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Kabine Değişiklik Olacağı Yanlış Türk Sanayii Ge.,.iıliyor 

Rivayetlerin Tamamen TersiDoğrudur ·Dün Bir Fa~rikanın 
Şarkta Dü,ünülen l•lahatı ba,armakta Şükril Kaya Atatürkün Va f•m•t Daha Temeli Atlldı 

lnönünün Güvencini Haizdir 

---------------------
lstao bul, 23 ( A.A.) - Kabi-1 

nede degieiklik: olacnğıoa dair bu 
gUnlerde neıredllen haberler doğru 
olmadıfı gibi, lo Bakanının değiı· 
'•ği hakkındaki haberin dt kat'iyen 
aıh yoktur. 

Bunun tam terıl olarak, it 
Bakanı Şükrü Kaya, bugiln derplt 
edilen ıslahatı başarmak huıuıunda 
Atatürk'ün vt lımtt ln6ntl'niin 
ıüvenini haiz bulunmaktadır. 

------------------------Anadolu ajansının yukanya 
&.:oyduğumuz resmi haberinden de 
anlaıılacatı Uzere birkaç gönden• 
berJ vekiller heyeti üyeleri ara• 
•anda bazı deiitlklikler olacatı 
hakkında ıöylenen ve nihayet 
llluhtellf tarzlarda blltUn gaıete
lere geçen ri•ayetler araıında en 

Dl• ıehrlmln ••len ••ki TllH ••k••• M•h•al Eaat Beılc•I rılatımcl• 
kllçllk bir hakikat hlueıl dahi l yetln nerede11, Daııl •e ne Hbeple 
mevcut delildir. çıktığına ıeliace, buau tayin et• 

Tamamen aıılıız olan bu rlva• mek cidden lmklnıııdır. 

Meslek Adamları Arasında Manaaı Yanhf Anlatılan 
Bir Telgraf 

Mahmut Esaf Dün 
lstanbula Geldi 

Çoban Mehmediiı Sırtını 
Yere Gctii-en Şoför 

Seyahatinden Makıat Ço

Civan Ali OttJmo.,,il •Aldı, Şimdi De cuğwnu Tedavi Ettirmektir 
V eklller Heyeti araıında deji• 

Apartıman Yaptırmak Hevesinde ııklikıer olacağı rıv•y•tl den•u 

O . • • ederken, lımlr' de bulunmakta 
. nlO pehhvan Çoban Meh~e- olan eakl Adliye Bakanı Mahmut 

dın ıırtını yere getiren yeaane Eıat B k d d ı ı ı 1 B 
d C d. k oz ur un a ç ı er a• 

a am lvan .Ali ır. Diyor lı kanlıj'ına getlrlltceji ıöylenmlıtl. 
- O Bahkealrln Bey köyUn• Bunun için bJr Hbep menut 

dendi. Ben de Kalaycılardan.. almamakla beraber o ıırada Mah• 
ikimiz de çobanlık yapardık. mut Eıada lıtanbuldan bir telıraf 
Boğalar, ıığarlarla boğuıur, kö· ıellp, ve Mahmut Eıadın der-
pekler, kurtlarla dalaıarken biı de hal lıtaabula hueket ediıl 
Çobanla iOreılrdik. Kah ben merak uyandırmııtı. Mahmut Eaat 
~enilirdim, kih o. Amma ne nihayet dtia lıtanbula ıeldi Ye 
•Ocut Yardı mDbarekte. Ben• ·) aataııldı ki, kendisini .buraya ça· 
den baıka kimse ıırtanı yere ( Dnamı 12 feci ylıtle ) 

ıetıremedi onun. Aı -1 _, n ·--
cıyan Ali ıofördDr • . Sirkeci ~gonua rflÇB 

takalainde çahıan ıof6rlerln de Tamamen 
en zengini. Üç ta110 otomobili 
•ardır Civan Alinin. Şimdi bir de Kalkıyor 
otomobil malzemesi satan dük· 
kin açmıı. Ben kaza yapmamıı 
tek ıoför yok sanırdım, meler 
Civan varmıı. 

- Ben diyor otomobilimle 
tabtakuruıu bile çiğnemedim. 

- ŞoförlllğU naııl öfrendin, 
askerlikte mi diye ıordum. 

- Yok canım dedi. Hamallık• 
ta. Ve benim ıaıkın ıaşlnn bakı· 

Son Postanın 
Yeni Tefrikası: 

Cto•11 Ali 

11111 llzerlne baıladı anlatmaya. 
- Ben Hklden Sirkeci otelle· 

rinde hamallık yapardım. Okuyup 
yazmak, zanat, marifet bilmezdim. 
Bir gUn lıim deiiıti, otel hamal• 
hjından praj bamallıflna ıeç• 

( Doamı 12 inci yüzde ) 

Zindan Köşelerinden 
Yıldı~~::·Sarayına 

Yıldız nrayı, AbdUlh"~in}' de;rfnde bin bir maceraya eahne olmuı• 
tur. Orada ya§anan !banevi. menkabeler, bitip tUlıtnmeı. Son 
Poata ~u bin bte maoer~dan en oanhıını, hio kalem dej-dlrilmemiı 
olanını sıze pek )t\kında tath u akıcı bir ibhlp Ut anlaiaoaktır. 
Siz bu esrarengi~ac.era içinde bir prenıH "Nadya Dem'frof ta• 
nıyacaklıoız, ki bu güzel kadın alıln de baıınııı döodilrec~ktir. 

~~ w==: &§ #5 ŞfŞ ...... ; 

Afyon, 23 (A.A.) - ş., ku· 
rulu ancak bir k111m kadınlar 
tarafından taıınmakta olaa peçe 
•e çarıafıa kaldırılmuına karar 
•ermlıtlr. 

Yunan - Yugoılav 
Görüımeleri 

Belırat, (Özel) - Yuaaaiıtan 
ile YuıoılaYya ar&11nda Bıld'de 
baılanmıt olan tecim ıörUılilerJne 
bul'ÜD Bell"'at'da yeniden girl· 
tllmiftir. 

Bir lngiliz Süel UçaA'J 
Düıtü 

Londra, 23 (A.A.) - Bir lngl• 
ll• ıUel uçaiı Cbrlıtcburcb kör
fezinde deslze dUımttı •e bat• 
mııtır. Pilotun ne oldutu belli 

· dej'Udlr. 

Mükafatlı 
Anketimiz 

Çoban J\tı, Dinarlı Mi 1 
[Cevaplar 13UncU ••Jf•da) 

Celil Bayar Önemli Bir Söylevle 
Nazilli Fabrikasının Temelini Attı 

Naıllll, 23 (Ôıel) - Şehir 
bugUn bUylk gtlnlerioden brinl 
daha yaıamııbr. Ekonomi Bakanı 
Celil Bayarı ıetırea trea rollarda 
blltftn lıt&1yonlarda çok içten 
kartılanmıı •• uturlaamııhr. 

Bakanı aetlren tren tam Hal 
17,30 Nazilliye •armııtır. C.111 
Bayarla birlikte Eıe illeri Sayla•• 
larlle Aydın llbaJI, Sllmer Bank 
ıenıl dlrektaro, Taı ıjınıınıD 

aytarı, latanbul •e lzmlr gazet .. 
clleride t•hrlmlH ıelmiılerdir. 

Bakan •e yanındaki zevat, 
istasyonda Aydından ve diğer 
kasaba ve k6ylerden ı•len heyet• 
lerle ıehfrll, k6ylerden kadı• 
erkek binlerce halk tarantı~< 

çok candan alkıılarla kartılıu,. 
mııtar. lıtaıyonda Aydın Halk
eYloln bandoıu tarafından uluaal 
havalar çalanmııtır. 

[ o .... , 6 .... 1lıdt 1 

Yuk•rula Ekonomi Bak••H General Ke.ım Dlrlkl• görU· 
şUyor, lz111lrht ••ki ve r••I ha..rl•r1 ve piartl b•tkHı •f81ıda • 
C•lll B•r•r ke11dl•lnl kar9llırenlar araaı11-. 

Sofya Mektubu : 

Kurban Listesi Henüz Dolmut Değildir' 
. 

Bulgaristanda iki lrkdaşı-
mız Daha öldürüldü 

Mezalim Devam. Ediyor, Kızlar Kaçırı
lıyor, Babalar, Anneler Dövülüyor! 

Sofya, 23 (Özel) - Bulaariı· 
tanda, Türklere karıı re•a ıörU• 
len atır muameleleri artık, M11ır· 
dakl ıaiar ıultan bile duydu. 
Fakat burada franıızca olarak 
çıkan ula Bulıarl,, ıaıete1i, 
Bulgariıtan Tllrklerlnln çok rahat 
yaıadıklarmı ılyledikten aonra 
hlUiıa olarak ıöyle diyor: 

.. lıte bu sebepledir ki Bula-a· 
riıtan Türklerinin sayısı 25 yılda 
200 bin kadar artmııtır.,, 

Bu ıazet• demek istiyor ki, 
Bulıarlatan Türkleri zulUm ve 
la'iylk altında deflldlr. Bu huıus· 
ta çıkan haberler · hep uydurma 
ıeylerdlr. 

Bulgari,, ıazetesinln dediği ve 
baıkalarını da inandırmak iate
dlğl ıibl dej'ildir. Ben, bu gaz .. 

( Dnamı 12 inci 71lzde ) 
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Habeş Meselesinde 

Fransa Yeni 
Bir Çare 

BuJdu 
6 ncı aayfade Son Tel.raflarımı:ıa 

balunaa 



• 
2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 
/zmir Panayırı 

Size Ne11l 
Da,lntllrttl? ......... e.na-.. eok ...... 

de 18 nam•r•d• Tartan 

Bir B119uk A, 
Sonra air Olii 
Mezardan 
Çıkarılacak 

Ka11mpapda Naima Jolmpm• 
da 6~ •u..,.da otura• mltekalt 
yllzb ... Cemil Ôı:ay MüdHlumu
mlllje mllraaat ederek otlunun 
fena hir dft teda •iline kurban 
tittlji lddlasancla baluamuttu Ye 
•• tllı doktenam U.,lllae (10) 
bin llrahlr im taıainat clavaıı 

AÇmJfb. 

- lzmirlllerla •izi s•çtiklerinl " 
Galataaarar •rsfal•I rfJlfed• l»ırak
bklanaı tahmin ediyorum, tabH lhln 
ıudıklarauza bakarak! Y alnm defnt
•• •IJllJ•1'• ............. ,....~ .. 
siyade Nazfftlde temen atılmakta olan 
ınen1ueat fabrika.... dOfGallyorum, 
aebe•taı .a,ı.y.,imı Ben •eputi,.. 
tin Dhı .. ralan•da BoıDa • Heraefi 
almaaıaa •ukabll AYuatu11aya boykot 
,...ıdatı ıll'alu.I• fula atalmuaaı 
1 teyenlerdenlm, fakat hat••• l'•çlre· 
cek 1•rll malı lalcblr ı•r bulamam t
bm, tf•cll •• ,. el atH• hep bbJ•, 
ralnaz pahalıJ MOddeiu .... ıllk Naldbla &1-

dDfO Gllmllpayu haıtanealadea 
Sultanalamet Nakllbeat ro- raporlan ı•tlrtmlı Ye TabibladJt. * 

ll•fU No. • Kewser ı 
- v al1aW ı•••dlkt• ..., ••• 

tbr•Jlm? lzaiılller olchıolaeak, bir ele 
bedan. Yapm MJalıatl temin eclebll· 
a.ı.rdl tam it rapmıı olarlard1. 

Jf 
Akı• ............... 7 

.... Silim 
- lsmtrtllnfa pir caur oldukla-

11111 WllHim •• ..., .......... pp-

den yapılacak maamıfıJI ....,. 
muıtur. 

Adiye doktoru EaYer Karan 
raporlan tetkik ebnlt •• cHedha 
mezardan çıkarılarak lberindı 

tetkikat 1aprlma11aı ldemiıtlr. 
Nakip T emmumn onunda 81-

clllpne gara tam bfr baçalr ay 
ınel ı&mlllmtıfttl. Bulftn mi .. 
c1 ...... .......Ualbacla...-

SON POSTA 

Istanbulda Hiç Bozulma
yacak Bir Yol Yapıldı 

.... ,.... •tld ..... --

..... Japdcllfl taJrdlrde be JOlaD 

Ağuıtoı 24 

( Otlaftn Tarihli 

Bir iki 
Satırla 

lfınrz Yok .. AdDr•r• 
aa1m.,1.1a 

AdllJe 1ara1ınıa lwrldcwlaft •• 
laaYa lla laad111a mcakbr.Halk dolun .......................... ,. 
kalmamaktadır. Bunnn lçindirkl MI 
clelamumlllk iti olma1anları1ı k 
..rlartla dol•pHl•naa ,..U etınf . .. . 
llUddelumumlnln Zlyare 

8a1 Hikmet dOa Park oteli 
flderek ıehrlmlzde bulunmakta ol 
Tbe Bakanı Şlkrü Saraçoflu 
dpnt •tmiıtır. 

'* .. • 
Pln•n• Bakanının Tetkiki 

Flaana Bakanı FHt Atraf d 
llall1• Teftit He1etincle çaJatmııtır. . . .. 

Tar1m Baklnı lataabul 
VUAretl•cle 

lata ... Wa b.1.•• Tanm Balı 
llaWle .&ID YilAJet T...- dlrektAS 
.... a•lmlt, l.taU.lua ... •llh 
kabma tar .. YuiJetl Mlılwula • 
llmat elmııtır. 

Safhll Bakanı doktor Refik 
l.taat.ahln 12fbk itleri n. • •• 
olmalrtadtr. Bazı .. ltaaelerl ıumlf . .. . 

- ..... ifllur old ........ ........ .. ~ c..t Tıbba Mil 
................... lrtlr. 

Un,_ ... ,1111k Jll'Oll'am 
lchtcle w-• ~ · ilan.an 
aıfalt yolu lnııata ilerlemektedir. 
Bu yol flmdlye kadu Tnrklye 
1111ırlan lpacle yapılan yollana 
• sağlamı olmaktadır. Yol ıayle 
Japılmalctadır; 

bozulma&1na lmkln 16rmemakte
dJrler. Yol dart kuma ayrılmak
tadır. iki tarafta ajaçlarla ı~Slıe
lendJrllmiı tratuvarlu Yudır. 
lkit•r buçuk metre ıenftD.iiada 
olan bu tratuvar 1a1alara mab
•uıtur. Tntu...ı.na artı•tlakl 
1 o metrellk yol orta ... ao -tim 
1Uk1ekllfinde hlr çlzıf le aJnl
..., ba çlzpala •erlae •u 15 
metrede bir fener yeri 71pdmııtır. 

Rumellhlearı 'lklJ•tçl 
Beflktq Ka,..lramhfı muhitte 

flplerlai Ru .. Wun hrauad 
......,_lfru•İf.WUL 

Eşya Kaytettiyse- Doktorlar Arasında 
Diz Polise Bakınız! Deiifiklikler 

o. ... ... lcW. -•telif 
....... ...... ......... INaD 
..,. ........... AtatıJ• Wr 
...... u,~- .... 
.......... E...lpt Dlrelrt&llik• 
•lncaat edlnk plpl.W .... ........... 

.......... paket içimde tlft 
bpaldı altm 1&at, b .. tath ipe, 
iki tqh kipe. biw rozet. Wr lraJ. 
pak. bir llltlk k ... , bir çocals ................... ,.. ..... 
.... k ...... .., ........... 
pak ...... .. laulm .. pal-

........ ..,_...,., F .. ... 

.. " na... 24 lift .... ... 

Wilpua ····-· ...... .... ...... 1 ... ,.. ...... .... 
tahalra•, phe+ lr11ıll, pak ................. 
/par Yatı 
Pireye Vardı 

llocla Deaiıcllllr Kullblu 
men1Up lpar 7ab 15 Ağuıtoıta 
Yunaalıtana bir•• yahat yapmak 
isen Jol• çıkmqtı. Bu •a1l• 
mak " bayak Hyyahat• çıkan 
Uk Tllrk kotruı idi Y• içinde 
k.llp amaaclaa 12 lıtp Yardı. 
Kotn Geliboluyu pçtlktn ıonra 
haber alınmamııb. Din kulllbe 
ilk telsnf ıel•iıltfr. e. telarafta 
.. B.... ••t onda Pireye Yar

dık ,, denilmektedir. Seyyahat 
bakk•tla fazla tah&llt Jokm. 

Şemlwhde a.ı.diJe 91 ffl. 
.. et taWplerl ...... INm 
deiifikllld- ,....... Be1oilu 

ıw..IJ•B.tiaıl• Sj'lae, Yefillrly 
lhvld TaWW <>-• Salt. Fatih 

-- .............. &.lmlrly a.r.-,. .... hdal Slbtl; o .... 
tlar .. bel( ldanlll BqlaeldmHğllle 
Tak• lleYld Tabibi Nureddin; 
Ba1ark1J klarell Bqbeldmlijiae, 
Orır..,_ MıvM T.WW Ebmı 
tayla ı= 'ı'• n• •u itin• ............... ----
Bele•ı• Z•~ laaı•• Yedik 

Celrel .... .... ...... .... .... .,. . 
...... _..._. .. 1nlllıl .... t .............. _.. . .. 
Oto/Jüs Fiatları 
Ucuzlatılacak 

Slrked De BakırU,. Ye Koca& 
muıtdapap UMIDU itliJ•• oto
bhlerln bilet lentlerfala r•alden 
tetkiki kararlatlDlfhr. 

Buı.n. tcntlerl w. mlllbr 
la dirilecektir. 

Sarloıklık EMa Kıdlı 
Bttytkadada Kim• Alpan 

otel"nde ça...-cı R ... mllltecial 
Kat.taa urhot olanllı lutlnede 
" caddelerd• reaafet çıbnlatı .. 
dan " oaa buna urlantılık ettl
llmd• ,.uı.. ... br. 

Zemine 25 ıant;m kalınlıtmda 
Ye Ama •ut kaldın mı ılrDlllr tarz· 
da kalan tq d8fenmekte, bunun 
lbe.riae beı •ntim kalıalığnacla 
beyaz, P•atak balaıt cl6kttlmek
te, llillndlraj yapıldıktan ıonra IS 
ıantim kalmlığmcla sert balaıt, 
bunun llzerine de on ıaotlm kalaa
lljlnde lmce balast dlkllmektedlr. 

Bunda• ımra kum ~•nto 
ile beton yapılmakta bu it bittik· 
ten ıonra aıfalt d&kDlmektedir. 
Şimdiye kadar bllyle ujlam Ye 
derin yol yapılmaouıtır. itten 

Tratuvana blr taiafı •ota.il 
nakli Yamtaı.,._ ı•ç...r itfa 
ufalt, cllier tarafa 4e ..,.,_. 
nakil Yasıtalanlın pçmell için 
parke olarak yaptırılmaktadır. 
Yol ıelecek bah.ı menialw 
tamameo ldtmlf Ye açdmıı ola
caktır. 

Bir Çocuk Köprüden Diittii 
Bir Tren 
Oldu 

Kumkapıda 
Kazası 

Enelld ıece aaat 22,5 da 
IC•akaptda tlmendifer ldlprtl· 
ıl WIDM feci Wr kaa oldu. 
15 1qnıda bir çocuk lelro-
motlfin altında ..... mak iP. 
kenclialnl kBprlda apta atb 
•e yoldan ı•çmekte olaa 
lradınlann lllfln• daıtl, bqı 
parçalandı, llhlal ladat otomo
WW. ....... c.nu.,.. ......... 
ıine kaldınlcL. bayatı hhllkede
clJr. Hldiayl nBbetfl lllcldelu-
aumtıi Şefik Orltar .. celemek· 
tedir. Hldlıenln malalyetl pdur, 

K••k•p iatufa••m• nnl 
- ...... cllfw k&Jdll .., ..... . 
........ iki ....... ..... 
talata ••b• .. br ........ ,... .............. , ....... ... 
JOl"llllll hlr lob&otlf P .. 1 Gm ..... .. .... ,.. .. ......,. 
...... ele .......... .... 
HOaeyia kurtulma çaraabü kendl
ılni aıaiJya atmakta bulmuı 
Ye IJI• ele ,.,...., o ••da 
klpr .. llr almda• tla ••clmlar 
,.p,on1 ... ıc.c1gr1 ........... ..... 
t*•-· ....... ,..,.. 
..... ..,.. ...... PUi ••• ' 

..... .U-kta. ......... c. 

.. ~pleıl •Pi• ...... ,.. ,. 

....... ptı...l&...U.. lllu..Uı1U81111ıi 
lılar b• nzlyettea ıtba,.e etmiılerd .. . . 

T•Pll T•tklllb llerllror 
Tapu n kadaatro clalrelerl, 

,....._. kular, kasalara tallllm • 
•it olacaklardır • . .. . 
.... n8nU HllYll Kurumu 
EYYelce, Emin3nl HaYa kura• 

lclae .. ,.tt.4ea llltlfa •••• bet k l 
r•rlae tlln .eçim ,.pılarak baıkil 
ptlrllmlıtir. 

• • • 
..... &okeld•r1 Y•p1hror 

Belecllı• Jeal W ı.ıa. .. ıa etr~ 
fıaclald btltla aokaldarı kaldırtmaJI 
karar YHmietlr. Buna• Jpa 47 bl• 
lira aarfe.tılmeal icap etmekted&e 
IWecllJe h penJ'I .,.,..., •• derhtJ 
lapata ...._m_ı alikadarlda 
WWn.ıet'r • .. .. . 
•teult llualUmler Tilr•• 

Ba ,.a tellalt edU.. 1D11all..._, 
fçla mealeklerlacl•a a1nfmaları do~ 
pile Mİ' t8ren J•P•'-•• kararla .... 
nhmıtır. a .............. d • .,.. .. 
- büda liua•lrwelw lttlnk edecell
lerdlr • 

ir .. ir 

Maldellt llalak-• 
Toplan•a~or 

Tlık • v ... a ....ı.t.Ut ..alakea..ı 
a11a 1lrml altımnda topluauktı. F .. 
kat malake•enln bitaraf relıl iti ~·"
tıfmd•• r•lemlJecetfnl Wldlna ... 
.. Jlzdea teplallb bafka ıM 
•uakılmııtar. 

* * • 
Yeni ••-- 8aellm•r•_,. 

8ıı ,.ı Ukaektepler İfla pamel 
ltanlamı1acaktar. TaleHlw• aot U
llade tecüi1at 1apılac.ıldır. 

Pu•r Ola H•••• .. Dlvor Ki ı 

- Huan S.,, bbim ıaıehtle oka

tim -1. - llorawyada arılar pell••· ••. Eritncle de kırla~ ,.aa _.. 
ftlllllll tdlJorl•-... 

Hwn B. - Ş.pakaenr, clo.tam7 
Bilim mahallede de, ebik o k• 
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Resimli Malca[e /' -, 

Kısası Hergün 

Habeşliler 

Kimlerdir? 

* -
KıraJma, Kmıllnrın Kıralı, 

Haıroti SUleymanın torunu ad Ye 
sıfatı takılan, bugUn bütün dünya 
matbuatını işgal eden Habeşliler 
kim:erdir? 

Habeılller zenci midirler ? 
Habeş Kıralı böyle bir lınadı 
tiddetle reddeder. Haile Selaul 
ırk itıbarlle Hazreti Süleyman ve 
Davut ırkından olduğunu iddia 
ıder. 

Hakikatte Habeıliler melez 
bir ırktır. Bir taraftan Mısır ve 
Şimal Afrikasından gelen Hamit· 
ler, Arabistan tarafından hicret 
eden Y ahudl ve Semitler, ve 
asırlarca eair olarak ıahn alınıp 
getirilen zenciler buradn yerleı· 

-mlşler ve bugün Habeş dediğimiz 
miılell vUcude getlrmiılerdlr. 

BugOn Habeşistanda yaşayan 
balkın çoğu zenciye benıiyoua, 
bu, onların saf kan zencilerden 
mUrekkep olduklarını göstermeye 
kUi değildir. Akdeniz kıyıların• 
dakl Afrika topraklarında da bu 
zencilere rastlanabilir. 

Habeşlilerde hakim olan ırk 
Semit 'tir. Yalnız turası mu• 
hakkaktır ki Habeılilerln, Av· 
rupa mUletlerinin her hangi 
birinden daha eski bir ta• 
rlhleri vardır. Paganlık devirlerin-
de Yunan, Roma, ve Mısır 
kültürlerinden müteessir olmuşlar 
ve birçok sahalarda onlara yetiş· 
mişlerdir. Bir vakitler, Alplerin 
ilterinde bulunan Avrupa kıamı 
Barbnrlnrm avlanarak geçindikleri 
bir vahıi diyar iken, Habeşliler 
bUyUk mabetler yapıyor Ye yllk· 
sek een'at eserleri vllcudo getl• 
riyorlardı. 

Fakat sonraları, bntUn Afrika 
ve Asya milletleri iİbi, Habeşli· 

ler de gerllemlşler, eski kUltUr vı 
ınedeniyctler:ni kaybetmiılerdlr. 

Neden, bir vakitler vahıi bir 
Olke olan Avrupada bugilnkD 
yüksek sanayi medeniyeti kurul• 
muştur da, Afrikada yllkselen bir 
ınedeniyet çökerek yerini bug11n· 
ku iptidai kavmlera bırakmııtır? 

Bu ıualin cenbı, blltUn bir 
tarihin mUnakıaııdır. Buna da ba 
ıUtunlar mlltehammll değildir. 

Sebep ne olursa olsun. Haki· 
icat ıudur ki, Habeılfler de, blı 
vakit Avrupayı bile lstil4 eden, 
Garba medeniyet ve kUltDr glStll
ren, diğer Asyalı ve Afrikalı mil• 
letler gibi ıon aıırlarda gerilemiı· 
ler, sanayi medeniyetine ayak 
uyduramamıılardır, 

Sanayi medeniyeti fstllAcı bir 
hıedeniyettir. Yaşamak için baıka 
Ulkelct'i işgale, baıka milletleri ken· 
dl hesabına çalııtırmlya mecbur• 
dur. Bunun için de sanayi medeniye
tine ayak uyduramiyanları kendi· 
sine kul köle yapmaya çalışır. 

ilk önco pişt~r olarak mlayo
llerlerini gönderir. O mllletin 
dinini değiştirir. 

Arkaeından parasını gönderir, 
halkı idare edenleri satın alır. 
Onu top ve tüfek takip eder. 

Şo!Aleler vardır ki uırlardanberi yüksek sırtlardan ot
JıyArak t rıltııarıa nkar riderler. Adem otfo bunlrrı bir 
dinnmoya baj'layıp muharrik kuv· ... t olarak kullanmaz. 
Yıldırım mDthlt bir kuvvettir ki zapUlrapta alınmadığı 
mDddetçe tahrip edici bir ku•ntttr. BOyah Hller, bllyOlı 
dereler, encak ıon samanlarda yapılan mua11am bentler 
uyeıinde iıtifadeli bir hale konmuolardır. 

İnraınlnr da :ıaptürapt altına a'ınmndıkça, boıunn aknn 

a Boşa Akan I<uvvet IJ 

ıelale n Bellere benıerlır. lnınnlarda gerek beden, gerek 
fıklr kuvnti harikalar yaratır. Helo dimağ, öyle kuvvetli 

bir te!l'edir ld zaptOrnpta alınabilluı tatılacak mucizeler 
yar~tabilir. fıte bugün g<SrdfiQOmüz büyük lhtiralar bu 
bl!yük kuvvetin eaeridir. 

DimaA'Jaııı, fikir Y8 manevi kuavetlnizl, boıa akan bir 
ee1Alo g;bi, batı bot bırakmayınız. Metodik çalıımayı •• 
randıman vermeyi öğreniniz. 

, ... ._ ... ._.._1m11 ... sm.-am-.-.-= ........... _. ........ ._ .. ~ 
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Haliç 

Haliç şirketi ile Belediye ara· 
sındaki 68,000 liralık Belediye 
hisHsinin nrilmemesl ylizl\nden 
tehaddUs edın davada ıirketln 

vaziyetinin tetkiki bir ehlivukufa 
havale odflmlıtJ. Bu ehIJvukuf 
tetkikatını derinleıtlrmeye karar 
Termiıtir. 

Ayrıca belediye tarafından da 
iki kiıilik bir heyet de tirkeUn 
heaabat iılerlndeki incelemelerine 
deYam etmektedir. 

ŞirketJn belediyeye devri iti 
henüz neticeıenmli değildir. 

Belediye ıirkıt ldarealnl elı 
alarak baıka bir Türk ıirketlue 
devretmek niyetindedir. 

işi 
1 

Henüz Bitmedi 
İtalyan Misafirlerimiz Dün fstanbulu Gezdiler 

Sözün 
---

Adalarda 

Su Bayramı 

ı-------- Ek -T6 

Bu yıl adaya ayak bnımadım. 
Ne adaları gllzelleştirme kuru• 

munun cUnbUşleri, ne eşek yarııı, 
ne çiçek aavaşı, ne mehtcp ge
zintileri.. Hiçbiri, inatçı gönlnmQ 
avlayıp da, beni oraya çekemedL 

Halbuki, senelerce oturduğum 
bu cennet gibi yeri çok da seve· 
rlm. Ve itte, belki de bu derece 
ıevdlğim içindir ki bir tUrlD gide· 
mi yorum. 

Suıuı cennet, aklımın, ha na• 
lamın alamadığı bir garibe oluyor. 
Tam altmıı alb tane vo biribirin• 
den nefiı su kaynakları ile Un 
alan lstanbulun burnunun dibinde 
•trafı su ile çevrilmit şu dört 
tane adacığın, KerbelAyı andıran 
ciğer yakıcı manzaralan beni 
sinirlendiriyor. Şifasından ümit 
kesilen bir haatayı hekim timdi 
geliyor.. llAcın ılmdl yapılıyor •• 
Biraz ıonra açılacaksın.. diye 
nasıl u·uturlarsa, bu sene sar-
nıçlı vapur alıyoruz .• Maltepeden 
boru döşeyeceğiz.. Gelecek ya:ı 
suya kaYuıacaksın .• dJye yıllardan 
beridir, maıallerla avutulan ada· 
dan ben utanıyorum. 

Bundan otuz sene evvel, Kaı 
oğlu adında bir Rum, BüyUkadada 
Nltamda, bir fabrika kurmuı, 
denizin tuzlu ıuyunu imbiklerden 
geçlrJp borularla evlere dağıtırdı. 
BugUnkU durum, Kaz oğlunun 
babas:na rahmet okutuyor! 

Ben de bu sobeple adaya ayak 
bBimıyorum. Oraya gitmek lçln, 
gU111leıllrme kurumunun • artık 
bu yaz geçti • inıallah gelecek 
Jaza lerUp etmesini candan dfl .. 
dl~lm au bayramını bekllyeceğlm, 
Zira, i•rçekten bayramı Adalılar 
ancak o zaman yapacaklar. O 
gUnkft candan, içten kopacak 
teznhOrab göı:önUne getiriyorum. 

AIAkadarlar, keresteciler-EyOp 
hattı Uzerinde otobUs i9ledfğ:I 
müddetçe, Haliç ılrketlnfn kAr 
edemlyeceğlnl ileri aUrmektedirler. 

Her tarafie, o gtlzel, eııiz bahçe
lırln ıimdl yeUm duran havuda· 
rından, kaskadlarından çağıl çağıl 
akacak ıulan g6rUp de, aönlUm 

iki mektep ıimfılle ı•hrlmlze ••len ltaJyan ıablt namHtlırJ, dD• aabab aerlnlemeden, kanmadan 61Ursem 
Kabataıtıa motlSre binip, EyObı l'İtmlıler .,.. oradan EdfrnekaJh 1ollyle a•lip, gözüm açık kalacak. 

Şirketin kat 1J vaziyeti, birinci 
Hukuk mahkemesinin vereceği 
ıon karardan ıonra tamamile ta• 
ayyDD edecektir. 

Emniyet Direk
törlüğünde Deği
şiklikler Yapıldı 

Iıtanbul Emniyet Direktör· 
JllğU Muavini lımalJ Raalhin Kuı 
ada11, ikinci Şube Dlre~törO 
Cemalin Akçadağ Ilçebayhklnrına 
tayinleri kararlaımııtır. 

Bundan baıka bazı başmemur
lar da terfian taşra Emlyet Memur
lukiarına glSnderlleceklerdJr. 

Ecnebi Mekteple
rin Durumları 
Değişecek 

Memleketimizdeki ecnebi ve 
ekalliyet mektepler) için bir tali• 

Kariyi, Fatih camilerini ıeımlılerdlr. Ôtlıd .. ıoara, aralarıada balunaa 14 Suıuz Ada sade bir ıaribe 
lranh ublt Da1111edf fereflne, lran konıoloıluftıada, ııml kumaadaaı da değil, bir lekedJr, bir ayıptır, bir 
buluadutu halde bir Elyafet nrilmlıtir. kaıurdur. Buna çare bulmak hu• 

Bundan batka dOn, Ayaaofyayı n iılnatika mOzelerlnl fHmlılerdlr. 
Aktam tııtU de, ftalyan elçllitinde bir kabul törıal yapılmııtır. ıuıunda ıeciklldJkçe, loaanıD 

l'alebeler, yaran tehrimizden ayrılacaklardır. zihnine durgunluk geliyor. 

--------------------------------------------------------- ------· 
Mezbahada Bir Ağıl Yapılacak 

lstanbulun Etleri Neden 
Lezzetııi Değil ? 

Mezbahaya kesilmek Uz.ere 
koyun, ıığır, keçi ve emsali 
a-etiren celeplerin Belediyeye 
oldukça dikkate ınyan bir tek· 
lifleri olmuı ve Belediye de bu 
teklifi tetkik ederek yeni bir 
karar almııtır. 

Yapılan teklif ıu tekildedlr ı 
Kesilmek Uzere mezbahaya 

getirilen ıOrDler, mezbahada gece 
kalmak vaziyetinde bulundukları 
ıaman bıton döıell yerlerde 
yatmakta ve bUtlln ıeceJerl bu 
ıekllde geçkmekte, alesanbah 
kesilmektedir. 

teçirdikleri bu geceler, hayTamn 
eti Ozerinde teı:r yapmakta ve 
et tam gevrekliğinl ve lezzetini 
kaybetmektedir. Bu yüzden isen• 
bul halkı tam manasif o lezzetli 
bir et ylyememektedirler. Bunun 
için bu kabll kesim bayvanlarımn 
moıbaha hnriclndo yapılacak ağıl· 
)arda geceletllmesl IAzımdır. 

Iıto belediye, bu şekilde ileri 
ıl1rUlen f ddiaları Yarlt görmllı, ve 
mezbaha dııında ağıllar yapmaya 
kararlaştırmııtır. 

Yüksek Mektepli
lerin A$kerlik 
işleri 

SU Bakanlığı, yUksek mektep 
meıunları hakkındaki tamimini 
blldirmlftiı'. Bu tamime göre, bu 
yıl yllksek mektepten mezun olan 
gençlerden, elinde ancak tam •• 
yUksek askeri ehliyetname bulu• 
nanlar hazırlık kıt'alarına ve ye
dek Snbay mektebine alınacak, 
orta ebliyetnameliler ise, askere 
alınmıyacaklardır. Bu gibllerin ise, 
Devlet kadroıunda. tlcreUe çnlıı· 
malarıoa izin nriJecektir. 

EvkafHakkındaRa
por Ha.z]rlanıyor 

içinden fethedilmiş olan geri 
nıernleket nihayet bir ıömilrgo 
haline getirilir. Habeşistanda 
Avrupa misyonerleri evt,rela hıria
tiynnlığı yaydılar. Arkasından 
liabeş hükumetine para yardım· 

matname ve bununla birlikte g .. 
nel bir müfredat proııramı hazır
lanmaktadır. Bu iki ltto esaslı 
değlılklikler olacaktır. Hayvanların gayrısıbbt olarak ları yaptılar. Habeşistan toprak• 

hırını nUfaz bölge:erine ayırdılar. [ 
Şinı di top ve tüfek gönderi· , iSTER iNAN iSTER 

Celeplere nazaran, timdi ıehlr 
halkı daha lezzetli et yemek im· 
kAnını bulmuı olacaktır. 

İNANMA! 
~ 

Şehrlmizde tetkiklerde bulu• 
nan evkaf i nel direktörü Fahri, 
yakmda Anknraya dönecektir. Ta· 
aarlanmakta olan Evkaf Bnnkası 

l'orlar. 

Demek ki, bir vakitler Roma 
ile aynı nyarda kültür ve mede
llivetçe yükselmit olan Habeşliler, 
şinıdi &} nı Romanın ondan çok 
ieri torunlarAnın eıirl o lmaya 
••ınzet buhınuyorlar. 

"Kahlredon yazıldığana göre Türldyıdın Mısıra gön· ı on bin tane pıraea veya aeftaUden herbirinin Mım top-
derilen 11bze n meyvalar lıkendırlye gllmrUkllnı rafına girmeye J&yık olup olmadıklan birer birer tetkik 
çdcarılılıiı zaman birer birer elden gıglrllmekte, m11el& edilmık~edJr. " 

i STER iNAN iSTER iNAN MA 1 

J projeni, Anluırada hnzırlanncok ve 
\ en kısa zamanda bankanın nçıl· 

mnsı için tertibat alınacaktır. 
Evkaf memurları arıu;mdakl 

tasfiye ve evkafrn 'aridatınl'l art· 

J 
tırılması için düıünülon ft:ylcr de, 
yakında bakanlar kuruluna bil· 
dirilecektir. '-------------------------------------------------



HAHKEHElERDE 
C_~· •• • • 
~OAAUK11QI M iZ 
beraet Eden 
Bir Suçlu Ve 
Bir Avukat 

Bir cinayet ıuçluıu mahkeme
den beraet kararı alarak kurtul· 
muı... Koridorda gözlerinden tatlı 
1a1lar akıtarak avukatının elle· 
rlno 1arılıyor ve btıytlk bir ııevinç 
lçlnde teıtıkktlrlerlnl lf adeye ça· 
hııyor. Avukat mtltevaıı bir 

eda ile: 
- Ne teıokkUrtı oğ'luml. Bu 

benim vazlfemdL Hak yerini bul• 
du ve sen kurtuldnn, diyor. Dört 
bet kişlllk meraklı da onların et• 
rafında bir halka çevirerek bu 
heyecanlı 1ahneyl seyrediyorlar. 
fçleriodeo biriıi avukata ıoruyor: 

- Bir avukatın müdafaa 
ettitl bir ıuçluyu kurtarmau 
irondlsi için de bUyUk bir zeyktfr. 
Oeğllmi? 

Avukat da cevap veri yon 
- Y eiAne zevk buradadır. 
Ve llAve edjyorı 
- Ben daha hiç bir davamı 

kaybetmedim. Müdafaa ettij'lm 
bir suçlunun mahkımodın ceıa 
aldığını hiç bilmem. 

Kalabalıklaıao dinleyici hal• 
kasında bUyllk bir merak uyanıyor. 
Hopiıinin hayretle atızları aç .. 
hyor. ve soruyorlar. 

- Nasıl olur? 
- Muum olm1yanı mtldafaa 

etmem de onun için.. Ben ıur 

•uıluA'una tamamlle inan ı•tlf
medltlm bir klm1eoin Yeldlllllnl 
kabul etmem. 20 11nedlr aYuka· 
hm. BefYllzden fa1la daYanıD 
avukathğıeı yaptım. Fakat hiçbir 
daYamın fllphellıl bu kapıd.n 
auçlu olarak çıkmada. Bu beni• 
prenılblm .• 

Ben de meraklaf.)mııtımı 
- O halde ılı awkttblı 

blraı bat ka t0r1n tollkkl •dlf * 
IUDUL 

- Evet.. lıakkı Ye maıuml
yıtl mOdafaaf •• 

-···--·····································---··-.. ·--
Samsunda Hayvan Karantina11 

Samıun, ( Öıel ) - Şarbon 
baatalığı dolayıslle konulan Jıa• 
rantlne 20 gUn daha temdit edile 
mittir. Et ihtiyacı Slvutan ıotl• 
rilen ve derhal ke1Hen bayYau• 
larla temin edilmektedir. 

..................... .... ·--.. ~------

Caıetemlıde · ~ılcaa llh 
fe realmltırlo buuıo hailaft 
mahl.uı ve gaıetemlıe alLtlf, 

ABONE FIATLAAI 
t e a 

Sene Ay Ay 
Kr. ter. Kr# 

TORKIVE lcOO 750 400 ı-,-so-' 
YUNANIS TAN 2340 UZO '110 2Jf 
ICNE:BI 2700 1400 eoo 

Abone lıedeli peşindir. Ad re' 
değiştirmek 25 kur6ttuc. 

Cel~n ~flrtılt geri uarllme .. 
U&nlard~n mee'ullveı ehnmaz. ' 
. Cevap içio mektuplara, 10 kuru~luk 

pul iliivesı lıizımdır. 

1 ,.. -
Posta kutusu ı 741 Latanbul ., I 

· Telgraf a Sooposta 
l ~ Telefon : 20203 .. 

SON POSTA Ağuıtos 24 ,, 
HABERLERİ 1 

.•. • MEMLEKET 
Antepte Dokuma n üstrisinde 8 

Bin Kişi 
Çalışıyor 

Gaziantep (Özel) - Antebln 
endüalriyel durumu ıUn geçtikçe 
gelişmektedir. iki yıl önce aayı· 
ları azalan dokuma tozgihlara 
hUkfımetln aldığı tedbirler aaye• 
sinde bu yıl Uç bini bulmuıtur. 
Dokumacılık burada en t1kl 
ıan•atlerden biridir. 927 yılında 
tezgih 1ayısı lıeı bloi bulmuı, 
fakat bu tezglhların verimi bu 
yılın 3 bin teziihının verimine 
yotiıememiıtL 3 bin tezgAh 1500 
ton dokuma çıkarmııtır. 

Antepten bir ıaranGı 

Halbuki bet bin tezıAhtan 
en çok a!ınan dokuma iki bin 
tonu geçmemlftlr, bazı tüccarlar 
kötU mal çıkararak Anadoluya 
ıevketmek lıtemitler, fakat tecim 
ve endUatri odaıaoıo kontrolU Ye 
tedbirleri sayesinde bu emelleri· 
nln 6nUne ıeçllmiıtirl 

Akdeniz Kıyılarının En Güzel 
Kasaba•ı : A~qvalık 

Antepte ayrıca yılda 160 ton 
lstihıal yapan 250 klllm teıgibı 
vardır. Trikotaj makinelerinin 
aay111 ıeksene çıkarılmııtar. Ay· 
rıca 3 tane de mensucat fabrikaıı 
vard1r. Dokuma işinde çahıanla· 
_:n Hyııı 8 bindir. 

Ay•alık, ( Özel ) - Ayvalık 
Akdenizln lnclıl denecek kadar 
tirin bir ka1abadır. 20 den faıla 
yağ fabrikası çalıımaktadır. Ay· 
Yalıtın Jılda, vaaatt sekiz milyon 
kllo zeytinyağ lıtihsalAtı yardır. 
Ayvalık ıabunları ın iyi aabun• 

)ardır. Bir fabrika her defaaıında 
12,000 kilo aabun çıkarmaktadır. 

Ayvalık her aenı 200,000 kilo 
tOtUn lıtlh1al eder. 

Ayvalık iençlerl ıpora çok 

Malatyada Sübay Yurdu Açıldı 

Malatyada Sabay yurdu açihrken .•. 
Malatya, (Özel) - Yapılmakta olan Subay yurdu lnıaatı bltml11 

açılma t8renl yapılmıfbr. Bu mUna11bıtle gece aabaha kadar ıüren 
bir ıuYIH verllmlı, Malatya eııls bir iece yaıamııtar. _., 

Çorumda Bir Şölen 
Çağrılanlara Sadece Av 

Eti Yedirildi 

Çorum (Özel) - Halkevl 
avcılar kolu kuruluşunun yıl dö· 
nUmUnU eşıiı bir törenle kutlula• 
mııtır. Bu tören dolayısile bir de 
ıllnnet dUğlinU yapılmıf, 30 yok• 
sul yavru sünnet ettlrilmiıtir. 

Törende bir de ıölen Yerilmiı ve 
çağrılanlara sadece ay etinden 
yapılmıı yemekler ycdlrilmittir. 

Ge:iboluda Fransız Mezarlığı 

Gelibolu (Öze~) - Burada 
eski 011mauh imparatorluğu za· 

manında Kırım harbinde ölen 

Fr-n ız eskcrlcri için yapılmıı 

lir mezarlık vardır. Fransa HU· 

hümetl bu mezarhğm duvarlarım 
tamir ettirmeye krırar vermiş ve 

25 bi ı lira keşif yaptırmıotır. Ta• 
mir işine bnşlanmıştır. Mezarlığın 
içindeki 6 metre yüksekliğinde 
anıt tn yıkt:rılmı~tır. Burıun ye· 
rine c!e 15 metre yüksekliğkıde 
bir anıt ) apiınlacaktar. 

Gemlikte 
Bir Ôgretmen Yılanla 
Oynarken Yaralandı 
Gemlik, (Özel) - Burada ea· 

ki öğrotmenlerdon biri bir yılan 
bulmuı, bununla arkadaıını kor• 
kutmak isterken yılan parmağını 
ısırmıştır. Yılanla şaka yaparken H 

hlrlenen eski öğretmen derhal alınan 
tedbirler sayetiode birkaç 1aatllk 

11tıraptan sonra tehlikeyi atlatmııtır. 
..... aez~~ ............ . 

BUT1JN ULKf.YI· 
HERCtUN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
fAKATI 

1 

l ~nPosta 

1 
OAKİ~IR TLAN 

f>UTUN ÜLKEYi HER c;.UN DOLA$111l 

hevesklrdırlar. idman )'urdunun 
maddi yardıma ihtiyacı vardır. 
Gençler muılkl ve tomıll ıube
ılnde de çok ytlkselmlılerdlr. 

Ayvalıkla Altınova arasındaki 
yol fena olup '•ıın iılınemlyıcek 
bir haldedir. Burhaniye ve Edr .. 
mit arasındaki yol da iyi delildir. 

Belediye aahllde ve Sefa cad• 
de1I üzerinde güzel bir park 
yaptırmııtır. Ka1abanın bGyUk 
derdi ıudur. Bunun da yakında 
halledileceği umulmaktadır. 

Söğütte 
Sürek Avları 

Söiut, (Özel) - bu menlmde 
dağlardan inerek bat ve mııar 
tarlalarına musallat olan domuz• 
larla mOcadıle için avcılar kultıbU 
tarafından bir ıUrık avı tertip 
ıdilmlıtlr. 

AYda 4 domuz, birçok tilki, 
tavıan ve keklik vurulmuıtur. 
ıUrek ayları her OD beı aOnde bir 
tekrar edilecektir. 

Senirkentte 
Yükıelf ı Birliği Beşinci 

Yılını Kutluladı 
Senirkent, (Öı:el) - Beı yıl 

ISnce kurulmuı olan Ytlkıelft 
blrllil betlncl yıldönUmUnU eıslı 
bir tGrenle kutlulamıı Ye yıllık 
kongresini yapmııtır. Kongrede 
Afyondaki talebe yurdu memuru .. 
nun değlıtirilmeaine, yurda alınan 
talebe ıayııının arftmlmaıına ve 
parasız okutulan talebelerden 
birer teahhUt senedi alınmaınna 
liarar verllmlıtir. 

Bigada ~ayrat iki Çefme 
Biga, (Özel) - Biga tüccar• 

)arından Ömer EyUp kardeıler 
ıehrin yukarı mahallelerine iki 
beton çeıme yaptırmı9lardır. 

Bigada Göçmen Evlarl 
Biga, (Özel) - Seyyar Kıpti• 

ter köylere lıkin edilmi9tir. Göç• 
men evleri de ihale olunmuı ve 
kııa kadar bitirilmesi lıtenilmiıtlr. 

Gemlikte Bir Kaza 
Gemlik (Özel) - Tecimenler· 

mlzden Fariıio çocuğu kUçUk 
Enver evlerinin penceresinden 
dUımUş ve tehlikcll surette yara· 
lanmıihr. 

Gemlikte Atatllrk Anllı 
G~mlik, ( Özel ) - Gemlik 

parkı önUnde yapılacak Atatürk 
anıtı için çalışmalara ba§lanılmıı· 
tar. Anıtın görUnUşUne mani ola· 
cak bazı binalar istimlak edile• 
cık tir. 

Başkalarının 

Saadetine 
Mani O/mayını 

0 Üç aenedenberl bir kızla seı1 
Tl1l1orum. Bu kıı evlenmemiz içi 
larar etti. Fakat ben henUı lk 
mlıl ıeçlndlrecek bir kazanca sa 
bip detlldlm. lklmlıl de bedhah 
etmekten korktuğumu &6y1edf 
Te beklemealnl rica ettim. O dln 
lemedl. Bir baıkulle nlıımhndı 
ğını &ğreolyorum. Erkeğe ıevl 

tlğlmlzl haber •ererek bu nlıan 

bozmayı dUıDnUyorum. Çünkü kı 
ıı çok 11vlyorum. Ne dersiniz. 

ŞUkrll 

Buna aadece bodgAmlık derle .. 
Sevgi değil. Kız ılıl Uç sene beli4 
lemlı. Artık eYlenme zaman gel• 
mitse fazla beklememekte onu 
mazur görmelisiniz. Bir kız ilAnlc 
hayı bekliyemez. Siz erkokılnis, 
baıka blrlalle eylenıblllrainlz. Kı• 
11 rahat bırakınız. 

>f 

"Bir mUe11eaıdı çahııyorum; 
Amirim ııçın ınn bana evlenme 
teklifinde bulundu, fakat bit 
ıartla. Ben ailemi reddedeceğini 
ve bir daha onlarla ıörUımeyo
ceğim. Bu ıart bana ağır aeld~ 
Bu adam rnksek içtimai mevki 
ıahlbldlr. Kendlıl orta yaılıdır.· 
Kazancı iyidir. YAnl hayatımda 
ben bir daha böyle koca bula~ 
mam. Fakat bu ıart bana pek 
ağır ıeldl, reddetmeyi dü9UnUyo
rum. Dotru dUıUnUyor mıyım? 

Sabiha 

Doğru dOtllnUyoraunuz. Bit 
adam ki, ılıln ailenizi kondlsioo 
llyık ıörmoı, yarın sizi de beğen• 
memiye Ye kendisine )'&kııık alır 
ıörmemlye baılar. O vakit sizi 
ıoka~a atar. Sefalet ve peri§BD 
içinde ıDrDnllr giderainlz. 

Bu adam bence 1amlmi de• 
illdlr. ÇUnkO H'fen adam, sev• 
diğlnlo bUtUn aevdiklerlnl de bec 
raber sever. 

TEYZE 
_.. ...................................................... ... 
r 
Bir Doktorun 
G nlük Cumarteıi 

Notlarından (*) --
Gırtlak Kanseri 

Bir hasta müracaat etti. Sesinin 
kısılmasından müştekiydi. Okumuş, 
hekim kitaplarını çok karıştırmış 
olan bu bastodaı 
1 - 1rıt frengi yoktu. 
2 - Veremli değildi. 
3 - Çok ıöyleyen n sesini yo· 
ran bir nıifeıi de yoktu. Eski
denberi yemeklerini yerken ve 
yutkunurken ıorluk çektiğini an
latıyordu. 
Boğaz. hekimlerine bııktırmıo boğu 
lliit;ları, badijunaj ilaçları ve mli· 
ıekkinler almııtı. Bu defa da ees 
kıııklığı fazlalaşınca merakı art
mış, einlrlerl bor.ulmuı ve uyku
ıunu kaybetmiotl. 
Boğaz mutahııssıeı bir arkadaşla 
beraber muayenesini yaptık. Has-
ta kmmdan bir kUçUk parça ko· 
parıldı. Neato muayenesi yapıldı. 
Kanser olduğu meydana çıktı. 
Hadyo tedavileri yapılıyor, hasta-
da az çok sevk vardır. İstirahat 
tavsiyemize riayet ediyor. Sinir• 
leri de.ha ealcindir, şifaeını bekllyo!:-

(6) Bu notları ku.p soklayınız, yahu& 
bir albUme yapıfl&rıp kollckıiyon yapı• 
nız. Sıkıntı ıı:auıanınıı.da bu notlar bit 
do .tor ıılbl imdadınıza 1etl9ebllir. ,,,_ ;.....,---
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.................... 
Dünyanın 
Esrarengiz 
Adamı 
_ lngilterenln meıbur ıllAb tUc-

Sir Basil carı, eırarengiı 
Sir Bazll Zaharof 

ZaharoJ se- Hyahate çıkmış· 
_ galıatta tır. Armestrong Ye 
'Vikerı fabrikalarının bu en bU· 
)'Uk hlssedarmm Hyahate çıkıtı 
bl lr hadisedir. ÇUnkU Sir Bazilln 
nglltere ve Fransada yirmiden 

fazla köık ve ıatosu vardır. Ha· 
)atı o kadar kuvyetli bir esrar 
P•rdeai ile örtülUdUr ki onun ne• 
rede bulunduğu bilinmez, ıato Te 
lıötklerlnin her biri, sanki, o iiln 
oraya gelecekmlt gibi hazırlıklar• 
da bulunur. Öğle Ye akıam Y•• 
lllıklerl muayyen olan aaatte ha· 
lırlanup ıofraya konulur, belde• 
bir, ııelmez1e kaldırılır. V • bu 
hat böylece, bir Baıll Zaharofun 
leyahatt bitinceye kadar devam 
•dip gider. 

• 
Amerikalının blrlne atfolu• 

nan zenclrleme bir mektup 
ta/gaga lca hiklyeal vardır. 

J imzasını aakbyan 
11 ngllls bir kimae, ıize bir 

hıncı mektup yollar, ve 
•iı, bu mektubu alır almaz, ay· 
t'ıca muayyen miktarda insana 
hlektup yazmakla mUkellef olur· 
•unuz. Akıl takdirde zincir bo
ıulur ye ılı de muhtemel bir feli· 
lctte ujramakla dalma tehdit al• 
tanda bulunursunuz. Bu esa1tan 
Qılllehem olarak lngillı liberal 
Partisine menıup meb'uı Har• 
.. sin karısı Ledl F erlda Harrlı 
harp aleyhinde zenclrleme bir 
lllektup aerlıl icat etmiştir. 

Böyle bir mektup alan kimse. 
•A"er İtalya Hebeılıtana kartı harp 
lçrnışsa, İtalyan malı almayacak 
•• diğer bir doıtuna da, bir mek• 
hpla bu yolda hareket etmesini 
'••alye edecektir. Şimdi lngllte
ttde bu usul pek moda olmuıtur. 

Bu mektupta, aynı zamanda, 
lıiuslar kurumunun ltalya hakkın· 
da, mlaakın 16 ncı maddesini tat• 
bile etmeal de lıtenmektedirkl bu 
•adde lktısadl boykot kaydını 
~rl ıUrmektedfr. 

·L:::z 

Edebi 
Te/rlktı 

No: 67 

lateıem hımen trene atlar, gider 
Otıu Parlıte bulurum. Fakat niçin .. 

Parl11 fı için mi ~itti. Y okaa 
O zengin ve Avrupaya para yemiye 
•ilenceye gelen ahbaplarını sıeı• 
••ye mi sılStUrdU. 

Beni çağırmadıtına göre b11 
ft1cır daha doğru •• 
l>ariıtekl Bureaux'ya bir mektup 
)tıdım. Eter orada çok kalacakıa 
•• doA'ru buluraa ıelebllecetlml 
•&yledim. 

Cevabı bir hafta ıonra aldım. 
llıun maıeıetler, haTal lAkırdı· 
ltrdan ıonra Parlıtekl itin bit• 
ltıek Uzere olduğunu yazdı.. Gel• 
ltııhl için hiçbir aatır, fikir yok. 

Belli.. (Paris) te benimle b .. 
tıber olmanın tehlikesinden ka• 
~Yor. Ve bizim nlklh kftğıtlarına 
lir bir kelime de yok. lı, para 

teı kazanç. 

Arbk bunlar beni lğrendir• 
ltıtye baıladı. 
I KonıUlaya telefon ettim. Ge• 
şrı kAğıtlan eve sıönderdller. 
taıhıadt yeni muamele için Ali Sa• 

l Btyln gelmesi lazım. 
\' lsviçrenin sonbaharı geçiyor. 

•rli tanıdıklar heyecanla, bay• 

SON POSTA 

HARİCİ 
Yunanlstanda : 

Rejim işine lngiltere 
Karışmıyor 

Dün Bütün Memlekette MitemTutuldu 
Atinı, 23 ( Özel ) - Atlna ajan11 

Baıbokan Çaldarbin Berlla gazete• 
ferine verdifl bir diyeYde Yunanistan• 
da rejim içia yapılncak srenoyun 

Blrinclteırfn ıonunda hilt1iı Ye lSzsrOr 
olarak yapılacatı n rejim itinin 
doj"rudan dotruya YunanlatantD a. 
Ye iç iti olmuı dolayıılle lngilterenia 
bu ite karıftıfı hakkında cıkarılH 

yayıntıların valaa oldutunu ıl>yl•· 

mittir• 

* 

································-··············· .. ·······-··· 
Büyük SUel Manev· 

ralar Yapıhyor 
PJnecanp, 23 (A.A) - Aralarında 

bllba11a lnsriltere, Franea, SoYyet 
Ruıy~, Japonya, Çin n Mekılka 
atatemiliterlerl de bulunan 17 yabaneı 
ateıemiliter, fimdiye kadar Blrleılk 
Amerlkada bu dereci srenlt mlkyaeta 
hiç yapılmamıı olan bilyük manura• 
larda hazır bulunmak lıere buraya 
gelmlılerdlr. 

Mlıter (Eden) in ıon Parlı 117ahatl•• 
den bir intiba 

Atiaa 23 ( Ôzel ) - Eıkl CG•bur 
BaıkaDI Amiral Kondorlyotiain cHedl 

Rusyada: 

tahnit edilerek nalyetl mucibince 
Hidra allaeındakl alltıl mezarhtına 
ı•tlrilmlıtir. öı.. amiral aıumane 
reımt USren yapılmamaeını Yaelyet 
ettljfoden c11at tlSmOIQrken Cümhur 

Baıkanl lle ordu •• donanma Dil•••• 
iç bakan hasır buluaarak ıeltnkler 
koyacaklardır. 

HGkumet reımen: aç ıan ya1 tu• 
tulmaeını n bugDn dairelerin kap•• 
tılmaeına karar nrmiıtlr. 

BusrOn eaat oada Hidrada e .. et 
ıömGlGrken burada bat Peekopoaluk 
kllla11indt bir dfat Ayin yapılmıt H 

bu &rinde blıtGn bakanlar, kordlplo· 
matlk bGtüa kurumlar Ye partiler 
mGmuılllerl yOkHk rOtbedekl ıGbay• 
Jar hasır lulunmuı •• Atlna rarnı.10· 
au tarafından tören .Oel yapı lmııtır. 

Habe9latan Yunan Tayyareclal 
Alacak 

Atlaa, 25 ( Ôıel) - Habeılıtaa 
hGkCimetJ Yunan hDkumetlne Habe• 
tlatan hl.1metlnl 1rlrecek 
tayyarecllerln knb•l 
blldlrmtıtir. -----

Yunanla 
olunacatını 

Almanya Para Arıyor 
Loadra, i3 (A.A) - Dally Herald 

l'uetulne §'Bre, Almanya Finans 

Bakanı Schacht, Londra'da kolayhlda 
bir letlkras yap.bilmek Umldlyle lasrl• 
Ilı ıehlrlerlnde bir aerl konferaDı 
verecektir, 

ram bekler gibi kar bekllyorlar. 
Bizim letanbulda korktuğumuz 

1ağnrken, erirken ayrı ayrı birer 
dert açan kar burada aakten 
inen en bUytık nimet. 

Çok lıterim ki yurdum lnfç• 
reye benzesin. 

Halkımız buranıa ahallıl gibi 
temiz olsun, dllrüıt ollilUD, ıokak· 
larda pollı, belediye memuru 
sıörllnmHin. 

Bir ubah merak ettim. G .. 
neve'fn çarıı pazar yerini (hal) 
lerl gezdim. GöıUme reımt llnl• 
formalı bir belediye memuru 
olsun ,arpmadı. Fakat ıahcılar 
da, alıcılar da blriblrJne o ka· 
dar inanlı ve belediye nizamla• 
rına o kadar) ahıkonhkla 1adık 
ki zaten bir memurun görünme· 
ıine, hele emir, kumanda, yatak 
etmeılne IUzum yok. Geldim 
geleli sokakta gördUğUm yegAne 
resmi polis büyük caddelerde 
halka ve otomobillere yol ııös• 
teren lıaret memurları. Bunlar da 
olmasa lsvlçre poliılnln Unlfor
maaını tanımıyacağım. 

Annem de çok alaıb. 

Bir Leh Gazetecisi Mem
leketten 

Moıkon,, »8 (A.A) - Tae ajaHı 
blldlrlyorı 

Radelr, lzY .. tlJa ıautealnde raı:• 
dıfı bir Betkede, Leh ajaneıaın H 

l'a&et• Polıkanın Moıkondakl ayta11 
B•reon 'un SoY7etler birli tinden çıka· 
rılmaeı bldlHılnln Leh Buıaı Oıe· 
rlndekl yakalarını • aklılerinl • ince· 
llyerek diyor klı 

Bu yankılar, Leh ajanıının bu ha. 
dleenln rumt Hbeblnl ıazetelere bil· 
dlrmemlt olmaıuadan Uerl srelmekte· 
dlr. Bereon, SOYyetler blrlitl hakkın• 
da iftiralarla dolu haberler nrmeyl 
kendine lbtlıa. edlnmlıtL 

Yaz.dıfı razılar SoYyet • Leh mO· 
aaHbetlerlnl ftnalattırabllecek uydur• 
ma ıeylerl Jbtlva ediyordu. 

Taı ajanıının Ye laYHtiya •a.ıete
alaln V arıo•a aytarı Kovalıldaia Le· 
hlıtana d8nmeeine mfleaade edilme• 
mHln• iellace, ne Leh hOkQmell, ne 
de Lela baeını, SoYyet buınını Leh 
uluıuna karıı bu aytar tarafından Ye• 
rllmlı bit blr fena makaatlı bnberlnl 
l'lSıtereme.1ler. 

Leblıtaa reemt makamlarının, 
Beraoa'un yerine dGrOıt hareket 
edecek bir aytan Moıkonya glSn· 
dermHI için kendi yarı reımt nlşir-

Evde dalma Flora ile temaa 
ettiği için atııdan kapa kapa 
oldukça Franıızca da öğrendi. Ve 
buranın Jemeklerlnl teYmlye 
baıladı. 

Şehrin bUtUn umumi bahçe• 
lerlni öğrendim. lngiliı parkı en 
hoıuma aiden yer. 

Havalar soj'umıya baıladı. 
All Sami Beyin bitmek üzere 

olduğunu haber verdlil Pariı 
itleri yirmi gUn ıUrdU. 

Nihayet bir aUn ODU haber• 
ıiEce kartımda buldum. 

Kendini affettirmek için birik• 
tlrdlğf bUtUn formUllerl aarfettl. 

Dinledim, 
En son, benim en zayıf tara• 

fım zannettiği niklh me11le1lne 
aeldi, ellerimi tutarak: 

- O kadar llzUldUm kil Lakin 
artık meHle yok, haber verelim. 
Muameleye ba1la11nlar, bu bizim 
için .•. 

Sözllaft keatlmı 
- Üzüntüye ne IUıcum Tar. 

Iı, para, kazanç, bunlar daha 
faydalı ıeyler değil mi ya? 

istihza ettiğimi anladı, kııardı. 
baıka lAkırdı karııtırdı. Onu tam 
bir Parla dlSc!ıU yazlyıtindfa bul• 
dum. Çok yorpndu. 

Bir gOn: 
- Parlıten lıtanbula dönenler 

burada b!raı dlnlenirlermiı. Bari 
11n de ( Vooıe ~ ~a gltaeydin. 

• 

Çıkarıldı 
terine taYBlyıde buluaacalc yerde, 
Beuon'uo mGdaf aaaını yapmalarandan 
•• bunun ikl memleket mtlnaeebet• 
leriol bozacak hattıhareketlnl ta1Ylp 
etmiı olmalımAdan doları mtitH11lfl1o 

Prnda gazet11i de diyor ki ı 
Leh hUkumetlnin KoYalkıl hak• 

kında aldıtı tedbir Hla yerinde 
değildir. Leh hOkQmetl bunu yap· 
makla Beuon'un hattı hareketini 
tuvlp n t•tcl etmlı olmaktadır. 

Almanyada: 

Königsberg Kruva
zörünün Seyahati 

Varı on, 23 (A.A ) - KoDlaadlSr 
Şmurdt'ın kumandHındakl Alman 
kruvaz<SrD K8nisrıber•, dDa Gdlnya 
Jimanınn tirmittlr. Kontr Amiral Un· 
rug Alman konuklar tereflae bir akta• 
ıölenl nrllmiıtlr. Kont.r amiral n 
Alman kumandanı nrdlklerl ılSyln· 
l6rde iki memleket bahriyeeinla alya• 
retleri bu memleketler araeında meY• 
eut doatluk mOnaeebetlerinln en iyi 
delili olduğunu kayt n bu doıtlutun 
daha ziyade derlnleımt1lnl temenni 
eyle mitlerdir. 

Eıkl kaplıcaların pek meıhur 
olduğunu gazetelerde okudum. 

Benim bu iğnelerim onu çok 
müteessir ediyor. 

Bir hafta geçtiği halde nlklh 
meselesini tazelemeye ceaaret 
edemiyor. 

Bunu lSncı benim yeni bir 
alayımdan çokinmlı olmaaıoa 

verdim. Fakat bir gUn yine mahut 
arkııdaılermdan, it adamlarından 
bahıederken dedi ki : 

- Çok sinirli kadmıın Glll· 
1even. Ahpaplara kartı çekingen 
davranıyorsun. Senin gibi uyanık 
bir kadının bu kadar tltiı, nasıl 
diyeyim, bu kadar ağır olmaıına 
herkea hayret edlyor. 

YUıUne baktım ı 
- Ne demek istiyorsun? 
Bakı~Janmm ıertllğl onu Ur· 

kUtmUştll. Kekeledi: 
- Şey, yani demek istiyo-

rum ki, hayatımıza daha uygun 
daha tamimi nasıl anlatalım, 
daha neşeli olmak senin elinde .• 
değil mi? 

- Buna ne ltııum glSrllyorsun? 
Dilinin altında dönen fikirleri 

çözmek lliltİyordum. Fakat llrktll. 
Çeklndh 

- LUıcum değil, gençsin, gO
zel bir kadınsın. Sana neıe, gUl· 
mek, eğlenmek yakııır de onun 
için .• 

- Kadmı neıelendirmH, da· 
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-Vakvak 
Ağacı Gibi I 

1656 yılında n Martın aekizlnd• 
lıtanbul yeni bir ayaklanmlya f hl 

o!du. Bir tnkım yeniçeriler ve ıipahi· 
fer, 1\mdl srllul ean'atlar rurdu ola 
AlayköekO llnUne toplanmıılardı, d8r 
dilncO Mehmedl ayak dinnına çağı 

rıyorlordı. HGnkAr b• korkunç çatrı 
hta peki, dedi, k61ke sr•ldl, Mehter 
Huan adlı birinin verdltl ı6yle?İ din· 
ledi. Sunulmak letınlltn bir kfifıdı d 
• kBık pencerHlnden az.ablan bir iple 
cekilmek ıuretlle • alıp okudu. Bu 

kltıtta kapı afaeı, kıılar afuı, haı 
odabaıı, huaedar ata, HOnkAr hocaaı 
BUAJ l'lbl bırtakım earaylılarla tlç bet 

YHirin U'ln adları yuıb ldl Ye bun• 
ların lSldOrOlmHI lıtenll17ordu. 

Hüakir, k81k lSabde parlaya11 
palalardaa ye ,ıttıkçe çofalan ırDrOI· 

tGdeo GrktO, adamlarını botdurtarak 
ceHtleriol k6tklln altına attırdı. Ba 
cNetler, ayaklarına ip takılarak 

ıOrGtDlda, Sultanahmet meydanına 

srötOrllldl, oradaki flDU af acına 
aaıldı. Bu ataea oDdan eonra Vakvak 
atacı adı Yerildi. Mitolojik rlnyetlere 
ıöre Vaknk, lnaan kılıj'lnda yemlt 
nreD bir ataç lmlt• 

Tar.ıt adında bir ıalr, Atmeyda· 

nındakl çınarın nk•aklaıtatını 16· 

ıOnc• ıu be7ltlerl 1aımıtb: 

Guıt Merrlba erip taatanaı eAhUcelAl 
LerıenAk etti bu f&Yl'a ıedel lfAkı 
O ldu mahmQr alce m11tlmtldamı dnl& 
Camılkbal• H tarhettl blllnmH ılkl 

BatıbAnıfeletl kine wGzarı HJr•t 
Dikti Atme1danıaa ıa feHrl nknkl 

Bu nQ'aç, yDı yetmlı blr yıl ıonra 

Udncl Mahmut tarafından keetirllmlt· 

ti. Geçenlerde Avuıturya Baınklllnln 
Viyanada otomobllle sreçerken çarp
tıtı ağacın da timdi CGmlaur Reiıl 

tarafından onaylanan blr karar n. 
keetlrildlğlni ra.ıtıtelerde •kudum. o 
çarpıımada BatY•kllia kanıl 8lmlı· 

ta. Atacın vaknklaıbtına laa& getl· 

rllmlt olacak kl timdi k11llm11lne 

IOıum rlSrOlOyor. 
oa,andnracı bir loaaıı detll mi? •• 

il. T. Ten 

ha 1&mlmt yapmak erketfn elin· 
dedir. Dıdlm, erkek kadının 
arzularını,11vklerlnl keıfetmıll kil. 

Gnlerek lllYe ettlmı 
- Halbuki it adamlarının bu• 

na vakitleri yok detll mi? 
O ve ben ae ıöylemık iıtedi· 

ilmlzl, blrlblrlmlze pek iyi anla· 
lamadan bu tehlikeli babf ılın 
kaçtık. 

Sezdiğim ıu oldaı 
O beni evinin havaıına ve eı• 

yasına bağlanup kalan bir kadın 
olmaktan uzaklatbrmak istiyor. 
Kendi dllnyasında onun bir yar• 
dımcııı olmam daha hoıa Kide
cek. 

Bunu açıktan açıia anlatamı· 
yor. Ve galiba anlatıncaya ve be· 
nl kendi ist•ditl forma ıokunca• 
ya kadar blzlm nilclh iti ııcl· 
kecek. 

Ve böyle oldu. 
Bu bahsin geçtl!I gDnDn yir

mi dördOncU ıaatinde acele bir 
Prag seyahati çıkardı. 

- Mühim bir ılparlı, dedi. 
Eğer kaı:anablliraek bUyllk ka· 
zanç var. 

Onu geçirmek için her zaman 
istasyona giderdim. Biraz rahat· 
sız olduğumu aöyledlm. 

- Üzülme, dedi. Benim için 
bu seyahatler artık ç.arıı, pazar 
gezmeıl oldu. Rahabna bak. 

(Arkası Yar) 



(Siyaset Alemi) 
lııgi tere 
Niçin ltalgaya 
Ka~~şıdır? 

Habeo!stan muelul m6nnubetlle 
ltaly~n·n durumu halılkaten :orlaı• 
mııtır. Fa"at 1•11 ıamendn ıeboblyet 
verdifi b h•dl11lerle bu zorluhuırı 
endi4• upuıdtracak ıurelte artırmıthr: 

l - it.abet Ozeılnde iddia ettltl 
baldardeıı ~ 'tka, İtalya, l1Vlçrealn 
Te11eG J~niıen mınbka1ının da hal· 
y n topnldarından blr p:ırça olduğu 
kcneatındedir. Hele ıon zamıında bu 
toprakleruı ltalyaya ilhak edilmesi 
11.aım Jtelcii4lne dair ortaya bir takım 
14Jialar :ıtılmıttır. Te11cn'de çıkan 
Adula iılmll ltalyan gazeteıl, bu 
JOtdeıı kapatdmıı, mlldürD da teYldf 
edllmlttlr. 

1..trills ıautelerloln iddialarına 
bakıh\oak oluraa, ltal7anın J1tiha11 
fOD umanda pek artmııtır. Yalnız 
Habef!I!!.!!! detfJ, Habetldaadaa 
tıqlııa Afrlkada daha baoka 7erlerde 
de 18:1tl varmıf. 

la.rilia ıautelerl bu yırlerla Dtrl• 
lar olduğunu taarlh etmlyorlaraa da, 
ltat11.uın ıllıUnl dlktltl yerler ara· 
1ınd11 in.iliz Kaa1uı ile imam Yah-
1auın ldarul altında bulun&D Yemeni 
lıa1taltik)erl nıuhakkaktır. 

lf 
ltal1.u FaetımJ, hak olarak ku·netl 

taaı•aktadır. Uluılar kurumu H&11na 
dayanan buaDDkO barıt alhnlyetl ile 
lta11anw bak n adalet tallkkilerl 
aıuında tebaa tabaaa uthk vardır. 

BUyOk harpten ıonrakl davalarıD 
Ulualv Kurumu ın•lyuinden sr8rtUe· 
rek o kanal naıtulle halllncı mutlak 
ıuretto tarııffar olan lngiltare. Habeş 
meac'ea!nde, ltnlyanın, bu lıeyfi 
pıensiplnln tatbik yeri bulmasını 
mutlak ıurette istemiyor. Blnnennleyh: 

l:ıglltere, ltalyanın emperyalist 
lddlalnrınn artık blr " dur ,. dem k 
ınmanının geldiğine kanaat gettrmittir. 
Habcı me1elt&I, bu itte, bir veııllo 
olmuı Ye bıızı İnglllı m nfaat1erlle 
ltalyan iddiaları kartılnıtığı içindir ki 
bu "dur,. dey1f biraz sertçe knçmııtır. 
Yokta, laailterenin ltalyaya ıtop 
ıo r tini nrmHi ~oktnnberl bekleni· 
7ordu. Bu bekleylı biraz fnlaea 
ıOrdü amma nihayet boıa çıkmadı. 

Süreyya 
--······························-·························· 

Çerez Kablllnd n 

LAvhlmahfQzu 
Okurdum! .. 

Bir gUn 1Jdııcl Mahmut hiddetli bir 
samanında Şair İzzet Mollaya yal
aız çerçendeo ibaret kulaktan tak
ma camını bir göılük vermfj ... lzıet 
Molla bu camıız çerçeveyi kulağı· 
na tıkarak Topkapı lll?ayından 
Ediroalrapısına doğru bakmıya bat~ 
lamıo n: 
- HUvolhallakillb&d ı.. 
Demlı. Padieah lzıet Mollaya ne 
okuduğunu ıormuı, o da: 
- Efendim, şair Bakinin mezar 
taşını okuyorum. 
Demiş. Padiıahr 
- Ayol ! onun camı 7ok, na11l 
okuyor1un Y 
Diyince hnzır cevap t•lr: 
- Camlı olsaydı Lbhımahft1zu 
okurıium 1.. Cenbını Yermle. 

Tt/lı 

Bir Çocuk 
Babasını Vurdu 
Beykoıda kundura boyacıhlı 

J•pan Mehmet adında bir çocuk, 
kendisi aleyhine nafaka davası 
açan babaaı Şabana kızmıı ve 
evvelki akıam bıçaj'ını çekerek 
adamcağızı yaralamııtır. 

Mahmut Eıat Adalet 
Divanına Mı Gidecek? 

Dun lzmirden ıehrlmlze gelen 
eski TOze Bakanı Mahmut Esadın 
Lahey adalet divanındaki Türk 
Oyeliğlne tayin edllıceğl söylen• 
mektıdlr. 

lpar Kotraıı 
Moda denizcilik kulllbOnUn 

lpar kotraıı Pireye varmııhr. 
Fak at yarı yolda epeyce fırtınalara 
karıı koymuıtur. Son gılen ha· 
berleH iÖre içindeki OD lpOrCU• 
nua sıhhat Ye neı'elerl yerindedir. 

Erzurumda Şeker 
Fabrikaıı Mı? 

Erxuruı:ıdah blldirllen bir ha• 
bude, orada da bir teker fabrl• 
kaaı kurulmaaı muhtemeldir. 

SON DAKİKA - ,. 
~ELGRAF, T~-L~.!2~: .~~LSİZ HABERLERtj 

ingilterenin 
kindiğ. • 

1 

ita y 
Söy y 

-

Aptoı 24 

Elazizde 
Atatürk Anıtı 

Elazlz, 23 (A.A.) - Barp 
k .. ıab> sında yapalım Atatürk na 
tının açılma töreni yapıldı. 
rende binlerce halk ensp ktO 
Abidin Özmcn, {f,•ay Teriik G 
Yo köylerden gelon heyetle 
bulundular. Halkın ıevlncl 110 
ıuzdur. 

Fransızların Süel Yardımı Olmaksızın Zecri Tedbir- Türk 
feri Tatbik Etmenin Zor Olacağı Hesap Edilmiş.. Sanayii 

Parı •• ıa~~~-N;u~ı .. YENi • BİR ÇARE B~~U Genişliyor 
rla undıj'ına ıısre, B. ( Hoare ) T. lt ... l l 'l TI 
Ye (Eden). 4 eyllUe kadar eko· .ıne1ı ere, ... ~ a '11Q ,l~ e 11.0- Ek~::~~~~a~clv~yd:!ınd• 
aomik aııj'ların çarpıımaıı lhtl• 6 ~ 
malini bertaraf edecek bir uz• k l t • kiler, kısa bir müddet btasyondf 
laıma alaaı bulmaları için yetke nuşma S emırgor kııJdıktau, sonra Halkevlnc gi~ 

l · · mitlerdir. Burada kurulacak olat veri mııtlr. 
Gene 11nıldıjıaa göre, laıi- Londrı, 23 (A. A.) - Htlkümetin bu gecı Fran1a hbkümıtlne mensucat fabrlkaiınuı Ruıya?aa 

llz kablaeal, zecri tedbirler me- bir nota vererek laglllz kabinealnln dftnkU toplantı11nda alınmıı olan g~t~en Planlara aözden geçıril• 
1eleılnl derinden derine incele· k ı h kk d bil · bt ldi mı; • arar ar a ın a ıe vermeaı mu eme r. Bundan sonra ~abrlkanın kll' 
mittir. • Bu aabahld ıarllfU,Unden ıonra kabine blldlrlglne ıöre hOkümet rulacağı meydanına gidillmiwtifJ 

İngiliz baya kunetlerl baıku· ltalyan • Habeı anlaşmazlıjında yeniden bir ara bulma teıebbU,linde Burada heyet fabrika dlrektörq 
mandam Mueıal Slr Edward s T k h d ı rı 
Alllngtoa'un, DoYlaı ıehrfndekl bulunmak Diyetinde olmayıp ltalya ilo noktainazar teltrıl ftlnl Fran.. ile oYyet vo ür mU en ise 
toplantıda uzun uıadıya dinlen• 1aya terketmeyi tercih eylomektedlr. karıılamlilardır. • 

Tem 1 atma törttnf bınlerc• 
mit olmaıı da kayda deter. lsviçre'de Fatlzme Kar ı Genel Topl ntı balkın ıştirakile çok parlak olmu~ 

lngillz bOkftmett. Fransanın h tll .. I ı 11 i ti 
karada Ve d.Dl ... de ı"el yardımı Yap il ması Y ak Edildi ar re soy er ver m ı r. 

.. u Nazilli Halkel ba§knnı hıra• 
olmaksııın zecri tedbirleri tatbik Berne, 23 (A.A.) - Faoizm ve Şarki Afrika anlaımazlıA"tna fından Nat:illiler adına v ril n bit 
etmenin çok ıor olacağını hesap karıı yapılması tasarlanan genel toplanb y s k edilmiştir. Bu ı6ylevle törene baıl nmııtır. Bun-
etnıiştlr. toplantıda birçok hatipler ıöylevler verecektL dan sonr Ekonomi B kanı Celal 

H rhalde lngilterenln uzlaıma f • , B yar kilrsiye çıkarak çok önemli 
eı:ginliğl ve Fransa ile it berıı- taly - Habeş Komısyonu Bern de bir söyl v verml , sık ık elk , .. 
b rliği arzuıu kaydedilmektedir. Berne, 23 (A.A.) - Italyan - Hnbe komiıyo u a~aıı buraya lanmısbr. Cel l Bayar alSylevinde, 

DJplomatlar, no bah sına olur- gelmişlerdir. Mesailerine burada dovam decektlr. Azalar, federasyon endü teri lnnındn başnrtılan v; 
sa olsun Yakıt kosanmnktndır. reisi ott:ıyı ziyar t etmlşlerdfr. cumuriyetin başaracağı işleri 

Cenevre tUzUiüne göre, It iye, ı ymı tır. 

durum hakkındaki raporun ulu&• B. y d Gazı· Enstı•t;;su·· e iz lrd n A rahş 
lar sosyeteıl konıeylne verildltl ıga angın an " lzmlr, 23 (A.A.) _ Ekonorolı 
gllnden baılıyarak 3 ay tamam 'T' l b Al b 
olmadıkça harbe ba§lıyamaz. Sonra 1. a e e ınıyor Bakanı Bay Celbi Bayar, ugfiJl 
85yle olmaıa, konHy, paktın 15 A k ( öğleden evvel Cumuriyot Halk 

dd ı h k Biaa ( Öıel) - Yangından ° ara, 23 A.A.) - Gazi partisi baıkam ve lb:Um incit 
ve 16 ncı ma e eri U Omlerlne Kızılay tarafından çok dOtkUnlere egitim enatltUa cylllld bUt n lbracatçılarJyle mfistahsfller m~ 
ğl.Sr , zecri tedbirlerin tatbikini dağıtılmak Uzere ıarbaylığa 300 kollannn talebe lacaktır. Bu yıl me slllcrl arasındn yapılan toplan-
derplf etmekle mUkeliıftlr. lira a-Underilmiıtir. Bu para yok· almacnk talebe ıayııı geçen tıya ba kanlık ettikten sonra ınat 

Gazeteler, kabineden karar ıullara derhal da§'ıtılmııtır. yıldan fazln olacaktır. 13,30 da temel atma törenlnd• 
almağa IUzum kalmaksu~ın, baı• y k 1 k b D •• Ç k J bulunmak Uzere hareket etmiştir. 
bakanla an bakanı araaında ya• ersfı: a ıp ta me te • yer- un an ır ı ua 
pılacak bir danıımadan ıoara, leıtirlJen fakirler, yakında tamir B • ,,.,.. V I J Defro/ 
ambarionun kaldırılabllecej'fnl edlJecek eskJ dfspanıer binasına lT .1 oren .1 apltUf C~ 
latrih etmektedir. kaldmlacakbr. y ana-ından uray Çankırı, 23 (A.A.) - Ata- 're Altın 

dairesi 6000 lira kadar bir zarar I' ~ 
Fran•• Yeni Bir Çere Buldu glSrmUıtftr. tUrk'nn Çankırıya Uk defa gelişf. 

Roma, 24 ( Özel ) - Sinyor v. l nin onuncu yıl dönllmll mUnaıe• 
Muıollnl ltal7anın Ulualar Kurumu .1 UgOsıavga betiyle bugOn saat 10 da b&1tığı 
tarafından 4 Eylülde yapılacak V b d yerde bUyük t6ren yapılmışbr. 
toplantıda mutlaka hazır bulun· na İnesin e Bu mllnasebetle Çankırılar Ata• 
maıı için Fransız Baıbakanı Mösyö Bclgrat, 24 ( Özel) - Yeni tllrk'e ıonsuz ıaygılannı ve can-
Lavalln yaptıg· ı dostane telkinlere dan bağlılıklarını gUıtermlılerdlr. 

kurulan genit bükfımet partiıine llb tıı d l ı ı 1 henUz cevcp vermemiştir. T ( Adl" ) ay, uran o ayıs y e top a· 
alrmek fıtemiyea üze ıye h Ik h hlik ı h k Fransa ltalynmn bu toplanhda • O nan a a ava te es a • içtimai Yardım ve rman Bakan- kı d bl n ı i · 

bulunmaktan bir ıey kaybetme• k l n a r suy ev verm ştır. lım kabineden ç.e ilmiş erdir. Ç V p 
yeceği dtııUnceaiodedir, ılra &rS.., af e eçe 
bu toplantı 3 Ağustoı toplantısı Evkaf n Islahı 
gibi fevAkd de mahiyeti haiz de· Yenı· Kadro ile 30 Memur Yasakları 
ğildir. Adi bir toplantı halindedir. 
Mihekerenin ruznameıl iae dolu· Açıkta Kalacak Afyon, (Özel) - Çar9 f ve 
d r ltalya Habeı lhtilAfı da b peçelerm kaldırılma11 kararlaıtı· 

u • • u Ankara. 23 - EYkafta yapı· dolu ruzna111enin 22 inci madde· rılmışbr. Karnr ilan edilmiştir. 
sindedir. Biaaenaleyh kooıeylo bu lacak değişiklikler sırasında * 
maddeyi eıtizakereye vakit bula• tatbik edilecek yeni kadroda Senirkent, (Özel) - 1 ngus· 
maması mli111kUndUr. Yani anlatılı· ancak 30 memur açığa çıkarıla· tostan itibaren kadınlann peçe 

k . F l ı k d caktır. kullanması yasak edilmişti. Bir yor ı, ransa u us ar urumun a Yeni evkaf teikilatı kanunu 
Italyayı bir isyan yapmıya ıe•· eylülden itibaren de çarşaf kuJ. 
kedecek hidfae tıkmasının 6nlinc hazırlanmaktndır. Bu kanunda lanmaları yasak edilmljtir. Kadın· 

k 1 l b 1 • 4 evkafın banka teklinde idaresi lar manto O'fyeceklerdlr. geçme ç :ı u meae enın o 
eylfılde do konuıulmamasını iıt.. taıuvuru a-öz önUndo tutulmak· * 
mekte, lhtllAfı ıDrllacemey• bı· tadır. Biga, (Öıel) - Uray kadınla• 
rnkmayı tercih etmektedir. Doğru De~il rın çartaf Ye peçe kullnnmalarını 

Temin edildiğine g8re Sinyor Ankara, 23 - Fener!er idare• yasak etmiş ve sokaklarda da 
Musolini Franaanın bu telkinlere ılnln satın alınacağı hakkındaki dclal!ar bağırtarak bu ya1atı 
teahhUt mahiyetini Yerine Uluslar haberlerin doğru o!madığı onla-- herkese bildirmiştir. 
Kurumuna lıtlrakl redde~memHi Seyriıef ainin Borçları 
mOmkUndUr. ıılmıştır. ................................. _.......................... Ankafa, 24 ( Özel ) - Eıkl 

ltelyanlar lnglllzlere 
meydan okuyorlar 

Roma 24 (Özel) - ltalya ga
zeteleri uluslar kurumunda ltalya 
eleyhinde bir karar verilecek 

olursa ltalyanın bu karara kartı 
koyabilecek kuvvete malik oldu· 
ğunu yazıyorlar. (Curnale Ditulya): 

- ltalya aleyhinde zecri ted• 
bir alma kararı harp demektir, 
diyor. ltnlyanm icnbında lngilte· 
reden çekimiyeceğini lhsaa ıdl• 
yor. 

İtalyaya Hububat Seyrisafoin idaresinin borçlarını 
ödemek için çıkarılan tahviller 

Satıyoruz maı ssndıkıorma g&nderıımı,ur. 
Iran San'atları Kongreıi 

Habcılatana karşı harp için 
seferberlik yapan ve Afrlk11ya 
knlobalık bir ordu gönderen Ital· 
ya harp ıtokunu temin maksa· 
dile hariçten bol bol mal almak· 
tadır. Bu Taziyet bizim piyasa-
mıxada teıir etmlt ve Italya 
bilhaasa bububatınuza baıhca 
mUşt()rl vaziyetlno girmiştir. 

Ankara, 23 - Moıkovada lO 
eylCıldc toplanacak olan han 
aaıı'atlan konıresine biz de 4 
mllmessille ittirak edeceğiz. 

Yine Orman Yangını 
Muğla, 23 - Yılanlı dağında 

orman ynn~cnı çıkcnş, jandarma 
mUfrozelori ve halk yangını .an
dUrmoye sıltmiılerdir. 

Ankara, 23 - Şimdiye kadat 
yapılan araştırmalar neticeaindct 
memleketin 19 yerinde petrol 
bulunmu~tur, 23 yerde- de altııı 
madecinc raıtlanmıştlr. 
Sivaa·Erzurum Demiryoh.1 

Erzurum, 23 - Şarkn gidelı 
demiryolu Sivastan itibaren 23 Un• 
en Mlometreye kndnr yapılmıştır. 
Buradan da Sivnsa doğru inşaata 
başlanması dUıünülliyor. Bu yol 
Snnkamışa kadar uzahlac khr. 

Evkafa Yeni Tayinler 
Anknra, 23 - Evkaf Genel 

direktlSrlüğtl muavlnliA"lne vakıf 
pnralar direktörll F nhrl, onun da 
yerine Samsun huıusi idare cil• 
rektörU Kemal tayin edilmişlerdir· 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu akıamki nöbotol eoıanelıor 

ıunlardm • 
EmlnöaO ( BHHIOD ), KOçtll<p•· 

zar ( Yorsi ), Alemdar ( Etref ), Be• 
yaııt ( Cemli), Şchzadıbaıı (Har.ıdi) 
Şehremini ( Nuım ), Samıtya ( F. "• 
fılo• ), Fener ( H811mettla ), A' 11'.l• 

ray ( Sıırım ), Karagllmrfllı (M. 1 ntJı 
BainrJclSy ( l.tıpan ), Şltll ( M •• çk• 
Fıyıl }, Galata ( Kapıiçt ), Ber::>t1° 
( itimat ), Tepabaıı ( Kfnyoll ), 'fak• 
ılm ( Tnrlabaıı ), Boıiktaı ( Rıı.: ), 
HaaklSy ( Yeni Tilrklye ), KnBımp:'~ 
( Yeni Tur;m ), KedıklSy ( Sotra.-ı 
ye Üçler ), BllyUkada ( Mebuıd ), 
Heybeli ( Tanaı), ÜılcUdsr (Mer~eı)ı 
B•yko:ıı ( Beykoz. ), Paıabahçe ( P•• 
ıabahçe ), Anarfoluh!nrı ( Anadcı.u• 
hlaarı ), Rumatlblaarı ( Ruaıelthlıarı}, 
Sarıyer ( Oaınan ) . 
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Almanyanın 
Demir Çubuk 
ihracatı 

Berlln ( Ôzel) - Almanyanla 
Tilrkl 

8 1 1 endllılriıine alıcı 
9 g bulmak için Y•P" 

ilr alıcı bğı çalıımalardan 
olrıgor verimli ıonunçlar 

alınmaktadır. Almanyanın baılıca 
alıcılarını bu aon zamanlarda 
uzak ve yakın ıark pazarlan 
teıkil etmektedir. Meseli demir 
çubuk ihracab lçln yapılan çalır 
malardan alınan ıonunç bu da• 
riımdadır. J 935 7ıb ilk dört 
ayında ihracatın yapıldıtı mem• 
leketler ehemmiyet ııraılle 181• 
ledir ı 

Çin 74,281 KentaJ 
Eıtonya 16,323 " 
Bulaarlıtan 15,676 ,. 
Finlandiya 12,509 " 
TllrklJe 8,006 " 
Hiadlıtan 4,688 ,, 
Geçen yıl için 1apılan lıtatla• 

tikler mukayeH edilince TUrkl· 
yenin 1934 yılanda Almanyanan 
alıcıları arasında hiç yer almamıt 
olduğu aörnimoktedlr. Bu duruma 
iki memleket tlcar t mUoase· 
bntının arhvına yeni bir örnektir. 

~ 

Sovy t Rusy ıtmdlye kadar 
S 1 R muhtaç olduğu 
ovg~ ",~ kauçuğu tamamilo · 

ga 00 &an f dışarıdan almak 
kauçuk zarur tinde idi. 

Birkaç. Jıldanbori geniş Dlkede 
kauçuk l!ğacı yeti tirmek için 
m k &arfedtlfrken bir taraf tan 

de ısun't kauçuk itinde de llerile
o ek için çalışılmaktadır~ Bu :1ıun'I 
~au~uk fıpirto e sına dayan· 

akta olup buglln Uç bUyUk 
labrlknyı lıletmeğo veallo ver
mektediı·. Bu Uç fabrika geçen 
1934 yılında 11.300 ton lmaUUta 
bt,lunmotlardır. Bu yılan ilk beı 
ayanda ise ıun'I kauçuk fabrika· 
larınm lstlhaalltı on bin tonu 
ıımııtır. Tahmin edildiğine gire 
bu 7ıl lıtihıallt yirmi bet blD 
tona Yaracaktır. Yapılan plana 
g6re kurulacak yeni fabrikalar 
ıayealnde Sovyot Ruıyanın yakın• 
da ecnebi iauçuj:una olan ihtl· 
yacının tamamlle önUno geçllocoğl 
ye memlokotte bu lstlhsalitın 
kGkloıeceAi tımlt edilmektedir. 

lf 
Sofya, (Özel) - Buradan 

Bal arl•tan- ihra~ç edilen ilk 
g yedı Yagon Bul· 

dan •eb%a gar domatesi Al· 
ihracatı manyeda 100 kilo 

gramı, brotu besablle 34·38 
marka aablmıştır. Felemenkten 
ıolen domatesler, Bulgarlarınkine 
rekabet ettiğinden bunlann fiatmı 
biraz dUol1rmüıuır. Almanyada, 
F elemcnk domateslorlnla 100 
klloıu 40-58, Italyanlarıa da 3~ 
44 marka aatılmııtır. 

--·---·· 
OSMANLI BANKASı 

TÜRK ANONiM ŞİRKE11 

TESİS TAR1Rtı 1868 

Sermayeai: 10.000,000 İngili• llruı 

Ttirkiyenin baıbca oehirleril• 
Pariu, Marsilya, Niı,Londra n 
Mançesterde. Mılır. Kıbru, Irak, 
lran, Fili.atin 'Yf Y unaniatan' da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 

Suriyıt ve Yunanistan'da Filyalleri 

urdu. 

Her tUrlU banl<ı muamalelırJ 
yapar 

ION POfTA Sarfa il 

Tlratro Mektebinde Bir Saat... ...,., -1(.-.,.-. "'-.1ct-ıı11arı_ ...... ,; 

E D • D 1 Ok t ) Hafla Tatili n erın ers er u u ur Memur Ve 
Ev•eli içeri

den biri haykrıma 
lfitildl, ıonra bir 
ıea boğuk bo
ğuk bağırdı. Bir 
iki piyano hqu 
öttü, döıemeler· 
de hırstan, hid-

- Bir .. iki •• Rana Kııım !. Üç .. Bir .. 
Ayaklara Dikkat!. iki .. Üç .. Rahmi, 
Rahmi Allasen.. Bir.. iki ! .. 

olarakl kabulle· 
rini elde ettim. 
Sonra Ertuğrul 

MuhıJn de bura· 
dan ~ çıkanları 
tercihan olmayı 

•adetti. Şimdi en 
buyuk 11, Tnr
klyede tiyatroyul 
1 a z 1 a lathrmak, 
halk ile tiyatro
yu blrlblrine ada· 
makılh dllğUmle
mektlr. 

detten gllmbllr 
ıGmbtır öten 
ayak aeılerJ du
yuldu. 

Hayır, ıaıma• 
JID, cinayet. ka•• 
ga, dövllf flbl 
bir ıey dej-11 •• 
Tlyatrol mektebi 
çahııyor. GIU· 
hane tparkının 
aık Ye kocamıt 

•taçlarına bakan 
Alay kaıkllnUn 
loş salonunda 
derı Yar. ikide 
birde ritmik danı 
boca11 Celilin 
ince, tiz aeıl 
duyuluyor: 

- Rana, Ra· 
na!.. Ayaklaranı 
kullana mıyo11un 
canım!.. lJlraz 
dalıa dikkati .• 

Dıf&llda yfna 
ritm~ dana gii
rllltnlerl, kısık Yo 
boiulı piyano 
Halerl duyulu• 
yor •• Der1 hocam 
CeJAI, aoslnl pi
yano ftl'Uflanna. 
uydurarak batı· 
rı1orı 

- Bir .• iki .• 
Üç .. Bir •• Rahmi, 
dikkat!. iki .• Üç •• 
ŞeYket canlı .•• 
Rana, kızım, al· 
lasen... Bir •• iki •.• 
Ayaklar, ayak· 
lar .•• Celil Tab· 
ıin devam edl· 
yorı 

Sonra piyano: 
u Dam, dam, 
dnm! •• ,, Öttükçe, 
dBwemelcr 6tll· 
yor, pencereler 
aaUanıyor .• Tale
be, birer llıtik 
gibi kollarım bU· Tiyatro mlktebi talebeler! ritmik dan• hociaJara CılAlle bfr arada n klbik 

- Bu yıl yedt 
gencimiz diplo· 
ma alıyor. içle
rinden yalnız biri 
erkek ••• Yalanda 
imtihanlara baş· kllyor, bacakla• 

rını ~eriyor, baıını arkaya ata· 
rak gözlerini açıyor, tavaııa 

bakıyor, boynunu klvınyor, aöz 
kapakları kapanıyor YO öo• ya• 
byorlar. 

Hani, blraı billyaya dalap da, 
bu genç talebelere birer Hint 
kosttlmil glydluenlı, kendinizi 
bodlıtlerln mabedinde ıaoacaku
nız. Gök yllzUnden 6yle ıttzol 
merhamet dllenlılerl var kL •• 

~ 

Tiyatro mektebi belki ılze 
biraz tuhaf aellr, bU&bUUln baı• 
ka ıeyler tahmin edeniniz amma 
biç de bildiğiniz gibi değil. 
Meaeli burada yalnız bir &an· 
dalya Uzerlne çıkıp : 

- Ey kılıçlarının llzerindon 
ılmıekler çakan ve zaferler ya· 
ratnn.... Dlyo bangır bangır ba
tırıldığını .sanıraınıı. Hayır. BU· 
tün bunlar çok geri kalan, basit 
ıeylerdir. Yanıbaşımda ayakta 
duran mektep hoca1arandan Ce
lil Tahsin diyor k1: 

- Bizim tiyatro mektebi Uç 

ıınıftır. Üç sınıfta da okunan en 
önemli der&ler arasında komedi 
tarihleri, komedi tatfılikab, mak• 
yaj, entenaiyon1 mitoloji, tanzi
mattan ıonraki bizim edebiyat 
eski Yunan edebiyatı, SkolAıtik 
klaaJk Pıikanaliz, eatetlk, koıttim 
tarihi, bir de tatbikl ruhiyat .• evot. 
taıtınız değil mi?. Bu tatbiki ruhi
yatı ban çıkardım. Böyle bir t•Y 
olmaz amma, yapmağa çolıtıyo· 
rum. Celil Tahsin kız talebenin 
azlığından tikAyetçl: 

HAii kızlarımızı bu mektebe 
alıştıramadık gitti. Gelmiyorlar 
efendim, gelmek latemiyorlar. 
Eski zihniyet, yani ıu kötll 
.. tiyatrocu ,, zihniyeti bir türlll 
ıillnemedi, gitti. Şimdi beı tane 

Qbayan Yar. Halbuki bizim ıimdild 
vo mllıtakbel .ahnemWo bayan-

danalardan blrlnde 

J lara bOyUk ihtiyacı Yar. 
Celil Tahsin ·' Ayan ,. ın kıy· 

met ve bDyllklUj'llnll 0 bayan ., a 
da •ermek Jçln telAffuıunu aynı 
ıekilde kullanıyor. Bayan, baıan 
"Ayan,. oluveriyor. Ne ziyanı var 
değil mi? .. 

Bu tiyatro mektebi bana bir 
bektqi hlkAyeaini hatırlattı: Hani 
bektaıinin biri çamurdan ioaanlar 
yapıp yapıp kenara koyarmıı. 
Sormuılar: 

- Ne fayda, demff. Can 
•eremediktan ıonrL •• 

Tiyatro mektebi de bir nevi 
insan imallthaneıd, yani bin bir 
çeıit tabtati, hDvlyeti, ıekll içine 
alan bir insanı yaratan mllbarek 
yer.. Fakat hangi tiyatromuza?. 
Yalnız Şehir tiyatroıuna mı ? 
Halbuki eskilerin daha yirmi 
aene bol bol yaşamıya niyetleri 
var. 

Bunu bana Celil Tahsin de 
&8yledi: 

- Çocukların istikbali için 
baı vurmadığım yer kalmadı. 
Mütemadiyen dolaşhm. Evveli 
tiyatro akad.,mldne imtihansız 

.... Son Posta -iLAN FIATLARI 

1 - Gazetenin esaı yuısile 
bir eütünun iki 1atırı bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına &öre bir 8&D· 

timin ilan fiata şunlardır ı 

ıayfa 1 H~fa 1 aa~a 
1
aayfa Diğer ı Son 

1 5 yMln aayfa 

400 250 1200 100 60 30 
Krt- Krı. Krt- Krfo Kr1o Kr .. 

8 - Bir aantimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar " 
tut.cakları yere göre 
santimle ölçülür. 

I lıyacağlz. Öyle baıtan aavma bir 
imtihana da değil. Muharrirlerden 
1&n 'atkirlardan, artistlerdtn mil· 
teıekkll bir mümeyyiz heyeti de 
var. ilk temeli ben attıiım için, 
bu ilk mezunlardan en çolt. kıvanç 
duyacak olan yine benim.. Değil 
mi?. Hakkım değil mi? 

Bb Celil Tahslnle konuıurken 
kliçllk Kemal geldi ve mD&aada 
i&tedi. 

Dııarda fısıltılı bir konutma 
oldu, kapılar açılıp kapandı, ders 
durdu, piyano durdu, danı durdu. 
Fakat hiçbir gilrilltli yok. ln&an 
bu &e11izlik ve durgunluktan nem 
kapmaz olur mu?. Nihayet birkaç 
dakika sonra Celal Tahılu geldi 
va meseleyi halleti: 

- Efendim, bizim Bayanlar• 
dan biri dans kostumllnO evde 
unutmuı .. Burdakilcırdeu birini de 
giymek iıtemiyor. Sağ olsunlar, 
Bayanların kaprisleri bol olur. 

Piyano yeniden baılamışlL 
ritmik danı hocasının sesi yine 
duyuluyor: 

- Biiir.. lkiiii.. Kızım Rana •• 
Kardeşim, hah oluyor .. Üüüüç!.. 

Tiyatro mektebi, blltün teva· 
zuuna rağmen içinde en çok ta• 
nınmıı hocaları saklayan bir mek
teptir. Muaahip zade Celal, Se· 
niba Bedri, kUçUk Kemal, 
Celal Tahsin ve Şükrü her 
akıam aaat beşe doğru &eı· 
aizco derslerine geliyor, &esaızce 
aidiyorlar .. 

Celal T ahıin: 
- Bu yıl, haftada dört gece 

temsilln:ıiı Yar. lb&e'oio Hortlakla
rını, Körleri, Ifljen'iyl Moria Mete
r;nlkten filin bazı piyeıleri temsil 
edeceğiz. Gelecek Marta kadar 
buradayız. Sahneyi do bllylitUp 
geniıletiyoruz. 

Biraz ıonra denhaneye girdik. 
Piyano başında oturan Celilin 
yüzU ter içinde .. Sıcaktan yerinde 
duramıyor, hep o titiz, düşkün 
halile mütemadiyen aöyleniyor: 

- Şimdl ilsllncü hareket.. 

Müstahdemler 
Bir okuyucumuz bize yazdığı 

bir nıektupta, tirket, yazıhane 
veaair yerlerde memur Ye mUı• 

tahdemlerin cumartesi gUnleri 
ıaat 13 ten sonra çalııtmldıkla· 
rını bildiriyor. · 

- Hükumet bir hafta tatili 
kanunu çıkardı, diyor. Bu haftn 
tatili kanununa göre şirketle. ı 

yazıhaneler •eıafre cumartesi san t 
13 ten itibaren tatil yapm" < 
mecburiyetindedirler. Fakat l : 
de bunun lçyUzn var. Bu, t irke ., 
ticarethane vesalr yerler, cumar~ 

teai günü öğleden sonra kapıla· 

rını, kepenklerini kapayıp, me· 
murlarını içeride çalııtarmağa 
mecbur bırakıyorlar. Bu huıuıta 
alakadarların naıarıdikkatini cel· 
bederlm. 

KUçUk Şirket Vapurları 
Boğaza lıleyen Şirketi Hayrly& 

vapurlarmın bazıları küçllktUr, ild 
katlıdır. Bir katı gllverte, ikincl 
katı salondur. BllyUk şirket va• 
purları gibi üçUocll, alt kah yok· 
tur. Halbuki yaz mUnaaebetile 
terli terli bu katlardan birine 
oturan mutlaka hastalanıyor. Çün· 
klı •· .nd kat ta rUzgAra moruz. 
Bin· enaleyh, alt !·at pencereleri
nin kapatılmn&ı içirı alakada larm 
nazarıdikkatini celbederim. Bu 
&uretle isteyenler Ust kata çılnp 
ba\·a alabilirler. 

Okuyuculannızdan Niyazi 

Okuyucu rımıza 
Cevaplarımız 

Menin 1.hsaniye mııhnlleıindt bakkal 
Tlmur oğlu M. Şen Tonaya: 

Yapacak bir.. ıey yok. Bu, 
daha ziyade bir suitefehhümdco 
ibarettir. Sakin olmanızı tavaiye 
ederiz. 

j{ 

Lüleburgaz Kanşt ranlı bakkal 
Ahmet vasıtruıile Osman oğlu Omere: 

Kültür Bakanlığının bu lıu· 
ıustakl tamimi bUtlln Maarif 
MUdUr!üğU, Uıo ve ortamekte}6 
mUdürlilklerlne gönderilmiştir. Bir 
kere de oralara baıvurup malumat 
edininiz. imtihanlar her sene 30 
eylfılde başlar. MUracaatler Dlha· 
yet 29 eylulo kadar Maarif MU
dürlüklerine bir istida ile yapıl
malıdır. Daha fazla malümat 
almak istiyorsanız 10 temm·Jı 
tarihli gazetemizi okuyunuz. 

Haydi, biraz açılın.. Tamaı •• 
Batla yorum •• 

ParmBklarlle pıyanoya vun p 
ses çıkardıkça gençler mncu ı• 
lar gibi çevik Ye aleatiki ~ -ı• 
reketlerle ıağa sola kıvrıhy< r, 
öne arkaya bUknaıp, u .. amyc r
lardı. 

Bir aralık töyle kenara f. • 
çerken talebelerden beyaz pant :ı · 
lonlu, kftçlik H m·nyoıı bir ge ~ 
kız elini uzath, elimi sıkac . : 
sandım. Az kalım ben de uzat .' 
bu teklifs:z " teıerrUfe ,, boyu ı 
eğecektim amma, piyano llçüo U 
notayı çaldı ve genç kız glllerck 
elini yukanya kaldırdı. 

Çıkarken küçük Kema.ln 
ıitemlerine uğradık : 

- Resmimi mi?. Hafazanal• 
lah !.. Aman efendim, inayet edin, 
bırakın.. Sonra resmi basıp da 
altına: Vay işte b izim •• mt f• 
huuuuur L ,. diye bir şeıler ynz• 
dınız mı. bir hafta hnıta yntı· 
rırsınız beni l .• 



Kadlk6yde Muhakkak / 
Bir Deline Var ~ 
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Yabancıların Kiliıeye Doğr:u ll•rlediğini Gören Bekçi, On
ların Yüzüne Teker Teker Ve Uzun Uzun Baktı •• 
Gene kız demir parmaklıklar

la ayrılmıı olan ayazma tarafına 
baktı. 

Ve ıonra kJlfseye dojna Jl
rtıdtı: 

- KIU11ye girmemi• lhımdar. 
Yabancıların kiliseye dotru 

llerledlj'inl gören bekçi hepılnln 
roznne teker, teker bıktıktan 
ıonra: 

Ôolerlne doj'ra geçtlı 
- Efendiler dedi nereye p 

cUyoraunuz. •. 
Ayaama 1andadır •• 
Ruı papazı: 

- Bbe klllıenlD kap11ıaı a ... 
Diz otlam. 

uıatb Ye elektrik dtıJmeaial ç .. 
virdi. Kubbeden aıatıya dotru 
aarkan bir avizenin ampulleri 
birdenbire 7andı... ileride bir 
Meryem reıml albnda mum ya• 
oıyordu. 

Buruı bir kuyu ılbl 101, , .. 
rindi... Kal kokuıuna karııaa 
kuYYetll bir ı&nlUk kokuıu 6ltl• 

mO hatırlatıyordu. Zemine ı•niı 
tqlar d«SıeamlıtL GeDf kıı ba• 

tını kaldırdL Dert yanm kubbe 
llıttln• oturm., olan nal bUJlk 
kubb~y• baktı... Aılıe reılmlerl 
ba 1an kuanlıtaa lçbade perde
leri• araaındaa bakan lnıanlara 
benzl1orlardı. Karııda duyuda 

bir kıımı tamamlle bozulmuı, bir 
kıımı ıayet iyi kalmıı bir r11lm. 
Mahıerl •• ıon muhalreme1I ıts .. 
terlyordu... Siyah 11kalh papaa 

ilerledi. Haçın ve Azize taa• 
Ylrlerlnia hepılnln önOnde la-
tanoı çıkardı. Ötekiler 
baılarından 9apkalanaı · dahi 

çıkarmamıılardı, etraflarına dik
katli, dikkatli bakıyorlardı. Genı 

kıı ıml11klam olan bereılnl ııka• 
naca ıf yab keılk dtız ıaçluı mey-

dua çıktı.. incecik bir Jlıl lmıl 
dudaldan Yardı. V • alaca kuan
hkta bile ı&ılerl ,.,n bir ılmrtıt 
flbl ıııldıyord .. 

( Arkuıyu) Dedi, namuıla bekçi oa lira 
için bir papaıa dahi olıa ıecenba 
bu aaatlode kaps açacak bJDette 
bir lnıaa detlldl beıbellL 

- Siz ayazmayı lıtedlnb malı- / 

terem papaı efendi dedi. Aya .. 
maya alrlnlL. Fakat kllfHye lld 
ıokamam. Ba ıaatte lmkAnı rok. 

Meslek Ad.amları 
Arasında 

Kilisenin ye kllIHnin içindeki 
kıymettar ıeylerln yeglne muha• 
fı19. V • ldmaeye kıpı açmak Di
retin de detlldl. 

Papaı onua itirazlarını I11tm .. 
mit ıJbi tekrarladu 

- Bize klli1e1ı açınıı ••lldım. 
Şiıman ıarııın adamı 
- Aramızda bir 1alnı1lık 

oldu dedi. Ben klllse1I ılze a..
mam.. Ben ayazmaya ıtrmek 
lıtedltlnlsl ıannederek kapı 
açbm... Buyurunuı on liraya .• 

On lirayı cebinden çıkardı •• 
papaza doj'ru uzattı ... Fakat tam 
b• anda dehıetle irkildi Ye 
hafif bir 11yha çıkararak ılll 
ıeklldl. 

- Suı •• 
Alnına dokunan ıotulr bir 

demir bnton •DcudOnll doadur
muıtu. ÇtlnkD en arkada duru 
uzun boylu adam adeti bir 
cılrlrt• gibi ııçramıı ta yaaına 
ıelmlı ve tabancaaını çıkarua~ 
onun ta ıakatına dayamııtı. 

Bu manzarayı gören ı••ç 
kıs da bir 1ayha kopararak ı•rl 
c•klldl fakat kı11 boylu adam 
onun kolunu 11karak bir nefeı 
flbl hafifı 

- Suıunu diye flııldadı. 
ıllrWtO etmeyiniz. 

Genç kız tlmcll tırnaklanm 
onun kollanna Adeta talrmııb. 

- Ne yapıyoraunuz? dedt. 
- Bir ıey 7apmıyorus... Hft 

bir ıe1 yapmak nf yeUnde olma• 
dıjımızı bilmeniz IAıımdu. Kanpk 
•e dolambaçlı itler lıteml1onu.. 

Genç k'dın _Jlpı bir .Oa .a,. 
lemek lıtedi. Fakat kıaa borl• 
adamı 

- GDrOltG ıtıpeylDlz aıl••• 
dedt. s .. ımıaı mahalleden duya
ıaklar •.• Seılmb duyulur ye eter 
bir hldlse çıkıraa... Onun ba• 
tına ıeleceklerl elbette tahmla 
ıderalnb. 

Genç laı hep korkudan bl-
1UmU1 ıözlerle tabancaya bala-
1ordu. Ne ınk ,Orleyor, ne ılm
ıek çakıyor; yatmur ne tf ddetJt 
yatıyordu. Rahip kuıııındald 
manıaraJI ıörmDyor muı flbl 
ıaldn bir ıeıle tekrarladı ı 

- Bize kllltenln kapı,ını 1919 
nız oğlum 1afmurdan pek ıılan
dık... Sıraıldam olduk bir aa efl'" ••I f çeri girelim. .. 

Şiımaa bekçi tltre1ea ellal 

(Bq tarafl t lael Jlıde) 
tim. Baıladım ıarajda ıahımıyL 
Garajda otomobil, otobtlı tamir 
ederler, bazan arabaları ,Urtıtmek 
icap edince arkadan ltmekliifml 
ılSylerlerdl. Ben otomobilleri ilk 
önce arkadan iterek ytırtlt• 
mekle lıe baıladım. Sonra 
y&Ylf JaYaf iti ilerlettim. Direk• 
UJOD& ge~tlm Ye daha ıonra da 
garaj bamallıtıaı bırakıp ıof6r 
muaYlnl oldum• itte on ,aı ince 
ıof6r1Dle b&yle baıladım. 

- Anlatılan köydeki vlftl 
çabuta da 11tbn, elindeki aw• 
cundakl paralan da vırlp bu 
otomobilleri oldan? 

- Ne çifti çubutu, •• para11 
1ahu? Bende çift subuk, çlnıene 
çerıJılndı muıandıra, Metellte 
kurıwa atardım ben. Hlı çift 
ıubuk oı.. ka1d• ıırtmatlık mi 
7apardım? 

- Nerede ltuld•n bu otomo
blllerl 1a ? .• 

- ŞofBrlllkte kazandım. Sen 
hor ıarme ıoförlDttL Doktorlar
dan çok para kııanır bizim ıofnr
ler. Amma adam olmak IAzım. 
Bizim ıof ör milleti lkb11da bllae 
•allahl her biri ya her yıl 
bir otomobil ıhr, yahut da 
iki llt yılda bir taae apırb
man yaptırır, ıoförltik kadar çok 
para kazandıran it )'Oktur lıtan
buldL •• 

- Amma ben ne eak~ ne .... 
ta ıof&rler tanırım ki. •• 

- Metelltl yoktur diyecek• 
aln. Dolru. dopu amma, am
maıı •u bu itfa. Bizim ıof örler 
5ok rala lıerJer. ffoyardadar Cet 
nabetler. Kaıandıklarını hare .. 
derler; ıonra da aabaha kadar 
otomobil içinde aya• kHerler. 

Ben 8mr8mde afııma ralo 
koymadım. Sıraaı geldi rakı ıof· 
ralarında ıabıhladım, bir kadeh 
içki almam için tabancalarla teh
dit edildim, amma ıaklabanlık 
yaptım, bile Japbm, ailem et• 
tim, kallem ettim içmedim. 
Etek ıibl calııırdım am • 
ma, dlrekılıonda da aralaa 
Kibl otururdum. Oc kazan•, 
6eı kaıana para biriktirdim. hk 
otomobili aldıktan ıoara daha 
çok kaıanmıya, daha çok kua• 
aınca lklnel otomoH, daha ıonra 
llçllncl otomobili aldım. Bundan 
ıonra da •• aldım, timdi de 
dDkkla acbm. Çlnkl daha çolr 
kazanmaıa. bir iki tane de • .,... 

bman yaptırmıya Rklr ettim. 
Sayenlıde apartımanları da yap
bnrım lnıallah. 

- Vaıg•t bu fikirden, oto
mobil al aen. Ne 7apacak11n 
aparbman yaptırıp •. 

- Llzım bayım, hem çok 
llıım. .. - ..... . 

- Bizim otomoblllere binip, 
huYardabk yapan, hu•ardalık için 
ı'tinl köyllal ıatan mllıterilere 
klrallyacatım bu apartımanları. 

Manası Yanlış 
Anlaıılan Bir 
Telgraf 

( Baıtarafı 1 inci Jlzde ) 
tıran telgraf ailealndendlr Ye 
daha faal bir vazlf e almak Ozere 
oldutu ri•ayetl de tamamen aııl• 
ıızdır. Bunu Mahmut Eıat don 
bbaat ıöylemlı: 

- Benim gazetelerde lntlıu 
eden rivayetlerden de haberim 
yoktur, demlıtir. Yirmi, yirmi 
beı ,nndllr Selçukta çlflltimde 
dloleniy ordum. 

Telif afla, oğlumun apandlait
ten rahatsız olduğunu haber ver
dUer. Ameliyata yetlımek için 
lzmlrde kalmıya bile •akit bula• 
madan lıtanbula ıeldlm ve timdi 
dotruca BBylkadadald eYlme ıl· 
di1orum. 

Hllk6met tarafından buraya 
da•et edildiğim hakkındaki ıaJl
alar doğru detlldlr. 

Tekrar edlyorumı Hiçbir ıey• 
den haberim 7oktur Ye buraya 
geliılm, sırf otlumun rahataıılıtı 
Jllılndendlr. 

- Burada çok kalacak mısınız? 
- Üniveraltede, Ankara hu-

kuk fakUltHI do açılmak Ozeredlr. 
Burada bir mnddet, bu Hnekl 
dertlerimin hazırlıklarına devam 
edecetlm 1 

Kamaraıında akrabaları te 
doıtlarile bir mtıddet gBrUıen 
Mahmut E11t Bozkurt, Ada vapu• 
runa binerek eYlue gltmlıtir. 

SokaDa Bir Çocuk Bıraklldı 
Kantarcdarda Sabunhane ıo

katına ıs gOnlOk bir erkek ço
cu1' bırakılmıt. Ozerlnde h11Ylye
tlnl lıpat edecek bir ı•J bulua
madıtındaa çocuta •• Dolan ., 
adı koaulmqtur. 

Kurban Listesi Henüz 
Değildir Dolmuş 

Bulrutıtaııda bla bir ııbnoıciın rtlo kurtulup auJUl'Cfa Utloa eden 
BulrarlıWı Ttirklırindın biı kafile 

[ Baıtarafı 1 laol yüıdı] 
teyl ıu Yeblmden kurtarmak ltla 
Apıtoıun bqından bugDne ka• 
dar Bulıarlıtanda Türklere karp 
re•a ıtsrOlen atır muamelelerden 
dol•• hAcllaelerl anlatı•ereylmı 

1 - Atuıtoıun blrlnal ıt'•I 
ıabableyln burgazda, bUyllk babaıı 
lbrahim Kurt hacı otlunun yanın
da oturan Aydoılu Ömer Salih 
otluaun 14 buçuk yaııadakl Dtır-

dlne adındaki ınzel kızı· 
nı, Aydoı etfalye kuman-
danı Bulıar Hlebarof kaçınp 
Burtaı yanındaki Me11mYrlye 

kaıaba1ına götUrmDıtUr. Kızın 
babaaı Ömer Salih otlu, kızının 
daha reılt olmadığına dair bele
diyeden reami bir ıahadetname 

alarak Burğaz IVilAyet mahkeme
ılne müracaat etmlı •• kızın 
kendlılne teallm edilmealnl, kaç .. 
ramn da cezalandıralmaıını lıt .. 
mlıtlr. Burgaz VUAyet mahkemesi 
kızın babaıına ladeai tehlikeli 
olacağı (1) kaydlle Ömer Salih 
otlunun lıUdaaını reddetmittlt. 

Mahkemenin bu kararından 
cesaret alam Aydoı itfaiye kuman· 
dam Hlebnrof' da Türk kızı DUr
dineyl babaaının bulunduğu Ay· 
dosa götllrmUı ve herıOn kUçllk 
kızı koluna alıp Türklerin en çok 
çıkbğı Ömer ağanın kahvesine 
g6tUrllr •• " bir hafta ıonra dUr
dAne, artık T odorka olacaklar, 
bakalım ne yapacakıınıı? ,, diye 
lıtelik oradaki Türklerin izzeti· 
nefislerini de rencide etmlye ko-
1ulmuıtur. 

Eğer bunu bir TOrk yapmıı 
olsaydı ıimdiyekadar Bulgar mah• 
kemesi o Tnrkll adamakıllı ceza• 
landırdıiı gibi Bulgar halkı tara• 
fından da linç edilirdi. 

• 2 - 15 ağustoı perıembe 
ııcoıi Eğercllik ( Dobrovoletı ) 
karyesinde Gökgöz oğullarından 
50 yaılarında Feyzullah otlu Ab
dullah ile kardeşinin çocuğa 
Ômer Cafer ve kendilerine ml
Hfirliğe gelen damatları, Maçek 
karyeli bir Türk daha, boıtanda 
uyurlarken ıllihlı dört Bulgar 

ı•lerelı bualan kaf&lda bafJa. 
dıktan ıonra blraı atedeld 
Arda nehri kenarla& ılrlklımlr 
ler •• buacla &ne• IOpalula 
clövdllkten ıonra ltıçaklıyarak 
OldOrmnılercllr. 

Bunlardan blrlal aldıtı Jarala
rın sonuncunda haıtaDede &le 
müşttlr. 

Şimdi Bulgar ıaıetelerlnla 
yazdıklanna göre, ıabıta, hu za• 
vallıların &ldlrlllmelerlnden munat 
olarak, gQya Oıtroveat köyllndea 
Stoyu Stoyaaof il• Gtlaedtı Jyanof 
namlarında iki Bulıan te•ldf~ 
etmlımlı. 

* 3 - Yine aynı gece KarcaUnla 

batıamda Kldemerler karyeılnd• 
bir Türk kızı, o cıYardakl Bul• 
tarlar tarafından data kaldıc 
rılmııtır. 

Zavallı kızın babaaımn, anneo 
ılnin tlklyetlnı kuıı m11'ul 
memurlar ı 0 nı yapalım, kan 
koca olmuılar " ce•abını ,,,. 
mitlerdir. 

4 - Ba hldl11dea iki ,na 
ıonrakl ıecede Kıreall de ttlttıa 
ameleıinden lld Ttırkll• 6nt1De 
Uç Bulgar çıkmıı YI kendilerini 
aebepılz yere dövmtıılerdlr. D&
vlllen amelelerden biri atar yaralı 
olarak hastaneye kaldıalmııtar. 

* 5 - Yine bu ayın 15 inci aa• 
bahı Kırcali ka1abaıının GönUlll 
köyü yakınında bir facia olmar 
tur. Kö1 cıYarındald tarlada Ot 
TUk, dört klılllk bir Bulıar ç .. 
tosl tarafından gllpegtlndOa datı 
kaldırılmıt ve daida GldDrtllmGr 
tur. Köylliler bu zayaJWarln c .. 
ıetlerinl nehir boyunda bulmur 
lardır. 

Yukarda ya1dıiJm vahıet hı• 
reketlerl yalnız· A~uıtoı ayı lçerloı 
ılnde yapılanıdır. Eter bundan 
daha önceki aylarda, bura TDrlme 
lerine yapılan lıkencelerl de bil
direcek oluraam ıtıtunlanmı• al
maz. Şu ıatırlar 11 U Bulıari ,. 
gazetealnl tekzip için klfldlı 
ıanırım. 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKl'IR. B"rlnci SJNIFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha ••Hlkl dotumlulardan arta kalanlar alınacak• 

tır. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY· 
•• LULE kadar bulunduktan yere en yakın okula, çocukl rını 

kayıt etUrmelerlnl •ıUlerdea rica eder. "5015,. 
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A LISALTANATI GÖÇERKEN 
( Mfltarıllı devrinin tarlbl) N.0124 

•" Her hakkı mahfuzdur. • •• Yaun: Zig• Şakir " 2418135 <(• 
Saray Ve Bibıilin·n Yüksek Siya-

seti Pek Zeliline idi •. 
Demişti. Jandarma kumandanı; 

emrin bu kat'lyetl karıısında, 

Salahaddin Beyi takip etmlı, 
hnkam te gelmiıtl. Bekir Sami 
Beyin ikinci defa olarak verdiği 
emir UzerJne, kaza kaymakamı 
da yaver Salahaddin Bey tara· 
fından aynı suretle htikumıte 
getirilmişti. 

Bu iki zatın beyanatı, milletin 
ruhuna damla damla akıtılan fe• 
ınt zehrinin, hRngi kaynaklardan 
ıeldiğini derhal ortaya dökUver
miıti. Bu zehir kaynağının en 
mühim kuvvetini teşkil eden; 
blızat ( hUkümet ) ti. Htıkümet; 
başta (padiıah) ı olmak Uzere, 

ıadrıazamı, Dahiliye Nazırı • •• 
bu mantakada • lzmlrdeki valiıl Ue 
beraber tamamen (ıükünet) ta• 
raftarı idi. Zeliline bir meıkenet· 
ton baıka biç bir mana Ue tefıir 
edllemlyecek olan bu ıUkünet dı: 

1 - Her ne Hbeple olur11 
olıun, ltllM devletlerini gDcendlr-
memek, onlar tarafından verilecek 
hnknm ve kararlara, körü körlloe 
itaat etmek. Harbin yeniden 
baılamasına meydan •ermemek. 

2 - İtilaf devletlerinin hima· 
yeslnde bulunan yabancı unıurlar 
tarafandan yapılacak her tUrlll 
bekareti hazmetmek. Bu hakarete 
ılllhla tecayUz dahi inzimam etaı 
kat'tyy n mukabele göatermımık. 

Gibi • de~ll m ılal en ıerefH 
tarihe lıtlnat eden haysiyet ve 
necabet ıahlbl bir milletin; hattı • 
en aciz ruhlu bir insanın bile 
kolay kolay boyun ly miyoceğl 
tartları mUıtenittl. Bu prenıtplerl 
ortaya koyan hükümel; bunlardan 
herhangi birini lhl 1 eden bir 
latandıışı, 

[Hükumetin yUksek siyasetini 
ihlale tasaddi eden bir (fesatçı); 
Janl hükumetin me•kl ve muvaf
fakiyetine düşman olan (ittihatçı)) 
lılda ittlham etmekte idi. 

Saray ve BabıAlinin (yUk1ek 
ılyas t) namını verdiği bu seli• 
IAne eralt, başlıc iki · kuvnt 
tarafından takip ve tatbik edil· 
ınekte idi. Bunun blrlaclsl; Saray 
• BııbıAU aakinlerin• mensup 
olan büyük ve küçUk memurlar. 
ikincisi d , Saraydan ve BobıAli· 
den ilham alan (fırkacı) )ardı. 

Bunlardan birinclai olan (bil· 
)'Uk) memurlar ) ın eks rlıl, 
{ittihatçılar) devrinde muhalefet 
YUzUnden uzun müddet çile çeken 
\re sefalet içinde sOrUnenlerden 
ibaretti. Mütarekeyi müteakip 
ittihatçıların mevkilerini ele geçi· 
r n bu memurlar, 11enelerce 
Çektikleri mahrumiyet ııtırabın• 
dan ıonra, ellerin• geçen bu 
nimeti kaçırmamak için Sarayın 
'fe BabıAlinin her emrine canla 
haşin itaat ediyorlar; bir günde, 
tanı yetmiş dört mutasarrıf azle· 
derek (idare tarihi) nde g8rUl· 
lllenıiş bir ıskandnl yaratan 
Sadırazam Damat Ferit Paşanın, 
l'ine böyle bir cinnet buhranına 

i
taat gelmekten korkarak titriyor-
ardı. 

BütUn varlıklarlle, Babıallnln 
denıir parmaklıklarına ıımııkı 
hpışmıo olan bu Ferit Paşa me• 
lllurıarı, (hamiyet) e, (vatan his• 
lcrl) ne, (milli ieref) e; zerre ka· 
cla.r kıymet ve eh mmiyet Yerml· 

7orlar; bunları mlldafa.e ve mu· 
hafaza etmek için değil aaodal· 
yaaını, hayat ve ailesini bile feda 
etmekten çekinmiyecek kadar 
necip ruh taııyan diğer memur· 
lara (ahmak) demekten çekin· 
meyorlardı. 

lzmfr Valisi izzet Bey, aaraym 
ve Babıalinin • yukarıda arzetti· 
ğimlı • sistem ve aiyasetıni en iyi 
kavramıı olan büyük memurlar
dan biri idi. Y aradılıı itibarile 
oldukça kuvvetli bir zekaya malik 
olan bu adam, eaaseıı Babıôllde 

çekirdekten yetiımlı, aaray haya• 
tının leni içinde yaıamııtı. Ab· 
dUlhamit devrinde, • blraderll 
Şiirayi devlet Reisi Kürt Sait 

Paıa dolayısile • Yıldız Sarayının 
( abdimemlük ) lerinden olduğu 

halde, Meşrutiyeti mUteakıp (Şeh· 
zadı, Vahdettin Efendi) nin aa· 
rayına intisap etmişti. Şüphesiz 

bu da bir zeki eseri idi. ÇnokO 
Vahdettin Efendinin, gllntin bl• 
rinde hükümdarlık makamına ıe• 
çeceğinl çok iyi tahm:n etmlıti. 
Aynı zamanda; birader zadesl 
( methur Şerif Pa~a ) nın açb§'ı 
mu halef et bayrağı altına girmek
ten de çekinmemişti. Çünkü bu 
ıuretle hem müstakbel Telini• 
meti Vahdettin Efendiyi mem• 
nun etmiı; hem de Şerif 

Pata ıayet Sadrazam oluverirse, 
onun yanında kendiıine bir kol• 
tuk peylemiıti. 

Gerek V ahdettine ve gerek 
Şerif Paıaya intisabı dolayııile 
lttihatcılar, izzet Beye hiç bir 
mevki vermemlılerdi. Hatta ( BU· 
yük kabine ) zamanında, Şerif 
Paşanın iltiması ve ıefaatile (Van) 
valiliğine gönderilen izzet Heyi; 
BabıAlt baskınmdan sonra, azlet· 
mitlerdi. 

( Arkaaı Yar) 

YUKS K ZiRAAT 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat EnıtitUsUnUn Ziraat, Baytar 
Faklllteaine Kız ve Erkek •• Orman FakUlteaine yalnız Erkek pa• 
rasız Leyll parala Ley11 ve niharf talebe alınacaktır. Enstitüye ya· 
zılabllmek için eıağıdakl tartlara uymak g rektir. 

1 - Llae mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryasını yapmıı 
- 'feya Lise OJguııluk diplomaıını almıı olmak ( Bakaloryasını yap
mamıı Teya olgunluk diplomoıını almamış olanlar EnstitUye ohna
maı) ve Türk Tabiiyetinde bulunmak lazımdır. 

2 - l&tanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları ıömeıtrelerden, muvaffak olmuılar IH, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman F akUltelerinln üçUncU 
ıömeatrelerine nlınırlar. Ancak Baytar FakUlt11ine girenlerin bu 
F akllltenln birinci lklncl ıGmestr lerlnde okunan Anatomi dersine 
de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat FakUlteıine girenlerin Ziraat 
ıtajını yapmaları ıerektir. 

3 - Enıtit11ye alrecok talebenin YBfl 17 den aşağı ve 25 den 
7ukarı olamaz. Nihart talebe yüksek yaı kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız Leylt talebeden mesleklerinin !Uzum göıterdiğl 
beden kabiliyeti ve aağlamhkları hakkmda tam teıekküllU bir has· 
ta evi kurulunun raporu lAzımdır. 

5 - EnstltUye yaıılan taleb iki ay lçlnd , yeniden sağlık ve 
aağlamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinln lüzum gösterdiğ 
beden kabiliyetini gösteremeyenlerin EnstitUden ilişiği kenilir. 

6 - Ziract Fakültesine ıtre&ek talebe Ankarada Orman Çift· 
llğinde 10 ay staj görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince ta
lebeye 30 lira aylık v rilfr. Yatacak yer Çiftlikte parasız sağlanır. 
( Stajiyer talebenin y mesi ve lçmoai de EnıtitUce sağlandığı tak• 
dirde kendilerine bu 30 lira verilmez) 

7 - Parasız yab talebesinden ıtaj veya okuma devreıi içinde, 
ıonradan meydana gelen mUcbir haller dışında olmak üzere, ken· 
diliğinden stajını veya okumaıını bırakanlardan veya cezel olarak 
çıkarılanlardan HUkümetçe yapıl n masrafları ödeyeceldorl hakkın· 
da Terllocek numuneye göre Noterlikten tasdikli bir kefal tname 
alınır. 

8 - EnstltUyo girmek iıteyenler yukarda yazılı rapordan bao• 
ka nüfus kağıdını, atı kiğadını, poliı feya Urbaylardan alacakları 
Uzgldim kiğıdını, Orta mektep ve liaelerde ııörmUş oldukları ıUel 
dersler hakkındaki ehliyetnameler! iliştirerek el yazıları ile yaza• 
cakları pullu bir dilekçe ' ile vı altı tane fotoğrafı ile birlikte doaruca 
Ankarada YUkaek Zira t EnstitllıU RektörlUğUno bov vururlar. 

9 - Pulsuzolan vo 8 inci maddede yazılı klğıtların lliıik 
olmadığı dilekçeler gelmemiı sayılır. 

1 O - Vaktinde tam kdğıtlarile baıvuranlnr ırasın dan kabul 
edilecek talebe diploma derecesin ve ba§vurma tarihine 18re 
seçilirler. 

1 l - Cevap ist yenler ayrıca pul sıöndermelidirler. 
12 - Baıvurmn zamanı Temmuzun on beşinci gününden E1lll· 

lUn 30 uncu glinU akgamına kadardır. Bundan ıonrakl baıvuranlar 
kabul edilmez. ., l 7 57,, "4080,, 
--·~~~~~·~~~~~--~~~~~ 

1 
BEBEKTE KiRALIK DAiRE 
Kolej kapmndan 60 m. ötede 
kırmızı yalıda atı, gaz, elektrikli 
~ daireler. İçindekilere müracaat. .1 

TiFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratüo hastalıklarına tatul
mamak için ağızdan !-lınan tifo hap· 
!arıdır. Hiç rabatsıılıfc vormeı. Herkea 

alabilir. Kutuıu 66 Kr. 

Sayfa 13 

Mükafatlı Anketimiz 

Çoban Mı, Dinarlı Mı ? 
Okuyucular İki Mehmetlere De Bol 

Bol Rey 
Çoban Mehmotle Dinarlı Meh· 

met 7 EylUlde boy ölçUıecekler. 
Fakat hangiıl kaıanacak? 

Çoban mı, Dinarla mı? 
Bu ıualf etrafında okuyucula· 

nmıı arasında açbğımıı mUklfatla 
anket, çok bUyUk bir alaka ile 
karıılandı. Her gtın yDzlerce ce• 
Yap mektubu alıyoruz ve bu sU• 
tunlarda kısım kııım neırediyoruı. 
7 Eylülde yapılacak karıılaıma· 
dan sonra reyleTinde isabet gö
rUlon cevap aahlplerinden üç oku• 
yucumuza (50), (30) •o (20) lira 
mükifat •ereceğiz. Fakat cevap
ların nihayet 6 EylUI akıamma 
kadar elimize geçmesi lAzımdır. 

Gönderilen cevaplardan bir 
kıımım da bugtln neşrediyoruzı 

Şehzadebaşında Kemalpaşa mahal· 
leai Ağa yokuıu No. 19 da Zeki: 

- Herkeı MU· 
IA)im-Dlnarh ma• 

çına bakıyor, Ço
banın lehinde ı8z 

ıöylUyor. Halbuki 

hiç de böyle değil 
Dinarlı bu maçta 

mutlaka yenecek· 
tir. 

Fatih Atpasırı Aktar Yekta sokağı 
makinist Şebabettin 

AJd~: 

- MU14ylme ıo
luk almadan yeni• 

len Dinarlı Çob • 

nın kar 1111 n da 
klğıt p ar çal a rı 

gibi devrilecek· 
tir. 

Eskişehir Adliye yanında No. 19 da 
Halil Tonıuç ı 

- Çoban yal· 

mz Balknnlarda 
ıampiyon.. Halbu

ki Dinarlı Amerika 
ve Avrupada birçok 

pehlivanları yen· 
miı, dünya ıam• 
piyonu olmuıtur. 

Şu halde Dinar• 
lının yenllmulne lmkAn yoktur. 

Beyoğlu etfaiyHinde ıoför I!mall 
Bakku 

- Çobanı yakın· 
dan tanırım. Dl· 
narhyı ise 927 de 
Esklşehirde Kızıl· 

' cıklı Mahmut peh· 
livan ile güreşirken 
g8rdUm. Bu defa 
Mülayimle karşılai• 
tıA"mı seyrettiğim 
zaman onda bUyük 

fark gördüm. Fakat Çobanın kar• 
şısında katiyen ıoluk olamıyacak· 
tır. Çünkü Çoban ondan çok 
yüksek bir pehlivandır. 

Kabataı lisesinden İsmail: 

- Bana kalırsa 

Amerikada vUcu· 

dünU epeyce çelik· 

leıtirmlı olan Dl· 

narlı er meydanın· 

da Çobanı " yan· 

dım Allah ,, diye 

bağırtacaktır. 

.. 
" o esta,, nın 

Veriyorlar 

l Polatlı A. Oh. 8 1 Erol ı 

- Çobanın mad• 
dl ku•• tl kadar 

mane•iyatı da saj'
lamdır. Dloarhya,· 

bu tehllkeli oyuna 
glrmeılni hiç ta•• 

&iye etmem. ÇUn• 
kU Çoban, Müla•. 
ylm katlar mUlayinı 

davranmıyacak, mutlaka Dinarlıyı 
ezecektir. 

Boğaziçi Rumelihisar mektep sokak 
No. 6 da Jozefı 

- Bana kalıraa Dinarlı kazacı 

(nacak. ÇUnktl Dinarlı daha canh, 
daha kuvvetli •• cesur görünüyor. ----··-·--

• Son Posta 
l&tanbul ıelir n para 

BORSASI 
23 .. 8 • 1936 

TUrk Devlet Borçları 
Lira L'r• 

M71J T. B. f 17,77,5 il "!I Hazine B. &7,25 
M 7,1 T. 8. U 21,90 Dabll1 lıtlkraa 9'12'5 
"7,1 T. 8, ili 26,!10 

Devlet Demlryolları Borçları 
Lira Lira 

Brıranl 9!1,00 il Anadolu MO. 46,20 
SınıRrıunı• 96,00 A. H. 'lo 60 21,\IO 

Aaadolul.-11 45,70 " H. •ô 100 42,DO 

Sosyeteler Eahamı 
Lira Ura 

1 .. L MO. 
,. • Hı. 
,. ,, Name 

erke:aB. D 

90 ı lıt. Tramn1 26,SO 
9,50 Bomonll 7,80 
9,50 Tcrlıoı 11,SO 

58,25 A. Çimento 10,S5 

Çekler 
Kr,. il Liret l•terlla 822,2!1 

P. Fra 11 12,03 Dolar 

Nakit 

it P.Fıaoıı 
Kr,. 

168,00 l Mark 
Kr .. 
42 

1 Dolar uı,oo IO Drahmi 24,00 
1 lıterlla 624 20 Leva 24 

, 20 Liret 194 20 Ley 17,00 

Bora 
L. K. L. K. 

1886 HDHI 124;00 OıJrl. • 16,71 
Kredi Fooelye 11 Mllbadll Bea. 72 

1'01 ,, 8810\J Altın 9,~9 
1911 ,, 85,50 Mecidiye 63,00 

Parla Bor ası 
F. Fr. 

. •ıa715T, borcu 310;0 il Deler 
· 01. Banka11 27•,0 lıtorUa 

~ Fr• 
11,10 
71,0 

Sayım H z1rhkl ra 
Sııyım bOrosundıı çalıımnlaı de

nm etmektedir. Fatlh n Bnkırk3y 

kasalarının A cetveli rJ ikmal dl!· 

mif, Beyoğfunun lkl nııhlyeıl de LI· 

tlrilmittlr. Şimdi Beyoğlu k11mının 

diğer nahiyelerinin A cetvellcrl hn• 
ıı:ırlanmalttadır. 

Yatı ekteplerlne 
Talebe 

dava 

Baıı gazete!er bu yıl yatı ve mec• 

cani olarıık llıelere ·nyd dllocelc 

talebenin Kiltilr Bekaolığına mllrn• 

cant etmeleri icap ettiğini ynzmıı· 

lardı. Buaa IDzum 1oktur. Leyli ve 

meccani kaydedilmek lçln lıanbulda 
kıı ve erkek l!aelerlne müracaat 

edilec ktir. 

u 
Okıürülc ve nefes d rlığı, boğmncn 
ve kıı.nmık ökroürüklori için pek, 
tesirli ilaçtır. Her ecıanodo ve cczıı 

depolarıııda bulunur. -o 

KiM KAZANACAK ? 
Dlnarh Mı ? • • • • • • • • 
Çoban Mehmet MI ? • • • • • .. 
Ad re• • • . . . • • • • . 
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Biat Denizlermnde 
T ·r 1--- Yaıan: 

M. Turhan 
Piri Reis- Murat Reis - Hadım S üleyman 

Hadım Vezir, Safer Reisıe Kaygusuz 
Yaşara Ne Yapacağını Şaşırmıştı •• 

ÇünhQ birden• 
bire peyda olu• 
veren 9u durumıa 

çok nazik luluyor• 
du. Hünkirın, aad
razam n mutlaka 
yaknlnımak iste· 
dikleri bir adamın 
aakalını, bıy ığını 

aer • t •• bu tüy· 
Güz.:üğ.ınQ kırk ayak 
it gioi göstererek 
kcnd ı yamoa gir• 
m csi, çu çabuk yor 
ahp seçk inlonmcal, 
Aden ış :nde roller 
oynama•, Kuka •e 
Kat knlelorinl de
v irmeai Ye bUtl1a 
bu itleri yaparken 
kim o du~unu belJI 

etme meal hadıa 

•ezir.n nklını zıva• 

nadan çıkarıyordu. 

D emek ld yarm bir 
başkası da kendini \ 

böyle nldatablllrdl 
ve bu bnoka ada. 
mın yapacafl itle
rin Safcırlnkl gibi 
yOz aklıtı clnıfa· 

den olmayıp kötıı Bu ölOm th:erlnt Donna Jan klmıt1lı kalmıı oluyordu •.• 

şeyler olmaaı dahi mGmkOndO. 1 Hadım ndrln kafa.ında, yOreQ'İn• 
Süleyman Paıa böyle dOıOnOnoe de n ruhunda kaynaıan, a6nllp 

kızıyo r.:i u, kHplere biner gibi oluyordu. dofan dtltlinceler, duygular birden• 
Fnlt ı t S ferin ruhunda yaaan cevher, bire ılUndi, vlcdaaının diletf anıııın 
o yiğ't ' ik cnheri ve yaph!'ı iıler dudaklar.nıı geldi ve ı• a6zler Saferle 
glSzü o fi . ı önUne gelince ılnir!eri yatııı· elçinin kulatına çarptı. 
veriyordu, içinde yeni battan aevai - SlSz bonimıe Safer Reia daYaaı 
yay ı lıyordu. kapanmıotır. Artık Ztıbeyd 111 unu• 

B r lbirine nykırı dliıen bu iki çe· tulacak, H int Jtlerlne bakılacak. 
ılt dü~iluce ve duygu araaındn boca• Ve ellal Safer reluı uuttıı 
lama lc Hadım Veziri ter içinde bırak· Ö 

- p Safer, dedi, bir baba eli 
m ıştı, ko'unun yeni ile ıık a ık yDıOnU, 

gibi bu eli öp, gerçekten Kayguıuı 
boynunu ıiliyor n o yene l::ulnıaa 

ol. Bu cnn tende oldukça ıcnin kılına 
ıılnk ta erlmlı bağların ın !serini bulur 
sribl olnrak bOıbOtün Qzlllüyordu. ziyan gclmeı. Haydi yerine git, raha. 

tına bak. 
Bununla beraber ne yapaca~ını 

bir tilrlO kararlaıhromıyordu. Safer 
re iıl henüz affedernlyordu, Kayguauı 
Y ıışıırı incitmeye , .. ula kıyamıyor• 
du. Bu bocalamaaın ıftrDp fittltl bir 
ıırada clçl adı verilen adam lıu!ua• 
muıtu, baıtardeye i'•tlrllmtıti. Safer 
Reis, yOıDnQ aylardanberi ilk defa 
o'arak gördütG can doılumı gll•erte• 
d• kar9 ıladı, aarılıp alnından BplO. 

- Bak, dedi, bir yolda 7DrDyoraa 
da biriblrimizl ıfümOyoruz. Son bana 
raıtluan belki tanımazduıı çGnkQ 
kılıtı detiıtlrdlk, adımızı da Kaygu• 
ıuz Yaıara çnlrdlk. Baıka tGrll Ha
dım Vezirle yG.ıleıemezdlk. Fakat 
bugDn örtilytt attım, kim oldutumu 

•ezire sOylcdlm. Herifcetlz um dutu a'lbl, 
ıaıltına dlhıdO, elial dizine •urup bo· 
yuna d8v0ncfü. Şimdi aenl l•tlyor. 
Gallbıı ikimizi yOalettlrecek. Hiç ce• 
idame, bilditini aö7le. B.alm lç"n de 
taaalıınma. Hadım Vezir, HUnkarao 
hatırı için de oba, beni kolay kolay 
feda edemeı. 

Biraz ıonra ikisi de SOleyman pa
tanın yanında buluou7orlardı, kollarını 
kavufturarak ay~kta duruyorlardı. 
Hadım vezir aözlulal elçiye dikerek 
ıordu. 

- Son bu adamı tanırmııın? 

- Kendim kıdu n l:ıelkl k6n .. 
dlınden iyi tanırım paıam. Buna adlJe 
Holle Safer Relı derler. BDtiln Yemen 

bUtOn Hint, bOUln Portekls da bu adı 
tanır. 

- Sen lıtanbula bunua emriyle 
aittin, detll mi ? 

- Evet paıam. 
- ŞcvketU htlnkdr ile Ayaa Paıa 

bunun için ne dediler sanat 

- ÔJdilrDlmcal guek bir ~dnJDdır, 
dediler. YüreAlml ğzıma a•tirdiler. 
Mısır a ıen dnhl 8yl buyurdun, içime 
hnfukanler doldurdun, ftıkat ıtmdl 

filtrln değltmit olsn gerektir. ÇttnkO 
Sder R eise kıyacak eli Ulu Trnrı 
mullnk kul'utur. Böylul Jltlt, hiç 
roktan bahanelerle, aldOrGIDr mO hiç? 

- İyi amma hOnkAr 871• latlyor. 
- Burada 181 hilokuıa detil, H• 

Dio~ir paıam. 

Birkaç ıGn aonra TGrk donanması 
Diu adaaı aalerln• ı•lmiı bulunu
yordu. Portekizliler, hazinelerini Mek
keye yollamak için Bahldir Şahı 

zorla1an, latanbula da bir elçl glSnde
ren Safer Relıln naaıl bir pl&n nu
rinde yGrüdlltflnQ çoktu ulanııf'" 

lardı n Sn.en'de hazırlık baıladı
fını da nktlııde atreaerelr kendile
rini koruma tedbirleri almıı~nrdı, 
Kuka l'ibl, Kat Jrlbi kalelere dolgun 
aayılı muhafızlar konulmuı da hep 
bu yOıdendl, TGklerle karıılaıılaca• 
tınıa billnme1ladeodJ. Dlu eda11 iH 
en bllyQk iki k8rfuin ortaaında, bir 
lıotazın hlklm noktaaıada bulunduğu 
GOceratın böğrOne oradaıa el ıuııdı
lablldiğl için çok aneQtll bir yerdi. 
Ondan BtOrQ adanın dört yanı iltih
klmlarla çnrlJmitti, lcalui de detm• 
aaldarıılıtrla aanılmaz bir biçime 
konmuıtu. 

Bahndlr Şahın hayatını lllderecek 
durumlar yaratmıı olan Viı Ruva An· 
tunn d8 Silveyra, adada karargAh 
kurmuı o!up yeni Gtıcerat aultımı 

Mahmut ıalu da orada buluncuru

yordu. Znten Surat mıntakaıını Babfir 
oğullarına kaptırmıt olan Mahmut tah 
için bu adadan daha 1ağlam bir 
payıtabt yoktu. Gerçi Gtlcerat top• 
raklaranın altını nıtoae getiren Dabtır 
otlu HQmayun dn Şir Şah adlı bir 
beyia iıyanlle kendi aımnlkOnll 
bırakmıı, Efıan $opraklarınıı kaçmıeh. 

Bu yOzdon bütDn Hindistan anarıl 
içinde idi. Fakat Portekizliler Mııh· 

mut Şahtı bu durumdan istifade et• 
mck fırsatını vermiyorlardı, herifi 

adadan aıılıvermlyorlardı. Çünkü Hint 
lllndekl karıııklıfı alabildiğine bfiy[1Jt .. 
mek, çoğaltmak \•e ıonunda kendileri 
o Olkeye pençe koymak lıtlyorlardı. 
SlSıDn kııaaı Olu adasında Mahmut 

Şah adla bb· hGkGmdar .ardı, ilkin 
ada portekir.lllerlndL 

Babadır Şab ile beraber amiral dlJ 
Sunnın da ~JdüfGntl l&Jifl defer 
okuyucularım elbette41Dutmamıt1ardır. 

a. &Cim llerlae DCllllDa jaQ ldmı..ı. 

SON POSTA 

Uzak Şarkta : 

Mongol Cumhuri
yetinin Sınır İşleri 

Moıkon, 23 (A. A.) - U!anbator• 
dan Taa AjaHıoa bildirl1orı 

Maaçuko Dıı Bakanlıtı ılyaaal 
fUbHI dlrelı:USra, Moa .. ol a • ., .... ına 
cevabını, Moııi'ol he7atlnin Baıkaaına 

nrmletir. Mançurl hllktlmeti bu ce
Yabında iki taraftan, yalnıs ıınır 

hldlHlerinlıa kotarılmaalle ufraımnlc 
Gsere murahbu elçUerln atanmaaı 

hakkındaki Monıol laergeıinl kabul 
etmektedir. 

Mourol cumuriyetl bu noktaya 
CeYap Yererek murahhaa elçiler atan• 

muı Ye aınır komiayoaJara kurulmaaı 

hakkında mutabık bulundutunu bil· 
dlrmiıtir. 

Önemll Bir Bilmece 
Kııılay Ceml1etl Emin<Snl kazaaı 

berkuten aorayor: 

f~~E~M~R!:!""!E.,.KJ!!'!ll 

Bu kellmeyl dotru okuyan)., yu• 
karık! çerçenyl kuip kelimenin 
dofruıunu ey adrulerlle Kızılay 
EmlnönO kua ba,kanlıtJna S Eylül 
akıamına kadar srönde11lnJer. 

Kelimeyi dotru yazanlardan bir• 
çok kltiye 7 EylOI C.umartesl akıamı 
Tak•lm bahçeaindekl KERMESTE 

kıymetll hediyeler nrileeektlr. 

BANKA KOMERÇiYALE ~, 
ITALYANA 

Sermayeıi Liret 700,000,000 
İhtiyat akoesi ,, 144, 785,576,20 

Merkezi idare ı M 1 L A N O 
İtalyanın başlıca şehirlerinde 

SU BELER 
İngiltere, Fransu, lsviçre Avustur· 
ya, Macaristan, Çekoslov~kya, Yu
goııln vya, ~omanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerıka Oemabiri Müttehidesi 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin' 

Peru, Ekvııtör ve Koluınbiyada ' 
Afilyasyonlar 

ISTANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Polııs ( Telef. 4-184112/ B/4/5) 
Ş hlr dahllfndekl acenteler· 

lstııubuldn: Alalemciyau hanıud~ 
Telef. 22900/3/11/12 15. 
Deyoğluuda: İstiklal caddeıi 

Telef. 41046 
İZMIRDE ŞUBE 

~-------m, 
lstanbul ikinci lflAs Memur· 

l~lundan: Müflıı H. B. Tranapolo 
b~ra~erler şirketiniu taafiye muamt:-lui 
bıtmıt ve mahkemece ifJu11n kapan
masına 2.5-7-935 tarihinde karu veıiJ. 
mit olduğu iliin olunur. ... 
SELANIK BANKASI 

Te!İ.8 tıırıhi 1888 

• İdare merkezi 
lstenbul ( Galata) 

Türkigedekl JUbel•ri: 

İstanbul, ( Gulata, Y enioami ); 
İzmir, Mersin. 

Yunanistandaki şııbelcrl ı 

Seliiuik, Atina, Pire. 

• Her nevi banka 111uamellb 

.. 41" 1 • 
- ··- ·~·--~·~· ..... ...-.ı ....... 

knlmıt oluyordu. Oraya, Hindiıtanın 
ou lcöıesine kadar gelmit olıın bu genç 
ve güzel kıs, i'Önfil bakımındaa da 
artık yetim idi. Kendini çıldırasıya 
aeycn, fakat kendi tarafındıwa ıevlJ. 
meyen Bahadlr Şahın Blfimfi onun için 
bir ıı:iyan teıkll etmiyordu. Llkin 
candan batlandığı, utrunda leninden 
dinin• kadar her ı~yl feda elmeye 
hnı.ır bulundutu Safer Reisin ortadan 

kayboJuıu, kııcıı~zın benlikfni köküne 
kndu 1aramııtı. Kardeıinin ölümün
den ıı:lyade kardetlni öldOıen odamın 
g6zdon kayboluıuna atlıyordu. Hayat 
yolunda kimaesiz, koruyucusuz kalı· 

ıına değil, aşk yol unda ökailzlllQ'o 

mohkQm oluıuna yan11ordu. Kardoil 
aaR kal1aydı bu acı, bu 6kıüzlQk yine 
onu yıkacaktı. ÇtınkG Safer rel111lz 
hayat onun için maoaatı bir ıeydl. 

Bununla beraber kendine bir yol 
clımek lbımıeilyordu. Kardetl 81· 
dtıkt•• ıonra orada 1•ri kalmamııtı. 

(Arkau ftl) 
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Güreıçi Viyanalılar Geldiler 

Dün vehrimize &'•len güreıol Viyanahlar kendilerini brıılayanlnrla bir aradn 

l ... ~-'-•-••_n_b_u_ı_e_._ı _d_ı_r_e_•_I _ı_ıı_n_ı_, _r•~---ıl 
itfaiyeye ıoför ve efrat alınacaktır. Şoför mektebi ş..abadetna• 

mesinl haiz olan şoförler tercih edilir. 
Nefer kayıt edi:eceklerden ilk mektepte okuduklarına dair 

VHİka aranır. 

Şoförler 60 lira ücretle kaydedilir. Bilahara iayret ve iktidar· 
ları görl>lenlere 65, 70 liraya kadar ücret verilir. 

Efrat 40 lira ücrotle kaydedilir. Bilihara gayret ve iktidarları 
g6rlllenleı·e terfi ettirilerek 53 liraya kndar Ucrtt verilir. 

istekli olanlar itfaiye mlldllriyetinde mevcut dllhul talimatname-
sini okuyup ona göre müracaat edebllirler. "8.., ' 15053,, 

,,.-ı ____________________ ~-------~ 
SiCiLLi KAVANiNiN 14 uncu cildi çıktı 
Bu elit 1934 aenui kanun, tehir, nizam, talimat Ye kararnameleri 
derceder. Fiyatı 6 Taıraya 6 112 Hrdır. 12 ve 13 Gncll elitler, yalnıs 

nizamname ve talimatnameleri dercetmekt• olup 

Bay Karakoç'un D i RE K Ti F adil kanunlarımızın 
umumi ve hecnI fihristle beraber bir buçuk aya kadar çıkacaktır. 

Satıı mahalli : latanbul, Ankara caddesi, No. 64 

Cih n Kitaphanesl 

Kartal Kazazı Müdürlüğünden : 
Maballeai Mevkll Cinai Evsnfı Metre S. 

M. 
Beher Muhammen 

metre Kıymeti 
M. 

L K. L K. 
Pendik Çamlık Ahşap Ha· Alt kat 1 O· 

rapça Bnh· da 1 Kiler 1 
çell Köşk. helii:Üıt kat 

etrafı Kori• 
dor 1 oda 1 
1te.ndık odası 
1 heli. 480,60 00 00 

Malt• pe F eyzul· 
lah C. ayazma. Tarla 
Maltepe BostanS. Arsa 

,. kuruçeşme 

sığır yolu Arsa 
., Ayazma,, Tarla 
,, Eaki SelAhl· 

yo yeni Sa· 
kıı ağaç Aarsı 

00 
()() 

00 
00 

00 

882,00 
176,70 

913,00 
459,00 

133,00 

00 05 
00 50 

00 08 
00 07 

00 40 

960 00 

44 10 
88 3~ 

73 04 
32 13 

53 20 
Bostancı yeni Ka· 
riye Tarla 00 2060,00 00 10 206 00 

Yukarda yaı.ılı taııtsız malların peıln para ile satılmak Uzere 
13/8/935 GUnlemecinden itibaren 15 gUn müddetle açık artbrmaya 
konmuıtur. 28/8/935 Çarıamba gUnU 1&at birde ihaleleri lcrn kılı· 
nacağından lıteklilerin Depozito makbuzlarile Kartal Malmtıdllrln• 
ğOnde mfiteşekkll ıatış Koml5yonunn gelmeleri. 114816,, __________________ .,.. ____________ , 

Bir Daktilo Aranılıyor 
Ankıırada ilmi bir mUesseaede devamlı bir it için Almanca 

Y• Türkçeyi iyi bilir bir Bayana ihtiyaç vardır. 
Yazı makineailo doğru ve çabuk yaz:maıı gerektir. 
Stenoğraff. Fransızca ve lngilizceyi de bilenler tercih olunur. 

isteyenler tahsil ve Usan derecelerin!, tercümeihallcr;Je 
beraber 15 Eylüle kadnr Anknrada Maden Tetkik ve Arama 
EnıtltfüıO Dokllmantasyon kıımına yazı ile blldlrmelerl ricı 
olunur. (2131) (4745) 

&'*' -- i+a ,Q -· Türk Hava kurumu 

_, 
' 

B .. YÜ p· OSU 
Şimdiye kadar binlerce ki iyi zengi rı etmiştir. 

19.cu Tertip 5. el Ke ide 11 EylUI 935 d0dlrc 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye.erle 

( 20.000) liralık mUkifat vardır .•. 
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Tefrika No ı 82 Hatıra Sahlbh Emel Rıza Spor: 

Güreşçilerimizden Zafer Bekliyoruz 

Türk-Avusturya Takım arı 
ıç N ı Bugün Karşılaşıyor 

Haaa, eğer kocam, tem Nermlnle, gaybubetini bir kaza ye cinayete 14 eylUlde lstanbulda yapıla• 
meselA bir ay, yirmi gün gl:ıllce atfederek teliı göateren zabıtn, cak olan dördllncn Balkan ıtıreı 
başbaıa kalsaydı, ve Nermin de Ömer Beyin nerede ve nemaksatla ıamplyonası mU11abııkalarma ha· 
bundan sonra b5yle bir iddiad ınklı olduğunu keşfetmiş ve nlıi· zırlık olma için ~re& fedoraı• 
bulunı; ydı·, biz.im için bir tehliko k d J b b yonu tarafından davet edilen Vi· 

a ar arı, u VAziyetten aberdar yana güreşçilerile bizim ıfiretçl· 
teıkil eder; iddıası da, kendi eylemf9tJ. Bankalar, hayı:yet ve ler bugUn Taksim stadyomunda 
lehine olarak hitama erordi. ıereföıi bu ımretle ihli] eden ba ilk karşılnvmalarını yapacaklardır. 
Bcrel,et versin ki, böyle bir ıey, sefil ruhlu tllccara karıı açtıkları DördUncU Balkan oyunlarında 
o aptnl k drnm nkhna g'elmedl. krediyi, derhal knpatıvermlılerdi. dJğer seneler gibi parlak bir ne· 

Dedim. Alacaklıların şikayetlerinden do- tice almak için çalııao sttlreı fe· 
Tatar Ayşenin, benim bu layı da kanunun pençesi, Ömer derasyonu Avuıturyab göretçilerle 

yapacağı milsabakal..rda ulusal 
sözlerimi derhal Nermiae yetişti· Beyin yakasından "apıcmak mcc- k bU k ~ " ta lmı yü bir imtihana tut• 
receğlne emindim. Nitekim, bu burivctini hasıl etmişf. muv olmaktadır. Ecnebi temasları 
fikrimde çok isabet etmlilm. işte babacığım; bütün hadise, ekı~rlyetl~ Macarlarla yapan gU· 

Yine Tatar Al şeden • bu iki bundan ibarettir. Ömer Bey ıu revçılerimız şimdi yepyeni bir als· 
yOzlU idi kadından • öğrendiği· anda hem kanuna Ye hem de temde çalııan AYuıturyalılarla 
mi:ıe göre, Nermin benim bu alacaklılanna hesap vermek iç.in karşıJaımasında bftyllk bir fark 

klVrnnmalda meşgul. Fakat bana olacaktır. 
ılSzlerJmi fıltlr işitmez : k 1 b A\'Ulilturya aürt• takımında 

H Alı h E 1 H n ırsa, u heıabı veremiyecek. • ,. 
- ay a • me anım· s ı l filiz aıklettte, yarım Yaıat, •aıat, ara. an ve yı ulan iılerlnln perişan " 

dan razı olsun. Bakın, bu benim yarım ağır, eA>ır sıklette mühim 
enkazı altında ezilip gidecektir. • 

aklıma gelmemişti. Yarından tezi Bu suretle de, aile yuvasına gllretçllero malik olan Vlyanalı· 
yok. Şu ahmak herifi bir yero k larla yapılacak mtiaabakalar bu 

arşı irtiknp ettiği uzun ve slirekll b k d 
kapayım. Ondan sonra paçaları fh a ım an ayrı bir ehemmiyet anetin en acı ce2msmı çekecektir. -ı.ı ı t d" 
ııvayarak ortaya rıkayım. tiu..aeme { o ır. 

• Tahmin ett:ğime göre §İmdi, Ulusal takım kadroıllt, bu 
Demiş. Ondan sonra, bostan• ıu o!acaktır: • Evvela Ömer Bey, kadroya namzet •eçilen gUreıçl· 

cıda oturan • tıpkı, kendi ruh bu vaziyetten v birçok rakiple- lermlzln Viyanalılarla yapacakları 
•e yaradılışta olan • hemşiresi rinin de atacakları tekmeden müaabaka 14 EyJUldeki . Balkan 
Saadetle birleşmii· Orada bir kurtulamıyncak ve ıflas edecektir. gUreı birincillkleri için do aeçme 
oda ha:ıır ettlrmış. Orada bir lflia ettiği tekdirde • uğrunda, mahiyetinde olacaktır. 

.Uuıun oızım güreıoilerln kar9ılarınn çıkacak olan Viyanalı güreıçiler 

aece kalarak eğlenmek bahane· bu kadar fcdakArlık ettiif • terzi Viyana takımı kadrosu ıu 
lı Ô B l .. n Bi Nermin Hanımdan da •-uyv•tli şekildedir: 

Yirmi Gün Sonra Ne Olacak ? 
1 e mer ey gotnrm f· r " "' 56 kilo: Jelinek Cenubi Avua-
gece, iki geceye binmiı. iki gece bir tekme yiyecektir. turya birincisi. 
Uç gece olmuı. Bu esnada Ömer Şimdi burndn asıl dllıUnfilecek 61 kiloda: Ancsuı Avuıturya 
Bey, içkiden göz açamıyormuf. bir nokta var; babacığım. Ben, ınmpiyonu. 
Nermin: ne yapacağım? .. Ömer Beyle o!an 66 Grahsal Avasturya ıampl• 

- Aman Ömer Bey. Yerimizi vaziyetim ne o!acak?.. Artık bu yonu. 

h b l 1 d hl b ı adamla l UzyUze gelmek, imkan 72 Musil Avuaturya ıampiyonu. 

Balkan Oyunları İçin 
Kadrom z Zayıftır 

a er n ıt ar a, zl aaar.ar. b 79 Tam bir senedenberi bekleye ve i Hm l h rlcindc. Şu hn!e S ;edl 
Burada kaldığımı:ıı kimseye h • 87 K .. ozvar ,',' ,',' bekleye baJolduğumuz Altmcı nazaran neaıl b'r hattıhareket B 11 
her v rmlyelim. Birkaç gün daha takip edeyim?. Şu anda vicdl· Ağ.rda Schoee,, " a can oyunlarma yirmi yedJ 
egv lcnellm. Bu fırsat, her zaman H b 1 d S gUn kadar çok kısa bir xaman nımdan doğ n bir aes: ey e ı· e k 'd 
ele geçmez. - Bu der ce ~uk kten dil· U 8

' 
1
' 

- J Büttin bir meveim bUyfik bir 
Diye ısrar etmlı. Omer Bey, en, bütnn \'ar!ığı 'berbat vo peri· Karnavalı gayretle idman eden atletlerimiz 

buna razı olmak istememiş: fan bir hale gel on bu dama memleketimizde ilk defa olarak 
- lılm, gUcUm •ar. Bunlar, karşı sen de bir tekme vurma. Mevsimin en b~ylik su ıpor• mühim bir imtihan geçirecek· 

yllz Ustü kalır. Sonra karıma Sabret. Neticeyi bek!e. Bu işin larl hareketi yann Heybelıada ıerdlr. 

zaman mnsabakalorın bırnktı§ı 
umumi teılr memlekette ya at1e· 
tizme hız verecek veyahut d ta• 
mamile gözdc'J dUıerek sukutu· 
na sebep olacaktır!. ---·- _....,,. ·~--,,,._,.,_,,,,~ 

Dünyadan 
Spor Haberleri 

ne cevap Yerlrlm ?. i~inden biltlln ıefkat ve merha· pllijında yapılacaktır. . Memleketimizin renkler~nl ıe-
f ı kiL Su knr .avah denilen mUsa• Amerika atletizm ıamplyona• 

Diyet bu egvl•ncyl kııa ke- me m e çe b k 5 o 2 refle temsil edecek atletlerimizin d F :r 
" 

0
- D n alarda O, 10 , 00 metreHk ıın an sonra Tansıa, ısvoç ve 

nıiye çalıımıı. Halbuki Nermin: lyor. yüzme yarışları, Yo!e, Şarpi, bugdUn eski kuvvet ve kudretle· Fenlandlya'da oUetik maçlar yape 
- Canım, tŞtn gilcUn de bir Sen ne dcralrı, baba?.. küçük Ye büyUk ye.ken mllaa· rin e olmaması onların bu ıa· mak üzere btiytik bir turneye 

Talihsiz lnz ıa Emıl b k l G 1 hadaki en büyük talibıizlikleridir. k A k I I k 
kaç ıun kalıversin. Karma da, • S nisan • a n arı iJe a ata1aray. Beyko:ı, Atletik formlarının en yüksek sı an meri alı at et er yapb • 

Uhl bl • t i h t kt · 1. S. K, Beyoğlu Halkevi, Güneı d marı mUsabakalarda çok şüyinı 
Dl m r ıı ç n seya a e çı ım, Om'"'r Bey hakkındaki kararı• ı__ d z.amamnı haylı geri e bırakmıı 
b ki b l d " aulOplerl araıın a au topu mü- dikkat neticeler almaktadırlar. aber vermiya Ya t u ama ım; atletlerin Altıncı Balkan oyunları 
dersin. mı, çoktan vermiıtim. Eter ha· eabakeları yapı~acaktır. Beyoğlu t arihine kadar dUşmüı bir form Aralannda birçok dtlnya rekort-

lamııı· MalkeYi Spor DlrektörU Nailinin menleri bwunan Amerlkahlarıı 
Diye kandırmıf. ' Ömer Beyi · AdaJnn GUzeUeıtirme Kurumu ile piıt U:ıerine çıkmalan ıpor Ayrıupamn muhtelif yerlerinde 

oraya ıım sıkı kapanuı. - Acele etme, kızım. Baban· hesabına ha:ıırladığı mUnbakalar hayatler,nda yapacaklan en bn- yapbklan mnaabakalar, gelecel 
Tertip ettlğım planın ilk kıı· dan da bir ceyap gelsin. kulUplerimlz araıında görUlmemlı yük fedakarlıktır. aene Bedinde yapılacak 011111.c 

nıı, bu suretle ve kemali mu\•af· Diye lsrar1 olmasaydı, bu ka· bir hareket uyandıracakbr. Spor te,kllAtının lrunetll el· piyat milaabakalan için Amerika• 
Jakıyetle tatbik edilmiıtl. Şimdi rarımın derhai tatbikabna airişe• Mllıabakelara eaat 18 de baı· ler i!e tutuJma61 aayesinde gerek bıann büyiik muvaffakiyetlerlne 
ııra, bu pllnın diter mUhim kı· cektim. Janacak, öğleden ıonra ikide dahilde ve gerekse hariçte yap- ıimdiden Avrupa efkll'.ını bazı~ 
ıımlarma ıaelmiıtl. Ömer Beyin Nihayet bugtın, babamdan tekrar devam edilecektir. Semt bkları birçok mtiıabakalarla ka· lamaktadır. 

6 vap geldi O da tam ma a ·ı ıemt 11mdalcılar arasında yarıı· b'J" t1 f i tt y l ı Avrupa turnesi dola•11ile h., 
iki Uç ortada glSrllnmemcıl, or· ce f k 'ı • ' k o aı e lar yapılacak, memleketimizde ı ıyc .er n ar ıran unan ı ar Ye aird.ii yanıta 100 .J melrolı 
tabga bir velYele Yermiftl. Bütün benlm i r me ııtirR etmekte ilk defa tatbik edilecek bir takım Yugoslavlar arasında yarıta kalk- :;eıafejl 10,3 gibi bir ıeman 
gazeteler bundan babıediyor; Bu idi, Bu cevobı a'ar almaz hemen eğlenceler programın en aon kıı· mak bile bi!e ladestir. Atletizm koşu veren Amerikalı Zenci Piko 
hAdhıenin fena tesirleri, onun pi· avukat Ferit Bo}e ıu mektubu mını teılcil edecektir. nihayet futbol gibi neticesi ev· uzun atlamada da seki:ı metrey' 
ya1&dakl me•kli öz.erinde korkunç )'&t.dım. ldrlı ağa ile yolhldım: Kürek Şampiyonaıı Yelden kest rılemeyen bir ıpor yakın atlama havuzunun b 
bir aademe huıule getiriyordu. [Muhterem Ferit Beyefendi; lıtanbul denizcilik heyeti tara• olmadığı içi.:d;r ki Altıncı Bal· ucundan, diğer ucuna uçuvermeal 

Ömer Beyin gaybubeti u:za• Ailece verdliimlz karar mu· :fından tertip edilen Istanbul ldlrek kan oyualarmda alacağımız en bu derecelerin . tesadüfi olmadı• 
dıkça, ticari muamelab ııltüst cibince, artık Ömer Beyden ay· ıtampiyo"'aaı 30 Ağuıtoıda Yeni· yakın dereceyi bugUn bu l§ln ğını blltün Avrupaya anlatmııtın 
oluyor; aleJhlnde huıulo gelen rdmam icap ediyor. Vekl:im sıfa· kapı ıahillerinde yrpılacakhr. •fnA1arı kolaylıkla tahmin etmek· Yine Amerikanın en jyj dı 
dedikodular, onun bUtnn piya:rn• tile, derhal kanuni teıebbüıe ge· 1, 28 Temmuz ile 11 Ağu.. tedirl~p yliz metre kotucudsu

1 
Fuka'nın 

• ı K d" · d ddl bi bir tosta yapılan. Uç teıvik mliıaba- S , k 1 d aaniye üzerinde o aıması nıutı,• 
dakl ltibarmı aaruyordo. VaktiJe çınız. enb 

1
1110 en ma "h ç 

1 
kasında kUçnk bOyllk bntnn •ku· llr at oıu arın 8 yan yana bassıslarm ifadesine na:ıaran bir 

•erdlii (Bono) ların tediye zamanı talepte u unmıyacağım cı et e, lUpler kOrekçilerlnin yaptıktan koıacak iki kuvvetli atlete malik az da Awupa l>istlerlnln bozu~ 
ıelmlşti. ~lacakbları. bir mOddot bu lıin çabuk bitece~ioden eml· yarıılan; 935 yıla kürek ıamplyo- olamıyan Türk takımı için en olduiuna atfediliyor. Amerikada 
onu aradıktan sonra, artık kano· nim. Baki, hörmetler,] naaının bllyllk heyecanlar doiu- mUtklll mllsabaka1ar; aynı kıy· her yarııı 47 üzerinde bitirea 

• 14 niun • ğ k 1 d lt dx t tl ti Fuka bu mesafelerin en kuv\'etll llt vaııtalara müracaat etmişlerdi. raca ını o ayca mey ana koydu. me e ur a • D yan yana ge- "'\:' 
(A. k ) adamı olduğunu kolayca ispaı 

Bu esnada ben, derin bir ketu- -------···-·--___:_•_
11_Y•_'_ Teşvik müsabakalarında araların• lerek yapacağı bayrak yarışların- ettl .• Avrupada biç bir atletin nıa~ 

illiyet gösteriyor; hiç blrıey bil· da bliyUk rekabet olan Galata• dadır. Ferdi koıuların mftşkilltı madığı yüksek atlama çıtasından 
hllyormuıum gibi hareket edl· TA KV J M ıaray ile Beykozun ktırek ıampi· karııımda toplu bir tekilde ya· her defasında iki metreden fazla 
)ordum. yonnıında son hatta kadar kürek pılan ve gllnün en son mliaaba· atlayan Amerikalı ıencl Conson'ua 

Ö B h h k 1 ı 1 b 1 kalan olan bayrak yarışları biz.l muvaffakı'-·eU karı:ısmda bUt~• 
mer eyin, • enU:ı er esçe GI• CUMARTES H11ır atış arı, stan u ıampiyonaeımn dUıündilren en zorlu noktalardan J ,. "" 

meçhul olıın • bir sevgi ile bir J1 24 AGUSTOS 935 111 baştan nihayete kadar heyecanla biridir.. Auupa spor alemi bu harikuJA • 
atleti; ancak ıcyretmekle hay• 

Yere kapnndığma dair ~ıkan rlva· Arabi 1354 Rumi 1351 geçmesine kAfi bir sebeptir. Altmcı Balkan oyunlan bltt:ğı 
ı ranlıgmı göateriyor. 

!~!y:;d:~. t:::ı:~: ~:r~:Y~e h~ed~:~ Evk:: c.:::~v~out!I "• ~iu:~::, ,~ ... n bny!~k ~~Ie~:~im~Ja~;tas::ı~; -Gttl;t;~;;~·;~···;~;;ff;ıd;~t--~-;e. dör~:!;~egt ör::ko~::~;alıRnc:ı: 
tın cereynnma: ve Nermin Ha· =--==- -=-·ı=~ Galatoaarayın bu haklmluetl iki cek bir kıymettedir. Galatasarayla 

GDneı ıo 21 ?! ıs Akıam 12 - ıs "'9 ' B k d bn Uk k b t ti ı lar Amerikalı atletlerin llımla Ömer Beyin talih ve mu- ötıe 1 17 ıı 1' Yataı 1 38 IO ~8 çifte dirseklide de ku\'vetlldir. iki oy oz arasın a en uy re a e 8 ay cı 
ltadderabna bırak.yordum. lk\Qil 

9 08 16 -03 lm•llı. 1 31 3 18 
çifte dirsekılzde Beykoz btlylik dört çifte kikler arasındaki yarııta 4,30 atlamalarını hapan hayran 

ilk zamanlarda Ömer B;•yİhıİlllİİiİiİiiiİİİİİİİiİİİİİim;;;;::;;-l~•bl•r .. ku .. n .. ett•k•.~O~ç ... ~çift~ti:.:er:..:Jiıı::e.!.~o=la~c~a•ktı--~ ......... ____ ... ı111ıı~iı-.~-·-ey-r_e_di-y-or_ı_ar_.~~~~~~~~~ 



16 Sayfa 

Sinir, nörasteni, baygın
hk, helecan, heyecan ve 
bütün sinir hastalıklarına 

SON POSTA ApıtOI 24 

En mühim sinir rahatıızlıklarında kat'i tesirini gösterir. HHtalara bayat •• tlfa verir. Tabiatla verditl saf vehaliı turunç çiçeklerinden elde edilmiı dllnyaıiın en mUkemmel 
çiçek auyudur. Bin!erce kilo çlçek auyundan çıkarılmıı hulAıaaı olan Neroli eaanı ile Ha1an sılll IUJU ve anı 1ağı dahi aynı tablllikto Ye aynı safiyetle titılerde aatılmaktadır. 
Hasan deposu : Ankara, lstanbul, Beyoğlu • ................................................................................................................................................................. 

Baş, diş, sinir 
ve adele 

ağrılarına karşı 

daima 
seri ve kat'i 

tesir ! 
Mideyi bozmaz, 
kalbi, böbrekleri 

yormaz. 

RADYOLtN fabr;kaaı 
kirnyPgerlerinin daimi 

nezareti nltmda 

kullananlar ağrı nedir bilmezler 

1 iN 
kaşe:erini tecrübe edini1E 1 

Ht1r eczan•d• vardır. 7,5 kuruıa •atılır. 
:;ıır=m 

100.000.000 

kişi 

p 

tıraı 

bıçağı 

Kullınmıktıdır. 

~ ... At Yarışları 
Temiz hava ile heyecanla e;tence, ıliıel tuYaletllt' girmek için 

Veli Ef. At Y arıtlarına gid~iz. "5i25,, 

~--------------~ VAPURCULUK 
TORIC ANONiM ŞIRKITI 
IST ANBUL ACENT ALIÖI 
Llau Haa, T elefonı llRB•B 

TRABZON YOLU 
TARI Yap\lraı 25 Atuıtoı 

PAZAR ııttııll aaat 20 de 
Rlıe'ye kadar. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR •apuru 25 

Atuıtoı PAZAR Hat 1 O da 
Meralne kadar. 

BARTIN YOLU 
BARTIN •apuru 24 Ağuı· 

toı CUMARTESi aaat 19 da 
Cideye kadar. 

AYVALIK YOLU 
KEMAL •apuru 24 Atuatoı 

CUMARTESi saat 17 de Diki· 
liye kadar. 

Her Genç Kızın 
Bilmesi Lazım 

Bir 
Annenin 
Nasihati 

14Meyııı olma 1 Bu, birçok genç kıı· 
l&nD ba41,11a gelir. Y apılmamaıı llizım 
ıelen ıeyleri yaptıkları için daha ziya• 
de feoalaıtırıyorlar. ,, diror.f İı. 

Biliyor ki malaoultiyffioin sırrını 

ketefe\tim. Münb11lt mesamltı, ıiyah 
k•bar~ıkları n sararmaı bir tııı 01111 

korkutuyordu. Ona dedim; "Tenin 
r•Jr& ••f,, maddelerladen temamen 
kurtıılmn, oildloi be7az.latmak ve 
ghelleıt1rmılt itin y.lı;ıız baeit n as 
mairafH bir çM• vardır. 

llımon huıindeo beyaı reaglodeld 
( yat11ı ) bir tib veya •tr vaıo Toka· 
loa kremi 1&hn al, her ııabah pudra· 
!anmazdan ınel tatbik et Terkibin· 
deki .aflandıran beyazlatr.n ve kuv
'Htltndirta lı:ıymetü cnherlerl ıay ... 
ılacle ea çirkia tea ve clldliler 
Uıtrinde ıayını lsayret bir ıureUı 
icrayı tuir eder. Y aloıc tio gün zar• 
fandalıi memnuaiyetı.aht 11etioul11d111 
memnun kalacabın. ,, 

Bu pek baıit tedbir 1&7Hlodt bir 
9ak i•D9 kıılaı saadet• kavuımuı· 
lardır. 

ADEMi iKTIDAR 
•• 

Bel gevşekliğine 

HORMOBIN 
'f•flillt ı Galata Poıta kutı11n 1266 

.............................................................. 
Son Po.Sa M•tbaaeı 
Nı1d1ıt Jlldtrl • 1a~lı 

!!ah!pled ı A. Elrr••• 9. ftot•P• •· l mi 

. .. . .. . ... 
Bir zaman dişlerinden utanan kadın 
ıimdi onların güzelliğile övünüyor 

.... 

RADYOLIN 
Sarımtırak renkli diılerinl 
beyazlattı, lekeleri çıkardı, 
diılerine eski donukluğun 
yerine göz alıcı bir parlaklık 
verdi, hasta ciiı etlerini iyi· 
leştirdi, paslı dilini temizledlır 

Kullanırsanız bir laafta lçind• 
ağzınızda gapacalı btgillc dtıll
şiklill bizzat görer•k artılc 6aılca 
dlı macuna lcrıllanmıgacalc•ınıs. 

•• . ... 

-------- ------

Tüccarların Soy Adı 
,. istanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Erbabı tiearet Ye sanaylin ıoy adlarını v• buna göre deiiıecek 
imzalarım biran en•1 tescil ve ilin ettirmeleri tekrar ilin olunur. 

N: 
ı _ ilk orta •e lise kıııalarına, yatı v• gündlb:, kız ye erkek talebe kaydına baılanmııtar. 
2 - Kayıt için hergOn 11at 10 dan t 7 ye kadar ıellnebilir. 
3 _ lıtlyenlare, kayıt ıartlunu bildiren CSğreaekten bir tano pnraıız olarak 16ad.rllfr. 
4 _ BUtUa aıaıf1arın ensıel ye btıtUnleme yoklamalarına 2 Eylül Pazartesi ıUntl 

••hzadetaafl PoHa karakolu klH'tt•ında Telefonı 22634 


