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Bitııa ek.tkleri"I" ta111••l•11•m.,ı •m,.ı o•rllert lrtılllz Jllo•u"• olr i•k•ı 

İngiliz Donanması İstim Üzerinde •• · 
- --

İtalya, Kömürsüz Ve Er~ 
zaksız Bırakılacak ! 

Kararı Veriyor 
'\-;-~ 

1 

lngiltere Abluka 
Londra, 23 (Özel) - lnglliz ( 

kabinesi dllnkU toplanıtt• çok Fransız 

muıklil v• ezici aaatler yaıadı. Gazeteleri 
--Kablno dı ıı, ltalya • Habeı 
haritinin 6nilne geçllmeal esaıın· Çatık Kaşh ! 
da lttif ak ettiler. Fakat ltalya, Parls, 23 ( Ozel ) -· Iugıllz kabl-

her şeye rağmen harp açtığı tak- neeının Habeo - ltalya kızgınlığı 
dirde lngiltere tarafından iktl· karşısında vereceği karaı burada 
ıadt abluka içerisine alınması büyük bir ehemmiyetle bekleniyor. 

etrafındaki teklif itirazlara uğ· Gazeteler, İngiliz Daıbaka: ı Bald· 

radı, Kabine erkanından bazıları, 'fln'in mtında bUyUk bir meauliyet 
ablukanın harp demek olaca· yllklll olduğunu ıöyliytrek geçen· 
tını öne aUrerek bu teklife de Almanya ile bir deniz anla .. 

ması imzalayarak V treay muahede· 
yanaşmıyor. Ancak ıu var ki ıi11t fena bir darbı •uran Bald· 

lngiltere uluslar ıosyetealnln ... ine kartı çatık kaşh dnranıyorlar. 
ltalya • Habeı harbinin önüne Matın gauteeine ıört İngiltere 

İdue itleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruı 

Ev Kirası lhtikarına Karşı •. 
__ .... __..._..._...-............ • ' •• 1 ~ • -

Ankarada Kiraları Bele-
diye Mi Tesbit Edecek? 

Orada, Bu Yolda Bir Karara Varmak 
Lüzumlu Görülüyor 

Ankara, 23 (Önl) - Burada 
memurlar için deYletin kuracnğı 

mahalle, eğer her hanıi bir •· 

beple geri kalına; el' kiralarının 
belediyenin tHblt edeceğl bir 
formülle tayin edllmHl lçln 

burada bir cereyan Yardır. An· 

karamııda eY' kiralarının, T e1nyiı 

mahkenıHl ılbl bUyUk .,. m•snuru 

bol mUHıHeler d. ıeldikt•n 

ıonra glln geçtikçe artacait lhti· 

mail karıııında dn·letln tedbir 

alacalı tabii ı&rlllmektedlr. Bu 

ihtimal tahakkuk ederH nöfuau 

kalabalık •• oturacak J•ri az 

olan tehirlerde kiralar için kulla· 
nılın formüller tetkik edilecek 

ve Ankaranıa huıuıi ••~lyetl 

161 6nllnde buluaaurularak bir 
karar verilecektir. 

I 

·························································'!!,! 

Şirketler 
Kaç Para 

Kazanıyor? 
lıiıtanbul tramny ve telefon 

~irketlerlnin yıllık kazançlarına 
gösteren bir tetkik yapılmıştır. 

Bu tetkikte, 1927 senesile 1931 
yılı rakkamları alınmış ve muka· 
yeseler yapılmııtır. Bu mukayese
lere göre lıtanbulda tramvay 

hattının uzunluğu 34 + 257 kil~ 
metre ve araba uym da 320 dlr. 
Şirket 1927 yılında 61,365,954, 
1931 yılında 60,767,692 yolcu 

ıeçmeainl temin lçiD çok uğraıa• ~ kablnt1f, ltalyaya kartı Franıa ile A,..ıuıa .. ı /unlr ,..,..11,,., .tü11• •ıi ç•k az ıörU•11 çok par lele bir tir•nl• 
latımıı v• 27 toneainde 
2,557,216 ve 31 yılında da 

caktır. Bu takdirde eğer ltalya beraber olmaya 11aı itibarile taraf- •çılmı,tır. "So11 Posta,, •• •çılıı tör•11l11/,. t•flilitını fi• v•rll•11 •öı/11u-
uluılar ıoıyetesinln kararını dinle• tar olduğunu yazıyor. l•ri dn 6u,a11 ••dinci ıag/ad• hu.ırlallıjı "/%mir "• Eı• ,w.ü,, •ttıf•- 2,958,389 lira varidat temin et· 

mittir. ( De.,.mı 8 inci yiiı:de ) 
[ Dnamı 6 inci yOxde J •r11Ja v•rl•or. 

••••••••e••••··············••e•••••••••eeııeıeıeııe••••••••••eıeee•••e••••••••••••••eeeeıee••••••eeeee••······ .. ·········••eeııeeeee•••eeııııeıeıeıeeeıeeee• 
r- Modaya Kar~ı Mllcade"/e Başlayınca l Mesl•k. Yaşlıları Arasınd• .• 

580 Cilt Kitap ·Yazan 
Bir Muharrir 

DiyorKi: "Bir Kitabımdan Bin Altın 
Kazandım, Fakat Bugün Açım !,, 
Ara11ıra kitapçı dükkanlarına 

llğrıyanlar, BabıAJI caddesinden 
aeçenler onu mutlaka görmüıler• 
dir. O, gUnUn birkaç bölümünde 
kendi kadar ihtiyarlamıı ıemalye· 
ılne dayanarak yokuıu tırmanır, 
kUtUphanelen girer, loı ve karan· 
lık tezgdhlar üzerinde önüne ıe· 
rllen bir kaç formayı okuyarak 
ekmek parasını doırultmay.a 
~ahtır. ·· 

Beli, allt gibi beyaz sakalının 
lleunu yere değdirecek kadar 
bUkUlmUtUir. Bacaklarında eski 
pabuçlarını taşıyacak derman kal· 
ınamı,tır. Fakat o, buna rağmen 
hergUn mutlak BabtAll kaldı· 
runlarından geçmeye, klitUphane 
kapularmdan baıım uzatarak 
okuyacak taahih, düzeltecek yan• 
lıt. tUrkçeye çevirecek eser ara· 

Bulgaristan 
Türkleri 

La Bulgariye Göre Çok 
Rahatmıı, işkence Yokmuş 

Sofyada fraıır.11.ca olarak çıkan 
Ll BuJıari gaz•lHİ " Bulıuiıtan 
Tllrklerl ,, baş!ıklı bir yansında, 
Bulgariıtandaki TUrkler aayıamm 
25 yıl içinde 200 bin kadar art· 
mıı olduğunu yazarak, bunu, Bul
gariıtanda tUrklerin çok rahat 
yaıamıı olduğuna bir delll olarak 
göstermiye çalışıyor. 

Fakat La bulgari, buna t.hıis 
ettiği uzun makalede uman za· 
man Bulgerlıtanda Tl\rklere karfı 
reya sıörUJcn öldürllcU tazyik 
hidiHlerinl tekzibe hiç yanat· 
mıyor, ıadece umumt olarak 
"burada Türkler ı-ahattır.,, demek 
istiyor. Unutmasın ki hldlıat bu 
gazeteyi her xaman tekzip et
mektedir. 

Mükafatlı 
AnkGtimiz 

Çoban Mı, Mülayim Mi ? 
[Cevaplar 9 uncu Sayfada) 

~~--··· ---~:;____--------------~·--~ 

Moda düşmanı bir Bayan, moda ile m[cadele ku.übünd.a ilk kon· 
f•ranaıoı Yordikteo onr cı1dd~deo a·eçerken. •• 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Se8i) ...... ....... Kuooetli 
Olmd 

l.ıer Mülnlz ? o!:!" .!:.ılul ıa.ı... I Top· S.slerladea Korlcmut 
Sen 11.ıerde Jaertuhı ağsamda Gif• S.rap O. •lektrllr tamlrclll 

:r:~~::.:~ıı: AB• tfl •ıonr ... ,...eı.. Bir Suçlu Muvazenesı· 
7im, Qobu Mela••• ••Mir pell- el. Wr ....... u..Jall ıu,lle 
Uvanların fiir•ıleri. Bu mevıa aükule1e cıbnl-.., İ.tltftl B ld s 1 :::.. ~.: .... =::=.-;: ::..-:--ı.. s.r., _... ozu uğun u Öy üyor 
reldiğl klm11lere bunu ıoruü •-----------------------..::::.....- Ôfr•acllflmlz• ıare Maddele 
oevaplaranı ıöylı topladı: 

Hallm Uttl ( O.ıveralte ... amumtllt• Jlrayer admda bir 
•ı,,at faklHeal talebe1erladen ) Rçla ••rllmlftir. Heniz ı•aç Jql• 

- Aılıim, kunetli olmak, laer olan bu ıuçla, bir Ermeal papa-
halcle uyd kalmaktan fO~ IJlcllı. llDID ojladar Ye RSU da 6aemll 
Kanet, birçok laAdlHler karııııatla bir 1uafa riayet etmemektir. 
ite yarayaa maaHI ltlr Yarbkbr. Jlrarer Ac:WıeJ• Yerillace, 11-
Aacak bea kunetl, hakııılık 1ap•1Ja 
bir •Hıta .ıbı kultanmı1a hiç ta• alrleri bozuk oldafana n ara11ra 
raftar defOI•. KunetJI blnreltt iradene aahlp olabilmek lldlda-
hutahk sfbl .. , •• ,. kartı ... ruu ka1b•ttllfal ine ıtlrm8ftlr. 
kaft•et ıa.tertr16r. Aacak IJI• Babua da ıu iddiayı ortaya at-
k•netlller Yudırld haJar pu...,._ mJfbn 
am Hrtliklerial .. kaahk et•ek ,.. .. _ <>ilam JlraJer ıe .. enler-
hıada k.Uaaı1orlar. Beaee laabıalafa 7 

kaıu k•netler, ••• keaclllerl, •e• de bir aluaal ba7ramda ablaa 
•• ce•lJet aamaa huhldara 1,ı toplarda korkm111, akli ma•u .. 
apr. Kanet, Nelece .. kk.. alclalJI Dubd kaybetmlftir. Ba Jlzdea de 
•hl•ta sa• ..... 1••· aylarca laaataaelerc:le ıatmqbr.,. 

Jf. Bu iddia DzerJne Maddelama-
.... ,. On• ( .... _...... Soa sinine cl .. J•JI clol.... •• bu arada ıehrlmbdea ıeç• miHk bu HÇ)ayu AdU,e doktonma 

Aldtıflk ) otomoWIU unalalar çoialcla. Din de, bir otomobille dllaJ•YI elene 
- KaYHt tlnUtlltl .. ._ ... pkan iki Fraam ...... mlze ıelmJftlr. Bu Fraoaıılar din veceJI burada muay•• ettlrmi1• karar ••mlt-

dalaa kafa bnetl •atırfan-. Vlat ~lrmtlerdir " basla yollanaa deYam edeceklerdir. Reılmde ban- tfr. Tahkikata bu muayeneden 
bYYetl ... ce ikinci derecede ,.nr. lan ıarıyorADU. ıonra de•am edilecektir. 
Bal• l'lbJ, llerl•••,19• •alııtaf elaa 
•••IJetlerde fertlerla kafa n Mkl 
bn.tlae aalüp olmaları lhımclar. 
Buaa flrl1wa• Ye Jftf•ar ediyoruz ı 

iri bir Ylcat, kaa fıtkıraa yanaklar, 
•uYYetll pazılar Ye ıalre. 

Fakat •u ıiltllerla iki lakırch,. lllr 
••1• .. tırı, ••YDr .. eclild•rial, •• 
... it mHeleler kartııında zekilH1111 
ltl•te•edlklerlal Ye h•l• .. , ıeyl 
runınk bnetlle llallet•er• kalkıt
bklanaı •lrtlace eannaız ııkılı7or, 
••tıl miY 

itte •'7• k•wetı. .. , ..... 
raramaa. 

• Bnwer "-ıdrl ( •tllmıf, .. 
rence hJ) 

- Aaislm lru••etll oJ•ak l'lbl 
filsel ıe1 nr mıdır ? Ku•nt her .. ,. 
•aktedlrdir. Fakat bealm ılyle•ek 
lıtedejim kuYYet para lluYYetldlr. 
Bence para kunetl, çok mttdhlttlr. 
Luaa p .. kaneti AJHlade berıeye 
..Wp oJur. Benim bafka türll kuy. 
•etlerle alıtY•rltl• roktuı. Par•, para 
•• Jiu para 1 Para kaneti•i, hlçbf, 
lm•Ht alaı•ta edemeL 

Otomobil 
Çarpmaları 

Son 24 ıaatta ı•hrlmlzde iç 
kanlı kaıa olauattur ı 

1 - Altduilah• kullaacLta 
SSf-5 sayıL otomobil Panıiıltada 
Artin otfa 4 ya.nd& Çllofe çarp
bjından ıof& 1akalaomı1br. 

2 - Şof6r Mutafamn idare
ıladekl 2154 H)'lh otomobil k6prl 
Dllilade 11 1qlarmda Y uefe 
Çtp••t· yaralamııbr. 

Şof6r 1akalanmııtar .. 
3 - Y abyaaıa ldaruladeld 

(dl) sayıla ,ak arabaa 4 J8P 
da NilDfer çocuja çarpmlfbr. 

Filorgada Vapurlar 
Bayındırlık Boğazın Sularını 

lıleri Kirletigorlar 
Gelecek P•zar• Kadar Her Bir Vapur Mazot Pulikle-

Şey Bitmfı Olacak rini Botaza Fııkırmıı 
Filor1ada ba11adlrhk pı.,.a- Bofazda oturanlar din Abala 

lan ilerlemektedir. Deab: eYİllİD batla koylanıı •e ku,ta yerlerin 
lllk plı kaim bir mazot tabak.ille lrtlll 
e• ............. De. ... .. 
trlk •ille ......_ft, meclhalde .. ,limia ea 11cak ıecui oldufu 
ıllli a,.lr terübab 1ap1lmlfbr. lçla deaize pdikten IODra yatak• 
Şimdi lmmlukta a1ze1 bir h8hçe lar.ıaa ma-lar ıabableyla kar 
teala edilmektedir. ıfW prpflanDID Jap bir aiyaha 

Vill1et maka• lçla 1a..... bo1aadajlm tirdiler. Bitin .... 
klfk P.dlllk ba,.adlrhk b•08a clallana Ye blllaaaa be1u bo1ab-
olarak ladlaaılmaktaclar. Ba7mclsr- larıa su1a ıelea Jaa mları limliıah 
hk cal•tmalan ıelecek ,.ı ba10 olaqtv. Denk mevlimlacle Bo;a-
..ftimlae bclu ...... edecek- an ba tekilde kirletllmeal laer-
tlr. Fllarıa itla bir haar projeli kesi liairleadirmittir. Yak ..Wp
hamlaamaktaclll'. ffeallz m lerl 1Wediye7e •• Umu dair .. 
batlan belU olmamakla berab• liae .. Ayetler 1apmatlarclar. Ba 
bw proje FileryaJI dlnyaaua u,W plalijl.ı •bebi blru ıonra 6jn-
plajlan•claa biri laaliH ko1acak llilmiftir, Umaa daireli mazot Ye 
ıekllde olaealdır. hk it olarak pz •aparJannıa l9taabal 1111ann-
6nUmtlzdeki yıl plijlar ıılab edl· da temizlenmelerini kat'ı ıarette 
lecektlr. SahD kumları elenecek, JUak •mlftir. Ba 1uaia rajı. 
••ı tertiblb ,apdacak, Şimdiki men dün ıece bir vapur, mazotlu 
ı&bl Hlq mahiyetinde kabineler safra ııaı •• muot ambarlar•nı 
,erine modem kabine •• kama- Beykoz lnllncle pompa ederek 

Boğna vermlftlr. ôteden beri 
ralu tenı edilecektir. ••parlu bu çeşit temizlik ameli· 

PllJ, kum ve ıu •ıleaceleıi 1elerlnl açık denizde :raparıu. 
hrtibeta Ylcucla ı•tirileceji ı6y- •• Umaa ldarai f imdi talald-
lenmekteclir. Şoıeain kara kamına kat yapmaktadır. 
Wrl Çekmece clitert Y•1ilk61 Barutla Llğam Açıyormuf 
tanfaacla olmak isen iki bilyDk Erenköyllade T elllkaYak ıoka· 
etel lata edllece1ctlr. Ba ote'le- imda oturr.ın adamın, bahçeıinde 
lln 4e ıeleoek ba1170 •enimloe ldnaiz baı',t yakarak lajım açtıfı 
lladar Jetiftirl..... millah•eldir.. ı&rtllerek yakalaam1Jf1r. 

Esnaf Sayısı 100 
Bini Aşkın 

Lokantacılar Cemiyeti 
Hepainden Kalabalık 
lıtaabal beledi1ell eaafm 

teHflfae de•am etmektedir. E.. 
nalın hakiki mlktan laeatlz ~ati· 
yetle ifade eclllebllecek bir halde 
delllcUr. G•cl birçok uaafaa 
cemlyetlerl Yardır. Fakat bDtOn 
e1Daf, cemiyetlerine yuılmıı d .. 
ğildlr. Beledi1emln daha ••••lce 
baıarlattıfl bir iatatiat&p 16re 
lataobalda emafın UJJa ( 60 ) 
bindir, Yeni talalllialere ı•• ba 
miktar Jlz bini aılaadar. Bunala 
beraber behclJ1e ı.ta•blllda faa· 
llyet llallntle (39) eıaaf cemi1etl 
teıbit etmiftlr. Bmluın azl , .. 
kGnu da 38,988 dir. Azııı en 
kalabalık cemiyet lolrantaalar 
cemlyetlcllr. Ba kurumun ( 2884 ) 
lıhı •ardır. Aztıan çok olua 
dlier kurumlu da palardır: 
Otomobilcilerin 2672, hamalluaa 
2500, ekmek 7ap1alarm 2141, 
kabvecilerla 2075, arabacıların 
2008, perUklrlana 1737 iı&J.n 
Yardır. lstanbulda (500) de mb
ldnt lmili •••alttur. 

Tarihi Hafriyat 
Son zamanlarda yapdaa .. ,. 

rlyatta çıkarılan eurler, mOzeler 
hlaresiııce bir defter hal'nde 
zaptedUmektedlr. 

Defterler, Arasta ıokatıadakl 
bafrlyatuı aetlc.ılade, _.eye 
11Dderilecektlr. 

ltmz•r Ola H•eu .. Diyor Ki ı 

.._.----~--------_....,--' 

Atu.toı 23 

Ghlln 

Bir iki 
Satırla 

Mez ..... dekl K•• 
Bir firma W.dlJ'•J9 mlraeaat 

•Hbalaadald lmlaaal eclJl• kod 
l8tlfade laaklaaaa ıs 111 •ltWetl 
kendfal•I ••rllm..ıaı l.te•lfti. Bel.
cliJ• ba lıtetf tetkik etmlı, kudaa 
ıapka dit••ll, •rakkabı tokam 
h•al flbn J•paak ilti1•• bu flr• 
... t•kJiflal .... fak bal•uıbu, tek• 
ili tl•dl clalal eaclme•de tetkik 
edilmektedir. 

• * .. 
Tlceret Od••nde 

Tlearet Odaa lleclW lal•lı .. ld 
,arta•ba .... toplaaacak, OdaJ& 
llt flnllk itleri ıla•• ..p.oektir. .. .. . 

8e1Anlk .. rglelnd• 
Ltanlıal Ticaret Oda• Selhilr 

puarar ada lata.bal <>dua ...... 
tef1air edUecn tana " ••lıtrl 
...... ı.r1a1 ~. .. .. .... 

Atıoa lllur18cl8 
Afıoa Jalal..,... pnlaa lpa ltlt

PJe k•11laa a .u,. liralalr w..ı..t .............................. 
NıaecektİI' • . .. .. 

Tnaınvew Arabalar1 
it 1Aatlerlade Şiıli, M•çka H 

lturtuluı ile Emln•il araaadıki 
tramvaylarda pek fula lraJaMlılc 

oldutu içia araba HJU• utbnlacaktır. 

• • • Yabancı Diller 
OaiY•Hlte .. Jaltaeı dll imtihan• 

........... sı .... rapılacaktır. 
« • • 
800 Herlte 

Dla ilkobllu lfla 8IO laarlta 
alın•ıftar. a..ı.r Jalaacla okullara 
utablacakbr. 

.. * ... 
Onlweraltecle 

a. ,.,, Omerlite, ı meltepl8 ... 
.. ... c..a ............... 
aplaeak •• ertHI fl•I •erıler• 
batlaaacaktır. 

* • • 
Aalıkl•rın Vakıflerı 

Etkaf G•el llldlrllil aalıla 
•alaflarm kontrollDe alt olmak 
bere huırluan projeJI tamam• 
.. .... br. . . .. 

KUçUk Çocuklar 
Oa yqındaa kllçlk çocuk! .. 

nn biılldete binmemeleri lçla 
beledl1• allkaclarlara emir •• 
mlftlr. 

Yakalandllar 
Bl11kdertcle Y qarın kalaY11lade 

Arif, Sabri, Nuri lıl•lerlnde Is kiti 
kmur oparJarkea J•kalaaaıtlardır. . . .. 

H•WI Kllru••nd• 
HHa inanama, laan ladtuı •laa• 

Hbetlle, her kaza ıubeılne, keadi ka• 
zalarıada 7apacaldarı llrenleria bit 
proıramını hulrla ... ıaı blldlrmiıtir. 

.. « .. 
Ölret ...... ıer Konyeda 
Konya, 22 - Bir etlt .. ılal J•P

makta olu lataDbal lStretmealerladeli • erke.. 30 llatlıa lir•._ ıUlD 
..hrl•I• ı•klller. 
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Resimli /f4aka!e il Gözler il Hergün 

• Harp Başlıyor 
• Jktısadi Abluka 
Zehirli Gazlar 

Sözün 

Prensip 

Meselesi 

Kısası 

. - ı-------- Ek -Ta 
• 

Harp Ba~lagor 
Üçler konferansı bir t•Y ya· 

pamadıtı ıibi, 4 eyllHde toplana· 
cak olan uhıılar ıoıyetesi konse• 
yl de bu da•ayı halle muvaffak 
olamıyacaktır. 

ltalya, n• pahasına olursa ol· 
ıun, Habetiıtanı ıllihla ltı•l et• 
mek kararındadır. Bu kararmm 
muhtelif Hbeplerl wardır: 

1 - Siyaseti• lstedltlnl elde 
ademiyecejlae laanmııtır. 

2 - Habtflıtanda aakert bir 
ufer Muıolinlalo nafus •• ku•Y .. 
tini arttıracaktır. 

3 - Habeılltanın tıraU, [tal• 
yanın yeni emperyallıt lıtililara 
abl•aııoa bir baılaogıç teıkU 
edecektir. 

Oaun lçla ltalya, Auupa deY• 
letlerlnclen baıılartle l.oıutmak 
tehUIHıln• rağmen harbe ılrm•f• 
karar Hrmlttlr, ve her baltle bir 
kaç gOn içinde harbin baıladıiını 
lıltmeldljimlıı oıUmkUndUr. 

lf. 
lktı•atli Abluka 

lnıllt•re daha ıimdlden itti• 
yaya kartı lktısadt bir abluka 
1apmıya hazerlaomaktadv. 

ha kunetlı ıörflr. 

Glhlerio manl 
ıııoı bir pollı, bir 
güınrllk memuru 

kadar iyi bilen yoktur. Gö&ler rubua a;yaaııdır. 

-~ 
SuQluyu tn iyi gözlerinden tanıyabiliriz. Blltün 
usuvlaramız duyguı:nuau ııaklayabillr. Fakat eöıltr 

fradtmİH en güç ltoyun eğen uzu-.lardır. Sırrımızı derhal meydana 
Yerwler. Nltekim ıeYıinln, kinln, dtlımaolıjıa Ye iibirarıo en \ iyi ttrcUmaaı da ıözleıdir. 
Gören göz: varciır, ltak&ıfı haldı ıörmıyen ıöz Yardır. Oözt, ıörme 

kudretini beyaln inkl9afı verir. Oknmuf, çok görmttı n çok yaıamıı bir 
adam, ıUpheaiz genç, oahil, görrUıüı bil adama nlı~tUe daha ook n da• 

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

Y •lnız ıöz 11hlbl olmak yıtmeı, hlr de iÖrmeıini bilmtk gerektir. 

~;;;;;~--~~iiiii;~~~~~~----miUm;;;;;;;;;;, 

l __ D_A __ B_I L_l __ B_A_B_B_B_L_B_R_.I 
Kültür Bakanlığı Karar Verdi 

-

Prcnçip adlı bir Sırp çocuğu· 
nun attığı kurşunla Harbaumu• 
miye girdik.. Amerika Cümhur 
Başkanı Vilıon'un • dinince din· 
lensin • prenılplerJ, barıı arif esin· 
de az kaldı dllnyayı yeni baştan 

kana boyuyordu.. ondan sonra, 
bir araya golen devletler ne za• 
man ortaya bir prensip mesele1I 
attılaraa, bUtlln ln1anlık harp 
korkuıu geçirdi, tlrtlr titredi ... 

Anlaııhyorkl prenılp netameli 
ııydir. Zaten prenalp aahibldlr 
denilen adamların ekseriya ka'f• 
gacı oldukları, buluttan nem kap
tıkları, gölgelerlle boğuıtukları da 
bunu gösterir. 

Bu sefer de, Habeılıtanın yor
ganı etrafında dlSnen dolaplar 
böyle bir takım prenı\plere da• 
yanıyor. Dlinyanın dlziinlerinl 
ellerinde tutan bllyUk devletler, 
blrgUn ıatırıp da prenslpl mantığa 
feda edecek olsalar, &lyaaal ufuk· 
takl kara bulutlar aıyrılıp, dağıla• 
cak. Gel i•lelim, bu uğursuz IAf 
ortaya çıktı mı idi, konferan11 
masalanmn etrafında baıka IA• 
kırdı edilmez oluyor. 

Bu makıatla V eklHer Heyeti 
4erhal lçtlmaa çağmlmııtır. 

Mektepsizliğe Mutlaka Bir 
Çare Bulunacak 

Bunu kim icat etti ise, dilerim 
. Tanrıdan, rahat, huıur görmesin. 

ParllJlıento fe\lkallde lçtlmaa 
daftt eclUmlftlr. Hükfamet, par
lammekntodan 4 Eylülde Ulu.tar 
•o~yeteal kon1eylnde takip el'ie· 
o.il ıly&1a hakkında Hllhlyet 
alacaktır. 

Bu arada ilk düıUnUlen tecl• 
lılr, lktttadl ablukadır. Bil fikre 
diğer cfe.vletlerl de iıtlrake davet 
edec klerdir. Onlar raıı olmasa• 
lar bile loglltere bu ablukıyı 
rapmıya çahıacakt&r. 

Fakat ıonra ne olur? 
Bu abluka bir harbe varablMr. 

lnılll:r: rlealladen bir kıamı bu 
ffkird•dir. Onun için önlmUzdeld 
hafta içinde Avrupa . slyaaaıının 
ıeffrecej'i aafhalar çok aıihlm 
olacaldır. 

"" Zehirli Gaz 

Şebrlmlıd•kl orta okullarla 
llHltrd• y•nl talebe yazımı iti .. 
rine devam ediliyor. Buglln, ya .. 
11111 ltl için konulan mtlddetja 
dördllnc\l ıUnU.dUr. Geride alta 
gUn kalmrıtır. Gün ıevtlkçe orta 
okul ve llaelere yaıılmak lıt•y•n 

talebenin Hyııı arhyor. En çotl 
müracaat yapılan okullar, lıtabul 
erkek ve kız ll1tlerldlr. Bu it 
için konulan on gUnlUk müddetin • 
ıon glnlerlnde okullara talebe 
tehacUmUnUn haylı çoğalacağı 
anlatılmaktadır. Böyle bir durum 
karııııada okul 11yııı ihtiyaca 
klfi gelemlyıuktlr. Diler taraf· 
tan Ktiltnr Bakanlıfı okullara 
müracaat eden talebelerden hlt 
birinin ıerl çenllmemHlnl, hep- Dlln Bulgarlıtandan ıehrimi:ıe yine birkaç aile Türk muhaQirl 

Cihan harbJndenberl en ziya· ılaln yazılmasını blldlrmfıtlr. geldi. Bunlar kendileri için tayla edilen yerlere 1•rle1tirll~ceklerdlr. 
de inkltaf eden harp ıillbların- Öinndlğlmtze g8re, KUltUr Resimde yeni yurtdaılarım __ ız_•_ıı_ör_u_y_o_ra_u_n_u_ı. ____ ....,.. ____ _ 

dan blt-1 de zehirli gazdır. Bakanhtı yazım itleri bittikten K. . ç kl su·· t Işı· 
Tayyarelerden atılacak zehirli ıonra talebe aayııı ile okul 18• ImSeSIZ OCU 8• 

ıaı bombalarının yapacatı talı- yıaı arasında bir mukayeH ya• ra Mektep Yeni T alimatnllmenln Tat-
rlbat dUtmaıu az :zamanda orta· pacak, ve bu mukayue ıonuada bikine Do>e.ru Gidiliyor 
dan kaldıracak kadar kuYvetlldlr, da icap eden tedblrlorl alacaktır. Şehrimizdeki yata mekteplerine X 

ŞI dl k da -L.L.J 86ylellkle de hiçbir çocu)i,un talebe ahnmaması evvelce karar· Sl\tçUler cemiyeti, Sattık •• 
m ye a r z9111nf ıaı k k 15 ı ı KfltU d' k ı ıoysal yardım Hakanlığı tarafın• 

teerObe1I yalnız Iıpaoyel orduları me tepıiı almamuı temin edl· aştm mıfh. ı r ıre tôr UğO, 
lecektlr. bu gibi klmıeslı talebınin Hay· dan yeni t•blli edilen ıUt ve 

tarafıadan Abdülkerim orduıuna darpaıadaki Öğretmen okulunun ıütlU maddeler tallmatnamHI 
karıı tatbik edilmlıtlr. Fakat bu Müıt11ri YuzÜn- tatbikat kısmına alınması ve Uıerlnde incelemeler yapmaktadır. 
tecrübe menfi Htlce ••rmtıtir. sonra da Öğretme• okulunda tah· Öirenlldiifne göre, cemiyoHn 
Çaakll lıpanyol t•frarelerl, Rlf Jen Kan Çıktı slllerlnl devam ettirerek, bunların yönetim kurulu, aütçlUere, hu 
l•Nluıuna zehirli raı attıkları ıun öiretm•n olarak yetiıtirilm'eai huıuıta genel bir bildirimde 
Abclelkerlm, Prlmo de RiYeraya Mercanda Halllpaıa hanında için, KllltUr bakanlığına bir bulunacaktır. 
fU haberi ıhdermlttlr: kahncl Oıman ile yine Mercan önerğede bulunmu,tur. 

Şimdiden ıoMa b ... zeblrlr raz Çukur handa kahYecl Ali araaıa· Bu teklifia kabul edilmesi, bu Şaka Derken ... 
bombeıma karıılak 100 lıpanyol 4a mUıterire kah•• ıötUrmek gibi klmaesiz çocukların hem Kuımpaıada Nurl ile Yaıar 

iri ._ 1 d k 1 nıt1ılHlnden çıkan kavgada AH kurtarılma1ına Ye hem de mem• şaka eder!erken Yaıar kırık bir 
•• ••-Zaa ar • ayna ti arak öl· b t '- k O ı le kete f aydah olmalarına )'ardım 
dn ili ktl 

ıça ını çeKere amanı yara a· tlıeyi Nurinin kafa11na vurmuı, 
r •ce r. mıı, tahkikat batlamıştır. edecektir. kan akıtmııtır. 
Bu t.lıdf t lıpanyol orduıunun ;:=:::=:==~~==~::=::=:~~==:::==:::=~:=:::=:::=~:=::::::=:=:::::=::=;::::::==::::;:=:~::::::~~~~: 

bir daba sehırll ıaz kullanma• r "'1 
ıınm önOnU almaya klfi gdmiıtlr. ı s T E R ı N A N ı s T E R İ N A N M A ! 

ltalya da zehirli gaz bomba· 
larma gUvenlyorsa, Habeılstanda 
böyle bir aklbetle karıılaıabillr. 

Her mlllet, kendi vtaaitlne 
aöre tahrip •aaıtaaı kullanabilir. 

incir Toplar1<en DllştU 
Samntyada Emirler çe9mt1inde 

33ıayıda oturan kondura boyacı11 
lS YRfında Solan incir atacına 
cıkıp lllcir toplarken yer• düş· 
Dıllf, yaralanmııtrr. 

Belediye fehrln imar iılerlle utrııımak Gnre bir 
Alman miltehaHtıı l'etlrttl. Gilıel bir fikir. 

Bu lftttan ıehrln imarı için mUatacelın ve ptflneD 
yapılmaaı llzımgelın 1•7ltr hakkında bir proje yapmaaı 
lıtendi. 

Bu da mlkımmel bir dGıUnce. 
Alman mGtehuııaı Yenicamld.n baılıyarak Eyllbe 

dotru uzaoıın ıııha için bir imar projHI yaptı. EmlnöoG, 
Is tan bulun teneffGı merkeıl sayılıyor. Y ınicamlln etrafı 
açılarak bir meydan yapılıyor. Buradan Ey8bt dotru, 

aAhll boyuaea genlı bir rıhtım ve bahçell bir cadde 
uzatılıyor ve bu ıuretlede ıehrin bu kıamı buglnkil 
periııın ve tlrkin teklinden kurtarıhyor. 

Bu rla iyi dUşthtUlmllı bir proje. 
Belediye prujeyl alıyor, beyeaiyor, Proje tahakkuk 

ettikten aoara h11ıl olacttk j'Uıel maoı:arayı canlaadıra
rak aevinlyor. 

Fakat .... Evet bir "f alut., ·nrı Para yok. 
O haldı ılmdilik bu proje bir kH11a ... 

İSTER iNAN iSTER iNANMA! 
1 ı 
ı' 

L----------------------·-----------··J~ 

Zfra, bizim de rahatımız hop bu 
yUıden mt\naellp' oluyor. 

- Efendim f Bu bir prensip 
mHeleaidir 1 

Diye en saçma flkf rler Uz .. 
rinde ayak direyen lnatçdar, 11ln\r 
törpOlerl listeılnln en başında 
ı•lirler. Dünyada ne kadar gBze 
batan, adamı dinden imandan 
çıkartan ı•yler varsa, hepıinl 
prensiple te•ll etmek mUm
kUndUr. 

Etık yolun ortaamdan gltmeı, 
duvar diplerinden ıUrtUnerek ge
çer : prenıip meaeleııidir.. Katır 
au geçmez, prenılp meaelesidlr •• 
DıYe, &nUnden eıek kılavuzluk 
etmene yBrlimeı, prenılp mue
lealdlr.. Ayaı ıu içmez, prensip 
me1elealdlr.. FUanca adam he~ 
cinslerine yardım etmeı, pı enılp 

me11lesldlr 1 

Prenılp, arkuında '1ln ttırlO 

k8tülnk aiıleyen bir tahta perde 
olmuıtur. Onu yıkmalıdır, arhk 1 

Reııam ErcUmendin Evin1 
Soyan Hırsız 

BU} Ukadada oturan nasam 
ErcUmendln Hin• muharrir Eren. 
ment Ekremin evi zannederek 
ılren .,. çantaalle elblaolerinl ve 
bir miktar paraaını çalan Mehm .. 
din arkadaıı Gıyaaeddin ıeçen• 
lerde yakalanmııta. Aaıl haraızht& 
yapan Mehmet lae kaçmıftı. Pollı 
dlln Mehmedl de yakalayarak 
mllddeiumumiliğe yermlı Ye tev• 
klf edllmlıtir. 

Dostunu Yaralamış 

Galatada Kawal ıokağında 8 
aayıda oturan komiıyoncu Klrya• 
ko, yanında yaoayan metreıl 
Faniyi geçimsl:ılik yü:ıUnden bı· 

çakla yaralaınııtır. 

Bir Gram Esrar 
Dün gece aaat 2,30, da Sar

maıık cadde1lnde ıillh araıtar
muı yapılırken E&at oğlu Yaşa,. 
dr. 1 ifrAm esrar çıktıiından 

yakıJıMntftU. 



itiıi llM ELEUI 
.'.GQ~QÜ KlERi M iz 
Mahkeme 
Meraklısı 
Bir Adam l -

Mahkeme merdivenlerlola en 
önüadaı bekler, ~ilar açılınca 
içeriye en ö.nde sıçrar, ve ıaloa· 
da en ön bjr yere ol•rur .. 

Hiçbir gün yoktur k1 o, bir 
mahkeme salonunda b-ulunaaaı,, 

bir davayı dialemeıin. . 
Kimdir, n~cidir, davalara nıçln 

bu kadar düıkUodnr? 

Bu soruların cevabını klmae 
vetemlyor. ÇDnkü ona kimse 
tanımıyor kil 

v. bu meçhul adam ılphHlz 
bir. mer•k da uyaadırıyor. 

Bir giin bu merala, ıW.r•ek 
lateğlr.de kendlmlcalamatlımı 

- Nedir ılzla bu dualara 
ddtldınlOğUDOz? 

- Mahkemtleı benim Y•ılnı 
z•Fkamdir. 

- Zevk bunun. ner .. lnd•1 
- Verdiği dersltrd9' 
- .... 
_ Mahkcmelerdea lnH• ne 

hifise almaz ki.. Bu kapılar bUtl\o 
g"z.11 duygp,ılarm açığa vurulduğu 
yerdir. Her davada in.an oğlunun 
bir ihtirası göze çarpar. Kanlar 
açd.ıyor, kular, kadınlar kaçırılı· 
yor, kelleler uçuruluyor.. Bu~l~r 

1111için? Her suçlu öııllnde gözlermızl 
bir lahza gezdiriniz. Ve bir ıuçlu· 
nun iılediğl auçu biraz lnceleyinlı. 
Bakınız, o zaman en ummadığınız 
bir vücutta ne ruh buhranları, ne 
emeller, ne ifade edllmez.kapriıler 
buluaacaktar. 

BOtOn bunlarl keıfetmek ~OyUk 
bir ıeYk deill midir? 

: Anİı~~rum; Mazhar Oıma
mn taulf eltiil delllerdea bansf 
•mıfa mensup olabilecejrlmi dl-
1lalyou11tıu1. 

Adam Ha de l. üten:_ akalla 
klmdir kl!. 

Oaa ıordum: 
- Senla pçbamea 7 
GllldD ve ku... kaıamakh ceyap 

ile tıln içinden 11yrılcla ı 
_ Çalıfaak ela üıaıulıtumu 

yok ki! •• 

-····--········--·············-,-···-· ---·---· .. 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

0u.., 

(*) 

Morfin Tiryakiliği 
Geot bir hutaya 9atanldıJL. laka· 
bnıdaa ptk. çok tiki.yeti vardı.. 
Sol taraf beliai lıar•* ederek; 
"'- Böbreklerimdea kum dökUJo

rum. Btt Pi•• da •ti tar~ 
ağnyor. Bir mc.h rh-. ediyeruo,, 
Hutanıa bu arıuıu beni aorfiM 
.a..mıt bir haıta kar111uula ol4• 
iumu hakrla&tl. ~· 
Muayeumde aarıyaa böltrek hah 
kanda Haah bh .,, garea..ır-. 

.. Sonra da idrar tabın raP,orumu 
Mı'kik eUim. Ağrıyı ifade eden mü· 
Jaim bir t •Y yolıı:\ll. 
Sinirhd sar.ıflmiı v• lnalMİ modin 
tiryakiliğlH nrnaİ§ hu haatama 
morfi&i *btiuıl ' ılfUlt. &eüih 
eltiin:. Morfia ill-l.a de yap~ 
dı• <1liade iki taltle• "plrUlitloa,, 
ajrıyı tahlil edebile•iiai aiyJMiJJp. 
Aylık: ıtı tianyoları tawiye etti& 
Bb ıit• de (NuropatniJ ktıHandı. 

V • yeni bqlatlıiı bu tt11aldUJde.n 
kurtuldu. 

(•) lu aetluı keelp ıalda11aıa, yahut 
lııti a ı.eme yıptttmp kollekal10• yapı· 
--. Sıkıaıtı •w••ncla ba ... aa. itli 

! akt•r ..... lmda..._ 1•tlfeb1U. 

• 
LEKET B RLERI 

Diyarıbekirde -- Karacada'I Nahiyesi 
Suya 
avuıtu 

DiJaubekir, ( Ôıel ~ - Kara• 
cadağ Dıyarıbeldre 45 kilometre 
meaafede SiYerek fOMIİ llzeriade 
60 haneli. aoo nlifuılu v.. bu 
aeaelerde yetiıUrilmif uf ık tefek 
bahçeleri havi blr nahiye merke· 
zidlr. Nalalye ıaerkesi auauzkea 
ıon za1mDlartla nahiye mUdlril 
halla bfüilrim tarafından 1900 
rakımla Dlerladen hlÇ< kar ekılk 
olmıyan Karacadafdald l'•Y•t 
,.nıel bir menba ıuyunu dört 
saatlik bir mNafeden nah.iye 
merkezine aelirtibaif "• halk 
auıuıluktan kurtarJlmııtar. Nabi· 
yenin 62 köyünde 9 bin küıur 

nüfua vardır. Halkan kaımıazaam 
çlftçJclir Ye koyun yetiıtlrmekt~ 
dlr. Nahiyenin ekaerl kö1lnind• 
bol miktarda pirinç yetiıtlrilmekte 
olup bu yüzden halkın eline sen .. 
Yi 45 bin lira kadar bir para 
geçmektedir. 

Belediye teıkilAh yoktur, köy 
kanunu tatbik edilmektedir. Köy 
bütçeleri tanzim ve blitlln köy· 
lerde kDy kanununun tatbikine 
muvaffak olunmuştur. Köyler 
arasında yollar yaptmlmıştır. Na
hiye köyleri pirinç, yağ, yapağı 
ihraç etmektedir. Diyarıbekirle 
Siverek • arasındaki ( Farfuriı ) 
köprUıU bundaa Uç ay kadar 
evvel yıkılmış ve bu köprünün 
yıkalmaa nabl1eoin bllttln Jkbıadl 
waziyetlni boımuı olduğundan 
halk tarafından bir geçit yapıl• 
mıı • bu suretle köprUıüzltlğtln 
teyJit ettiil mahzur ortadan kaJ
dırdmııtır. Kamunbay halla bu 
iıleru ıöaterdiii btlyük hizmet
lwd• do!atrı takdirnamelerle tal
tif edllmifllr. 

Pınarbaıında Temsil 
Pmarl.qı (Ôıel) - Kayaerl ötr•tmen okulu ye liH taltbelerlı\41ep 

mnrekkep bir temıfl kolu tarafındaa bur.ada güıel bir mll1anaer• 
Yerllmiıı .. mr plyealer tamJU edllmlt, Meltd~n bir puça okunmuttar. 
Gençler t•mıllde muvaffak olmuılardır. 

Suru~ta 
Bagıııdırlık 
işleri 

Suruç, (Özel) - Burada göıe 
çarpar bir bayındırlık çahımaıı 
vardır. Urfa yoluna yetiıen 15 
metre genitliğinde ve 200 metre 
uzunluğunda bulvar tarzında yeni 
bir cadde açılmıştır. Bu caddenin 
aonuna AtalUrkUn bir bllstll ko· 
nulmuıtur. . 

Belediye binaıı tamir edilmlt 
11 döntunlOk bir yer iatimllk 
edilerek yarııı park, yanaı da 
numune fidanlığı yapılmıtllr. Bu· 
rada ıondaj yapılmtt.k auretlyle 
iyi su çıkarılmııtır. Bu ıu 35. 
metre deriollğJndea çıka11lm1t 
Ye ıehirde ıu iti bu aaretlehal
ledilmiftir .. 

l lzmird Bir Türk 
Çocuğunun Heveıi 

Iımir, (Husus ) - Sowyet pa" • 
rqütçUlerJnin lzaıirde yaptıklara 
peraıUt tecrübelerinde sonra genç
ler arasmda 
aivit tayyare· 
cillte ve pa· 
raı Utc lUUie 
kartı büyük 
bir Uııl uyan• 
da Necati a• 
clına sıens 
bir makiniıt 
Hna Kuru· 
muna bq~ 
rarak tayya• Earatiüotl olmak 
reci olmak lı• laüna Neoau 

Yeni 

tedl ve parqo,tçülap lıeve1 

ettljloi bildlrdL Bu ltia gözleri 
çelea tarafı maklal9t Neeatlaia 
ayaifnda ufa bM ihza b.._. 
maudar. 

Benehu barajınd~b.~..!~~·-·--· .. , _ _,, -· -· ·- -
S.yıelür; ( Özel ) - Bu yal ı L d 

haY• Y•tnnarıu ve ra~,ı. ııttii• Dur.sun eey ~ 
için Ber.ı•hlr ıöla kabarmıı ve 
112 ıantlme liadar yjlkıelmittL 
Bu yıl Konya,a ıu nrJldiği, ıon 
nmaalarda ela havai• kurak 
aittlii lçia au Hviy.U tekrar in• 
mit ve SD aantime dftt!nilltnr. 

JMwaj liaUnde bulanan hu göl~ 
den baıka bir baılia baraj daha 
teı:81 dttıttmı!mUf ve Lehli bir 
mllbendia harSR lilr halde liulun n 
Avıar köprthltinttn baraj haline 
ı•tlrilmealni teklif etmiıflr. Şimdi 
ıondaj yapdmalttadır. 

Samsunda Pf Aj 
Samsun, ( Öz.ol ) - En ileri 

illerimizden liirl olan Sama:.:nda 
ılmdiye kadar bir pllj yoktu. 
Şimdi Bayındırbk Bakanhia tanh 
fandan Derbentte. ani bir pJij 
yaptmlma1ına karar werilmitlir. 
Yakında laıaata baılanaca.ktir. 

Bir Otman Vangını 
Söndürülklü 

Dar:unbe.y (Özel) - Kovacak 
nalJiY,eainin Odaköy ve Hiurbq1 
ormanlarında yangın ~kmıı d&t 
aaat ıonra köylUnUn yardımı 11 
dndürillmU,tUrr Yanan yer 80 
dönümdür. Yangına aebeR olan 
köylU y,akalanmıftır. 

Çarşaf Ve Peçe Kalmayor 
Durauobey (Özel) - Kadın• 

lanır peçe ve çarşaf kullanmalara 
yaaak edilmit. bu beladiya yaaat 
§ı tellallar bağırtllarak ilin olun• 
mutJur. 9 EyJfılden itibaren hiç 
bir kad.ın ç.a•f ~• il~ kullan· 
aaya:caktir. 

Nikear (({)zel) - Uray kadln
larm peçe.. ve 9"f'fllf gi ymemelwiııl 
kerelaıtırmı,tar. 

Necati d1"9' ki : 
- S-pora hevesim. var: Aya

l!mdakl Arızaya rağmen: otomobil 
llullaoar, motoıiklet .. biner ve çok 
gUıel Y,ilzerim. Bana kAlırsa pa
rqütle atılmak bir Thrk çocuğu 
için otomobilden: inmek gilii ko 1 

lay bir it olacaklar. Ayağımdaki 
ufak Arı-ıa minaaebetile l1ana 
paraıüt tecrltb•sl i{irr izin ve~ 
mezlNıe çok üzülürüm. Bu işo 
aımettün. Her baldtL muvaffak 
olacagım. 

lzmir Tenisçileri Uşakta 
Utalt! (Özel) - Iimir K. S. K. 

teniaçUerinden 4 ki@UIC bir 11.ıfUP 

buraya gelhıitlu, Şeker Kiıllip 
buılsçilerl tarafından hararetle 
karp" anmıılardır. linrir teniıçileri 
burada ilii m~ r.apacalilardir. 

Ufllkta &aymdJrhlt 
Upk ( <b.ıel ) - Bay:ınmrhlt 

itleri gUa geçtikçe ilerllemektedir. 
Jıturon caddeairrd•n ba,ka ıeH· 
rlıı diğer mulit•Hf &emUeri:ıde de 
gUiel ve aağlam binalar yapıl· 
maktadır. 

Sivas Gez-1 Evi 
Sivu, (Qzei) - <!:eza eviddih 

edilmiştir. Eve iki bahçeı elden
miıUr. GUnUn muay.y,.en. wakitle· 
rind• mahkiimlan bu bahçe~ çı· 
kanlarek haw\and1n!m111it=adtrlar. 
Oliuyup::. yauna W!miyeniere ders 
verilmekt8, çahımak istlyenlere 
kolaylıli göıterilmektcdir. 

Kaynana11.ız 
Kocanızın, 
Anasıdır 

" Btı Haedir nllyll\1, bir de ço· 
cutumuz. var. Fakat 1-:aynaonpılf bir 
aradayız. Şimdiye ka: a: kaynana ile 
gelin geçinmemlt ki btı feçinel:m. 
S\k ıık blrbirim i.ıl kıraçak. bereketler 
yapıyoruz. Ara111tzda yq, tel'kkJ ve 
YfllfYtl fıırkı var, 011un için _ne ben 
onu betftsıiforunı. 9'.• dt o bonı. Fakat 
lıu h~J, evliJlk h,ayatınaı.ıa tesir ediyor. 
nimls bir cehenneme dönOyor, Ko• 
cam ilch•d.ıia aru••P• bloamaa bir 
nılyettedir. Ne beal larmak iatlyor, 
._. d~ aQtaanı, fakat oaun btt: vu!yetl 
bıal çok UzUyor, Ne yapayım?, 

J\,dalet 
Kiypaııa, bir kadının bayatını 

•e. aaadetinl bo:ımaia kifi gel· 
memeli IAzımdır. DUıU~\in ki o, 
kocam:ıuı anuıdJr. Onu doğur
muı ve bUyUtmUtıllr. Bu bakım• 
dan aaygıya )Ayıktır, o, ihtiya{dır 
ve ihtiyar gibi titizdir. Siz, dUten 
oQu maıur görmek kırma• 

mak va kmlmanıak, onu ıacm• 
nun etmeğe çalıımak!ır. Sizin bu 
hareketiniz kocanızı da HVlndJre· 
ceği için, evin içinde mesele kal· 
mıyacaktır. Saadetinizi siz kencif 
elinizle bozmaz1&nız, kaynananı~ 
ılzl rahatsız etmeğ:e muktedir 
olamaz. 

* Ankarada Tahain Ünalı • 
On altı ae:ıe birlblrinlzdea 

a1n yaıadıiınız için, eski karı• 
nudan kolayllkla ayrılabllirsln'z, 

mahk.m•y• mUracatt edip boşan• 
ma davaaı açmaz, vaziyeti liikim• 
aalMau. b09aama kararı altnır, 
ondu sonra verdlğfolz ıöın tutar 
Ye bu kııla ••ltaininiı. 

~ 
lımirde Tarık: 
Bir müddet aabredlnlL Hiıle

rlolı sttkôn bulmaz• o vakit tek· 
ru kazın aHealne:mllraeaat ederek 
laza talip olunuz. Em.ıinlze llltl• 

ylffak olmıcaya kadar ÇAÜfum. 
TEYZE --·· .. ·-········-·······-········-----.--. 

Çorumda Sağlık Okulu 
Çorum (Özel) - Küçük satbk 

okulundan bu yal 33 gfDÇ me&un 
olmuıtur. Bundan ıonra mektele 
girn:e'c ialeyenler doğrudan doğ· 
TUya Bakanhğa müracaat ede
ceklerdir. 

Son POsta 

<üıetemHc» cıba ~ 
Ye reaimhırin hiitlin hlilM 
mahluı ve pretemlae"llttir. 

,. 1 

ABONi Pf~ftARI\ 

..... .,,.. 
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SON 'O TA 
aaaaz a as 

~os--AIL SALTANATI GÖÇERKEN 
f ll'tareıke. d•vrlaln tarlbl) N.012a 

-~ Her hakkı 111ahfuzdur. -. .. )Çazıuı,; Zlg• Şakir ~-.. ---- ---• B,lt/&/35 < 

O zaman Hükiimct; itilaf Devletlerile 
iyi Geçinmek Siyaseti Güdüyordu •. 

~~~~~-=-~~~~~~~--.....------,.-.-~--~~~~~~~ 

Fakat Mut.tftfa Kemal Paıa; ~n Y• batna, yorgunlulibı1t bitkiq llrişle~ kapıy.. kırarall- içeri gi ... 
baıl yacalc olaQ bu ha~ketin, bir !Jale g41,Je°' .Uoutlamıı dlaJen· mitler; 1-,maltamm odlıtemt itıd 
(9aliıj bir te~bbUı) tekllncl~ ol-. dirmell için, otellerd• birer yatakı ebnifleNi. Miralay Mir Sam~ 
hlJc:ını istemiyor.; istiklal mü~a.., bulmalttan blla maHrum kala114 Be,, yaYeri yUabap Salibattin 
dttkıino kartı atıl•aak h-r ıadı.. liu ilü kumandama arlt•daıları, Be,e, ilk elarelc '"' emri •ermifti: 
1110, (BlitUn mllleilo vahdu •eı hl9 olmazaa mldelerbıih ıatırabuıı - Gidinlr. Janchtrma kuman. 
tq;ınUdUnll temio ve tımsll ede· dinlendirmek. için lbltantaları db- dannn lialup getiriniz. 
cek bir heyet namınll cllmaımı)J IBtmttlia~ 
ınUna&ip görUy.ordu, Teınlq etmek Faut oralardan da: SttıAbaddjh.ı 8-y, ıitmiS jan· 

darma kıımtuulamsus bulunduğu 
l&ıtediği bq ( tahd..ol •• teıımllt), - Yemek kalmadı, bittf. yeri öireıımiı;, bu :ıata, Bekir 
itte ıark vllAyetlerJrıde. ha, göl- CHabını almıılar; hertttrlU 
termişti. (Erzurum) da lofflanac.ak tealaat ve t9yklllta malili: olan Sami llayfaı emrfial tablli e.tmitti. 

Fakat iıandırma kumaadaıu, kongre, bunun en feyy.au bir ntl• • ltir lina merliednde maruz kal-
Yıeıini tetkil edecokth BlUDn, diklan; bu etuk muamel• kaqı· • hiç ıtıplieslz ki Yllfxetten. aldaiı 
vllAyet mura!i.baalarJaın ltJlsaklle ıınd~ tiayrette kaimıtllll"dh •Diri daha mllhim gprerek • bu 
(SJva~ da tQPlınma11D11 tauvır.ur Be •aziyet kartııında, ae ya· emrı ltaatta tereadUt ıöateımlşµ, 
ettiği koJ1irtı IH;· ( umumİj bir pacaklarını dtlıtintlp dururliırkn, O. zaman Sallhaddha Bey: 
heyeti Milliye) YUcude ı•tlreuktl. bir- jandarma .neferi yanlarına - Aldı~m. emir gayıetı kat'i· 
Ve bu heyetin teıekklU ettiği yaYlaimıı: dJr. Eie.r t•blli ettftim emaıe 
aUndı; ( artlk TOrk mllletf, kendi - Jlman efendim. Baınıızın itaat etme.zseniz, (•~emri .J.dım. 
mukadderatına hAldm bir vaziyete çare&ine tiakın ılzi t••kif ed•· Ozerlnlıe atew e.Udm. 
alrmlı add•dlleoek ) dl. celiler. (...... var) 

Fakat ... Bu heyeti toplayabil· l!>~miıti. Artık maddi Ye 
............................................................. 

Evlenme 1aek, kolay değildi. Memleketin manevi ıstırabın son derecesine 
umu.nJ vaziyetinde, ıUndengüne gelen Kazım Beyle Bekir Sami Buraa eşrafından Derviı oğfo 

Bay Şpkir kızı Bayan. S.adiye 
Gömll ilP müteahhit Bay Şemnd· 
din GUndoğ.dunun evlenm• mera• 
ılmf dtln Beyoğlu. belecHyelİ ev .. 
lenme dairesinde yapılmııUr. 

ağırlaıan şerait; her tUrlU milli Bey; jandarmanın bu sözll llzerine 
•• vatımt haı·ekdtleri, p..k fazla hakikati biltUn açıklığile anla· 
gUçleştirıniıti. Bütün alf.8&etial, mıılar; halkı ordunun iki bUytlk 
(itilaf devletlerini gUcencUımemek) rUtbell kumandanına karşı bu 
esaıına istinat eden hilkfımet; derece husumete nvlr edn 
milloUn en maaum ve en. haklı muzır unsurları ezip çiğnemek ._.. .... -................ -... ··----··------
temenniierine bile set' çekmekte zamanıaın ı.•lf.lifine kani olmuı· 
idi. lımirden taıao Y>unan iıtllA lardı. Baylar ; Gençler 

ordusunun, etrafına kan Ye ateı Bir ande verdikleri karar ile T•kuJJ pr•uıw.tlffwl her ec:aanede 
(l) (S) H (6) lak portakal renkll ssflar.da tla 
ıahhr. ıaçarali adım adim ilerlemesinden doğruca hUkiimet daireain• git· 

edilen tikiyetleri Hile hUkümet 
menetmlı; liDtOn poata Ye telpaf 
bqmildllrl)'.etlvlne, fU emri vv
ıniftf: 

Tamim 
Redi:lalliali cımlyett tarafından 

Verilecek· teliraflaon liet'iyea lla• 
bul edilmemeal Y• tnyik albndia 
lcabul edil• bilet çeiülmemııl 
İauktedtlfr. Servfı olaralt clalff 
l&etliyea liabul etinıtmelltltr. fllll
fnıcla h....&iet, tii:l1htfe muullyetl 
dal olacakbr. 

16 Hir.iıam llH.ı 
Bu, emri verenlw., milletin • 

ıUnkü haUJe; yarınki • yalan • 
'-tlkbılini dllfUnmllyur1- laninlm 
t.._ ölUm ve aalum: aeHbhı na.e 
relere kadar. )'ayılacaj1na; dah., 
.._ akla ve hayale gelmey.en 
f114:Jalar yaratacağfna zerre kadar 
•hemmiyet verml,Y.orlardı. 

( AyvablL) da, taenam edm 
'\'un an kuırv.etJerJne ilk tokatı 
indiren, 172 inci alay-ıa luunan• 
elanı ka)":lllalcam Ali .hy~ da 
l:farbiy• nezareUndell' • ve hataa 
lalç bir. aidiy.et ve: uWıipti ol' 
~ mld.. DaWlly,e aaara m 
'-tiıt Ali Knaal S.,dm • ..ır 
laarJu emir ı•lifOll;' Aı,ula•n 
cenubu ıarkl lll'tlarıadas dU.,..aa 
•t-.ıerlne 1,,6tU1 lftren bu ulan 
~~ bir an •••el Soma • Balk 
ltelft. liattiaa çeldlmewind• lll'U. 
lllterillyordir. 

ffllkQmetln. cllfıllitM il•-* 
'talcuna, ıa. ,era biNI. daha 
~ıor,. akla M llaple ı•li
lllit•n ljrm.çJtklu _..•IİJ,Ordau. 
Miralay Kbım M Bekir Sami 
~Ylerln o caurda doJqtıWarı, 
"1%8 kaymakamı urafındaa hml& 
~allüne butiirJlmeal tızerine, viJAr 
tef tarafuadan Yerilen ceveıta:. 

lZinliar .. liu lli:L miral8fla t..
laaaa edilmemedJ 

Rakkıaôa kat'L emir verilmitll.. 
lllil(Wn.t ka~ılaraaa kapak l>u• 

1 
Bir metre murabhaına 2 lira deier biçilen Fatih yanaıa yerin

de ldırkafterlf mahallesinde 136 c:ı a.datla a40L • 34~ halit. Na.A 
2. metre 8~ aantim.U.. ylb.IA 32,37 metre murabbaı uu aablmak 
llz•• açık arttırmara konulnnqhar. latelll olMdar ....-ı anlamak 
llzere U.azun MlldilalOill...,milracaat. .tmeHtllı .. Artllı...,. ainaek 
içjıı. de 51 O kuaıpall awvaldr.at te•tn.4r ımakba .,.,. melfıaile
beıaber 7.918'/935. i•tuab.. pa. wt 16 ela d•mı enelmetni• 
bulwuamdlr. (JI.) f47'8IJ .... 

Bir, metr• mnwl>baana 2 Hm 50 kurut kıymet tahmin ecllfen 
F atlh yangın J•rlnde .Atılqmfa malialleliııde 21 ada 604 harita 
NG. a 29 metntı 7.8 aanti metre murabbaı ulıumda ve. 6 metre 
2fı ıanlim ıtlzlll arsa ..Ulmm tl•• pazalllip ionulmut,t\ır. laf.ıi:ll 
elanlar eartn11111Baial lewaam mildllrlUiünda ıöı:.eblllrler. Paurhğa 
girmek için da 560 kunqluk: mu•akkat t.mi•t ıaakbm Y.eJı8 1Mk· 
bıblle b.araber 10/919Blr Salı ılld saat 15 d• daimi encümende 
buluomalıdın- "5021,, 

Ka1taciğer, Mide, lağırsU, latt Kam va Şeker hattahklarına 

TUZLA iÇMELERi 
.,. oteline hergtım Kaprtlden 6,30 -7ı,35 • ~20 • 9'45- u. 
13, 1~ - 15; IOı Ü Playcl ....... y• alden vapurlanıı trenleri 

menbalara liaar '-iti• ~r. 

T ezilik ve Kiirkçiliik okulu 
Direktörlüğünden : 

I - Namzef taleb• kaydına liathımııur. 
7 - M'ezuolyet •• llmaL lmtiliaman 2'"1'3S er. r..,ıayacak Ye 

201.9/935 d• IHtecıektlr. Okul 30/91935 de açılacalaı.. 
3 - Okulda ~ Şuı. •rtlır. 
A - Dikit Şutieıi, Tahıll zamanı Ü"i ,.ı 
B - Biçki Şubeai, Tahail zamanı bir yıl 
(; - Km-ltçUlnk Ş'ubni, Talıil zamao11 Üç ı"' 
.f. - A Ye C Ş.us~rerioe kay,ıl' olmalr IÇin eır a ilk okul mUU1111. 

Jaı l'2. den Kaçtık. 16 dan lilyill olmamal, olaıla aüfua Jl:i... 
iıdı, a11, uhliat, g,h raporl- •e 4 velika Nlopm vermek 
llzımdır .. 

5 - Blçkl Ş,ub•ine 1'ayıt fBJ'tlUı d• tllli:lt ıulMM allWııtis. v-.. 
JBf. 16 dan kUçlk 20 de.oı b~nk olmayacak ,. c:llifteıı imli· 
lian verifecıekti~. 

6 - Okul ıatıaız, vaıası.ı ve nlhuidir .. Fazla bilgi içia okula baı 
yurulmau. • • 4981, .. 

Aclıu ı Sua.adı-f Dlıclari1• • Terefon. 22480,. 

Sayla 9 

Mükafatlı Anketimiz 
~- -- . 

Çoban Mı, Yoksa Dinarlı 
Mı Yenilecek ? 

Çoban Mehmede Verilen Reylerde 
Bariz Bir Çokluk Var 

MUkAfath anketimiz çok bil· 
yUk bir alaka uyandırdı. 

7 eylülde karşılaşacak olan 
Çoban Mehmıt ve Dinarlı Meh· 
met pehlivanlardaR hangisi y ... 
necek? 

Bu aualiıaize verila cevap· 
larclao isabetli çıkanlar arasında 
Üi ~ pua mliAfata nreceği:ı. 
..... 2Q lira ciank tayia 
edilen bu müklfat awm. ..... 
chıpma a.Je: kaqt aba• ce
vapl8 ylldftl pçiyGI'. Bwılan 

he~ IU fuaam utttdiJoru. 
CaYaplUJ Dihyet S eyltY akp-
w hdllll'ı el!nün ı•çmle ol
malacm. 

Bbglliı da bir lb.m c•••p 
aepdiyoruz: 

Clball ....... •aklnlsH -·· 
-Savqta gtlçlll elan btilndftr. .. 

Ortaköy l>ereb~y. ÇBp' SG• 

llali No. 8 de Htcia7et Hgaz: 
- Çoban kazan&lcaktır. .. 

lstanbul Hasrrcıl11r No 12 de 
Roiteıı 

- Cim Londc• gibi nrbest 
güret 1Utacf111aı yenilmeyen Dınnrfı, 
Çoll11n Mehmedl mutlaka mnilüp 
edecektir . 

• 
Yalove fnhtsartar -ı., me

llHWU' 3ekiı 

- DinayJı kazanacak. 

* Bur••• ffoşkade• ...man ••I 
B&:ekçl ao'-k!Ha.. 4 da tt.IOkh 

- DJoariı mutlaka kan... 
caktır. .. &aa-.. .. •••r aolrK No. ·------····· - DillarJa MIMyime mafftip 
oltlV. inat ~o&aa lhfımedt y• 
aecekt'fr. 

.... 
S..ltanah-..t ..,.. a. , ... ._ 

,.. ... 7 inci .... ilca. 776 
CU.aydl 

- Soa w.n,.t, Diaa•hnl 
..W..ldiall bir •ajlübıiyete dil ... 
cejini perir, 

lf 
FlrazaAa Mazhad••• c:M~eal 

llo. 1S tf'e frhamf 2 

- Çoban MeJun•t mutlıak ıu· 
nUe ga.liP. plecektı.. .. 

••en••t• Gllzett.aflçe ao
._. ..-..m 8. Aparhmanu Ma· ...... 

- Çobaa galip gelecektir. 
Yenrpostaflane z•f, U•tçt 

Melunvl çavu': 
- Dinariı Amerikada pq-

1.er yapb amma. bul'aclald ıJbi 
kanetli peblivaalarla dejil, Ço
ban iW aene enwl Dinarluım 

•tmı J•• getirdiği ıröi yine d• 
ezeeek:tlr .. 

KUlahya Samy ••ll•ll•al 
No. 8 de AU Rım.1: 

- Çobaa Meluaedi de; [)i.. 
n.ullyı da pek yabulaa taama. 

H.. ikWaia .. .-rett• ~·-· 
Çelıa11., Dinarlıyı çoc:nlrlann oy· 

nadığı listlk toplar gibi J•H 
atacakhr. 

• Alentelar nahl.-alnde polla 
3St S.phl: 

- Mutlaka Çobaa Mehmet 
kazanacaktır. 

* a.rothl mezeclterbıde11 i o· .... 
- Di•arlıyı tanımam. Onu 

Jlluek Ye kunetli pehli•aahu·· 
dan llADİyordum. LAh:in MfilA• 
ylme Jenilclikten sonra.. Çobana 
laa1cH haydi. 

Ş•lıre•a.I caddesi No. 4 de 
6ae .. 

- Diurh, Müliyime niçin ye• 
nUdl? Amerikadan gelirken Yapor 
Ye tren yo culuğu, bir de arıtre
man11ı: olduju için yenildi. Yokıa 
Çobanı mutlaka yener. 

* 
Son M layim • Dinarla maç: 

hakem Cemal pe llnın 
- M · *yim efendice bir oyJo 

~stwd~, çok sahuru davrandı. 

Yoksa hadit ve asabi birşEy 
olsaydı, Dinarlıyı berbat 
edec.ektL Hatta onun bu bali 
bana tüphe verdi. " Mahsuı 
JMmiyorsunl., diye ihtar •erecek .. 
tim. Siz aal bu anketinid "Çoban 
mı • MlHiyim mi? .. ıeklinde 
)'.apmalıaınız. 

* ............... P8'8da ........ 
- Şüphe mi var? tabiidir iti 

Çoha11 lıazanacalr, onun demir 
vic•dıı naıu yere ~elU? 

Türk Hava Kuru
mu için 

.Alemdar Şubesi Cüzel Bir 
Balo Verecek 

1liı-lr haq kurumu Alemdar 
ı•hfti f81'8fından 31 Apsto. 
Cumartesi pnü akıamı saat 
18 de Sarayburou Uyatro kıamw. 
da bir müaamere ve bir lor balo.u 
terüp edilıaivtir. 

Müamerecle Halketi temall 
kolu tarahndan Sakaryanm tr y-
y areciıi isimli bir piyea de tem:::il 
edilecektir. Balonull güzel ve c~ip 
olma• lçiıı biittiD tedbirler alan.:r . 
caktır . 

s.ıar, Dilsiz Ye K&lerl• ··----·· lata.bal sajır, dil.n •• lrkl r 
lıaruma menfaatine hltmhdc ki 
30 .;ut• tayyare bayna11 pi 
Filoryada bahçe& gazi11oda lıir 
lur te11czzllall yapılacaktır. Hu11 s: 
tren saat 9,30 da Sirkecide. n 
hareket edecektir. 

Beıllozd• Slnnet DUIUaQ 
Beyko~ Fukaraya Yuclun Kt • 

rumu yana Beykoz aaraymc· :1 

100 kadar fakir •e ldmıesiz 
pcwlrlann ılinnetlerfnl Japaca' 
~oculdar için geç vakte kadar 
eğlenceler tertip edecektir. 

"la Postan DID Mtlkllatlı Awket llapı•a 
----~- - - --
KiM KAZANACAK ? 

Dtnarh Ilı ? • • • • • • • • 
Çolıl•• ....... 111? •••••• 
Actr-- •••••••• • • 
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52 
Yazan: 

M. Turhan 

Hadım Vezir Birer Kıvılcım Gibi Göz
lerini Açarak Haykırıyordu •• 

-S8zıeliml bir 
çeri, bo4 bulunup 
baıbuğ ıöziinO din· 
leıniyor, scönderilen 
J er• ritmi yor. Bu 
ıuçu itlcyen çeri, 
yine o baıbutun 
adını yilkaeltecek 
bu HYaıta yararlık 
ıösterirH batıtıı 
hak kazanır m ı, 

kazanmaz mı? 
-Kazanır. Onun 

8yle bir favaıta al
dıtı yara, aoce ı,. 

ledltl ıuçu unut
turur. 

- Ya o çeri, 
bir yol bulup Jı.aıına 
iç beı yfb yetlt 
ı0plaraa, kendi hua• 
b ına bir beylik kur 
miya çalııına? 

- o, o, o, ı,ı 
bllyOtUln Kaytuu. 
Bu ıuçluktan çıkı· 
yor, hilnkAra karıı 
kafa tutmak gibi 
birt•Y oluyor. 

- Kereınlt deY• 
letJJ Yuir. SlSzOml 
bitireyim. Yine 0 Hadım vezirin eline sarıldı n öptn; 
cerl blrrOn hOnkir - Suçlu llltdi, benim &uçum b tivu' tıır .•• 
orduıuaun anande lıtelleslnl koltufa T• çetin HY& ·ı .r p•catız. G6nltlm, 
ahp, can paı:arına atılıp dOıwnan ka· oralarda da bir ~ a auıuz Y aıar 
faları koparıua? kalmayı f•t• .Jı. ÇUnkQ D lu'da 

- Eh, illr yaptıtını unutturur. hellim kendi \l Hl l ler, glSrUlecelc 
- YA o çeri, hllnkAr tarafından hHaplar var. Kıoın dlroi belli ederek 

<1nce <SlOme mahkunı edlldltf için •ı•ır ortaya atılma f.: l• l dl • Onun fçln 
dıtına kıçmıt n •onra kalıtını değit· yftdmdekl 6rtliy Uım, aana kendimi 
tlrip hllnk&r ordu1Una karışarak bu tanıttım. Eter ZILeydde tıledlğim 
yararlıkları g(S.t.,mJı oluna? auçu batıtla cak k dar Hvghıl 

- Bunun karııl ıtın ı httokAr Yermeli kazanmııaam 11nl opeylm, köıem• 
IY}lt. ÇUnlcl çeriyi ö lüme rnnhkilm çekileyi11>. Yok· o au , bafıılaamaa 
eden odur. Yapılan y rarlıkların de· bir ıey ı.. lf h l>oy• um. Cell&da mı 
terini ölçmek ona dUı•r. vereceksin, zlnclut rnl uracakı ın, 

- Sen de hGnkir veklll•fn. Suçu emir dnlndlr. 
dinlemek, ltıçlunun yaptıtı itleri aı~- HAdım veıir, llrtl y erinde dura-
mek elindedir. madı. lkına •ıkıruı • lkh, merkut 

- Haydi öyle olııun d iyelim. Fakat bir caalbeye k pılıp buhındujtu 
•uçlu kim, ıuçu ne, yil:ıı tutamatı ya• yerde dönea bir top wtbl Safer Relıin 
pılnn yararlık nice iıtlr, bunları bil- etrafında fırıl fırıl .!Cinmete koyuldu. 
mlyorum ki. Hem danüyoi'. }ı• ııı homurdanıyordu. 

Safer Re lı, Hadım Ynirlo iki Canı sok 111 ıhnıı r ı , bir çıkmaza 
eJlne urıldı, öptG. alrdftfnl anlı7 r k oflayıp pufluyordu. 

_ Suçlu, dedf, bınlın . Suçum Neden ıonra döııuuı kt n vaz geçti, 
bDytktnr. YOı tutamatım ııt• ıu yine yırla• oturo u, il ıını g~ğ.One 
kırnayan yedi yaradır. Dctıman elinin •terek bir mUııld ot t ~yle dGtllDdü 
açtığı ıu yaralardan ıııan kan, men •• nlh.yet dtlt 11c•l ri• I açıta Yurdu. 
İ•leraen •uçumu ıller, kfrfml temlılerl - Vallahi Sr.f.,, «•di, beni bOyOk 

Hadım vezir, ıefkatli bir bakıtla ııkıntıya koydu ıı. , bnraya gellıim 
yltlt adamı ıtııdO, ıu cevabı verdi. Portekiılllerl r.~me , Kızıl denizden 

- Ben bir vezir olmaum, Hn de onların ayaj'ıu ı ku rıı k fçindir arama 
tanıdıtım çelik bllıkll, aalan yOrekll Hni yakalamak eh. e birlacl emı-
kll7gusux olmuan ıakıı yapınalc 1.te- llmdl. Çünktl H tnklr böyle i•tlyor. 
dltlne inanırdım. Fakat ne bana ıalca - lıte bın k nclf rn i yakalattım 
yapılır, ne Ha 8yle bir aarauıdık deYletli. Ellou ol umu batla, lıhn· 
JrÖıterluln. Onun için ıaıırdım, kal• bula yolla. 
dım. Senin n6 ıuçu11 olablllr kaJ"- - Yapamu11 ı S•fer, yapamam 
guıu:ı? k i, çlokl H.- iıı ıt ode bir d• 

- BAn& kayguıuz: demeyip te Sa· Kayguıu:ıı Ya •rlık vıu. Saferi eıer· 
fer derseniı, Safer Relı deraertlz •u• ken o da eılle t>k. H 11l bukl ben Sa-
çuınun ne olduğunu anlamıı olurau• fer• kızıınım1 K•:n .. 11111 11 Yaıara can-
nuı Pa,am. dan batlıyım. R lrl Zfı beylt de bJıe 

SOlıyman Paıa, fİfman oldufu ~artı koydu, • u1 •ııiı l.: yapmayı kurdu. 
ıllndeAberl yapamıtdığı itlerden blrlal Öbürü bizim uj runrn:rcl kanını d<Skttl, 
az kaldı yapacaktı, yardımcıaız yerla· iki kale ahp yilıhın hft aıtarttı. Ya 
den fırlayacaktı. lçihd• ilıl parça kı. bunları blrlblrinJ•ıı ay ırm alı, ya Saferi 
y 1Jcım yanıp duran 0 küçlk JrlSzlerlnl Kayruıu:ıun lçind• unu hnahl 
aça aça haykırıyordu. Ve birde• lııı urlı .-re fc emir Terdi. 

- S en ıu latıolbııla 18nderdltln - Sen oıun, Safer Ref Hin, 8yle 
mi ? •• Vallahi inanmam, billlhl inan- elçiyi buldurıı}' l.IJ A aetlrhene. 

Ben M111rda ~ ıktık ı;ıkalı herifi marn. 

Eakl ılpahi, Hkl denh:ol, ukl 
ZClbeyd Sultanı, ukl GUcerat Baın· 
kili olurdutu rerden kalktı, kollarını 
ka.-uıturdu, boyun kırd ı ı 

- Evet devletii yezir. Safer R•lı 
benim. Glluratı Törk bayrafı ftlhaa 
koyup ıuçumu lıntıılatmak lıtedim. 
latanbula elçi yolladım. Fakat evdeki 
lıuap çuııya uymadı, Portekizli 
benden daha çabuk davrandı. BahAdlr 
Şah öldürUldO, karaya uker dlikOldO. 
Bana da • avuımok dOt tl. Llkln 
fikrimden dl:Snmedinı, Mıaıra gidip 
una kapılandıtn, ne yapıp yapıp 

gözöne i'İrdim, buraya kadar ıeJdfm. 
Yolun c1 ıt ean vermeyi Jrl:Sıe aldım, 
una iki kale kA:zandırdını. Yarın 
öbür ırün Diu adasına varac11t11. yeni 

unuttum. Kim bitir lı nıf remide 
pinekleyip duru1or. 

Hadım Ye&lruı ,, fa rdan beri adını 
anmadıjt elçly\ l:.ıeıuel t•n iki mak
Hdı Tardı. Biri, HAnkb ile Sadrnanı 
Ayu Patanın Safer R .. ı.. verdikleri 
anemi ona •Ôyl~ ip Safere dinlet• 
mekti. ÖbürQ d. lç ı ı uldurulup ıett
rllinceye kadu yaJaız. kalıp derin 
derin dii tllnm ı. kti. Buıı•, b<Syle bir 
dtııQnUt• lhtly cı d- Yardı. 

{Arka11 nr) ........ - .... .._ .... _...,.. 

it Bank '" n: 
Bankamıaııı kıırıılı .. 1taına raıtlıyaa 

26 Atuıtoı 1935 Pu•ır<c ıd gllnU •er
ku n ıubelert ... ı ı:lıı !. palı bulundu
rulucafnu Nif l• a li k•lılH•ıaa bil· 
dirlrl .. 

SON r OSTA 

Faciaların Önüne 
Geçmek için ... 
Ankara, 23 (Özel) - Otomo· 

bil ve otobUı 1eferlerlnln çoklaı
tıtı ıu gUnlerde cıvar tehirlerden 
facia haberleri geliyor Ankara 
ıan 'atlar mektebinden bir genç 
buradan otobUıle Konyaya gider• 
ken otobUsUn UıtUnden dUttr•k 
lcafat&11 parçalanmıt ölmUıtOr. 
Bu ölUmUn ıebebl, otoblisUn pek 
fazla yolcu almaaı ve bu gibi 
bldi1elerde ilk tedaviyi yapacak 
vaıltalardan mahrum bulunmasıdır. 

Bu Hbepl• Ankara belediyHI 
otobllılerde ııhhat levazım bulun
durulmaıma karar vermlıtl. Bu 
karar önemle tat~ik edilecektir. 

Karaaaz Batakhlı 
Kurutuldu 

Ak1aray, 22 (A.A.) - Niğde 
ilbay& ile Saylav Al Rlza E11n 
ve Ubaylık aenel kurulu Uyelerln· 
den kabtlk olan bir heyet, sıtma 
mUcadel11i tarafından kurutul· 
makta olan Karataz bataklığını 
geımiılerdir. 

Kuruyan topraklar Uzerlnde 
ekim yapıldıj'ı takdirde bir mil· 
yondan fozla değerde tUtlln alı· 
nacağı umulmaktadır. 

Kurutulan k111m altmıı bin 
dönDm tahmin edilmektedir. Bu 
topraklaran toprakıız köylUye da· 
~1talma11 kararlaıtmlmııtır. 

Bükrcş'te Uçak 
Hangarı Çöktü 

Kırk fıçi Yık1nb Altında 
Kalmııtır 

BUkreı, 22 (A.A) - Bir uçak 
lma!Atbanesinln hangarı çökmllı 
ve kırk kadar iıçl yıkınh altında 
kalmııtır. Şimdiye kadar enkaz 
altından alh ölü ve 16 yarala çı• 
karalmııtır. 

Alman Donanması Lehis
tan Limanlarında 

Varşova, 22 (A.A.) - Ko .. 
nigaberg kraver<SrU ile bugün 
Gdinyaya gelen Alman harp 
donanması mümessiılerlnfn geliılnl 
gazeteler hararetle şelimlamak· 
tadar. - ... . ..... .... ,...,,.. ....... . ....... ·-

• Son Poı_ta_+ 
Iıtaobul gelir n para 

BORSASI 
22 • 8 - 1031' 

-- -
TUrk Devlet Borçları 

Lfr• Lfr• 
"7,1 T. B. 117,77 il '~ ~ Hulna B. tı7,25 
'4 7,t T. B. U 26, 10 Dahllt tstlkraı 9~,25 
'4 7,1 T. B. ili 26,'° 

Devlet Demlryolları Borçları 
Lira 

Er6HI 9!1,00 'I Anadolu MU. 
SınıEn:uru• 116,00 A. H. oı 60 

Anad•lulnll 4~.~ 1 ,, H. '• 100 
·-~~·~~~~~-

So•yeteler Eahamı 

f,. 8 . MU. 
,, ,, Hı. 
• ,, Name 

ll•rkeaB. D 

Lira 
90 

9,St> 
9,50 

58,25 

lat. Tramny 
Bomontl 
Terl..oa 
A. Çtment• 

Lira 
4S,95 
2s.~ 
42,50 

l.lra 
26,~0 

7,80 
IS,,O 
IO,.\o 

lıterlla 
P. Fraarı 

Çekler 
Kr4. 

6:tJ,!10 il Liret 
1 T. L. fçl J 

9,7018 
U,03 Dolar 0,79Ui 

Nakit 

it F.Franrı 
1 Dolar 
1 fıterlla 

20 Liret 

Kr .. 
168,<JO 
US,00 
624 
lt4 

Borsa 
L. K. 

Kr•dl Fonılye 
1156 .. nul 124;00 
ItGI n 88;0J 
1911 " 88,03 

Parla 
F. Fr. 

1 Mark 
20 Drahmi 
20 Leva 
2ıJ Ler 

Dı,ında 

Krt. 
•2 
24,00 , .. 
141,00 

L. K. 

il 
Mübadil Bon. 72 
Gayri. H 16,7S 
Altın 9,29 
Mecidiye 53,llO 

Bor•aaı 

•;. 7,llT. borau 31 l;!S il Del ar 
Oa. Banku& 281,1 l.terll• 

J!. ,,. 
11,08 
71,12 

Ağuıtoı 

[, __ • __ i_K __ ~aza! Hat~ E. Talu -

BEŞ 
Salp Erol iki dıfa mfraa yı· 

mlı, lldıinl dı eritmişti. Milyon· 
lar, bu adamın parmaklar-1 ara· 
aında, gUneıe maruz kalmıı kar 
kadar bile dayanmıyordu. 

Bir akıamdı. Lokantada y•· 
mek yiyorduk. Saip Erol, elini 
kolumun Uz.erine yaalayaralu 

- Azizim! dedi. Deli olmak 
itten hile değil. Dlln gece ba
ııma neler geldiğini anlatayım da, 
bir bak. Sen de benim albi hay· 
ret ederıin. Bu, lnanılmayae;ak 
bir ftttlr amma, hlkiyemin içinde 
zerre kadar ne yalan, ne de mU· 
mübalağa bulunmadığını namu• 
ıumla temin ederim. 

Son bir haftadanberidlr, , .. 
celi ıUıadUzlU devam ettltim yıl
dız ıazlnoıunda, on bin liradan 
fazla para kaybetmlttlm. Ben 
ömrümde böyle kötU bir f&DI 

ıörm•dim!. Dun sabah, anamdan 
yadlglr kalan tek taı bir pırlan• 
ta yUzUğll çarıı içindeki kuyum· 
culara götUrUp, okuttum. Bun· 
dan elime i•çen bin lirayı cebi
me koyduğum gibi tekrar Yıldıza 
boyladım. ikindiye kadar, ••kay· 
bım vardı, nedı kazancı~. Llkln 
akıam üıtU dehıetU bir ıanı gel
di. iki aaatln içinde bin bııyUs 
kilaur lira kaıanmııtım. Bu eına
da, bent telefondan iıtediler. 
Kalkhmı Karım beni eye çaj'm• 
yor, iırar ediyordu. Biliyordu ki, 
hın, kaz.andıkım vakitler, bir tUr· 
IU kazandığımla iktifa etmem; 
yaniden kayba girinceye kadar 
oynarım. Benim de zevkim, f btilAm 
budur: Kumarı, 'kumar olduğu 

için aeverlm. Iıte bunu bllın ka· 
rım, telefonda boyuna ant veri· 
yordu. Dinledim ve ın gitmek 
Uzere yola çıktım. 

Dııarıda, soğuk, çipil bir hava 
Yardı. Yıldaz.dan bir otomobi!e 
binerek evime geldlm. Y •mek 
yedik, biraz oturduk, yattık .. 
Lakin içimi kurt yf yordu. Karım 
uykuya dalınca, usulcacık kalk· 
hm. Y asbğmın altına fkf yUz lira 
ıokuıturdum ve alellcele ıeynlp 
ıokata fırladım; yine Ytldııa 
döndüm. 

Bu sefer blndljim otomobil, 
11ki pUıkU bir ıeymlt. Bent 
yukarıya kadar çıkaramadı; 
yokuıun alt batında bıraktı. 
Tenha yolda, yayan olarak yUrU
yordum. Kumarhanenin kapııına 
yaklaıtıiım sırada, bir köıenln 
batında, çHmelmiı, ak sakallı bir 
fakir oturuyordu. ihtiyar mecalılz 
bir adamdı. Fesini önüne koy· 
muı, dileniyordu. Cebimde bozuk 
para aradım. ,Beşer llrahklardan 
baıka bulamadım, bunlardan 
birini, kirli f11ln içeriılne ata· 
verdim. 

Gazinoda, önllme ıel•n ilk 
masanın lbaıına ııeçtlm, oturdum. 
GUndüzkU ıanstan, benden eıer 

kalmamııtı. Bir Halin içinde, 
Uzerimd• ne var, ne yok, heplıl 
temizlendi. lçtltlm Ylaklyl öde· 
yecek kadar bile param kalma• 
mııta. 

Hiddet ve nefretle, kendimi 
kazinodan dııarıya attım. Solıı:ağıo 
strin havası, cayır cayır yanan 
alnımı okıuyordu. Talih canlanıp, 
bir ıekll alıp da kartıma çıkaa 
boğacakmııım albi, parmaklarım 
kendi kendine tekallUı ediyordu. 
Erteal gUnU, nereden ne bulup da 
o talihten öc alacatım diye dO· 
tllnerek bir ıliara yaktım ve 
yokuı aıaiı inmeye baıladım. 

Birdenbire t ıözlerJm, ayal 

L 1 R A 
yerde, kımıldamadan duran ihtiyar 
dilenciye llifti. Zavalla adam, 
uyumuı, kalmıştı. Yanına yaklar 
tım.. Baktam: Biraz evvel fesinin 
içine atmıı oldutıJm beı liralık 
durup duruyordu. 

Nasal ıöyleyeylm, dostum? 
Beni tel'in edecekıin. O andı 
f çimde kopan fırtınayı aana tarif 
edemem. Vicdanımla, emin ol ki 
çok mücadele ettim. Likln, nlhR• 
yet kumar hırsı UıtDn ııeldl. Ktll' 
dl kendime z 

- Hayır! dedim. Bu hırıızlık 
değildir. Para, Hnfn parandır •• 
Onu pekAll ıeriye alablllralnl V • 
ben, ben )d namuıunu, ııreffnl 
her ıeyden üıtlln tutan bir ada• 
mım, bfJfraln.. Ben, uıulcacık, blf 
cani gibi, ihtiyarın yanına ıokul· 
dum. Elimi uzattım. V • dllınclolll 
kirli fealnln içinden, bıı Hralıit 
çektim, aldım. 

Etrafıma bakınıp da, bu ha• 
re ketimin hl ç klmH tarafmdıa 
11zllmlt olmadıtına kanaat ıetl,.. 
dikten ıonra, kaılnoya döndüm. 

Rulet maaaıının etrafı kala• 
balıktı. Güt hal ile bir ıedlk 
bulup bın de yanaıtam. Bet 
llralıj'ı raaıele ortaya farlattım1 
17 No nın Uıerl ne dUıtU. Kımd• 
damıyor, krupiyenin yOıUot 
bakıyordum. 

Birkaç aanlye ıonra, htrlflıl 
aeıl, rDyada ıılbl, kufatımda 
çınladı: 171. Yüz yetmlt beş lira 
topladım. Yine ayni numarayı 

oynadım; dlr daha kazandım. Bu 
mli&teana ıanı, oradakilerin ıar 
kın nazarları lSnUnde, tam dört 
defa tekerrür etti. Ceplerlme iki 
bin liradan faz.la ılrmlıtl. Derhal 
masa batından uzaklattım. içimi, 
anlatılmaz, prip bir hfı dolduru• 
yordu. O anda, oyun aalonunu 
kaplayan dumanın eraımdan, 
ihtiyar dfJenclnin batını görüyor 
gibi oluyordum. Llkln onull 
bakıılarında hiçbir ıltem yoktu. 

Doıtuml Tarif edımım, Hnal 
O geıcekl hal, tabiinin fe•kında 
l>irte1dl. Bakara maaaıına otu,. 
dum; orada da kazandım. Hanıi 
ele 1ılnem, kazanıyordum. Sanki 
ıeytanla ortak olmuıtum. Hull11, 
iki gö2ftm, bir 1aatten daha aı 
bir zaman lçariıindı, yedi bla 
liraya yakın bir kira glrmlttlm. 

Deli ılbf, kaıloodan çıktım. 
ihtiyara yetlıeylm de, bunları ona 
vereyim diye, aYucumda bin lira• 
lık bir para buruıturarak, koşa 

koıa gidiyordum. Onu her tarafta 
aradım.. Baktım.. Bulamadım. 
kalkmıı, aitmlttl. Kalbim birden• 
bire durur albl oldu. BUtUn vU· 
cudum donmuıtu. Oralarda bek• 
çiye raatgeldlm, ıordum: görme• 
mitti.. Bilmiyordu, 

Soluk ıoluğa, evime ılttlm. 
Sabaha kadar ıöı.: yummadım. 

Karım uyananca, maceramı ona 
hikiye ettim. Birlikte pollı• 
gittik.. Dilencilerin dıfterlerlnJ, 

fototraflarını göıterdller, baktım .• 
Yan ıokakları, cami kapılarını 

bir, bir dolaıtam.. Yok otl~ yokl 

Şimdi de, dostum, DarUIAc~ 

nden geliyorum. Bana uğur gr 
tiren ihtiyar dilencioln hissesin• 
dUı~m parayı, onun namına, ora• 
daki fakirlere verdim. Bana g_. 
lince, hın de bir daha kumar 
oynamamıya tövbe ettim. Bu iki 
hayırın da 11vabı, o ak sakallı, 

·we tok ı«blU adama aittir 1 



2l Ağustoı 

Emel Rıza 

Z GENÇ 
KIZLAB ÇiNi 

Fakat, hayat yolunda birdenbire 
Önümtızde açılan bir uçurum, bu 
•af ve basit ednmı bir anda kor
kunç derinlihlerlne ç kti. Onu 
kurtarmnk için ihtiyar ettiğim 
fedakarlıklar, hiçbir tesir huaul 
getiremedi. Bilakis, içi Jev ve 
Çirkef dolu olan o çukura az kalsın 
bent de sürllkliyecekti. Şu nnda 
kocam, ihanet ve yalancıhğmın 
Ceznsını çekiyor; belki de p:ıman· 
lığm verdiği bir ıstırabla, kıvl'.ım· 
kıvnm kıvranıyor. 

Bu mektubumu enna getiren 
Posta ile lstanbul gazetelerini de 
alncaksın, Zevcim Ömer Bey 
hakkmde yazılmış birçok şeyler 
okuyacaksın. Aldanın ermediği ve, 
beceremeyeceği itlere atıldığın· 
dan dolayı, büyük bir ahmaklık 
etmiı olan bu adama, ihtimalkl 
biraı da acıyacaksın. 

Bu hususta, ben de seninle 
l>eraberJm; babacığım. Ancak §U 

~ar ki, ben send n daha ziyade 
kalp acısı çekmekteyim. Ve fU 

llnda, koca bir meydan muhare
besi kazandıktan sonra, o muha· 
tebe meydanının tüyler Urpcrlen 
hlanzarasma bakarak mUteesalr 
olan muznffcr bir kumandana 
henzemekt yim. Yalnız müsterih 
olduğum bir nokta varsa, o da; 
bu meyda11 muhnrebeainln mea'ulU, 
ben değilim. 

Sana açıkça itiraf ediyorum 
ld, babacığım; Ömer Beyi bu 
acı vaziyete bizzat ben 1evketUm. 
l<.endini zorla slirüklediti o çirkef 
Uçurumunun kcnarma kadar 1ıel .. 
dikten ııonra; artık onun belinin 
ortasına bir tekme vurarak onu 
C> çukurun dibine kadar, ben yu• 
\>arı yıverdim. Bu bereketim, hiç 
tUpeslz ki vicdana biraz muhalif 
oldu. Ne yapalım ki; taııdığım 
insan ruhu ve insan hi11lyah, 
bunu icap ediyordu. Benim, wi~ 
diye kadar bir karıncayı bile 
lncltmeyecek kadar hassaı ve 
in rhametli olduğumu pek iyi 
bııırainiz, babacağım. lıte ben bu 
lneselede, bUUin o his Ye merha
met damarlarımı kopardım~ Bana 
tn ydan okuyan zalim ve lnııafıız 
bir düşmana k şı ond n daha 
tu im ve insahız olmıya mecbur 
kaldım. 

Biliyorum ki, şimdi ıu satarlan 
<>kurken, hayretten hayrete dlişe• 
Cek in: 

- Şaşıyorum. E el, bunları 
hasıl yaptı?. 

Dl}ece sin; 
lıalde, m ıeleyi 
anlatayım d , 
latayım. 

babac.ğım. Şu 
sana başından 

meraktan kur-

Ömer Beyle hayatımıı, tahız 
olınakla beraber tabii bir mecra 
içinde akıp giderken, birdenhire 
karşımıza bir kadın çıktı: T erzl 
~ermin .•• 

Bu kadın, benim aabır ve tem
ldı.imden; kocamın da bu gibl 
lıl de aafc:Ulllik ve acemiliğinden 
11 4acle etti. H yatta, parıa ka
tan mtn baJka biç bir ıoydao 
Gnlanuyan Ömer BeJ11, bir ham· 
1•d k ndhe çe!dlrdl. s· zlo, • o, 
~le ~ok ta d:r ettiğiniz ve beni 

YUk u ye v arzulerb .-erdi
Ü'i!ıiz - (mes'ut yuva unna) ek
l~b· nd aldığım derslerin işime 
>'llrıyacağıııı 'Zannettim. Bu gibi 
ln"tkrıı Yaziyetlerdc yapılmam ta
lanı gelen ıeylerden • mektepte • 

l bize öğretiJen kaide Ye dOstü~ 
ları, birer birer tatblka girlıtim. 
Hatta, bunulna da iktifa etm .. 
dim. Vaziy timi mektep mUdü· 

rfine bildirdim. Bir direktif ide· 
dim. Bütün mektep muallimleri· 
nin fevkalade lçtimaında Yerilen 
kararları nyneo tatbik ettim. 

Falcat blltUn bunlar, vakit 
kaybettirmekten başka bir ıeye 
yaramadı. Rakibem olan terzi 

Nermin ismindeki o cahil, o basit 
kadit; gün geçtikçe kocamı daha 
kuv\·etli bir ağ il 1ardı. Kurnaz· 
lığı, tecrübekôrlığı ve bilhassa 
kllstehlık ve hilekarlığı ile; bizim 

mektebin dor&lerine de, • her birJ, 
Almanyanm en meşhur şahsiyet· 
)erinden 0 1an • muallimlerimJa 
fikir ve mUtalealarıaa da galebe 
çaldı. 

Eğer bu şerir kadın, ılrretlik 
Ye kOstahlığmı arttırarak bana 
meydan okumasaydı, bir müddet 

için ahmak kocamı ona terked~ 
cek; onların mülevves fbtlrasları• 
nın son zehirleri akıp tUkeuinceyo 
kadar bekliyecektim. Fakat o 

htlekAr kadın, birdenbire fikrini 
ortaya dökOYerdi. Sanki, meçhul 
bir diyardan gelmlı, meçhul bir 
mlrası~ı gibi kocamın aırvetinJ 
benimle paylaşmak istedL 

Ta bildir ki, bu benim gururuma 
dokundu. Ve o andan itibaren de 
tçlmde bir intikam hiısi doğdu ..• 
Bu iki seffl gUnahkin sırtlletU 

deYir bilecek birçok Yaısıtalara 
mOraat edllebllirdlm. Fakat ben 
bunların hiç birine teıebbtiı 
etmedim. Evv la, o muhteriı ve 
açgözltı kadının g6z diktiği 
membaı kurutmak istedim: 

- Nermin Hanım! •. Sen, ko· 
camın parasına tamah ederek 
benim hayatıma zehir katmak 

lıtiyorsun, öyle mi?.. PekAIA. Bu 
para, mahvolacak. Sana da, bana 
da yaramıyccak. 

Dedim. Ve ondan aonra f ıe 
ıiriştim. 

Gittim. E·nell, birçok hukuk 
kitaplan tedarik ettim. Bunların 
tlcaret ve lflaa maddelnrini iyice 
ıetklk ve gözden geçirdim. Güzel 
bir plan hazırladım. Ağır ağır 
bunlart tatblka b tladım. 

ilk lı olar k bu iki günahkarı 
kemdi elleri Ye kemdi sllahlarile 
\'Urmak lıtedim. Terzi Nerminle 
&Jkı bir rabıtası olan bizim çama• 
ıırcı {Tatar Ayıe) yi bir bahane 

ile bize getirttim. Zaten bu ma· 
ceranın blltiln teferri\ahna vlkıf 
olan Tatar Aytıden en aon va• 
ziyet haklnnda malümat istedim. 
Ve ~oııra: 

- Bak, Ayşe Hanım!.. Ner• 
mlD. çok aldanıyor. Ömer Beyden 
aebe kaldığım ıöylemekle, kar• 
nıadaki çocuia kocama mal •de• 
lbileceiial •anıyor. Hallnıld bunu 
ispat etmek lizım. Yana, kaaun 
buzuru!lda böyle bir iddiaya lcal
Japa, bu:nu dinlemezler. Kuvvetli 
deUlle.r iaterlcr. Fı1hakika kocam. 
terii Nerminin eY.ine ~idp 9kJ .. 
yor. Pekala, kocamdan J.,aıka 
birtııkım erkeklerin de oraya 
girip çıkmadığı ae malum?. HJs 
şüphesiz ki biz de böyle bir 
iddiada bulnnacatız. V11t Ntrmiııisı 
Utirasıaa ııateb. ,atacağız. 

( Aıku..u) 

SON POSTA 

Yeni Netrlyat ı 

Hep Öz TDrkçe 

I"Urkiyat Eastltüsl mecmuasının 
dlSrdGnca aayıııının, •:rf öz tnrkçe 
yaıılmıı yazılarla çıkması için çalı· 
§ılmalda idi. B11 mecmua çıkmııtır. 

Herakllt - Yunan flJozofların· 
dan Hernklltteo kalaa fikirlerdir. 
Anatol Fr nııın bııtlanfıcı vardır. 
:Hn} dar Rıfatın tercÜmHldir. 

_.... •• ı ıı m mw •••-W«i' ı •••-----

Önemli Bir Bilmece 
Kızılay Cemiyeti Eminönl kaxaaı 

herke.ten •oruyor: 
;~ıs:-:E::--..M.,_R._E_iğ_., 

Bu k~limeyj dotru okuyanlar yu
karıki çerçeveyi kuip kelimenin 
coğruıunu •v adrealerile Kızılay 
Ern1nönü kasa baikanlığına S Eylül 
altıamına kadar göndersinler. 

Kelimeyi do§'ra yazanlardan b?r• 
s;ok kiıiye '/ EylQI Cumartesi akoamı 

sak~lm bnhçesindeld KERMESTE 

kıymetli hediyeler :verilecektir. ·--··-................................ __ ..... __..._.... 

Son Posta 
iLAN FIA TLARJ 

ı - Gnr.etenin e11aı yazısile 
b:r sütünun iki ıatırı bir 
(santim) sayılır. 

i - Sayfasına 8Öro bir san· 
timin Uan fiata §unlardırı 

8 - Bir santimde vuati (8) 
keliwe vardır. 

.Sayb ll 

lıtanbul 4 üncü f cra Memurluğundan = 

Emniyet Sandığı 
namına bidncl derecede ipotekli olup Yeminli Dç ehli nıkuf taıafmdan 
tamamına 1641 Ura kıymet takdir edilen Oaklldarda SeUmlaliefendJ 
mahallesinde Moybaneter •okağında eski 38, 40 yeıli, 22 o. lu bf r 
evJn tamamı açık arlhrmaya \'azedilmif olduğundan ın0/935 tarihine 
mUsadif Sah günU ıaat 14 ten 16 ya kadar dairede birind 
arttırmnsı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 ini bulduğu takdirde mfiıterisi üzerinde buakılacakttr. Abl 
takdirde en ıon artbr nm ta hhtidll baki kalmak fizere .adtırma 
15 gOn müddetle temdit edilerek 16/10/935 tarihi e müsadif 
Çarıımba gfü:ıfi saat 14 ten ~6 ya kadar keza dalremizd yapılacak 
ikinci BÇ!k zırtbrmasında arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 
% 75 n1 bulmadığı takdirde satış 2280 No. lı kanun ahkimına tev· 
fikan geri bıraktlır. Satıı peşind:r. Arttırmaya ljtirak etmek iste· 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niabetinde pey akçeai veya 
milli b:r bankanın temmat mektubunu hlmil bulunmaları lhımdu. 
Hakları Tapu ıicifli Ue sabit olmıyao ipotekli atacaklar da diğer 
aliikadaranıa ve irtifak hakkı sahiplerinin bıı haklarını ve busuı1e 
faiz •• maıar;fe dair olan iddialarını enakı mllsbiteleri ile birlikte 
iliin tarihinden ıtibaren nlhay t 2() glln zarhnda birlikte dcüremlz:e 
bildirmelerJ lazımdır. Aksi takdirde baldan Tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar tıı bedelinin payla maımdan hariç kalırlar. t rakim 
vergi, tenviriye, taorl!iyeden mnteve it Bal diye rusumo ıve Vakıf 
icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. Daha lada alüm t al
mak isteyeni r J6 • 9 - 935 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede açık bulundurulacak artbrma :prlnam • n. 
934/3763 No. lı dosy.a}a mliraca tla mezkfır dosyada meYeut ve a
tki görebilecekleri il!n olunur. "51UO., 

Tiirk Hav.a kurumu 

BÜYÜ·K PİYANGOSU 
Şimd"ye k dar binlerce kiıiyi zengi'l etmiıtir. 

19.cu Tertip 5. el Ketlde 11 EylUI 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.00a, 12.000. ao.000 liralık ikramiyelerle 

4 - İnce ve kahn yazılar 
tutttcnkları yere göre 
Bantimlo ö!çülür. 

( 20.00D) liralık mtikifat vardır ..• 
................................................. 

MDflf• Vaeil Purodromldis ve Panayot Vasllyonun Alacaklanha mahsus Sıra Cedvelldlr. 
No. Alacaklı Talip Kebu\ S.raın Red Red 
1 Kirkor ŞükUryaıı; Arnarutkay Ziilkndar sokak No. 24 o~unan olunan olunan ıebeplerl 

oduncu sooo 5000 ~ 00 00 
2 Koço An"ııtnııiyadi; kalafat yeri No. 29 :290 ~o 6 00 00 
3 jorj Zafiropo!o; Taksim Rum kabri.tan k<imür deposu 6000 6000 6 00 (00 
4 EliJ:abet Umit; Beyoğlu Bayram sokak No. 8 00 9 6 00 00 
s Adolf Vmit; n " " 

70 o 7()(0 6 00 00 
6 Kostl Çakanof; Beyoğlu Sururi çetme ıokak No. 48 5 s 6 00 00 
7 Osman Feni; Sadıklye han nukat 15000 IS ' 00 o 
8 Selinik bankası nkili Sagu 61250 61250 6 00 00 

' Hazin• 8101 8101 ' 00 00 
14"5301 145301 

lstanbul birinci lflAa memurıuaundan1 Mllfli•in muamna müracaat eden dolaız at&caldım11 kayıt ve 
kabulünü l tedikleri (1453.01) bin dört yflz elll üç lira bir kuruı tamamen kayıt ve kabul edilaıiftir. Bmıdan 81 lira 
bir kurugu beilııci ve 1872 füaıt altıncı ırrayı tef kil eımiftir. Yektln borçta 420 iliruı Vull Pırodromidiu ve 340 liraıı 
Panayot Vnsilyoya al& olup 693 lira bir ikuru~a müıtereken boroludurlar, Tetkikat neticaaini milbeyyiıı i 1'u ootvel 
tan:z.im va aılı ifiiı masaııuıı t.ndi n blrar nUaha11 alacaklılara göıaderilmlıtir. 

ikinci ruacaklılar toplanmaaı 18 - 9. 935 günü saat 14 de }in edilmiş Olduğundan alacaklıların o gfi.n muayyen 
ıaatta biriuoi iflas memurluğu huzurunda pılacak toplanmada hazır bnlunm ian teb!ig T ilil.n olonur. (IS 4) 

- r i-JA • All 



12 Sayfa 

Kumbara sahiplerin• h•r s•n• 
dağıttığı ikramiyeleri 10.000 
liradan 20.000 liraya çıkaran 

İ$ Bankasının 
• 
ikişer bin lira mükifatlı 
kur' alarından birincisi 

1 Eyllil 93 5 de 
Ankarada çekilecektir 
Yeni tertip ikiter bin lira mükAfath 
beş kur'a senenin Şubat, H~ziran 

Temmuz, Eylül ve Birinci kanun 
aylarının ilk günü çekilecektir. 

~" 

SON POSTA 

Beroııu DördUncU Sulh Hu· ı 
kuk M•hkemeslndenı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Terekesine mahkemece el konulan 
Kutamonu Hylavı ölQ AIJ Riunıa 
ubdeainde bulunaa: 1 ) Beyoğlunda 

Ayupafa mahaUuialn eaki Ebe 
çıkmazı yeni Bahçıvan \'e Maaraf 
nazırı ıokatıada eski (6) yeni (14)no h 
ev ile bu eTin yanında bahçe olarak 
knllanılan n tapu kaydında Fındıklı 
da Moilaçalebi mahallesinde FedAt 
çıkmaz :nda uki ve yeni (2-4) No. lı 

olarak yazılı bulunan iki kıt'a ar1a 
aç ık arttırmı ıureti ile 80/9/935 pa• 
zarteıl eaat 14 de ıatılacaktır. Taf· 
ıillta; Ev bir lıodurm ile zemia 
katı, birhıcl kat Te bir da çatı ara11 
kabndıua ibarettir. Evin a:ıhaaı (189,90) 
metre murabbaı ve bahçesi ( 280 ) 
metrtt murabbaıdır. z~ mlnl çlnl bir 
bthktan içeri glrilidikta, ayrı ayrı iki 
k111m olarak kiraya Yerilecek taklide 
(3) ıof a (8) oda (3) hail (2) banyo (2) 
mutfak (2) tarua (1) l:otlurum ve 
ayrıca tavanara ı;ın c.'a yer!i dolaplar 
vardır ( kıymeti 8145 ) liradır. TellA· 
liya ruml Te ihale pulu mfittariıi n• 
aittir. istekli olanların gösterilen gün 
ve Hatta kıymetinin yüzde yedi bu
çuğu nlıbatinde pey akçui ile Beyoğl u 
dördOncG aull. hukuk mahkemeılnde 
huır Lulunmaları Te fazla malumat 
almak ve tartnamuini görmek iıtl· 
yenlerin 985 20 No. ile mahkeme ka· 
lemine miJracaatiarı ilin olunur. (18895) 

Hele ,ukur r•· 
şamak zevkini 

elde ·etti 

Hayatı art.k tahammıı.tc s ı bir 
hal almıttı. Zira ııtırop veren 
ayaklnrHe yürüyemiyordu. RADIO 
SALTS banyohır . nı yııpmağa baş• 
Jad ığı Takiltenberi ka.ıdisıni hafif 
ve cevvrı l hissediyo ·• Bu tuz'a 
yap'an nyak Lanyoları ıayeıindc 
adaleler kuvvetlenır ve atrılar 
ve t ltkinlik :ar zail olur. En dar 
ayalc kabıların11'a hiçbir ıztırap 
çekmeden iıtediğiniz vakit yürQ
yebilireinlz. Her ecznned ,. s tılır. 

Zld 76em/i 
GIBBS 

Niçin 
Herkesin 

dişleri 
böyle beyaz 
değildir? 

... , ... 

Çünkü diılerln beyaz olmaıı için 

[1J inci şart: 

RADYOLiN 
Kullanma"' 

l 21 inci şart da: 

Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten ıonra, 
mümkün olmazsa akıam, sabah mutlaka temizlemktir. 

r·· glnden itibaren dl,ıerlnlzl ba ••rOara 
riayet ederek temizleyiniz ı 

\...~----------------~·-----------------
- • .,. .... - .;;ı,.&o. " ,»,: i . - . .. - . ·: . ·"'~- ' . 
~!"' 11! t"J ~-· ',<l'f: -·•· ~""°·~- :-;,· .': .-., ,, ~: ..... ~-·' · >-:.r:ıv~ , ~ ·"' ., ı . 
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28 Ağustos Çar~amba giirıü ve ak~amı 

PANORAMA 
Bahçesinde 

SÜNNET DÜGÜNÜ 
••••• I:lergün bahçe mii•lüriyetine miiracaat. 'l'elefon : 41065 ~--" ---(rriş sabununu 

ıstiyozum *Muhayyer Hasan Şevki 
················-····································· .. -· .. l:U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M 

Son l'osta Mtıtbaası DUnyada emaalsizdit.. Her yerde araymıı. 
l\tı rlyaı MOdDrl ı Ttklr lk ti 1 ld 

5ahıpıuı, A. Eh•m, s. Rts•p, o. uı1ı Parls yazdı et e ere as a • anmayınız • . 

Leyli .. Nehari 
Kız - Erkek 

Saraçhanebaıı Horhor caddesi 

Hayriye Lisesi Ana • ilk 
Orta• Lise 

(Tam devreli) 

llk llınıflardan itibaren ecnebi lisanına çok ehemmiret verilir. Kızlar kısmı ayrı dairelerdedir. Mektebin hususi 
otobü•ltri ll• nehari talebe hcrgüo evlerinden aldırılır. 1ıteyenlerio adreaine tarifname gönderilir. İkmal imtihanları 

Eylllllla ikisin dedir. Kayıtlara bıtlaomaştar. Herıüo 10 dan 16 ya kadar Direktörhiğe muracaat. 'l'elefooı 20530 



Kom ·11ıi iter 
Açıkgö liik 
Yapını şiar 

F rao.sıa • · partili 
Vergld :n f nı r up)a~ı, arsı• 

uluul hır ıpor. 
kartıdm~k l•a)ramı tertll:>ine 
için çat.-:_ kar r Yermiıl ... dlr. 
lnılmw Jıu~ .. ayirci celtii için 

)'apacaKlao r l;I "' ucuza ma• 
etmenin ç11r•l•tİl\t ramıılar, bul• 
bttı~Wlr. V• r IA.ınl nm, siyah ka
ğıt Uzeriıt• bt :ı. yau ilo buhrı
nııflardu . 

ÇUnkU Fu n19 d •lyah ki~t 
tıı.orln& ı y zı il•,, c..enaze 
nıerasimleı i Jlan edıllr Ye bu ilin 
lar, pul ildir. 

Dtbı) 11tu 11 meıbur tayya· 
ns · 'ud blrili de g .. 

ıı-----.... çeııltrde, arkadaıı 
VıfJ Rogel"' ile bir· 
ıu. t dUıerek ölmllt 
ııtoy l?oıtttır. Oun-

t n bata doleıan 
WıUey P ıt ek 6z:IU tayyareci 
diye tanıırmı t r. Ç nkU gözlerin
den biri lnl, b ı:ada kaybet• 
nıfştfr~ 

Ametl · Jı tan reci, aynı ıı· 
ınanda lu ı1v tli lr yaııcı, Ye 

lr h tipti. Bir inıı 
gazeteci! en hır el ondan, ro· 
nıan oku up 01' um dıtını ıormuı, 
zeki ta~ yar el ıılllerek cevap 
Varmlt: 

- E •t. Unlltk aazetelerln 
havadlslermi <>. tırmn r 

- -

Çlnd• Açlık 
WWWW#! • Si '"' 

iki Milyon insan 
.Yardım Bekliyor 

Bunların Beslenmesi için Her Ay 
1-0 Milyon 

Pekia, 22 ( A.A.,) --R..-.i bir 
i;lfdirit• göre. Şan.ko.•'Ull b.atıattula 
YukubulaD taıraalardan l<açarak 
••t•naıUsrJQ ı""ııJ iki IQJJyonu 19'· 
mekt••r• 

Mülteciler• yardım lçla her aJ 
için Jbım olan JO mU~ fıranl'ı bul· 
mııktakl gllçlljtten dolayı ltJlküıuet 
karıııkhklar çıkmasından korkmak· 
tadır. 

500 Kilometre Giden 
u,aklar Y'apılıyOr. 

l.on<lr-. ~:t ( A.A )...,.. Derli Herald 
gaıetelıl, baaı Uf&~fHotlllalarJaın pek 
yakıod"' aaatt• 890 kllomebe glde
bllea u~lardaa teıkll •dllecej'fnl 
1a&11taktader. 

Djl•• taraftaa, aaatte SOO lcHo
metre lrJclın bJ11Qk harp uçakları 
yapılacata ıöylenmektedlr. 

FTattk lazım ............................................................... 
Amerlkada : 

Muharip Ülkelere 
Silah Verilmeyecek 

Sanato K,~ar Suretini 
liabul Etti 

Vqlaz~n. 22 ( A. A.) ...... Sinato 
lklael defa OJa '''"caat edllmekalıtln, 
h-'P halinde, mwharlp üllrelır• ıllih 
nrilmeılni kanua karlclne çıkaran 
Y• Dl,ltHnlr.e kartı bir fark glHtl!
mtalnl beıtaNlf ed.,. kar.ar 11ı1r•tlnl 
kabul etmlttir. 

Amerikanın BttarafhQı 
Vatlnrton 22 ( A. A. ) - Amerl· 

kanın bituaflıtı n dıt durum hak
kındaki bw aoruya cıvap vertn B. 
Ruznlt, tebHıUm ederek demiftlr klı 

"Bu dskikada ıöyllyoc•tim hiçbir 
t•Y yoktur .• , _"!"'!"" __ _ 

Kısa Haberler: 

l 

- 3 • 

Eski Cumhur 
R•i•i Öldü 

Atlna, 22 (A. A.) - Eıkl Relıl .. 
cumhur amiral Konduryothı, Hkıen 
yatanda oldutu halde. bu Hbah 
6lmiittUr. 

IB ıu vf; İÜ "' 
Pehlivanlık 
D•dikoduları 

Bw• peWIYqlak hlkiy••l ur ki 
kafa•da yer etmlttlr. Bualarıa biri 
"uebl,.dlr, iDee blr fikri göıterDMk .. 
tedir. Biri "•lyaai,.dlt, pehllnnlıjıa 
bir zamanlar polltlka oyunları ara· 
11nda yer aldıt••• belli etmektedir. 
OçDncUıl "clnai,.dlr, tDyler Orpert• 
mektedfr. 

Edebi pehlinn btklyHİni Şirazlı 
ıalr Sadi yaııyor. Onun tath tatlı 
anlnttıtına göre nktlle bir pehlinna 
kendi nankfü çömezi tarafındnu mey-
dan okunuyor. ÇlSmez, ustasının bOtOn 
oyunlarını belleditine kanaat getirmi• 
UateUk de genç. Bundu ötürD ustu -
nın yorlni almak iıtlyor. Fakat uıta, 
gün glirmUt adaıu. Elotlunun alacut
nın içte olduğunu bildij'lnden kırk bit 
bOyOk oyundan kırkını çırafına l:lj'r•
tip btrinl 6tretmemlt lmif. Gnret• 
çıkıqca o oyunu yapıyor, nankör çö· 
mul ;,;onip mBlkara ediyor. 

Slyui pehlivanlık htkiyoal OımaD 
otuUanndan ÜçOncl Mehmet dnrlne 
tittir. O dnlrde Sadraı:aruhk yapaa 
Sinan Patayı çekemeyen flçlnci nxir 
İbrahim Paıa, fırsat duıtükçe HOnkl
ran kulağına aadra:ıamın kocamıı ve 
ite yaramaa bir hale gelmiı olduA'unu 
fı11ldarmı1o Bunu duyan Sinan Paıa 
bir gOn paditahın yapında kaftanuu 
a.tar, kollaıın1 ılvar, lbrahlm Paıımın 

Kralhk iti b Uae aarılırr 
Atina, (Ôxel) _ Koyu kraleıl r - Bana, der, .... koca diyormut-

-uı Hkl Qakanlardao Mavromlhaliı .ua. Gel elle~ll• ba\lalım haoıimi• 
Londrada eakl Yunaa krah ile Y•tltiı? .• 

Cinai pehHYAnlık blklyHiala kahgörüım iıı, eıki kralın Yunaniatanda 
ramanı DllrdOncO Sultan Muıatttr. Bu 

§ Moıkova, 22 (A.A.) - Tası ajan• iktidarı bir dar.be ile ele geçirmek kntll ruhlu paditah, Renn ıe{erlne 
RUSytlda: ıı, auıuluaal komüolııt komitHinin iıtomeditinl öğrenmiıtir. (Clderken Seydlgazly• utradı ve 6xgGr 

ıeod toplantııuada GenerAI Ditroho· dOıGnceli b~bayefltltrden olduklan 

Facı·zm• Karıı ... ro'un o, birlitl He baıkan .. ~lldlti Almany_ada: kendin• haber Yerilen Karayılan oğlu 
y blldlrllmlttlr. Sefer ve Hamza adlı iki kardeıi ya. 

S D § TokJo, 22 (A.A.) - ôtrenlldl· 500 Milyonluk nana çatırttı. Sefer bu çağrılıf n ıo· • va,a evam tin• ııör., BGyUk iritanya llakiimetl nunu H&dltinden HChıklr otağına yak-
IQQ ıUnlerde blr!aclteırlnd. Londrada ı t• k y J ı anca soyunmaya hatladı. Çllnktı .eısiz Moıkou, ~2 (A.A,) - Komiııtera bUUln devletler ara .. nda yapılacak olaa S l raz 8pl ıyor bir endam sahibi idi. Paz.ıları ıcyrok 

kODffHJ, Oç mHel•JI karara bati•· dealz rörltm•l~rlne tekrar baı!amak Bertin, 22 (A. A.) - Berlln finansal bul•aur bir olgunluktaydı. HOnkirıD 
8'Jfbr. H••fl• neır•dJJnı.lvea b11 ••ıar.. h .... j •aLA .a· 1 1 t' 1 "-a k dl 1 Tavyar!i,,elıı.in " ,.. UAMlll•• apoa ııuım ıa • ımzaç ç•Mnlerlade dolatan bir yayıntıya ba aalaaım•• yapı •tı j(U'I'· p en a , ; lar, uluaal cephenin SoYyet Soa7alitt t i•"- ...a ti ı· lr d n 

ltrin "'n i\J- 'l, e • ..,.... ıröre, Almanya hukumeti yaldnda ea K .. rtf rece ını Ye zarara ao ma • 

fettltl nllkte
bık Aınvika 
rdlğl bir c ... "" """ CGmhurlyetlerJ ittihadını ve oaua § Vatin(Cton, Y.2 (A.A.) - Donan• az 500 milyon marklık bir lıtlkras bırakac-tJnı umu1ordu. Fakat paditnh 

CUmhur i,.i,
1

• ıoıyall1t :ıaferlt.rlıı.i koruaaılc için, manıa 1936 yılı Nisan ve Mayıı ayla- yapacaktır. o satlam YÜcutta beliren Y•tilllte 
vap.tır. faılzqa Y• •Jnpuyallzaı ın~ına davam ,ında yapacatı raan•Y.ralar, Panama Kurt'4lacaklar Mı? bir pul kadar deter nrme .. ı, yarı 

Kull'" ıtm._ı. y.ehındadır. kanahnın batı tarafındaki a"'zı etra· B l 2 (A A) M llt d aoyunmuı olan pehlivanı Ye ardından 
y. a er in, 2 · • - elrepo en • gelen kardetinl hemen l:otdurttu. 

Y•1Ml•11 19 f ındn olacaktır. gömGlll kalan 21 ltçinin diri olarak Şlmııll bana d&dGncU hikAyeyl 
•lli):etinln idare Moıkon, 21 (A. AJ - Kat'f ııta.. § BctJI,.,, B2 - Tanare ile f pek kurtanlmuındaa hena.ı il mit khll• Dinarb öt retti. Bu hl ki yenin mevz.uıı 

WJley Poıtt : tiıtlkl•r• g6'91 t>ttHln SoYyetler Btrll- kaçakçıl~ı ya.,.n Franı-'1 bir fabrlka· nıemittlr. da: "Palavraaın de.vrilmeı~. dir 
- T · \t ti endUıtrlılnin 193S yılı ilk altı ayı t6r 6 ay hap .. mabkOm olmuıtur. Du11eldorf, 22 - Bir yol yap111 BaadaD ıora pehllHaltktaa ıh Açı• 

F-.le.t, k•ruıl 1'. llJ'e,r.eiJm. ÇUıı: lçiad.W ı ... '4 .. l ve yaptlfı it 19!M § B.Jırat, 22 ...... Yeal biı parti etDuanda bux deninde yaıaaııı ola• hna bUdltlm bikjr•er ara11n.ta baau 
kU Hrbut <1 2'füan, karamın ld~· 11ııntlao ylzde 19,4 fazlMlle 23 milyar kurulduku için kabinede detiımeler Ma .. ut flllulna ait keruilder bulun• da alSyler ve yaıtuua t 

_, -•-· :ı , __ : t M. T. Tan teılnde bulunrnsJ.<ıayım 1 498 milyon r~l-.ye yQpımJmlwlr. ~~..., •uJ..utJ•" --~--~~~m~u~ı~u:;',;,.· --=--~ ........ ~~~~ıı-~~~7:"'~~...,.,.~~~~~~~ 
..._ =z • « :c:: ' 

1 

1 karfl"' çek derin bir saygııı var. zengin oldul• mı canlara dah=;::e:::s'I;kaUt 
1 ofd~. Herhalde yerhıe 

E'VJI bir erk•k lçlgr. kan11ndan k&ym.ıll oluyor. baıkaıı tayla edilecek. 0 
l} A •&SiNiR llftrlta• ~ bqka bi11 kadını dütlhımelt kor- Eakl h•lleriode mahalle dok· Fada bir f 8Y ıormadım. Yal• 

C•leil ~ ku•ll' yok. Beyle ltir ihtimal lı· torunun ılnam.kiıi ile tedavi nız biılm mahkeme kararım kon .. 
''l & J Z 1 'l) vlçrede pek 81 duyulan cinayet olan'ar biraz tüylendll•r mi VI· ıüllla öjTeameyiıloe: aeYindhn~ 
1 !8 

/ 8 !~. -~---"" ~( vak'aları gibi bir hldlıe olur. l?u· yanalı profHörlwin kon•liltHyon- Ali Sami Be}de 1 hili bir 
ı •• • 

42 

u uns U ' rada çılaın, heyeeıttnh aık mace• laranı. aı görüyorlar. Ali Sami haber yok. Galiba mlaaflrlerl 
bi k .. L k ı -.: . henUz yakasını bU"akmadılar. Bun• 6 ·Je;JUn ona .. O rec• nn: r &y e\'kıue unutulup a - ralar' pok lıltilmez. Fakat ka- Beyin Vıyanada keedinl mu~yene ( Bad) lann cure Alemi kadar 

o kadar • i\ltl ki otele zor mak lıtlyorum. Bıktım o teırifath dın ve erktk emniyetli. ıakln, ettiren doatu da bu faııleden eğlence ha}atı da pek meıhurdur. 
IÖll\rdU~ VJy-"1n dan haberJpl hayattan •. içinden pazarhklı in· içli bit. sfn•ilyi Ya.tMıak •• ya· olacak. Buralara çoooklaıı o!mıyan k .. 
aldığını bu d•o PIP:tlllf; yük· Hnlardan iğrendim artık.. Her· ıatmak l~n ya(-ahldlklarm inan- ~ danlar g•lirlermif.. Hundan ann9"'! 
•ek rneı- ~lt11<de uLunmut bir gün lnglllz parkına kadar gidip majlar.dır Istanbulda, veklllmh Sadi me bahsettiğim zaman oraların 
lldamdı. geziniyorum. Parkta çocuklarını Zat.en 0 aleYll~ iltihaplı, fırtı- Zıya Be} den md<tup aldam. Emin hakiki birer tlfa kaynağı olduğuna 

All SJml tabii hepeinl dolaıtıran genç, auneler pek çok. naJı aeııııgilerin ÖlllJ'll yoktur. Par.. Tosun Beyle resmen ayrılmııız. inanarak ı 
hııyor. 

Muhakknk i tyananao a-~ıel 
\'Ucutlu, h I• ıh•) bacakla kızları 
bu yarı öt ı bttlll•~an 
kurtulamamı.yıardır. Viyanah kız· 
ların gUzeHıj ui 1' yloe o meıhur 
i•ce mtb.ıı.t ııdan B•y~n 

di~tlnı.. P ıln it;tit~n ö~e 
Viyqad~ J,ç_,},. ,. Anlattı. Ali 
S..& Bet· d · ıatlula ~ 
lllll eğleadu: 

Ve h r 

dileyor. 

- Blliyor.amı GUl11eveo, 
henj sead " uıı bran bu g•· 
llnülor yiu lı l9sıı •• Bu ad~ 
ları ı&ğırlauı ıaru t dm yörilmeı 
Seunle pa~\ıfıHili mız sa:dct için 
Çalıllnak '• J, .ı ıak 1Azım.,, 

Hangi ıııt t ''° saadet. 
d Pen bu h 'aiın ,firiilttilU deb· 

ebosinde H det ôrmiyorum kil 
ÔyJ" anla• ım >lu ..lr ki yapa yal· 

Bir llll,l ile ahbap oldum. Blrl laaıalarile sönmeleri blrı olur. Mahkeme kararı Geneve ko:ısU- - NikAhınız olıua da bari 

iki yılllk evli.. Çocuğ.uman ~ Fazla beye.can in•anları lirküttü. lliue_ bildir lmiı •. B rkaç gUn sonra 110 ~eedi~it yavrum 
buuu bir kut yuJMa gibi ıll&- Kıskançlık, ıurur, ben!il< duygu- konslilaya uğrayın. Diyor. Burada G d 

Juni., Sttria.U şirin bir Jentwli. ları şuurun üstüne çıkar ve en iyi, yaı'ıca bir baş konsUI var. . e:~. ~ler o kadar h•Yesl• 
K"uı d~ry-ollHtnda memur- büyUI<, sönmez, yıkılmaz görUnon Geldiğimiz zaman bir iki kere sUsledigim bu ğllEel o•de bile 
11\Pt! OrM halli b...., aile, anneei tiddetli aşkları parça parça eder. görmUıttim. kendimi yabancı girllyoru& Baaa 
ev• qakıyprlDJll· Kendial de Ç~ Een d.eriD dwjo, IHsiz akam O bizi evli zannediyorc!u. bağlanan erkekle., hayalimde 
cuğunu iezdirmek için vakit iWU gibi ıakia bir s•vgi dti· Şimdi Emin Tosun P-eyden ay· yaYaf yavaf ıekilleşen hayata 
bulabili)J.i)r. ilk .haJ aylaruu dajda tünOrUm. rıldığıma dair dosyp gelince şa· vermekten o kadar uzak lnaanlar 
Caux'da g..~riUifler. Bu ytl tali- * tıracak. Ne ise .. Hemen ayni glln ki!.. 
ııo..ı. Italyııya bin ıe,yahat ede- l\ll Sami Be~lo VJyana Hya· AH Sami Beyle nikihımııı kıya- Ali Sami S.y~n OD g.On 

'-
1 

• • ö Jü ı sonra bir telgraf aldım. ce.aue•a.at s y yor.. hatl uzuu ılirdil. cağı iç n... b k b i . 
~ ltjl ... nk ailenin beJM ld d' Bu haberi Karlsbad'a yazdım. Der al çı an ir 11 çın tay• ~ Or.ad{ln Knr}sba. • geçtiklerini yare ile ( Par·a ~ e geçmek .ımc--

dar.-ak bir- bUlçeaL-, var. Fakat yazdı. Bunlar Uç kişi. Üç zengin Mnmkün olduğu kadar çabuk bur:lyetindo olduğunu haher ve· 
her ş•yler.i.Di ölçüp biç.erek rı&hat ve mUhlm adı~ G~ziyorler mı, dönmesini de ilave ettim. riyordu. 
ve mes'ut yaııyorlM- H~atlerı cure mU yapıyorlar. Pek belli Bir hııfla geçmerr işli ki kon- Ne kadar kalacak, ne vakıt 
programlı, muntaı,am, korlrnau:ı: dcg-il. sola lodan kAtlp bana tel efen etti. dönecek belli değil.. Burada 
ve herşeyin Ustünde biril:ir :eri ~ (B k f d ) d b" hesabınuz 

lstanbulda iken aras,·ra gaze- Sadi Ziyn Beyin bahsettiği kii· an e era a ır için dlif ünUyer, birlbi,rleri İ"in ra- L1ı. ld kça oradan pa"'"' 
.,.. ~ d F J d gv ı~ların gel Jıg-ini haber verdı.' var. aZlm o u ..-1 • telerde okur upı. a an te avi l 0 S B b liU'ıOr a.r, V F 1 KonsülU &ordum: alıyorum. Ali am· ey u par.a· Kocaa&ndaA bşhacqerken geııç için iyanaya gitmif. a en d H 

tı-:tkı'kat 1·,ı... Parl•e gHmi., Istanbula gitti. Dedi. nuı defterini bana ver i. e1apta kadm1n gözleri gült\yor. -.: " .. " 'I"" k r f 
Ben yaıta, be:ki biraz fazla. BuoJar ela o boydan olacaklar. Ne zaman gelece yedr Hkiz bin lsviçre rangı var. 
Burada erkeklerin kada9lara Bls do lnaanlar aadpür. Biraz. Gelmiyec.k z:uaederlmo (A•kau v r) 
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Habeş-llalgan TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ Bulgariştan'da 
Anlaşamamazlığı: - ' 2 G 
Bir Formül İngiliz Donanması istim Üzerinde... izli Şebeke 
Meselesi •t J K•• ee •• v E lılimyede Birçok Komü-

1 a Ya' Om'ursuz e r• niatler Yakalandı lngiliz., Franıız, italyan murahhas· 
larının Habef anlaıamamazlatı müna- Sofya, 22 (Ôıel) - Jılimye 
ubetiyle Pariıte yaptıkları toplantı k B k 1 k' (Sllven) havallıinde komDnld 

~~ç;~atab1~ır n~t~;fı ·,:ryme~~·,~~~i.~~ za sız ıra 1 aca • beyannameleri dağıtan iki giz.il 
Fakat lıütün bu söylenenler ancıık teşekkül meydana çıkarılmıştır. 
hakıkatln etrafında dolatmaktan 
baf'ka bı·rıey olmamııtır. Pariıte top- , Araıhrmalar sonucunda lılimye · ( Bııttarafı 1 inci yDzde ) • 
la nan Uçler konferansının akamete k T • ı • K b • • • B k (Sliven) bal kananda gl:ıli bir mat· 

b b b k 'l ı me11e Inıilterenin, ltalyaya arıı 
uğrama. mn le e j ir ,e 1 mese e• 1, ngı iZ a ınesının e baa ile komünlat kiğıtları . ve 
aidlr. Yoksa Habetiıtanın esaa itiba· ikti1adl abluka tatbik etmeıi 1 • 
rile taksimi takarrur etmittir. Bunu, mümkün olabilecektir. Fransanın ulre bulunmuıtur. 
biraz daha etraflı anlatalım ı ı K ı ç kt BDtUn komüniıtler ıehlrde ve 

i h 1 O Ar 'k d da lngilterey• uygunluk göıtere- enen arar arı 1 ı talya n <iimeti, oğu rı aam • etraf köylerde anaı:ım yakalana· 
ili Somalı ve Eritre mültemlekelerinln ceği sanılayor. 
Habetiıtan tarafından mütemadi ıu· ltalyaya karıı ateı pUıküren -- rak adliyeye tetllm edllmlılerdlr. 
rette rahahız edildiklerinden tikiyet- Londra gazetelerine gelince; Trklar Arasında LJarp 
çldir. ltalya, ayrıca, bu mıntıkada .l~ n j 
mevcut menfaatlerini okadar ehemmi• Taymla ga:ıeteei çok lu:ıgm Ye L 

h d k ondra, 22 (A.A.) - BuıUn yetil ıörmektedir ld hem bu mufaat- ld etlidir. Diyor i: 
leri korumak, hem de mliatemlekeleri- .. Mutlaka harp açmak l•t•yen Baidvinln Baıkanhğında toplanan 
nln emniyetini temin etmek için Uç Italyaya kartı lkbaadi abluka kabine dört eylule kadar uzlaıma 
Hab•i vilAyotl hariç olmak fture, çarelerine baı wrulmaaını ve bu 
diA-er bOtiln Habet topraklarının llha· tatbik etmek, onu kömUrtU:ı, 

• k d k b k gayretler boıa çıkb"-ı takdirde kını latemektedir. Bunu yapmak için, erza 11z, emir1iz, ba ıraıı ıra • K 

dlnya efklrı umumly .. lnin hakla ıö- mak lbımdır. ,, Cenevreden Uluılar ıoıyetHI pak· 
rebllecıetl bir ubabı muclbeye day11n- Mornlnı Poıt gazeteti de ateı tının olduğu ıibl tatbikini lıte-
oıayı dahi lDzumıua bulmaktadır. meyi kararlaıtırmııtır. 

Mıaırın ltıall, Hiadi.taaın lllalkı, pUıkUrerek törle diyor: 
Faa ve Cuaylrin ele 1reçirilmeleri11I " SUY•Yf kanalına derhal Kabine uılaıma ihtimallerini 
de, bu aradı, haklı bir dellll olarak kapatmabyıı. Buradan ltalyan ıUçlettirmek için ıllih ambargo-
llHi aftrmektedlr. 

Eua itibarile ltalyanıa iddialarına orduaunun Afrlkaya taıınma1ına eunu tutmayı H Habeılatan etra• 
laak veren Inıiltere ile Fran1anı11 müsaade etmemellylL,, fındaki lnalllz ıömtırgelerine tim· 
mukabeleleri tudur: Diğer gazeteler de uluılar ıoı· dilik yardımcı kuvvetler gönder• 

ltal7a devleti, ltalyan yarımaduınıa yete1°0İn ltalyaya kartı tlddetll meye karar vermlttlr. 
birlltini ancak on dokuzuncu aaırda 

ltalyada Büyük 
Manevralar 

Rom•, 22 (A.A.) - Bari ile Na
poli arasında yapılacak olan blylk 
m•nenalar yarıa batlayacaktır. 

Bu maneYralar yarın baılaracaktır. 
Bu manevraların meyıuu tudur r 

Harbin batlamaaı üzerine bir
denbire aeferberllk ilin ediliyor. 
Hna kuvvitleri reldl .- bllha11a 
kırmııı taraf da l:.fiyUk haaar yapı7or. 
Mavi tarafın 6deyi ımır nseYıtlerinl 
mOdaf .. etmektedir. Bu manevra
ların emaeı bftyük lcuYntlerln 
tanrruzlarında ku1lanılmuıdır. 

1 

tamamlayabilmlftlr. BG1Uk dn•letler bir harekete geçmeainl, onu Ancak lnglllz kabineal ltalya 
ııruına ıeçmHI fae henaa yenidir. harpten ıorla nz geçirmealni ile Habeılstan araaında çıkacak L--~----------------
lnılltere ile Franıız müıtemleke istiyorlar. En yeni bir haber de bir harbin muhtemel aonunçlarını 
imparatorluklarınıo İtalyan mG•· ıudur: Jnalltere bankuı Italyaya 
t•mlekeciliği Ozerlntle bir aaır- a da tetkik etmfttir. Bu ıoounçlar 
lık bir kıdem hakları vardır. On borç para verme itine nihayet şu olahilir: 
dokuzuncu aaırda mllatemlekeci· vermiştir. 
)ık d • t ı 11 ı ı ı Irklar arasında harp, lnglllz e cısr 0 an uau er • ylr• 110 Bir aralık, lnallterenln Ceh .. 
aarın baı'.arında vukua ıelen bir 6 lmpratorluğunun ekonomi bakımın• 
bAdiıe ile detlıtlrilmek icap etmlıtlr. IUttarık boaa:ımı kapamak Uıere dan mUteesalr olması ve uluslar 

Bu hidiH, 1914 - 1918 muharebe- olduiu ıayıaaı çıkh, fakat tekzip 
ıidir. d A k aosyeteainin zayıflatılması. 

Bu muharebe .. ~ıterıaiıtlrki edil i. nca • lnalllı donanmaıı, B f 
• unun içindir ld, nglliz kabl-

Anupa kendi baıına bırakıldıtı tak- en kUçUk ıemJafne kadar bUtun 
dirde bir takım hidlseler çıkahilmek· ekalklerl tamamlamak emrini neıi uluılar ıosyeteal paktma 

k at' t olarak riayet edUm11l lUıu· 
muna varmııtır. 

ltalyanlar Cenavreye 
Gldecektermlt 

Roma, 22 (A.A.) - Gece 
buraya gelmiş olan Aloisl, Havaa 
a1ausı aylarına dlyevinde, ejer 
bir takım diplomaal hataları 
işlenmiyecek olursa ltalya 'nın 
4 eyJulde Cantnreye gideceğini 
ıöylemiıtir. 

tedir. Bunun önUao geçmek için 
Uluılar Kurumu meydana getlrllmiıtfr. 

Bundan böyle, Anupanın her ılya· 
ıal hadiaui, uluılar kurumunun ka· 
nalından ıeçaıek icap etmektedir. 
ve hatta dotruıu lnitltere ile Franaa 
bunu böyle lıtemektedlrler. Şimdi 
ltalyaya teklifleri ıudur ı 

al mı ıtır. 
ltalya, Tayyarelerlne Çok 

GUvenlyor 
Roma, 23 (Öıel) - Baılamak 

Uıere bulunan Habeı harbinde 
ltalya en çok tayyarelerine ıUven• 
mektedlr. Habetlatan üzerine sal· 
dırmıya hazır tayyarelerin miktarı 
bine yakmdır. Bu haYa kuYvetl .. 
rinln kumandaıı, hava mUıteıarı 
Geaeral V aileye verllmiıtir. 

Bosna Civarında Kanlı 
Çarpışmalar Oldu 

Sen bu itin uluılar kurumu marl· 
fetile halline raıı ol. Bls Habeıiıtanı 
7ola rettrlrlz. Getirmek iıtediklerl 

rota ıellnd; Habetiıtaa ulualar ku
rumuna baıvurarak lktıudi ve 
ıiyaaal bir himaye iıtl7ecek i 
bu i.tek lnglltere, Fra111a •• ltalyaya 
tevcih olunacak, onlar da, buau, 
bir manda ıeldiade fllH · ltaJyaya 
deYredecekler. Ve ıonra... Zamanla 
iıu flll ilhak hakiki bir ilhlka çnrl• 
lecek. 

Bnı Franıız rasetelerJne ıöre, 

•tsele, itte böyle bir prenıip aalata
mamaılıtı lmlt• Hakikat da ltalyaaıa 
hakkını inklr eden yokmuf. lnıiltere 
efkirıUftlumiyeai bu formGle çok 
batlı oldutu için İaglliz hOkfimetlnia 
Jlrarı da bundan ileri gellyormut. 

Süreyya ----·--- -- -... ·- . ···- .. ·-

Muıollnl de, bu ay ıonunda 
bitecek manevralar• mUtealdp, 
Habeılıtana ıidecektlr. O Yaklte 
kadar bir aulh formUIU buluna· 
mamıfll, Seaar ılbl, ordularına 
bizzat kumanda ederek harbe 
kendiıl baılıyacaktır. 

lsJimlarla Hiristiyanlar Çarpııtılar, 
Ölenler, Yaralananlar Var 

Belırad, 22 (Özel) - Dun iç 
itleri bakanlıj'lnın neırettlği hir 
rHmi tebliğe ıöre Boınanm Ro
gatlyna köyünde lıllmlarla Hfrla
tiyanJar araımda kaıılı bir çar
pıtma olmuıtur. 

harekete ııeçmlılerdir. 
lslimlarla HfrJatiyaolar araaın• 

da yumruk, ıopa muharebul kı· 
zııhğı bir 11rada pollı yetiımlı, 
fakat döğüıenleri ayaramamııtır. 
Bunun llıerine ıillb kullanmata 
mecbur olmuıtur. 3 öll, 6 atar 
ve 1 O hafif yaralı vardır. 

Önemli Kanunlar 
Hazırlanacak 

Bakanlar Atatürk'ün 
BaşkenllOınde 

Toplandllar 

Jıtanbul, 22 (A.A)-Baıbakaa 
lımet lnönU, dolu Ye Karadenlı 
villyetlerlnde yaptığı tetkikleri, 
gördtilderlnl, derhal yapılmall il• 
zımgelen itleri Cumur relıln• 
arıetmiıtl. 

Tedbirleri hakkında AtatUr· 
kUn tanlyelerlnl aldıktın ıonra 
bakanları lıtanbula çatırmııhr. 

Dun 21 ağuatoı çarıanba aUnO 
FUorya denlzevinde Atatllrk'Un 
huzurunda toplanan Bakanlarla 
Bat bakan, görd0kl1!rlnl ve yapıl· 
maaı g~reken Jşlerl anlatmııtır. 

Devlet ldarHiain her nokta• 
sını aJakıdar eden lılerden Ba• 
kanlar ıalihlyetinio yapmaya k&fl 
olanlarmın derhal tatbiki, yapıl· 

ması kanun lle ve bUtçe ile 
allkadar olanlarının ıtmdlden 
haıırlanarak Kamutayan ilk top· 
Jantııında kanuolaıtmlma11 mu
yafık törüldU. 

Atatürk, Baıbakanı ve Bakan
ları akıam yemeğine ahkoymur 
tür. 

C. H. Partisi 
Kurulu 

Istanbul, 22 (A.A)- C.H. par
tiıl genel aekreterliğinln bildlriiiı 

C. H. parliıi ı•nyönkurulu lr 
tanbul ilyönkurulu kurajıDda bel• 

il toplanhıını yaptı. Çaaakkalenln 
LApaeld ve Gelibolu baıkanlakla• 

rına Hçllenlerln &devini onayladı. 

Partinin iç itleri 6ıerlade ıörUr 
ler yaparak kararlar verdi. 

Çerez Kablllnden 

Italyada birçok yeni harp ıl· 
llhları ketfedllmiştir. Bunların 
mühim bir k11mı aizli tutulmak
tadır. Bunlar Uk defa bu ay ya• 
pılacak manenalarda tecrübe edi· 
lecektir. Bunlar ara1ında ıunlar 
Yardır: 

Köy kUIHılnln aYluıuna bir 
aıkert tayyare dUımUı ve pilotu 
da atır bir ıurette yaraf annıııtır. 
Bu f ellketi ıörmek için bir kaç 
MUılOman klllHnln ••luauna gir
miıler, fakat bu ıırada ibadet 
1ebebile klllaede toplanmıı olan 
hiriıtlyan halk, tayyareyi hyret• 
melde olan lıllmların lıerlne 
ahlmıılardır. lıllmlar da mukabil 

Döğllf ıehrln ıokaklarına da 
ılrayet etmiştir. Arada yirmi eY 
tahrip edilmiıtir. Bunlann araaın· 
da Pravoı)ay killaealnin papazının 
eYI de baaara uğradılmıı bulun• 
maktadır. Karıııklığa aebep olan· 
lar hakkmda tahkikata devam 
edilmektedir. 

r 
Nöb•tçi 
Ecza11el•r 

,. 
il 

Okur Yazar Bir 
Oluruz 

Adam 

)kinci Mahmut devrinin recalinden 
Şair Keçeci Zade luet Molla ile 
yioe o devrin en büyük hattatı 
Y eeiiri Zade Muıtaf a izzet Efendi 
birbirleriuden ayrılmazJar, gece 
KlİndUz beraber yaşarlarmıı .. 
Uirgiin İkinci Mahmut bunları elele 
gezerlerken görmüş. Erteıl günü 
huzuruna kabul ettiği Şair 1ıut 
Mollaya: 
- Çok dikkat ettim, siz hattat 
Mustafa izzet Efendiden hiç ayrıl
mıyorımnuı, gece giiadüz beraber
Einiz, birbirinizi bukadar çok mu 
severeiniz? 
Di) e sormuş. Mütevazı ve zarif 
~air de: 
- Efendimi Bendeniz azıcık oku
)'orum, o da biraz yazar. İkimiz 
birleşince <•lmr yazar bir adam 
oluyoruz da onun için beraber ya• 
prıı, demia. 

rıııı 

1 - Yeni bir elper bombası 
2 - Yeni ılıtem hlr kUçUk 

tank 
3 - Yeni ıiıtem bir mitral yoz 
4 - Ve yeni tip bir top 
Gözyaıı bombalarHe zehirli 

gn bombalarman tecrübeleri ya• 
pılmaktadır. 

Roma tropikal hastalıklar enıı· 
titUsUnde ukerlerlo kullanacağı 
hatlık hakkında yeni tecrübeler 
yapılmaktadır. Haatanı kapıımd•, 
muhtelif batlıkları tecrlibe için, 
askerler gUnıı altında baılarmda 
birer termometre ile 20 dakika 
bekletilmekte ve bu suretle yeni 
baılıkların güneıe karıı koruma 
kabiliyetleri tecrübe edilmektedir. 

Habe,ıatanda Heyecanla 
HAdlseler 

Adiıababa, 22 - ltalyanın 

Debremarkoı kaaabaaında kon• 

80lo• F alkom bir ılirek a wıDcla 

yaralanmııtır. Ecnebi ajanılar bu 
bidiH üzerine ltalya ile Habe
ıiıtan araaındakl bUtUn mUnaH• 
betlerin keaildltlnl yaymışlardır. 
Fakat böyle bir9ey yoktur. 

[Son Poıtaı Siyaaal nıünuebet
kuilditi faylaunı ltalya ajanaı da 
tekzip etmittir.] 

imparator DIJor ki 
Londra, 21 ( A. A ) - Habeı 

imparatoru, Deyli Telgraf gau· 
tHin• verdi il bir diyevde de miı
tir ki: 

.. - Bir Italyan • Habeı har
binin, diğer dnletler araaında 
1914 harbine benzer bir harbe 
Hhebiyet verdlj-lni aörmek be• 
nim için elim olacaktır. 

Habeıler klfl derecede cuur 
•• dıyanıklıdır. Manni taraflar1, 
aa•at yUkUoU yalmz bqlarına 
taıımalarına yetecek kadır kuY
ı-t11cllr. 

Şayet barıı yolundaki ga7rel· 
fer maaleaef bota gi<lecek olur1a, 
ordumun yapacağı harbin zaferle 
blteuiinden hiç fllphe etml
)'orum. ,, 

lngUtere Adlsabeba'ya 
Asker Gönderlror 

Londra, 22 (AA) - Punjab· 
dakl 140 rncı alayın bir blSlUjline 
ahYal icap eyledlil takdirde Adi· 
aababadakl lngillz ıefarethanesl 
muhafız kataatını takviye elmHI 
emri nrilmiıtir. 

Avda Yaralandı 

Adlıababa, 22 (A.A) - ltal
yan elçlliil baron F ~oıılnln bir 
ay partisi ııraaında aillbını mua· 
yene ederken kaıaen kendlılni 
yaralamıt oldaj'unu reamen bll-
4irmektedlr. 

Bu akıamki nöbetçi eosaneli!r 
ıunlardar: 

Eminönü (Aıop MloU)'an), KU· 
çUkpaıar (Necati), Alemdar (Neca
ti), Beyaııt CAHctortan), Şehsadı
baıı (Ünlnr1He), Şelır•mlni (Ahme& 
Hemdi), Samatya (Eroflloı), Fener 
(ArH), Aksaray (Şeref), KaragGm· 
rUk (A. Kemal), Bakırkoy (lılerku), 
Şiıli (Halk), Galata (Mlıel Sof ron· 
yadls), Beyoilu (Taksim ve Beyoğ
lu), Beşiktaş (Nail), Hasköy (Halk), 
Ka1ımpai• (Merkez), KadıköyU 
(Lton Ç~bukluyan ve Oıman Bu· 
lusi), Büyükada (Mehmet), Heybeli 
(Yuauf), Üsküdar (Selimiye), Bey· 
koz (Beykoı), l'aıabalıçe (Pawabah· 
çe), Aoadolubiaarı (Anadolulıi1&rı), 
Rumelihlsara (Rumelihiıarı), Sara· 
yer (Aıaf). 

: .• . 

il 
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IZMIR ŞENLiK iÇiNDE 

Binlerce Halk Panayırı 
Gezdi Ve Beğe di 

~'Ekonomik Alanında Egeye Layık 
Olduğu Yer Agrılmıştır,, 

.. .... . ... 1. 1 ............ 1 0.. 

lıır.fr, 22 (Telefonla) - lzmir 
arsıuıusal panayırı bugl1n saat 
19 da parlak törenle açıldı. Pa
nayır salonunda 1 O binlerce kişi 
toplımımıh. Po!ls kargaıaJığın 

1 

6nfint: ge~mak için icap eden 
tedbirl~ri almıfh. 

lımır, sayılı büytlk günlerden 
birlrıl yaıadı. Panayıra giden 
ona caddeleri, ıokakları daha 
t)rk nden binlerce lnııan kapla· 
m~ıtı. Öğleden ıonra İH caddeler
d•kl inr.an kalabalıiı görllmemlt 
bir d«ıreceyi buJmuıtu. O kadar 
ld Kordonda tatıma Yasıtalırı 
ltJ n cız oldu. Her ıeçıa saat 
kaJubı:ıhğı bir derece daha arttı
nyordu. Halk araaında cıYar köy· 
ltıraen, kasabalardan, ıehirlerden 
gfllen binlerce halk g&ze çarpı· 
yordu. 

Het kes bir an ıvv&l panayırın 
a~ıılması için sabursuzlanıyordu. 

Panayırda blitlln konsoloslar, 
Ere valUeri, ıaylavlar, Türk ve 
6cutıLi ga2ettcil•ri de ha:ıır bulu· 
t uyorieırdı. 

B ncfonun herkesi yerinden 
03'DBlrm ahenkli seni duyuldu. 
JııUkUil &l&tfı çslmıyordu. 

Şapkalar çıkh. Sübaylar, H· 

kerler, polis ıeltm vaziyetini 
aldılar. 

••rbayın Söylevl 
1'6ren beşlamı9b. ilk ancı 

lr:mlJ' Şarb.ıyı kUralye çıktı. Açma 
nutkunu söyledi. Dt·. Behcet Uz 

r·.~ - . ı 

u~üm, İncir ihra-
cat İşleri 

Bugün Büyük Bfr Top
lantı Yapılacak 

N•zHll Fabrikası 
lunlr, 23 (Telefonla) - Ekonomi 

0.1.am Cel~l Barana batkaolıtı•
da ati•}• dotru fırka binasında 
lll'lwtah .. U \fil lhracat tacirlerinfa 
lıtıralctle mühim hir topl.atı yapı
lacaktır. Bu teplantıda l:ıUm ve 
İnclr U.ınıcat it'erj görltlleeektlr. 

l"oplanhdan aoara, Ekoaoınl Ba
kan ı Colll Bayu, uat 13 de ya
ııındaktlerlcı IDirllkte NaıJlliye l'lclt· 
<:ektir. Saat l7 tle Nazilli fabrlka
lıuıaıma te•nel atma tire.al yapıla
cak ve .EJ:ononai Bakaaı bir alyln 

L •ere .. ktir. 

nutkunda kısaca ıunJarı söyledi: 
Egeliler, hemıehrller, 
"Devletin ekonomile alanıada

kl ilorUyen programı içinde Eıı· 
ye, bu verimli topraklara da layık 
olduğu yer ayrılmııtır. Araıulu11l 
paaaymn lzmirde kuruJuıu bunun 
açık bir delilidir. Hlikfımetimlzln 
bllhassa sayın Baıbakanımız da, 
bilerek çalıtan Ekonomi bakanı· 
mızın bizzat korumalarlyle Eı• 
mıntakası hiç tüphe yok ki, çok 
yakın bir zamanda bUylk sı•llt· 
melere ulaıacaktır. 

Bu bakımdan Iımlr arsıuluaal 
panayırından gelecek yıllarda da
ha evrim bir varlık Ye önom ka· 
zanacağı tabiidir.,. 

Bundan ıonra Ekonomi Bakımı 
çok önemli Ye alkı~lanan ı6yle
Yinl vererek panayırı, kurdeleyi 
keaerek açmıtbr. 

Bir dakika içinde 10 binlerce 
halk pavyonlar arasına dağıldı. 

Her pavyonun özenilerek tanzim 
edildiii göze çarpıyordu. B1lha11a 
lnhlıarlar pavyonuna hücum faıla 
oldu. Heran kulaklarımıza: 

c•Nc gUıell,, sesleri geliyordu. 
Panayır rece, daha g8z alıcı bir 
manzara arudiyordu. Bol ııık, 
ince dekorlarla sUılU pavyonlar
dan klmıe çıkmak istemiyordu. 

Akdenizin incisi ıUıel Iımirin 
ıöbeiinde yükselen vı ekonomik 
varlığımmn yüce bir anıtı olan 
panayırı geıerken bDtUn g6illı· 
Jer kabarıyordu. 

bmir ıenlik içindedir. 

lzmir Üzüm 
Ve İnciri 

Fiyat Düıürmek f steyen
ler Araıtırıhyor 

bmir, 23 ( Telefon ) - Boraa· 
da Uzllm ve incir Hbfları devam 
ediyor, bir yandan da ihracat 
yapılıyor. 

Buraya relen TUrkoflıl ıeoel 
direktörü Necdet, UıUm vı incir 
mUıtahslllnln menfaatini hiçe 
sayarak fiatları dlltllrmek isteyen 
tacirler hakkında tahkikat yapı· 
yor. Öfrendlğimı ıöre, hUkOmıt 
milıtahsilin menfaatini çok Uıtiln 
ıörmektedir. Her halde k6rlUnDn 
zarara ıokulmaıına meydan •orU· 
mıyecıktlr. 

ıı· . .... 
• 

l•aalı pauaym kouıiU.iaio ü7e!eri ltir ara41a 

Dun çok parlak bir törenle agılao lımir paaayırlarından bir görtlalı 

ATAT0RK'0N Verdikleri 
Emir Ve Direktifler 

Celô.t Bayar Çok Alkışlanan Bir 
Söylevle lzmir Panayırını Açtı 

Ekonomideki Ana Umdemiz 

Geçen aeııeki İz.mir panııyırındaa el· 
zip bir hiitııa 

._......_...,..._,1111111_......... . ..... -· .................... ... 

lzmirin Yeni 
il bayı 

Fazlı Güleç Yeni Vazi
fesine Başlayor 

lımlr, 22 ( A. A. ) - lzmir 
llbaylığma atanan Fazıla GUleç, 
dün Bandırma trenile ıehrimize 
ıelmiı ve iıtasyonda biıinci ge· 
nel ın&pıktör General Kazım 
Dirlk ilı şehrimizde bulunan 
aaylavlar, parti ornntaklan, gaze· 
teciler, lşyarlar ve halk tarafın
dan karşılanmıştır. 

Ekonomi 
Bakanı lzmir' de 

İzmir, 22 (A.A.) - Ekonomi 
Bakam Celal Bayar yanında 
SUmerbank genel direktörü Nu· 
rullak Esat Sümer, Ekonomi 
Balcınhğı baı danıımanı Sami ve 
lıtanbw basını aylarları olduğu 

· halde, buıün I:r:mir ı anayır!nı 

lımlr, 22 (Telefonla) - Eko
nomi Bakanı CelAI Bayar pana· 
yirJ önemli bir söylevle açtı. 

SöylHl bildiriyorum: 
Geçın Hne ile bu 11nenln 

ilk altı aylık devreıine alt ibra· 
cat iıtatiıtikleri bu aene geçen 
Hneye göre mımleketimlı lehine 
6 milyon liralık bir faılalık kay· 
detmektedir. Kleriklı baj'Jandı· 
tımız memleketler• mUmklln 
olan ithalat lrapaıltHi YerHdiiJ 
içindir ki ithalat karşılıtı 

olarak bu memleketler heH· 
bına buıiln 36 milyon lira birlk
mit ve bloka edllmlıtir. Bu yeküo 
ihracatımıza lllve olarak Türk 
piyasalarından mal ahnmıya ayrı· 
lacak demektir. 

Memleketimizin b111 yerlerinde 
ürünler bu yıl kuraklıktan mUte
eaıir olmuılardır. Fakat buna 
kartıhk bazı Urllnlerimlzdıkl bere· 
ket de TUrk milıtahsiltnln yUzUnU 
gUldUrecek mahiyettedir. 

Ulusal ekonomi heıabına bize 
Umit veren bu durum, öğreniyo
rum kl bazı taraflarda yanlış 

anlayıılara yol açmıştır. 

Arkadaşlar, biz dünya plya1a· 
larma anormal kazanç hıraile 
hazmedemiyecekleri ıun'J fiatla 
empoze etmekten uzan kalmalıyız. 

Yok1& bir giln mutlaka akınla· 

melinin acııını duyarız. Fakat 
öbUr taraftan arsıuluaal plyaıa-

lardaki normal fiatlardan istifade 
etmek yolunu bulm~k ve bula· 
mazsak bu memleket için olduğu 
kadar, mU;i ekonomi içi .1 de 
bliyük hüirs,n ve zarar olur. 
Kanaatımca Normal neticeler 

elde etmek için meaelelerlmizi 

açmak için snat 11,30 da şehrimi 
ze gelmişler ve lstas)·onda Trak
ya genel ensr: ek törü general 
Kazım Dirik i!e lrmir il bayı F .ız
h Güleç, şarbay doktcr Behçet 
Uz, C. H. Partisi başlcanı Avni 
Doğan, lzuıir'de bulunan Saylav· 
lar ve ileri gelt:n i~yarlarla halk 
tuahndan ker9ılanmışlardır. 

uhısal ve genel zaTlyeden görerek 
çahımak lhımdır. 

istikrar 
Herfıyden enıl ahcılarımııa 

ciddi ve devamlı bir istikrarın 
emniyet havası içinde plya1alart
mıza bağlamalıyız. 

BUyUk Önderin Direktifleri 
Büyük ve yaratıcı önderimhin 

ekonomideki bu ana umdemiz 
hakkında bana nrditl emir ve 
direktifleri burada ıize oJduj'u 
gibi okuyorum: 

" Türklg1111ln tatbik •ltlli 
d•vl•tçlllk slst11ml 19 unca asır
danb•rl •o•galizm nazariyatçı· 
ltırırtın ileri •ilrdükl•rl Jllclr· 
l•rden alınarak lercÜm• adllmlı 
bir dst•m değildir. Bu Tür/el• 
Jlttnln ilttlgaçlarından doğmuı, 

Tllrkig•g• has hlr slst•mdlr. 
Devletçlllğln bizce manası 

'udur. Fertlerin hususi te,eb
bUalerlnl ve ,.ahsi faallyetlerlnl 
esas tutmak, fakat bUyUk; bir 
mllletln ve geniş bir memle
ketln bUtUn lhtlyaçlar1nı ve 
birçok şeylerin yapılmadıAını 

göz önUnde tutarak memlekt 
içinde lktlaadıratı devletin 
ellne alması •• 

Türkiye CUmhuriyıtl Devleti, 
Tilrk \'atanında aıırlardanberj 
ferdi ve huıusi teıebbUs)eı · 
yapılmamış olan ıeyleri bir L: • 

ev\•el yapmak istedi ve görUldtığ ı 
gibi kısa bir zamanda yapmıyu 

muvaffak oldu. 
Bizim takip ettiğimiz bu yol 

liberallzimden baıka bir sistemdir 
Arkadaılar, batlı başına bir 
inkılap ideolojisine direktif ve 
temel olan \'e lcendl tedbirlerini, 
kendi içinde taşıyan bu prensip 
bntün ulusal hayatımızı almak 
isted:ği yUksek refah sevjyııne 

ulnştıracak yegane ve en emin 
olacaktır. ,, 

Ce:aı Bayer söylevinin bundan 
sonraki kısmında p ınayırın haki· 
katen muvaffak olunmuı eser 
olduğunu söyleyerek: 

•• Beıinci auıuluıal lzmir pana· 
yırını açıyorum,, demlt \le kurd•· 

liyı kumlttir. 
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ir T ürl ·· Aç lmay:ordu. 
du. üçük Bir P • 

:Çt ıv.er ı ... 
K pı kapalı ve her taraf sim J 

' ly htı. ilerde bUyUk rom mekte
bJnln bfnaaı koc blr duv r gibi 
ufku kı 'yordu. 

• - Kapıyı çaJalun~ 
- Pe 1 .•• 
Gec nin içinde gök gUrUltU 

H rüıgAr uğultuau arıt ındn bu 
çıngırak sesi acı, acı öttll. 

B kledller... G le v giden 
yoktu, klms kims ,.. Yoktu •• 

Bfr k re dnha çaldılar... Bu 
defa ilerden bir kapı açılasından 
hasıl olan sesi ititlld~ ıonra 
altı çlvlli kunduralarını istek· 
iz, lıtekslz UrUkl yen bir 

ayak ses 
- Biri geliyor. 
Birden ortalık aydınlandı. 

lçerdekl adam elektrik yakını tı. 
- Kim o? .. 
Biri lçerden rumca ıoruyordu. 

Onlar cevap vermodfl r, zili tek
rar çeHiler. 

- Klm var orad • 
Diyen adamın ayak ı slerl 

kapıya d h yaklaimı tı. Dı orı
rlakiler susuyorlardı, yalnız içle
rinde bir tanesi papas Rus telAf· 
fuzu pek bariz hlssedil n kötü 
bir rumca il : 

- Aç kapıyı. 
Emrini verdi. lçerdekl ad m 

bu emri tutacak mı idi bn maliim 
değildi. ÇUnkll bir An tevakkuf 
ettiği duyuldu... Sonra k pıyı 

ııçmam ya kar.ar v rml olacokb 
tekrar sordu: 

- Ne istiyorsunuz. 
- Çabuk çınız kapıyı. 
Yine kapı açdmadı. Yalnız 

içeride bir har k t oldu v sonra 
kapınm Uurlnde kUçllk bir 
p ncer açıldı. Ve uykudan ş' • 
mi i gözleri sarı bıyıkları Ue ıl • 
man bir erkeğin baıı görUndU. 

Dört zafrden Uçli duvar ade 
ynpıfmışlardı. Uzun boylu erkek 
ge.ıç kadını elli , duvara doğru 
çekfy,ordu. lçlerfnd yalnız uzun 
11rpu u, omuzların kadar uzanan 
ıaçları ve siyah sakalı ile muhte· 
r m papa& Efendi Kilise kapı ının 
önüne g idi: 

- Oğlum kapıyı açınız. 
Papası gör n kapıcı hürmetle 

liimladı. 
- Bir emriniz mi var. 
- EYet bir ist ğinı var, ço-

cuğum bir hastam ı v r.. Mukad• 
d s suy onu g tirdim. 

.R'"umcayı fea telaffuz dl yor. 
Fakat iyi konuşuyordu ~apıcu 

- Gecenrn bu uaatinde diye 
kekeledL. Fakat bu snalte kapıyı 
açamam beni mazur görUnUı. 

- Çocuğum size b na k pıyı 
açmanızı öylUyorum. Hattam 
ardı~, hnıtnmın g cenin bu saa• 

tlndo m.uk dd s ayazmanın bütün 
mumlarını) yakması v mllbar k 
suyu hasta y rinin U&tUne ı11Urmesl 
ve Hauetl Meryem daa etmeal 
IA:ıımdır. kapıyı açınız .• 

- F k t pap s •~endi beni 
m ıu r görUn Uz. 

Şiıman v f yi yUiln a am 
geceliğinin Uzerin acele g çlrdiğl 
pantalonunun cebine on lirayı 
indirdi. 

Bir ıea duyuldu. Ka mm kol 
domiri k lktı •• Fakat bir n 

kut oldu. Sonra bir aya se 1, 
geriye dlSn n bir ayak st 1: 

- N v r h y, ner.ye. 
- An htan getJrmly gld • 

yorum. 

* Yağmur n kadar çok yatı· 
yordu; Şlm ek ç ktıkça Bb:an 
d nlndenbeJ'l kili 
f :za edilmit ola bu m b din 
kubb si bir ı kla aJıdmla· 
nıyor Ye dırha e&raranglz, daha 
korkunç görUnUyordu. Yine ç rd 
çlvJJJ kunduraların &esi duyuldu. 
Bir anahtnr kilidin için de d6ndU. 

Kapı açıldı. 

Buraıı yeri rJ t f döıenmfı 
kllçijk bir avlu idi. Sağoa yand 
ayazma il rde bekçi odadası ye 
knrşıd Mad .Pol ologlno'nun yap· 
hrdıA'{ E ki kilise duruyordu. V 
kapının temadisi olan duvarı! 

HeJiikUhan ile fıdlvaç etmek için 
Mongolista a ıritmit olan v gi· 
derken HelAkO öldllğünd n H IA· 
kUnUn oğlu ile evi nmfş ve onu 
hınstiyan tmi olan Marl Poleolo-

ginanın bir h yk H Y rdı. Mari ko· 
c sı erk k kard şl Ahm t t ra• 
fından zehirl ndlkten onra ~os· 
t ntiniyeye vdet tmtı bu kiJise 
ile ona merbut olan man .!brı 
y ptırmııtı onun kendisin Sent 
M rl d Moaııl (Mogtıllarrn Sent 
M rlıi) ismi verilmişti .. 

Önd n rahip lç ri gJrdf. Ar· 
k d n yağmurluk r-ınm yakatım 

gözl rJn k ti l' • ldırmıı olan 
iki erkek ve bir kadın kilise 
bekçisi bu giren damlara dikntll, 
dlkatli baktı: 

1 to ay ıma diy,a aağl 
gö t rdL 

Sancaktar yokuşund lstanbu· 
lun f thedlldlğl gpn yapılan mü· 
cadelel ıı hadkuL§de vahşi yane 
olmuıtu. işte Sancaktu yokuşuna 
p k komşu olnn bu kiliseye de 

o zamandnnberJ kanh kilise den· 
me indeki s be b ldf. Yok a 
kapııından avluıuna "rildlği za· 
man çlmcıntolarla 6 enrufş ze• 
mini oradan oyaya gid n e:ektrik 
t Heri ve ycnl kurşuniye boyan· 

mıı kepılaril Lbu kilise hiç de 
korkunç görUnmtiyordu ve insana 
kanlı bir kilise vehm nl verm ·• 
yordu. 

ir (törlüğün 

lşiie 
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meşgul oln1aktad1r. 

ve kayıt olunmak için 

KEKLE 
rn.ca tlan. "5016,, 
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n: 
117 bin hava tıhlik sini gö t r r afiş ve 117 ş~r bin kurban 

ve fltr afitl bastırılacaktır. Açık ekslltme ile 27/8/935 Salı saat 
14 de rnünaknsası yapılacağJndnn istekli olnnlar b rgün Piyango 
muhasebesinde şartnam a:ni görebilirler. "4943,, 
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RLA daha evnlkl doğu lular.d n artaJ<nlaul r. lınacak· 

tır. ÜL TÜR DIREKTÖ&Ü O EY-.. •• tUtE kadar bulunduklan y•re on yakan okul , çqcuklarmı 
kayıt ttfrmelerlnl velilerden rlca eder. "5015,, 

Papas ceblnd n çıkardığı be ----- ---------- - ------ ----------- ----------' 
liralık bir klğıdı o pencereye 
do~ru u:r:attl! 

- Fakat beni mazur görUnUz. 
Bu ikinci itirazı daha y vaı 

çıkını tı. Maamafih bekçi kapıyı 
açm1j'ordu. Rahip fendi cebinden 
bir be ilk kiiğıt daha çıkardı. 

- Yağmur ilikleri mile J ledl, 
d dl, haydi çocuğum.. Kapıyı 
çınız. 

Kıu 

Erkek 

Beyoğlµ • Tün lbaşı • Y enlyol L. 
Tam dnr li lite - Orta ticaret mektebi •Lisan öğrenml.lk ~çip ihz I ınıfl r. 

D ndere 9 ylQI Pazar.lesi be lanac ktır. 

Kayıt muamelesi 2 Eylfıld D itibar n Pnzerd n bqka h rgtin 
saat 8 den 12 ye kadar nUfu tezk r ıl, rosm1 Sf1 kfiğıdı, ıbhat 
raporu, tasdiknam \'eya ıehad tname ile mür ca t dilm ıl. 
Fazla tabilAt için mektobe müracaat \rey 44941 ·44942 ~ elefon -edilm i. 

esi ~ ~ ~ ı arı 
iiida .• 

( Baıtara1ı 1 lncl yUı:de ) 

mıya, sormıya mecburdur4 Buou 
yapmazsa o gün ona ekmek yok· 
tur. Siz " baba ,, dnn b&hsedi
yorum nym okuyucular. Biı ona 
" baba ,, diyoruz. Eoerlerini oku· 
yanlar da 011u "Slileyman Tevfik" 
adile tanıyorlar. 

Tanı ~5 yıl durmadan, dinlen· 
meden TUrk l<U,tiirline hizmet 
oden, kUtıipha.neler dolusu eser 
Yeren bu köhne gövde hila kül· 
tur alanında sUrüklenfyor, yaşa

ıınıya v es r vermeye uğraşıyor. 

Bir lokma ekmek, dört kara 
zeyti'n tanegl iÇtn. 

Bfr ömrün değil yazmakla, 
okumakla bile bltlremiyecegl k -
dar e'er. veren Baba muhakkak 
dünyada eşi bulunmıyan b r 
rekor.tmendlr. Y"1%ma ve çe"Yirmo ı 
rekortm ni. 

55 yıl önce 20 yaıındayken 
eline aldığı kalemi hala bırakmn
y n Baba tlmdly kadar ne kn· 
dar e r yazmıştır bilJr misiniz? 
Eğer ıatırlar biribirine eklens 

Babanın yazdığı yazılar h1ç mU
baleğasız 2000 kUometroyu aşar. 
En baait bir heaapla bunu ölçe
blliriz. Babanın ''jozef Balsam o,, 
atlh zeyliyle beraber 4 ciltlil< bir 
lcitabı vardır. Bu l<itabın her 
nhifhinde 33 satır vardır. H r 

satırın uzunluğp 20 aantlmdir. 
Ve kitabın hepsi bin sahifedir. 
Bu satırlar biribir:ne eklenince 
tam 6600 metro tutmaktadır. Yal· 
nıı bir kitabındaki yazm 6 buçuk 
kilometre tutan baba makolelcri, 
\'C kitap şekline girmemiş yazı

larJnı mU.iitesna tam 580 esor 

yazmıştır. Sanıyorum ki bUtiln 
dlinya mlltefokkirleri arasında 

b u1 kadar çok esM vermiş ve 
bö~le bir rekor kırmış tek adam 
yoktur. 

Konu,urkı n dedim ki: 
- Bahat bahtiyarsm.. Y:a!nız 

kendi kaleminde çıkını 58 
eaerlik bir kUUiphaneyc malilC: in. 

Belki dt öoırllnde bir defacık 
bile g ·1m•mi1 olan b ba naıılta 
glildU ve: 

- Ne g :ıer, ded& Blr tane 
bile yok. Eger şimdi bütUn eıcr· 
ler mden birer tane olsaydı 

bu, benim için yalnız manevi 
kıymeti değil, maddJ kıymeti 

itibarile de yUlisek blr senet 
olurdu. Halbul<i ben şimdi gilndo 
50 kuruf un yoluna bakıyorum. 

.. Tesalyn'da bir cevelAn ,, adlı 
eserini yazdığı znman 45 gUn 
içinde bin sarı altın kazanmış 
olmak gibi kimsenin erlıemedlğl 
b:r muvaffaki~ et elde etmiş olan 
babanın şimdi blitün ömrll karan· 
tıklar l~nde geç.ın:>r. 

Basın alanında Süleyman T w
fikin başından geçenJer de bir 
rekor teşkil edecek kadnr çok· 
tur. istibdat devrinde ömrU arayla 
Zaptiye Nezareti ara ınd ve 

monfiil rda geçen " Baba " için 
hapi banel r ve tevkifhnn 1 r 
hiç de ynbancı olmayan muhlt· 

terdir. 
IStibdot devrinde batından 

goçe bir vak'a ı ş yl enlntıyor: 

- 304 yılındn "Servet,. ,gıız • 
te nl çıkarıyordum. O z mnn 
Alman ılyas ti r vaçtn idi. Ben 
bize Atman .,ıya etinin değil, 

Ru ıiya ct'nin liiı m olduğunu 
iddtıı ttim. Snnıör bu yazıyı 

geç vakit çıkardı. Gece yarı ı 
bir b ka y zı il bo alan yeri 
doldurm k milınkUn de Udi. Orn• 
ya iki, Uç ıntır yazı koyarak Al· 
man siyatetlnl te it. Ru si} a 

1 
stıtini mlldafsa eder tarzdald 
mekalonin ıanıör tarafından ~ıka" 
rılôığını ve gazetenin burasının 
onun için beyaz kaldığmı ya:r:dım. 

Ertesi sabah daha gözümü 
aç rken matbaa abJuk ediJmiştl. 
Hemen Yıldız sara~ ına gölUrlil
düm. Şabanın on beıi idi. 
Rantazanın ilk gllnline kadar 
orada kaldım. Ramazanın ilk gUnU 
sarayda iftar vardı, h rkes vUkela 
ile meşgul oluyordu. Ben biruz 
ihmal ediimittinı. Bu ihmalimden 
ce~aret aldım ve kalnbalığın ara~ 
suıa karıfaıak sıvışb n, doğru 
matbaaya geldim, ka ada 133 
altın \'arnuş, onları aldım, Slrkect 
l tasyonuna geldim Vfıı Avrupa a 
kaçtım. Üç buçuk ay sonra Tur ... 
kiyeye dönebll ceğlm d ir bir · 
mektup aldım v döndttm 
Hazinei Hassa Nazırı Agop 
Pawa J:>ana Halep emliikl hümayun 
komisyonu azalığı inzlmamllca 
1500 kurut maavl Halep t b,1 .. 
rat kiitipliğfne t yiulme dair ir -
deyi tebliğ etti ve Hnlebe gıttim.,. 

Baba derin derin içini ç. ktt. 
Gözleri koyu bir karnnlığ bliı· 
rünmü olan T opkapı mezarlı~· 
larında korkunç bir gösteri veren 
e:-v.lore daldı va inledi: 

- Hey gidi gUnler hey ••. 
Vo sonrn ilave etti: 
- Yarm yine çalıımak lazım 

Kör boğtız ekmek ister, zeytin 
ister. Salt Kt1slar 

Şirketler 
· ç Para 

Kazanıy r? 
( B ştarnfı l inci yin:da ) 

~elefon tirk0tlnin sermayesi 
(275) bin altın Türk lirasıdtr. lmw 
tiyaz müddeti (30) s nodir v" 
1941 de bltecektL Fakat arhk 
bu ıirkot bu g çmlşılr. 

Elimize geçen tetkik serino 
gör lstanbul Tel fon Şirketi 

927 yılında 1,088,270 Ura, 93Q 
yrlınd da 1,174,435 11 v ridat 
elde etmiıtlr. 

··················-·-------····---·-··•••lilıl••••••..C 

Toplantllar, Davetler 

Aıkere 
~ağrıl olar 

)_ 

EmlnHnO Ask dile: Şubui Reluli .. 
tlnden; Yükıek ve t m ohlıretnume .. 
illerin ııhm mu y neled 26/8 l935 
Pauu:tul 'gU•U ıı at 9 d µb mizde 
toplanaeak aalur'l roeclialod }' ptlıı-
cağı dan bu gi:blleııin nilfu h viyet 
olizd oı ve mektep diplomalıırU ~,m 

veya yilk"sek ehil etn mel ri bbi il.do 
ıube izd bulu maları il n olunur 

st nlbuB lf. cıl r B Y'f mıı 
için 

Ist obul avcılar. bayramı 
25/8/935 pazar gi\nU Anbnrhda 
Çpbonçeşwedo kutlula.nacaktır. 

Bu münasebetle bıldırcın alanı 
aç-ılış töreni do yapılacaktır. Bay" 
r ma iştlrnk edecek cemiyet üye
lerini ta ımak ü ere otöblis'et' 
temin edllm ir lb otobilJler 
her ı bah saat 3,30 da Titlcsim 

h nket ed cek~ 

= -


