla edil· 
mit ola• kıymetleri• "75 rüsclı 1et· 
mit beıial ltalmaclığl takdirde ın çok 
artıranın taabhfldll t»ald kalmak lztrt 
.. ,., OD bıı ıin daha te•dl• Ti OD 

t>tıioel sü•ii ayaı ...U. ıo gok artı
nna ihale ıclilıoeğl 119 uncu maddı• 
aia ikiacl fabuıam HHra alınaoafı 
•• ıatııtan mlUınllit bilu•um masraf 
vı tloreti dıllaliyı miiftlriyı ait ol•ak 
•• •'11 pııla para Ilı yapılmak H 

indıl ioap leraya karıı tımiaat ıötte
rilmık ve arttırma ıutaaa11I 19-8-
986 tarilıindtD itiltann htrk11in ıör· 
mttl içla forada açalc bulundutu vı 

Atuıtoe 21 

Türk 
POSTA PULLARI 

MUt•v•ff• Mlr•l•r C. I!. Wlleon tar•fnıd•n topl•anll 

1868 • 1935 •eneıine ait 

Meşhur komple koleksiyonu 
27 Teşlni•ani 1935 tarihinde 

AÇIK ARTTIRMA iLE 
SATILACAKTIR. 

Hw ••rl mUkemmelen ı••t•rllmektecllrı1 

Atatadakl atlre1e mtlracaatla kataloı ilte,mtz. 

PLUMRiDGE & CO. 
61/62, Chanc•rı Lane, Loaclnı W. t. 2, Anslet.r• 

Ne güzel boyanıyor 
rfeğil mi? 

Elbette, 

PERTEV 
RUJU 
Kullanıyor 

Se/Qdalıdin 'in 

' ipo .. k ıa1aibl alaoaldılula difır alaka• 
darların huu•ilı falı ve murafJara 
clair olu idclialarınln enab mUıltlte
lıri ilı IO gün içiadı lora dairtıiaı 
bildlrmılıri akıi halde hakları tapu 
ıioiliylı 1&blt olmadıkça 1ataı ltıdıliain 
pQlqmuındu hariç kalaoaldan •• 1 
talip olaıılına kıymetini• yüzde yıdi 
buçuh dıpo akç11iylı •iıa lora dalıt· 
ılnı ve dtlW Yuıuf OZ'bek'ı müraoaat 
ıtmılıri llıomu ilin olunur. ------

Mllaikıel hayatının 22 inci yıldönllml 
katlulanacakbr. 

Bu geoe dı mımlekıtin .. yülek .an'atklrlarım 
dbıllyeeıbiaiL 

Tel.490ll 

METAMORFOZ 
Soa ~ ....... ................... ................... 

Pık yakında 

PANORAMA 
Bah9Hiade 

aO•NET D060NO 
. Teıth• 


