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H&ro. 
lta.Jya, Bir Haf tada 
20 Vapur Asker 

·Gönderdi 
Musolini [talya Ordusuna 

Manevra Yaptırıyor 
l-labeıiıtandaki ltalya Memurlan Mem· 

leketten Çıkmıya Hazırlandılar 
Roma, 28 (Ô11l) - ltalyanın 

Afrika harbi için ılriımlt oldufu 
hazırbklar en önemli .-e hızlı ıtn• 
lerlni yqıyor. Son Afrikaya yapı• 
lan aıker, ıllih •e mUhlmmat iıY· 
kaya ta pek çoktur. Y alaız ıoa bir 
hafta lçlade ltalya limaolarındaa 
aıker, ıllih ve cepane yDldU ola· 
rak Afrlkaya hareket edea Ya• 
purların ıarııı yirmiden fazladır. 

· Yarın ela Napoli' .ten iki b&
yUk ıemf, atıılarıaa kadar aıkır 
dolu oldafu baldı kalkacaktır. 

Muıcli 1 ıu dalclkada Italya• 
nın Avrupa orduıuauo bDylk ••· 
nevralarına lıtirak etmek htre 
Bolznno tthrlnde bulunuyor. 

Manınalar 6ntmH kara .-e 
hava kutYttlırlnln lttlraldlı d .. 

tam etmektedir. Muıolial, uıun 
lacelemelerdeo ıonra ltalranın Af• 
rlka ·ordusu baıkumandanlıjına 
Kraha yeteni DUk d& Bergameyl 
tayla ıtmfıtlr. ·. 

Buraya ıılen Fraaaıı ıazetıle· 
rinde okundutuna ıısre, lnlçred .. 
ki ltal1anlar, aıker• çafır•a em· 
rloden kurtulmak ı,ın lni9re tabi· 
lyetlne ıtrmek U:ıere takım takım 
lniçr• hnknmetlne möracıat et• 
meye baılamıılardar. 

'Diler taraftan Mııırda tla 
ltalya ale7hhade IJaa llareketler 
olmuıtur. Bir aralık Kalıfrıde, 
ltalya ltankalarıaıı, ttıdfyat mu• 
amıltltılal tatil ıdecetl p7la11 
çıkm11, bunun lıtrlaı ml~lt bir 

· 1 Dna•ı 8 ıacı 11•~• J 

l- . ı oryadakl d•oizeviııde dQo ulusal tarlbimla için, l'•utecUerln lıtirakl te 
çok ~hıemll bir toplantı J'•pıldı. Tafıfl&bnı okumak için lltftn DçilnoQ 

Hyfamızı açınız. 

Bir Şirket Acze Düıtü 

: Ziraat Bankasının Bunda 
400 Bin Lirası Var 

lıtanbul ikinci tlcaret mahke· 
metinde Ziraat Bankası tarafın· 
dan 400 bin liralak bir meaeleyl 
allkadar eden bir da•a açılmııtar. 
Davanın Hbep ve mevzuu ıudurı 

Ziraat Bankaaı bir müddet 
önce nebatı yağlar ıirketine, fab· 
rlka vı makineleri rehin alarak 
400 blo lira borç para urmiıtir. 
Fakat ıirket ıon zamanlarda aciz 
Yaziyetine dUıünce Ziraat Bankaaı 
kendine merhua olan malları aa· 
talığa çıkarmı9tır. Fakat aciz ha· 
llodekl ıirketiu taafjye heyeti bu 
•ah9 teıebbUatlne kartı mabke· 
aıeden icranın teblrl kararı almı.
tu. Banka IH ba karann kaldı• 

rılmaaı talebiyle lklod ticaret mab· 
kımeıin• müracaat etmiı, e•vtlld 
aUn ıörUlen dava netlceaJnde 
IH mahkeme bankanın iıtetlnl 
haklı ıtırerek icranın tehiri kara• 
rını kaldırmııtar. Banka bu karar 
Ozerine dUn fabrikanın aatıı itine 
ılrltmiıtlr. .............................................................. 

Geceki Gürsı 
Müsabakaları 
A vuaturyalılar Gene 

5-2 Y enlldiler 
T•felllt 9 uncu ••rf•d• 
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Kırkl.,·•ll•tl•kl .011 ••••••"' ı•9lt r••lftiflli•n 611id•r k•6a1tıcı iki •11•t•,.t•ıH 

...\011 6iigü/c ı•çlt r••mlnln "Son 
Poıta,,obj•ktlflgl• t••plt •dll•n 

mulat•llJ ıörllttlı,l•rl 

1 Şark Viliyetlerimizde Islihat işleri · 
Başlamak Üzeredir 

Üçüncü Genel Müfettiş 
Kadrosunu Hazırlıyor 

Yeni ibdaı edilen UçUncO man• 
taka Gıntl müfettfıllğinı tıyla 
olunan Erzurum aaylaYı Tahıln 
Uzer ıtmdJdeo it• baılamıı aayı· 
Ja.,Illr. ÇüakO bu yUkHk yere 
tayinini taldbeden ikinci ıDnde 
Heybeliye giderek bıı bakana 
taılmlerial arzetmlı Yt yapmayı 
dDtllndUi'U 11lahat hakkında h11· 
bUbalde bulunmuıtur. Üçöncl mın• 
takanın bu dakikada 1adece •ll
fettlılnden ıayrı kadroıu yoktur. 
Fakat Tahıla Uzer bu bir 
iki 1ıiin içinde Baıbakanla 
iç itleri Bakanının tanlplerlne 
kadroauaun projealni arzodecek, 
Memleketimizin yetlıtirdlil en iyi 
mUtebaaaıılan yanına · almaya 

Yeni Tefrikamız: 

çal ııacak, Şarlc• 
•ta nOmune ola 
cak bir idare 
maka nlzmaaı 
kurmak için 
mücehhez bu· 
luomaya gay· 
retedecektir. 

BayTahaln 
üzeriae aldığa 

itin bitte ya• 
bADCliı detll• 

Üçl11cü ı•••I •il· dlr. ı•nçlljini, 
/ettlı r.1a.ı11 Unr hOrrlyetl lıtib· 
ıal yolu.1da çalııanlann araaıoda 
geçirmiı, ıonra kayıaakamhklardai 
bulunmuf, yaY&f ya.-aı •allllio 

( Dnamı 8 f aci Jlllfi• ) 

Zindan 
Köşelerinden 

Yıldız Sarayına 

Vücudunda "Romanof,, /arın sıcak ve 
çılgın kanını taşıyan "Prenses Nadga,, 
ile Doktor "Sedat Ali,, arasında haş
lag11n büyük v• 3Ürükleyici aşkı heye
canla okuyacaksınız. 

Zindan Köşelerinden 

Yıldız Sarayına 
kadar uzayın bu bUyUk aıkın macerası bin bir heyecan, hırt n 
kııkaoghk içinde uzayıp ıideoık ve alıi meıak'-n, heyecandan 
Tt ıevktın ıtirllkleyip götürecektir. 



Halkın 

Jrdumuzun 
Başardığı 

Sesi) 

Büyük Vazife 
Kahraman ordumuz Trakyada 
bUyük bir talim n terbiye nzi· 
fesi baıardı. Günlerce ıUren çetin 
bir manevra imtihanında, mu· 
nffokıyetin en yUklek dereoe
ıine eriıU. Bu muvaffakıyet 
karoıeında halk, bakınız neler 
anlatıyor: 

ismet (Erenköy inhisar me
nurlar1ndan) 

- Ordumuıun Trakyada yaptıfı 
ıo:ı manena, yalaıs ı8tlalerlmlsl 
· lalartıcı detiJ, aynı samanda bize 
onıuı bir lnaa~ •tllayacak mablyet

.edlr. Tllrk orduH, cllmhuriyet ordu• 
.u yOkaeklitinl her zaman lıpat 

ıtmlttlr. E1aaea yurdu mtidaf aaya 
1cadir bir orduya tabip buluadutu• 
-nuıa hiç ıOphem yoktur Ye olamas. 
uozete' erde ıBrdlltOm Haimlerdeıa 
:ınlıyorum ki, TGrk orduıu kuru al• 
·GltOye pabu~ bırakmakta• çok 
:ııaktır. ,.. 
Osman Sedat (Aksar•r Kazaa
nı Sadi mahalleal 9 11umar•d•) 

- Ben TGrk orduıuma çok yakıa. 
dan tanırım. Daha henG.1 tırhlı edil· 
mit bir ihtiyat ıabltiyim. Ordumua 
llUflln, usak Ye yakından aeleD pa• 
lavralara çok aert cenplar verecik 
beybettedir. Gazetelerde temiz yGreklJ 
Mehmetçlklerla bGkOlmeı beybetlerJnl 
ırfüOnce ınlnclmden röıltrlm yatardı. 
Blıti blJHler de, bllmlyenler de tuna 
omln olıunlar ki TGrk orduıu, yurdu 
her tehlikeye kartı koruyacak kunet 
ve azme her zamaoldndea çok daha 
1ahlptlr. 

* 
All Ahmet ( llkmektep mual-

llmlerlnden ) 
- Bize zaman saman kuru11kı 

kafatutmıya Jeltea&nler dlakl " Soa 
Poata" 1• alıp da kahra••• Mehmet
clklerla rulmlerh•• b1r kere bakınr• 
dnler. Son maaınanıa Trakyada 
yapılmıt olmuı beni çok ınindlrdl. 
Sebebini ı8ylemeye lUıum afSr•llyo
rum. Bunu erbabı çab•k aalar. Anla
mıyana da daYul ıuraa as derler 
amma, TOrk orduıu, ıCSıden aulamak 
iıtemeyenlerln kafuuaa hakikati dank 
sttırmek kudretine malik bulunuyor. 

Dolandırmış 

Aetreıinin Eşyaıını Soyan 
Bir Adam Tutuldu 
ÇemberJltaıta Peykhane •~ 

k.ağında 25 No. h evde oturan 
Müzeyyen geçenlerde polise 
gelerek beraber yaıadığı Ziya 
atlı blriıinin kendiaini dolandır· 
dığmı iddia etmlıtir. Polise Yer

diği ifadeye göre MUıeyyen, bu 
Ziya ile berabır metres bayatı 
yıışcıyormuf. Ziya, glinUn birinde 
metreaini Bandırmaya götürmek 
teklifile kandırarak genç kadının 

bütün eıyalarını denk yapmıı ve 
alıp iÖtürmUıtnr. Ziya bu malları 
burada satıp Bandırmaya kaçmıı, 
fakat yakalanarak dUn burcıya 

getlrilmfı adliyeye verllmlıtır. 

Du} dun mu, Hasnn Bey ? 

SON POSTA , 
1 z a.4 • ·- · I § 

•• 
Para • 

çın O dürecekmi ' • 
r Bir Teh ·di av •• um 

Adam Tut 

Geçıatlı tertip ettlğlmls n biyllk bir alika U)'&ndıran 1•ilı güreılerdın 
henüı 7enl bh hatıra 

"Son Posta,, Ya Alaka 

Yağlı Güreş iisabaka
ları Takdir Uyandırdı 
Bundan bir müddet evvel 

sıaıetemiz tarafıadan tertip edilen 
Ye bOyllk bir muyaffakıyetle 
aeticelandirllen yatlı gllreı mU• 
1abakalar1 memleketin dart ya
nında ıenlt bir allka uyandır
mııtır. Bu mft•abakamızdaa 6mek 
alan birçok ıehirlerlaılzde yağlı 
gUreı mQsabakalan tertip edilmiı 
ve gazetemize de mUtaeaatler 
yapılarak tan11utumuz iıtenil• 
mittir. 

Bu arada Bolu, Kııdcahanıam, 
Antalya haYa kurumlarının yap
tığı mllracaatlar önemle g6ıettl-

mJıtir. 30 Atuıtoı Tayyare bay• 
ramı mUnasebetiie J&pılacak ıen-

liklerde Kııılcahımamda tertip 
edilen gDreılere Çoban Mahmut, 

Molla Mehmet, Afyonlu SUleyman, 

Hamdi, SaUm, Teldrdaj'lı HtıseyJn 
ve Kara Ali pehliYanlar gitmiı
lerdir. 

Kıymetli Bir Liıe Muallimini 
Kaybettik 

Kabntaı liseıl Tnrkçe 6fret· 
meni Çelebi Saidin bundan bet 
alta gün evvel, beyninde bir da· 
mar kopmaslle ansızın 6ldDğlin0 

tee111llrle haber aldık. Bir zaman
lar, matbuatımıza da emeat ge· 
çeo Sait, Tfirk Ye Fars edebiya• 
bna vAkıf, hoısohbet, doıt bir 
gençti. B6yie erkenden ölDmU, 
6nemll bir kayıptır. Tanrı rahmet 
ey}Hbl 

·······-·-··-··-··-··· .. ········-·· .. ··-·-·····-···· 
••• lnun ınerjiıl, btitilo, enerjilerin 

en btlyUtli n en ylltseğidir. Çiiııldl 
bütün eaerjilerl inlfln yaratır. 

20 ILKTEtRIN 
PAZAR GRNEL 
NÜFUS SAYllll 

Bize Türk nluıundaki bu enerji
lerin en doğru aayı11nı tanıtacaktır. 

Liselerde Yazım 
Yalnız lstanbul Liseıine 

1000 Talebe Yazıldı 
Uıe ve Ortamekteplerde ya• 

zım itleri bugünlerde en son hızı 
almııtır. Kaydın kapanmasına iki 
gtin kaldığı cihetle sıençler açıkta 
kalmamak itin mekteplere yazıl
mıya çalıııyorJar. lıtanbul erkek 
li1eıinln yeni talebe adedi (1,000) 
kiılyl bulmuıtur. Diğer mektep
lerden kız liaesl 450, Vefa 455, 
Pertevr.lyal 150, Gelenbovi 155 
Cumhuriyet 155 talebe yazmı9tır. 

ÖnlimUzdeki Cumartesi gtlnli 
ll&e ve orla okul direktörleri bir 
toplantı yapacaklar ve yeni yazı• 
lan oamıot talebenin miktarı ve 
bunların yerleştlrilmelerl e1aalar1 
Uzeriode göriişeceklerdlr. 

Ynzunu Buçaklamış 
Ortaköyde oturan Yakuta, g .. 

çlmsizlik yUzlloden kar111 Senyo
ra'yı ytlıllnden çakı ile yaralaya· 
rak kaçmııtır. 

Galatada Aheıı MOnlh banın· 
da beşinci katta yazıhıınesi bulu· 
nan Alman tebea1ından Hoorl 
Sekıe ikJ gün evvel Abdllrrah
mım oğlu Kemal adlı bir genç
ten t hdft mektubu almıihr. Ke
mal, vaklile bu mUhendiıle bera· 
ber bir ıirkette çalıjltjım ve 
kendisinden (200) lira alacağı 
buluodutunu ileri sürerek derhal 
bunun verllmeaiol aksi takdirde 
kendisinin öldürllleceğlnl yazmıe
tır. Mühendis polise müracaat 
etmlt ve ( 170) Ura hazırlanarak 
numaralara teabit edllmlı ve K .. 
male de bir randevu vorllmiıtir. 
Kemal muayyen zamanda parayı 
almıya gelmfı Ye cllrmlimeıhut 
halinde yakalanmııtır. Kemal bu 
mektubu kendf•lnln hazırladığını 
ve Macar tebeuından Franıova 
adlı birisine yazdırdığını itiraf 
etmlıtir. Poliı, Franaovayı da 
yakalıyarak dOn Mllddelumumlliğe 
vermlıtir. Beşinci milltantJkUk 
tahkikata elkoymuıtur. 

11 Yıldan 
7 Yıla 

Orhan admda blrlılal &ld8r
mek, iki arkada1101 da öldürme 
kaıtile yaralamaktan •u9lu tUtOııcU 
Ha1anın bundan epey önce du· 
ru1m&11 yapılmıt ye ıuçl• 11 H•• 
haplı cezaaına çarpılmııh. F ıkat 
Temyizin naku Oıerlne bldfaede 
nefsin mUdaf aaıı noktasından ha
fifletici mebepler görDlmUt ve ıuç· 
!unun l l yıllık cezaaı 7 7ıla 
lndirilmiıtlr. 

Rüşvet Vermek 
lstemiı! 

Fener poliıl don mlddelumu
mtliie Ahmet adlı btr kamyon 
ıoförO vermlıtfr. iddia edlldlğlae 
göre, Ahmet Seyrllsefer talimat· 
namesine uygunıuıluk alSıtermlf, 
bunu kapatmak için do Fenır po
lis memurlarından lzıettlne iki lira 
rüşvet vermiye yeltenmiftlr. Fa
kat memur bunu kabul etmemlı 
vo bir cOrmUmeıhut yaptırmııtır. 
Suçlu be~lncl mllıtantikllğe , .. 
rilml§tir, 

Çocuk Kavgası 
Sokakta oynarlarken kavgaya 

tutuş n iki focuktan Ahmet, so· 
pa ile Necmlyeyl başından yara• 
lamıı ve yakalanmııhr. 

P•z•r Ol• H•••• B. Diyor Ki ı 

Ağuıtos 28 

( Ollnlln Tarihi] 

~·r ki 
Satırl 

Ba ani r Anker da 
Dna nkoıım, saA"hk ve soy• 1 yar· 

dım bnluını Refik Saydam Anknraya 
gitmlttlr. 

Ekonomi Bnltaaı Celal Boyar, dün 
aktama kadar hiçbir yere çıkma· 
mııtır. 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan da 
dOn Dolm bahçe aarayında <Jğleye 

kadar m•ıiul olmuf, Dıı fıler Bcıluını 
Doktor Rüştü Aras öğleden aonra 
Florya7a gltmiıtir. 

ic .. « 
~jane MUdUrU 

MoskoYn, 27 - Anadolu Ajanıı 
Genel DlrektBrü Muvaffak Meaemen
cloj'lu bugün Kief ve Odosa yolu ile 
latanla hareket etml"tir. 

lf- .. * 
ilk Okul MUfettl9lerl 

Eylulun lkiıinde, ilk tedrilat mD· 
fettltl•ri kültür dirıkt<Srlilğllnde top
lanarak ilk okulların y•nl sene du· 
rumu Gıerinde glSrlteceklerdlr. 

* .... .. 
Makam T•hslsatlar1 

lık 6fretmen1erln, bu yıl da ma• 
kam tahılHtlarının •erllemiyeoeti an· 
latılmıttir. .. . .. 

Hududumuza SıAındılar 
Kırklareli cıYnnndaki hududumuza 

Bulgariıtandan 20 kltillk bir TOrll 
kafilHi aıgınmııhr. .. .. .. 
Bahçıvanların Proteatoau 

Şehrimizdeki bnhıe anhlplerindeıa 
boııları, bahçelerindeki ıebsclerin 

mikroplu au!arla sul:mdıtı lSniı IDrtl· 
)erek Belediye tarafından imha edil· 
mul itini pıoteato etmltlerdJr. ... ,.. ... 

Ean•t B•nk•sında 
Elnaf Bankaıı taafı1e he1etiadın 

iki G7e iıtlf a •l•ltı yerlerine 1anllerl 
ıeçilmlttlr. 

ıt .. .. 
Liman DlrektörU 

lıtanbul Liman DirelctörO Rııufl 
Maaya1 , yeni Uman tnrlfHIDi Jıah 

ltlıa Aakaraya gitmittir. 

* * .. 
Ticaret Odasında 

Bugün ticaret oduı meclisi, blrlk
mfı itler üzerhtde koauımak Oıert 

bir toplantı y~pauktır. 

... .. ... 
Hayvan KaçakçıhAı 

Bulrarlatan muhacirlerinden Rliı· 
tem gOnırDkaO.ı hayvan kaçakçılıtı 

HÇUDdan 300 lira para n 6 ay haplı 
ceıa11na malıldim edilmlttlr. 

... * .. 
Muammer Erit Geldl 

Bir milddettonberl Avrupada bu
lunan, it bankuı srcael dlrektörO, 
Muammer Erit dün ıehrimlıe d8n· 
mittir. 

* .. .. 
Kaçak KIAıtlar 

Çııdırcılımfa hurdacı Sııllmfn d6k· 
kluında kaçak ılgara klğdı bulua
muı, mahkemeye verllmiıUr. .. .. .... 

BuAday Flatı 
Aaadoludım dDn de 387 ton but· 

day ıalmif, fJatJar biraz daha dGt· 
mGttlr. Yumuıak butday 6 kuruı 
10 paradan, aert lae 4 kuruı 20 pa• 
radan muamele g<JrmllttDr. 

J 

... Haliçte bir arzuhal taıı varmıı .• ... Merak ettim : Acaba o taıa bu adı j 
niçin ırermlşltr ? 

Hasnn B. - Haliç vapurlar.le gidip 
gel•nler, buauıı önUnden gelip sıeçtikçı 
Allaha uzuhal verir, bu vapurlardaD kur 
tarılmalanw dil.ılermit 1 



28 Aiaatos 

Hergün 
4 Eglul 

• 
lngilterede Seçi~ 

* -4 Eglul 
lngiltere kabinesi fevkalAde 

toplantııında 4 Eylülde Cenenede 
toplanacak olan uluılar ıoıyetHI 
kon!..eyinde takip edeceil siyaseti 
kararlaıtırdı. lnalltere ltalyaya 
kartı lktı1adi abluka yapılmasını 
teklif edecek ve uluılar cemiye
tinin kendlılne vereceği Yazifeyl 
Japmıya hazır bulunduğunu ıiy· 

llyecektlr. 
Peki amma, uluılar ıoıyetut• 

nln iktf ıadi abluka karara nre· 
btlmeai lçla lngllterenin dileği 
kifl deilldir. Diğer Aza, bu ab
lukaya taraftar olmıyabillrler. 

Nitekim Franaa bu karara 
tey vermlyecek. Çtınkll Almanya 
karıısında yeni bulduiu domtu 
ltalyayı kaybederek tek ltaııaa 
kalmak lıtemez. 

Sovyet Ruıya, hiçbir Avrupa 
aıkerl karıaıahtına karıımak 
lıtemez. 

ÇekoıloYakya ve Romunya, 
Franaanın dıdlğlodeo cLıarı 
çıkmazlar. 

InıUtere hUkOmetJ de tek ba· 
ıına Italyaya karıı lktı1adt abl<ika 
tatbikine teıebbUı edemez. 

Böyle bir karar karıı11nda 
ltalya da Uluılar Cemiyetini der• 
hal terkedecektlr. Almanya, Ja· 
ponya ve Amerikadan ıonra bir 
de ltalya çıktı mıydı, artık Ulus• 
lar Ceml7etlnln al hay11nı ıör. 

* /ngilterede Seçim 
lngilterede gelecek aylar için• 

de yeni ılya1t Hçlm yapılacaktır. 
Daha buıllnden hnknmetln siya• 
itti narinde tesirini gö•t•rmeye 
baıhyan bu aeçlm, olgunlaımıı 
demokrat bir memlekette lntl• 
habatın ne demek oldutunu ın .. 
termeal itibarile çok dikkate de
ler bir hidisedir. 

Partiler, halkı kazanmak fçla 
her tUrlB propaganda vaııtaıı 
kullanacaklardır. Bunlar araıında 
)'alnız muhafaıakir parti daha 
tlmdiden 20 milyon broıllr, 250 
bin duyar ll&nı, bir milyon el 
Ulnı b11tırmııtır. 

Milli hllkiimet 50 bin metreye 
rakın ılnema filmi yeptarmııtır. 
Hatipleri ve propaıandacılan bir 
taraftan 6bUr tarafa ıötllrmek 
için huıuıt tıyyanler hazırlan
nıııtar. 

Bunlardan baıka, radyo, pro
paganda fılode mOhim rol 01na• 
)'acaktır. 

Soıyaliıt partiıl! ordularla 
hatip haıırlamııtır. Amma, bittin 
bu propaıandaya rağmen Hçimln 
lleticeal yine para ile teayyUa 
•diyor demektir. 

Kim daha çok •• daha uıta· 
hlda para aarfederae fatibıp ela 
oaun lehine netice •erir. 

Onun için balkın reyine •e 
fikrine ehemmiyet vermelerine 
'•imen bu olpn demokrat yur• 
duoda bile, intihabı kazaaan 
Paradır. 

TAKViM 
Gta çARŞAMBA Bııır 
ıı aa A<iUSTOs saa ıu 

Arabi 1354 1 
27 Cem.••nl ~ Atuato. 15 
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Re•imli Malcale 
----------------------------------- ,. -, 

Kısası il Zayıfın Dl1ımanı Çok Olur il 

J\..ırwlıar Ieılere konmaktan, mukavemeti kırıimıı hay
nn:arı öldürüp parçalamaldan seYk duyarlar. 

Bir yerde kartal çoğaldı mı, orada zayıflar da çok 
demektir. 

Bayatta da sayıflarl parçahyao, onların leıleri Uzerla
dt yaııyan kartallar pek çoktur, bunlar fJrHt kollarlar. 

Kendilerine aY olabiıecek l>ir zliyıt tıul-.ıulur mı 

)'Ulı:lenlr n par9alayıp mlraeila g•çinirler. 
Hayatta za7ıf olnuya gelme1. Hiç olmazııa 

baıkalarına duyurmamak gerektir. Akıl takdirde 
nıp yok edilmeni• mukadderdir. 

Kendinizi kartallara n olmaktan kortarmıya 

üze, .ne 

saafınısı 

parçala· 

çalıııoız. 

r: __ D_A __ B_İL_İ __ B_A
1

_B_B_B_L_B_B__.I 
Türk Tarihi Ve Türk Basını 

Filoryada Çok Faydalı 
Bir Toplantı Yapıldı 

Tllrk tarih kurumunun dan• 
tile Flloryadakf. denizevinde TUrk 
ıazetecllerl Ye tarihi eHr yazan 
muharrirler ve Türk tarih kurumu 
llyelerl dtın iç Iılerl Bakanı Şllkr& 
Kayanın baıkanlıjında Ye kültür 

1 

ları çareleri anılm11tır. Bayın 
Afetten ıanra tarih · kurumunun 
genel kltibl Muıaff.r, ıayln 
•• mUzecf HaJU Ethem ıöı 

' 

Bakanı Saffet Arıkaa, TUrk tarih 
kurumu 11 başkanı Bayan Afetin 
lıtlraklle bir toplantı yapmıı, bu 
toplantıda, TUrk tarih kurumunua 
Ozerine altiıfı yeni yadfeler eua· 
fanda görUşlllmllı •e Tnrk basını· 
mn bu davada iftiharla y•pacağı 
ödevlerden bahaedl1m1İtlr. Toplaa• 
tayı açan iç itleri Bakanı Şnk,.o Kı· 
ya, toplantının hedefini bu ıuretle 
çerçe•eledikten ıonra ınzo bayan 
Afete bırakmııtır. Bayan Afet, 
kııa ılren, fakat bllyllk bir ali• 
kayla dlnlenea ve taHip edilen 
ıözlerlyle, bUytlk bir medtniyetla, 

almışlar, sonra matbuat mUme .. 
ılllerl ııraaile fiklrlerinl beyan 
etmiıler, neticede. Kültür bakanı 
Saffet Arıkan, mUbabaao mevzu• 
unu kıaaca huliaa etmiı •• top• 
lantıda bulunanlar, memlekete 
faydalı bir it görmOı olmanın 
verdiii haz içinde Fi.orya deniz 
••inden ayrılmışlar,jar. 

........................................................... -
1 

Bayan Afet ıö}levioi v ,rirken 

Türk mecfeai7eti11ia kaynafı olan 
orta Aıyadan brakiaefal ln11nla· 
nn na11l Hint, Çlo, ıoara fimalt 
Karadeniz, daha ıoara Roma, 
Eıe kı1ıları Ye Avrupaya yayıl· 
dıldanaı aalatmıı, dlakll •• bu
ınakll Tark'ln medeniyeti de
mek olan bu medealyetla, Eıı 
medeniyetinin · bitin d8nyaya 
yaydıfı ktHtnr ve 1apbla mede
niyet hizmetinde• bahHt•lttlr. 
Buadan baıka tarih kurumunun 
llıerlnde bulunan Hkl •• gUıel 

Herlerl muhafaıa •eaeleıfne 
de dokunarak bu vldJde ı•rek 
ıaıetelere, ı•rek yurtdaıl•ra 
dlıen vazifeler 16rlflllml1tlr. 
Tllrk toprafııun Oıttladı olan 
eıkf eHrler na11I ki ıeçmlı me· 
denlyetimizln bUyUldlljDae birer 
ıablt IHler, o toprajıa altındalci· 
ler de bu medeniyetin b&yUkll· 
ftlnll te1it eden aynalardır. Oa
larıa her clbetçe muh•f aıa• 

Fransızlar Bizden TU· 
tün, Kuru Sebze 

Allyorlor 
Son gllnlerde Fransa ile TUr· 

kiye ar11mdaki ekonomik müoa• 
11betler ıenlılemlştf .-. Türk·Fran· 
11ı tecim anlaımuınm tatbiki 
Oıerlnde memJeketimiı:den Fran· 
aa1a yakıada çok miktarda mal 
gönderilecektir. 

Franıızlar tOtOn, mııır, kuru 
11bıe, kuru Oıum fındık ve incir 
alacaklardır. Fran1aya ıönderile· 
cek malların deleri 10 milyon 
lirayı geçeceği tahmin edilmekte• 
dedir. 

Kazaya Kurban Gitti 
Bilircı ıokatıada otomobil ta• 

mlrbaneaf ISallnde oyua oynarken 
tamlrbaae önUnde bırakılan oto• 
mobilin herine dOterek yarala· 
aan Klrkor otlu Marinoı adıada 
bir cocuk haatanede öhnllıtnr. 

Ekmek Fiatı 

Kazım Dirik 

Trakya Müfettiıi lıinln 
Baıına Hareket Ediyor 

Ev•elki glln ıebrlmlze ıelen 
yeni Trakya enıpekUSrD General 
Kizım Dlrlk, dün Perapal11ta 
Baıbakan ve Ktlltllr Bakanı ile 
ıörUımüş, ondan ıonra, lımlr llH• 
ılnden yetiıenlerln, Ege yurdunda, 
kendiıl için hazırladıklar& ISğle y .. 

mejlne ı•lmiı ve gençlerle bir
likte yemek yemiıtir. Bundan 
ıonra iç itler Bakanı ile de ıö
rüımnıtur. 

General Dlrikln bugUn Trakyaya 
hareket etmHI beklenmektedlr. 

Muallim 
Kadrosu 

Birkaç gUndenberl lıtanhul 
61retmen!erfne alt kadronun gel• 
dlil ıayia:arı ağızdan •tıza do
laııyor. 

SalAhlyetll makamdan aldıja
mız ha ben göre bu ıa1ia aııl11z• 
dır. Kadro daha haaırlanacalr, 

Ltanbul BeledlyHinden: Ankaraya ıönderllecek, oradan-
Bu ayın yirmi 11kisinol Çır- da t11tlk edilerek dlSaecektlr. 

ıamba alnünden ftibarea ekmek 
on kuruo on para Yt francala on Baıka villyetlerden latanbul mın• 
dört buçuk kuruıtur. takaıma geçecek öjretmenlere 

-l _____________ _J aft liıte lae hentlz gelmemiıtlr. 

Sözün 

Bir Kalem 

Çalmıı I 

r-------- Ek ·Ta 
Sabıkalı Recıp adında biri, 

Karaköyde, Müddeiumumilik mı• 
murlanndan Bay Kadrinin dolma 
kalemini aıırırken yakalanmııhr. 

DünkU gazetelerde bu haberi 
okuduğum zaman, galiba itim 
yoktu.. tahlile koyuldum. 

Evveli, bu iti gören aabıkalıyk 
aöz önüne getirdim. Bu, herhalde 
öyle, genç birlıl olmayacak. Genç 
olsa idi, yazı yazmaktan gayrı 

bir ite yaramıyacak olan bir 
neaneyf •tırmak teneııUIUndı 
bulunmazdı. Gençler, böyle ıey• 
Jere heveakAr değillerdir. Onların 
ıözU, daha maddi ıeylerde, para• 
da, mUcevheratta, hi11lı dit• 
dokunacak ıeylerde olur. 

Saniyen, yine aynı ıabıkıh 
biraz da mllrekkep Jalamıı ola• 
cak ki, kitap, yani okumaya 
yarayan bir ıeyin çalınm111nı 
mu hah gösteren eakl bir telikklyt 
teımil ederek, bir yazma v11ıtı• 
11na el uzatmıf. 

Sonra, kendiıinla mal6matl 
ıuradan da belllld, bir de•let 
memurunun kalemlol çalmaya 
öanmif. NlhRyet deYlet memu· 
runun mah devlet haainHfnden 
çıkan bir maaıla, bir Ocrttle 
alıumıı olduiuadan, yine de•letin 
mah ıayılablllr. e •. •e dereceye 
kadar doğru olacap ıllphell 
bulunan • na.ııariyeye mebni ha· 
reket eden aabıkalı, e1nayı mn
dafaada ihtimal ld, llalD, bir 
Oımalı ıalrlnln: 

''Çaldımıa da miri malı oaldı• 1 " 
SözUnll ileriye ıllrerek, ken• 

dini mazur aht•rmek Diyetlııde 
bulunuyordu. 

Eald zamanın ıer'I mahkemele
rine göre, birer kaY•etlf mDdafaa 
eaa11 olabilecek bu ı•yler, ne 
çirekl muntazam bir aclllyenln 
karııeında ln11aı ıtlllaç kalmak· 
tan baıka hiçbir ite yaramaz. 

Bununla beraber, kalem apran 
bu adamdan, bea kendi hesabıma 
alla da•acı olmazdım. 

Zira, buna ıellac•Je kadar, 
ortada, blribirlerlndea IDtYIU aıı· 
ran muharrirler, haYadlı ımklı• 
yan ıazeteler, baıkalannın nOk· 
telerlnl benimHyen ldmıeler mey• 
danda durup durup duruyorlar 
da, •izını açıp: 

- Yahul ne 1ap17orı11nua? 
Ayıp de~ll mi? 

Diyen bile olmuyor. 
Nihayet bir dolma kalem, bir 

hıralzlık ıabıkabı•Dm elinde teh· 
ilke de tqldl etmeL Ben, bır11an 
maymuncuk, •• muharririn kalem 
ele ıeçlrmeılndea korkarım. 

Tütün Rekolteıl 
Ha•aların fena ıttmelİD• r•i

men tiltlln rekolteılnln bu 111 38 
milyon kiloyu bulacata tahmin 
edilmektedir. Geçea Hneki rekol· 
t• 35 milyon kilo ldL 

Taka• Iılerl 
Huıuıl takaı tallmatnamell 

ıtımrllklere bildirildi. Bana göre, 
huıual takH mevzu TDrk menıe'U 
mallar konteajaaa tlbl tutulma· 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
=ı chklarından Franaaya, Hrbe1tçe 

pecektir. 

G8neaden 1aaıh1on 
.. GBaeH ltlr kadıa •• bir erkektıa mltlıelddl iki 

kltlllk bir tiyatro ku•paa1a11 welmlıtır. K .. dielne 
(nrrıte tlyatroıu) lı•llal HHD (Hllaeler yıldısı Lemaa) 
ldarHladıkl bu tiyatro lnımpaa1a1ıaın, ıokak dunrlı· 
rına aabfı lllnlarda, komedralar, nryeteler, daaılu 

oyaanaeatı okuamaldadır. Fakat tl1atro1a airlnce 
derme çat•• bir 1ahaede iki kitlllk tf1atro lae1etlala 
(eabalaa da dayana•a• Oımaa Aı•) tll.rklıGol ı8yle· 
Jlp bu tttrkl1e UJf'ID oyualar oyaadıtı n bu tiyatro 
kumpaayaaıaı11 laoeıas takımından olan blr tek sur· 
DaDID iki telJl OJ•D haHll çalıp Hhoede s8bek 
atıldıtı ıBrllmektedlr •• 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

Otomobil Çarph 
Fatihte oturan hademe Slller 

maaa Voyvoda caddealııde 2232 
sayılı otomobil çarpmlf, yarala
mııbr. Şoför Yani 1akalanmı1br. 

Oç Yangın 
Dla ı•hrlmlaia muı.tellf rerlertade 

it Jaaıın olmq. içi de ,_ifle•e
du ı Badlrllmlfta.. 
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H yat V Sa ık Kaynakları ' Muhayyel 
Alacaklının 1 

Peşinde 
- Ben aç def llim1 ıusut da 

değilim. Para denen. bQtiln ban· 
kalıırda hesabı cirim var. Eh .. 
daha ne olmah. 

ııı c bam md Şifa Arayanlılr Bu 
Sene Pek Çok 

Elliyi sıkın, kır bıyıklı. çıplak 
batlı. kıaa boylu, etine dolııun 
tıknazca bir odam, hom bl5ylo 
s3yleniyor, hem de iki cOml 
arasında en kantarlı cinsinden 
klifUrler yağdırıyordu. 

Bir aralık bir mtibavirlo yanı· 
na gitti, yakasına vapııh ve 
koyu bir traıa başl dı: 

- Söyle Allah &ikına birader •• 
Ben bntnn bankalarda para sahl· 
bl olayım da o kıl kuyruk adam 
bana elli lira için kafa tutsun 
hal .• 

Mnbıılr, bir biçimine getirip 
yakasını kolayca kurtardıktan 
90nra kır bıyıklı, çıpl k baflı 
ad m ban yapıttı Ye baıl dı 
onlatmıya: 

- Ah eılzf m.. ah... sen b nl 
bilmez.sin, blleme~ln. Ben ip il• 
koya boğmak 1 t dimi 

- Bilinmlyecek kader anemli, 
esrarlı mısın? 

O. ne demezsin ya, de ek is· 
ter gibi gözleri i devirdi, fakat 
t m ağzım aç cap da ö • 
meğ bnıladı. Bir 61'aüriik, bir Bk• 
ıllrtik ki ıormayın . MübalAga• 
oız on beı dakika, boğmaca 
ISkıOrllğOne tutulmuı çocuklar 
gibi ciğerlerini s&ktn. Ben kork· 
muş, boğulacağını aıınmııtım. Ne 
ise bu öksürük belf:smdan kur· 
tuldaktao sonra hikay y t krar 
baıladıı 

- Bu ökıUrnk yokmu? .. Bir· 
gUn beni bogacok, akit iz me• 
ıara götllrecek. Hap kederden, 
sinirden, meraktan... Azizim, ben 
o herife binlerce lira vordlm, beı 
pora almadımda o heni elli lira 
için mahkemeye vermlf. 

- Çok halnmif. 
Senmisln bunu ı5yleyen kır 

bıyıklı, çıplak batlı adam bir 
denbJre 6yl• bir kııdıkl baıladı 
suratıma doğru bağarmıya. Ben 
kim oluyormuıumda ona hain dl· 
yormuşum. O, dünyanın en lyl 
kalpli adamı lmiı. Meleklerden 
daha Ustnnmüf. 

Bir aralık ben de kızdım •e 
hiddetllce ılSylendim: 

- Fakat azizim.. Ne ~ağın• 
yorsun öyle, kendine gel blraı. 

No dersiniz, bana iri yarı 
lnkırdılarla kafa tutan bu adam, 
hnfif bir ihtanm Uzerine derhal 
yumuşadı, af diledi, yalvardı ve 
yakardL Biraz sonra d hüngUr 
hDngOr ağlamaya başladı. 

Meğu, Adliye koridorlanm 
hemen hergDn aıındıraa bu etine 
dolgun adamcağız bet sene 
ev,•el Bakırköy haataneıinden 
çıkmıı ve adliyeye her g fdlği gUıı 
muh yyel bir alacaklı y ~ündeo 
böyle göz Yllfı dökermi 

... -··-.... ···--·····-·-·········-··-······-····-
BU iÜ N ULKEYI 

HE RC.UN 

.,. 
DOLASAMAZSINIZ 
FAKATI 

Ham mlar Tıklım 1 

Tıklım Doludur 
F t D 1ı Yüzü d D 

Çok Sıkı b Çekiliyor 
Kızılcahamam, (Özel) - C5-

mert bir şifa kaynağı olduğuna 
artık herkesin kıınaat getirdiği 
hamamlarımız bu y ı, Ankara, 
Çubuk, G r d Ye hatta l&tan• 
buldan ifa ara ay gol nl rle 
dol ı ur. izdiham •• t hacum çok 
fezledır. Bo kadar fazla bir 
rağbet k rfll oda hamamlar, 
esefi ıöyl yorum, zl1aretcllere 
sıkıntı ver cek ıeklldedlr. Soyuıı• 

a giyinme yerleri çok dar go• 
llyor, yauzbk ke dini göata
nyor. Şif kayn klan ım g !o • 
1 r bu &a SJ%lık e d rlık ytb • 
den y :ıleri i ekııtlyor r. 

H lk, kayn ard yer al • 
bil k için dıprda ynar gtl-
nqfo albnd s tlerce b kl mek 

ec uriy Unde alı} or ve b b 
tifi bl bfrfbfrl st e yığılJyor. 

Çok r b t gören k yn ldanmm 
ba bf vaziy tten rtar lr, 

odern bir f kil v ek 
tla lhı dır. Hu a• 

be lpar si, k dWııe bin! rce 
ira aridat getir n Ye ro atiz• 
mdıl-r ayat kaza dıra b 
hamamları asrileştirmelidir. 

uzır Eller 
Bu yıl. birtakım muzır eller, 

bir c nnet manzarası glSst r n 
Soğukau ç bld rı dadandı. 
Bu gllzel çamJarm dallarını zaman 

zaman budamıya yeltenen ıu muıır 
ell ri kırmak llizımdır. Mes'ul 

kam derhal harekete ıeçmell 
\' o gUzellm çamlık yollarını, 
saçsı~ bir kel başa döom kten 
kurtarmalıdır. 

Otomatik Telefon 
Ankara le Zonguldak arasında 

gerilmeshı çahplan otomaUli: 
tel fon hattı, ııon gUnlerde Kızıl• 
cah anı da bağlaomıı; böylece 
kasabamız çok verimli bir kazanç 
daha elde etmİitlr. 

-tifi-k"ineiill--· .. ·-··-
Kög ünde 

Çorlu ( Özel ) - Geıen " 
gelen göçmenler için kurulan ve 
78 • 80 haneli ıirln bir köyceğiz 
olım Türkmenli köyUnUn kUşapının 
yıldönümU kuUulanmıştır. Hükfı· 
metin ve halkın yükeek yardımları 
Ue meydana geleo bu eserin 
) ıld<in6mü kuflulama merasiminde 
bDtün hfikümet memurları, mek· 
teplller ve ·sporcular hazır bulÔn· 
mUJlardır. . . ' 

~•n•osta' 
o. D.AKt ~IA. fLAN 1 uUTUN UIJ(E.Yi HEA c;.UN DOU4ffl Çorluda Türkmenti köyünde )'apılau 

___.:::::;::~ , kutlıılAma venliğine bir bakıı 

Şira kaynakları ve hamaml~rile me9lıur Kı~ıl~a.hıımamdan bir görünüe 

•• u 
v 

ki eri 
Al nya Taraf

leri Var 
Alanya (Ô.ı 1) - SI.ıe bu mek· 

tubumdn çok ski bir tlirk eserini 
tanıt cağı • Bu Antalyanın ıima· 
llnde garba doğru b ş saat uzak· 
tald Termcsua harabesidir. Zengin 
Türk ne linin SUilm k vminln 
Yaktile hüküm ıUrdUğfi bu ıehrin 
harabeal olan bu tarihi varlığın 
eski adı SUlime, yeni adı T hta• 
lıdağdır. Slllim TOrkçe: yüce aa• 

·' Jammdııdır. 

-
'lermesus harotıeferiuaeu ı.ur gorüoüt 

(X i~areui Antalya müH müdüril 
Sül yman Fikri) . 

_. ....................................................... _ 
iv asta 

Büyük Bir Vagon 
Fabrikası 
Kurulacak 

Slvus, ( Özel ) - Bayındırlık 
kanlığı burada bir vagon atel· 

yesl kurdurmaya karar vermiştir. 
Yakında işe başlanacağı haber 
veı-iliyor. Ate}~ e büy f, bir vagon 
fab. { ııı öne ini taşıyacak ve 
3 milyon l~ra kadar par huca· 
nacaktır. Sivaaılılar, bu yeni serin 
oimdidcn 8CV

0

nclni duyuyorlar. 
* Sivas • Erı.urunı yolu üze· 

rlndo Sivastan itibaren ray dö
ıenmesine başfanmıştır. Şimdiye 
kader 36 kiiometre'ik bir kısmın 
ray d en esi hitam bulmuştur. 
Bu yıl içinde 112 k.ilometroluk 
k111m ikmal edl:eceklir. 

Sındırgı da 
Makbuzsuz Vergi T opJa .. 
yan Eir Maliye Tahsildarı 

Sındırgı ( Özel ) - Buraya 
finanı l~lerinl teftifo gelan Balı· 
kesir Defterdnrı, Maliyo tnhıil· 
darlarından b:rio;n, makbuz ver· 

emek suretile vergi topladığını 
te bit et ı, ve bu mamur Vekalet 
emrloe abnmıtbr. 

Bundan baıka yine Maliye 
tahaildarlarmdan baıılnrmın haı· 
ka fıimlerle tUttln zer'iyah yap· 
takları da anlaşıldlğındaıı. bu 
husuıta da tahkikata başlanmıştır. 

Snlimlerln vnktll oturdukJar1 
kıt'amn adı Lfsyadır. Homerln 
tarihine göre Pnmfilya (Liaya) ilo 

Pisidyad oturan en eski kavim 
SDlllerdir. Bu kaYlm tarihte ceaa• 
ret T• cengAverllğilo On almııtır. 

Bu civarda Sülim TOrklerinden 
bugüne kadar gelip toprak alhn• 
d kalmıı olan birçok kıymetli 
tarih yadigirları bulunmuı, bu 
ıuretle Antalya mllzeal zenginle· 
mlttfr. 

Çanakkalede 
Karpuzun Kiloau 1 Ku

ruşa Satılıyor 
Çanakkal , ( Özel ) - Size, 

Çanakk Je ile civ nna alt son 
günl rin haberlerini veriyorum: 

Erin ve Geyikli taraflorına 
çok b reketll yağmur) r yağdı. 
Zeytin mahsulll her yıl olduğun• 
dnn daha lyidir.f 

lf Çanakkalede mıntaka apor 
kongresl yapılmrş ve bir senelik 
ça ma rnponı okunduktan 11onra 
yeni idare heyetleri aeçllmittir. * Ezine avcular klUbü aza· 
ları, yakın köylerin de iştlraklyle 
eğlentili bir av yapmışlardır. Ak· 
pm fistO bütün avcular aileleriyle 
birlikte Hacıpaşa ç.lftllğinde top• 
}anarak vurulan avlarla yemek 
yaparak eğlenmiflerdlr. 

-l' STI OF LONDON seyyah 
vapuriyle l 70 Amerikalı seyyah 
buraya gelerek Truvaya gittiler 
Ye buradan da Yunan adalannı 

gezmek için hareket ettiler. * Bir hafta devam edecek 
olan Çareak panayırı evvelki 
gün başlamııbr. Yurdun her 
tarafından ıatıcılar gelmiştir. 
Panoyu kalabalıkbr. Bilba&ıa 
Çardak kum banyolarından isti· 
fade etmek için her taraftan 
gelenler çoktur. 

lf. Çnnakkalede bu yıl kavun, 
karpuz, incir ve tiz.Um pek boldur. 
Taze incirin kilUiu 3, karpuz 1, 
kavun 2 ve en iyi nıtım 5 kuruıa 
satılmaktadır. 

lf. Erenköy nahiyesi ile Ezine 
llçe1l ara1ında ııtma mücadelesi 
1apmak için bir heyet aelmiı v• 
derhal faaliyet• ıeçmişUr. 

Ataatoı 28 · 

insan 
Sevgilisini 
Tanıyabilir Mi? 

''6 aydrr bir geııçle aevlıiyo~ 
'Oo ay evvel de nlt&nlan.dık. Birb 4 

mlzi 91lgın gibi ınlyorıız. Fakat 
dan altı ay geçtiği halde ben h 
ntıanlıml iyice taıudrğıma kani değll~' 
Netekim o da beni hllA anlama • 
Onun ioin ıe-.glmi~in çokluğuna r 
men, birbirimizi kıracak hareketlerdı4 
kendimizi kurtaramıyoruz. Bu böy i 
denm ederse maı'ut bir yuva kurm 
mümkün olamıyaoağından korkuyorum; 
Siz , oe derılniz? 

Necil 
Sevgi ve nlıanltlık devri lkJ. 

tarafın birbirini tanımasl için oo 
fena devirdir. CUnkO bu devirde 
iki taraf da ötekine en iyi taraf4' 
lannı gösterir. Kuıorlarını ıakJ•~ 
mıya çalııır. iki taraf da mo~k 
ildir. Ynzlerlnl olduğu gibi gö 
termekten korkar. iki taraf 
ılbllne, geylniıine fevkalilde d! 
kat edr. Falso vermez. Hn!bu 
lnaanlar ancak samimt zamanla 
rmda oldukarı gibi görürıürlcf' 
ScvA'tll ve olıanlılığın ise uzup 
mOddet bu ıamlmt ve lafib U 
deneyo g lmesl mllmkUn değildir, 
onun için llzUlmeylnlz ve nişanlı~ 
nızı tamyacnğızı zannederek ilmi• 
de ve vehlmo kapılmayınız. EY~ 
lendikten ıonra sevğillnizin b ~ 
blitlln başka bir adam olduğun' 
anrecekılnlz. 

* Edirnede Ce-.rlyeı 
Tallplerlniz arasında hoca ba1 

na daha yumuıak görUndU. Öt ki 
zengin olabilir. Fakat paralı 

gençler vefasız olurlar. EvliUli 
hayatlarında muameleleri dQ• 
rnıt ve kabadır. Hoca ise san 
hürmet eder. insanca muame 
eder. Onun için netice hocan 
tercih etmek daha hayırlı olıM 

lf 
Kadıköyde Riinil 
Hakh&tnız. insan seYdiği içi 

hiç bir fedakblıktan kaçma ' 
Fakat bu bir tabiat me.aeleafdli' 
Belki niıaolınız bu usulleri da1'f 
bilmiyor. Belki tabiat itibarüi 
cimridir. Mazur görlinfiz. 

TEYZE \ 

.... ·-········-··-··················-············ ... -
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Bir Doktorun 
Günlük Çarsl\mb• 

Notlarından (*) 
--------------------------ı· Süt Kürü 
Zayıf bir hnsln mlluı.cant etti iştah• 
ııır:lıkbn ve peklikten ıikAyet ed .. 
yordu. 
Baz.ı yemeklere karıl nefret dc-·r• 
eealnde bir iıtekılzlitl olduğu i,· ı 
bnnları yiyemediğini ıöylüyor • 
içinde bııılıca ıüt, ve meyvdardoı .ı 
lıGmO ıevemlyor ve ylyemlyormuı· 
Muıyene ettim. 
ı - Ateıl yoktu. 
2 - Ci.terlerlnden basta değildi. 
S - Kanıı:ı:dı. 
4 - Boyuna nazaran on dört kilo 

farkı Yardı. 
SeYmeditf ıOtten istifade -d •cftğinl 
ve gClnde bir buçuk i . ki oya 
kadar ıllt lçcbiltcetinl Lu ıUtiı ı 
yarim kiloıunu geca yatarken e-vv i 

kaynatılmuım ıonra da ır 
mut oluak içebilecıfılri aıı. 
yarım kilo ikindi kabvaltıdı: 
kilo bu auretle bir oy muı 
ıClt içme.ini tenblb ettim. . .. / 
ıonra dört kilo almıt ye i§tahall 

açılmıftı. 

r> Bu notlara keılp aaklayını:ı:, yahot 
bir albUmo yapıfbrıp kollekıiyon Y8 Pf 
nıs. Sıkıntı 11amanınıı.da bu ootlıır b r 
delrtor llllıl imdadınıza yetltıbilir. ~ ._.:;;;.;.,;.;_..::...;.;...-..------
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.HARİCi TELGRAFLAR 
Suıı 'i 
Radyum 
Yapılıyor 

Fen adamlarımn atedenberl 

IJu keşi/, blr tahayyftl edip de 
bir tUrlD elde et• 

lnkıl8p ola- mlye muvaffak 

Romanyada Yahudi Aleyhtarlığı 

Musevilerle Mücadele İçin 
Bir Parti Kuruldu 

cak olamadıktan ıun'I 
Bllrret. 19 ( A.A. ) - Eıkl Bat-

rady ..ı m pek yalanda bir hakikat baku Yorıa'auıa uluaal ~lftçl toplu• 
olacak ve bu madde, adi tuıdan, lutu Ue ProfHBr Ku&a'aıo Yalludl 
fosfordan vesair ucuz mıddeler• aleylatulıtı Wrliflala blrleımesll• 
dem bol bol imal olunabilecektir. huıl olaa abani h1riıti1u partlıl, 

Atomları parçalamak tecrObe- ille koa.realal Baaarabya'da Kfınn'da 
topla•ıftır. 

lerile meşhur olan Amerika ali~ Pr. Kuıa, 1eal p~rtlala proıra• 
!erinden profea6r Ernest La.rence, muu lautin •halt. Ro•Hyaaıa tek• 
birkaç gün ev•el San Franılskoda mil nlfuıun .. a takribea ylzde bııial 
toplanan Amerika klmrakerler tetldl eden fakat, Baaarabyanın bası 
ko:ıgresinde, kanaer mllcadele1i- yerlerlntle, ,.,ıı alfuıua Jllsde 4S lal 
ne tamumile yeni bir •eçhe ver.. bulan yalaudl uıalıtıaa blcamda bu· 

lunmuıtur. 
cek olan bu keşfini bDtOn dOny.. Pr. Kusa, d••lttlr ld; 

)'a iltin etmittir. • - Baaarabp. yahudllerln teh-
Bugfto tabll radyomun bir dldl altıadadır. Bııaluın t .. 1r1 .. kar· 

gramı, bizim paramı:ıla altmıt bin tı müeadel• etmek •• Vena1 and· 
lira etmektedir. Sun'I radyum latmuı mucibince Romanyaya baht•· 

dUıalt olan hakları ruudllere d• 
bunda.:ı çok ucuz olablleceğl ıI· nrea temel J'Hanıa ısı ıael m&d• 

Boman7adaJd 7eai paı1laia t•fierindın 1 
Yorsa 

············-.. ·····························--············· 
lngllterede : 

Sovget 
Propagandası 
Yapılıyor Mu? 

Loncha, 27 ( A. A. ) - Reami çı· 
yealcrdı ıGyltadltine sıöre, Moıko· 
ndakl İ•1ılliz bOyllk elçiıl, komin
tern'ln laıilterellekl propaıınnda 
faaliyeti lzerlne Soyyet btlk6metlain 
dikkatini çekalttir. 

Fakat bu meaele hakkıada Ytrll-
ıaıı bir la1ılllı notaaındaa bahHdll· 
memlttir. 

lnglllz Vellahtl 
Kan. i7 ( ~A) - loııillz Vellahb 

yeal icat edilen bir biılklet 1atın 
ahnmıttır. Bu biıiklet ıez:lonı biçi· 
mlnde olup, au Gatünd• ltlemektedir. 

bi tesiri itibarile de tabii rad• dHlal iptale ufraımak lclnlml.zdlr. 

yumdao iki Uç misli daha kuv· Yunanistanda Yeni Münakaşalar I 
vetli olacakhr. Bir kaç aya ka· Y. Slavyada: -~---·-·---.. ---·-
dar, husu•l •urette kurulacak olan - o -1. ~ ll k Re~·ı·mı·nı· fabrıkaıarın piyauya hoı miktar- Küçük Anlaşma TuU Ll..TQ l 
da sun'i radyum çıkaracaklan 

tahmin oıuomakt•dır. Dış Bakanları lstemı~ııor 111.U ? 
Buğun doktorlar, tabu radyu· T 1 ~ 'r~ '~ • 

mu insana şırınga ıtmi7e ceaaret Op 8DIJ0f Atlaa, i!i (Özel) - Krallık mue· bulundutu kaplıcalardan bir mektup 
,edememektedirler. ÇUnktl bu Belıırat, 28 (Ôul) - Küçllk aad• 1111 euafıadaki mlnakaıalar, 111 1randırerek rejim için ııenoya ( Arlyı• 

latma koferas yarın Bled kauba- a-Balude çok ~rlltnıa n tlddetll bir umumlr~Y•) mtlracaat edllmık kara• 
m .ıdde yalnaı zehirli değil fakat ıında toplanacaktır. Çeko•lonk n duruma lılrlbadil. CGmburiyct~i mu- rıadan uzalclaıacatı hakkındaki ıayl· 
aynı zamanda da senelerce te• Romaara Dıı Bakanları yarm oraya hatif ıraıetelırden Patrla, tu heyecanlı aları yalulamııhr. Şimdiki halde 
ıa;u ederek vllcudu harap etmek• •elmit "olacaklardır. Bu •in n yuın haberi nriyor: Fiuanı Bakan1 Loadradadır n Hkl 

aa lrüçlk andlat•• ba1ıa konferauaı "Ordunun biıçok blyOk rltbell K.ıralın Yuna~lıtaaa tekrar döntlp 
le ve az bir ıamanda 61Umı ,.. toplanacaktır. ıabitleri tamamın clmhurlyetçidir. dönmeyeceği meaelealnl ineelemek· 
bebiyet vermektedir. Halbuki ----- Bunlar kıralhjın tekrar geri dlSame- tedir. 

.. ! ................ ... 

Zırva Bir 
Piyes 

Arap harfleri kelime oyununa p 

elverltll idi. Bu 7ilzden Arap, Ace 
Oamaah edebiyatı, batta ıiyaa:ya 

birçok hiyki71 ka:ıaamııtır. Söz reli 
OçUncll baUfe Oıman devıind 

M111ra Tail o1arak s8nderl~ece 

bir adaman eHae aunulan k 
ğıttakl '' Hemen kabul ediniz 
etlmle1lae bir tek nokta konulara 
o emrin '' Hemen <SldilrGnüz ,. biç: 
mine çnrllmeal ıribl... Yanı Seli 
umanında da Bitliali İdrlı, iran Şa 
hmailin gDttOj'il meıhep l9lo muhe 
Nihak, yani yaolıı 701 d•mtıti. Şa 
lımall bunu duyup da ldrlae ıitı 
edince diplomat ıair iU cenbt 70Uad 

- Ben muhebQa hak dedim, ılı 
batl<a tnrlO okumuılarl 

Geçenlerde bir .. Halk tlyatroıunn 
i'İttim. Belediye Niklh dalrulnd 
bir nokta yilsllndra yukua ııe!e 
aCUünç bir yaulıt'ığl iöıteren bl 
piyea Hyrettlm. Buscnonn hayatll 
llırlli olan tu piyese göre tapkalı 
jakctataylı bir niklb memuru Şadiy• 

adını naaıl.a Şıu:lye yazıyor, bunda 
do'ayı da gelin olacak kızın ıerin 

aouı niklhlaomıt oluyor. 
Piyute yanlıtlıldar, tuhaflıklar 

nükteler ve her teJ " bir nokta 
Gzrrlnde dönGyor. iyi amma Tur 
harflerinde Şadiye Ue Şa:dyıni 
bir nokta katalmuı veya ablm ı 

7Dzünden birblrlae karıım 11na im 
kin yok ki. O, yurdumuadan ıilrGIGp 
çıkarılan arap harfJeril• J'lpılabilen. 
bir itti• Şimdi Şadlyenln tlıtilne yirmi 
nokta koyaak Şaziye olamaz. Demek 
ki plyH bozuktu. 

Acaba kapıda bilet kontrol eclen 
ıarbay lıyarları, içeride gftle ıllle 
oyuıa seyreden poliı memurları bu 
l'ibi boz.ukhaklarla llgileaemez.l6r mii 

Tlrk harflerine Arap harflerinlD 
mukaralıklarını J&kletml7ellm, ayıp 
olur. 

M. T. Ten .. --·······--........... -.. -... -----..... tuzdan yapılan ıun'i radyum iH Kısa Haberler: ıine kutı koymak için haz rlanmıt· Makalmo• Cenevrede 
f d lardır. Bu r:abltlw hilldimete bir rapor Ô I arttırılmaıı lçla ... ijaterilerde bulun• bl k t •ar ında zeil ol u• Atin•, 28 ( sel ) - Dıı ıterl • r ııç saa .. BrlkHl, 27 - Uhıaal baaka dl· Yererek, cllnaburiyetin Ugası, mimlr· muılardır. Poliı lıe kartımata mec• 

ğundan, bunu kanıerll &Hiçlere rektfüll Belçika franıınıa çok saQlam kette ikilik doj'uracaktır, dımlılerdir.,. Bakaaı Makılmoı pazu ırGnU Ce· bur olmuıtur. Bıı k'tl yaralananıı, 
Zerketmek kabil olacaktır. bir durumda oldutunu ıöylemittir. Bu haber hefecanJa kartılanmıı, anreye ıidecektir. allvenllk çabuk yerine gelmlıtlr. 

kllkümıt bu ıaı.etenln hapatılmnıına idem HDkOmlerl • 
Adi sofra tuzunu yllkaek taı• § Vaıınsıton, 27 - Filipln ada· karar Ylrdlkten batka mı:ıhkemıye de Atlna, 27 (A.A.) - 1 Niaan lhtl· Eski Krahn Yeni &özlerl 

)'iki 1 kt ık il bl t larına pamuklu H dokuma madde· 
ı e e r ceroyan e r a om nrnıitlir. Baıbakan Muavini General ıa·ı ... ilcrloı kartı divanıharpler tarafın• Atlna, 27 ( A. A. ) - Ellinilmoı 

b b d k • lerlnln Japonya tarııfından 1ahlm&1t .. 
um ar ımanına tutara ıun 1 için Amerika ile Japoaya araaında bir Kondiliı'de bu ılbl yalan tayialarıı dan ııyaben .-erilen 81Uıo cuaları, l'aHtHlnln bir aytarı Ue görftşen e1kl 

tadyum elde edea profHfSr anlatma yapılaeaktır. halkın inanmamaaı liz .m1reldlğinl, kaDuni ltlraıı: müddeti gcçmlf oldu· kral jorj, Yunan uluıuna bitap ede-
Laurence bu maddeden bir 0 Un 27 y y sabitlerin hemen hepiılnln rejimin A-andnn keılnlenmlttlr· rık ıu ı6ı.lerl s61lımlttlr·, • § Belgrat, - eni ugoslaY d A-l t•...ıı l l 1 t diki · 1 f k t 5 
tarfmda binlerce lirabk tabii ea ş ın met n • • erın' a a Gö t ı ''Kendi arzumu 7erlae ••tirmek radikal blrlitl partlıl, blltGn ülkede herfeyin ula1ua kararına bath oldu· Kanii Bir • er hl 
radyuma tekabül edecek miktar• tatkilAtıaa dnam etmek Gaero izin tunu bildlrmtıtir. Allna, 27 (A.A.) - Me11elne ilinde lçln değil, fakat ülkeme amıt et· 
da imal etmfyı muvaffak olmuıtur. almııtır. B&fbakan Çaldariı de i.tirah ttı çiftçiler, kuru Udlm llltıı fiatının mek için Yunanlıtana dlSn•ellyim." 
~~:=-=----=======~~~~~====~!!:!'=================~~~~;;;~;:,;;,;;.;~~;;;;;;;~~~~~;;;,;~~~~~~~~~===::.=~~~~==~~==~~ 

hepıl biriblrlno benziyor. Haya· Bonjur. Nasılıımz dUoden· Benim dağ kıyafetimi iÖzle• 

Eddbl 

')' \ Tefrika 
1 No: 71 
:iViit ru 

Fakat bUtUn bu hayaller ve 
dilıUnceler neden ılmdl tazele
niyor. Şuurumun altında bunları 
laman zaman iğneleyen ıey ne? 

Bu arada Toıun Beyin ablak, 
budala yUzU, Ali Sami Beyin hl· 
lekar, içinden pazarbkh, emniyet 
edilmez bakııları g8ılerimln önft• 
be geliyor. Ben bu adamların neal 
idim. Onlar benim oo ıeklı yıllık 
6nırUme oı kattalar. 

Fakat ben nılor dOıOnftyorum. 
Gözlerimi yerden kaldırdım. 

Hatı aynanın önündeyim. 
Yeni kıyafetim, uzun boyuma 

lıiç te fena gltmemit- Şimdi ay• 
bada kendimle GDlHreole g6ı 
iöze}·fm. 

Bu altın koza rengindeki saç• 
larımı boyala diyenler •ar. Fakat 
hıeht 'pte arkadaılanmın haıiraa 
lrınvisl dedikleri göı:lerimio de bo· 
Y•nnııw olduğunu kim iddia ıd .. 
bilir. 

Haziran mavlılnl bana ıôyle 
tarif ıtmiılerdiz 

- GUneşio bol aydmlığı •e 
harareti altında gök yUzUnOn al• 
dığı dumanlı, yumuıak bir mavi• 

lik Yardır 7a. itte o .• Ve en çok 
beğeni len tarafım da bu aarı ve 
maYI renklerin y8zümdeki kay· 
nayııları. 

Şimdı aynada koyu lici•ert 
yere altından kıvrım kınım taşan 
1&rı 1açlarımı, biraz elem •• ıstı· 
rap ifade eden dumanlı mavi 
gözlerimi seyrederek kendime 
ıoruyorum: 

- Ne oldun, ne olacaluın. 
SUılQ Ye pahalı bir yı:baıı bebe· 
ti aibi bütün ömrüoce kendini 
mi teıbir edecıkıhı. 

Acaba ıaadet dedikleri bumu. 
paramı, •lmaımı, ıUımtl bu yUk· 
11k hayat mı? 

Acaba aldaıuyornıuyum. MH'u
dum da onu takdir edemlyormu
yum. Fakat bu naliıl ıaadet ki ba· 
na hayatlarını veren erkek!er 
deiitlk zevkleri için beni alda• 
hyorlar. Acaba onlara bir baıka 
kadın aratacak eksiklerlmmi var. 
Seviimi yecek bir kadın olsam da· 
daha bir erkeğin hayatından ay• 
rılmadan bir yeniıl bana hayat 
arkadaşlığı teklif etmez. Fakat 
bune garip tesadilf ki hAdlıeler 

bma g;ren orkeldermi macera beri. rlnin toplu bir kavratıı ile 1ey• 
düıkUnll lnunlar. Yokaa beoml TeıekkUr ederim, aecı1l rettikten ıonra gUlllmaedf ı 
onların arıularını bot bırakı· nasıl geçirdin. - Çok yakıımıı. GOzel ol· 
yorum. Benimle teklifıiz. konuıuyor. duaunu ıöylemlye ne lllzum var. 

Öyle olaa benim için bu ka· Fakat bu aen:l benli olu§ta beni Fakat bu kadar yabancı arasında 
dar fedakArllk etme!erine ne 10- inciten bir urtlik, çiğlik yok. bir TUrk kadınının hepsinden 
zum Yar. Beni aldatmak (Paris) - Bu kadar erken ıenl bu• tık oluıu ayrı bir zevk veriyor 
eğ:encelerine dalmak için uydur- luıuma hayret etmiyorsun? bana. 
ma Prag seyahatları çıkarmaya, - Sahi, nasıl ıeldlnlz bu ka· Ve luyafetlml alaka ile ıözden 
Praı yolu ile mektuplar )'Ollamaya dar erken? · geçirdikten fiionra: 
De ltizum •ar. Hele Emin Toaun Dün akşam geldim. Son bir - Yalnız kalmak lıtemeıaen 
Beyin o adi motör eğlenceleri. ·tren •ar, dokuzda. Ona yetlıtlm. beraber çıkalım. 
Magrur bir kadın bağlandığı er• Otele geldtğlm zaman yemek - Memnun olurum Eıref Bey. 
keği küçük görmemek için ne acı salonu tenhalaımışb. Odana Bet dakika bekler misin 
f•rağatlere g6ğlls gernıiyı mec· çıktığı~• ıöy:ediler. 
bur oluyor. Hele kimlere, nelere, - Canım sıkıldı Şeref Bey. 
ne zevklere detlıildiğfnl bilme- Bilseydim gelt:ceğinlıl beklerdim. 
rnul isin oe kadar sağır, ne ka- - Keşkl haber YerHydiniz. 
dar kör olmıya razı oluyor. Telefon etseydiniı. 

Niçin? - Yoraundun. ilk ıeceler in· 
Kadını bu ferağatlere, bu aan ne ol1a rahatsız olur. Hem 

k&-lüklere, ba aakatlıklara malJ. bu kadar yakınına ıeldikten aon-

kum eden ne? ra, birkaç 11at beklemekten ne 
Fakat bunları dUtUnmeoln çıkar. 

ıırası mı, elimdeki kOçftk kartı Ve ıözlerlme bakarak de-
muamıo l.tfine bıraktım. vam etli: 

Oda hi.zmetçimln açtıaı kapı· - Seni buralarda bulacağımı 
dan asanı~re girdim. na11l dtitUnebllirdim. Bu tesadüf 

iniyoruz. hayalimden bile geçmezdi. 
Boıluğa iniyorum. Heyecan içinde idi. Sesinde 
Alt kata iniyorum. hafif bir titreyiı var. 
Bu inişte kekremsi, buruk bir Konuıecak, anlatacak bir çok 

ıeylerl olanlar gibi kartı karşıya 
tat var. daha ziyade bu ihtiyacı bakııla· 

""" rımııın kudretine fürakarak ayak· 
ta duruyoruz. - Bonjur. 

benL 
ŞOphe1iz. 
Sana komıu oldujumu 

bilmiyorsun değil ml ? 
- Hayır. 
- 27 numaradaaın değll mi ? 
- Evet, ben de yanındayım. 28 

Hoı bir tesadnf •• 
- Bana öyle gel;yor ki! •. 
- Evet! 
- Bizi himaye eden, takip 

eden bir tılsım var. 
GUldUm. 
- Telakki meselesi. Dun aeo 

Jenevr' den ayrıldıktan sonra an• 
cak b ıgUn için işlerimi bit' rebi
lecei_imi .zan,ıediyordum. ZUrihten 
ge'en bir yurtdaıın karııık bir 
itini bitirmek liıımdı. O seyaha· 
tloi geri bıraktı. Ben de serbest 
kaldım. Yarım bek!emiye llluım 
aOrmeden &ana yetişmek iıtedim. 

( Arkası var ) 
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Dediğini , ..._.,.,.,_ ' Gönderiliyor 

~~f:.1!~~k~~:. .. ~;~.~ll Harp Ç~k Yaklaştı! 
Meyil mu ha birine yeni bir bey,nııt 

vermi9. Bunu, dünkü rj:ını haber'erl 
bize bildlr<liler. M. ~[uıolininin bu 
beyanatında eeklJerini nakzeden bir 
taraf yoktur. Dr ha doğruıu eakiyi 
inkar etmlyen yeni b•yannt, eaaa 
itibarile lng !tereye kat'i bir taviz 
•ermekte ve onun noktai nazarını 

kabul etmektedir. Şöyle ki r 
M. Musolinl, 4 ey ülda toplanacak 

olıın Uluılar Kurumu konlt'yinde 
haz ır bulunacağını aöy!Uyor. Halbuki 
dahe evYel U uslar Kurumu ile, ol
mazsa onıuz yeya ona rağmen Ha
beş'stanı istilA edeceğini ıöy!Oyordu. 

Demek ki italya ilk rical adımını 
.atmı:yn latlamıttır. Bu, bir. 

M. Musolinl, bu beyanatında, Ha
İ>etlile:-~ knrıı mümkün olan tiddet:I 
llıHl"ll kulland ıktan sora İtalyanın 
iddialarını içinde toplayan bir doıya 
vilcude getirdiğini n bu doıyayı 

u :ualrr Kurumuna arıedecetlni ıöy
IOyor'ki fngiltrenin dediğini yapmak• 
tan ba9ka bir harekette bulunmuı 
o!muyor. Bu da iki. 

Şu hale nazaran lnıillz lcablnul
nln ıon lçtimıunda verilen karar 
İtalya hükumetinin hattıbueketi üze
rinde eau!ı bir te1ir yapmıta ben· 
ılyor. 

Filnki ltalya Habetlıtana yine 
npurla &1ker, top, tClfek, uçak u 
ulre gönderiyor. Hatta bu kuYntlere 
dük dö Bergame'i bıııkumrndan dahi 
tayin ediyor amma henüz harekete 
geçmlyor.Merhun vaktini bekliyor, zira 
4 eyllılda U'ualar Kurumu Kon1eyiala 
toplant111 vnrdır. ve o toplantıyı he
aala katmak mecburiyetinde bulunu
yor. 

Koca lnıiltere, ne yaptı, yaptı 
MU10Hn'yi de yola sretlrdi. - Süreyya -. -·.. ... ..... - . ·- . . . . ................... __ 
Surye Ve Irak Y olcula

rının Eıyaıı 
Ankara 27 - Surye Ye Irak· 

tan memleketimize gelecek yol· 
cuların getirdikleri gUmrUğe tAbf 
eşya hakkında daha aade mua
mele yapılmuı için bir kararna· 

me hazırlanmıJbr. Bu kararnameye 
gönı transit yolcu etyaıı mua· 
meleyo tabi tutulmıyacaJc: yalnız 

mem!eketimlıden çıkıncıya kadar 
furgonlarda mühUrlenecektlr. 

Zehirli Gaz Kursu 
Ankara, 27 - Açılan gas 

kurıu bltmlf, kurı:ıa devam eden 
43 enspektlSrün tahadetnamelerl 
törenle verilmlıllr. Bir kurs daha 
açalacaktır. 

Çerez Kablll nden 

Beter Olsun 1 

Şurayı Devlet tanzimat dairesi · reisi 

Kemal Pata zade, ( Ldltik ) Jnka
bile maruf Sait Bey, önUne geleni 
hicveder, atef dilli bir adamdı. 
Hatta bu yüzden, Abdülhamit 
devrinde Yemene ıürülmüş ve 
Meıruliyetln ill\nile beraber ıeriye 
dönmüttü. 
Sait Dey, .Ahmet Mithat Efendiyi 
hiç çekemesdi. Tarihsel hakikatleri 
tağyir ederek, paditah ıu emrile, 
Mlthat Paşa veııaireyl batıran 
•

1U11U inkıiap,, adlı eııeri yazdı
ğından dolayı, ndeta Mltbat Efen
diye kin bağlamııtı. 
Dir gün, tanıdıklarından biri, Salt 
Beye geldi ve ı• haberi getir<ll; 
- Ahmet Mithat Efendi "BAi&,, 
olmuş ı 
BAlilık rlltb11lne eritmek aanki ~rr 
muıibetmiı gibi, Sait Bey, içini 
çekerek. 
- · Ooh !. dedi; beter olıun, 
intıllah 1 

Tt/lı 

Bulgar Sınırında Esraren
giz Bir Tayyare 

Sofya, 26 ( Özel ) - Gazete
lerin yazd.ğına göre, evvelki gece 
Yunan eraziainden gelen esrar
eng~z bir tayyare, 500 .metre 
alçakta Bulgar ıınm üzerinde 
uçtllktan 10ara dönmllıtDr. 

Italya Bir Haftada Yirmi 
Asker Gönderdi 

VaJ>ur 
/ 

[ Ba ştarafı 1 in ci yii:ıde] 

panik ke'.'ld ini göıt~rmiştl~. Fakat 
Mısır hükümetinin bu ıayiayı ya· 
lanlamaaı üzerine ortalık yatıı· 
mıştır. 

Londra 28 (Özel) - Habeıls· 
tandan gazetelere en mDhim 
haberleri ge:mi} e baıladı. Ha
beş imperatoru, Italyanın ha· 
va taarruzunu halka haber vermek 
Uzere Uç top atılacağını bir be· 
y11nname ile bildirmiıtir. Bu be· 
yannamc Habeşliler arasında, pek 
yakında müthiş bir harbin baı· 
layacağının ilk delili olarak t .. 
lAkkl ediliyor. 

Taymiı iazeteıi. Habeı mille· 
tinin çok müttehit bir kUtle haline 
bUrUnmüı olduğunu yazıyor. 

Diğer haber:ere göre de, Ha• 
beıistandakl ecnebiler memleketi 
terketmeye baılamışlardır. Adisa· 
babadaki ltalya elçiliği memurla· 
rı da hareket hazırlığı yapıyorlar. 
Habet hUkümetl de, orduıunun 
bütnn cepaneslni temin edecek 
bUyUklUkte bir ıllah fabrlka11 
kurdurmakta dır. 

Habe, ordusundaki lsweçll 
ve Belçlkah zabitler 

Clbutl (Fransız aomalisi), 27 
(ÔzeJ) - Habeş ordusunda mu• 
amm olarak bulunan Ineçll •• 
Belçikalı zabitler, tazlfelerioden 
istifa edip derhal m emleketlerlne 
dCSnmek için hUkümetlerlnden 
emir almitlardır. 

'-----------------...,,.,.-. _ ..... loa'I: ... _____ _ 

Habe,, Yunanı Protesto itti.._ 
Atlna, 27 (A.A.) - Kateme- t<1rklarellnde klhrarnen ordumuzun yaptıiı 

rini gazete1ine göre, Habeıfatan geçit resminden iki clzlp görUnu, 
muazzam 

Yunanlıtan UzerinJen ltalyan tay· 
yarelerinin uçmasına mUıaade 
ettiğinden' dolayı Atına nezdinde 
proteato'da bulunmuıtur. 

Yunan hükumeti buna verdiil 
cevapta, ltalya harp halinde 
olmadığı için bu müsaadenin 
arsıuluaal taamUle uygun oldu 
ğunu bildirmiştir. 

Atatürk'ün 
Ordulara Hedefi 
Gösterdiği Yerde 
Kocatepe'de Heyecanlı Bir 

Toplantı Yapıldı 
Afyon, 27 (A.A) - Halke•I 

gençleri büyUk taarruzun batla· 
dığı Kocatepe'ye bJr gezi yaptı· 
lar. Af)·ondan atlarla giden ka· 
fileye Kocatepe yakinlndekl bOtUn 
köyler de katılarak AtatUrk'On 
ordulara bUyUk hedefi gösterdiği 
yerde heyecanla bir toplanh ya• 
pıldı. Halkevl baıkanının bUyOk 
aavaıın eYre!eri hakkında ıUzel 
bir söylevinden sonra bir çok iç· 
ten gösteriler daha yapıldı. 

Yolda uj'ranılan köylerde de 
köylülerle konuımalar yapılmıı, 
kafile içindeki doktor tarafından 
haatalara bakılarak ilAç •erUmit· 
tir. Kocatepeden bUJük kurları· 
cıya sevgi •• eaygı rnnan bir tel 
yazıaı gönderilmiştir. 

Afyon'da Kurtulut 
Bayramı 

Afyon, 27 (A.A.) - Afyonun 
tam kurtulut saatine ra1tlayan 
on yediden beri bUttio halk 
Cumuriyet meydanında çoılcun 
gösteriler yapmaktadır. Ordunun 
giritini temıil eden bir kıt'a 
a1ker halk tarafından alkıılan
mıı ıUngUlerloe çiçekler takal· 
mıştlr. 

Buton •arının yarııını uçak 
kurumuna •erea eski bir tabur 
imamına ilbay tarafındaa uçak 
madalyaaı takıldı. 

Ördu Terfi Listesi 

Dört Albay Generalliğe 
Terfi Ettiler 

Ankara, 27 - Ordu terfi liıteıi tasdikten gelmiıtir. Iıtanbul 
kumandanı General Halis, yedinci kolordu kumandanı General Galip, 
ikinci kolordu kumandanı General Sabit kori4meral olmuılardır. 
ErkAnaharp Albay Yuıuf Ziya, Nurı, Muharrem Mazlum, ~ezacı Eyüp 
Sabri Tümgeneral olmuılardır. Ordu mUf ettişi Orgeneral Ali .Sa it 
aakeri turaya, jandarma genel komutanı General Kazım Üçüncü 
ordu müfettişliğine, dördOncü kolordu kumandanı general Nacı 
Jandarma Genel komutanlığına, Genel kurmay ikinci baıkam Ge· 
neral Asım DördUncü Kolordu komutanlığına, Harp Akademisi 
Komutanı General Ali Fuat onun yerine, Sekizinci Kolordu Ku· 
mandanı General Abdullah ile Dokuzuncu Kolordu Kumandanı 
General Abdurrahman Naf;z becayiş edllmiılerdir. 

Yunanistanda Kanlı Çarpışmalardan 
Sonra Örfi İdare ilan Edildi 

Atina, 28 (Özel) - Dun 
Mora yarım ada1ının bir çok 
yerlerinde UzOm müıtahıl!· 

)erinin durumu, silahlı bir ayak· 
lanma halini almııtır. Bu seneki 
llrUn için, Udim oflıinin koy· 
duğu fiatı az bulan milıtahsiller, 
bir taraftan hükumetle konuı· 
malarda bulunurken diğer taraf· 
tan glirUllU '.er H kanh göıteriler 

yapmıtlardır. Bazı yerlerde de 
ofisin depolarına tecavüz etmlt· 

lerdir. MeainJa'da iÖıterilerl da· 
ğıtmak isteyen polia •e janda,.. 
ma ile UzUmcüler arasında çarpıf· 
malar olmuf, biriıl öldürUlmUı 
UçU ağır olmak üzere birçok kiti 
de yaralanmııtır. 

Fl'iatrada iki ağır ••• 12 hafif 
yaralı vardır. 

Hükumet bu gösterilerin ya· 
pıldığı iki \/!!Ayette örfi idare 
ilan ettiği gibi aıker de aönder
miıtir. 

~~~~~~~~~~-

Hava Kurumuna 5,500 Lira 
Ankara, '1.7 (A.A.) - lzmir'de Bezzaz Şamh ŞUkrü •e kardeılerl 

Türk hava kurumuna (5,500) liralık yardımda bulunmuılardır. 
Türk hava kurumu bu değerli vatandaılara çok teıekkür eder. 

Almanga'da Bir Kadın idam Edildi 
Berlln, 21 (A.~.) - Üç çocuğunu kapayarak öldüren 24 yaıında 

bir kadın bugOn idam edilmlftJr. 

Ankara, 28 (Özel) - Konya, 
kayıerj Ye Akıaray havaliıinde 
yapdan deve taya ve ılyab renkli 
ıapkalardan Irana gönderilen 
numuneler beğenilmiıtir. Tibris• 
den bir firma bu ppkalardan 
mühim miktarda 16nderilmeal 
için baş Yurmuştur. 

Buradan iki ıapkacı atelye 
açmak için irana gitti. 

it Banka• Doiu iller 
de Şubeler Açıyor 
Ankara, 28 (Ôzel) - Iı Ban

kasının, doğu illerinde yapmak ı .. 
tedljl ıılabatln ticaret ve elıonoa 
mi kumınm baıarılmaıına hizmet 
için buralarda yeni ıubeler aça• 
cağ• söyleni)or. Aynı haberlere 
göre yeni ıube Elblz, Van, Ağn, 
Urfa, Siverek, Mardtn, Siirt Ye 
Bitliıte açılacaktır. 

Köylü lçia Ayakkabı 
Ankara, 28 (Ôıel) - iç Ba· 

kanlınığa köyllyll çanktan kurtar
mak ve mahalli derilerle ucua 
bir tip ayakkabı yapbrmek eA• 
)arını temin edecek olan projenin 
hazırlanma11 lçJa •ilAyetlere ıoru
lan ıuallere cevaplar ı•lmektedlr. 
Cevaplardan anlapldıtana g6re 
memleketimizin her tarafında 
köylUyU çanktan kurtaracak ka· 
dar mahalli deri lltibaal edll
mektedlr. 

Avuıturya iç Bakanı 
Af•r Yaralı 

Viyana. 27 (A.A.) - iç Ba· 
kanı Blnbaıı Fey, bir otomobil 
kazaaaada •iv yaralaamııtar. 

Amerika Sena toıu 
Vaılngton, 27 (A.A.) - Sena• 

tonun toplanb deneıl, Rouz
velt'in düımanı olan Hueylong'ua 
IÖılerlle kapanmıttır. 

Bir Arnavut Aıiıi 
Öldürüldü 

Belgrat, 27 (A.A)- Tirandın 
alınan haberlere g3re, 14 atuıtoı : 
isyanı ıeflerlnden biri olan ve bir 
kaç arkadaıı ile ıtney Aroa\'ut
luğunda ıaklanmaya muvaffak 
olmuı bulunan eıkl 1lzba11 Ria 
Sero•o bulunmut •• &ldDrOlmllıtl•. 

Navarin'de lngiliz Oııii 
Atina, 27 (A.A.) - Dı1t Denlı 

•e Hava Bakanlan Navarln'd• 
bir lngiliz 011Bnlln .... ıayialannı 
tekzip ye bu yolda hiç bir istek 
lzhAr edflmemlı olduğunu illve 
etmektedirler. , ______________ --". 

Nöbetçi 
Ecza11eler 

Bu akıamld nöbetol eosaneltt 
ıuolardm 

Eminönü ( Ali Riıa ), Kttçlk• 
pazar ( Y orgl ), Alemdar C Etref ), 
Beyazı' ( Oemil ), Şehzadebaıı 
( Üniver1ite ), Şehnmiai ( Nazım ), 
Samatya ( .Rtd•an ), Fener ( Hü· 
aameUln ), Akaaray ( Sanm ), Ka
ragümrDk ( M. Fuat ), Bakırköy 
( Hil81 ), Şiıli ( Nugileelyuı ), Ga• 
lata ( Karaköy ), Beyo;hl ( O.lla 
Suda, Ertuğrol, Baronakyu ); Be: 
tllı:taı (Recep), Ba1töy ( Yenı 
Türkiye ), Kuımpat• ( Yeni Tu• 
ran ), Kadılı:öyl ( 8otraki ve Oo
ler ), Büyükada ( Mehmet ) Heyb .. 
ti ( Tanat ), Üıküdar ( İmrahor ), 
Beykoz ( Beykoz ), Awadoluhlaan 
( Anadoluhiıan ), Paealtaboe C: 
ıabahçe ), Rumeliblavt ( Rum 
hiıarı ), Sarıru. ( N.ul ,._ 



eafııda daha birkaç aylıkken bunların 
araaıncla fı,liyDmlt n aralarında bOyük 
bir muhaıtbet dotanıftur. lrlllklerine 
ratmea bu k6pelder .lliç de kucakta 
tatıaan klçClk, pia huylu, mlihmadl· 
1•0 1ap, J•p cil1e batraıaa köpek:ere 
benzemHler. BllAklı dAnyanın en iyi 
huyhı, en 1abırlı n en a1il köpekle· 
ridir. 

lngiJterede Yoksu) Ço-
cuklaraBöy fnıllterede North 

F.nkl•yclekl b i r 
yokıul çocuklar 
1urdun-'•, ıon ... 

le Bakar ne~er zarfında ye• 
timlerin adedi o 

................ ,, ............................ ~··-······ 
Hapisahan•de kulüp 

ha ~nıerikada meıhur Sinı SJoı 
t Pıshanulnde bir katiller kulUbU 
e
1
11• •ltiler ancak lSIUme mahkQm 

O Up d b'l lb& a ı ihara öltım cezaları 
it• e,bbet klireie tah\'il ecUlen 

ttlltr kaydedile· bilmekted;r. 

lar kadar artmuı ki 
bunları açık han. 

da gudfrm•k, ıO· 
neş banyoıu yap· 

tır111ak Jçln had•· 
me Y• bakıeı h•m• ,., ••• , .. ,.ı •• ,. 
baılaauı. Düt Üa• 
mUtl•r, tatı•11uı in 
n ailaay•t l:unlar 

için bllyQk çocuk 
arabalara yaptır • 

mııf a karar ver· 
mitler • Ruimdı 

görd6tllnlz araba 
bunlardan birinci• 

ıldir. H:ııırdan ~MilaıOt olup iki met• 
re boyundad ı r. Altında yaylı Ye rahat 
bir cöıek •ardır. Blru ııkıtınea hm 
onb•t ynruyu ferah ferah iıtlap ede
lıilmektedlr. Bu araba lllJHiade bir 
tek bakıcı h•mtlre on ltet ynruyu 
birden açık handa reıdlrebllm•kte 

n yurdun itleıl dı yohuada ,ıt111ek• 
tedlr. 

J~-~~~--~---..-""*~•w~•~•••••vw-~-••-.,~~ .... o••••• ...... o.~ ..... ~~-~~ ........ 
, - iki ki myevl cisim vardı: kl1 toz 

balfndadlrler, blletlnce m ayi ba-
lina geçerler: Biri Sılol'dur1 ... 

lSteld Camphor1 • 

~~~~~ ı. n"'- _ ~-" _ .1'·"'"~l ~I _._( k__~/_,_·__,_ , __ .;;....,• ~ • 

makları arasmdakl bu harikulAde 
teıriklmesalye hayret etmekte• 
dirler. Makineye vuruıl•rı o ka• 
dar zahmetılz ıörUnmektedir ki, 
ldeta gtb:el b'.r piyano parça11 
çaldığı zannedilmektedir. Bundan 
dolayı da ona daktilonun prlma 
donnuı iımlnl vermişlerdir. 

Bu genç kız, baıka daktilo· 
!arın yapamıyacafı baıı meha· 
retler de ıöıtermektedir. MeaelA, 
Hi Ye ıol ellerlle ayrı ayrı iki 
makine Uzerlnde ayni zamanda 
yaıı yazabilmektedir. Aııl garibi 
ıu ki, bu kıscıtıı dakikada 160 
kelime yazabiJdlil halde, yazı· 
ıında aceleden meydana aelmlı 
biç bir hatayı teaadOf edilme• 
mektedlr. 

Bu rHlıa4e 91 hcndea : 
ıc lır.11 •ardır. 

18 milteaavlyUladla, 12 
müteva:ı:iyUl a dla, '.2!\ 91-
b hmtluharlf1 28 bcı k6· 
ıell, 8 ... kı:ı: köşo 1. Ye
lıı.Qn 91 dlr. Ve 9lmd': 

Hu 9eklt herhangi bir 
hattı kırmamak ıutl.e 
bir çırpıda çlzebl· 
lir mlalni'l? " 

Evdeki Pazar Çarşıya Uymadı 

Artistler Gemisi Altınla 
Dolu Dönmeyecek 

Geçenlerde in• 
gllterenin Sout• 
hampton Uma• 
nmdan Radlançe 
iımlnde e1ld ve 
yolkınll bf r ba· 
lıkçı 1ı•mlıi garip 

bir dıvrlllem aeya• 
hatine çıkmııtı. 
Bu ıemlnln yol· 
cuları ve murat• 
tebatı araaında 

da meıhur ki• 
ılf!er veya Hy• 
yahlar yoktu, ı•• 
mi de bir keıif 
aeyahatine çık• 
mıyordu. Blliklı 
bu bir tiyatro 
gemlıl idi. Mtı• 
rettebatı da, yol
cuları da lngllte• 

remin ıehirlerinde 
oldukça muvaff a 
kıyet kazanmılJ 
Hkiz varyete artlstiaden ibaretti. 

Bunların niyetleri, evvelA 
Franaa limanlarını, Ronra da 
Akdeniz, Mıur, Hindistan, Çin, 
Japonya, Avuıtralya, Cenubi 
Amerika, ılmalt Amerika Uma • 
)arma uğramak, her uirndıkları 
limanda kUçUk bir tiyatro bioaıı 
veyahut bir aalon kiralayarak tem• 
ıiller vermek ve itler iyi gittikçe 
o Umanda kalmakta. Bu ıuretle 
bir çok para kazanacaklaranı ve 
Uç d6rt aene ıonra birer milyo
ner olarak memleketlerine avdet 

eJeceklerini ümit edly~·ıardı. 
Fakat evdeki pazar çarpya 

uymaz derler. Gemi de lnallte· 
reden hareket eder etmez mUthit 
bir fırtlnaya tutulmuı ve gUç beli 
Franııanın Polonya limanına dllfe· 
bilm · ştir. Artistler şlmdi!ik orada 
şa,kın b:r halde bulunmaktadırlar. 
Gelen haberlere göre bunlardan 

ancak ikiıi hala seyahate devam lıtl 
yor:arauj. Ötekilerin bütUn dünyayı 

dolaıaıak ve zengin olmak ümitleri de 
daha lngiltereden ayrıldıktan iki 
1aat ıoora ıuya d8fmUı demektir. 
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Şimdi Adeta Bir Saraya Dönmüş Olan lsakapısı Mes-
cidi Harabelerine Çıkmııtık 

'Domlndenberl hlkiyeyl bir 
evet veya bir ha3•ır demedeıa 
dinleyen genç adam: 

- Çok ıey.. Çok ıoy •• 
Diye taaccüp göstucfü 
- Evet e•lit.. Bir demir 

kapak.. Oğlan kapağı elleyecek 
oldu: 

- Y oo.. Çocuğum, dedim, 
merkeze haber verelim. ' Kapağın 
nltından ne çıkar ne bileyim ben. 

Gittim, o katı da kilitledim. 
Refika cariyenld do bir komıuya 
terkettim. Merkeze gittim. Merkez 
Memuru Beyefendi : yQıllme: 

- Yine bu deli bunak mı 
g e'di ?. 

Diye taaccllple bıktı. lir 
mllddet beni dinledikten ıonra : 

- Y ollan:z bir memur, bıy 
baba.. dedi. 

Meseleye ehemmiyet -.ermemlt 
olacak.. O gece m mur gelmedi. 
liiz geceyi mahdum kölenlıde 
g eçirdik. Daha orteaJ gün yine 
eve geldik. Her ıey bıraktağımıı 
g ibi .. Yalnız bir kazma ameliy si 
biraz daha bllyllmUş, fakat or• 
ta!arda bir ıey yok.. O g8n 
komşulardan bir kaç meraklı 
lnson ve akıam işindeD avdet 
e c!en mahdum ıarar ettiler •• Demir 
kapnğl kaldlrdık demir kapak 
'kaldırılınca... Birkaç ayak mer
d ivene rastgeldik... Evet tahteı• 
zemin bir yer.. Havası olmamak 
ihtimalini gözönllne aldık. Mumlar 
g etirdik gençler içeri daldı. Önde 

değneklerin ucunda mumlar ller
liyorlardı. Ben de merakımı ye
n emedim arkadan gittim. Birader 
burası tahtezzımin bir yoldu ..• 
Yerlere iri tuğlalarla döıınmlıti ... 
Ve duvarları da öyle... Duvar· 
hırda bir takım demirli pence
re:er vardı. Fakat bu pencerelerin 
d emirleri arasına topraklar dol· 
muı vnrudnk... Duvarlarda iri 
böcekler vardı. Ta•anlardan 
örümcek ağlara aarkıyordu. Val• 
)ahi ben diyeyim yUz . adım •la 
deyiniz beı yftz adım ylrtıdnk 
korş.mıza demir bir kapı keldi ••• 
Dayandık kapıya açılma~ dayan• 
dık kapıya açılmaz... Derken dn· 
varları eraıtırırken eli tesadüfen 
bir taşa lliıen T& o lafa ba1an 
cğ!um "aman kapı açılıyor • ., Di
ye bağırma1 mı?.. Açıldı kapı 
nereye girdiğimid anlamadığımız 
iç.in birimiz kapının 6ntlnde nlS• 
bet bekledi. Dlıarı çıktık., bu 
açılan knpaktan nereye çıkaak 
beyenirsln:z... Amma tahmin bu· 
yorunuz beyim... Nereye çıknk 

beyenirs'niz... lsakapısı m11cidl· 
nln harabeleri içine ... Şimdi adeta 
bir anaya dönmllf olan Iaakapı11 
mescidi harabesine... Bu harabe
nin altında merdivenle inilir bir 
ayazmaya... Bu merdivenleri yu• 
karı çıkınca harabenin tam il:Sbe
jiode kendimizi bulduk. 

l lepimiz hayret içerisinde kal• 
dık ... Tobii gençler koşup merkez 
memuru beyi çağırdı... Tahkikat 
lsticvabat nihayet Te Müzede 
çahşan genç bir fılim de getirdi· 
ler, genç alim:de buraları iezdL 
Frenkçe karıştırarak söylediği 
sözlerden anladığım ıu oldu: Bu 
yol eski B'znnstan kalma tahtez:ıo· 
min bir yol imiş kıymeti tarihi
~es . ol ,> o!madığı t t-sbit edılmek 

lçi.1 t c . .i:"at lfizımmış ya .oız bu 

laa kapııı m11cldİ Hldden bir 
klllae lm(f... E1a11n bunun l,,Gyle 
olduğu da harabe ilSrUIOr ıörUI· 
mez anlatıll1'. Hiçbir mUıltıman 
lbAdetgAhında hAıA ıOmme hAıl 
tas'Yir olur mu oğlum.. Halbuki 
mihrap olduiu anlatılan yerin 
11ğıadakl hücrenin cephesine 
teEadl\f eden uzun bir pınçere 
var ••. Bu peaçerenln her Jkf yanın· 

olacık.. 811 melek ~vfrinfn ya• 
aında harfltr yar •Ylit ~ıte bak 
J&zdırdım. 

ihtiyar adam ceketini açtı 
lbinl hırkaaını a,tı.. Şal yelegf • 
aln «Snllnll açtı. Ve iç cebinden 
eıklmit bfr cUzdın çıkardı. 

Gen~ adam dikkatle ona ba· 
kıyordu: 

da Ye yarım kubbede birçok realm- · ( Arkaaı nr ) 
ler g6rDIDyor. Oıerlnde de bir ___ ...................................................... . 

takım harfler var. HUcrenla bir T•k•lm Bahçesinde 
de cepheye ıelen pencer11inln YeDl o.,.r•t 
Uıt kıımında bir rHlm Yar. Kı· Bu aktım ıaat 21,80 da 
ııath bir r11lm.. Galiba htıa K O Ç K A T 1 M 1 

Op.nt ı 3 Perde 
ıUmme hlta bir melek tanlrl duhuliye yoktur, Meırubat mecburidir. 

Kadıka16ade Bay Zeki Te kıı kardeıl tarafından 933 to açılmıı 
oJan Biçki Ye Dikit mektebinden bu yıl (21) bayan 1an' t ves:kası 
alıp çıkmııtır. Bu mOn11ebetle mektepte açılın 1ergide neflı el iı· 
leri teıhir edilmektedir. R11imde diploma alan genç kızları görü• 
yoraunuz. 

Şark Viliyerlerimizde Isla
hat Iıleri Baılamak üzeredir 

( Ba§ tarafı 1 inci yüzde ) 
ytikaelmiı, birinci aıoıfa geçmiş, 
1&yla-.lığa gelmeden önce bu 1ahada 
bUyUk bir tecrübe yUkll edlnmlıtir. 
Bunun içindir ki, çetin vazifesinde 
muvaffak olacağını 1Upheaiz sa-
nmı. 

DiKKAT:~ 
'Hı 

ASRi SiNEMA 
Yeni ainema mevl!iminı 

30 Ajustos bu Cuma gUnU 
motlnelerlnde beşhyor ı 
Şayanı hayret bir ıı rogram ı 

........ Yeni sesll tertipat ~~• 
---------------------------------- ----· 

lıtanbul 7 inci fcra Memurluğundan: 

Emn·yet Sandığına 
600 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevril
mesine karar verilen To tamamına 2520 lira kıymet takdir 
edilen Tophanede Karabat Muıtafa Ağa mahallesinde ve sokağında 
11kl 56 numaralarla murakkam kiirgir bir eYin tamamı açık art
tırmaya vez:edilmiıtir. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya lıUrak edecek mllşterllor:in 
kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir banka1Un teminat mektubunu bimil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya 
aittir. Artbrma şartnamesi 10/9/935 tarihine mUsad.f Salı 
gllnll dairede mahalli mabıuıuna talik edilecektir. Birinci arttır• 
ması 2110/935 tarihine mllsadif Çarıamba ıtıntl dairemizde •aat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıy· 
meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde Ustte bırakılır. 
Akıl takdirde ıon arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
on beş gUn daha temdit edilerek 17 / I O/tl35 tarihine mllsadif 
Perıembe sıUoll saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticeslnde en çok arttıraoan üatunde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddeıine tevfi· 
kan hakları tapu ıicillerile aabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alikadnrarun Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huauaile 
faiz ve masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 
20 gUn zarfında evrakı mUsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Akai takdirde hakları tapu sicillerile ıabit olmıyanlar 
1Btıf bedelinin paylaşmaııodan hariç kalırlar. Müterakim verai, 
teoviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye ruıumu ve Vakıf 
lcaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malfımat 
almak isteyenlerin 935/522 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu sıörUp anlayacakları 
lltin o!unur. (5727) 

' 

A§'uıtos 28 

ÖnUmUzdek1 Cuma gDnU matJneleraen baılıynralC • p E K Sinema•ı, baıtan başa, gonlleşmlı 1 güzell•ımiı vs se.tl filmlerin 
' biitlln tabiilieini muhafaıB lçiıı ta.vanını tamamen SELOTEKS ile örlmUt 

bir şekilde olarak 

YENi SiNEMA ME~.!tM.J.fil! BAŞLIYOR 
İlk film, heyecınh, mer~klı 'iiibxıelerle dolu bir kahkaha tufanıdır. 

BULDNAİIAYAN ADAM 
franıızca aözlü Metro - Gold:wY.o Mayer 1.ilmi. Oynıyanlar : 

111•• VILYAM PDVEL • MYRNA LOY ~"' . 

Bursa 
TALEBE 

Ziraat Mektebi 
KAYtT ve KABUL 
ŞARTLARI 

1 - Mektebe bu aeno ieyb ve meccani 20 .talebe almacaktır. 
Glrmak için Kabul Şarttan 

A- Türkiye tebeaıuıdan ve hüsnühal ••babından olmak. 
B - Ortamekt~bl hJtirmiı çift,i veya arazi aabibl ıwlAdı olmak. 
C - Yıaşı ondokuzu geçmemlı olmak. 
D - iHaıtalıktan .salim Ye ziraat itlerini ifaya bedenen muk· 

todlr olmak. 
E - Tahsil esnasında mektebi ıbilAmazv.et terketmemek •e 

terkottiğl takdirde k•odiiine yapılmıt olan bilumum maaarifl &ele
yeceğine dair noterden muaaddak { mektepten lına-cak nllmunesl 
ve,hile ) kefaletname Yermek. 

F - Talip miktarı muayyen adedi geçliği takdkde yapılacak 
mUaabaka imtihanını kazanmaktır. 

2 - Mekttp Teşrinlenel ba§ında açdacağmdan taliplerin nlba• 
yet EylU'ün onuncu günilne kadar tınkarıda JHllı eYbfı haiz .oldUk· 
larını b ildiren vesikalarla birlikte 1>ir istlda 11e mektep mUdOrlUiOne 
müracaat e::tmeleri. 

Elektirik 'akinisti 
Aranıyor 

-

trabnda Nafıa ve• 

tebl mezonlarıı lel'.cı1ı o ulllll'. 
Baı makiniab ntr,al yanındaki ev lbadaYa verildiif gibi 

ıimdWk ayda ,,:üz yirmi ırern .. 1dir. 
A kerllğini bitir • o ... anlnrın caatları bul olunur. 
lıteklileı;in inan 141 No. ra mektupla ve ma· 

klnlst imdlo llracaat etmeleri fotograf ve klğıtlarmıo mu11ddak 
auretlerlnl beraber wwm• dir. 

lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan; 
Kesımpaıa'da !Bedrettin mahallesinde Orta Şimal 10kağında eskt 
(5) yeni (2) No. lı hanenin ikinci derecede ;potek11 alacaklıları o1up 

ikametgahtan meçhul bulunan Albert Levi. Modyano Oj"1u Len 
"a Modyano'ya 

Ehil nlkuf tarafoıdan tamamına ~2744) lira kıy~t takdit edil
mit olan yukarda yeri ... ınumarnıı yazılı ga}'.n enkul, binci der.e-

d3 ipotek sahibi alacakla Emlak ve Eytam Bankea10111 alacağından 
dolayı dairemiz tarafından 11/9/935 tarihine rastlıyan çarşamba 
günU saat 14 ten 16 ra kadar ve 844 No.Iu kanunun ı:S hıcl mad· 
deei hükmüne t-eyfikan mezkur günde en fazla 1n1trana ibele edil· 
mek ve ikinci b ir arttırma yapılmamak şartile aablacağından 
mezlt.ür gayrı menku:Un ikinci derecede ipotek' ıahibl bulunmamı 

haıebile icra ve iflas kanununa tevfikan tarafJD1.1a tebliği mukt.ail 
evrakın ikamctgahınızın meçhnliyetine binaen llinen icraııoa karar 
nrllmiştir. Mezkur hane Emlak ve Eytam Bankasından borç alınan 
( 1600) liraya kariJlık birlncl .derecede ve alzJerden iıtıkrez ediJon 
( 6000 ) liraya mukabil ikinci derecede ipoteklidir. I,ba bu mi· 
kellefiyeHer hakkında bir diyeceğiniz vaarıa tarihi illndan itibareo 
llç ıün zarfında ve dairemizin 934/972 No.lu dosyaaına bildirme· 

973 
nlz lüzumu icra ve lflis .kanununun 128 inci maddaal hllkmlll• 
tevfikan mllkelteflyet llıtell ~e takdiri kıymet raporu tebliil yedıae 
geçmek ftıere UAo olu o ur. ( 2 l t ) 

ı ____ ı_•_t•_n_b_u_ı __ •_•_••_d_l_Y_•_•_ı __ ıı_ı_nı_a_n ________ ] 

GOnde en çok kilo Gtıode en az kllo 

90 15 
95 85 
25 -.. 18 
20 15 - -230 193 

c.rahpaıa hutanoal 
HaHld " Beyoglu ,. 
Emrazı zlht-eYiye 

936 Hneıl Mayaı ıonuna kadar ha1tanelere llzım olan ve yu· 
karda miktarı yazıla bulunan Et kapalı zarfla eksHtmeye konulınur 
tur. Koyun etloln bir klloıuna 45 ıığır etinin bir kiloauna 38 kurut 
ftat tahmin olunmuttur. Şartoameıl Levazım mttdllrlüğUnde parasıı 
alınır. Eksiltme 29/8/935 Perıımbo gUntı Hat 16 da yapılacağır 
dan eksiltmeye ifrmek isteyenler 2490 No. h arttırma ve ekllltıo• 
kanununda yaab ı-Hika re , 2834 liralık muvakkat teminat makbul 
veya mektubunu hıvl ıarflaram yukarda yaııh gllnde uat t5 • 
kadar daimi encllmıne vermelidir. (B.> "4162,, 
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NLIS LTANATI GÖÇERKEN 
( MI tar eke d wrınıa tarlb ı ) 

.. ,. Her hakkı mahfuzdur. • ... Yaz.an: Zlg• $•kil' 41 ___ .. _____ ._. iS/8/85 c 
N.0128 

Bu Acıklı Haber Yıldırım Gibi Aydına 
Y ayılmıı Halkı Endişeye Düşürmüıtü 

(Manisa), ıeasiz sadasız lı· 
lal olunrnuıtu. Bu ıırada, (Ay· 
dın) etrafında da mühim hadise· 
ler cereyan ediyordu. 

lzmirin lıgalf, Aydında çok 
lcı bir tesir husule getirmiş .. 
ti. 14/15 Mayıı 335 aecesl, 
Rtce yarısından tam 3 aaat 30 
dakika ıonra, Aydın be· 
ledly dairesindeki telefonun 
llli acı acı işlemiı; Imıirde he
tıUz tevekkül eden (Reddi Ilhak) 
cemiyeti namına hareket eden 
bir bey t tarafından ıu ı6zJer 
•öyJcınmlştl: 

[lzmlr, Yunan aıkcrl tarafın
dan iıgal edildi. Bu iıgaJ, blitnn 
llllilhaketa sirayet edecek Y• 
aonra vJlt\yetimiı, Yunanhıhna 
lltihak ettirilecektır. Bu işgali 
reddediniz. Milli müdafaa haıır
lıklarına giriviniz.] 

1 
ıına menıup dijer bir utta or- 1 
taya ıayle bir sual •th: 

- iyi amma, tınkümet bunu 
fsterml bakalım?. Ya, mUJetin 
böyle bir hareketini menedone .•• 

- AYukat ilhamı Bey, bu 
suale dayanemamııı 

- Eğer hllkümet mlll tin hak• 
lı bir isyanına mani olmak f stel"" 
ıe, biz de o hükumeti tanımayız. 

Bu cevap Uzerine, mutasarrıf 
vekili Fuat Bey birdenbire par• 
lamııh. Şimdi ilhamı Beyle ara· 
larında fiddetli bir mfinakaıa 
bqlam.qh. ihtimal ki bu mUna• 
kafa bir hayli uzayacak; belki 

de mGe11lf bir ıeldl alacakb. 
Fakat araya glrllmlf; mllnakap 
kapatıl mııti. 

Yine bir sual: 

- Pek ala.. ailAh •e cepha· 
neyi nerede bulacağız? 

Tabur kumandanlanndan biri 
atılmıwtı: 

- SllAb d vnr; cephane do 
var, biz de varız. Yeter ki siz 
öneyok olunuz; gelen düşmana 
karıı mukavemet lAzım olduğunu 
halka duyurunuz. Derhal teıklllt 
1aparız. lıe baılarız. 

(Arkaaı nr) 

Oecekl GUreglMdtn iki Enstantane 

Mükafatlı Anketimiz 

Çoban Mı, Dinarlı Mı? 
Dinarlının, Çoban Mehmedi Ye

nemiy ceğini Söyleyen Okuyucu
larımız Çoğalıyor 

7 EylQJda yapılacak Dinarh • Ço· 
ban ma91 üzerinde açtığımız mU· 
klfatlı antekimlz de\ am etmektedir 
Bu mükııbakada en iıabetli cevabı 
'Hrecek olan okuyucumuzdan 8 
ki§iye 50, 80, 20 lira ml'k&fat ve
receğiz. Anketimiz 6 eylOlda bite· 
cek, 8 eylı11 günü neticesini bil· 
<lirmiş olacağız. 
Bugün de olruyucularımııdan srelen 
cevaplnnn bir kısmını neıredl· 
yoruZJ 

Bandırmada davavekili Aziz oflu 
Muzafferı 

- Dinarlının Avrupa ve 
Amerlkada yaptığı muvaffakiyetli 
•erbeat gUreıler, bana Çoban 
Mehmedi yenecetl kanaatini 
Yeriyor, 

~ 
1 

Ankara Atıf M.B. mahalleti kuyulu 
ıokak No. 28 Selma: 

- Her ikisini tanımam. Fa• 
kat duyduklnrımın akaine Dinarlı 
kazanacaktır. 

Balıkeeirde güreş heyeti kaptanı 
Selman: 

- Çobanı serbest gllreşte 
yenecek, hele 3 sani1•e kadar 
sırtını yere getirecek bir pehlivan 
Türkiyed mevcut değildir. 

Eskişehir boreo. hanı kahvehane· 
ıinde Hasan Güler: 

- Çoban daha ayakta Dinar
lıya pes dedirtecektir. 

Okuyucnlımmızdan O. Nail: 
- Benim g6rDıtıme ıHre Dl· 

narlı kazanacakbr. 

Yurt lçrnde Spor 
Harek tleri 

Bu acı haber, bir anda yıld ... 
dırtm 11ür' atlle ıehre yııyılmıt. 
herkeıl bir ndlıe lm19tL Ay• 
dında bulunan 571nci fırka ku• 
lrıandenı Miralay Şefik Bey ha• 
kiki vaıiyeti anlamak için lzmir 
.. 17incl kolordu kumandanı Nadir 
l>aınya • derhal bir telgraf çek• 
lrılı, teUmat iıtemiıtl. Fakat bu 
telgrafa, hiçbir cevap gelmemlştL 

ne 
' • Güreş 

5-2 Yeni diler 
-

DUzce (Özel) - Adapazarı 
Gençl r Birliği ve Düzce Siyah 
bey z takımları araıında hara• 
retli b!r maç yapılmııtır. Siyah 
Beyazm pek az siiren hAkimiy~ 
tinden sonra Adapazarlılar rUz• 
gArla ber her hücumlara ba§l • 
dılar. HGklnı bir oyun yapan 
Adapazarhlar on ikinci dakikada 
ilk sayılarım yaptılar. Siyah Be
yaz henüz kendini toplamamı§h. 
Aleyhlerine verilen bir flrikikten 
ikinci goıü de yediler. Müşkül 
vaziyete düşen Siyah Beyazlılar.. 

J UçUncü sayıyı kendi kendilerine 
yaptılar. Birinci devre böyle bitti. 

• 

Kumandnn Şefik Bey (1) si· 
Yaai cereyanları daima takip eden 
lrıllncvver fikirli Ye kıymetli bir 
•ıkerdf. Çanakkale muharebele
rinde Mustnf Kemal Paşanın 
fırkasında yetişmiş; - hatta, Muı· 
taf a Kemal Paıa l 9uncu fırkadan 
ayrılırken bizzat tavalyeıi (ize• 
rl11e • onun fırka11na kumandan 
tayin edllmiıtt. 

a kan Oyunları için de azır anıyoruz 

Kendilerini toplıyan Siyah be• 
yazlılar yirmi llçüncü dakikada 
ilk &ayılarını yEptılar. Adapazar• 
lalar dördüncü ınyı ile buna mu
kabele ettiler. 

Oyunda kısmen hakim oyna· 
mıya başlıyan Siyeh beyazlılar 

ikinci sayılarını yapmakta gecik· 
medller ve oyun 4 • 2 Adapaz.ar
lıJarıo galibiyetiyle bitti. 

Bu zat, lzmire • 17 inci kol· 
Ordu kumandanlığına • çektiği 
telgrafa cevap alamayınca, eyvelA 
fıtka erkinıharbı YUıbaıı SolA· 
hattın Beyle diğer fırka erkin 
~. Umerasını kumandanlık claire
•iııe toplamıı; bu vaziyet karıı· 
~•nda alınacak tedblrlerJ mllza• 
tte etmek için mutaıarrıf weldll 
b tahrirat mlidUrtl • Fuat Beye 
•ber. yollamlıb.' 

Fuat Bey yanında kasaba •r 
rafından birkaç zat ile kuman
danlık dairesine gelmişti. Bunlar 
traaında Aydın dava vekillerin· 
den Ilhami Bey de mevcut idi. 

lımir Reddilhak heyetinden 
Relen telgraf •• ıu bale nazaran 
~ Yapılacağı ortaya koDulmuıtu. 

rada bulunanlardan • Hllriyet 
~. lUJAf fırkaaı heyeti tdarealne 
lllenaup bir zat, eneli 9&ylo bir 
•uıı aormuıtu. 
h - lımirlller; bize ılllba aarı• 
d n, gelin dnımana kartı koyan; 

11
1)orlnr amma.. Franıızlar, logl· 

1; er, ltalyanlar kAmlloo Yunan
tı arın müttefikleridir. Bunlar, 

1 abn Yunanlılara yardım edecek• 
•erdir. Böyle muazzam bir kuY· 
etıq karpıında naııl dayanırız?. 

tö rırlı.a kumandanı bu aual• 
Y • bu cevap YermiıtJ: 

111 - Eğer hükumet Yunanlalara 
d rııbarp etH, deditiaf% af bJ, bu 
,~"letlerinde müttefiklerine yırdım 
b ıneal muhtemeldir. Fakat Millet 

11~6~•ti1Aya tahammül edemez de 
lııUd • •ardır1a, dJtu deyJetler 

•bale etmez zannederim. 
Yine Hürriyet YO ltllil fırka• 

~.,;~ıJ Ml.ltekaU lıliralaJ lıl•hm .. 
~ Be;v 

Gtıreı federasyonu tarafından 
tertip edilen Avuıtorya, TUrkiye 
aüreı mftaabakalarının tlçQacthtl 
dUn Takıim ıltadyumunda bllyllk 
bir muvaffakıyetle yapıldı. 

BirlDci karıılaıaıada d6rt Uç 
kaybeden Tlll'k takımı, ikinci mil· 
sabakada uluaal takım ıUreıçile· 
rile bu kar11laımayı bet iki ha· 
kim bir vaziyette kazandı. Macar 
ıiateml ile çaJıpn pe:lallvaalarımı• 

zan AvusturJalıların aeri oyunları 
kuıııında bir parça bocalamıı 
olmalanua ratmen muvaffakıyet· 
leri bizim hesabımııa bliyllk bir 
kazançtır. GDreıçtlerlmfz bu mU• 
aabekalardan aldıkları neticelere 
göre Balkan oyunlarına ba:ıırla· 
aacaklardır. 

59 kiloda Ômerle, Viyanalı 
gUrqti. ilk on dakika berabere 
bitti. Ömer karayı kazandı. 

A YUıturyalı alt da ,ııreıtL 
Neticede Ömer pu•an heaablle 
galip sıetdl. 

61 ldloı Y aıarla VJyaoalı 
gUreıtt. On dakika beraberde 
bitti. Yaıar kur'ayl kazandı. 
Avuıturyalı altda aıreıtl neticede 
Y aıar puuan laeaabile kazandı. 

66 ldloı Yuıaf Ha1anla Viya• 
nalı gUreıtl. ilk on dakikada 
A•uıturyalı•Falk. Vlyanalı ayakta 
gllreımeyl tercih etti. 

Neıticede A•usturyalı ittifakla 
kazandı. 

75 kiloda Ankaralı Ha.eyinle 
Viyaaalı alreftL ilk On dakikayı 
HUıeyiD kuandL Ayakta gllrer 
me1i iıtedl. Neticede ittifakla 
HU.eyin kaıandı. 

76 ldlodaı Ahmttl• Vlyauli 

lki rakip yanyana 

aünıti. ilk on dakika berabere 
bitti. Ahmet kur' ayı gaybctti. 
Altda gUreıtl vt neticede Ahmet 
ittifakla kazandı. 

87 kiloda: Nuri ile Viyanah 
ıUreıti. ilk on dakika berabere 
bitti. Nuri kur'aya kazandı. Netl• 
de AYusturyalı ittifakla birinci 
ilan edildi. 

Son gllreıte aiu ı\klette Çoba· 
nın dalmt faiklyotl altında glireı 
de•am etti ve neticede Çoban 
puno hHahlle kazanda. 

Berabere Kaldılar 
ltdır, 27 (Özel) - Buraya 

ıelın Kars ldmanyurdu ile Araı 
takımı araaında maç 1 • 1 bcra· 
berlllde uetlcelenclL 

Galatasaray 
Takım, Macaristan Ve Ro

manya Seyahatinden 
Döndü 

Macariıtan ve Romanyada 

birkaç maç yapan Galataıaray 

takımı dlln Köatenceden ıehrlmize 

döndü, rıhtımda kalabalık bir 
sporcu kafilesi tarafından ıe· 

lamlandı. 

Romanya ki Bisiklet 
Müsabakası 

Bükreş, 27 (A.A.) - Dün Ro· 
manya bisiklet turunun ikinci 
etnpı, koşulmuştur. Hu etap 160 
kilometrelik idi. Etapı bltiriı 11-

raıiyle tasnif: 
Stoopan (Yuğosla•), Hrenıiyı 

(Romen), Fannlger (Yuğoslnv), 
Danlel (Lehistan) Nikolef (Bulgar) 
Davidiç (Yuğoslav). 

ikinci etap sonunda genel taa· 
nif: 

Deniol (Lehistan). Hremıiya 
(Romanya), Nikolof· Bulgaristan. 

Uluslar arasında genetl tanif
de birinci sıra Yuğoılavydadır. 

Ferdi koşucular ara&ında bi· 
rlncl Romen Mormoseadır. 

Bahkesirlller, Burıalıları 
Yendiler 

Balıkeıir, 27 (Özel) - Bugün 
ıaat 16 buçukta Balıkesir • Bursa 
maçına başl ndı. Otuzuncu aakf· 
kada Bahkesirln takımından Bey• 
kozlu Rıdvan birinci golünU yaptı 
ve devre bitti. 

ikinci d vrede Bursalılar seri 
oynad~lar. 15 inci dakikada hAki· 
miyet yine Balıkesirlilere geçtJ. 
Yine Rıdvan ikinci golU yaptı. 
Oyun 2-0 Balıkesirlilerin galibi• 
yetlle bitti. 

Perşembe gllnU Fenerbelıço • 
Balıkesir final maçı ynp1laccktır. 

Türkiye Şarpi 
Birinciliği 

bmirde yapılacak Tnrkiye 
ıarpi birinciliklerine iıtirak etmek 
Uzere lstanbul şampiyonları dün 
Ege vapurlle iz.mire hareket et
mişlerdir. Denizcilik Federnsyo• 
nundan Bay Rıza ile en iyi yel• , 
kencilerlmlzden P.ıemir Turgut, 
Şeref Sadi kaf t!e içinde bulun• 

maktadır. 

"Son Postan DID Mtl A atb AD et Kup DO 

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



ıo Sa1fa 

Biat Denizlerinde 
Ttlrkler Yazan: 

M. Turhan 

Piri Belı- Murat Reiıı - Hadım Süleyman 

- Tanrı Yüreğimi Görüyor Jan, Seni 
Yalnız Sevecetim ! . 

SON POSTA 

+ Son Poıta + 
lıtanbul cellı 'Yt para 

BORSA Si 
27 • 8 • 1931S 

TUrk Devlet Borçları 
Lira Lira 

M 7,1 T. B. 117,42JS il '•il Haslne B. &7,21 
'6 7,1 t.11. il 21,40 Dahllt lıtlkrH 94,2' 
'6 7,1 T. B. 111 26,-

Devlet Demlryolları Borçları 
Lira Lira 

lınaErsuru• 96,00 A. H. O/e 60 21,10 

Jan ellae ıunu 

lan kifıdı dikkatle 
okudu, betH41 H 

ancak ondan ıonra 
beklenilen cenbı 

Erraal 95,00 il Anadolu MI. 45,70 

Aaadolulnll 4S,05 ,, H. 99 100 42.00 

•erdlı 
- Adınızı ka 

•uı ediyorum, alkl· 
bımm kı;lırablllr 
ıin·z. Llldn ylni 
tekrar edt1orum: 
Papazların 8nlnde 
alnımı GpttUıtea 

10nra dudaldannı• 
ıın ne elime det . 

mealne, ne ltlr aık 
kellmHI fıaıldama 
11na mluacle ede• 
••m. Bea JGretlm 

de yaıayan ba1all 
unuduncaya katlar 
1.öyle kalacatım. 

Viı RuYa, onun 
ayaklarını 8per •lbl 
danandı Ye bu 110 
deyi bitirir ltltlrmeı 

Boayeteler E•hamı 
Lira Lira 

26,SO lı. a. ML 
,, • Hl. 

92 lat. Tramn1 

• ., Name 
llerkHB. Ô 

9,50 Bomoıatl 
9,50 Terlı.oı 

58,115 A. Çlınento 

Çekler 
Kr,. 

laterlla 1124,- il Liret 
P •• ,. .. ,_ 12,0& Dolar 

il F.Fran11 
1 Dolar 
1 l•terlln 

IO Ltret 

Nakit 
Krı. 

169,00 
U6,00 
625 
il~ 

Boraa 
L. K. 

J Mark 
20 Drahml 
20 Len 
2'1 Le1 

7,8() 
ıı,so 

10,30 

J T. L. içi 
9,71 
0,7962 

Krı. 
42 
24,00 
24 
17,00 

L. K. 
Kredi Fonalyıı 
1189 HUHI 122;00 
ltOI ,, 8S;OiJ 
ifil ,, 83,SO 1\ 

Mllbadll Son. 7.l 
Geyrl. ., 16,25 

Attan 932 
Mecldl1e 53,00 

Parla Boraaaı 
F Fr P. Fr• 

kalkarak elfal t3ke ~ 7,llT. borcu SO!l;Ô il Do'ar 11,09, ~ 
uıaltıa Saltan 114hmut Jana röntll nrmlıtl... o •. Baıakaaı :lft2,SO laterll• 71, 16 

- Taarı yllretlml 1arı1or Jaa. fark nrdı. Balaldır Şah 1H1iadl ltlyl1k \... J 
Seni, yine ıın iıtemedlkçe ralaatlıı ilke aabiltl idi y• Porteldalller oaa kaYUk -...-===;;;;;;;;;;;;==;;;;a=;;;;;;a;==~ 
etmlyetlm H yalnız 11vecetlml aallıyorlardı. Sultan Mahmut aDtGrttl, 

Gtbel kız yaalı ldL Ola bakımın· llllıı:eılıdl, Porteklılllere ufaldık edl· 
dan bu yaa dnrHI seçmedikçe al· r•rdu. Fakat iki hlklmdarın bahtı 
kiln kı11lamaı;dı. Llkla Vlı Runaıa iki noktada blrleılyordu : Aynı kııı 
sorlamaaı Ozerlae papazlar iti kitaba HY.mekte Ye a7•ı kıs tarafıadan 
uydurd•lar, lıHnllen nlk&hı yapblar HYUmemekte r .. 
Ye Matmaıel dl Suıaaın Madam dll Jan, her kadın ılbl, etrafında ılnal 
Sllveyra diye aaılmaaıDı mGmkGn ılnıl dolaıaa bu aıkı 11zmekte •e· 
kıldılar, clkmedl, ilkin dudatını bllköp sreçtl. 

OütDn de pek rlrlltttll oldu. Hint Sultan Mahmut kendine Bahldlr 
aularandakl bitin Porteklı ı••llerl Şahtan daha çirkin ıörlaOyordu. 
Dle- adaaıaa toplandı, ıeçltler yıpılda, Ôyle de olmaaa Safer Reiıln aman111 
toplar atıldı, yemekler 1enildl, oyun• •tkı kalblade alnlealp cururken 
lar kuruldu, aflnlero• etlealldl, ıiillD• baıka ltlr erkeğe bakamazdı kL .• 

P•rl• Boreaaında 
ParJı, 27 (A.A.) - Değerler 

bora&11, ı•çen hafta aösterdiğl 
iyi durumu terketmektedlr. Ma· 

halli piyaaa, ulu<Jal değerlerin 

aağlamlığma gUvendikleri için, 

genel olarak pek az dlltmek· 

tedir. 

Anıuluaal değerler intizam· 

aızdır. Altarı madenle e1hamında 

tiddetll bir reakıiyon aörUIU· 
dl ve Jaa, öncedea oturdufu yerdea Bunuala beraber kafa11aın bir tarafına 
Viı RuYaaın konafına ••çlrlldl. Ye•I Sultan Mahmut adını da yaımııtı. ~:.... ........................................ - .... -
Gtıcerat hlkGmdara Sultan Mahmut, Safer Relıl ltuldurmak itinde onu da 
o •Gnler içinde dltbla ıedlkllıl rlbl kullaama1ı ta1arlıyordu. ( Toplantll•r, D•vetler ) 
daYranmııtı, ber •tleacede H lıer Dlu'd• K•nll S•v•tl•r 
ılyafette bulunmuıtu. Oaua relin• Tlrk flloıunun Slnnten denize 
Yerdltl armatan, binlerce lira dete- açıldıtı tarlhtenberl nerelere utr•· 
rinde idi. Ô7Je iken uzun UIUD 3ıfir• 

dıfını, ne yaptıtını Vlı Run ılal 
ler dllemiıtı. Safer R61ıin hazlae1I gtalH 3treaiyordu, ona ı6re de 
Tnrklere yolladıfıaı ileri ılrtrek dalla baaırlaaıyordu. Kuka H Kat kalele· 
iyi bir armafan ıuaamadıfıadaı: do- rlnln yıkıldıtı ıüalerde 111 ıeceyi 
layı kendlal affettirmeye •anımııtı. 1a.daae katarak bu huırlıtı ıon 

lıte Hadım Sf1le1••n Pata filo•• kerteye cıkarmııb, Oiu aduını ba .. 
D;u adaaı önüne •eldlfl nldt Jaala 
Vlı Ruvaaın •• 11altan Mahmud•a tan bata lıtilak&mlarla donatmııtı. 

Hele kal•, yıkılmu ve •tınmaz durumu bu biçimde idi. 5aıde kan bir kıyaya çnrilmit albtydl. Türklerin 
koca olıa bu J•kıtıkııı n blrblrlae Sbenten oralara kadar ıetirdiklerl 
u1aun1•a çifti• araları• .. • ••711 Yardı, 
ilkin karıılıkh HY•I yoktu. Erkek blylk topların da ltu ka1ayı parçalı· 

1ama1&c•I••• inan beelenfyordu. Ka• 
gln geçtikçe artaa bir •tk ile karlllaı lede Jl1ecek buldu, ılllla H cepane 
Hvlyordu, kadın hlç ekıllml1ea bir buldu. Aylaroe ılrteek bir muhaaa• 
laat ile bu •nıl1e yllretlnl kap11ordu. ra1a halk da, Hkerler de rlle ıtle 

Ayaı zamanda kadın kocaaı ıı.. ıBttl• ıarebllirdl 
rinde 7Grlttltl aoaauı nlfuıdan l•· 
tlf ade edertk filo H kara ordumu (Arkaıı nr) 

Halk, Temsillere 
Çağırıhyor 

Eminönll Halkevinden ı 

Zafer Bayramı ıerefine 29 
Ağustos Perıembe Cuma ıttnlerl 

ıaat (21) de Evimizin Glllhane 
parkı içinde Alayköıklindeki 

Göıterit ıubemizde ( Sakaryanan 

Tayyareciai) ve ( Eski Adetler) 

plyeılerl oynanacaktır. 

Bu piyealerl g6rmek isteyen 
yurtdaılarımızın her glln 1Bat 
(17) den ionra Alaykötkll Çetlr
genlltine baıvurark çatrılarım 
almalarını dileriz. 

içinde teıkllat J•p•ııtı, Hladl•taoın 
en uaak kötelerlne kadu.. Adamlar 
ır3ndermek JOluau lulmuıtu, harıl 

Kartal Kazazı Mal Müdürlüğünden : 
batıl Safer Relıl ar•1ordu. Fakat Mahalleıl MeYkll Cloal EY1afı 
onun izini dahi b•lmak mlmk1ln 
olamı1ordu. 

Metre S. 
M. 

Beher Muhammen 
metre Kıymeti 

M. 
L K. L K. Sultan Makmut, Vlı Run1a karı• 

bir idile tlbl hareket ediyordu. ÇGa· 
kil memleketin çotu Bablr ot•lla• Peadlk Çamhk Abıap Ha• Alt kat 1 O· 

1 "' rapça Balı- da 1 Kiler 1 ~ranın ye onlardan a ıamak ıuretlle O 
~•il Köık. heli: at kat Şlr ıahın elinde idi, Olu adHıadaa 

batlı• bir nuç topratı JOk ılbl hlL etrafı Kori-

28 Atuıtoı 

ÇAPA MARK 
Hububat 

Unları 
. ' SIHHAT ve KUVVE 
-~ VERiR 

•• 

Taklltlerlnden 
•akınınız. 

SUMER BANK 
Umumi Müdilrltlğilnden: 

Bankamıı nam ve hesabına Anupaya mDıabaka Ue mubt 
1anayi mOhendiılitl tahalll için on talebe gönderllecelrtfr. 
Biri Ünlveraite kimya ve elektro mekanik ıubelerl mHunlan 
•e diğeri de lise mezunlarına alt bulunmak Dzere aym ıaman 
iki müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

MU••b•k•Y• glrebllmek için f•rtl•r berve,hlatldlr ı 
A - Üniversite kimya ve elektro mekanik ıubelerl mezunlara itim 

1 - Tllrk olmak 
2 - Y aıı 20 den 25 araaanda bulunmak; 
3 - Aıkerllk Yaziyetl muntazam olmak 
4 - Tam ııbhatll olmak 
S - Üniveraite kimya ve elektro mekanik 

ıubelerinden ıon Dç aen• zarfında diploma 
almıt bulunmak 

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

1 - Tftrk olmak 
2 - Yaıı 18 • 25 araaında bulunmak 
3 - Aıkerlik vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam ııbbatll olmak 
5 Bir Ttlrk LiHslnln ıon llç Hne 11rfında 

iyi derece bakaloryasını almıı bulunmak 
6 Bankaca lıtenıcek kefaleti Ytrebllmek 

Kayıt için Somer Bank umumi MlldtlrllliDnde Kimya 1aaa,U 
ıubeıine mllracaat edip aıatıda yazılı veaalkl vermek llumdar, 

1 NUfua tezkereli ••ya Noterlikçe mllaaddak 
auretl 

2 Mektep ıehadetname1l ••ya noterlikçe 
mllaaddak auretl 

3 Aakerllk vaziyeUnln Avrupaya tabılle 
gitm•A'• mini olmadıtana dair aıkerlik 
Yeaikaaı 

4 - Sıhhatte oldutuna dair Şarbaybk doktor
luğunca taıdikll ııhhat raporu. 

S - Dört veaika fotoğraflıl 
Kayıt müddeti 15 Eylll 935 tarihine kadar olup bu tarlbtu 
aonrakl mllracaatler aureti kat'iyyede kabul olunmıyacaktar. 
imtihanlar EyJOI ıonunda yapılacak olup kat'ı gtln ayrıca 
bildirilecektir. 

0 ada fH Portekiılllerln demek olup dor 1 oda 1 
kendinin ıultaahta Vlı Runnın h1tflle aandık odaıı Bölge San'at Okullarile Yapı Ustas 
J•ııyordu. Bu IQtuf, ılyHal hHaplar• l bell. 480,60 00 00 960 00 
dan ileri •• ıı,ordu. Çaaldl Amiral d8 Maltepe Feyzul· Okuluna Alınacak Talebe 
SilHyra • buıan de Hindiıtaada H Jah C. ayazma. Tarla 00 882,00 00 05 44 10 
ba1ka 1erlerde yapıldıtı albl· cahil M 1 B s A 00 176,70 00 60 88 35 Ku··ıtu .. r Bakanlıgı"' ndan• halka kendi dillerini lııoauıaa n a tepe oıtan • rsa • 
dinlerini taııyan bir blkOmdar 1ı.. " kuruçeıme 

ğ l A 00 913 00 00 08 73 04 terip o balkı kale ılbl kullanmak 81 ar yo u raa • Ankara, Aydın, Bursa, Dlyarıbek;r, Edirne, latanbul, lzmlr• 
politikuını 1Udü1ordu. Sultan Mala- "Ayaxma" Tarla 00 459,00 00 07 32 13 Kaıtamonu ve Konya Bölae San' at Okullarlle Ankara Yapı Uıtdl 
mudu Oiuda tutmaaı bu yüıdeadi n ,. Eıki Sellbl- Okuluna paraaıı yatıb olarak talebe alınacaktır. Bu okullar 
onu kullaaarak Gacerat, l•rat toprak· ye yeni Sa• alınacakların: 
larını da elde etmeye hasırlanıyordu. kıs •taç Aars• 00 193,00 00 40 53 20 1 TOrk olmalara, 

fRkat Sult.ın Mahmut, kuklad&a Boıtancı yeni Ka· ld1 •- 17 d bil Uk l al n 
baıka bir 1•1 olmadıtı halde büylk 060 00 10 206 2 - 13 yaıından çil•, yaıın an Y 0 mam a ' 
.. tehllkell bir kuruntuya k•p•lmıı,tı, riye Tarla ()() 2 ' 00 00 3 - En az bıt aınıfb bir bkokulu bitlrmiı bulunmalara ıartUe 

Yukarda •azılı taııtıız malların peıln pıra ile aahlmak Ozere 1 llb l 3/E t•J/1935 Sah -"ael Jaae 16nOI nrmlıti. Vak tile 1 d k lıteklilerin bulundukları yer erin ay arına Y u •- 13/8/935 GUnlemecindeo itibaren 15 gDn mDd etle açı artbrmaya b ı · ı~ 
Behidlr Ş•hı sa.anadan ııkara• kıs, konmuıtur. 28/8/935 Çarıamba 1l1nli aaat birde ihaleleri icra kalı• ıGnO akıamaaa kadar bir dilekçe, okul diplomaaı veya e ıeu 

~~~mdl o da~•~ı_..~a'-L~~~----~~~~~~.;.....~~~~--~~~~--'-~~~~-~.-.~~__,--~~----------
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Fakat Salt Beyin cevaplannda, 
kAff derecede hararet yoktu. Bazı 
aözler ve kelimeler, ağzından dö
kUIUyozdu. 

Lakırdıya, aık sık karısı da 
karıııyordu. Ve .. Her söz söyleyi
Şind de, kendini göstermek 
latlyordo. 

O ; kahve içmlye başlar baş
larnaz, az · kalıın bir kahkaha 
hAsncak ve rezil olacak tım. Kah· 
Vo fllcanını dudaklarının hizasına 
kadar kaldarmı~tı. Kahveyi, fil· 
ca dan içmiyordu. Evvela azar 
aıar tabağa döküyor ve ıonra 

tabaktan içiyordu. Benim ; dikkat 
'e hayretle bakbğımı hiısettl. 
'Yin kııa bir kahkahadan aonra: 

- Kahve içitim, tuhaf.nıza 
attu, değil mi gUıel!m. Ben, 
Çayı da böyle içerim. 

itte, çok memleket gezmek 
ln!anı garip adetlere alııtmyor. 
Ben dı buna lrımlılardan alıtbm. 

OedL Ve yine bir yudum kah· 
•eyi tabaktan sllmUrdükten sonra, 
il 'f ttl: 

- Hayatımda, okadnr çok 
ıoyabat ettim, okadar garip ıey· 
ler tiğrendim ki... Bunların ço• 
ğunu t rkcdemlyorum. Meaela; 
hlr Rus profısörtınUn, piyanoyu 
te.ra elle çaldığına görmUı, bunu 
lnerak etmiftim. Acnba nasıl 
Yapılıyor, filin derken; ben bunu 
adet hallne getirmeyeyim mi?.,. 

- Tuhaf ıey. 
- Evet.. hakikaten tuhaf de· 

ğU ml?.. Sonra, Kırımda iken 
hlr Ruı piri Ue tanııtım. Bu 
adam, ıllrlerinl daima 11rtoattı 
Yatarak yazdığını aöyledJ. Ve 
hunun insana daha parlak Uhanı• 
lar verdiğini de ilfive ederek 
bana da ıUrlerlml böyle yazmamı 
lav iye etti. 

- Demek, şiir ya,ersınız? 
- A .• tabii... HergUn, bir tiir 

Yazarım. Şiirlerimin en çok be· 
ionllenlerinl derhal bestelerim. 

- Ne l>ahtiyarsın • 
- Sonra.. Mutlnka o ıifriml 

l'ağh boya bir tablo halinde de 
teıblt ederim. 

........... Ters elle piyano çalmayı pek 

[ u. 

ç 1 
merak ıtmlıtim. Şimdi bu garip 
kadın ıalrllğlnl, tiirlerhıl beatel .. 
d"ğnl 'e onlardan birer tablo 
vUcude getirdiğini ıöyler alSyJemez 
artık merakımdan duramıyacak 
bir bale geldim. Derhal piyano· 
nun yanına gittim, kapağını 

açarak: 
- Şu halde, bize bOyllk bir 

lntüfkarbk gösteriniz. Bizzat bes· 
te!ed ğiniz o güzel şUr:erinlzden 
birini dinletmek saadetınden bizi 
mahrum etmeyiniz. 

Dedim. 
Halamın açtığı uzunca blr b h· 

ee bliyUk bir alika göıleriyormuı 
gibi davranan, ha:buki ku"ağmm 
birini bizim konuşmnmızdnn &)ı~ 
ramıyan Sait B y, b ' rdenbfre 
mendilini çıkardı. Alnında ve 
burnunun ucunda beliren terleri 
kuruladı. Ve aonr ; yarı korku, 
yan nezaket hissedilen bir fııılh 
ile: 

- BüyUk baoımefendi konu· 
ıuyorlardı. Belki rahatsız olurlar, 
Suzan. 

Diye fuı.ldadı. Suzan hanım, 
hiç oldırmndı. ince ye uzun 
boyunu daha dik ve uzun gö&te• 
ren edalı bir bal aldı. Ellerini 

kalçalarının liıtlinde ge:uUrerek 
vllc.udunu hafifçe çalkaladı. 

- A.. Niçin rahatsız olsunlar. 
Fena mı?. Onlar da dinlerler. 

Dedi. Kudret ve muvaff aki
yef nden emin bir ı:ın' tk r 
gururile piyanonun başına geçti. 
Taburenin OstDne dimdik yerJeıti. 
Parmaklarının tenml tto:dan 1Bğa 
doğru baştan başa gezdirdi. 
Sonra, düz ve kısa kirpikleri 
orasından biraz patlakça görUnen 
gözlerini gözlerime dikerek: 

- Size, no çalayım, gllzelim? 
Mazinin saf aııı.. Bir knlp, böyle 
ıevdi.. Yıldızlar diyor ki.. Bir 
aşk hıçkırığL. Heyır, ben ve son .• 

Ah; durunuz; durunuz; iyi k
hma goldl. Sait için yazdığım ve 
best lediğim b:r ş;irlm \•ıırdı. Sait 
buna bayılır. Bakalım ıiz nasıl 
bulacaksınız? •. 

( Arlraaı nr) 

üdürJ ·· ğünden: 1 
1 - Malteped~ Tüfün EnıtitUsUnde yapılacak 8000 lira muhammen 

bedelli kalörifcr t siaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Şartname ve projeler Kabntaşta Levazım ve Mübaynat Şu

besinden 30 kuruv bedel mukabili alınabilir. 

3 - Eksiltme 4110/935 tarihine rastı ynn Cuma günll saat 14 de 
Kabataşta Lovaıım e Mnbayaat Şubeıindoki Alım Komis· 
yonund:ı yapı i cakbr. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 ıayılı kanunda yıızı'ı 9artlar 
dahilinde muayyen glln 'H saatinden bir saat evvel (600) 

liralık teminat ye teklif mıktuplarile mezkür Kotnisyena mUra-
cnaUarı. ''4888) 
--..._ -
Türk Hava Kurumu 

lstanbul il Şubesinden: 
il şubemizde bağla Yirmi yedi kamun Şubemiz için isimlerine 

rıunıunesl veçhile birer kırlstal lu·ha yaptırılacağından isteklilerin 
eksiltmeye girmtık üzere 3 Eylül 935 Pazartesi iIUntı saat On beı· 
~ağaloğlundaki l l ıubemize müracaatları. "-4979,, 

-~ uhayyer 
U D R ve 

an Şevki 
YAGSIZ KREMi 

RFOZ 
ılYilceleri ıetirlr • .._ ____ _.., 

SON POSTA 

Yeni Netrlyat: 

Hafta - Peynmt Sdanın ıehlr Ye 

ta biat fıkra.ile batla yan "Gizli aık,, 

lımrnde enfes bir romanının ilk tefri

k ıını koyan hafta bu ııayııında ıu 

yazıları lhtln ediyor. 26 • 30 atustosı 

Miralay Reıntla Şekibla kahramanlıAı; 
ünlnrıltelllerlmizia on bet aOnlük 

askerliği, imtihanları, terhlılerl H 

ditor yazılar. 

idare Mecmuası - fç lıler 
Bakanlıaı taraf mdan her ay çıkarılan 

"İdare,, mecmuaııaın 88 inci uyııı 
çıkm ştır. Bu nOıbu nda dahiliye 

memurlerım allkadıır edecek reami 

l: ınmdan ba .. a lbrabim Alinin ''İdari 
ve A ;lli Otorıteler,. ve Haaıın ŞukrO 

Ad.ılın, "İdaren o kazai murakabe6ine 

Eıit muhtelif •İstemlere ait etUdlerl 

vardır. Taniye ederiz. 

._.,...._,..;;;• • ·-==- • •omı••· .... - ........ -- ·------· ... ·- ._. 

p· r. i r im Zati.-
Belediye karş a n 'a Pıyulotl 

caddeı ode No. 21 
H rpn öf edeıı ıonra hutalarını 

kabul eder. 

Kuvvetlilere Sıhhat:. 
OUINiUM LABARRAQUE.ın 
yemekten sonra bir likör 

: kadehi miktartnda istimali • ~ kısa bir zaman zıırfında 
: en kansız hastalar kuvvet· -E lerinl lktisab ederler --=----- · --------· --

Sayfa 11 

şaraDı aım lıdırı r. 

Dr. 

BOtOn Eczanelerde hven 
fiatla satılır. 

EM VA Sinir ve akli 
talıkları mütelıauısı 

l<a ı ÖJ Bahıır ye l .crl aokık Tel. HTiH 

1 . 
.l/ngl'ec.to-/o-r ,C g_o(t{( ~,- j 

tlıl(goJ. f.-Soo 

a k m m ·· dürl_ ğ .. • • 
Anknr~ım en mutena yerlerinden olup mahallinin krokisi yukarıya çıkarılmış bulunan Bel diye 
d ,?iresi ciyarında vı Anafartalar caddesi Uzeri .ıde Tabtak:ıle yangın sahası dahilinde 732,24 metre 
murabbaı,daki müfrez ar anın tamamı Sümer Bank Umum MUdUrlüğU tarafından atılığa 
çıkarılın ştır. Fazla izahat almak hteyenl rln Ankara'dı Umum Mlidllrlük Muhaaebe Müduriyetine 

h:tanbul'da Sümer Bank Şubuinc müracaat etmeleri ilin olunur. "2333., "5091,, 

• 



2 ve 20 komprimelik .. ambalajfard• 

bulunur, ı 

Ambalaj ve komprlme1erin 

'~zerinde. halisliQin .. timsali• 

olan EB"markasını arayınız. · .. 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

AHatelerl ı Karakli7 KaprOba~ı 
Tel. 42H2 - llrk .. ı Mlblr•anade 

Han Tel. 22740 
~---.. cm ..... 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 28 Ağuı· 
toı ÇARŞAMBA sıttnU aaat 
19 da Ayvalığa kadar. (5092) -IMROZ YOLU 

KOCAELi vapuru 29 Aiuıtoı 
PERŞEMBE gUnU saat 16 da 
lmroıa kadar. ••5 l 17,, 

Tr•bzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 29 

Ağuıtoı PERŞEMBE gUoU saat 
20 de Hopaya Kadar. 0 5118,, 

Mersin Yolu 
INEBOLU Yapuru 30 Atuı· 

toı CUMA a-aao saat 11 de 
Menine kadar. 0 5119,, 

lat. UçUncU icra memurlu• 
ıundanı Mabcuı Ye aatııı mukarrer 
buluDan dollumaya mabıuı muhtelif 
cln1 H muhtelif (aotrop), (lıi.olaa1tll) 

H laİr maklaeferla utııı 31 - 8 • 3S 
CumartHl ıtatl Hat 11 • 12 ara1ıa· 
da birlaci açık arttırma ıuritlle Def· 
terdarcla FHhaae fabrika11 ittlulln· 

11111 ................ lli .. l•t•n __________ , deki fahrikac!a 1atıiacatıadan talip· 

I
• lerlD mezkür ıln n mahalde bulu· onon r__ aıcak memura müracaatları ilin 

. 
Müşterilerine: 

BomontJ Şirketi latanbul ıif• bfra11 müıterllerl araıında 
1935 Haell yaı ayları için: 

BiR M0sABAKA TERTiP ETMiŞTIA 
Her tlıede etiketin albnda numaralı blr kiğıt vardır. Bu numarayı 

alanlar aratıntla her ay olhaye\lode bir noterin kontrolu 
albnda mtlıabaka yapılacaktır. 

Verilecek prlmler 100, 60 ve 30 lirdır 
Mllıabakada kaaanaa numaralar her ayın S inde ıu:etelerle 

UAa edilecektir. Kazaaaalar ayan ylrmlıioe kadar 
ılrkete mlracıat etmelidirler. 

Şirket, dtlkklDlarda n lokantalarda n•maraııı ıiı• kabul etmemelerini 
n tiıelerln tllerlerindılri n1llllara k&fıUarını muhafaza eylemelerini 

1aym mütteril•rinden rioa eder. 41•••-••"' 

,.., ••• :-; namen bu günden 20 
kuruş~vererek bir kahp 

Glbbs-Tuvaıet 
sabunu almakla temin edebi-
lirsiniz . " 

Glbbs-Tuvaıet 
sabunu, bir kaç gün zarfanda, 
cilde en saf parlaklığı ve en 
nazilC yumuşaklığı verir ••. 

_ .. Zararla maddelerden a'ri olup 
en mükemmel sabundur. 

iktisadidir 
-her keseye 
·;-; · - eıverlşlldir 

o'unur, (13978) 

ADEMi iKTiDAR 
Ye 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Galata Posta Jcutuao 1255 

Öne111ll Bir Bllmec• 
Kuula7 Cemiyeti Eıainönl kazuı 

berkHtea ıoruyor: 

l'-s t-•-ı-ı--M 
Bu kelimeyi dotru okuyanlar yıı

karıki çerçeveyi kHip kıllmHla 
dofrUlunu eY adreılerlle K11tlay 
EmiaönCl kua baıkanlıtıaa S Eylül 
•kta•t•a kadar ıönderainler. 

Kelimeyi dotru yanalardaa bir• 
çok klfiye 7 EylGI Cumartul •ktamı 
Takılm bahçe.indeki KERMESTE 
kıymetli hediyeler nrilecektlr. 

111//J--• Yeni çıkb ~--.. 

AVCILIK ve BALIKCILIK • 
Avcı Mahmut Salih Fi : 40 

latanbul Asllre Birinci Hu
kuk fıl.ahkemeslndenı Kotonou 
!\flony• nklli Ne1im Baroku tara• 
fından iıtanbulda Çakmakçılar yoku• 

tunda 16 numarada mukim Bulıurlu 
Zade biraderler tlrketl aleyhine mah
kememiıln 935/569 aumaruı tahtında 

ikam• edilen iflb davuıadan dolayı 
lkametıihı hum meçhul bulunan 
Bulıurlu zade biraderler tlrketlne teb· 
illi muktezi lıtida ıuretinin ·n iltlmaı 
için dantl mutazammın tuUr kıhna-

cak davetiyeaia hukuk uıulO muha· 
kemeleri kanununu• 141 inci maddeıl 
muolblace arzuhalin 20 ıln müddetle 
lllnen tebliğine karar verllmiı oldu· 

tuadaa •umaileyb Bulıurlu aade bi· 
raderler ıtrketl ltbu arsuhale mhkür 
müddet içinde cnap nrıneditl n 
l.tlmaı için tayin olunan 16/9/35 tari· 
hlH mGaadlf çarıamba gGnU 11at 14 
de mahkemede lslı:ı:at veya bir vekil 
bulundurmadıfı takdirde hakkında mu• 

amelel ııyablyede bulunulacağı dava 
arıuhal n danti7enin teblltl maka
mına kaim olmak Oyere ilin olunur. 

(13979) 

•-----... Jt Aiu"toe Ou•arted ı_ü•ü n akeamı 
Ka~ıp - Tıp Fakült11lndın aldı• 

.-----•1\1~ tım 667 numaralı hüviyet cUıdanımı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan hük-
mü yoktur. Emine Abdi 

Balaoeıinde 

SÜNNET DOGONO 
_____ __... ..... --------

Son Poıta Ab,bauı 

L uıa 

-
Beyoğlu • TUnelbaıı • Y enlyol 

Kız ve ALMAN Lı·sEsı· veTlcaret 
Erkek mektebi 
Tam dnrell liH • Orta tioaret mektebi •Lisan öğrenmdk için ihzari ııaıfiar. 

Derslere 9 EJNI Pazartesi ba,ıanacakt1r. 
Kayıt muamelesi 2 Eylôlden itibaren Pazardan baıka herglln 
aaat 8 den 12 ye kadar nüfus teıkerHI, reımt aıı klğldı, aıhbat 
raporu, taıdlkname veya tehadetoame ile müracaat edllmeıL 
Faıla taflillt için mektebe mUraott.a' veya .W941 -'4942 ye telefon edllmeıl. 

TDAS ~IÇA~I 
0,10 % İNCELİGİttDE DİD 

HALİS İSVEÇ 
ÇELİGİLE >APILMISTll2 

HEQ YE~DE 

ARAYINI~ 

TİCAQETHANESİ 
TlllfOI; 42878 • Tılarıf: lstı!IHI Radlım • ,, it 1111 

Kültür l)irektörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKl'IR. B:rlnci SJNIFLA• 
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha evYelkl doğumlulardan arta kalanlar alınacak· 

tar. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-
•• LULE kadar bulunduklara yere •D yakan okula, çocuklar••' 

kayıt ettirmelarlal velilerdeo rlca eder. u5015,, 


