
<-L italya ·zorluk 
Çekiyor! 

Erzak Almak için Altın
larını Sattı 

lngiltere, Harp Çıkmaması için Bü
tün Gücünü· Harcayacak 

Fakat, FranSB Bu işte lnglltereye 
btlhak Etmek istemiyor 

Lontlra, KG 1 
(Özel) - Rs· 
Leı • itaba 
rer gln lljt dl• 
••rıı yoltle bal· 
le~Hmell H 

h•p çıkm~a· 
'1 inglltere itin 
hyat mH .. 
IHidir. ln,ııte· 
t• 4 Eylülde 

toplanacak o• Iıtıfll% "" .. ,•n• 
lan uluslar ku· !lir Hoer• 
rumu konHylnde, ltalyayı bar~ 
ten vazgeçirmek maluadlle ıec· 

rl tedbirler ahnma11 huıuıuau 
temin için bütün gllcUnU har-

cıyacaktır. Fakat Fnnaanın, 
böyle bir it• yaaaf1Damak yoluau 
tutmak fıtemeıl Inılltereyl çok 
dUıündUrUyor. 

Inglltere dıı itleri bakaah~, 
Fransayı k•ndiılne iltihak ettir• 
inek fçln çok utraıacakbr. 

A•k•r Kaçakları 
Loadra, 26 (Ôıel) - Kahır .. 

den gelen haberlere ıöre, ltalya, 
oldukça ııkıRblı bir durumdadır. 

Afrikaya ıönderllen ltalya or• 
dqsundan kaçan aıkerleria ıayııı 
hergün artmaktadır. AfrfkadakJ 

[ Denmı 6 ıacı yQsde ) 

itin içine 
Alnt•1tva Da 
K•rıf1yorl 

, 

Parı., 96 (Ösel} - Gauteleı 
41mu _.11Werlade Habtt • balya 
ıer.-.li dolayııilo çıkan lddlah 
yadan .uı.diyorlar. Alman ıaıe· 
t.ı.ı, ltal1aaıo mthtemlekeleılal 
ooialtmak lttetinl hakla l»uluyorlaı 
n enelte yapılan rlıli audlaıma• 

lara ral••n ltalyeya hiçbir ııy 
Ytdkzıemiı oldnfu.nu ıöyliytrtlr, 
1taJtu1n çofalan nufuıunu l»irlef• 
tltmtk için ytDl mttıttmltktleıe 

11uılıta9 oldufunu, fakat Habeıiı· 

tan paylaııhrken 4Jaaaaya1a da 
gtnlt hit par9a nrila11i lbım 
oldufunu öne ıüril7orlar, 

Futbol Birincilik
leri Baıladı 

Fenerbahçe Gallp 

Galatasaray Yenildi 
( Taf.Ult ıpor aayfamııda] 

.. - -

Artık Kuraklık Tehlikesi Yok 

Köglüge "ideal Tip,, To
· lıumlar Verilecek 

ille Tecrübeler 
Çok lgi 

N•tic•l•r Verdi 
Aakara, 26 (Özel) - Tarım 

(afraat) Bakaalıtı bu yıl, kurak 
ıq .. takalar içla yetlıtirmit olduju 
"ideal tj,p., buiday tohu•larından 
kura1c 611atakalardakl köylllere 
ıdmldln olduju kadar faıla to• 
laum verecelltlr. Bu yeal tohum· 
lar memlekette kuraklık tehllke
ıinia IDllQe ı•,ıcektfr. Çinko, 
-.~ılan t•crlijteler netleHt.de bu 
lobumların 95 ınnde yetlıtıtt fÖ• 
rİl.,,Uft\lr. Bu nıtlee, kuraldık 
ttlallkealııMn ıtcierllmeai bakımın· 
dan çok iyi ve önemlidir. 

Bakanlık, bu yıl kuraklık do
tayıılle iyi mahsul almamıı olan 
rerlere tercihen bu tipi daj"ıtbra· 
caktır. Üç yıla varmadan bntnn 
kuraklık çeken aabaya buğdayın 
yarılmaaı temin edllmit olacaktır. 

Avusturyahları 

Yendik 
/Toj•llat •por .. ,/•rruul•/ 

26 Ağustos 
_,,. --

Fecrin ilk Parıltılarında 
Kahraman Mehmetcik 

Hücnma Kalkmıştı 
26 Aıuatoa... .r bunu, ezdi· 

rllmek, yuğurulmak •• ·tek kelime 
Ue- yok edilmek lıtenen çok bU· 
Jlk bir uluıun klinata karıı, 
1araılmaz bir iıyan hamlHlyle 
ayaklandıjı iDn olarak biliyoruz. 
BUyUk Türk uluıunun yanık bağ· 
rındın •D çetin fırbnalar albl 
kopan kahraman Türk ordusu, 
26 Ağustoı 1922 dı, fecirle be
raber taarruza ı•çtl. 

AtatUrk'üa öz çocukları 26 
atuıtoı 1922 fecrinde ıiperlerln· 
den kükreyerek fırladılar, devir
diler, ezdiler, karıılarnaa dikilen 
laer çetin kudreti erittiler •• bize 
buıUnkU •rıin yurdu bafııladılar. 

26 Apıtoı, yalnız TUrk'ln 
yurdunu ve beallfiai kazandıtı 
ltlr tarih baılangıcı değil, o, lıtl• 
li polltika11mn da tarihin derin· 
lilrlerln• TUrk ıUngUıllnDn uclyle 
ılmüldllj'll ulu ıllndfir • 

1922 nin hu ıllnll TOrk tarl· 
hinin o kadar bllyftk bir ılnUdllr 
ki onun bir eti dünya tarihinde 
itile yoktur ve olamaz. 

26 AjYıtoı 1922 de kahra• 
man Mehmetclğln irkilmez ham• 

Yeni Tefrikamız 
Yakında Bafhyor 

i 

26 Aja.to• l•arrazll• beralıı•r .,.. 
rardaa ilk hala•• lc•of'l•JI ıehrlmlz: 

A/11011 

leılle beraber yurt kurtuldu, uluı 

kurtuldu ve kllnat bu •ıılz kah• 
ramanhk 6n0nde muhakkak ki 
baı eğdi. Fakat 1922 nln bu aU· 
nUnU yalnız Türk cırduıunu zafere 
kavuıturan bir aavaıın haılaoiıcı 
olarak detil, iki komıu ulusun 

( Devamı 10 uncu Jlzde ) 

rind 
Yeal tefrikamızda ı i ae ''Doktor Sedat All .. J l ve "Prenses 
Nadya Demlrof,, u tanıtacağız. Geı·ç ıloklor usedat All,, 
çıldırall)"a ,<>ııiil vtrdİiİ "Pre01e1 Nndya,, uıu aıkı yüzünden A bdU'• 
hami41io Zaptiye Ntaat t lini, tevklfbanıtyi, mehttraueyi, B&kirağa 
böliiğüoli n Taı lntla ziodanlaranı aıra ile boylamıştı. Fakat onu 
anl öldiirın ve ezen 91y, sihirbazlıkla i ttiham edılmesl idi. 
ApdUthamO aarayın bütün ılh i rbazlarıaa, ü fdrükçülerlne, bllyUalilerinf 
emir verdi. Bunlarıa hepıi S edat Aliye hücuma baıladılar. Ve it Lt. 
'töyleot bin ~ir macerayı bir a raya toplaya n heyecanlı, erjı yaıı 
iöktüıtioü hakiki bir aşk romanJ canland ı : 

Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 

Pek Yakında Son Postada 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 
Pazar 

Günleri 
Geziyor Musunuz? 

Yaz mevsimi gezmek ve eğlen• 
mek mevsimidir. .liele lıtıuıbuJ 
gibi gezilecek 7erleri pek çok 
olan bir ıehrtn ıakinleri ioln 
tatil gllnlerlndı gezip eğlenmek 
ın tabii IhUyaçlardan biridir. Fa· 
kat nedenH bu güzel günlerde, 
Tabiatin gtlzellitinden fatifade 
ıtmeyınler dt yok deiUdir. Bit 
moharrlrimlz rutgeldiklerine pa· 
zar ıönlerl ne yaptıklannı eor
muı n gu cenplan toplamııllr; 

lbrahlm Cem•I ( OekOd•r 
N•hkuyusu caddeal ) 

- Bayun.. gezmek, eğle::ım•lr, 
tö1l• bir kır gaıinoaunda 7u.gelip 
bira& da keyif etmek mOkemmel bir 
1e7dlr. Fakat gelgelelim cüzdau haz
retleri buH Jalç imkill Yermiyor. Ge• 
çea gln bu cıvuda bJı kır kahn• 
ıine rittim, bia kere pltman oldum. 
Neden, diyecekıiniı, bayım.. Bu 
ucuzluk gDnlerlnde bir kahveye t!ll 
kurut vermek ln11na çok acı geliyor. 
Ôyle eanıyorum kl bu gidiıle eflence 
için de doktordan reçete almak J&ııın 
gelecek. Belediye blras da biz ,ehir• 
lilerln •Q'lence lbtiyaçlarUe alakadar 
oln çok iyi olur. 

* Nuri Salcan (Fatth, Çarşam-
ba caddesi) 

- B::n ıu koca )'H meY1imlnde 
bir defa Büyt!ıkdereye rittlm. Fakat 
gidip gldecetinıe piıman oldum. Bur• 
n.umdan geldi. Giderken npur tıklım 
tıklımdı. Danuıt• de 8yle oldu ve 
biz çoluk çocuk nefuıizllktcn bunal· 
dık. Bayım •• ılzln aolıyacatınıı, lıtan
bu!da weziati •I etienae flatları çok 
pahalıdır. Ber.I• gibi Gç çocuklu bir 
aiJenin alelide geımui on Jlraya pat
lıyor. Her Pazar a-Gnl on lira Ycrmt>k 
lmkln1ız olduQ'u için b~n de bir yere 
gitmemeye k ·ru •erdim . .iyde pinek• 
leyip duruyorum. 

• 
LUHD CangBnOI (lzmlrll bu• 

rada misafir) 
- Etlenmek mi? bele Paaar gftn• 

lerl.. Allah göıtermuia. Daha deli 
olmadım. Azizim, ıDtten •tzı yanaa 
ayranı GfJeyerek tıer. Dotruıuııu 
ıöy)ıyeyim. l•tanb•lda •ilence ma .. 
rafı ateı pabuıaa... Bea bir it lçia 
bir aydanb.,ı buradayım. a·, defa, 
geçen Paı r fGnl Büylkadaya gittim. 
COır:danı ornda b ırakıp geldim. Her 
atılan adım lçin para .ermek lhım 
aeliyor. 

Siyasal Bilgiler 
Bu den yıh beşında Ankara• 

ya taşınması kararlaştınlan, ıiya• 
tal bilgller (MUlki} e) okulu, An· 
karada yapılan binanın bUtUn 
eksiklikleri tamam' anmadığından 
ya ders yıh ortasında, yahut da, 
ielecek aeoe taşınabllecektir. 

Üniversite Kadrosu 
Üniversitenin, dört aylık mu

Yakkat kadroıu Haziranda bildi· 
rilmiştl. A~ıl kadro haz.rlanmışhr 
ve Eyltıl ayı iç:nde biliiraecektir. 
Yeni kadroya 8 c' oçen4:1ik ve on 
beş dcıA lboraotinlik ilAve olun• 
muştur. 

Bir Haftada Altmış Kilo 

Şehrimizde Bu Kadar 
Kaçak Et Yakalandı 

Zabıta, kaçak et keıip ntan• 
lan uka ıurette takibe deYam 
etmektedir. Dtıa de, O.yazıt da 
Ctımhuriyet caddeud• kıNp 
Iıkeaderln dOklWuada bir araı· 
brma yapılmıı, mezbaha da keılJ. 
miı etlerin 7amnda 1 O kilo da 
kaçak 11jır eti bulunmuıtur. 

Etler müıadere edilmiı, lıken
dır hakkında da kanuni takibat 
yapılmııtır. 

Belediye zabıtaıı, bundan bq· 
ka, ıon bir hafta içinde muhtelif 
1emtlerde SQ kilo daha kaçak et 
yakalamıştır. 

lf Küçllkpazar belediye zabı· 
ta•ı da ıon bir ay içinde kendi 
auntakası dahilinde, kaçak et 
kesip ıatan beı ka1ap dnkkinmı 
muhtelif mUddetlerle kapatmııtır. 

108 Bin Lira 
Meselesi 

Yolıuzluk Y okmuı, Borç 
Ve ikramiye Verilmiş 
Birleıilr eanaf cemiyotlorl 

Parasız 
Olcumalc 
lstiyenler 
Bir Hafta içinde 600 Mü· 

racaat Yapıldı 
Bu yıl, orta okullarla U.eler• 

paraaız. yatdı talebe olmak Uzere 
baı vuranlar çoktur. Kayıtlana 
açı'dığı tlç ve dört gündenberl 
mUracaat edenlerin mıktarı 600 O 
bulmuıtur. 

Bu it için açılan kayıtlar 21 
Eyinle kadar devam edecek ve 
imtihanlar 23 Ey:tllde yapalacakbr. 

Kütüphaneler 
Kıymetli Kitaplar iyi Mu

baf aza Edilecek 
latanbulda bir çok ktıtUphane 

Tardu. BuraJardlı. binlerce Ura 
değerinde kıymetli kitaplar mev• 
cuttur. Bu kitapların çok iyi mu• 
hafaza edilmesi, yapraklarının 
kaybolmamaıı ve gilve yememe
ıinfe çalııılmaaı bildirilmiıtir. 

Bntnn kıymetli kitapların blr 
araya toplatarak ayn bir kntnp
hane kurulması d.a dDtlinlllmek· 
tedlr. 

Genel Nüfus 
Sayımına 
Doğru 

Bir devletin baılıoa ödni, lda· 
re ettiii uluaa hizmıt etmek, onun 
menfaatlerini korumak, ektiklerini 
düoünmek, dertlerine 9Are aramak
tır. Bu vazifelerini yapabilmek için 
her oeyden evvel ulusun nekadar 

• olduğunu, artıp artmadığını, flerJı
yip ilerlemdlğinl bilmek mecburi
yetindedir. İtte bunun içindir ki: 

· 20 hkteırln 1935 Pasu GDnO 
Ginel Nufuı Sayımı yapılacaktır ... 

L=-==----------------' 
Arzuhal Taşı 

Haliçte Bu Taı Yakında 
imha Edilecekmiı 

EyUple Klğıthane arasındaki 
deniz nakliyatına daimi surette 
engel olan ve "Arzubalteıı,, deni· 
len bir yer vardır. Buraya sık uk 
ya bir mavna, ya bir yelkenli, 
ya bir motar oturur, direr nak· 
llyat, bilbasaa Haliçiu Kiğıthane 
ıeferleri sekteye uğrar. DeoJz 
Ticaret mtıdUrlUğll ve belediye 
bunu gBzönUne almlf ve bu taım 
fmhaH kararlaıhnlmııtır. Hu taşın, 
halk dilinde dolaıan bir de hikA· 
yesl vardır: 

EYvelce. Kağıthane Alemleri 
yaııyan Padjıahlara •erilecek 
uzuhallar, mllstedilerl tarafından 
bu taıın Uxerlne bırakıhr, 
padltahlar da oradan sandalla 
geçerken bu anuhalleri alır lcabı
m icra ederlermiı. V • bundan 
ötnrll do bu taıın adı "Arzuhal 
taıı,, olarak kaJmııtır. 

idare heyeti aeçilince ortaya blr 
mesele atdmıf, birleşik büronun 
heaaplerrnda 108 bin liralık uıul· 
ıuz ıarflyat görDldUğU ıöylenll• 

mlşti. Öğrendiğimize göre yapılan 
tetkikler aonunda uıul•uz sarfiyat 
•e ıuilıtimal olmadığı görülmo,. 

tUr. Büronun başında çalııan bazı 
adamların aenetle borç oJarak 
aldıklan paranın taksitlerle Hden· 
mekte olduğu, daktilolara eYlon• 
meleri dolayısllı yüksek lkraml• 
yeler Yerilmedlğl anlaıılmııbr. 
Daktilolara •erllon paranın fada 
mesaileri mukabilinde Yerilen 
Ocretle bir aylık lkramf yeden 
ibaret olduğu görlllmUıtur. 

Sütçüler Dert Yanıyorlar 

Yalnız heupların tetkikinde 
Yaridab çok ba&t cemiyetlerin 
hesabından Yarldah H cemiyet• 
lero masraf yapıldığı anlaşılmıı, 
hesapların ta1flyetln• baılanıl• 
mııtır. Bu ıekilde borçlanan ce
miyetler borçlannı 6deyecoklerdlr. 

Hasköyde Atatürk 
Heykeli 

C. H. Partisi Hasköy nahlyeıJ, 
Halıcıoğlunda Cumhuriyet mey• 
danında Atatnrklln bir heykelini 
dikmiye karar vermlı Y• bu hey• 
kelt hazırlatmııtır. 

Heykelin dikme töreni 29 
teırioieYvelde yapılacaktır. 

Çünkü Süt içenlerin Sa
gısı Çok Azalmış 

SDtçOler, cemiyetlerine mDra· 
caat ederek sOt gUytımO nfimu
neal Ye gOyUmlere yapıştırılacak 
etiket istemlılerdlr. Bir tallmatoa• 
me u. ant ıatıılarımn inzibat al· 
tına abnııı, slUçUlerl memnun et• 
mit gibi görOnmekte ve ıtltçlller 
bu talimatnamenin bir an eYYel 
tatbikini lıtemektedirler. SUtçU· 
)ere göre, hHoııiz ıllt aatııı yapıl· 
madıtı kanaati halkda o kadar 
kökleımlıtir ki ınt mllıterileri bir 
haylı azalmıştır. 

SOt satışı ancak haıtahk gibi 
z-aruri ıebepler.e yapılabilmekte, 
sUtlerine istlhllk Jerl bulamıyan 
sUtçUler iti peynirciliğe dökmek• 
tedirJer. Yeni talimatname tatbik 
edl~ince halk temiz ant satıldığına 
inanacak ve tekrar ıBt içınei• 
baflıyacakbr. 

.................................. -... -...............•.•.. 
Nezafet Ahırları 

Beledlyenlo, ıebir dahillndeJd 
nezafet ahırlnrının ıehrln kısmen 
meakun olmıyan yerlerine nakli 
kararlaımııtır. ----Biyoloji EnstitUıU 

Yonl yapılmakta olan biyoloji 
enıtllUsllnOn dıı kııımları tama· 
men bitmiftir. Şimdi iç kısmın 
inşaatına devam edilmektedir • 
Fakat, binanın bu dera yılı baıına 
kadar yetiıtlrllmeal mUmktia ola· 
mıyacakbr. Harada, derslere ikin .. 
el ıömeatrden itibaren baılanı· 
la bilecektir. ----

Ecza Flatrar1 
Sağhk ye ıoy1&l yardım bakanlı~ı, 

eczanelerde eoza fiab ifi ile meuul 
olmaktadır. 

P•z•r Ol• H•••• 8. Diyor Ki ı 

Aiuıtos 26 

(~~tın Tarlhl) 

Bir iki 
Satırla 

ÔAUmUzdeki den yıh için, dltçl 
n eczacı mekteplerinde ~nemli dıti• 
tlkllkler yapılacağı umulmaktadır. 

OntYenitemizln dft tababeti kııau, 
Balkanlarda, blrlclk tam htklllth bir 
mektep halindedir ve Balkan memle• 
ketlerlnden dıt tabibi yettımek iıte• 
1eııler de, buraya gelmektedirler. 

.. .... * 
Celil Bayar 

lzmirde bulunan Ekonomi Bakaaıı 
Cel&I Bayaı bugOn ı•hrimize dönmOt 
olacaktır. ... .. ... 

Ekonomi MUfettl9lerl 
Ekonomi bakanlığı mUfettiı 'erJ bq. 

rada tefliılerlnl bitirmlılerdtr. Yakıa.• 
da Ankaraya döııeeeklerdlr. 

.. * ... 
Habef Elçl•I 

Bir kaç aOn evvıl Yalonya lıll,• 
rahat• gitmlı olan Habeı elçlal M. 
Markos ıehrimlz• döamilıtür. 

.... * ... 
BuAdaf, Un 

l.tanbula beklenildltloden daha 
çolr butday r•lmiye batlıım11tıl. 
Enılıi atın ı•lıre 1112 ton butdat 
ıılmiıtir. 82 toa da un ••lmlttir. 

.... ... . 
Kaç Talebe Ahnacak? 
Yflkıek muallim mekteblne, b 

yıl, hangi dm.relere ne kadu taleb 
almacağı kllltGr bakanlıtından ıoru'i: 
mqtur. . .... ,,. 

istatistik Yllhlı 
Belediye matbaa11 her ıcne neırt• 

dilen iıtatlstik yıllığını haaırlatmalt• 
tadır. Bir aya kadar nepedllecekUr. 

.... * * 
DarU•••f•kade 

Bu yıl Darünafaka Jiıe1ine aluaa• 
cak talebenla ruılı imtihanları tuıt• 
baıtanılmıttır. 

* ... * 
Göçmenler için 

Trakyada yapılmasına karar veri• 
len göçmen eYlerlnin inıaıına baıla
ıaılmlfbr. 

• * • 
Telefon Mukavelesi 

l.tanbul telefonunun aatıa alınmall 
lçla 1apılan mukaveleaia buıUn 6f• 
ledıa ıonra lmzalanm&11 bekleni7ol'. .. . ... 

Yeni Bir Pro)e 
iç itleri bakaabtı, viliyetlerde~l 

laukuk tılerl müdürUlkJerl içia bir prOiL 
J• hazarlamaktadır. 

.... .... . 
Bir EylQlde 

KlltOr bakanlı~ı, ilk mekteplerde 
talebe yau itlerine eylülün birinde 
bqlanacağını re.1mea lltn etmittir. 

* .. * 20 Bin Lira 
lı ba.oka11aın 20 bin liralık kum• 

bara piyaagoıu eylülün birlnde Ar 
karada çekilecektir. .. .... .... 

MUhendl• Mektebinde 
11.üheadiı melıı:tebi, bu den rıh 

befıu kadar, ,..ı laı81alUID UbHU. 
ıeaifl•mit olacaktır. 

~~~~~----------------------------------------

Dünyada, en az aazeto okuyan l 
ulua.. 

- Çinlilerden sonra •• 
J 

- Bizler imişiz, Ha1an B.l. 
1 

Haaau Be1 - Yalanl Bizdeki karaat• 
hane bolluğu hiçbir yerde yoktur. 



Hergün 
lngilter• 
Ne 
Yapacak? 
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---------------------------------------------------------------------------------· ~----------------------"' Rs•imli Makal• 11 ı, Sef•rbttrllli a Sözün Kısası 

Bir gazetede okudu)u dedi. Ben ıaıırbı.,., oakıyordum, azlıık da utanmtılıa. 
Pındlğe gltmittlk. Çarııclan gıoerken Bayan M.: - Bayan M. hayatı benden iyi tanıyormuı; oekfıe cek1ıe 

Burada ucu• olur dedi biraz meyva alalım. on beıı uyuıtular. Y emltl aldık, tam dönerken Pndlkii 
''Bir dUkkina girdik. Alaoağı yemlıin deferlnl lordu. bir arkada9ım geldi. Dllkkllncıyı ahbapça eellmlıdı, 

Oysaki küfenin ortaıında bir çubukla tutturulan muku· ı a)·nı yemlıten bir kilo l•tıdl. Biz çıkarken dtlkkhoıaıa; 

nda yemişin değeri 80 kuruı olarak yaıılmııta. DUk· - Sana on kuruta olur ı dedlflni duyduk. Bayar: M. 
klnoı da otuı kuruı dıdi. Bayan M. on kurut nrlrlm kızdı. Meğer o da ha7atı ıuıtiği ıtbl tanım11ormuı . " 
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Çocuğunu 
Unutan 
Bir Baba J 

YUzl\oUn r ngJ yeni bir fe1A• 
ketin aalnılle ıolukln mıı, içinin 
bUtUn nznotllsll gözlerlndo oku· 
nıın g nç bir kadın. Kuc ğında 
iki nylık bir yavrucuk uyukluyor. 

Ve e m bkem apısı a 
ık 11k batını çevlrer k sabır•ız. 

l nıyor: 
-- Ne zema eçılac k bU. 

mam kil •• 

ÇekiM, çekine yanlann yak• 

laıı.yorum: 
- Bir a YDDIZ mı Yar, katde-

şlm sizin? 
- EYet; faket benim de~H, 

koca mm ••• 
- Y aa t •• Kurtulur in aııll bt. 
içini çe lyor: 
- Kurtulmak mı .. Suçla lnaan 

kurtulur mu? 
-· Demek kocanı.ı k bah tll1 
C ol nıyorı 

- Kab b t ne d mek1. On 
euç!an bOyllk. Kocam memurdu; 
bUktimet kaaaaına el uı ttı •. "Nf çin 
acaba?,, Dlyeceksloiı. Bir sok k 
kadın l~tn! kirli g6nl nft, irll bfr 
vficudun, Kirli cazibesine kaptı• 
rnrak benlitlnl kaybettt. Ya· 
vası ı, k rıaını, hu knçUclik ya • 
ruı~nu uuuttu, O c çok iyi 
idi, evine batlı bir rkektl; 
mew'uttuk. Aldığı ıı: m aı artı· 
yordu bıle.. Fakat soa aylarda 
kGcam birden bire değlıiverdl. 
Eve sıolm•z. içki baııadau kalk· 
maz bir dam oldu. V azif slaJ 
bile ihmale b jladı. Boa kendJıI· 
nl ç kme§'e, d~ru yola g tir .. 
ğo çalıştım. Fakat muvaffak ola• 
madım. Son günlerde iılgınca para 
harcardı. Hor ıtn cepleri doldu, 
bopldL Ben bu paralana kau
mldığı Jeri bllmlyordam. Fakat 

bir 1abah onun ellerin• kelepçe
lor talahaca baklkat ani pldı ı 

kocam meğer blr bttaı• mı;; hem 
de devlet hır111zı!.. 

Göz yaılarmı kurula ağa ça• 

lışarok bitkin bir halle Ulve tti: 

- Hiç bir ı y dDıllnmlyorum· 
blltUn korkum bu yavru iç.in 1 

..................... -............. -·-·-················· 
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Bar·ı 

Yapılac 

cuı:d r. 

22 buçuk, da· 
manda eti t 

Bartlnı• n bUyUk d rdl 11 .. 
re te ibra, lılerlnln btr l'S: yıl

dır durmu~ olm ııdır. İhracatı 
k r lit , yumurta ve mıııra fnhl· 
ar d n B rtı ın b iti kaybet• 

ıplı olman b kın k u cı a p 
ful tea!r tm kt dir. 

Aan
ya a Narenciye 

Tetkikah 
Ant ly , (Öıel) - Şehrlmlıe 

gelmi bul a T ım bakaolılı 
bağcılık vo bahçoclllk &ubesl df. 
r ktörU Hikm t burada ıc I r 
ıkliml rl eb tab U un• b 
ılnl tetktk ettikte ıonra Finl o 
Ye Atany da n rcncly ve turf •. 
dacılık tetkikatanda bulunmay 
gUmiŞtlr. 

Url da At 8 vgisi 
Urf , (Ôı 1)- 'Buranın tel • 

ıl pek gllzeldir. Halk blniclllA'• 
hoYeıll ve ata .meraklıdır. Huıull 
idare bu at merakını kuY•etlen• 
dJr k, at aevglslnl ,oğaltmak 
Y zat n gllı 1 o! n at el sini 
daha aiyade ıılAh etmek m"lua• 
dile yılda iki defa t koıulan 
tertip etnalttlr. 

Mardinde Oray 1 ıerl 
Mnrdln, (Özel) - Yen1 ilbay 

Fehmi Ural aallr gel u uray 
ltl rllo llgilcnmif, kasap ve fırın· 
lann aıhht p.rtt ra ygun bir 
telde kon ı tc e l tir, 
fmnlar iyi ek ek çıkar ya bar 
la tf ordır. Sıhhi f&rtl n bata 
olmayan 3 hamam uray tarafın
dan kapatılmı~r. Bardak i a• 
latbane l de tehiT harldnde ura· 
yıo gö&tereceği bir yere nakle
dilecektir. 

eb . . "" . 
ır ı ı 

G nçl ri 
Namık Kemal K bri i 

Tamir Ettirecekter 
Gollbolu. (Ôzel) - -Şebitllklerl 

zir ret ed n Milli "ltırk tal be 
birli i hey !i Ça.nakkal d Ece
abad geçm u, afarta'da 
kayl lerlc konuşm ıtu, tetkikler 
yapını bır, sonra Boleyır' gidip 
Namık K malin kabrim ziyar t 
etııı" 1 r, bir çelenk koymu lardır. 
Genç~er burada Namık Kenwliıı 
hu.ap olan mezarını y~ni battan 
7apbrmayı kanrlathrmı tardır. 

Urfad Buğday llm1 
Urfa, (Özel) - Buğday alım 

merkozl bir haf ta evvel ifa b 
lamı fır. Köylll burada bir buğday 
merk zl açılmıt ohn a çok e• 
•inmiştir. 

, ardında Et ktrik 
Merdln1 (Özel) - Şarm elek· 

trlkle ıvıklandırılmnıı için yapılan 
proje Bayındırlık bakanlığı tara
fından ta1dik edilmlıtır. 
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B L 1 &•mmıu .a 
EW lif L& ~111 

Ve Elektr•k Annesiz ve Ev i~ 
! Kalan Çocuklar 

Bartu•'"" ı nl &lr gl5r611iiı 
Şehir ihtiyaçları fçlode n baı· yağmur yağana 1kl milyon kilo 

ti' ıeJen lçll~cek su ve elektrik· mıaır ihraç edilecell umulmak· 
dlr. Bunlann da bir an evvel ba· tadır. 
arı asın ç lııılmaktadır. Bu Barhn • Amaara ıoaesl lnıaatı 

yıl ısır mahsnlu iyidir. Eğer bir b\tlrllmiıtlr. 

Oç beş ıatıl' içine 51kışbnf. 
mıı bir aile facia11udan baberdaf 
oldum. Bu, bir kadın okuyucumuo 
1olladığı mektuptan çıkmııtır. 

Diyor ldı 
- '1Kız kardeılm kalp ekt,.. 

ıdnden öld En btıy A"U 6 yaşında 
3 çocuğu vardı. Sandım ki, enir 
temin artık bUtlln dnşUnceai btı 
yavruları bUylltUp yetıştir:nekteQ 
ibaret olacak, aldanmıtJm, d!i 
kendisinden bir mektup aldım. 
lyJ bakamayacağından korktuh 
için çocukları bana yollaman 
teklif ediyor ve iaşeleri l~io lcad 
eden "i dakarlıkta,, bulunacağını 
da afSyllyor. · 

Eğer bu mektuba, &abık enir. 
tem ile ayni ,ebirde oturan ti 

Emede 
Bagıııdırlık 
Çalışmaları 

B d H 
arkadaıımın yozdığı mektupta r 

rgama a ava fakat etmemlı ol1aydı, ı5yledi 

Kurumuna Yar- ltrlnl bDıntl te1Akk1 edecekU 
fakat arkadaıımın mektubu ban 

B,m d• pmi laliklJmet kon•ğıaın 
411üode m••Drlar 

Eı e (Özel) - EtmePe göze 
çarpan bir baymdırlık '8hicıa 
yardır. Y•nl l~çebay Vakku F rlt 
geldikten sonr yeni bir hükumet 
binua lldylizo y kın da yeni ya· 
pı yapılmıştır. Şimdi de belediye 
ve parti blnalım yapı !maktadır. 
Şimdi Eşmed Ziraat ba.okaıı· 
nın bir ıube açmasına ihtiyaç 
v rdır. Etme köylüleri para bul· 
mak için Alaşehre kadar gitmek 
mecburiyetinde kalmnk.tadırJar. 
Et eye birde doktor tayin edilir· 
rııe bu gt\zel kasabanın bütUn lh· 
tiyaçları karşılanmıı olacaktır. 

Anta1yamn Bir Haftalık 1hracatı 
Antal; a, (Öze\)- Buradan bir 

hafta Jçinde Roterdnma 115 bin 
kJJo ceyiz kUtllğU, ı 65 bin kilo 
burçak ihraç edilmijtir. 
__ _,,_ -=--www••• • ,, ___ ---

FIATLARI 

l - Gazeten· o u yazısile 
bir sülünun ild .ant.in bir 
(santim) en;> ılır. 

i - $ yfasm SÖ~ bfr HD• 

timin llau fiatı eunlnrdırı 

8 - Dlr santimde vasati ( 8) 
kelim• v.ardır. 

4 - lnoo ve kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
ınntimle ölçUlUr. 

dım Edenler atretu ki, 
" Eniştemin çocukları 

yollamak isteyl tnfn ıebebi le • 
rar evlenmek, onusuna kap1lmı 
olmatıdır, hem de karısının öHlm 
üzerinden 3 ey geçmediği ha1del 

Berıama (Özel) - Burada tOccar 
Mab ut Ka il lkudefler Ye Pamukçu 
lımaU yüı ylrmf.ter lira, AYultat 
Abbu 25 lira, doktor Mehmet, bak• 
kal Ömer Lutfi, elbbeci Lütff, tOccaı 
Zırhlı M hmct, bakkal Ramaı:oo, 
tuhaffyacl Bohzat, maoifaturacı Ali· 
eddlo, Şemaettln, Hayrottln, lçldci 
Tevfik, avukat Haluk, Kemal, eczacı 

Firuz, tuhafiyeci Hasan, bnkka.1 Tah!r 
avukat Galip, ker ıt el Huan Tahıla, 
uukat Fehmi, dini Rısaı, muııagot 
Fehmi, kırt.ulyeci HıılU, berber Mnh· 
met, terzi lucttln, dltçi Hayri, fabri• 
kııUSr Mustab, yoA'urtçu Rıza, demlrel 
Ali Haydar, HUml Naan1c kardetler, 
buaçu Cemil, lçkld AU Firuz, tu'.bafiYocl 
Me et, bakkal M b d, otelci E fa 

' doktor Hatim, tuhafi1etil Sami, leble-
bici Şerif, kuyumcu Kemal, bakkal 
Selim, ROlfem oJ'la Faik, kahncl 
Yako, kuap Hakkı, bakkal Avram 

' pe'htlvan Mehmet, bakkal Kürnlf, 
Yoturtçu Kadri, ıbakkal Htafa. 
tOccar lı•all Hakkı, k6ftecl Ali. 
ıekercl AbdtllkadlJ', hancı HalU, 
Silleyman, lbrahlm Hakkı, manlfntu
raeı Ha1ao, Relf, Oıman Zelcl, uncu 
Mehmet, koyuncu Ziya, ıablrecl Alf, 
koyuncu Ze111el, bakkal Multafa, 
fınncı Muıtafa, fabrikat6r Hakkı, 
ıebıtçl bmatl, bakkal HlbeyI01 bana 
Mehmet. tlltllo tllccan Şnket, pala
mutçu Rafail, koyuncu ldriı, ıekercl 
Veli, zahireci YuHf, Haynlı otlu 
lbrnbim, otelci Mehmet, bakkal kana 
H Hyin, maıaifaturacı Şerif, Oıman 

Nuri, earef Hadi i otla Mutaf 
yirmiıer lira teahhüt ederek baH 
tehlikesini bilen üye kaydedilmJılerdir. 

Armutlu Taş 
Ocak arında 

iki Amele Yaralandı 
Armutlu, (Özel)- Buraya bir 

ıaat mesafedeki Gıranlt taı ocak· 
lannda bir kaza olmut, Muaa ve 
Ömer adlı iki amele bir taı par
çasını dinamitle almak iıterlerkeo 
dinamitin patlamamaaıodan fllp
helenmişler, sebebini araıtırmak 
için giderlerken dinamit patla· 
m19, ikisi do ağır auretto yaralan• 
m19lardır. 

Sebzeci Ahmet Bir Yumrukta 
Ada,t. t OldUrdU 

Kayseri (Özel) - Salıpaıa· 
nnda bir küfe llıfim ahı verlıl 
yUzUnden ıebzeci Ahmet ile Me· 
mlı oğlu Ahmet arasında bir 
ka'fia çıltmıı, sebzeci Ahmet at• 
tığı bir yumrukla Memiı oğlu 
Abmedi 61dürmUştUr. 

Bir 1Cadrnın Hediyesi 
Antalya, (Özel)- Merhum Ab· 

di oilu HUseyinln eıi Emine u· 
mumi kntüphanoy• 800 parça 
kitup hediye etmiıtir. 

S6yleylniz ne yapayım?" 

Snbık eniştenin hareket tar 
hakkında her hangi hlr mlltale 
yumayı fazla buluyorum. f kal 
bu kadın okuyucumun mes' eler~ 
bana aormnamdan da anlaıılıyof 
ki, çocuktan yanına almak imk 
maa maliktir. Ve bunu y p 
bdır. ÇünkU bu babanın yanı 
da, UYey snn eli altında bu yn • 
ru1ano bedbaht olacakları mtt', 
hakkakbr. __ ...... ---~ 

Mardinde Kavun Bolluğu 
Mardin, (Öz 1) - Bu yd bl(J 

rada g&rlllmemlı bir 1kawn bo 
luğa Yardır. perakende kilosu 4 
paraya, toptan 20 paraya ıabl4 
maktadır, havalar ıerlnlemif, sajJ. 
flyeye gidenler dönmeye bati t ı 
mıılardı. .. ' 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Unutkanlık 
Buglln gelen haıstam tanınmış :ve 
Hvilml§ bir zattı. Son günlerde 
kendisinde ban eski ve yeni hatıra• 
tara karıı unutkanlıklar başladığllll 
yaıında henüz bunama devresi de· 
necek kadar ihtiyar Te genç bunıo.• 
yacak kadar da malü1 bir irsiyeti 
olmadığı için eYhama diiftüğünil 
anlatıyor H Q&re bulmamızı ıİ!lıyOt• 
dıı. görii§tük ve muayene ettim: 

l - lrııdealne hakimdi. 
1 - Şimdiye kad&r hiç siuirled 
bo.ıulmamıştı. 

3 - Mütemadiyen okumu§ ve ~ok 
yazmııtı. 

4 - İki sene dinlenmeden ç.ıJış· 

mıştı. 

lS - Y eg5.ne kabalı ati, jçkiyi. foıla 
olmamakla berabel' terkedem ~ , r ve 
aktamları birer kadelı içlyOTdu. 
MeJekatı akliyede btr inhitat yokt"L 
Bu, vakit vakit gelen nisyan h~ dt• 

ıt!erinlıı yeni b ilıyan bir yorguı:• 
luğun asabi &aaftan ileri geldiğini 
ıöyledim. lki ay iıtirahat tavsiye 
ettim, Deniz bauyoları yapmnl!ıul 
ıöyledim. ônza tablntile dcd"ğiaı 
gibi geçti ve iyileşU. 

(•) Bu notlan kulp aaklaymn:, yabut 
lttı a .bGme J'•pııtınp ıkollcuiyon yapı• 
••~ Sıkıntı &amaıum.r.da bu aotlaJ' bir 
doktor ırlbl ımaadınıza 1cttı,.;.•b_ıı_.,_. ---.~ 
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m .. m:rn• 
~/#\albu alın d., 
6 ÜlıDÜ 8' lll<I ~il 

Dünyada 
ilk Parayı 
Kim Kullandı 

DU:Jyada ilk defa parayı kul• 

IJir Jngilize 1 la nan adamın 
göre bu bir bOyllk patrik AY· 

ramın babaıı bir 
Yalıudidir Yahudi olduğunu 

lngiliı: gazeteciıl Çeymlf Elner 
iddia etmoktedlr. Bu Yahudi ıa• 
tın aldığı bir tarlanın bedeli ola• 
rak bir miktar gllmllf Ye bakır 
parçaları vermfttlr. 

Hintlilerin ulusal bir maaalına 
gör , para, illh Araya tarafından 
dünyaya ce:z.alandınlmak için gön· 
derilmiş bir neınedir. 

Bu de~irlerde para yaları ma• 
denden ibaret değildi. Yahudiler, 
ve Romalılar deriden para kul• 
lanırlardı. 

* Tanınmış lngUiz rahibi Rlç-
mon, genç kızların evlilik 

Bir rahibin hakkındaki dOşOn• 
celerJnt anlamak 

garip bir an· merakana dll9erek 
keti bir kız Uaeslne ilt· 

miş, 100 genç kız arasında bir 
anket yapmııtır. 

bunlardan 60 ı açıktan açığa evli• 
lik aleyhinde bulunmuşlar ve 
evliliğin saadet vermiyecejinl 
söylemiılerdir. 

24 tı evlenip iyi bir ev ka
dını olmak lıtediklerlnt .,.. 16 ıı 
da serbest aeviıme lehinde garip 
firkirlerde bulunmu§lardır. 

"" Bir Alman, doktoru insanların 
baı saç11Un kuvYeti hakkında 

J 
insan saçı- arkadaıları ara• 
llın müthiş ıında yaptığı bir 

tecrübede batın· 
kuvveti dan çektiii bir 

tel saçın J 00 gram ağırlı tında 
bir taıı kaldırdığını aöıtermlıtJr. 
Buna göre yapılan bir heaapta 
bir ioaanıo batında bulunan aaç• 
lano 24 ton ağırlığında y Uk 
kaldıracağı teablt edllmiştir. 

iki bllyük çantam kıtlık eşya· 
larımı aldı. 

Caux'y.-, çıkmr l; için Montreux'ye 
gelmek. Oradan dişli trenle yük• 
selmek lazımdı. 

lstnsyona gitmeden önce Con· 
•ulat'ya bir kere görünmeyi doğru 
buldum. Dairenin bulunduğu rıh· 
~ım Ustündeki ( Malaone Royal )in 
ôııUnde durmaaını odöre söyledim. 

k 
Konıaoloıluk dairesi birinci 

atta idi. 
Ben daha dıı merdivenleri 

tıkarken pencerenin tUIU oynadı. 
Bir baş görtindU. GUlllyordu. 

k 
Hayretle ayaklarım basamakta 

aldı. 

Bu Eşref Be~·dl. 
Etref Bey. Evet Eşref Beydi. 

E Geniş alnı, &eki bakııları llo 
ıref Bey. 

Onunla kerıı karşıyayım. 
Belli etmemeyel çalııtığım he· 

Yccnnım lakırdı söyletmiyor. Yil· 
zu ne b kamıyorum. Yanda buzlu 
cnmekanln ayrılmıı bekleme 
~nlon~ da mırıltılar var. O yazı· 

nnesm n } anında, önümde ayakta 
durmuş ynnı sesle anlatıyor: 

- Her.şeyi biliyorum. Hayatını 
Uzaktan, yakından takip ettim. 

SON POSTA Sayfa 3 

HARİCi 
Fransada: [ 

Marsilya Cinayetinin Mu
hakemesi Başladı 

Lehlstanda : 

Bir Trene 
Suikast 

Yapıldı 

Bir Yılan 
Hikô.gesi 

Suçlu Hırvatlar lttiham Heyetinin 
Kararını Temyiz Ediyorlar 

V arton, 25 (A.A) - Krakovl ıO· 
rat katarı V artoYanm 9 kilometre 
ötesinde bir ı;uikude ujramıttır. HD-
vlyetlerl henliz tublt edllmemit bazı 
kimıeler birkaç ktlometre boyunca 
rayların dıvarlarıaı ıökmOtlerdir. 

Ben gazetelerde Mılbourne ıeh· 
rlnln adını 1rlSrDr görmn !çimde 
derin bir ilgi duyarım. Çünku (1835) 
de temeli atılaa bu Avuaturalya 
ıehrinln elll 71lda lııtanbuldan daha 
kalabalıklaıtığını, yüzüncO yılını 

bitirmek U:ıere bulunduitu ıu gtın 'er 
de ise dllnyanın en gazel şehirlerin

den biri olarak tanınmak HYiyuiae 
yllk1elditial blllrlm. 

Parlı, 2S ( A. A. ) - Hapıedllen 
Q~ Hırnt, knl AlekHndr'ın ölcithOl· 
ıaHlae ittirak etmlf olmak ıuçu ile 
keadllerlni atar cıua hak 7erjH •~Y· 
kedem lttiham he7etl lraruını tem7ls 
.decelderdlr. 

Bayındırlık ı,ıerl · 
Parlı, 25 (A. A.) - İtıb:Ute kartı 

tedbir olmak GzeH J•kında büyuk 
yollar ıre Anuıluaal otomobil yolları 

yapılacaktır. 

Ylh: elll milyoa frank urfedllecek 
olan bu itlerde 16 bin ltçi çalııtırı• 

lacaktır. 

Almanyada: 

Ceza Kongresinde 
KııırJaıhrma Usulü Ten

kit Edildi 
Berile, 25 (A. A.) - 11 inci A11ı· 

u~uul ceıı:a kongrui bu,On çalııma
larını bltirmlttir. Alman n yabancı 
del•gelerl bllha111a, intikam kudile 
yapılaa ıuçlara karjı tatbik edilecek 
ce.zalar hakkıade tiddetJI aytıımalnr

.ta bulunmuılardır. Yabancı delegeler 
bu hu1U1takl Alman projelerini açıkça 
tenkit etmltlerdir. 

Kongrede taleb•J• alt olen ceza• 
lar içia de tlddetll a7tıımalar olmuı 

ve talebeye verilen ceıa metodlan 
ile kııırlaotırma n hadım etme 
uıullerı tenktte utramıılardır. 

Kısa Haberler : 
Berlln, 25 - Metropoliten yıkıatı11 

altından Oç cuet çıkartlmııtır. 
§ Va9ingtea, 2S - Amerika, pet

rol ilraf nın önOne geçmek üzere 
pıtrel iıtihaalltını taladide karar ver· 
mittir. 

§ Tirana, 25 - Fiul ıiya1al hak 
yeri, lhtilile lıtlrak eden on Jandar
mayı ö~üme mahldim etmlt n hllkllm 
infaz edilmiıtir. 

§ Petle, 25 - Tatilini balaton gÖ• 

Yeni vaziyetJnde ne kadar ıstırap 
çektiğini de öğrendim. V • g6z· 
!erinin ifadesinden anlıyorum ki 
Saadet htıll aana uzaktır. Ada
daki hayatının bir baıka şeklini 
yaşıyorsun. Hatlrımden geçirmez· 
dim ki seninle burada karşılaşcyım. 
D. lı l geldiğim gfin buradaki 
kolon~yi tanımak için konıo:oshane 
defterini karıştırdım, senin adını 
gördUn. Sonra kançılar izahat 
verdi, artık her ıeyi öğrenmittim. 
Sana görünmeden hayatını tnkip 
ettim, yirmi gUodenberi endişe 
içindeyim. 

Rahatsız olduğunu da itittim. 
Kançılarla Sketingdeki mUnaka· 
ıanızdan ıonra ben de a·akadar 
oldum. Bu hidiao bana birçok 
ııyler öğretti. GörUyoraun ki bu· 
rada o~duğumu bildirmeden her 
§eyi etrenmiılm. 

Eşref Beyin yalnız Hsl beni 
buluyor. Gözgöze gelmekten uta .. 
nıyorum. Ahıkın tavırlar ve çok 
tatlı buluşlarlle a ılatıycr. 

Birdenbire aordu: 
- Otomobilde çantaların var. 

Nereye gidiyorsun. Başımı kal· 
d rmad2n cevap veriyorum: 

Caux'yn çıkacağım. Doktor değ 
havası tavsıye etti. 

Kabahatli, ceza 16recek bir 

Dovo~ı11• 'fakı11da ô•ıla11•cak olan 
Mor•ilıa f•t:l .. ı lıte iöpl• g•çmlıtl 

.... -··--···-························-····---··--
Amerlkada: 

Avrupa 
işlerine 
Para Yok 

Maklnlıl ıon dakikada frenleri ir 
Jetmit Ye bu auretle çok lSoemU bir 
kazanın önüne geçmiıtir. 

Suika1dln, Polonyanın bu b8lı•· 
alada faaliyet raıt•reo menfi unıur• 
lar turafıodan tertip edildlti 1anıl· 
maktadır. 

Y. Slav.I..ada : 

Kabine Buhranı 
Yeni Eakanlllr Tayin Edi

lerek Sona Erdi 
Belrat, 25 (A. A.) - Kabine de-

• tltllditl hakkında, hükumet çennle• 
rinde, batbakan StoyadinoYiç'ln, ya
kıada mütecaolı bir kabine batkanlı• 
tına ıaçeceği •Öylenmektedir. 

Yeni Bakanlar 
Belgrat, 25 - latifa eden TOze 

(Adliye) Orman n Sıhlıtat Bnkanla
rıaın yerlerine yenileri tayin edllmlf, 
bu ıuretle hem buhran bltmlı, hem 
de hOkumet kuvvetlenmtıtır. 

Yunanistanda: 

Krallık İşi 
Yeni Hfıdiıe Ve Müna

kaşalara Yol Açıyor 
Atlna, 25 ( A. A. ) - Gazeteler. 

Vaıingtoa, 25 (A.A) - Bitaraflık uylnlar kurulunun halkçı pnrtiltne 
kanunu kabul edildikten ıonrn de· 
mokrat lideri Roblnıon ıu Cllyevde menıup 92 mnmeuil tarafından lmsa 
bulunmuıtur; edilen Ye krallıtm yeniden kurulma-

"Birletlk devletler hGkiimetlain, •ına dair o!aa beyannameyi 1aymek-
Avrupadnkl anlaımazlıtı dtı:ıı:eltmeke tadırlar. 
lıarıt 1181thatlerinden baıka tekilde, Cilmhurlyetçi çennltr bu imzala• 
nOfuıça n paı:acn ittirak edeceğini rın halkçı partinin ancak 36 mllme1-
ıanan bir Anupalı millet varaa, bu ılli eraaında toplanmıı olduğunu 161· 
dOtünceılnde aldanmaktadır.,, lemektedirier. 

··İ~·~:;:··;:~·i·;~·~"""P:;::~·~·;;·~ .. ·d:; .. ·;;;;~;.. Çeldarla • Kondllls 
bakanı yarı• Macaristan dıt itleri Atine, 2S (ÖuJ) - General Kon• 
bakant ile rörOıecektir. dllialn, Baıbakan Çaldarlı krallıta 

§ Roma, 25 - Araıulueal metinı.. taraftar olmeua lıtlfa edeeetlal, 
de uçut yapan uçaklardan biri bunun baıbakanı tazyik demek oldu· 

Diln de oradan ıelme bir haber 
okudum ve hayvanat bahçesinden 
naaılaa kaçan dört bQyQk yılan 

7G1.ilndın Melboreo halkının uyuya• 
maz: oldutunu 8trendlm. Hatırıma 

biz::m karnı yılanlı fzzet efendi geldi. 

Nerkiı, Veyıi gibi b071lk müntiler 
tarııfından nçılnn ağdalı dil mektebi
nin ıon llıtadı olan bu pek zeki ve 
pek bi a-ili adam, bir bahçede uyur· 
ken botazına bir yılanın kaçtığına 
d enUklediği için de karnında ço
luklu çocuklu bir yılan alluinin 
yııtndığına lnanırda. 

Onun rlyaa z bir inançla eöyledi· 
tine göte karnındaki yılanlar arasıra 
tepreıirler, oynatırlardı ve o nldt 
z yallının blltUn damarları buz: kull
diğlnden ne kaleme, ne kitıda el 
a11remeıdi. izzet Efendi, bu )'•lan 
alleaine bayatını o kadar lıatlamıttı 
ki Tuna mektupçuıu iken bOyOk 
top1Rntıda vali Mitat Patanın kendine 
okutmak i.tedlti anemli bir ıöylevl 
yanda bırakmıt Ye Paıanın 1

' Oku be 
herif,, diye baykırmuına kartı karnı• 
nı göstererek: "Ayaklandılar, okuya• 
marn,, diye kartılık vermekten çekin· 

memlıtl. 

Karnı yılanlı diye anılmıya baıla
nan İızet Efendi Tuna mektupçulu• 
tundan aı.lolunduğu gibi gnçHlkle 
elde edcbilditi Halep mektupçulu• 
ğunda da kklamadı. Çtlnkll orada da 
yılanları• tepiıtifl yeya 07nattıtı blr 
gln vali Cemil Paıayı terelemlttl. 

Acaba (Melbora) ıehriode batıboı 
dola9tıklan haber Yerilen fU yılanlar 
yllz.ündea luet Efendiye benser bir· 
kaç AYUıluralyalı peyda olacak mıdır 
dera\niz ? .. Yılanları dtlıtlnOp korku
larındaD uykuıus kalanlardan bir ikiıl 
b87le bir lpokondiri7e tutulurlana 
çok 1arOlmemelidir. ÇQnkO ıOrekll 
korku, adamı çileden de çıkarır, 

sıYanadaııı da. d&tmllf ve içinde bulunan Gç kiti ğunu muhalif gaseteler yaııyorlar. 
yaralanmııtır. General bunu tekı·p etmlttlr. M. T. Ten 

~~==~===========--==============~~====~~~==~==~====~=-
mektep talebesi gibi ondan kor- fakat manzara okadar gUzel kil Yar. Ve yanda bir antitambr, ora• 
kuyor ve utanıyorum. Yavaı, yu· Her bUkU.Uıte ki:ometre glSs· dan banyo dalrealne ıeçiliyor. 
muıak bir hareketle uzanan elle• teren taılardaki 11yılar büyl1yor. Fevkalade JllkL Biz fena alııtırıl· 
ri parmaklarımı tuttu. 800. 900 • 1000 ve nihayet mııız. EYlerimiıio tekli ne yaza, 

Bu yaklaııf, bu aokuluı o kadar lstaıyon: ne kııa göre dllıUnUlmediğl gibi 
tabii ve öyle uslu ki çekinmedim, - Caux hayatııpı:z. da lSyle 1 Kııın •obalı 
llrkmedfm. Ote:in adamlan çantalarımı odalarımızdan buz gibi ıofalara 

Ve ıimdi onun sesini daha ya· alıp kayboldular. 
kından işitiyorum. Buraıı hep otel. Tek tUk bir çıkarız. lıınahm diye fanililara, 

zıbınlara, iç gömleklerine kat kat 
- Gideceğin yer 18\'lçrenin kaç viıla var. Hem okadar tık 

d k l 
elbiselere ıarıhraz vo bu içeride 

en güzel ) erlerinden biridir. MU· ağ evleri i dışarıda değişmez. 
saade edermisin, bu dağ gezinti• Otelin önUne kadar karlar ilk Fransız mektebine gittiğim 
sinde sana arkadaşlık edeyim. temizlenmiş. Fakat geçit yerlerin· zaman Sörler beni bu kat kat 

Bilmem nasıl oldu. Neden ce• den başka her taraf kar içinde 
f k ki yllnlU, pamuklu çamaıırlardan 

.aret a',dım. ski kıyn eti ile kızlar ve er e er, k k d l v urtarıncaya a ar öy e ugra~tı· 
Dudaklarım bir sinir hareketi pençe pençe yannkları kırmızı lar kil Evde annem, mektepte 

ile oynadı: kırmızı. Murada herkes ıapıağlam. S5rler, birbirlerini yediler. Niha· 
- Teıekkllr ederim. dinç. yet ben de arkadaolarıma ve Sör· 
Avucundaki parmaklarımı ha· Geni' hol bir elbl. e mağazası lere uydum. Biraz hafifledim, a• 

flfce sıktı. gibi. lııtım. 
Bu ndamm ıea:nde, yUzUndo Dışarıdan ıpor kıyafeti ile Ne kadar i1&bet ettiğimi tim• 

ve gözler:ndu ı o yenilmez ve ka· gelenler burada le mideni> or ve di anlıyorum. Burada aağlık için 
çalmaz bir tılsım vıu yarabbi. karlı elbiselerini bırakıyorlar. tamamile biılm eski dUıUncelerl· 

Buna treni kaçıracağımı o söy· Köşeler ıkl takımları, demir uçlu mize aykırı hareket ediyorlar. Bu 
ledi. baıton]ar:a dolu. Camlı antreden bin metre ylikıeklikte mUthi§ kar 

Kalktım. Kapıya, otomobile ikinci ho:e geçince kendinıi ılık, fırtınaları içinde pencerelerin va· 
kadar getirdi. nefis kokulu, palmiyelerle ıüılen· siıtaıları gece gUndUz açık du· 

Elimi tekrar sıkarken fısıl· mlı goniş bir salo.1da buldum. ruyor. 
dadı: Metrdotel beni karşıladı, nu· Fakat banyoda aular her ıa• 

Yarın 
Yarın! 

* 
Montreux'de dağ tlrenlne geç• 

tim. çıkıyoruz. 
Göl, kasaba ve gBl kıyıların· 

daki şatolar, villalar l<fiçUlUyor. 
Kar tabakaları kalınlaşıyor. Çam 
ormanları bembeyaz, bulanık bir 
hava, kar serpiyor, ıoğuk fazla, 

meramı söyledim. Bir daha eğildi man t;.cak ... 
ve frakla bir garsona itaret etti. Ve odaların harareti 15 ten 

AsanslSrlcı liçUncü kata çıkar- &fağı düşmüyor. 
ken bu dağ otelinin şehirlerdeki Otele geç gelmiştim. 
IUks otellerden daha yüksek Biraz bOnra metrdotel tekrar 
olduğunu anladım. geld • 

Odam çok güzel. Hllsud bir emrim olup olma• 
Hemen emrime gelen Fam dığını sordu. Bu arada yemek 

Döşambr açık pencere)i kapadı, hakkında fikrimi de anlamak iı· 
vasistası açtı. tedi. 

Odamm geoit bir vera ıdaıı (Arkuı vur) 
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(Siyaset Alemi) 
Arnerika 
Ve Silah 
Ticareti 

Amerika Ay&nı, bugünlerde, mG· 
hlm bir kanunun müzakere1ine bat• 
layacaktır. Bu kanun, bir harp çıkarsa 
Amerikan n bitaraflıtını na1ıl muba
f aza edeceğini tayin edecektir. Malum 
olduğu (jzere 1914 • 1918 harbiodo 
Amerikan n mildabalHi bllyllk rol 
oynamıt ve orta Avrupa doletlerinin 
tükenen ihtiyat kuvvetleri kart unda 
lngili:ı • Fransız ordularını mütoma· 
diyen tau kunetlerJe takviye etmit· 
tir. Bu 1ebepledir ki gelecek harpte 
Amerikanın alacatı d11rumu~ büyilk 
önemi vardır. Yeni andlaımanın tim· 
diye kadar intiıar eden taalajına ıöre 
bir veyn birkaç devlet arasında mu
harebe çıktıA"ını Amerika Clmbur 
Reiai, Amerika halkuıa ilin eder et• 
mu, bu ınemlekotlero ailih ve cep
hane 1evl<iyatı derhal durdurulacaktır. 
Bunun hllifına hareket edenlere 10 
bin dolar veya bet Hneye kadar ... plı 
cezaaı hOl--molunabilecektir. 

AyracP, ıil&h ve cephane fabrika· 
ları, ticaretlerine devam edebilmek 
için (500) er yD:ı dolarlık birer paten• 
ta almıya borçludurlar, 

Bundan batka Amerikan bandıra• 
aını tafıyan vapurlar dahi, harbe •'· 
ren memleketlerin Umanlanna ıillh 

ve cephane taııyamıyacaklardır. Bun• 
dan baıka Amerika C!lmhur Reiıi, 

yabancı devletlerin denizaltı ıemileri
nln Amerikan limanlarına utrayııları 

bıkkını dahi tahdit edebilecektir. 
Ayrıca, Amerikan tebaaaı, harbe 
•lren ulusların ıemlJerino de blndl
rilmlyeceklerdir. Eter binecek olur da 
baılarına bir feliket ıellree, Amerika 
hGlcilmeti, bu ribl tebaaaıoın akibe
tile meuul olmıyacaktır. 

Amerika, bu yeni kanunla ltarıta 
olan baj'lılıjını ıö.termlt oldufu lu
naatiodedlr. Fakat bir ıeylo kıymeti, 
onun tatbikatta nrecefi aeticeyle 
61ç0lebilecetine ıare Amerika hako
metlnln il&n ve lrabulllae karar ver
diji bu kanunun kıymeti de, aneak 
tatbikinden alınacak aetlceyle anlı· 

tılabtlecektir. Yok1a, bu köluae dfinya 
nice hacılana ır:lrlbafalde ~ıkmıt nice 
•lce haçlarını rare •elmlttir. 

Süreyya 
----~--------~----------

Çerez Kablllnden 

Ben De Bundan F•zl• 
ldlre Edemem 1 

H.eoni sade Ekrem merhum çok 
alıngan, idare1i güç, titiz ve hırçın 
tabiatla idi. Olur olmaz ıeylere bin 
türlü mana verir, yanındakine Ç&• 

bucak küser, en ehemmlyetıiz bir 
oeyi lızetlneflı meHl&1i yapardı. 
Bir ıUo, o zamanın pek aeçkln 
ediplerinden, AJtınoı daire müdür 
muavini Hafız lıhak Efındi mer· 
bumla birlikte, pek 1tvdikltrl Şeh· 
remini Rıdnn Paıanın iftarına 
gidiyorlardı. 
lklıi de oruçlu idiler. Beyazıt Hr• 
sisinde buluşmuşlar, orada itindl 
namazını birlikte kılmıılar ve ıöı 
birliği de ederek, yol& çıkmıılardı. 

Hıza Paşa yokuşundan yaya indl
ltr, Köprliyll yine konuıa konuıa 
yaya geçtiler Ye nihayet Tüoele 
geldiler. 
Hecll zadenin huyunu, kırk yıllık 
samimi bir doıtluk netlceııinde, 
iyice öğrenmit bulunan Hafız lıhak 
Efendi, buraya kadar da hep onun 
mizacı dairesinde konuımuı. ken· 
dlainl idare etmişti. 

Tünele gelince. Recai zade bilet 
almak üzere kiteye ıokuldu. Bele
diye erkıloından olduğu lcln yanın· 
da paıosu bulunan lıhak Efendi de, 
bu ara\ık, pek tabii olarak, orta 
kapıdan ıerbeatçe geçil. 
Recai zade, buna her nedenae Jı:ız. 
dı. Zahir do9tunun bu hareketini 
bir göıteriı telakki etti, alıadı. 
Tünele bindiler.. Reeli zade so
murtuyordu. Bir aralık, Hafız İshak 
Efondiye döndu ve; 
-· Ben bu kadarına tahammül 
edemem! dedi, 
Hafız ishak Efendi de dayanamayıp; 
- Ben de efendimi b ından fazla 
idare edememL cevabını verdi. 
Bu hadisenin Gzcrine. iki doıt, 
Bayram gününe k ıdar dargın 
durmuılnrdı. O gGn, 7ine kendl.e· 
rlni b11rıştıran Rıdvan Paıa oldu. 

Tı/lı 

,.. SON DAKİKA·- 'l Ankarada~-ı l TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 Bir Yılda 50 Bin 
- , ı . 

ltalya Zorluk Çekiyor! ~:;ar~!;,~:ç:~:ac:~ 
Erzak Almak lcin Altınlarını Sattı Ankara, 26 (Ö%el)- Yeni cam 

fabrika11 ıenede gUndellk hHa• 
bile 50 bin ltçl çalııhracaktır. 

(Bnt tarafı 1 iaci yllıde) 
Italya baş kumandanlığı tiddetle 
hUkUm •Üren ıuıuzluk ve ba1ta• 
hk dertlerine henüz kesin (kat'i) 
bir çare bulamamııtır. Bir kııım 
askerler de henüz snkedilmeden 
ve ltalya topraklarında iken kaç· 
maktadır. Bunlar timdlllk bapıe
dilmektedir. Diğer taraftan, Mu· j 
solininin hariçteki ltalyanların da 
Afrika, a 1evkedilmek üzere der• 
hal nı'emlekete dönmeleri için 
verdiği emir pek az mileuir ol
muwtur. lnıfltere ve Franıadakl 
ltalyanlardan pek aıı bu emre 
itaat etmfıtir. 

············-········ .............................. ._...... Fabrika yılda 4()()().4500 ton cam 

Aydındaki Birinci- ısubıak edecektir. Habeş 
~(rafının lik Maçları 

'T' Aydın 26 ( Özel ) - Türkiye 
l QVSİge~i futbol birinciliği grup mOaabaka· 

Adfaababa, 215 ( A.A.) _ im· )arına dün deYam edildi. ilk maçı 
Muğl• • Maolıa yaptı. Sonra da paratorun yapmıı oldutu bir bil· D 

dirilr, bir ha 98 hGcumu takdirinde enizli ile lzmir birincileri kartı· 
ormanlarda barınmaaını halka IHthlar. 
tavaiyo etmektedir. ilk oyunda Manisa takımı 2 • O 

Otua bet Hintli aile pazarteal kazandı.Denlzll· bmfr maçı daha 
ıGnl buradaa hareket edecektir. heyecanlı oldu Ye lımir takımı 

--·---------.J 6-• ıalfp geldL 

Gazi Enstitüsü 
Bu Yıl Muhtelif Şubelere 

73 Tal ebe Alınacak 

Bundan baıka, ltalya bnka
meti seferber ettiii orduyu bH· 
lemek husuıunda zorluklar için· • 
dedir. Haraçtan ıiparıı edilen • 
erzak para1mı ödemek için ltalya 
hllkOmeti Amerlkaya 300 milyon 
liretlik alhn aatmııtır. 

izmirde 38 Bin 
Bir Arada 

işçi 

Ankara, 26 (Ôzel)- Gazi orta 
muallim mektebinin ve terbiye 
enatltOıUniln bu yıl edebiyat tari~ 
coğrafya, tabii bilgiler, rJyaziye, 
resim, pedagoji. beden terblyeal 
kollarına talebe alınmaaı iti 25 
eylülde bitecektir ve 27·28 eyUU 
gtınlerlnde Hçme imtihanları ya• 
palacakbr. 

Bu yıl mektebe 73 talebe ah• 
nacakhr: Gazi HHıl de bu yıl 
ilk dene tedri1&tını lngilizce ya• 
pacaktır. Böylelikle kUltUr bakan
lığının bet yıllık programına gö
re bütUn dersler lngillzce verllmiı 
olacaktır. 

Fransız Gazetelerlnln Mlnlh 
Yazllar1 

Poriı, 25 (A.A.) - Gazeteler 
Italyaa • Habeı iti hakkındaki 
görüımtler huıuıunda Franaanın 
alma11nı istedikleri durumu izaha 
yeltenmektedir. 

Maten diyor ki: 
" Bugün lngilterenln bOt&n 

gayreti, Franıayı, ortaya çıkacak 
ar1ıulu1al karıııklıklar ne olurea 
olıun. kendi iılerlne karııtırmlya 
lnhl1ar etmektedir.,, 

Bu gazete buna karıı ıu ltl
razlan ileri sOrmektedlr: 

° F ranH, lngilterenln ıorlle 
bir tarihte, bir takım inançlar 
aktetmiıtir. Frauıa, loalltere de
recesinde ndakat ve dostluk borç• 
ları altındadır. DDıllncH1ıce ya
pılacak bir hareket bOyUk tealr
Jer uyandırabilir. Franıa, fena 
lkibetler doğurabilecek lfart-
ları bertaraf etmek için 
elinden geleni yapacaktır. 
Franıaya, onun temenni etmedltl 
tehllkeleri paylaımak teklifinde 
bulunamaz. StrHıa cephealnl 1ar· 
1an Fran1& deilldir.,, 

Eko dlS Parl, F ranaanın rolU· 
ntin Streıa cepheılni tamir etmek 
olduğunu ya1makta Ye Fran1ayı 
muhtemel bir Alman tehlikeaine 
karıı müdafaa etme1I için lnıll· 
tere ile batlanmak Omldiyle ltal• 
ya aleyhindeki ceırl tedbirlere 
iıtirak etmek yolundaki hHapla• 
rıa yanlıt olduğunu ıöylemektedlr. 

Bu aaıete ıunu illYe edlyorı 
«lngiltere tarafından yapılacak 

bu tarzda bir valdin boı bir vait 
olmak •• ıırHı gelince, kamoy 
tarafından taHlp edilmemek teh· 
llkui Yar dar. 

Alman tehdidi kendini ıö .. 
terdij'i zaman, lnglltere, kendi 
aıığlaran.n tehlikede olduğunu an
laraa ayağa kalkacaktır. Halbuki, 
lniilterenin hududu, uzun mlld· 
dıt için Rbin Ozerindedlr. Şu 
halde, Franıamn, lngiltereyi cezri 
tedbirlere doğru götGrmeal de
ğil. lnglliz • ltalya Hığları 
anlaımazlığanda, her tarafı mem
nun edecek tekilde hakem • 
ilk etmesi ve Alman tehdidi kar· 
ıııanda, mUıterek Streza cephe
sini kuvYetlendirmesl llzımdır. 
Baıka tUrlU ıiy&1a gütmek, yan
Iı,tır. ,, 
Mnaollnlnln Çocukları Afrlkada 

Roma, 25 (A. A.) - BiltUn 
telsiz postaları, 5.000 aıker ile 
Bay Muıolinlnln iki oğlunu ve 
damadını Afrikaya götüren 
Saturnia gemisinin hareketini 
haber vermekt~dirler. 
lşçller, ltalrenın Harpten Yaz 

Geçlrllme•lnl lstlyorler 
BrUkael, 25 (A.A.) - Sosya• 

liıt iıçi enternaıyonal çıkardıia 
bir be7annamede. Habet· ltalyan 

Dün Bir Açılış Töreni Y apıJdı 
lzmlr, 2.5 ( A. A. ) - C. H. 

partlıi Hnaf ve lıçller blrliti 
bOrosunua açıbı töreni buıOn 
aaat 12 de yapalmııtır. Parti lzmlr 
baıkanı bu toplanhda ıös alarak, 

bmlrdekl esnaf •• iıçi tııekktıl· 
lerlnin tarlhçe1inf yapmıı, blrJfğln 
teıekkDlOnden evnl teblrde arra 

ayrı idareler altında 24 teıekkOJ 
bulundutuau bunların dahık ve 
ayrılıklarının idare ve blltçe ba· 
kamından ıorlukJarıaa anlatmııtar. 
Baıkan, bu teıekkllllerln bir ara• 

Yunan Havacılı 
Kuvvetleniyor 
Sofya, 29 (Özel) - Atlnadan 

•• Posledna Poıta ,, ıasetHine 
bildirildiğine göre, Yunan hDku· 
meti, Fransaya ıımarlamıı olduğu 
9 Ye lnailtereden 13 bombardı· 
man tayyarelerinin ay ıonuna 
kadar getirilmelerini beklemek· 
tedir. 

Yunan bava bakanlığı, bedeli 
Yunan tlltllnlerlle ödenmek ıartile 
)1Vlçreye 100 bin parça tayyare 
bomba11 ıımarlamııtır. 

Yunaniıtan, 6 denlzalh 11eml
ılnin de satan ahnmaıı fçin ltalya 
Ue mDzakerelere ıiriımiıtlr. 

Ege llbayları 
lzmlrde Bir Toplantı 

Yapacaklar 
lıparta, 25 (A. A.) - lzmlrde 

toplanacak olan Ege bölgHi 
llbaylar kurulunda bulunmak 
Ozere Isparta ilbayı B. F evzl Dal• 
dal bugllnkn eldıpresle lzmire 
geUrmiıtir. ----
27 Kiıi Kuduz Şüpheıin

den Tedavi Altında 
Zonguldakta kuduzdan ölen 

bir çocukla tem111 eden 'J.7 kiıf, 
kuduz ıüphesi Uzer:ne tedavj için 
tehrimize getirilmittlr. 
Iı Ban.,aıının Yıldönümü 

Bugün Türkiye iş Bankasının 
kuruluş yıldönUmUdür. Memle
kette Ekonomi hayatının yaratılma 
ve yürümesinde pek bUyilk rolü 
bulunan it bankası, bugün yük· 
sek bir ekonomik kıymet halin· 
dedir. --- . ·-~·-- ............ ...._ . .____.... 

anlaşmazlığında zorla yargıçlığı 
kabul ettirmesini ve harbi im kin· 
ıız kılacak olan ekonomik cezri 
tedbirler alınmasını Ulualar 101-

1ett1inden latemekt•dlr. 

ya toplandıktan ıonra temin ede- " 
ceğl faydaları aaymıf, bu arada 
Hnaf ve itçinfo kredi ihtiyaçlara· 
nın, sıhhi durumlarının gözönUnde 
bulundurulacağını söylemlıttr. 
Baıkan, birliiin lçeriıinde taah• 
hlldilnU veren Oyelerln 1&yısı 
39 bini bulduğunu blldirmlıtir. 

Kamun Ocaıı 
lzmlr, 25 ( A. A. ) - C. H. 

Partiıl Dolapla k.S1U kamun ocata 
bugtln saat 11 de elionoml ba· 
kam Celll Bay•r tarafından açaJ. 
mıtbr. 

} Muııtllim Değil Bir 
Haydut 

Bir Sene içinde 20 KlıiJI 
Ôldürmüı 

Deve Tüyü Almak içi• 
Yapılan Müracaat 

Ankara 26 ( Özel ) - Deve 
tOyU almak için müracaat eden 
Alman Şarl Abten flrmaıile 
TUrkofiı araıındakl g6rttımeler 
bltmiıtlr. TUrkofla Berlin Ticaret 
odaaının Yerdiği maJOmata göre, 
deve tUytı ihracatı için alıcılar 
çoktur. 

Ekonomi Bakanı 
Da Tekzip Etti 
lzmlr, 25 (A.A) - Zaman 

ıaıetelinin 25 ağuıtoı 1935 tarih 
Ye 424 sayalı nuıh&1ının bJrJncl 
sayfasında iç itler Bakanınıa 
değiıtltine dair latanbuldan 
lzmlrde bulunan Ekonml Bakanına 
bir telgraf geldlil ıekllnde yazı• 
lan haber Ozerfne Anadolu Ajanıı 
Ekonomi Bakanından keyfiyeti 
tahkik etmq ve CelAl Bayar 
böyle bir telgraf almadığını Y• 
yazılamn yalan olduğunu ıöyl ... 
mittir. 

Sofya, 26 (Ôzel) - Gazete
lerin yazdığma göre, Lehlıtanda 
KlyonoYiıt bavallılnde 0 Sirah 
maıke,, adile tanınmıı olan 
Sefan Grot11 iıminde bir muallim, 
bir HDe içersinde yapmıı olduğu 
ıoygunculukları ve tecavDılerl 
eanasaoda 20 kitlyl .SldUrmek IU• 

çundan Varıovadı tevkif edil· 
mittir. Celil Bayar Aydında 

Yakalanmaıı, halk tarafından Aydm, 25 (A.A.) - Ekonomi 
heyecanla karıılaamııtır. Bakana Bay CelAI Bayar don saat 

Erzurumda Genel 19145 de ıehrimi&• ıeımı,ı.r ve. 
lıtas1onda on dakika kadar 

M •• f tt• J•k kaldıktan ıonra lzmir'e hareket u e 1 § 1 etmlılerdlr. 
Saylav Tahsin Bu Vazifeye,------------~'. 

Tayin Edildi Nöbetçi 
I• Dotu illerde yapılacak ııla· 

bata Has olmak tııere Erıurumda Ecza11eler 
OçDncll bir geael mlifettitllk lh· 
daı olunmuı, Erzurum 11yla•ı 
Tahsin Uzer mllfettiıllj'e tayla 
edllmlıtir. 

Ağrı, Kar1, Çoruh, Trabzon, 
GümUşhRne, Erzurum ve Artvin 
vilayetleri yeni genel mOfettiıliğe 
bağlanacaktır. Artvin kazaıı vllA· 
yet olacak, bUtOn bu Ylliyetlerln 
kalkmması için hazırlanan boı 
yıllık program derhal tatbik 
edUecektir. KUltllr, Sağlık ve 
Tarım Bakanları da yakanda 
doğu illerinde bir inceleme gedıl 
yapacaklardır. 

Diğer yandan da bu maotaka 
kazalarına gönderHecek kayma• 
kamların 1eçllmesine başlanmııbr. 

Kazaıızlar, Cezaıızlar 
Turing kulüp, 10 sene mlld· ı 

detle kaza yapmı1an ve ceza 16r-
miyen ıoförlerin otomobillerine I 
huıuaI bir Dllka koyacakt ... 

ı: 
Bu akıamld nöbetol eoAnel•r ı: 

ıunlardm I! 
Eminönü ( BUınil Haydar ), !i 

KUçükpaıar ( H. Htlınll ), Alemdar 
( Oağaloğlu ), Beyazıt ( Sıtkı ), ; 
Şehıadebııı (İamail Hakkı), Şeb- : 
remini ( Ahmet Hamdi ), Samatya 
( Erofllos ), F •n•r (Emllyadi ), Ak· 
saray (Ziya Nuri), Karaıümrük 
(Arif ), Bakırköy (Merkez ), Şiıli 
( Şark Merk6ı ). Galata ( Merkez ), 
Beyoğlu ( Maıkuviç ), lstikill cad• 
deeıi ( Kemal ), Betiktaş ( Nail ), 
HaıklSy ( Yeni Türkiye ), Kasımpa• 
ı• ( Y ıni Turan ), Kadıköy ( Faik 
lıkender ve Namık eczaneleri ), 
Bliyükada ( Şinaal ), Heybeli ( Yu• 
ıuf ), Üıküdar ( ittihat), Beykoz 
( Beykoz ), Anadoluhisarı ( Aııado
luhlıarı ), Patababçe ( Paıababçt ), 
Rumelihiıarı ( Rumellbisarı ). Sarı· 
yer ( A1af ). 
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Güreşçilerimiz Kazandılar 
Netice Bizim Lehimize (5-2) dir, Mac

ların Birinde Hidise Çıktı 
Gnreıçilerimiz dlla A vuabaryah 

ıüretçllerle ikinci karttlatımyı 
yaptılar. Öileden ıonr• Taktim 
Stadında y:'.pı!an mtıaabakalara 
lstanbul gUreıçllerl, ul\Hal talum 
kadroılle çıktılr. Dhkll allret· 
lerde, bizim çocukların aldaldarı 
netice, aöğaUmUıU kabartaca-k 
tam bir muyaffakiyettir. ÇUaktl 
güreşçilerimiz bu ikinci mtııaita• 
kalardakl kazançları, iki matlö· 
bf yete kartı beı ıallblyet olmak 
Uzere çok 6Demll bir teknik ve 
kuvvet farkıdır. 

MOaabakalara tam aaat bette 
baflandı Hakemler yorlerlal altlı• 
lar. ilk mOaabaka 56 kilo A•uı· 
luryalı Y ebunlk ile blılm Kenan 
ara11nda yapıldı. Hakem Avuı· 
turyab idi .,. ml11abakayı blrH da 
tarafgirlikle idare etti. Bu a11da 
Kenan da bir tuı fıraata kaçardı. 
Neticede Kenan ıayı lteaabtle 
rıUp ıeldI. 

lklocl mUıabaka Avuıturyalı 
Flkauı ile Y aıar karıılaıtılar. Sık· 
let 61 kilo. FlkaUı Avusturyaoın 
•n kıymetli pehlivanları araaında· 
dır Ye bu kıymetini ıUretll• bir 
daha lıbat etmlı oldu. NeUcede 
Y •ıann ıırtmı 6 dakika 1 O Hni• 
Y•de yere getirmek ıuretlle takımı 
lıeıabına iyi bir tut kazandı. 

Bundan ıonra 66 kiloda Saim 
ile Avuıturyalı Ga:aer Jozef kar• 
tılatblar. Bu maç blılm Saimln 
tanı bir hakimiyeti altında geçti, 
fakat AYuıturyah da çetinlikler 
rröat.riyordu. Mllıabakamn 16ıncı 
daklkasnda Saim iyi bir fıraat 
kollayarak .Jozef'in ıırtam yere 
ıetırdi n Türk takımı heaabına 
Ok lUf galibiyetini kazandı. 

Bu da bittikten ıonra mindere 
72 kUoda Ankaralı HUıeylo ile 
Avuıturplı Auton çıktılar. 

Bu müsabaka gUnUn en ııı
tel kartılaıması oldu. Bizim Htt-
•eJln, Avusturyalı baamına naza• 
tan daha hAklm bir vaziyet aldı 
•• neticede hllkmen galip geldi. 

Betlnci mU1abaka 79 kiloda 
Nuri ile Avusturyalı Hana arasan• 
:• Yapıldı. Biliyorsunuz ki Nuri 
le lıinı çetiJı gllreıçllerdendir. Fa• 

at Avuıturyah hasmı da takımı· 
)!1~· kendi ııklotinde en kuvvet• 
k~ dir. iki çetin pehlivan 1 J da· 
Nka uğraıtılar, sonunda bizim 
le url tuş ile yenildi. itiraf edelim 

1
.
1 bu mağlubiyet herkesi mütees• 
ır etti. 

F Altınc ı gUreı Muıtafa ile 
l>~anı arasında idi ve bu maç, 
le rçolc itiraz karıısında bir kaç 
le •re kesildi. Franı aahayı iki 
la~ro terketti, bu arada hakemin 

tarıflıtı da Hzildl. Fakat neti· 

............................................................ 
Galatasaray 
Bükreş't• 
Yenildi 

BUkreı, 25 (A.A.) - Macarlı· 
tandan buraya gelen Galataaaray 
takımı buglln Romanyanın birinci 
11nıf takımlarıadan Unlrla ile 
karıılaıtı. Galataaarayhlar çok 
OıtUn Ye dUzj'Uo uynıyorlardı. 
Fakat Stadyuma alışkın olmadık· 
lan için akaadılar. Romaayalı 
hakem de ofsaydlerl fark ed .. 
medl, netice Galata11ray 1 • 4 
mağlup oldu. 

At Koşuları 
-------- -

Dün Çok Kalabalık Seyirciler Önünde 
Beş Koşu Yapıldı 

Veliefendl çayırında dlln mev• 
ılmin beılnd at koıuıu yapıldı. 
Koıu yeri, i•ÇtD yıllara niıbetle 
çok kala balıktı. 

Birinci koıu - Üç ve daha 
yukarı baliı kan lngiliz hayvan• 
}arının ıirdiii bu yarıı için 255 
liralılc ikramiye konmuıtu vo me.· 
aafı 2200 metre idi. Koıu cidden 
heyecaulı ve zevkli oldu, neticede 
birlndlijl Prenı Halimin " ŞUr· 
baH ,,ıı, ikinciliii Bayan Bins'in 
" Barkı ,, ı, UçUncUlUtll de Aklflo 
u GazbadaJya ,,ı• kazandılar. 

lklncl kotu - Bu, 1600 met· 
re meufede Uç yafındakl yerlt, 
yaram ve haliı kan Arap taylarına 
mahıuıtu. Dört tayın girdiği bu 
kotunun b!rinciliğini Prens Hali· 
min " lbni Hattal ,, ı lldrıcillğinl 
F. Duralın "Oktay,, ı, tlçUncUlü· 
tUnU d11 Mehmet tuıun "Dilber,.l 
aldı. 

ÜçllncU kotu - Dört Ye daha 
yukarı yaıtaki yerli yarım ve 
ballı kan Arap hayvanlarının 
girdiği bu yarışın meaafcsl 2600 
metro idi ve yedi at ittirak etti. 
BlrincUij'i T allt Ankaranrn 
"Sarı Kuı,. u, ikinciliği Yuıuf 
lzmltin .. Al CeylAn ,, ı 

codo bizim Mustafa hAkim bir 
oyun ıöıtererek galip ilin edildi. 

Diln en ıon olıarak, her za• 
manki gibi ağır ııkletlor kartı· 
lathlar. Bu müsabakada bizi 
Çoban Mehmet, Avuıturya takı· 
mını da Jol temıil ediyordu. iki 
gUreıçl tam yirmi dakika birbir• 
leriDI yenmek için ufraıtılar, 
fak at bu didinmede Çoban Melı-

l Ahmedin "ÜnlU,, ıU de OçDncl
IUğU kazandılar. 

DördUncU koıu - Bu koıuda 
Uç ye daha yukarı yattaki yerli 
haliı kan lngillz hayvanlarına 
mahıustu, meııafe1l de 2000 metre 
idi. yalnız Uç atın girdiği bu ko
ıuda birinciliii Fikret atlının 
(Tomru) ıu, lkinclliii Rllıtemln 
( Conk ) u ve UçUncUlllğtı Fikret 
atlanın (Doğanı) kazanmıılardır. 

Betincl koıu - Dört ve daha 
yukan yaıtaki yerJJ halis kan 
lngiliz at ve kııraklarana mah• 
suıtu. Dört yaşındaki atlar 
56 kilo, btt ve daha yukarı 
yaıtakiler 58 kilo af1rlıi1nda 
jokey taııyacaklardı. 3500 metre 
gibi mesafesi çok olan bu koıu 
çok heyecanlı olmuıtur. 

Dirinc;Jlği Mehmet Bandırma• 
nm (Güzel Bandırma) ıı, lklaclllfl 
prenı Halimin (Poriy) yi Ye t1çlin• 
cUlUill de Emin yUzbaıımn ( Ne
cip) i kazanmıılardır. 

Yaz menlml at yaraılanaıa 
ıonuncuıu ve en beyecanhıı iele• 
cek Pazar gUnU yapılacakbr. 

C•m•I Kunter 

medin b4klml yeti bariı ıekUde 
kendini göaterJyordu. ÇUnkO 
AYuaturyah Jol blrçolc defalar 
minder dııına kaçtı. Bu ıuretle 
devam eden yirmi dalclkahk ıO· 
reıto Çoban Mehmet puvan heaa• 
bile galip ilin edildi. 

GOrotçllerimlıl tobrlk ederiı. 
ÇnnkU bize 5-2 gibi parlak bir 
1allbl7et kazandırdılar. 

Futbol Birincilik 
Müsabakaları 

Fener bahçe, Çanakkaleyi, 
Yenip Finale Kaldı 

Heybelideki 
Şenlikler Ve 

Su Sporları 

H•g6elid11Jd Sa Sperl•rı11• 

Glr••l•r'•" 

Adaları iÜHlleıtirme cemiye
tinin tertip ettlil etlencelerden 
biri de dun Heybellde yapıldı. 
DUnkO etlenceler, ıe11lı ıaalıiyet• 
de bir ıu ıporu ıekliade teıahllr 
etti. Birçok genç ve amat&r ıpor
cular arHıDda yüzme yarıı&.n 
yapıldı ve oldukça muvaffaklyetll 
neticeler alındı. 

DUnkO ejlınceler bize tunu 

Bahkeıir, 26 (Özel) - TOrkf.. 
ye futbol ıampiyonluğu maçları· 
na Balıkesir a-urupuoa dahil olan 
Iıtanbul, Bursa, Bandırma, Balı· 
k c ılr vo Çanakkale futbo l ıampl
yonlan araıında dtın general Ali 
Hikmet sitadıoda başladdı. 

Çekilen kur'a mucibince ilk 
maçta Buraa Ye Bandırma ıampl• 
yonları karıllaıtılar ve Buru 
takımı daha hildm oynayarak 
1·5 ıaJlp geldi. IldncJ maç latan• 
bul ıamplyonu Fener bahçe lle 
Çanakkale ıamplyonu arasında 
yapıldı. Neticede Fenerbahçe llil 
devrede iki, ıonra dR altı gol 
yaparak ().8 kazandı. Yarın Buraa 
ile Babke1tr oyaayacak Ye bu 
maçı kazanan takım ile Fener
babçe, ayan 29 unda final maçını 
yapacakhr. 

Türk Bisikletçile:Fİ 
1750 Kilometrelik Y arıı 

Dün Baıladı 
B&kreı, 25 (A.A) - Romen 

ıpor mDteha11ııları f ederaayoau 
tarafından tertip edilen Romanya 
turu bfıildet uluılar araaı yarııı 
lau aabah saat dokuzda başladı. 

TUrklye bfılklet federaayoaun11 
temıll eden ekibimiz, bu yarıtt~ 
dlj'er altı ulusu temıll eden Y• 
içlerinde Fran11z , Yugoıla• , 
Bulıar, Polonyalı yarııçılar bulu• 
naa 108 koıucu Ue rekabet ecle
aeklerdir. 

Uluılıraraıı bltlldet yarıtla· 
rına ilk lştlraklmbln oluıu ve 
stençlerlmlıin temb ve ınıel ta• 
vurları herkesin nazarı dikkatini 
çekmektedir. 

Eklbhnlıl idare eden Türkiye bl· 
ılklet federuyoau ikinci relıi Ca· 
Yit, ekibimizin teıkllinin aceleye 
ıelmeel ytııtındea her ne kadar 
ıençlerimkln bu yanı için 
iyi ha1ırlanmamııla11a da ken• 
dil erine gUvendlklerlnl ve 
her halde uluaal ıporculuk ıerefl• 
mlı için ellerinden ıeldiği kadar 
çalııacaklaranı ı&ylemiıtir. 

··--·-··-· .. ··············-·· .. ············ .. ··--· .... 
da lıbat etti ki, deniz ıporlarına 
çok kalabalık bir ıporcu kafile• 
ıloe malik bulunyoruz. Bu, bizim 
için ook c&mert bir varlıktfr. 
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- Peki dedi- Paki.. Ha1• 
c1oıtam Vlatlmlr .. ,dl 111 ..... 
leyi halledinfz. 

• Pazarlık pr1p oltla. Atluu• 
'Verilen flata itiraz etm•I• •• 
cali Yar mlycl. 

ReYolnr da'-a pbfı.U d• 
ruyordu, RevolYer ıabfuıcla ol
duğu halde neclen kendlllııdea 
bu kljıtlan ha llzamıu ..W 
klğıtlan aabn almak fdf1orlarch. 
Ne latlyor8'111 cl17a kendllerlee 
aordufdarı zamanı 

- Beı Hra. 
D"ıya Jmble4.. Kan ıakellı 
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Diz muhterem •am. 
- Bir lira WR.. 
- Peki bir Bra oı.u efendim. 

Jf. 
Ne mllthft ll1r ıece idi ltu 

:aece.. Ne jlılltlla ne eylaaaalı 
ll>lr gece., 
· Şfıman bekcl 7lae oraya 
kenara atılımt lalı çuYal balawfbl 
ldğıtları pala botaltaJor we 
onlen botaltırkea her tuah far .. 
ler tarafından cDdlm cli'8a dtdlk
leomlf ba lrlltllm .. ecnehU .. 
rla aiJe istecllldftl lreatlbadlaa 
IOlayordu. 

G.~ im •Jalda ... ....... 
,U.• ellatle tataıor n kallırdr 
bumunda ..W slalulade lace ft 

kuıl dadaldanada .... bir 
all8mM tHnrMa ba .......... 
•• pdide kliatlana çanla MI
durma ameli1..W •Jl'edi1••• 
Bu İf bitiaca bekt&J• ... 1 

- Bu kWı•i• pdlecek ... 
tıt•ek baıka bir yeri r• •. 1 

- Vu efeUia mi arumuı 
l ••• 

- Bir ..... ,. ılnl& 
Demir .,.,. ..-. ,ı ..... 

eenin içine p4Her •• 
IWlçi bura mitti Wr ...... 

elektrik dli••ll ~'firtlL ...... 
!tire 1erde .. ir ,....W.W. 
ı,ir mabsea kapajuua ltl.U. 
'ilk çıktı. .. Şif••• ........... 
-hep ıakajıaıa yaaıalla U..a.yu 
revolverin a·alut•da itli. .. Adeta 
dW birlblrlae ...... akı 

- ltt• .... , ....... ... 
JUfUDU1 .,.... .. ...... . 

Titreye, ._.,e elML Ve 
11emlr pal'll..... bftji .,tr. 
Oa, oa lld a,.. •tr faenlltea 
ftr&fı. GallM •• menhea t.,. 
raktr ... 

Kaa .................. 
A.__a: 

-G.p.is .. deL. 
G..ç ....... ,. ı.vaw.t 

etlin•lı .. ,..._....._ 

-•h•• .......... 
tanum. 

oı, ............. o. 
im oaa blltP etlL O. iti 
yirmi mumı.k •ır ....... ıı.i 
Wr11ılda 1tar.ı.... .,.,..._..,._ 
DaYarlum Wr•erl ~ 
Merdiven ltltu •itmn tua kup 
da karaılldr Wr 1er Yardı. 

ş·,ma:ı IMll:p de oaluJa hera
~er iuiyordu kıaık bir aeıleı 

- Ayuma ıoltladll'. 
Dire kebledl. 
Sala .tlacltllu b... .... bı, 

dUllzdl. lld ada..,. beraber cık• 
muaa imkln 1oktu. Hele ylrl
... lfla •1r kirpi slltl ltlllllmak 
•ır ... ıaalkaa slbl •tllm•k 
ıazı ... 

Oa adım kadar Derici• 1erda 
bir ... c1aa duruyordu •• pm• 
danda bir tek mum, koca••• bir 
mum yamyonla ye ıamllama 
yamadan ltlbarea taı bitiyor. 
Sa ... ıu iti. Va •• IU karıı• 
dHI chaYarm oyak kalaa bir 
la1111111dan lnıraya rell1ordu. 

He,.& blrclea bu yola ıele• 
•• ftlerdi, - Da merdl•olude 
clararorlardı ı 

Geaç m ıalclL Su7a yaldqtı. 
S.,a etildi. la ko7u reak bir 
.. IA Ve 1uıacla seminde 
bsaua 1U almya •aluu bir 
IDafl'&ba Yarlll. 

0..Y.ulardald Jllplu bnbar 
ukat adamlana tllı•lerl mi idi? 

Karanbk ...,_ ıadu ıeaç 

... ••kam skel bir kadın 
llalayorda. 
G•ı laa enell lrldldl. Fakat 

auclakl lratlm oaa tabeulm etti. 
Sudaki akla adata k•dl korka
.U. etlealJerchl. GalibL. 

Bapaa bhlanla, tlaYarlar,a 
dikkati, .akbtll ltakh.. Sonra 
... aclam lralcllnlı. daYara baldL 

Dlkllm .. •nr1art1a eıld bir 
takım relimlert. Yeya lıaretlerla 
•lplaeml .. mlt idari kalmıb ••• 
f abt hiç lalr .. ,ı laalddle ıeç-

•ete ım1r1a 10"-· a •• , 1m 
lllAa dawarlarl arqbnh.. Sonra ,.... .. 

- ._ .. ner..ıdlr? 
- ..,_ ellddaa kaaclWerln 

ratlan koamata matı.u bir 
•w•adlr. 

Tltre1• bekçi IHa ceYabı Yer-
mlttL 

Genç im oraya kadar y8r8d0. 
Bura11 ba11k dert ktsıe bir yerdi. 
Kenarda eıld hurda •ıyalar yı• 
jılmfb. Ortada içi bom boı mu
auam bir kip duruyordu. Genç 
kas yine elindeki ıamdanı dı•ar
lana etrafaacla dolaıtırdı. 

Dljv iç erkek ODUD blltlba 
hareketleriai dikkatli gözlerle ta· 
kip edlyorlardL Oalar hiç birıe1 
yapmiyorludı. Onlar lpnotizme 
tellin albada acayip bir takım 
jestler yapan ve birt•Y bulmiya 
utraıan bir medyumun peıindekl 
meraklılara benziyorlardı ••• 

ŞUpheslzkl bu ıece F enerln 
tepesindeki bu sekis, on aıırbk 
kiliHnio içinde oynanan acayip 
oyaaun baı rolOatl ıu incecik 
genç laz öJDlyordu. 

• Yine o hareket emrini •erdi. 
Elindeki ıamdam oalara doğ

ru uzattı. 
- Haydi sldelim 
Biraz sonra • •• uzun boylu 

adaml~ tlfman bekçi yDrByor • 
lardı. Arkada ralalp, onan arkJ• 
11nda genç kız •e arkada ıiıman 
adam. 

(Arkas1 var) 

=~:. ·~=~=·-= =::: ba p1,..... .. ba ,.. ** 
lfla •Jft •rn olarak .,.tada blrlkmefe hafl••'F• e..bl 
kla......... ...... ld ....... J•pat- .... flı-

Atron - Afyon p1,.... maJar aalla• olap flab lmml1a 
darıua darum1111a malaafua et- taraftar deiddlrl•. 
••ktecllr. Hafta ipad• Hrbut BIJlelilde p1,_ ha daramcla 
plyaada it olmamıfbr. Bir ... durmakta •• b1J1k aha baJde. 
dık, yanm ıandık ıibl tlcart bir 
mahiyeti olmayan partiler kfloıu mektedlr. 
Dç buçuk lira araıında el de- Buldey - Buiday plJa1&11 
ilftlnniftir. ,.ctJ gtln içinde Aaadol•du Ye 

U1qturuca maddeler lnhllar Rameliaden .. ıea mallana kar-
ldarelinln bir a11onra 7eni ml'I- p11nda &eYPmlftlr. flatlarda kilo 
lara fiat •ermeıl mukarrer oldufa b&flna bet on para kadar bir 
111 aıralarda hUk6.metla inhiar prll•m• Yardu. Haftama en ılk
ldareıiae iç mllyon lira aelar bir nk eldıtra flata alb kunıı ota 
yardım yapacatı yolunda hafta beı parayı ıeçememlf ye balta 
içinde du7ulan haber her tarafta _._ b il alb 

Ba aonunua a arar ma ara 
••mnualyet doturmuftur. ıa- b k k tr fınd fi t rll-
retle lnhiaarın mabıulun kıymet- uçu uruı e 8 a 8 •e 
Jenmeıi Ye k6yltly• verimli bir mittir. Karlflk mallar çaYdar nı.-
llrln olma• lzerlnde bllftll mil- patin• glSıe beı otm pua O. alb 
U1ir olabilecell dllfllnlllmlfttlr. Jlrml b91 para arua•daclar. PIJ-

Tlftlk - Tiftlk piyasa• ge- ıeqektlr. 
çea hafta Juchtamız .. kilde •at- Arp• - Arpa plyalUlnda 
lamdır. Ba •il•mhk son yecll Anadolu mallan artmakta 1H de 
ıDn içinde ahcı firmalan:ı artma• bu yal heoUı llteklerl lrarplamak 
.. ytıztlnden çotalmııtır. Piyaaa- Dzere ıelmemektedlr. Bu duta• 
auzda ıoYJ•tlerle beraber Al- Trakya •e Marmara arpalan ile 
man1a heıabma ıaba alan flr. Aaadola arpaları arumdakl flat 
muın yanında bu yedi si• için- farkım daha slyade artbraufbr • 
ele iki ticarethane daha 16rllldU. Y edl ,an için Pob Marmara a. .. 
Bunlardan blrlll 150 balya ka- dikme baidaJiar a buçuk kurut 
dar Kon1a • Aksaray be;ru Ye l.tabalda ça...U. mallar diri 
ı-a-~· laba tltla " ~ olclufıa ~ .. Aaatlola mal-
Hçme mal alchiı için flya• farına ynkieyeılye 4,S dört kun11 
ta da arttırmak ve kilosunu otuz ara latenmektedlr. 
70 ku1'11fl&n &demek zaruretinde p 
kaldı. Ba ahtlann fiab kabart• Arpa llzvlae ltalyaya ......... 

Bir Daktilo Aranılıyor mail bir •llddettenberl piyan• ram ... Menladea dojra .... 
mudan ıabn alan diğer Almanya cat ppılmaktachr. PIJa- P 

Aüanu imi ltlr .ı ...... de Mvaah bir it için Almanca ahcı••• ela 69-70 kuruftaa mıl cllfl iyidir. 
n Torkferl ı,ı IHllr Wr •1aaa lhtlya~ •ardu. almata HYketmiıtir. Bu auretle Fındı\l - Hafta pl7aıa•ndald 

Y U1 aallia.U. tletnı ye pbuk JUBIUI gerektir. pl1uam111D •tlamhğı flat arttı- f&Yfekllk fiat lunbaak aaretlJa eD 

ShaeiNfl, P.-ua n lnıilkeeyl de bilenler tercih olunur. nlmak auretlle de teeyyllt etmlıtir. ıon haddini balm .. tur. Yedi .. 
&te,..ı.r taWJ •• lllaa tlerecelerlal, terclmeihallerile Yepmlı - Yapaia piyaıa11 iclııde Karadenlzdea ply-IDIU 

._aher ıs l:rllle bw Aakaracla Maden Tetkik •e Arama durıaa.tur. Ufak tefek ifler ola- ı•l•n •aberlen ılr• 39-40 ka-
laatltl.1 Delrl ... tuJ• laımına JUi Ua bildirmeleri rica l yoraa da Sovyet Rusya gibi ruftan Eylll telllml ubflara t .. 
oha11111'. (2151) (47..a) bDytlk ihracat alıcılanaa t .. adaf ıadGf olunmaıtur. Rekolt•nlD ilk 

~----------------------~~~~~~~~ar~~ ~~~~~~~.n~b 
bir •J &ne• de 43-44 kurup 1r 
pılaa muamelelerin kiloda blrlacl 
alama gir• 8 •• ildad bakama 
tir• de 5 k•uı bir ,.o ... 
161termul u,wıerc• mab1Ull• 
fulalaia Ufllllllda normal ..... 
mektedir. Pi1a1&11111 ıiditi atı.. 
ve bu fJatlarda tatwııbllecet4 
benzemektedir. 

• Dr. lbrahlm Zati 
Belediye karııaıa:la PiyarloU 

esdde•lade No. 21 
Hersi• 8fleclea 80ara hutaları• 

kabul eder. 



E - HUkümetl yeni bfr harb 
anrnkJem k v bu fırsnttan istife.· 
de ederek yine lktıdar mevkllno 
gelmek isteyen lttlhatcıların, 
(rnuk vemet) Ye (mlldafaa) gibi 
desiselerine kat'iyen aldanmamnlı; 
memleketi baştan başa nto§eı ya· 
k cak olan b5yle tebflkell har • 
ketJere mani olmaya çab§malıdır. 

2- Orduyu mefluç ve mü· 
dafaa kuvvetinden mahrum bı· 
rakmak. 

[Bunun için d teıebbOı edi· 
1 n hareketler: 

A - Zabitler arasına nifak •e lkak ıokmak. 
B - Ordu efradını ve halkı, 

ı rJikten ıoğutm k. 
C - Fırkanın ltJmat ettiği 

damlara zabit elbltolerl glyd!re· 
r~k frat YO h Ik raınnda (bn 
Yoriun ordu, rhk lıarp edem z.) 
DJy propaga da y ptırmalr. 

D - Dini kisv albada efrat 
r ıına glrll r k • tllrJO ı .bep 

t hah n lerl • ık rl rl firara 
te vlkt bulunmak. 

itte; (damat Ferit Pa httku· 
illeti) hürriyet \ itilaf fırkası) nın 
u e11nada takip ettiği dahili i· 

faset ılsteml, bunlardan lba• 
retti. ( ı j 

(Muhter m karllcriml~ln nffı 
tlca d rek turada kllçllk bir 
i tltrat yap L: ecb lyetindo-
Yiı. Şun k t'iy mi ol a 
lAzımdır , y kanya yıızdığt-
nıız ı hrl rda en Is ç k bir 
l!ıObaJ g bile me•cut değil
dir. Ve olmadığı da, bir z sonra 
llakledeceflmiz hlldlsat ile tah k• 
kuk ed cektir. Bu hidisata ka· 
tıı Q mtihl zevatın faimlerhıl 
lçıkça zikredeceğiz; •o tarihi 
bir haklk U ortaya koymak için 
onı nn uht rem tahıl7etlerlnl 
hoyuk bir hak an17ot •e b!ta· 
taflılda h det d Yet eyliye· 
<:oğtz. Bu zev t, nald tUğlmlz 
hAdi atta b 1 ga gör rlerse, 
bıt1 hak y h kik te davet •t· 
ln kle, tarihe çok boy • hizmet 
etnıfş olacak) rdır. ÇOnktı bun· 
d ıı o ra n dec ği iz vekayi 
P le cıdır. Hiç ıüphe iz ki bu 
Gcı hnkikate temaı eden her 
l'Orknn albl, bir eza ve ıstırap 
duyacaktır. Din ldavesl albnda \ 
dUınıanlar b bına ç lıpnlu, 
bıilleün en f Ye cahil tabaka· 
•ııı musallat olmuşlar, Tlbkl ğ 
(\'ahdet) ve (im ) ını aarsmaya 
:aı. aıışl r, (T rkl ğQu D mus ve 
8tlld lfnl mftdafa ) için ortaya 

le tılan fed kör tan eyJatlannın 
artısında akl Yo hayale gelmi

Yecck derec do ç tfo manlNlar 
çıkarmıılardır. Babıedeceğimlz 
"ak' lara sahne olan yerlerin 
~enı1z ve n cip ruhlu halkı, artık 

UgUn bunlardan dolayı hiç teea· 
:(h. hla&etmemelldir. ÇllnkO, 
llrl(i tUrlil ki vel re btlrllae· 

:ek saf •• cahil llalln alda· 
l aııı r Ye o vak'alara ı bop olaa· 
~r; h k tükleri cezanın d nyay 
~~ olao ı ı lannı bol boJ çek• 

l rl gibi, n .ı cezalarım da 

---~ [l] Hürriyet Ye i\ilAf fırkaın.na 
) ~up olanlar arnaanda bu ıibi oere
b nıı.•ra k rıemıyan; ve hatta fırbmn 
• u glı!i faaliyetini haber aldıktan 
,:ora fırk daıı i.ııtifaya mecbur olan 

•at da aı detildl. 

eh diy n çekeceklerdir. Arbk ka· 
ranlı .. bir m zfye karııao bu 
hAdi ah b6yle buton fncellkl rile 
ortaya dökmekten n:akıadımız 
fse, ( ibrete şayan ol n bu hadi· 
selorl unutm&mak) • bugUn ın 
tabii mecrasın girmiş ol n • Türk 
v d t ve t nUdllntı korumak· 
tan fb rettir. 

lstitratımız, bitti. Gelelim, meY· 
ırnumuzun e nema ... J 

Iıte, Miralay Kazım Boyla 
Miralay B kir Sami Btıylo ve ar
k daşl rının gere Akhlsarda • 
g dlğ r klSyl rd karıılaıtık· 
farı oğuk vo aA-ır muamele, mor
hezl lımlrdo ola o lhenet ı be
kesinin bu af muhitlerde huıule 
getirdiği f na teılr •• cereyanlar• 
dan ileri gelmlıtı. 

O gece ( Akhisar hllkfimet 
konığl ) ncla baıbaıa nren bu 
iki kumandan vaziyeti tahlil edi· 
yorlar; kar lnıtıkl rı bu bUytik 
mil kllata na suretle galeb çala· 
cakl rmı do linllyorlardı. Bu ıura• 
da meçhul bir ahıs gelmiı; Mira· 
lay B kir S mi B y bir mektup 
vermişti. Bu m ktup, (Sabık hah• 
rly nazın, Rauf Bey) dendi. Be· 
kir Sami B ye hitaben yazılan 

• 
1 e 

bu kıs m ktu bua hulAaau 
d n ibarettU 

[Sizinle berabeı çalıımak için 
buraya (Akhlıara) geldim. Sizi 
bulamadım. Burada kaim yı d 
mOmkOn g~remedim. (Aydın) 
gidiyorum.] 

Rauf Beyin bu m ktubu de, 
bur da vazlyeHn nezaket ve mllş· 
kllabnl açıkça göst rmekte idi. 

O gece [ynnf, 26 Mayıı 935 
gece l] bu iki kumand n ara ın• 
da cereyan cd n mDzakere n ti· 
cealade ıu kar r veı ilmlıti: • Mira· 
lay KAzım Bey, rtesi gilnU kıyn· 
fetlni tebdil ed rek lstanbul gi· 
dccek ve or da icab denlere va· 
ziyeti izah edecek; mllmkiin ol~ 
a, fırka mı alıp, tekr r bcr ya 

dönecekti... Aynı zamanda, Bekir 
Sami Bey de botun bu vaziyeti 
ifre Jle Erkanı harblyel umumiye 

reisi Cevat Pa aya bildirecek; 
Miralay Kazım Beyin fırko11mn 
bu mıntak y gönderilmesini ri
ca decektl. 

Ert J gOn, bu karar aynen 
tatbik edilmişti. Kazım B y 1 tan· 
bul hareket etmiş, Bekir Sami 
Bey do o şifreli telgrafı çekmlıti. 

(Arkası vnr) 

tlnemalars 

YENİ SiNEMA J\iEVSfMiNE BAŞLIYOR! 

1 

E K 
29 Ağustos Perıemb• O Ağuıtoı Cuma 

geoeıi matinelerde 

Am rlkan, Fransız, Alman Ye A neturya fillınlerl araıındwı yüzlerce ve 
yüzleroed görülerek eeçilon filimlor. 

nhi rl r U. Müdürlüğünden: 
1 - Tir de lnıs olunacak yaprak tDtlin ambarı kapalı zarfla 

ekdftmeye L:onmuftur. 

] 
2 - Ta mln edilen bedeli keıif "20743,, lira "15., kuruıtur. 
3 - lhaI al 9/9/935 pazartesi saat 14 dedir. 
4 - Ş tn meal 104 kuru muk bilinde Kabataşta Levazım ve 

b yaat uboıind verilir. 

- Ek · t eyo gir ceklerin 2490 numnrolı kanunda yaZtlı şartlar 
dahilinde muayy n gtin e ıaatfnden bir saat evvel 1556 
liralık teminat ve tekUf mektupl rile Knbataşda Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna mUracaatları. «4768» 

~ "' 
- 1 - Id e ihtiyacı için alı cak 4400 lira bedelU iki adet 

motopomp açık eksilt eye konmuştur. 
2 - Şartn m ye proj t r Kabata t levoum va mUbayant 

ıubcslnden bedel iz verIHr. 
3 - Ek&iltme 7/10/935 p z.arteıl gUntı sı at 16 da Kab t §la Le

vazım ' mlibayaat ubeslndekl alı komslyonunda y pılacakbr. 
4 - F nnt rtnamenln 15 inci nıadde11i mucibince Hatsız teklif 

ve ataloğlar tetkik edilmek fizere ihale gününden on be 
g n evv. 1 y ğın koruma ko siyonuna veril cektfr. 

5 - EkıUtm ye girmek istJyenl rin 330 lira muv kkat te· 
minat paralanyl muayyen gUn ve a tto m zkür komls· 
yona mfiracaatları. 114991 

Hepsin 1200 lfra kıymet tahmin edilen ski m•yva hal bina• 
ıınd ki 42 dükkin 3 baraka ve memurin dairesi nkaıı il tahta· 
perdeler ( parke taıları heriçtlr.) Açık arttırın ya konulmuıtur. 
Şartnamesi levazım mlldürl ğUnd g6rUl r arttırmaya girmek için de 
00 Ur hk uvakknt teminat akbuz veya mcktublle beraber 9/9/935 
P zarteai g nU ı at 15 de d im! encllmcode buluomalidır.(B.) (4994) 

Dr. 
Caialof ht OrbH B. ap11tuauı T•t.220U 

s lnlr ve akd 
haıtalıklari mtitehıuıeı 

Ey,, &Cadıkör a bul1• ıı • .ı Hkalıs Tel.00791 

ı? 
eg Ceva Alıyor 

kisine De Rey Verıliyor 

•• Yüzl re z, 

MUkiifa.th anketimiz çok rağ· 
bet kazandı. 7 Eylülde yapılacak 
Çoban Mehmet • Dinarlı Mehmet 
güreılnde hanglıi kaznnncek, 
vekllnd sorduğumuz &mal her
gUn yüzlerce cevap alıyoruz. 
C vaplnrmda isabet görUlen 
okuyucularmıız arasından Uç ki iye 
50, 30 ve 20 lira mUk fat v re
ceğiz. Fakat cevapların elimiz 
nihny t (6) eylUI al<oamın kadar 
geçmeel lazımdır. Aldığımız ce
vapl rdan bir kısmını bugUn 
neırediyoruz : 

Kadıköy Çıftehavuzlaı Haoı Bekir 
zade Ali Muhittin foförü R~şit: 

- Sırf ha· 
yatını kazan· 
mak için ken· 

disine gfir ıi bir 
n'at edinen 

Dinarlı, Çoban 
gibi atör bir 

p bli andan ful 
t crDbelidir ya 
Mlll ylm?.. diyecek iniz. MUI yim, 
Din rlının yorgunluğundan i tlf ade 
etti de, galip geldJ. 

* Kadıköy Mülıtir 
dar Hacı Hüsam 
ıokak No. 10 dl\ 

Sa rmunlu Mustafa 
Hilmi ı 

- Din rlı • 
nın değU, Ço· 
ban Mehmedfn 
gailp gelece· 
ğloo kaniim. 

Afyon İnhisarlar takibat bölümü do 
M. Ruhi .ekrcler: 

- iki pehlivanı 
da yakından tam• li'-ii~l! 

rım. BugtiaUn genç· 

lcri u talarından 
muhakkak ki Os· '"'-""'"'~-'·· 
tündUr. Din rb ll· 
IAyimehllrmet gös· 
terdi, yenilmese de 
bir rolden lbarettir. ·~1!::!115ıW":~• 
Eğer Din rb ayni hürmeti ga&· 
ter uıe Çobnn1 da yener. 

Jf 
Haliç idman yurdundan H. Uran: 

- Evv li u u 
aöyleyeyim: G z 
tel rde ÇJk b zı 

ylı y zılar km· 
yoram. Memf e.ketln 
öz poru ile bu 
fcadar a]ay etmek 
doğru değildir. Ki .. 

......____,~..__...,"-'--...... min galip çıgacn· 
ğuıa g Une , t bil 

Dinarlı ehmet. .• 

* 
Pangaltıda Fraımz ha.ııtanem kapı-

c111 v 11tıuile 'l'ofalhw Harunak: 
- Dinarl nın ka· 

%ruı c ğına minim. 
ÇOnkO geçen maç· 
ta çok yorgundu 
e idman zdı. Di

narlının hlltüu hu
susiy ti Çobanın 
karıııında görüne· 
cektir. Şaı nm b • 
tUn slporcu vatan· 
daşlarıma ki, b5yle yorgun bir 
Jnıandan gll:r:el m ç beklerler. 
Dfnarlınni Çobanın kerşısınd iki 
dakikada g Iip ç.ıkacağ•na minim. 

lf. 
Şolızad batında Hamd.J. 
- Dinarlı tam monasll ati~ 

tik bir scortmo • 71lm z bir poh· 
li ndır. un Müllylm yenilmesi 
t rlU türlü aeb plerd n ileri gel· 
mittir. Artık bundan ıonra onun 
11rta yere aelmez. 

1 

Beyiorbeyinde No. 7 de Nlyaıl 
Ak oy: 

- Pehlivanlık vUcut gösteri· 
J ile değiJ1 kuvvet ve oyun bilmekle 

olur. Bence Dinarlı kaz.anacaktır. -

* 
Fatih Atpnzım meydanı No. 18 d 

Halil: 
- Bir insan kendini çok 6v· 

dfimll, mutlnka kaybeder. Ameri· 
kadnn geldiği zaman Dinarlı. 
MnlAyiml yeneceğim, Çopanı aa• 
vuracağım diyordu. MUlayimle 
netice lındı. Şimdi Çoban onu 
iki dnkikada yere vuracaktır. 

* 
Okuyucul rtm\zdan 

A. Yıldırım: 

Ulaylm• 

hUkmen yenilen 

Din rhnm sırtım 

Çoban Mehmet Uç 

dakik da yere ge• 
tirecktir. 

* Çnrşıkapıda :t\. Ali: 
- Dl rb Meh· 

met de çok gtlzel 
bir artist tipi var. 
Fakat maalesef Mil; 
layim pehlivanın 

kar§ıilnda peatil gl· 
bi ezildi. Sözde 
ben 1orgundum, 
ondan yenildim, di
yor. Çoban MeJı.. 

m tle de gftreşirse korkarım ld 
pehlivanlıta tavbe ed cektir. 

* Burs da Darlllharir Cad. Çukurara• 
lık No. a de Kemal: 

- Şüphesiz Çoban kazanacak. 
Okuyucula.ıımıı.dan B yoğlıı; 

- Dinarlı, Mnl yi yorğuıı-
luğu yUzUnden, o da aayı h bile 
yenildi. 7 Eylüldeki maçta Dinnrb, 
Nasıl eşıiz bir gUreıçl olduğunu 
gfüıterecekttr. Yüzde yüz i libly t 
Diaarlınındır. 

SA 
CI BADE ~YAGI 

V8 J SIZ 

R R MLERI 
Çi ri kat'iyyen 

izale eder 

Dfinyada meYcut krem• 

lerfo en nefisleri, en aıhbi • 

l ridir. Nazi clldll kadJn. 
lı:ırm hayat arkadaşıdır. ih-
tiyarları gençleştirir v 

gençleri gthell tirir. İns • 

ua eb dt bir taraYCt Yeren 

Haıan acıbedem yağı v 

yağsız kar kremleri unut• 
mayınız. Kutusu 50, tOp ha· 

lindo 20. Tnrkiyede yapılıp 

ta Avrup etik ti yapıştın• 

lan ,. halkı aldaten krem• 

lere ve sair ıtrıy ta aldan· 

mayınız. Hasan mark sına 

dikkat ediniz. 

a an Deposu: 

Ankara, istanbul, Beyoğlu 



Biat Denizlerinde 
Yaz&D: 

M. Turhan Tir ki er 
Piri lleiı- Murat Reiı - Hadım Süleyman 

Jan Acı 
Gamlı 

Acı Güldü Ve 
Gamlı Cevap 

Suallere 
Verdi 

Amiral ıon gll· 
leyi de attırdıktan 
•onr• remlılni ta· 
liin eYlae barak· ' 
mayı taaarl•1•• 
kaptan gibi da•• 
randı, içini ltoplll• 
Yerdi: 

- Çlakli •ld 
•e•iyorum, .. adaa 
7Greldea H•i10-
rum. 

Jaa, ıu konut
m&nıa lt4Jle im 
ıonaere...-ı çok 
oraalam11ta, bun• 
daa BtW klflk 
bır ıatk ıahk ıöa
termedl, kıama1a 
da lllzwa ılrmedb 

- Yat dedt, 
lteDI H•l7011uauz. 
lyle mi t BuDa 
tmlD •lılnb ? 

Keadlmla 
Vfı Run Amiral 
dl srı .. ,,a oldu- . 
tuma ••la oldu• 
tum kadar. 

-O halde •IH 
ac11acafım aıa• . _ 
letmaap. Çlalll Keacliıl b11 hakitata ilk olarak Vlı Ran Antunna 
•Hmelr, kudıl bir anlattı ... 
delillktır J c•h•••'-l ••••e• gBıterlr. I 
Fakat karııhk•ı• kalaa H•ıf, alıklık· 
hktır. ll1.m be1u taaımaktaa baıka 
bir DttlM Yermez. 

Amirli, Jflretlade dal1'•laamı1a 
bathr• lae1ecaalan kell•eleıtlrerell 
ıtl•el kıMD a1aklarıaa dBk•6k ltlD 
di• çak•et• baaırlaıu1ordu. Bu kar
tılık latrlae yalnıa beli blklk kaldıı 
peltek peltek 187leadl ı 

- AtkımıD ılzl mt1'ut ede•lre• 
ee}inl mi aaaıyorauauı? .. Eter Byle 
ı .. aldan17011anus Mat•aaeL Siz JI· 
retl•I .,. adımı l6tfea klb•l etllalL 
•arecıkalala ki l'erçekteD ..... bir 
erkek keadlnl H•dlrmet• de -erı•ı· 
munffak olur 1 

jan, aoı aoı l'lldl, ri•h r••la 
HYap Hrtlb 

- Aee•l bit topçu da ujraıa 
•tr•tl amaoıaa rlll• 7ap11tır•ayı 
atreDebWr a•lraL Fakat bu baıarıı 
de.mektn, parıala••ktaa Ye datıt· 
maktan ibaret kaJar. s .... ,.. rB
alllerlD alıa•aaı da buaa lteaHr .. 
acıkla bil' zafer olur. 

V • blrdea ıilkiadl, o aefiı rerda• 
amı gere ıere ıu ıöalerl ılrledh 

- Sis ılmdl aıkıDıa kabul •t•e• 
Jlılml aradaki Jaf farluadaa Uerl 
relme bir 'ekiDteallk uyacak11nıL 
Bl7le bir fikre kafaaısda r•r ••r•e
••nlzl lıt•rim. b.tırar aelalrlerla de 
ıeaç ıular kadar kınaklaıabildlkle
rlal bilirim. Taza bir fidan rtbl yaıb 
bir ataç da hoıa rlder. Hatta gtla 
olur, o fidan it• raramaL O ataç, 
bir 11tınak olur. Bualar herkealD 
bildltl ıeylerdir. Slzla ta durumda 
•l7lemek idedlklerlalsl de anh1orum. 
Belki atarmıı aaçlar altıada dipdiri 
rtrekler ,a,adınını ılyli1ecekılnlz •• 
belki baaa karla artlll Hlmalayanıa 
WStrllnde l'l&lenen lla•es l'Hflitl 
g8ıterecekılnlz. Bualar dofrudur 
Amiral. Yıllarıa tıraafl, yüzlerde 
1aptıt1 l:derl kolay kola1 g6n0llerde 
J•pamıyor. Ylz buruşurken kalp taze 
ve temla kalıyor. Lakla bunlar, 
evleneblleoek bir kısın g6zlae çarpar, 
Beni• l'lbllerla değili 

- Aalamadım metmaıeL Sl:d 
••leamektea kim alıkoyuyor? 

- Kalbimi 
- Yal Blrlnl IHIJOHUDUI, a,ı. mi? 
- Birini demekle eti, kemifl, kanı 

Ye yata olaa, kendiılle glSrltülebilea 
bir adamı kaatediyoraaaız J•nılıyor• 
auauz. B•• bir hayali H•l1orum •e o 
h•1alin hakikat olamıyacatıaı bile bile 
•e•İyorum. 

Amiral, ıu •e•c kmn deli olup ol· 
madıtını anlamak için bitin idrakini 
•l•lerlae teplamııb, deria derin ba
kıyordu. Jan, ha bakııtaki anlamı 
M•d , •l'.Om•edi; 

- Eter delilik beJDla lıo&ulma• 

•e•ekH mera• et•eJiD a•lral, ak· 
lı• J•rladedlr. Eter çıldır•ak kalbin 
bularana kapılmHı IH, eHfalz ı8yll• 
yorum, deliyim. 

- Bir h•1•I ••ya ltir hayalet mi 
ıisl deli edl1or matma1el? 

- Ha1al dedltl• dla bir halllkat
tl, hurta •Hak blr hatıradır. Fakat 
M• ba laatıra1a çılgınca bath11aa. 
Safer Hl• kaybolurkea kalltlmi de 
ahp gltlrmlttlr. Şl•dl ben ylrtkıl• 
J•ııyorum. Oaun için de aıkıaısı ka· 
bul ede•l1oru•. Çlaka bir kadıaa 
ıuaulaa aık 7a blr alHlilr, 1• bir çi• 
çektir, ya bir el•aabr. Bualarıa iti 
de kalp deallea kaba konulur. Bende 
kalp rok a•lraH.. 

Safer a.ı.. vı. RuHaın da be1-
alal kemire• uturauz bir hlltıra idi. 
Oaua Glcerat laa1laelerlai Türklyeye 
aıınııaı, lıtaabulua g8zlnG Hlat 
tlealslerlae çHirltial, Amiral d6 
Suzanıa 8llmlae Hbep oluı.n• Vlı 
RuYa uautmuf deflldL Ellndea ıelıe 
•e ellae geçH onu didim dldlm 
dldlkle1ecek, her parıa11nı bir bahta 
atacaktı. 

Bu kadar ınllmeyın, bu kadar 
k8tll 1'8rllea bir adamın ıu gOHller 
glseli kı••• kalblade bu derece derla 
1er tutuıu, Viı Runyı ıoa derece 
ılDlrleadlr•lıtL O kalpde ba hatı-
ra11 bulmak, kendi ıe•lılade Tlrk 
ba1ratıaı g6rmtk kadar oau lz01or· 
du. Fakat kalpıl& yaıa4ıtıaı apaçık 
haykıraa ıu kıaı da boılamak elinden 
gelemiyordu. Jaa, gerçekten bir deniz 
l'lbl oau ı•kmlt H .. rmııb. Ondan 
ayrılana karaya dltmüt bahta d6ae
cetfal Hnıyordu •• b67l• bir aklbete 
ujramamak IÇİD de fU flHI dealzla 
kucatında kalmak iıtiyordu. 

Vlı Run itte tıu acı durum için• 
de bir mlddet bocaladı, gesinip 
tlltlndl. durup dltlDdl YC aonunda 
r••I bir baale daha rapmıra karar 
•ererek kısa Jaklaıta ı 

- Jan, dedi, ciddi konuıalım. 
- ~en çok ciddiyim Hlletmeap. 
- Ha1ale HJa hayal olmuı aotuk 

bir hakikate g6nll HreD kach•, 
cidtll midir 1 

- O laayalla n• kadar canlı oldu
tuau bil1eaiz beni takdir ederdiniz 1 

- iyi amma Safer Reiı Tlrktlr. 
Bir Porteklallaln bir Tiri ınmHi ae 
dereceye kadar dofrudurY 

- Ne diyoraunuz Amiral, bu .. a 
TOrkö Jer ıniyor, gök HYiyor, bütan 
dünya HYiyor. Keadllerlnl zorla Türk 
ordn.uaa tutsak yaptıran A•rupab 
kadınların hik&yelerinl duy•adınız mıY 

- Onh: r dell, sardellt 
- Hayır amiral, oalar dell detlJ, 

belki •• akıllı kadınlardar. Çlakl kadın 
ruhuna J•kıpa betili• haaıl kollarda 
J•tacbtını ıesl1orlar. 

( Arkua var) 
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26Ağustos 
[ Baştarafı 1 inci yUıde] 

blrlblrlerile ebedi doıtluj'unu ya• 
ra~an tarihi bir ılln olarak da 
bilmeliyiz. 

Tllrk ve Yunan orduları 26 
Aiuıtoıta kahramanca çarpıttı• 
lar. Hu iyi doıtluk, büyük bir 

kavıadan doğar, derler, Tllrk ve 
Yuuan ordularını safer ve mat-

Uiblyet denilen mukadder akibet· 
lere aötUren o bUyllk aavaş, Türk 
ve Yunan uluılarmı dost yapmıı· 

tar. BuıUn biz ve onlar kendi 
yurtlarımızdayız. Fakat ara yerde 
hudut tanımıyan bir yakınlık ve 
dostluk vardır. 

* BuıUnll ıevlnçle hatırlarken, 

bize zaferi, yurdu ve erıinllğl 
bağıtlayan Yüce Baıkumandanı, 

onun bntlln ıillh arkadaılarını 
ve kahraman ıehltleri, sonıuı 
minnet ve tiikran duyıularımııla 
anıyoruz. 

Yugoılavyanın Vaşington 
E~çiiiği 

Belırat, 26 (Ôzel) - Yuıoa
laYyanın Uluılar kurumundaki 

milmeaaill M. F otiç htıkümeti 

tarafından Vatington elçlllğine 

tayin odilmittir. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular cadd11i No. 8S 

• 
OSMANLI BANKASı 

TÜRK ANON:M ŞlRKE11 

TESİS TARİHİ: 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 İngiliı liruı 

Türkiyenin bathoa oehirlerilı 

Patlı, Manilya, Niı,Londra •e 
Maııoeater'de. Mısır, Kabnı, Irak, 
lr&D, Filistin Yt' Yunaniıtan'da 

Şııbeleri, Yugonavya, Romanya, 
Sari1e ve Yunanistan'da Filyalleri 

•ardır. 

Her torlu bankı muameleleri 
Jlplr 

... 

ApltOI 26 

BIKAYB 
-------------------- Ingilizceden ı __ ..,.. 

SOYULAN HIRSIZ 
Ceymı Mun duvarı aıtı, pa• 

pasın bahçesine atladı, ıonra aya• 
la kalktı ve 1avaı yavaı evin 
arkasına doj'ru ilerledi. Papaa ve 
karııı ı•hre gltmltlerdl. 

Ceymı, evin arka tarafına 
geldiil vakit baesaı parmaklarlle 
pencereleri yokladı. Hepıl içe,. 
deo ıDrmell idi. 

Biraı daha yUriidll. Hayret 1 ••• 
Mutfağın pencereıl açıkb. Hiç 
aeı çıkarmadan içeriye ıllıUldD. 
Elektrik fenerini yakb ve etrafına 
bakmdı, dolapları aratbrdı .. , So
ğuk et, jambon, piliç. erik kom
paatosu ..• Oh! tam aevdlğl yemek 
ler... Fakat ılmdl ııraaı değildi. 
Evveli lı aörmek lazımdı. 

Mutfaktan nlona ıeçtl, ıonra 
bir kapı daha Rçtı. Buraaı papa• 
zın çalışma oduıydı. Ortada bir 
yazı masaaı vardı. Duvarlara da· 
yanan kütüphaneler cilt cilt kitap
larla dolu idi.... Köıede küçük 

ı bir kaaa vardı. Heme11 maymun
cutunu çakanp kaaanın anahtar 
deliğine soktu. Fakat tam çevl• 
receğl ıırada arka1ından bir Hl 
geldi: 

- Oooo f Hoı geldiniz ••• 
Ceyms Mun birdenbire arka• 

ıına döndO. Mumun ııığında 
lleriılnf 1öremi1ordu. Meçhul Hl: 

- Azizim... gözlerinize JHık 
değil mi? Durunuz bari elektirltl 
yakayım. dedL 

Oda birdenbire a1dınlandı. 
Yazı masasının arkaıında papu 
elbiHlf, uzun boylu zayıf blrial 
duruyordu. Hırıız ba1retle ona 
bakb: 

- Ben ılzl dııarıda blllyor
dum, diye kekeledi. 

Papaz gnltlmaedi: 
- Evet, filhakika ıu ıırada 

ıehirde olmakbğım llı:ım. Fakat 
ah ıu kör olası hafızam yok mu?., 
Y o!.. Hiç kalkayım demeyiniz ••• 
Ha ıöyle!.. Olduğunuz yerde du
runuz... Hem elinizdeki o demir 
çubuğu da abnaz bakayım .•. 

Papazın eıllnde yauı, parlak 
bir tabanca vardı. Mun demir çu
buğu yere atta. 

- Aman efendim, bana acı• 
yınız ..• Aylarca açıkta keldım. Ev
de kanm, bet çocuğum açlıktan 
&IUyor ..• Vallahi mecbur oldumda 
yaptım... ilk defa hır1ııhk yapı
yorum,.. Beni affediniz. Diye yal• 
varmiya baıladı. 

Papaz kaılarını kaldırdı: 
- Ya? ... Fakat aletlerlnlze bak· 

hm da ben de ıiıi hakiki bir ka· 
ıa hır&1zı ıannetmiıtim.. V ıh 
vah.. Demek ki kaıayı açamıya• 
cakıımı 6yle mi ? 

Ceymı kızdı : 
- Açamaz mıyım ? Kaaa mı 

dediniz? Sardalye kutuıu deH· 
nize bana ••• Ben mi .• Onu açama• 
yacakmııım ? Durun da bakın. 

Papaz alllUmHdl : 
- Sabi mi? Ôyle lıe onu 

açmanızı, fakat kilidini kırmama• 
nızı rica edeceiim. 

Hırıız btlsbllttln t•tardı : 
- Ne ? Kaıayı açmamı mı 

lıtlyor1unuı ? Diye ıorabildl. 
- Tabii ... Durunuz da anla· 

tayım : Piıkoposun J&rm için 
içtlmaa davet ettiği kongre:de bir 
nutuk ıöylemeklillm ilzam. Hal· 
bukl ıebre varınca notlarımı 
yanıma almıva unutmutum. Acele 
buraya d6ndllm. Fakat akılliğe 
bakınıı ki bu tefer de anahtarlara 
ıehirdı unutmuıum. bereketver1in 
ki ılı raatıeldlnlz. Şu kaaayı der
hal acaraanız aize çok minnettar 
olurum. Na1ıl, bir saatte açabilir 
mlılnlz?,, 

Dedi. 
- Bir aaat mi? AlaJ edlyor

ıuauı... Bet dakika bile ıllrmez. 
dedi. 

Kaıanın lnDne oturdu. Alet• 
lerle bazı tecrlbeter J•ptaktaa 
10nra nihayet kaaayı açtL 

Papa& hlll labancamı ellade 

tutuyordu: 
- Aferini. Amma 1erlnlzden 

kalkmayın... Kaıaya botaltınıJI 
bakalım. Ha ıöyle •.. Şu zarfı bana 
uzatınız. Tamam. itte notlaram. Şu 
banknot teıtetlnl de veriniz ••• 
Şimdi öteki evrakı yene yerli 
yerine koyunuz... Ha töyle. •. Te• 
ıekknr ederim... Şimdi ıandaly.
ye oturunuJı bakalım. 

Ceymı yerinden kalkb ve pa• 
pazm kartııındakl ıandalyeye 
oturdu. Papaz ıordu: 

- Sen buralı detllaln, dejll 
mi? ıeni buralarda hiç ıörmedlm. 

- Hayır, buralı detlllm, Ok .. 
tonluyum. Bir kanm, b9f çocujum 
var, papaz efendi. 

- Vahi vah, vahi timdi ı•ı 
kaldığınız için klmblllr karıaaa 

nekadar merak edecek hem yi
yecekleri de yok ba? öyle i .. al· 
derken mutfakta ne buluraan al 
aötllr, çolutuna çocupna ,.c11r. 

- Demek beni pollıe Yerml-
7ecekılnlz öyle mi? 

- Sizi niçl11 pollH yerecek• 
mltim .•• Blllkiı m• medyua• ınk
ranım azizim. Sla harada olma• 
aaydınız ben ne yapaeaktam? Ya• 
ran kongrede mahcup olacak. yer
lerin dibine ıeçecektlm. Al ıuda 
ıizio Ocretlals, dedi, •• baalmot 
deateılnden bir betlik llJlftp bır-
ıııa uzattı. Hınıs bqam htlne 
•terek parayı alda Yt bir .. ,ıer 
mınldanarak odadaa •• ıoua da 
evden 11Yıf1p fitti. 

* iki ı•• ıoua C•JIDI Mua, 
her saman utradıll meyhanede 
oturuyordu. PapaılD o ıeceld hlll 
laiç akbnclaa pkmıyorda. Ddde 
bir elini kalçuma vanyon 

- Vay canın&. Aınma da 
papazmıı yabul Bir tek lıltl lif 
blJe ıöylemedL OıteUlı Hf lira 
Ue bir torba dolma da yemek 
Yerdi, diyordu. 

Maaanın berinde dar9 bir 
akıam gaHtealal çekti.. GISz8ae 
derhal tu ıerlavha lliftlı 

"Muıford kaaaba•acla mlhl
rlae yapıllDlf bir hınızhir.,. 

- Ta kendlal, dedi Ye allb 
ile okumı1a bafladıı 

"EvYelld alqam Matford pa• 
pazının evine harau ıtderek, hls
metçllerl uyandırmadan kanJI 
mlhlrlne bir surette larmı1a mu• 
vaff ak olmuf.··· .. 

Ceymı Mun 11ntbı 
- Evet.. tam bealm mlhlrl• 

ne itim dedi Ye okamı1a devam 
etti: 

11 ••• Ve 3000 Urahk tahvlllt 
il• 500 lira nakit alarak hiçbir 
iz bırakmadan 11T11m11br ... " 

Ceymı Mua'un nrab birden• 
bire değlttl. Atız doluıa bir kll
für aavurduktan aonra: 

- 3000 Uralık tah.Ult. 500 
lira da nakit ha?. VaJ hin otlu 
hin va7.. utanmadan bana da 
bet liracık verdi dedi Ye tekrar 
okumağa devam etti: 

«Meaelenin aıal ıartp ciheti, 
hır11zın her ihtimal• U,.. papa• 
zın elblHlerinden blrlDI f11ml1 
olmaıular. Pollı arqbrmalan e•• 
nasanda bu elbl.. gayet muntr 
zam bir ıurett• katlanmaı oldr 
ğu halde bahçedeki odunlukta 
bulunmutlur.» 

Ceymı Mua hiddetle yerlnd•• 
fırladı. YnıD moemor keıUmlıtl: 

- Vay hınzır herif vayl. V •1 
ko)'un poıtuna aaklana11 kurt vaJ• 
3000 liralık tahvillt, 500 liralık 
banknot!. Hem de ıu lorlla11 el
lerlmle onları kendim verdim.• 

kendimi• 
DiJ• mırıldanarak me1baor 

neden dafan farla& 
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Bu gUn, Tatar Ayıe geldi. 
Şu haberi getirdi. 

Terzi Nermin de Ömer Beyin 
&lehine bir dava ikame etmiı. 
Birçok iddialarda bulunaraJ:t bir 
hayli para istımif. Fakat Ömer 
Bey, avukatını terzi Nermin• 
ICSndermlı. Tamamen iflas vazi· 
Yetinde olduğu için verilecek ku• 
tu canından baıka bir ıey kal· 
llıadığmı bildirmif. Buunuo lb:e· 
rlne Nermin, bir kahkaha atmıı: 

- Kuru cananı ben ne yapa• 
Jıın ? .. Onu da Azralle bağııladım. 
Şiındlyo kadar kopardımlarım 
bana yıtltlr. Y ıni bir budala 
•rama batlamalı. 

Dlyo batırmıf. 
lıte; (kahbeden yefa ummak, 

lehlrden ılfa ummaya benzer) 
dediklerine ın açık ve doğru bir 
llılıal .• 

·22 Nisan· 
Bugün, avukat Frlt bey geldi. 

Carip bir haber getirdi. 
Dün Ömer bey kendisine 

llıUracoet etmit: 
- Artık ben, temamile mah· 

•oldum. Bu memlekette tutunacak 
halim kalmadı. Ne yaptım, yaptım; 
borçlan mı kapadım. Fakat artık 
bu piyasada, hiç kimsenin yllzllne 
bakamıyacağım. Onun için baıımı 
llacağım. Uzaklarda kendime 
lcısmet arayacağım. Davamız, 
honnı neticelenmedi. Avukatım, 
ne lıterıenlz kabul edecek. Bana 
bir iyilik ediniz. Bu gidltime, 
kaçmak manası vermeyiniz. 

D miı. Ferit bey dı bir kere 
bana ıormıya karar vermlı. 

Hiç tereddüt etmedim: 
- Arbk bu adam, benim için 

tırnumile ölmUıtUr. Naaıl lıtene, 
t5yfece hareket etsin. 

Cevabını Yerdim. 
·28 Ni11n· 

BugUn, halamın ıararile Kadı· 
~Bydeki ahbapları ziyarete hazır
lanıyorduk. Odadan içeri, teUlıla 
Guıter srh·di : 

- Misafir geldi. 
Dedi. Halam, hoınutıuzlukla 

1llzUnü buruşturdu. Ve sonra 
lordu: 

- Gelen kim? 
- Hani küçük bAnımın Avru· 

Pa'da beraber gezmiş.. hani 
canım, beyefendiden de haber 
ietfrrnişti, bir bey Yardı ya? •• 

Ben söze karııtam: 
- Sait Bey mi, GUlter. 

" - EYet, evet.. Salt Bey. 
anında, pek ıık bir hanım da 

•ar, Galiba, karııı olacak. 
Halam: 
- Ne yapalım?. 

Der gibi yUzUme baktı. Hiç 
lbphe etmiyorumki yUzUm, pan· 
Car gibi kısarmııtı. Çlnkll • bil· 
~IYoruın niçin? .. • Bir anda kal· 
~hıdekl kan, tamamen yllzUm• 

ınıııtı. 

Halama rica ettimı 
8e :- Ne olur, hala. Sen çık. 

nım için, Kadık6ye indi, deuin. 
GUJtter itiraz etti: 

N - Aman kliçUk hanımcığım, 
aııl olur? Bahçe kapısından gl· 

"erken idris ağaya 11ordular. O da, 
evde'cr, dedi. 

du" - Şu halde, biraz rahatıız ol· 
g~rnu söylersin, hala. 

u sefer de halam itiraza geçti! 
ı.. .. : ?Imaz kızım. Ayıp olur. 

iÇiNi 
Beş oıı dakika oturuverlrlı. Saat• 
lerce kalacak deliller, ya? .• 

Halam, dcfru ıöyliyordu. Kaç• 
mak •• aaklaomak latemem, ha· 
kikaten çirkin dUtüyordu. Ayni 
zamanda, onun karıımı ıörmek 
de; bir anda husule gelen bir 
merak olmuıtu. 

Salona geçtiğim zaman, en 
enel göı!eriml Salt Beyin karı• 
ıına çevirdim. Ve bir anda 
içimden doiao kahkahayı zapte
debilmek için, pek çok gOçlUk 
çektim. 

Bu kadm, bana hiç yabancı 
gelmiyordu. Uz.un bir boy, uzun 
bir çehre, bıçak gibi ketkin ve 
ıivrl bir burun. Bu burnun altında 
otuz ikfıl birden dışarıda duran, 
alt ve Uat dudaklarla kapanamıyao 
• altın ve platinlerle iılenmfı • 
diılerdeD mürekkep genlı bir 
ağız ... 

- Refikam, Suzan Salt ... 
Emel Ömer Hanımefendi. 

Kadının tetkikine o kadar 
dalmııtım ki, eğer Salt Beyin f U 

sözler) beni uykudan uyandırır 

gibi bir teair yapmasaydı, ihtimal 
ki elimi uıatamıyacaktım. 

- Sefa geldiniz, efendim. 
Buyurunuz; r:ca ederim ıöyle 
buyurunuz. Daha rahat oturur
sunuz. Nasılsınız, efendim? •• 

Beynimin içinde bir ıeyler 

uğulduyor ; Bu ıözler ağzımdan, 
her mlıafire karşı tekrar edilen 
bir alışkanlıkla döklllUyordu. 

Şimdi glSılerlml, Salt Beye 
çevirmfıtlm. O; epeyce zayıflamıı 
ye gözleri Adeta derin bir çukura 
batmıştı. Bakıılarında, bir dur• 
guırMık •e donukluk vardı. Bana 
dudaklarındaki tebe&1Um bile 
biraz cebri gibi geldi. Fakat, hU· 
tUn ı:arafet ve lnceJiilnl muha· 
faza etmlttf. 

- Efendim 1.. Üç glln için 
lıtanbula gelmlıtlk. Tabii, ılıl de 
ılyaret fıraatını kaçırmak iıte• 
medik, hanımefendi ?.. Inıaallah 
afiyetteslnlz ? .• 

- TeıekkOr ederim Salt Bey• 
efendi. Bld dalma lôtuflarmıza 
minnettar bırakıyorsunuz. 

- Tabii, halahanımefendl 
afiyettedirler. 

- Çok teıokkür .derim, 
efendim. Zannederim ıiındi g•· 
lirler. 

- Ömer Beyefendiyi evde 
bulsaydım; hem kendilerilı mU· 
ıerref olur, hem de saadetlerini 
blızat tebrik ederdim. Mamafih ... 

Sait Beyin ıözlerl, uzaklaıı· 
yor ve derinleıiyordu. Sanki bu 
ıözler, çelik bir burgu gibi kula· 
ğımdan giriyor vo kalbimi dıll· 
yordu. Ayakta olNydım, hiç fllp· 
ılı.ki başımın d6nmHine day•na· 
mıyecakhm. V • o anda halam 
içeri giripte Salt Beyin ıöz:erl 
yanda kalmaaaydı; her halde bu 
aözlere cenp bulamıyacaktım. 

Halamın içeri glrmeai, ıöziln 
mecrasını birdenbire değiştirl vır· 
miıti. Miaafirlerine şen ruhlu iÖ• 

rüomeyi çok iyi bilen ve seven 
halam, bir rında me\zudan mezua 
geçmiş; beni pek mütkUI bir •a· 
ziyetten hnlis eylemişti. 

Snit Beye, muhtelif ıualJ~r ıo
ruyor; hayatını öğreniyor; az çok 
benim merakımıda tatmin edl· 
yordu. 

SON POSTA 

Yeni Netrlyat ı 

DUnya Matbuatına Bir 
Sakıt - Matbuat Umum Mll· 
durlUğU meılekl neşriyatın ilk 
eteri olarak bu iıimde bil' broıllr 
çıkarmııtır. Broılirde blltUn dlln· 
ya gazetelerinin isimleri, tirajlar, 
tekimUI denelerl ve yUkaellılerl 
ayrı •e özUi olarak yazılmııhr. 

Yeni Adam - Terbiyeci 
lımail Hakkının çıkardıAı bu 
haftalık mecmuanın 86 ıncı sayısı 
birçok tanınmıı imzaların yazıla· 
rlle çıkmtşhr, 

T. MUhendlsler BlrllAI 
Derğlal - Mühendisler Birliği 
tarafından ayda bir çıkarılan bu 
mecmuamn 5 inci aayı11 çıkmııtır. 
içinde birçok m11lekt yazılar 
vardır. 

BANKA KOMERÇiYALE 
ITALYANA 

Sermayeıi Lirei 700,000,000 
İhtiyat akceei ,. 144, 785,576,20 

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

SUBELER 
İngiltere, 1"ro.nsa, 1aviçre, Avuetur· 
ya, Macaristan, Çekoslovakya, Yu
goslavya, ~omanya, Bulgaristan, 
Mısır, Amerıka Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, 

Peru, Ekvatör Ye Kolumblyad& 
Afilyasyonlar 

l&TANBUL ŞUBE MERKEZi 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy 

Palas ( Telef. 44841/2/3/4/5) 
Şehir dahllindekl acenteler ı 

btanbuida: Alalemcıyao hımında 
Telef. 22900/3/11/12 16. 
Deyoğlunda : İstiklal oaddeti 

Telef. 41046 
IZMİRDE ŞUBE ·-------' 

ADEMi iKTiDAR 
•e 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
'fafeılat : Galata Poeta kutuın 1255 

Önemll Bir Bilmece 
Kızılay Ceml1etl Eminanı kazaaı 

herkHten aoruyor: 

fJEMRE!j 
Bu kelimeyi dofru okuyanlar yu• 

karıki çerçeveyi kulp kelimenin 
cotrHunu ey adrealerile Kızılay 
EminönO kasa ba,kaııalıA-ına S EylUl 
akıaıatDa kadar gönderainJer. 

Kellmeyl dofru yaıanlardaa bir• 
çok kitiye 7 EylOl Cumarteai ak9amı 

Takalm bahçeıladekf KERMESTE 
kıymetli hediyeler nriJecektir. 

Galata'da 

AYuaturya mektepleri 
Kayıt muamelHlne baılamııtır. Her 
gün saat (9-12) Ye (3·6) ya kadar 

müracaat olunmuı. Tel: 42095 

BEBEKTE KiRALIK DAiRE 
Kolej kapııındaa 150 m. ötede 
kırmızı yalıda ıu, gaz, elektrikli 

daireler. İçindekilere müracaat. J 

1 DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank 9ubeaJ 

Merkezi: Berlin 

Tüt'klg•tlekl ıabel•rl: 

Galeta • latanbul • lzmlr 
Depoıu ı 1at. !'ütün Gümrüğü 

1 il Her türla banka lıl Jto 

Sayfa ır 

Kültür Direktörlüğünden: 
LİSE VE ORTA OKULLARI 

p ARASIZ y ATILI TALEBE alınmaıı 
ı,ue lSTANBUL KIZ VE ERKEK 
LİSELERi meıiul clmaktadır. Gereken tafıllah almalı 
Ye kayıt olunmak için KIZLARIN KJZ, ER-
KEKLERiN ERKEK LiSESiNE mu-

racaatları. ''50l6,, 

1 - ,, ~ 

t ~D~P~~~RI 
TOR K•TiCARET• BANKA..f'I 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN B RiNDE 
BAŞLANACAKTIR. Birinci SJNJFLA• 
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LAR LA daha •••elkl doğumlulardan arla kalanlar alınacak• 

tır. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-
•• LULE kadar bulundukları yore en yakın okula, çocuklarını 

kayıt ettirmelerini •alilerden rica eder. 115015,, 

R E v u E Saatleri 

en dakik, en hassas, en aon modeller 

SEVOÔLU'noa t MISIRLI. rııtıl<IA.1 Caddeal 899 

O ALA. TA'Ca • SA.ATCİ MEVEA TUnet Cadde.a 29 

ISTANBUL·aa: A. KEŞIŞVAN. Sultan ~m. 
veni Cami Caddeal 4 

ANt<AAA'oa ı RIZA TEVFiK, Bankalar Cadd•I 8 

Umumi O•ooeu : latanbul, 8aho• t<apı, Tat Han ıg Telefon : 21864 

Kız, erkek NIŞANTAŞINDA Gecen, GUndUzlU 

IŞIK "FEYZiYEn LiSESi 
Ana, İlk, Orta Ya Liıe kısımlan Fen n Ed bi7at şul:>elerl nıdır. Tilrki· 
yenin en eski huıuai lileaidir. Talebe yaıılmaıı lolo Cumarteı!, Pazartesi ~e 
Perşombe günleri mektebe müracaat edileb lir. 1 teyenlere mektep tarıf. 

nameııi gönderilir. Telefon : 44039 

Darphane Ve Damga 
Matbaası Müdürlüğündenc 

1 - Kapalı zarf uıulile elll ton yeril saf knlçe kurıun 
almacakhr. 

2 - Eksiltme 11 EylO.l 93S çarıamba gllnll saat 16 da MUdO• 
rlyetimizd .. ki Komiıyonda yapılaktar. 

3 - lıtekliler ıartnameyi almak ti:zere Pazarteal, Çarşamba, 
Cuma giinlerl ıaat 14 den 17 ye hadar 30 kuruıluk pulla beraber 
Mubuebemize mnracaat edebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için lstekUlerln 640 liralık muvakkat 
teminat akçasını Yeya Banka mektuplarını teklif mektuplariyle birUktı 
yukarıda yazılı gUn ve aaatten bir taat enelin• kadar Komiıyona 
•ereceklerdir. (4758) 

Kız ve 

Erkek 
Tam devreli liH. Orta ticuet ınektebi • l,i~au öğrenm~k için ihzari sınıf ar. 

Derslere 9 EylQI Paı:orteal baflanacaktar. 
Kayıt muamelesi 2 EY,lülden itibaren Pazardan başka hergUn 
aaat 8 den 12 ye kadar nüfus teıkereal, re11ml aıı kağadı, ı bbat 
raporu, taıdlkname veya ıehadetoame ile müracaat edi me~l. 
Fazla tafail&t için mektebe müracaat veya 44941-H942 ye t lefon edılmcsı. 



SON POSTA 

Saraçbanebatı Horhor caddesi 

L~yll - Nehari 
Kız - Erkek Hayr·ye Lisesi Ana• ilk 

Orta• Lhe 
(tam ~enıB) 

llk ıınıflardın ltibaNn ıcoebi Hıııa.ıoa ook ehemmi1et nrilir. lrızlar kıımı ayn daireludedir. Mektebin huıuıi 
otobü•leri ile nehari ta181>e herrUn nlerioden aldırılır. lıteyenlerin adr11iue tarifaame ıönderlllr. İkmaİ lmttbanları 

Eylllltln lklalndHlr. Kayıtlara bıtlaomıttır. Hergün 10 dan 16 ya bdar Direktörlüğe mtiraoaat. Telefonı 20530 --
K A Ş E 

NEOKALMI A 
Grip • Nevralji • Bat ve Diş ağrlları • Artritizm • Romatizma 

. . : . ;, .. ,.. ) . , 

Beyhude ıst1rap çekmeyiniz!---.. -
GRiPiN 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AH•telerl ı Karak37 K8prlhaıı 
Tel. •2H2 • llrllHl Mlhlr4arıade · 

Haıa Tel. 22140 
kuHa111ntar ağrı nedir bilmezler 

Baı, diı, slnlı 
ve adale · 

ağrılarına ktırşı 

daima 
seri ve kat'i 

tesir! 

Mideyi bozma~, 
kalbi, böbrekleri .. yormaz. 

RADYOLtN fabrlkaaf 
ldmyaı rlerlnln daimi 

nezareti altmda 
yapılır. 

G R 1 P • 
1 

kaıelerlni tecrübe ediniz! 
N 

Her ecsanede flardır. 7,5 karaıa satılır. 
~ ......... m ............................................... ~ 

-

R GiB: 
SEYAZL:.ATIR 

1 
1 

1 

lskenderlye Yo~u 
EGE Yapuru 27 Atuıtoı 

SALI ıUnll 1aat 11 de laken• 
deriye'ye kadar. 0 5038,, 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 27 Ağuı· 

toı SALI ııUnü aaat 20 de 
Riıeye kadar. "4850,, ' , 

N 1 LA.B 

"1aıınıza lcundurıı fİymek io1ki· 
nana ulbederler. YllrUyüıUnOz ılze 
aup verlr. Iıte; nu rlıırı k8künden 
ıakecek pek kolay .,e az ma1raflı bir 
tedbir: Akıamlıırı derununa klfi mlk· 
tarda RADIO SAL TS illve edecetl· 
ai& auda ayak banyoıunu yapınız bir 
kııç ılln zarfında bu azap 'feren na-
11rlara kolayca çıka r<tbilecekıiniz. 

Hemen bu aktnm eczanenizden 
bir kutu RADlO SALTS ieteyiniı. 

Her eczanede eatılır. 

DOYÇE LEV ANTE 
LINYE HAMBURG 

Hamburg, Brem, Anvers, letanbul ve 
Bahriıiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam poıtaları 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvtrs ve 
Roterdam'dan limanımıza muva1alatı 

beklenen vapurlar 
Ulm vapuru 26 Ağ-ııatoıa doğru. 
Wlnfrled vapuru S E1ltile dofru. 
Galllea vapuru 9 ,, ,, 
Alda npuru 16 ,, ., 

Bur&az, Varna, Köstence, Kalas ve 
İbrail için limanımızdRn hareket 

edecek vapurlar 
Ulm npuru 24 - 26 Ağustosa 

doğru. 
Wlnfrled npuru S • 6 Eylüle 

dotrıı. 
Alda npuru 16-18 Eylüle doğru . 

Yakında Hamburg, Brem, Anvır1 
ve Roterdam limanları i9in 
hareket edecek vapurlar. 

Avola vapuru Limanıaızda. 
Atto vıpur11 J5·26 Ajustoaa 

dofru. 
Nlenburg vapuru 1-3 EylUle 

doğru. 
Androa npuru 9 • 11 Eylüle 

doj'rıı. 
Ulm vapuıu 14·1~ Eylüle doiru. 

Fnı~ tafıillt io!Jı Gal'1a'da Ova
kimy&D hanında \,ıuter Silbermann 
n Şürekhı vapur aceotalıAtna mü
racaat. Telefon: 4464 7 • 6 (1195~) 

............................................................. 
Son Posta Matbaa11 

N .. rl7u MHGrt ı Tdl.r 
~ı A, ~. i.-.,. 1. &.119 ... 

Ağuıtoe 26 

... .. . . ' . ', .. ~· .. ~~ .. .. _· . 

Niçin 
Herkesin 

dişleri 
böyle beyaz 
değildir? 

Çünkü diılerln beyaz olmaıı için 

[1J inci şart: 

RADYOLiN 
Kullanmak. 

l 2 I inci şart da: 
Ağzı yalnız sabahları değil, her yemekten ıonra, 
mümkün olmazsa akıam, sabah mutlaka temizlemktir. 

nden itibaren dişlerinizi ba şartlara 
riayet edere tem zleylnlz ı 

-----

SÜMER _BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Bankamız nam ve hesabına Anupaya müsabaka ile muhtelif 
11&uayl mUhendiıliği tahsili için on talebe gönderilecektir. 
Biri Üniveraite kimya ve elektro mekanik ıubelerl mezunlarına 
ve diğeri de lise mezunlarına alt bulunmak Uzero aynı ıamanda 
iki mlliabaka imtihana yapılacaktır. 

MUsabskaya glrebllmek için t•rtlar berveçhlAtldlr ı 
A - Üniversite kimya ve elektro mekanik ıubelerl mezunları için: 

1 - TUrk olmak 
2 - Y aıı 20 den 25 araımda bulunmak; 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - Üniveralte kimya ve elektro mekanik 

ıuhelerinden ıon Uç aen• zarfıııda diploma 
almıt bulunmak 

6 - Bankaca iıtenecek kefaleti verebilmek 
B - Llae mezunları için : 

J - Türk olmak 
2 - Yatı 18 • 25 araaında bulunmak 
3 - Aıkerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam sıhhatli olmak 
5 - _Bir Tllrk VHslnin ıon Uç sene zarfında 

iyi derece bakaloryHını almış bulunmak 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek 

Kayıt için Sümer Bank umumi MlidUrlliğUnde Kimya sanayll 
' ıubeaine müracaat edip aıağıda yazıla vesaiki vermek llumdır. 

1 - Nn:ua tezkereal veya Noterlikçe mUaaddak 
sureti 

2 - Meklep ıehadetnameal veya noterlikçe 
mUsaddak sureti 

3 - AıkerJik vaziyelinio Avrupaya tahsile 
gitmeğe mani olmadiğma dair Hkerlik 
•etikaaı 

4 - Sıhhatte oldu§'una dair Şubaylık doktor• 
lutunca taadikli 11hhat raporu. 

5 - Dört v11tka fototraflıi 
Kayıt mliddeU 15 EylW 935 tarfoine kadar olup bu tarihten 
ıonrakl mUracaatler ıureti kat'iyyede kabul olunmıyacakhr" 
lmtlhaalar EylUI sonunda yapılıcık olup kat'! alin ayrıca 
bildlrllecektlr. 

il Ağu stos Cıımartul ıiloü -..·e akeam ı 

PANORAMA 
Bahçesinde 

SÜNNET DÜGÜNÜ · 
~-.. -.. Herıüıı bahçe mUdUriyetlne müracaat. Telefon ı 41065 ____ ,. 


