
Halka Zorluk Memur1ar 
işlerinden Çıkarılıyor 

iki Memur Derhal Veka-
let Emrine Alındı 1 -~ 

Bunu Bizzat Finans 
Bakanı Tatbik Etti 

Şehrimizde birkaç gün mOd
detle incelemeler yapan Finanı 
Bakanı Fuat Ağrah, ıu ınnlerd• 
Ankaraya d6necektir. Fuat Ağ· 
ralı, lıtanbul Ye Beyoğlu tarafla· 
rındaki Maliye ıubelerinl teftiı Habe, imparatoru kat'I karar1nı verdi: ltalr• tecavUze baflar batlamaz kendisi derhal IUlnı• 
et.mfı, bilha11a lıalkıa iılerlolo harp edecek. Burada it.ıra aakerlerlnln Afrlkar• aevkl ••nasındaki vedal•tma vaziyet· 
çabuk bitirilip bltirilmediji Oze- lerlnl görDroraunuz. Son haberler altıncı aarfadad1r. 
rinde durmuıtur. Bu mllna1ebetle •-====:::ı::::m:=--=------------!""--=--------;...,,=:::::ıc11.....,-=-==-=-=-=---=---
lıtanbul tarafmda Y enlcaml ve Ç k Ô ll B ' T db • 
Hocapaıa ıubelerlle Beyotlu ıu· O nem lr .1 e iT 
belerlnden bazılarını çok ince bir 

-;iki memar11 bizzat .-ekilet ••rl11• teftiıten geçlrmiıtir. Bu arada iki V.o•;,,zünün Clakkı r/'.ı•m .. 
oleı1 Fiı .. n. ••k••• Faat memur, kendilerine yerJlen kljat• At :::1 ..1...1. ~ A 4 

. lar... blı aebepıiz pciktlrdlklerl 

-M-_; ..... j',-·.l-lı-:--·--· ..... ·- - ı:Dvı:~1:~ ::!:~·r::!:.J::: . seye Yedirilmi11ecek 
Halkın lılerlnl geciktiren bu me- . ~ 

Kruvazörü murıar hakkında ayrıca 11anunı 
takibat da yapılı1or. 

Ve Bir HabBr z ·-· · · · · · · · · · · ~--
B•rlloden, Atinada • çıkan 

P•trla l'Bletealne verilen bir 
haberde, Buyuk harpte Çanak· 
kale Botazı haricinde batan 
Midllll lıruvaı6rlntln ytlzdlrlUmesi 
IÇln bir teıebbUı yapılmak iste· 

---~~llit ı.11.-.ı •• 1ıee: ...... 

Ordu Terfi 
Listesi Çıkb 

(Dokuzuncu Sayfada 
Okuyunuz) 

--- ----
Türkigenin 

En Büyük 
Panayırı 

Bunun latanbulda Kurul
m~aı Düıünülüyor 

. ·Ankara, 29 (Özel) - Öğren• 
dliim• ı&re, Tllrkofi1, TOrkiyenln 
en blyllk ArtıuluMI pan&yınnı 
lat_aab.ulda yapmak dlltOnceal 
tlıerlndecllr. TUrkoft• bu maksatla 
lataabal oft.inden bazı malümat 
latemfttir. Verilen haberlere g6re 
blw "Pan•yır .-.ı,. için tahıi
ıat ahaıru, latanbul panayırı 

~ Oıd••r•lt•ralll 1.,.ı ''••••, Sll•g•aal•• •6lıl••l•I ıa,ı. lc•p•ttı 937 yıbotla .. rapalmaı olacaktır. 

Cniverslte Böyle MI Yapacaktı? -

. Yeni Bir Bina Yapılırken •• 
. 
Koca Si nanın .. •• 

On üne 
Gaseteler, haftalardan beri, 

Lelodiyenin hayırla bir karannı 
alkıılayıp duruyorlar: 

Belediye, Y enlcamiin etrafın• 
da ki bUtin bf naları lıtlmlik edip 
Jılctaracak, ve TOrk mimari tarl· 
hinin bu eti kıt abldea'.nl mey• 
dana çıkaracakmıı. 

Bu uğurda yUı binlerce lira 
•artına lüzum göstermiyen birçok 
elzem ihtiyaçları vardır ki, bele
diyenin bütçe imkAnsıziağmı ileri 
•Urmesl yüzünden temin oluna• 
llııyor. 

Fakat tarihi değeri olan uer• 
ler, nice zamandır okadar ökıDz 
bırakıldılar ki, •• mllbrem lhtf. 

' C Onama J üa•I Jlıcle ) · 

En Güzel Abidesi 
Perde Çekildi 

........ 

Fazla Mahsulün 
. imhası lst•ği 

Reddedildi 
lzmlr, 2-7 (Ôıel) - Bab Ana• 

doluıu incelemelerinden döndOk· 
ten aoara lzmlr Palaı oteli aaloa· 
lanada Ek•oml Bcır..mu C.W 
Ba1arla. izim ihratcalarlle ara
ımda geçen bir muba'fer•1I 
kaydetmeyi faydah buluyorum. 
Tecim ve endllıtri odaaıoan 

bu Mlonlarda 'ferdlti tölen
den önce., tanınmıı DzOm lbratcı· 
lanndan Şerif Remzi •• lımirU 
Tallt, Ekonomi Bakanına OıDm 
fiyatlarının dltkUnlOk 1ebeplerlnl 
izah ediyorlardı. Bir aralık lzmlrll 
Talit: 

- Bb bu dakikada Uzam 
mOıtHlllnln Ye Türk matbuatı• 

nın nazannda ıuçlu mevkideyiz. 
Beraet etmek lıteriz. ÜıOm lb-

rat~Jarı mOı· 

taball aleyhin• 
lateyerek ha· 
reket etmlt de
lildir. Mo.
tablll ıeçen 
yıl neden ae• 
alnl yOkaeltmi-
1ordu ela, bu 
,.ı ... çakan
JW. Bana ka· 
hru meaele 
mDbalağa edll
mlftir. 

Ekonomi Ba· 
C•lil Begn Juılr kanımız lzmlrll 
p•nagırı111 aç.,.kera Tallbn ıoru-

ıuoa ıu cevabı yerd~ . 
- " Efkln umumtyenln •• 

mlıtahıilin, ıunun Yeya bunun 
aleyhinde hnknm verdltlnl bllml· 

yorum. Ônc•d•~ ılze Tlrk köy
ltııUnU tarif edeylmı köyllmOz çok 
kanaatkirdır. Şikiyıti bulunma• 

( Dnamı 9 u.cu 1Gzde ) 

Zi.nil"' 
Köşelerinden 



2 Sayfa 
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(Halkın Sesı) 
Tarihi Eserleri 

Meydana Çıkarmak 
için Neler Yapmalıdır? 
Evvelki gün, Tur!c Tımhi Tetkik 
Cemiyeti, .filaıyada, Denizköı
Jr:inde ilmi bu toplantı yapmıştı. 
Bu toplantıda anemll blr söylev 
ıöyleyen Bayan Afet, tarihi eser
lerin meydana çıkarılmua yolun
da halka dDfell vazifenın büytik
lilğlinden de bahsetmiştir. Dün eh 
muharrirlmiz, mahtellf ki.ımelerle 
g3rUımüş, n onlara yukandakl 
mali aormuıtur. Aldığı cevapları 
aoağıya yazıyoruz: 

• 
Fatih Rızapap aokatı 27 

No Fethla 
- Birçok misaller patermittir ki 

ıerefll TOrll tarililiııln kökfl, tarih 
kitaplarında göaterllm ....Jeria çok 
daha ate.sindedir. Sonra, •i•cut tarlla 
kitaplarının hemea laepalade Tlrk
lerim. ıade cenk ••ydaalanada.Jd 
mu YaffaklyetlerlodeA baıa.ohmmakta• 
tlır. 

Halbuki zaman saman meydana 
çık• Wrçofa Y .. lkalar, aad• ... 1rç1 
n akıDCı cllye taaaaaa Türklerba 
lrOltOr aahuıada çok öaemll •erler 
nnfflderfnf l•bat etmektedir. 

Yapılaa ve yapılacak o1H tluhıı 
incelemeler, Türklerin, kUltGr alanın
da da dln1a mllletlcrJne 3uyak 
olduklaııaı &.bat edecektı. kaaaaba
de1fm. Bu ı•efll dava11 labat 1olua
da glSatcrlleceİ< fedakirlıkfarı lftfharhl 
omuzlamıyacak tek Türk taHYYUI 
edemem! 

Yalnız bence halka h yolda ne 
rlbl W.mltl• ılıtlebll•cetlnin, naaıl 
hlDMt el.aalMl.c.etiala atr.etilmeal, 
Hlatılmuı Ua.ıaMilr ..... thıcle,t-. 

Çünkü bwıu xapıaadu IWka b11 
rolda çahım•J•. yard .... ppmaktaa 
kAfI derece fıtifad• edllebllecettal 

* S.metya, lfık._ ••> ... , • 
No. fi Mne, lllfeb 

- Bilılit •ı· plb .... lfıtem 
claJıUllade caheJ,dıldaa IODH, tulJİI 
~ederi meydana çıluımM stç d .. 
fildlı. 

Ti Amerlkadan lialliıp l.taabuJa 
ıeleaferla yaptıkları kudarclaa al
dıkluıı la-.ıl neticeler, bu hakikati 
lıp,Ma ktfidı. luaaatlacleılm. 

* Kadık8r, T...- eoll•i' 11 
numerMlla-•dettlm 

- Iuihl uerJerl meydana çıkaıma 
rolwada haJka terettap edea nzffealn 
ehemmiyeti blyGktOr. Bayan Afetin 
ded!ff ıibf, •u ltcfe aade Tltrk tarihini 
tetkilt CHUp.thaı. faaıt1ett •• pyrett 
klfl 4-tucür. 

SON POSTA 

L .. 9 

Çok Yazık! 
• 
ır Anıt Kaz a, Kürek 

Yıktırıldı 
ı.tanh bua Hmt[erludekl 

tari Ç9flllti ria yalakları parça 

fbr. Beykozcl* meşhur Gll.
rUlr Emim ishak ajaıwa ça,mlakl 
çe uin · n iJri t•rafıadakl 1alak
lar da kırılan amtlu arasmdadir. 
Bu çepıeam yalakları u I amtın 
temeli ima yule,tirildiği içJu 

yenB••ı.r.lile de bakla yoktur. 

20 llldefrln Pazar Genel 
MUfus ••ıımı 

Cümhuriyet rejim· oiıı Türk nti• 
fıılu lberiııds yaptığı tesiri n 
Yardığı en 111tlabeı neticeleri 
göstereceği için yalnıa bizleri 
değil bilfün dünya11 da ilgl-

Bu faı..tll ewla bir dU1Un- ( 1 
ce il ..-.edilclijhıi bir mubar- -----------.....ı 

lendkecektir. 

riHmiz htlHlr etmlftfr. Vardığı Yıkılacak 
netice la çolr acıdır -.. fUdur: J 

Beykoıda f>fr zat bayyanJara Evler çin 
lıı•ı•alalc pçtitfnl Heri dnnftt 

hnua lnllne ~eçmel& lçm de ya• 

!akların kmlmaaından baıka çire 
ltulamıyar hemm bu cirum 
Abldelerf, kazma darbelerile gjlrUI 

gürül yıktırmııtır. ı.tanbuldakiler 

da bay la. olmuıtur. 
B& btma inanmak istemedik. 

Yalaklarda ıu- toplanmamaaı Ye 

haynnlan11 ~meme.ı için birçok 

ıeylor tatbik edlloblllrdl. Meaell 
1alakluıa tlltlhae dUalr pamıu· 

•k geçlrldlğl rlbl altlarındaki 
tielilder de geaitletlebllirdl. 

Umumi Evler 
Pazar Tatili Yapmaları 

tazım Geliyormuı 
Ber,oilu kaymakamlıtı hafta 

tatili kaaunundald sarahate daya
aarak umumi evlerin puar glln• 
lerl kapalı olmasına lllzum ıöıter· 
1Di• fakat belediye bu evlere 
•afta tatili ruludJyeai •ermlı 
lnllunmuıtur. Bunun Uz.erine fı 
Ttı2e Bakanlıiına akaelmif, Tnu 
Bakanlığı da umumi evlerJn pazar 
ıtt~ kapalı balunma11 f cae elliği 
mlltaJeuında buhmmuttul'. a.ı .. 
dlY,• meulayl tetkik etmektedir. 

Belediye Zabıtuı Bunla• 
nn Lf ateaini Hazırlııor 

Her beJec:llye zabıtaaı, kendi 
mıntakaaa dahilinde yıkılma vul• 
yetinde bina buluoug bulunmadı
ğlDJ arattıracak, varsa bunların 
açık adrealerini blru lla halliı· 
de teabJt ed•ek beladiıe1e 16~ 
derecektir. 

B.ıediye, bu llatelari; fa lie
Jotine Yerecek, bele.diye, m81ıe&.
dlalerl, bu binaJan ayn ayn tet
kik ederek yıkılmak tehilkal 16~ 
torip göıtumedijiaJ tubit ettik
ten ıoara tehlike ıöatvu!u d..,.. 
hal yıkılacaktır. 

lwtanbuld• h kabil bliıalann 
blrhayh yekiin tutacağı tahmin 
ediliyor. 

Mekteplerde 
Talshe 
Yazımı 

l 
9 

' ıhabul fe.ttYalinde ulusal rak•ln 
yapacak: olan bir Bayan 

PeatJyaJ kemlteal, ı.taabul 
feıtiw&Jinlo pulak .ım.ı içhl 
çalıımalarına devam etmektedir. 
Son toplanbda Ôdemlf t'e bulunan 
Ömer adlı birinin Tllrldyede ea 
iyi Zeybek oynayan adam oldufu 
konuşulmuı Ye buraya ıotlrllmeal 
kararlaştılJlmııtır. Ömer burada 
kız •• erkek liselerinden ayıula· 
cıtk Webelere Zeybek 07unları: 
öğretecektir. 

8'r Çarpıtma 
Beşiktaş • Fatih sefed J&paa 

73 aayılı tramvay araba.. Ş.hza
debaF Letafet apartımanı anonde 
itfaiyenin au araba.ile ~&rJllflDJt. 
tramvaym ön aahBDlığ1t arabaatn 
da ,amurlukları parçaJanm11tır. 

Müzecilik 
Memurlar f ıtanbul Müze

lerinde Sitaj Gö.eeek 
Klllttır Bakan1ıia mDze lfle

riııe bllyilk bir: öaem Yermek-

te iL Bunun IÇhı de eneli .... 
seci yetiıtirmeli: esa• kati111 edil· 
mi~r. ISWabuldald mBzel• Aaa
doliı mmelen... ıdmpetıe dala 
mtltekimU oldDiu IÇlbı AadOW. 
dald mha m...mDuuo .... 

Bu ltıb..U. TGrk •&tbuabma, bu 
huaıuta M1kı .... t. etaMI serektl. 
ÇGaki a.M.a~ .amı ,.pıhıbilecetbd 
bilmed fi bu ltl kareao7Je ba .. rm&1ıaa 
imkla yolttur. 

·-···----··--··--··-· --··-

U1e va orta okullara yeni 
taloba yanmı devam ediyor. Mek· 
teplerln aUnlUlr talebe kaydı elll· 
den aıağı dOflllemekte ve biı iki 
llHdo bu yekun yl1%e, yllz elllye 
yaklqmaktadır. Duo erkek liaeal 
kayt yapmamııbr. Bugün hu 
okulda y,azım vardır. Yeni talel.e 
alımı bugtln de de•am edecek veı 
7ann bayram olmaıı dolaıııile 
ıon kayıtlar Cumarteal ınno yap}o 
lacak ve orta okul talebe kaJdı 
bu ıuretlo hltame oreceli:tlr. 

lle Iataabul mmlHhıa ~ 
~ek .-ı ...ı. berinde altaj 
yaemalad IWar.lqtanlimp..,A... 
doliıaua mulitelif milz.-..U ft 
bllhasaa. lltanbul Wnatlb ... 

ıesiirde ••mı.p1v•• ı•• zia 
para kolekıiyonları Yardar. Bun• 
lar timdiye kadar taınif edilme· 

Kocasını Bakırken Duvardan 
Yere 00,111 

Emlae adıada bir kadın, Uzaa 
çartada 8Gy'1k bahçeli ban ~ 
Yaraodu Prt• içinde karpm 
aatan koca- ..._... k•*w 
tut••1aralıs 4 ..... yit ı ı' •
ten Jwe dit llft hp• ıll • ft 

ayaimdu ,_.hz•lık -...-·yeı 
kaldanl•ıp. 

lstanı llelelllJelllldn: 
Zafer Beyramına teıadttf eden 

Ap.t~ 30 uncu Cama 18•1 
...a 9 m.. 9 bılrbefe laMlar lataa-
h.& ıc--enı.p ........... da 
K...taalik tual.•1'•• tebrildt 
ubaJ edilecek Yeı tam laat 10 ela 
Beyazıt m.,danılMla pçlt reaml 
J•palacakbr. fıtanhul'cla bulUDaJ1 
•ı• -rla:wlarla •maml meclia 
IJ.ı.ri h M tetrlfata dabfl HV .. 

... teprlleıl du. eluaur. 

ELBISEı jaket ata1, Sllladlw 
taPka. 

Paıarteal gönünden itlbarea de 
namzet tal.benin uD talebe ola• 
rak yuılmalan itil• ujrqalacakbr. 

Bayram Pulları 
Paata ile ıBnderilecek mektap 

ve bdlua. butla " ,arın aih 
kuruıluktan baıka Kıular pulu 
yapııtan'acak yarınki (lai AP.-

dlii ajbii kabllO;lln clla Japılma
mıfhr. Münlel"' umum m&dtirlüttt 
bunların mlltehaasıılara tu• 
ettirilmesini de •rar altilaa .. 
mıştır. 

··········································-···············-· 
to• &lfuü de ayrıca uçak (tayyare) 
pul1t ili•• edilecektir.. Bu pua..
daaı yapııtmlmamıt mektuplara 
takaa mua...ı.a pplac.ldar. 

Pllzmr Ola H••.. 8. Dlıor Ki ı 
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Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

TOrk - Yaııan mahlııem•I 
Abd&Ilaamit •ere191i tarahadan Y 
naalatanda kalan AbdUlhamlde 
eml•kten dolayı Yuna• hlllılm 
ale1hine açılmıı olan lkl davaya ba 
mıfbr. Karar arelecek celsed6 •eril 
celrtir. 

• « • 
Tevfik RU9tU 

Dış itleri Bakaaı TeYEik RG 
Ana u lualar kurumu toplanb11n 
bulunmak Uaen buaOn Ceanre 
al~cektü-. 

• • • Klzım DJrlk Gitti 
Trakya Genel l.pektöıll KAJ:ı 

DMk dh Traky ya ba ekd e m·ı 
lat •. o d:.ı Nmiai b& ,.ldlCle u 

·-· fbt. * • • 
Yine .. bmut Saim 

Geçeade •allanel • c•u• u · 
akae toplamak ldd',u· aaaakeme 
Yuilen .._at s.ı. bahinPfh 
d• de •-si kaı~UM&. d 
tMibat yapdmaktadu. . . .. 

P9rU Ocaldan 
IW'mb. Aaad• ....... 

Kaptaapi1.ı.. 0.W4un Mur 
•• T~taşr pam ocaldanaıa koa 
leri yap lacakhr. 

• Jf • 
Kaıtur Bakanı 

KllltOr Bakanı Saffet Arıkan d 
Aakaraya dOnmBıtOr. . .. . 

Denizde Solukla 
Pendik BakterfyolojilaaaHinde 

hıan Salih oaı-. Mehmet yılaam• 
lçla denin .ııaUıt. fabl ylamı 
bll•ecliğlocl• bojulmuı tur. 

• Jf • 
lklacl Şubede 

Emniyet ikinci ıube direkUSrlGtll 
Ala~dat kaymakamı Necati ta 
•climUtu• .. . . 

Beıaet Ettt 
lkafdaı: koruma tetkilth tab.Ud 

larındaa ŞUirü tamet, almmetlne 
lira ıeçirrnekle ıuçlu olarak 9 i 
cezada muhakeme edllmi1t berat 
llaruı almıftır. 

• • • 
IKllltllr KUtllpHneal 

ŞMdmüa Kllth direkthll 
•ı...ı.n, L19e •• Orta•ektepler 
eJww kitaplul~ tawambıı71cı 
tap!Mdaa ltiw kiitiipi.- tule edU. 
celdir. .. ... .. 

•a•nT .ı-ta 

b: tediııil .. alietlit " .. , -~ a..t.wa ·ah= ta ........ nmD ta 
... ~~-...llOk 
~ bır.lfıwih •1u •• . . .. Y•••llCI Dil •ma ... rı 
.. iia 9.38 da 0.w...ıtMe .,.. ........... ~ ............. 

• ilr ... 
Podada Awan• 

i'•ta ..... urlulll& aweaa nıilmed 
dDtilnlllmDıtk Bu avans iki maat 
aiahtflııc6iıt. •lacak n beter lira takıl• 
U. bk ba&.çuk ıtne lçlade 6denecektlt, 

• • Jf. 

Y .. Davalar1 
Miakhp zama111 ol.laf• lçf9 

ıu günlerde mahkemelere yal 
1'UçUltme ve l>Uyllltme müracaat• 
ları çoialmı .. r. Dnn ikin.el tJi. 
us.t maibmesl ~ da.vacmaa 
yaı büyültme Ye küçültme iıtek• . 
&erlal tetkik etmittir. 

'M.P l llialiDr •• t ... ldepsinden llarlak, heplindeo &Uzel l Haaan B. - Kurak aıma; u ka&ada• 
oJdujuDU l6Jltl)orlar.. f JlllDID imi, ild filim çemliıceye btl'aic:br 1 
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Hergün 
Bütün 
//bayları 
lzmire Gönderiniz 

* -
Modern Köyler 
lzmir ilbayı lıtanbul Unlversite 

ıençlerinl, yazı geçirmek lizere 
hmir köylerine da•et etmiftl. 

Bu çağrıya uyarak bmlr köy• 
lerine gldenlu yazı orada köylU· 
ler arasında geçlrdller ve döndU· 
ler. GHrdüklerlni anlatıyorlar. 
lnaan inanamıyor, gençlerin hayale 
kapılıp masal anlattıklarını zan· 
nedi yor. 

Köylere kadar uzanan genit 
otomobil yolları, her köyde mek· 
tep, telefon, radyo, temiz ve güb· 
resiz ıokaklar, tfwuk, arı ve 
tavşan fıtasyonları, ıpor teıkilAtı, 
ııbht teıkllat, her ı•Y meYCut. 

Sovyet Ruıyanın bUtUn dOn· 
Jaya örnek olmak iddiaalle yap
Dııya çalııtığı fıl, General KA· 
ıım Dlrlk ıesılz 1&das11 kendi 
l»ölgeal içinde tamamlamıı. iz· 
mir köylerini ııhbat, ıosyal 

•e ekonomik bakımdan her tUrlll 
refaha ka•uşturmuı. Onlara mede· 
niyetin blltUn kolaylıklarını gö
tllrmU1-

lzmlr llbayı bu teıebbllıile 
memleketin en bUyUk mHeleılnln 
Daaıl halledilebileceğini ıösteren 
bir örnek vermlıtir. 

Köylll bu yurdun temel taıı ~ 
IH, onu düıeltmık fıtiyoraak, 
Onlveralte ıençleriol olduğu ıibl, 
bntnn ilbay, ilçebay •• diğer idare 
•mirlerini lzmlr rilayetl içinde do
laıhrarak bu eaerlerl göatermell 
Ye onlardan da bu yoJJa yeni 
••erler lıtemelldlr. 

Önde örnek varken yeni tec• 
rObelere ıiriımlye lhtiyac yoktur. 

* Kil/tür Parkı 
Bize ikinci örnetl yine lzmlr 

Yeriyor. 
lzmlr Belediyeıi, Moıkovada 

olduğu ılbi, bir kUltUr parkı 
Japmağa karar vermlı. 

Ktıltllr parkı, atletlıme, ıpora, 
açık haYa oyun Ye ej'lıncelerlne, 
kUltUr ilerlemelerine alt her tDrltl 
faaliyetleri bir araya toplıyan bir 
•ilence yeridir. 

Bunu ilk önce Sovyetler Moı· 
koYada yaptılar. Burada herınn 
binlerce genç ıpor hareketleri, ba
yUk havuzlarda yillme ldmanlan 
)apar. Çocuklar, hocaların nezareti 
altında organize 01unlar oyaarlar. 
KUçUk yaıtan 20 · yaıına kadar 
bUtlln gençlik burada güler, ko
tar, eğlenir ve istifade eder. 

lımlr Belediyeallde 36 bin met
remura bbıı bir aaha Dzerlnde 
böyle bir kUlttlr parka yapmaya 
lcarar vermiı. Bu parkta ıpor ye 
atletizm 1&halarıadan baıka, bir 
de tnkalAp mllıeıi bulunacaktır. 

Knltnr parkı, lzmlr belediye• 
ılnin bir çok fay dala teıebbtlale
rb den yalnız bir taneıidir. 

Dlyecekılnlı ki lımir belediyesi 
belki zenılndir,buna benzer lılere 
alrişmek için parası çoktur. 

Hayır, lzmlr belediyesinin bUt· 
Çeal eYYelce iki buçuk milyon 
lira iken ıimdl 000 bin liraya 
lnınittlr. 

Meaele para mHeleal, biç ol• 
lnaua yalnız para meaele1I de· 
iildir, bilgi ve kabiliyet meaele
ıidir. 

lzmlr llbayı ile Şarbayının 
)aptaklarını diğer ilbay ve ıar
bay Iar yapamazlar mı? 
ta· Herıeyl paraya bağlı ıörmelc 
.._çbir iti yapmamayı önceden 
-abuJ etmektir. 

SON POSTA 

Re•imli Makale a Destekle Yürüyenler a 

Deatekle yürüyenler, kendi kuYvetlerine inanamıyan ve koydukları değneklerle yOrüyebllirler. 
haya' yolunda ancak baıkalarınua yar.itmlle 1ürlyebi- Maddeten haıta n ıakat olanlar naııl dtatekeiı yürti

yemeılerae! ruhen basta n ıakat olanlar da payandaeıı 
n deııteluız ilerleyemezler. Bunlar ıahıiyetalz, kunetılz, 
iradHlı, ıUvenıiz insanlardır. Bunlar hayatta ebediyen 
matlup olmıya mahkumdurlar. 

lenlerdir. · 
Eıkl, harap nler payandalarla tuUurulur. 
Manen nya maddeten mağlup olanlar kolları altına 

r DABİLI HABERLER 

Yerli Cam, Yerli Şişe 
ilk Çam Fabrikası Bu Yıl 12 Milvon 

Şişe Yapacak 
PaıabahçHinde kurulan cam 

fabrikası için bu yıl için zeng:n 
b1r çalqma proğramı hazırlan
mııtır. Bu proj'rama göre, fabrika 
bir ı .. ede; 12, 160,000 ılı• yapa· 
caktır. Bunun için IAzım olan 
ham madde 2670 tonu bulmak· 
tadır. 

Yarı otomatik kııımda, otuz 
bin ıarap galonu, 1,400,000 kaul, 
zaınk, mürekkep ılıesl, l,200,000 
tıbbi ecza tlıesi; 225,000 kavanoı, 
100,000 kundura boya 1l1e1I, asal 
otomatik kııımda lae, inhlsarlara 
ıatalacak rakı ılıelerl yapılacaktır. 

ZUcclclye kıımında da 243,000 
llmba ıltHl, 33,000 llmba de
poıu, 31,000 kalın bardak, 42,000 
kompoıto tabağı, ılıara tablaaı, 

655 bla dOzllne ıurupluk ince 
bardaklar Ye 361 bin tane de 
ıurahl, kaYanoa ve damacana 
1apacaktır. ----

1 Milyon Fidan 
Beykozda Bir Yıl içinde 

Y etiıtirildl 
VllAyetln Beykozdakl mıy•a• 

ıız •taçlar fidanlığı ba Hne, 
1&yısı bir milyonu tutacak muh· 
telif, çam, porauk, aerri, ıDUbrl· 
ılm fidanı tutturmuıtur. Bunların 
(20) bin kadarı aakıalara alıomıı· 
tar. Akdeniz ve Karadeniz ıahll· 
!erindeki kıymetli af açlardan top· 
lanan yeni fidanlar birkaç 11ene 
içinde lıtanbula bir çok 111 fidan 
vermlı olacakbr. 

Yeni Uray Muavini 
lımlt llbaylığına atanan Hi· 

mitten botalan Uray muavinliğine 
lçiılerl Bakanlıtı özel kalem 
direkUSrll Ekrem ietlrllmiıtl. 
Ekrem dan Uraya gelerek yeni 
Yazifeaine başlamıtbr. Bu mUna· 
ıebetle yeni •azifeal baıında bir 
reımlnl koyuyoruz. 

Bir Duba Battı 
Romork6r tarafından çekilen 

Standart ıirketine alt bir duba 
Ortaköyde Defterdar akmtaıında 
ıu alarak denize batmıı, insanca 
zayiat olmamışlar. 

Liselerde Yabancı Dil 
Bu yıl liH ve ortamekteplerde 

okutulan yabancı dil deralerl için 
Bakanlakça yeni tekiller dlltDnUI· 
mektedlr. Yeni hazırlanacak bir 
programa göre, talebenin, en 
ıiyade tercüme yapabilmesi eaaa
ları gözönün"de tutulacaktır. 

iSTER iNAN iSTER 

Görümcesi 
Çocuğunu 

1 Düşürmüı 
Ali kızı Zehra adlı bir kad~n 

dUn istida ile mUddeiumumiliie 

müracaat ederek görümcesi Ha· 

nlfe tarafından kendiılne bir 

ıırınga yapıldığını, bundan ıunra 

da Uç aylık çocuğunu dnıUrdUğO

aU Uerl ıUrmOı görllmcealnln 

cezalandmlmaıını lıtemlıtlr. 

Mnddelumumllik davacıyı tabi

bi adlllere muayene ettirmlıtir. 

Verilecek rapora ıöre tahkikata 
deYam edilecektir. 

Yaramazlar 
Zabıta Bunlara H;ç Gös 

Açtırmıyor 
Zabıtaya verilen 11kı emir 

dolayııile yaramaz çocuklara 

aman verllmemektedlr. Şuraya 

buraya tq atan, ka•ga çıkaran, 
tramvaylara aıılaa, umumi nizam
lara aykm hare~et eden çocuklar 
pollıler tarafından derhal yaka• 
lanmakta ve Yelllerl Y&11t&1ile 
tecziye edilmektedirler. Pollılerln 
ıon gllnlerde bu yaramazları 
dalmı kontrol ettikleri ıörlll· 
mektedlr. 

iNANMA! 
lıtaahulda Köprtiden Bllyiikadaya, Beykoıa, Yeşil· 

köye 20 kuruşa gidilebilir. 
ıalihiyeUar makam bu tarifeyi tetkik ederek fiyatlan 
indirmeye teıebbüı etmlı. 

Fakat Ualatada rıhbma yanqan bir npurdan bir 
paroa eıyawn ıahile lndirllmeıl için, tarife 25 kuruı 
nrllmeılni emreder. 

Gl1ıarllklerde hamal larifelerlnin ytlkHkliğini ıören 

Karııaın4a kimi bulmuı bilir mlıinlz? Hamalları de
ğil, gümrük idareıinl değilı Rıhtım Şirketini. Bu ıirket 
hamal tarifesinin indirilmealnden şikl\yet dmit ve fiyat
ların olduğu gibi ahkonulmaıını lıtemit-

iSTER iNAN iSTER INANMAI 

SıyFı 3 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldafu için 

BugQn Konamadı 

-················-·-~--- . 
Üniversite 
Böyle Mi 
Yapacaktı? 

( Bnştarafı 1 inci yüzde ) 
yaçl:ırımızın gecikmesine mal ol· 
masım bl!e çok i6rmiyoruz. 

Ve koca Y enlcamiln, çöplük· 
ten kurtaralıp da, liyık olduğu 
dekor içine alınmuına sarf olu· 
nacak serveti iaraf aaymıyoruz. 

* Şimdi gözUnUzUn 6nline, bir· 
çok çocukları olan bir ana ge• 
t irlniz. 

Kocası, kadıncağız•, çocuklarıa 
ihtiyaçlarını bahane ederek, bir 
çok mahrumiyetlere katlandır· 
maktadır. 

Ve fedakAr ana, yanularının 
menfaatleri uğrunda katlandıtı bu 
mahrumiyetlerden ılklyet etm .. 
mek aıaletlnl a-öıtermektedfr. 
Fakat, eğer ailenin babaaı ; ıev• 
cealnl nafakaaından kutatı paraJI, 
bu yanulardan aade bir taaHlne 
harcar ve diğerlerinin Hfaletlerlne 
gıptanın ıztırabını da ili•• ederH, 
ana iıyana kalkıtmaı mı ? Ve 
kalkı1ır1a hakııı görtlleblllr mi ? .. 

Bu mlaall okuduktan ıonra 
1Uzlerinlzi, bu yazıya eklediğlmlı 
reaimlere çevirin. 

Biraz dikkat ederaenlz, Ünl· 
·rerslteye bağh yeni yapılan bir 
binanın, bOyllk TU..k mlman koca 
Sinamn eııiz yadigln olan Sll
leymanlye camii önllnde bir per
de gibi yUkselttiğlnl ıörOrsllnOz. 

Vakıa, Y enicaml albl, bUtUn 
Abidelerin etraflannı açmak, hu
dutauz bir paraya mllt••akkıftır. 

Ve belediye, bunu haklı ola· 
rak yapamıyordu amma, hiç 
olmazsa, "1ıölge etmemek ihıanı· 
m,, gösteriyor, ve Abidelerin da· 
ha fazla gözden kaybolmamala· 
rına çalaııyordu. 

Bunu temin için de, lıtanbul 
clqetlnln kırk rakımından yukarı• 
da olan yerlerinde hiç klmHnln 
dokuı metreden yllkıek blaa yap· 
masına mU11ade etmiyordu. 

Vaziyet böyle iken, Ünlveratt .. 
nln ıu yeni binasına yerilen mllaa• 
ade, perhize karıı lAbaa turıuıu 
ka blllnden dekli mlc:llr ? 

Üniver1itenln deYlıte alt olu
ıunun bu mllaaade llzerlnde mll
easlr olabllecetlnl aanmıyoruz. 

ÇUnkll belediyenin lnıaat tll• 
releri ye ya1aklan, ıade halkın 
yaptılı binalara değil, reıml mil• 
HHHlere de ıamlldlr. 

Binaenaleyh, Y enlcamlln, yllı 

binlerce lira earflle ç6plllkten 
kurtarılaca~ı bir ıırada, Süley• 
maniye lbldeılnln nlıamıız veril
mit bir mft1&ade lle 16zden kay• 
bedilmeslndekl mana nedir? 

Bu blıe, misal olarak alkret• 
tlğlmlz ananın uyanını duyur
maı mı? 

Çünkll SUleymanlyealn gömlll• 
mHl, Y enlcamlin mezardan çıka· 
rılma kararına karıı duyduj'umuı 
ıevincl köreltmekt•dir. 

---··-·-··---············,---·---
TAKVİM 

Gla PERŞEMBE Bııır 
il ae AGUSTOS 93S 116 

Arabi 1354 1 
28 Cem.•YYel 1 

Rumi 1151 
Atuatoa 16 

vkat Eaaat Vuaı Yaklt i::Hal VaHtl 
---=--1 ..... -=ıı..;.;~-l.- 1-->1 
Gan.. 10 13 5 23 Akta• il - ıs 55 
Ôtl• 1 25 12 14 Yata 1 37 20 27 
lkın•ı 9 10 it 58 ı..n 1 '6 3 34 
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ıı.H-~fHQERiE 
(iÖRQÜ!(lij~ ;, 
Aldatılan 
Bir Erkek 
Dert Yanıyor 

Yanıma yaklaıh: 
- Gazetenizin mahkeme aU· 

tununu her gün takip ederim • 
Son günlerde aldablmıı genç kıı• 
lardan, kocası tarafıodnn ihmal 
edilmlt kadınlardan bahsederek 
erkekleri kötül!forsunuz. Bu hu· 
susta hep kadınları mı haklı bulu• 
yorsunuz ılı? Erkekler ara ında da 
iğfal edilen, kadınlarden derdi 
olan yok mudur?. 

Y'irm · ımi aımıı gencin yDıU· 
ne !bakhm: 

- Siz bu ılkiyetçll•r ara1ın .. 
da mııınız? 

- Eveti, Ben aldablan bir 
erkeğim. Hem de bir genç kız 
tarafında.o aldablan bir erkek .•• 

O.rdl .tazeleıımJtti. GözJ .. 
rlade ılçlaln aculoı df>k· 
mek ıarzu• okmyordu. Ben 
IOl'llffurmadaıı deYam ıatti: 

- Gtısel bir kızdı. O.u ıe. 
rlnce tatulmut ve peıiıal bırak• 
mam11bm. Önce Jlz Yermedi. 
Elllra't az ıaman lçtnae tanıtllk. 
Ve aevı nln ı&z dinlemez akııına 
kendimizi ıt>ıraktık. O, bana ev• 
lenme teklifi yaptı. Ben kızı iyice 
anlamak için ortalığı biraz ainle· 
yecek oldum: Berbat r. Bu kızm 
go~ltl bulanıkta. 

Kabul etmedJm ve kendlslle 
g6rllıemiyece~iml blldlrdlm. O, 
benden yalnız son bir defa evle• 
rinde buluımamızı dlltdl. Redde-
demDdlm. Bir gece anaıındao, 
babaıındın gidi olarak bana ka· 
pıyı açtı; odaıına girdim. Fakat 
oduına auer ıJrmez lı değlıtL 
O, kendla.inl Blmaklığım için beni 
tehdide bqladı. Reddettim. KaY• 
ga oWk. Tam dııarı fırlıya• 
cağım esnada kızın aaneıl, 
bab211, kardeılerJ, uzak ve yakın 
akrabaları oaadao .içorl dolmaz• 
lar mıL 

Kız bafladıı 
- Namuıum Kitti, diye yay• 

gara ya •• 
Anan, ıbaba11 ela ona iltihak 

etti. Şimdi ben bu derat bapm• 
du uzaklqbrmak ajnmda .ikan 
kuıuyorwa. Geaç adam blraı du
rakladı YO Jliye etti: 

- Ya.. dedJ, aldatılmak k6· 
tn ıeyl 

N iksarda Zebirll Saz T~crDbesi 
Nilaar (ÔHl) - Burada bir 

~ehirli gu tecrübesi yapdmıf, bU· 
tllıı halk tecrübede bulunmuıtur. 

Bu tocrlibe milnaaebetile ka· 
ıabamıza 1ıalmlı olaa Tokat genç· 
lerj de hil' mllıamore vermlılerdlr. 
Tokat gençler bandosu halka gll• 
r.el havalar ~lf, latikW mar11 
ve Enaln çavuı plyeılerl t•mail 
edilmiıtlr. 

OSMANLI BANKA 
TÜRK ANONiM ŞIRKE11 

TESİS TAR1Hl: 1868 

Sermayeli: ıt0.000,000 ~i& liram 

Türkiyenlıı bqhca ıehirlerile 
Pariıı, Manilya, Niı,Londra ve 
Mançeatar'd .. Mım, Kıbl'JI, Irak, 
lran, Filistiıı •• Yunanistan' da 
Şııbeletj, YugoslH ya, llomanya, 
Suriye ve Yun&nistan'da Filyalleri 

vardır. 

er IDrlü bankı muamelılerl 
yapar 

SOJt POST 

E E B L 

Etrafı Cehennem Sıcakları He Ka -
rululk n ••. j 

Gaziantepte Serin I 
Ruzgarlar Esiyor 

Gaziantep (Özel) - Bu ha
vallde ılddetli aıcaklar hUkOm 
sUrmektedir. Etraftan gelen ha• 
berlerde bilhasıa Nizip l'e Bire
cikte halk 11caklardan evlerinde 
oturamamakta, gDnlerini bahçe
lerde, ıu kenarlannda mtımktbı 
mertebe serince yerlerae geçir
mektedirler. Antep bu havallde 
11cağındao. ao~ğundan tlklyet 
eailmeyecek yeglne ildir, y •til 
Antep cennet kadar ıtiz•l •• H· 

rlndfr. Bilha&sa akıamları esen 
serin rıtzı&r baıaıı pardeaO giyU· 
meıine blle lhtiya, göatermekt .. 
dir. Parklar aaz ve aöı ohllni bir 
araya toplamak~adır. 

Çalııma11111 olduj'u ılbl eğlen
mealn i de seven ve bilen Antepli· 
ler bu yıl ııcaklardan hiçte olk4· 
yet etmemektedirler. 

Biga da 
Yangın Harabelerinden 

Define Araıtırlıyor 
Biga (Özel) - Burada bayın• 

darlık lılerl hızla ilerlemekte vo 
yangın harabeleri temizlenerek 
yınl ve gUzel binalar yapdmak· 
tadır. Bu temiılemo iti mllneıebe· 
tllo bir kısım halk yeni bir mera· 
ka tutulmuı1 harabeler aramnda 
define nraıtırmalarına koyolmu.
tur. Yeni yapılan bJnalar çok 
ucuza maloldufundan Biganın az 
bir zaman içinde mamurla9acatı 
1Upb•ılzdir. 

Bir ıKız K•çlrma 
Biga, ( Ôzel ) - Burada bir 

kı~ kaçırma hadisesi oJmuıtur. 
Kara Hamzalar k&ylinC!en Hüseyin 
oğlu Mu&tafa, ince Ahmet km 
15 Jaımda Sadiyeyi, yanına bir 
kaç arkad., alarak .zorla kaçu
mııttr. Suçluların yataklandıkları 
yer ~ğrenlldiğinden bu allnlerde 
yakalanacaklan umuluyor. 

Bigada Bir SUih 1<azası 
Biga (Özel) - Oracık kH

ylnde m111r ıtarlaları ara1mda 
oynayan çocuklar, köylüleraen 
birinin ıilahını kurcalarlarken 
ıilih ateı ıalımf, 16 ,.ail.armda 
Mehmet otlu Ali isminde bir 
çocuk 2öğaUnden yara.laDIDlf ve 
ölmtııtUr. 

Dursunbeyde 
Yeni Bir Kömür Madeni 

Bulundu 
Dursunbey, (Özel) - Kazaya 

d&t aaat mesafede Çakır.ca kö.· 
yllnlln altında bir Linit madeni 
bulunmuttur. Tahlil &ok lyJ ••· 
tice Yermiı, Jmti,Yazını bir Al· 
maııla bir ' Türk artaldaıa .al
m11lardır. Ilk elde 700 ton kö
mür sıkarılmıı :ve aahlllUftır. 

Ilgında Bir Yangın 
Ilgın, (Özel) - Çarıı ortaıın

da Kadınhanlı Muaaya ı.ait rbanıa 
yanında yoraancı Konya ı Oama• 
llllD dUkkAnında gaz lAmbaıının 
1>arlamuile bir yaasım .çıkauf, 
lhanla bltlılğindeki dükklnlar ,ye 
bir ew tamaman yanmwtır. Y.aDJıin 
Konya ltf aiyeai tarafından glSnde
rilen bir tulumba Jle ıönd&rW• 
:mDştUr. Havanın rüzghıız olmam 
Ilgın bll1Uk bir tehlikeden kur• 
larmışbr. Zarar ve ziyan 30 bin 
Ura tAhmln edilmektedir. 

Jılntepte Halkevi bah,&:eal 

Mardin ilçelerinde MUsamere 
Mardin, (Özel)- ıHalkovi tem

ıll kolu Mlayat be Savur llçele· 
rino giderek bJror mUaamero ver
miılorCflr. Mnaamereye lialkevi 
bandoıu da ~tlrak etmiJ, iki il
çede de u Kahraman ,, piyesi 

temsil edilmiıtlr.Halk müsamerelerle 
çok Jlgileumlftlr. 

Ağaçtan Düştü 
Kazığa Saplandı 

Çnakkale (Özel) - Bayrami· 
çln Köseler köyünden Osman 
oğlu Kimil bsğ beklemiy.e gider• 
kon bir incir .ağacına çıkmış, 
bindJ&'I dalın ıkopmasile düşerU: 
karnı bir kazığa saplatımıı ve 
ölmüştür. 

Kızılcahamam da 
Bir Ev Sahibi :Misafirini 
iple Boğdu, Sonra Ka

fasını Kesti 
ILzilca'h.amam (Özel) - Ge

reae ıkazasma fbağh Özmilı k&
ylinÖ.e bir clnay.et iılenfü. :Ali.b9 
köyündmı !Mehmet i1ıı Ahmet 
köyde y .uıuf .. m.kaılaıı köse 
Mehmet ile bir alacak yUzl\nden 
kavaa etınqı, lJir.az aoura bar~a
rak Yumdun ıav.ine nllsafir ol
DlU:fiur. F.akat erteal ısabah Alı
medln evdea ıkm.ad~ı örüle
rek zabıtaya haber verilmiş, :Za• 
vallı adamm haşsıt ce&edi lnişdibi 
e>rmaamda !bulunmujtur. Zıililtanm 
tahkikatı netice&Jnde Ahmedin, 
Yusufuo evinde iple bcğulduğu 
ve baıa 'keıilerek ormRna getirilip 
bıra'kıldığı anlaşı :mıştır. Yusu1 
yakalanmışhr. 

DU»encideki KöprU Nsrsye Ait il 
MerzJfon (Özel) - ıDllvenci 

çorumun zahire ıanbarıdır. Çorum 
Düvenci • MerzHo.n yolunda· ki 
bu yol çok işlektir. Sablbi belli 
olmıyan brr köprli vardır. Amaı· 
ya vflayeti köprftoUn Çoruma ait 
olHuğunu, Çorum Amasya ya ait 
olduğunu iddia etmektedir. 811 
yüzdende köprü bir tftr1t1 tamir 
edilememektedir. 

......... -··········-·····--·······-····················· 
Sen Paıta 

iLAN F:iAll'LARI 

1 - Gazeteııin esaı yazıeile 
bir ıütünun iki ıatırı bit 
(santim) sayılıı. 

a - Sayfasına göre bir B8.D• 

funin ilan fiat1 @unlardırı 

aayfa .. yfa sayfa ayfa f:lğcr Son 
1 2 3 5 erler ıa1fa 

----
400 250 200 H)O 60 .80 
Krf. 1 Krı Krf. Krt- Krı. Krı. -

8 - Bir ıanlimae vasati f 8 > 
kelime vardır. 

' - İnce ve kalın yazılar 
tutacakları ,yere göre 
1antimle öl&ültir. 

Urfada Y.eni Bir Köp~U 
l:Jrfa, ( i!>zo1 ) - Ötedenbeı1 

toz •toprak içinde olan ve ıehrl 
toila kir eten !fzzot catlde•I a1fnlt 
olara'k yçbrılmış. Kar&köyaıa 
deresi Jherine rde ıhlr 6ptl kur
durulması kararlqtırılmışhr. Ya
kında koprlinün rapılmasına ba .. 
}anacaktır. 

ine gölde 
Bir Genç Kan Davası Gü
derek iki Kiıiyi Öldürdü 

lnegöl, (Özel) - ~ enitelilrae 
eski bir liin yllzUnden bir cinayet 
olmuş, Sölemiş köyünden Mustafa 
oğlu Abdullah kıraathanede otu• 
rıın Hüaeyin oğlu Ahmet ile Haca 
Mohmodl öldUrmü§tllr. 

Abdullah bunların 7anına 11& 

kulmuş. 

- Siz 3 sene evvel benim 
babamı öldürmli_ş, 300 yıllık aile 
ocağmı .söndürmii,ştilJıllz, değil ımi? 
Demiı, tabancaaını tçekmi§, .ikiainJ 
de başından vurmuı, sonra rda 
gidip .zabıtara tnlim olmuftur. 

iki f.Bralı da sekizer •ot 
ıoDJ"a lmüflerdir. 

lft'iuşta Bir lyı Oldllrtrlttıı 
Muş, ( Ôz6l ) - SehrJmlzln 

bağlarına ayılar musallat olmuj, 
talkım salkım Uzümler kopanl· 
mıya, bağ kutükled aökülUp atıl· 
mı_ya baş'lamııtır. l3u ıaraaa Veli· 
kanlıöa Resul çavuşun baj10a cXI· 
ren merkep büylllC t\ğünde bir ayı 
ilo Reıu1 çavuı .araamaa korkun_Ç 
l>ir boğuıına olmı•jtur. iri va 
mütbiş hayvanın pençeleri arasına 
dUşen bağcı, bir .fıraahoı bulara'k 
tiifeğini kU lanahilmİj, •• ayıyı 
cansız yere a-ermiıtir. 

Iğdır da 
Sıcaklar lfazla~a_ştı, Pamuk 

Malısulü Bereketlidir 
ljdır(Özel) - Buraöe fiddetli 

su:aklar vardır. Hararet gölğeie 
32·35 arasında deiifmekte, 32den 
aşağı düımemektedir. Sıcaklar do
la.Yısile Araa suyu azalmııtır. Pa· 
muk mahsulu "ok iyi ve bereket· 
lidir. Yeni mabsulden koyun ye 
sıjır ihracına ba1'.umı1br. 

Ba y,ıami çte 
Bir Atık Sevdi~i Kızın 

Kardefini Öldürdü 
Bayramı, (Özel) - Çaltı Ka· 

raköyUnden V:akup, kız kardeıl 
Hacerin köy.den Rıza lamlnde 

\jlrlle mfinaaebette bulunduğunu 
haber almıf, Haceri koğmak iı· 

terken Rızanın hücumuna uğra• 
,arak t9ilihla öldUrülmllıtUr. Katil 
akalanmı tır. 

Çabuk Seven 
Ve Çabuk Soğu: 

G.. .,, gan onu .•• 
•'Biraz ı:larcııi .tablatIJ bit gencım: 

Çok seviyorum, çabuk eev1l orum. 
tık ıöraüğilm kıza bet dakika Eonra 
aııık o1abilirim. Fnı t 11m sevgim çtı• 
buk başlafüğı gibl çabuk ta ~n:yor. 

Bet on giln bir ktzla yauadlktan sanıt 
onu cılhuonk unuta blliyorfim. Yalnıf 
beııi kendisine '11.Zunca bağlay.nn bil 
güzel var. Onun etrafıma ördüğü nğfotil 
dan kurtulamadım. Evlenmeye knraı 
verdik. Fakat kenaimaen korlruyorum. 
Ya yarm bu kıı:füm Cla 1kar '" 1 E14 
sevgililer mamıya hqlaunml .ıBu b!f 
çok s.vrliğim için onu bedbaht otmei 
lstemiy.orum. Slz n• dersiniz1 

İ~an 

Korku .zamanı ııeçmi§tir. Ru• 
hıınuz ıavareJJkten yorulmu~, bit 
derin pınar başında dinlenme). 
lhU_yacına dllfmO,tiir. Sevdlğiııij 
kızın .aev~ aWıı bu Oıtlyacınııl 
tatmlıı ediy.or. Artık ondan kol&1 
kolay .ayrılamauınız Ye evleninlli 
Ebedi aevglnln tadını tattıktd 
aonra, hercai sev"llerl ku,uk eö/.l 
meyi öğrenecekiinlz. 

* ••Vl45Jli evliyim. Bir sen• -ni~ 
hayatı yaıadım. Şimdi~ kocamıo 
of~ anhbk devrin.de söyledlklcıinil 
hiç birinin doğru olmadıktnı gm. 
rD.Joıom. 1Meseft benden maMJıftl 
gi:rlemf.t. Ben onu ayda 100 lir• 
kazanıy.or, biliyordum, ıtlbuld 
•88fl 60 iira im.iı. Ben onu 
babuıadan menus birkaç pı.t• 
ça .. mWk sahibi bilirdim. Hal" 
buld baba"Sl fakır blr adammıf• 
Ben onu 'Ün~verJıiteaen çıkmıf 
bilirdim; halbuki lise memnu 
imiı. 1Da1ıa sayayım mı? Ocğrusu 
afallamm. Ve erg u ,Yeni bit 
hakikat öğrendikçe şaımyorum, 
Aldanmıt olmak beni ~ok l'ahav 
ilZ ediyor. Slz ne aeriio1z1 

Sırrıyo 

ıBir .defada bııdinlz1 mu~i 
edhıi&. Nlpalılıkta her ıe · 
olduğu gibi .aö}'leyJp gösterdin 
mi? Siz de .ııifanlmızdan bir çolş 
ı•yleri gl:ılemedinh m1? O ~oldt 
niy~ tikByet eaiyon111nn. Nıp• 
lillld:a 'aldatma "kl ~arafhdır. Dlb 
kat ıedin ki ba hal evlilik-tel 
ıonra devam ıtmeaİll.. 

il'EYZE 

r 
Bir Ooktorun 
Gtin1ük !P~;mb• 

Notlarından (*) 
- Kum Banyosu 

Orta. yaş1ı Lir lııuta biraz iaı]a 
muztari_p; muaye110 odama giTCii. 
Hu iki 'tl"S sğınlla n 'belindelri eğ
ı,rllardıuı yüruınede müşkili.t, aylı
• zorluk gürdü,ğüırl anlattı. 
J. _ Böbrek1er.lnde :kum vesaire~ c 
aü bir Jıaatalıtı <ılmamıjb. 
2 - Frengi Ye belıojukluğu ge· 

çirmemi§ti. 
3 - Sıtma çekmemi,etl. 
Sade yeni ottn'auldarı n l 1•niiz 
yapılmış tiir apatımanda l;n kıt 
ıeçtikten 11onra bu ıağr.dar ba dı· 
~ :hikaye edl;voıdu. 
Haıtalık bir romatizmadan ilt·rl 
gelen ( Poli norit romatizm~ 1 ) . •:k· J 
llni gösteriyorau. 
'Bir ıerl Alpi ve novaljint ) ııga· il 
'lan yaptım. lfüsekkin olarak bir 
şiıe ( Nevropatln ) verdim. 
~. bir ay mtiddetle güneşte 
kmn banrolarına devam etm ~ t 
ıllndB 1 eaa.& kumda beline t 
ödtilerek yü ükoyun uzanmaeıı 
başını göğsünil güneiten .. 
etmninl ta.niye ettim. 
ÇOk iıtıfaae etti ve nğr1laTı Jrl · -

(*) Bu noUan k1ısip &ak)ayını~, yahut 
Wr b&mo J•pıthnp Jko'UekıiİJOD y.apl• 
ııaıs. Sı.lunh samaauuzda .bu .ootl.ır bir 
dektor ıibl lmdadımıa 1et1 .. bnır. 
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er 
eresi? 
Dllnynnın <>.n kurak yeri Tnr

Buna Çin ki&t~OI Çinisdt.1 ovoe 
_ takrıben 000 

T urklstanın· kilometre murab· 
da arayınız baı bir aahayı ·ıh· 

tiva ed n bir çöldür. Burada 
ne bnvada, ne de toprakta zerre 
kadar nıtubot bulunmadığından 
lus nların, hayvanların vo battA 
nebatatın blle yaıamasıoa im· 
kan yoktur. 

* C nubl Amerlkada Perude, 
Ant dağlarında blribirina 

------· kar ı iki tepenin 
Güneşl tut· Oıerlnde birer btl· 
mıga ulra- yOk kule vardır. 
şanlar Eıkiden burada 

y ı yan iptid i kabilelor bu iki 
ku!enin araıında bir ağ g rip 
gUn l tutm ya uğraşırlarmıı. 

* Amerlkada Kansaa'ta, ineli 
okuduğu için karısını dö· 

•·B-u_d_a_A_m_e_- ven bir adam altı 
hafta mUddetle 

rlka garab•t· her Pazar gUnU 
lerindım iki defa klllsoyo 

gitmeye mahkum edilmlıtlr. 

* oğuk kanlı denil n hayvan• ! 

lnr uzun müddet hiç gıd 

Gıdasız ga
ıagan hag

vanJ a,. 

gıda almadan 
şayabllir. 

almadan yaıaya· 
blllrler. MeselA 
blldl~imiz adi ıü
müklüb6cek, biç 
tam be§ sene ya• 

aı••••••••••••••••••••••••• ... ••••••••••n••••••.-..-.••••••• 
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'I' elefonla yerimi hazırl ttım. Dlin 
Rece otele gelir gelmeı metr 
dotele seni sordum. Odana yeni 
çı ttğmı aöyled!. Te! fon etmem 
iç-in numaranı haber Yerince an
ladım ki komouyuı. 

Ve bu teıadüf beni okadar 
tnlltehassiı etti kil Fakat ıenl 
hekletmiyeyim. Daha anlatacak· 
lorımız çok. Şimdi geliyorum. 

Eşref Bey hızlı adtmlarla Han• 
•öre gitti. 

Bu kadar yabancı arasmda 
l:ıir yurtda~ımı bulduğuma sevini· 
Yorum. Hem Eıref Bıy, benim 
Ad ark daşım. Onunla Adanın 
)'n mi ve giil kokulu mehtap
larında oe güzel gezintiler yapar
dık. B•ni on i_yl aniayao erkek 
Eş f Beydi. 

V bu adamın hiçbir hareketi 
tns nı i citmiyor. Benimle ıenli 

enli konuşmasında bile candan 
hır a.rkedaş yakınlığı \'ar. 

T rbiyeli dam, zeki dam. 
l<ü t ıh ve hantal erkeklerin aptal 
1 Ptal bakışlarına, iğrenç ve bn· 
)'ağı, süzülüşlerine o lcadar in a· 
!'Ilı .kit Kadını yenecek. içecc •• , 

fsı körletecek bir şey, bir mah· 

RABİ 1 TELGRAF A 

u y t iyor! 

Pi a Pro est ara 
evabı Verdi 

Vatlıagton, 28 ( A. A.) - Mo•ko· 
Yada komOnlat enternaayonall lcrıı 
komltHlnin "Komlntern,, aon muknr• 
reratı Amerika tarafındea Rusya nez· 
dinde protHto edilmlıtJ. 

SanıldıQ'ına ıört, Amerika hOkQ· 
miti, Moskova elçisini geri çağıracak, 
fakat aiysul mGnuebetlerini lıGıbO· 
tlin keamiyecıkUr. 

lngfllz Notası 
Londra, 28 ( A. A. ) - Resmi çe• 

vtnler, komintern faaliyeti hakkında 
fogllla Elçisl tarafandan Soyyet hGkii· 
metine Yerilen notanıa, Elçi ile 
Sovyet hGkdmeti mümhsilleri ara• 
ıınd• bir görUtmedHı ibaret olduğunu 
eöylemektedlrler. 

Bu çennlerla ı8y1edltlne göre, 
Moıkova, dGn, ihtar kabul edemlye
ceğlni blldlrmlttir. 

Rusya'nın Cevabını 6 ıncı 
Sayfada Okuyunuz 

1 

Amerika doDanmaıından bir ı~rünOf 

inerlkada: 

Hlndistanda: Harp Tahsisatı Arttırıldı 
İngilizlerle isyancı- O J D V 

Jar Çarpııtılar ruu Ve onanmaya ı e-
40 

1•Ye.:~~e~Ôı~~ Hintli ni Kuvvetler Veriliyor 

lfık gibi göron erkeklere karıı 
insafsız bir dllşmımlağım var. On· 
lara hakaret etmek için burun 
hıncım ıahlanır. 

Kadını anlamak, uvmek, hoş· 
!andırmak b nce zekaya, duy uya 
vo zevke gll•enen bir bilgi. Hoy
rat ve aptal erkekler bu muvaf• 
faldyetl portföylerinden bekliyor· 
Jar. Hakları Yar. Çorak bir kaf~ 
da ancak bir iki damarı iş!ey~n 

hantal bir h.yinle ne iı prüle· 
blllr. • 

* 
Etref Bey, zarif bit dağ: kıya• 

f ti ile asana6rden çıktı. 
Kahıı · ylilı eldivenJ ini giy r• 

ken gUlümsl~ rdu: 
- Bizi mevıiml rln en aUzel 

zamanları bir araya getiriyor. 
Y azm aydınlık, rhk, kokulu ge
celerinde beraberdik Arzın belki 
eo güzel bir köşe.slnd bera&er· 
dik. Şimdi do kııın en canlı bir. 
ayında yine arzın en gUzel kışlar 
y r tbğı bir kö esinde yanyn· 
D yız. 

B bu tesadüfleri bilylik blr 
hakikatin ifadesi gibi görüyorum. 
Anlatayım mr? 

Başımla cevap verdim. Şimdi genlı bir çamlıkta yan 

Yıldızların 
Dili 

(Arkası v. 
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(Siyaset Alemi) SON DA K j K A •» _ [ Ankaradan~Q~ 
lngiltere ile TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERtl Gagrımübadil 
ita/ya Karşı - •• ' Bonoları 
Karşıya B• A ff b• • O •• Doğru olnrak denilebilir ki bütlln ır vrupa ar ının nune 
dOoyanın göıil Avıupaya çevrilmit~ir. 
Orada, dün}'CnıD büyük ku•vetlerın• 

~:~t:k~:t:a~:rjt:~~::: b,;·~~:~.~~~I~ Geçmek ı·çı·n Ug" raşılıyor 
~~ekd:v~:tı!;rt!:!;f:ır~~~~ı:u g;~·~=ık~~:i 
Jnıiltere, öteki italya. 

İtalya bu topraklar. eliae ııeçirmek 
latiyor. lngiltere ise buna eDgel olmak• 
tadır. Onun çıltardığa b&ı zorluklara 
gören İtalya, n:hayet ubrı tOkenerek 
Haykarıyorr 

Cenevre il~, Ceneneaiz, yahut Cı· 
nevreye rağmen Habetiatanı aıacatı:d 

Bunun manaaı ıadur kl yolumuzun 
Ourln• eğer rıııiltere ulualar kurumu• 
nu dikecek o.uran onu diolemlyecetiz. 
Eğ'"r bizzat lngilterenlo kendiıl 
dikilirae onu da dinlemiyecetiz ve 
ona da ailih çekecetir. 

Gerek ltalyaoın lisanı, ıerek ona 
ceYap Yeren İnıiliz baaınının muka• 
beleleri, vaziyetin gittikçe ubiml•t•· 
cetini göateriyor. 

Saylenen ıözlerln blöf olduklanoı 
bir an kabul etmiyecek oluraalr, 
giditihn hakikaten fena oldutuuu 
kabul etmemiz liı.ım ıeliyor. Kana· 
atime göre her iki taraf da blöf 
yapıyor: ÇilnkO lnılltere, ltalyanın 
Fransa ile olan anlatmaaında uyaal 
davrandıj'ını garerek onu yola ıet!· 
reccfrini zannetti. Halbuki ltalya, 
Hab•t meaelealni halletmek içindir 
ki Fraaaa ile anlattığını n üç 
aıağı, bet yukarıya bakmadığını 
ıöyHlyor. Söylüyor amma Habetl 
yutmak için koca lngiliz 
lmparatorlutunun kudretini ve nr• 
htını matetmek icap edecektir ki 
ftalya için buna lmkin olmadıfmı 
petinen kabul etmek lhımıeliyor. 
ltalyanın en ziyade gllnndiAi hava
cılığmın kuvuetinl ihmal etmemek 
lazımdır. Hattl M. Muıo1inl'nln 
ıöyledlklerlnl ayna hakikat bil•· 
Hk İtalyanı• eliade, ldmHnfn 
mevcudiyetini bilmedltl mOthit ıilih· 
lımn bulundutunu da bir faraziye 
olmaktan çıkarıp bir hakikat adde· 
diyorum, Fakat büttln bunlara raf· 
men tarafeyn kuYntlerlnln kifi bir 
muvaıenet halinde olmadıklarına 

iman ediyorum Ye diyorum ki: ltalyı, 
Habet meaelealnde behemehal lnıil· 
tere ile anlatacaktır. Ona ratm•n 
bir mü.temleke harbine ıirmeal çok 
derin neticeler doğurabilir. Bu, tüphe 
göUirmez bir hakikattir. - Süreyya 

Çerez Kablllnden 

En iyi lllç 

Abdülmecit vükelasından, Altea 
lakabile maruf, hlmrlı Mustafa Fa· 
zıl Pıı§a, hayatının aon zamanların· 
da nlkris illetino mliptell olmuıtu. 
Ayakları, eller\ ıiııiyor, boğum 
yerleri ağrıyor, kalkıp oturmaya 
bile kadir olamıvordu. 
O zamanın ileri ıelen hekimler], 
Pat ayı ınra ile teda viya çalıştıkları 
halde, yapılan tedbirlerde.o hiç bir 
fayda gönilmemişti. 
Nihayet, bir gUu, Paşa, Mektebi 
Tıbbiye Nazırı doktor Marko Paşa· 
yı da getirtti. Marko Pa911, haıtayı 
iyice muayene etti, teıhisini koyduı 
- Nikris I 
Mustafa Fazıl Pata ıordu: 
- Uıı nasıl geçer 1 
T ok sözlü bir ıtılam olan Maıko 
Pa~ a cevap veı dlı 
- Hunun bir tek ilacı vardır: 
Günde bir lira ile geçinmeli ve bu 
bir llrayı da alnınızın ıcrl ile ka· 
zanmahıanız 1. O nkit bir şe)iniz 
kalmaz. Tı/lı 

Üç Çocuğun 
işlediği 
Bir Cinayet/ 

lımir, 28 - Mt.nemende Ge· 
diz kenarında uyuyan 13 yatında 
Hüseyin adlı bir çocuk 15 yaıın• 
da 3 arkadaşının tecavUzU-ıe uğ
ramış, bunlar tecavüzler:ni bitir· 
dikten sonra Hliseyini iple boğup 
der.ize atmış'ardır. Mütecaviz 
çocuklar yakalanmışlardır. 

Bulgar- Yunan Dostluk 
Cemiyeti 

Sof)·a, 28 (Özel)- Burada bir 
Bulgar ·Yunan dostluk cemiyeti 
kurulması için yarın "Slav Beaeda,, 
adındaki konferans aalonundn bU· 
yUk bir toplantı yapılacaktır. Ye• 
•i cemiyete ılmdiden 100 kftl 
aıa olmak lstemiıtlr. 

Habeşistan, Italga Saldıracak Olursa 
Derhal Harp illln Edecektir 

Parlı, 28 (Ôzeıl) - Gazeteler 
tekrar ltalya • Hab•t anlaımaz• 
lığı ebafında uzun mekaleler 
yazmaktadırlar. Burada mevcut 
kanaat, Paris, Roma ve Londra• 
nm, Cenetre konseyi açılıncaya 
kadar, bütün gayretleri anlaımaz• 
lığı tahdit etmek olacaktır. Ga• 
zeteler, her şeyden önce bir 
Avrupa harbinin lSnllne geçmek 
lizımgeldiğinl yazmaktadırlar. 

Fransa Tehdit Taraftarı 
DeAll 

Ecbo de Pariı, ıunlan yaz• 
mıktadır: 

Londra, belki de zecri tedbir· 
ler tehdidi kar111ında Muıolininfn 
duracağım sanmaktadır. Bu zan, 
Duçenin ahlakını ve Jtalya hak· 
kındaki bUyUk emellerini bllmr 
mek demektir. Bu hayal devam 
edecek olursa, onarılmaıı (tamirJ) 
kabil olmıyacak dlplom11I bata• 
ları irtikap edilebillr. 

Fransa hükumeti, bu mesele· 
de, böyle bir tehdit usulilnftn ha· 
rııa fayda YereceğinJ aanmamak· 
tadır. CeneYHdekl diplomatların 
bUUln gayreti, ifrata meydan Yer· 
miyecek bir uıul bulmağa ve 
durumu ıon derece facialı göı· 
termemeğe matuf olmaladır. 
ltalya 8eldırecak Olurea 

Londra, 28 (A.A.) - Daily Telt• 
graph gazetealnJn Adiıaba aytarı, 
imperatorun, Habeıiıtana karıı yapıl· 
111111 muhtemel olan llk hareketleri 
baaiı bir iıııibat tedbiri gibi göstermi7e 
matuf olan maneYralırı boımlya karar 
verdiğini bildirmekte ve ıunu ilave 
etmektedir; 

'' ltılyanlar, derece derece ve çllz't 
kunetlerle lıUouma baıladıkları tak· 
dirde Habetler, bunları, hudut 
dııına süreceklerdir. Fakat ıayet 
balya, geniı mikyaıta 11ldıracak 
olur11, imparator diplomıtlk llglleri 
d"rhal ktaectk ve harbi lifin edecektir.,, 

Habe,ıatane ithalat Durdu 
Adlaababa, 28 (A. A.) - Ban· 

ka muamelelerlle yabancı döviz 
aatıtı lnbiaarına ıahlp olan Habeı 
bankasının yabanıcı döviz satmak· 
tan imtinaı llıerine tecimenler, 
bonolarını 6demek Ye mallarını 
gllmrllkten çıkarmak imkinıızhğı 
karşısında kalmıılardır. lthalU 
durmu~tur. 

Fransa'da Endlt• 
Parlı, 28 (A.A.) - Bakanlar 

kurulu, B. Laval'ı Cenevredekl 
faaliyet ve harekAtında tamamile 
serbeat bırakmııtır. Eier Franıız· 
lar, lnglllıler gibi uluılar ıoıye
teal paktını muhafaza etmek ar
ıuıunu göıterecek oluna bazı 
endişelerde bu~unmak yerinde 
olur. Hele Duçe'nin ıon diyeYln· 
den ıonra. 

Musollnl Manevralarda 
Bol:ıano, 28 (A.A.) - Muıo· 

Hni, buğün yanında Fransız •• 
lngilb: sUel heyetleri ıefleri 
General Meyrand ve General 
Hainiog ile her iki Ulkeye men· 
sup gazeteciler bulunduğu halde 
manevraları teftfte devam etmiıtir. 

2000 Hastabakıcı 
Roma, 29 (Özel) - Papa, iki 

bin ltalyan haatabakıcııını kabul 
ettiği ıırade, Habeş • ltalya me· 
seles!nin harpten baıka yollarla 
halledilmesi dileğinde bulunmuttur. 

-· 1 • · --· ..... ............ ·~ ıt • • • · - .... .. .......... 

Maske Fabrikası 
Ankara, 28 - Gaz maskesi 

fabrikasının inıaatı bitmek üzere· 
dir. Fabrika Cumhuriyet Bayra• 
mında açılacak, ıenede 300 bio 
maake yapdacaktır. 

Fransa, Uluslar Sosgt1t11si 
Konseyine Lava/, Hergo Ve 

Pol Bonkur'u Gönderiyor 
Pariı, 28 (A.A) - Bakanlar mecliıl, reiıicumurun baıkanhğmda 

toplanmııtır. 

LaYal, arkadaılarma dıt durum •• hele üçler konferansının çalıı· 
maıı hakkında bllg• Yermiıtir. Lava), uluılar soıyeteslnin önümüzdeki 
toplantııına ittlrak edecek Franıız heyeti Uyelerinln atanm&1ını arka· 
datlarının taevlblne arzetmiıtlr. 

Asıl Uye fU ıevattm LaYal, Heryo ve Pol Bonkur. 
Londra, 28 (A.A) - Eden, pazartesi gllnU Cenevre'y• gitmek 

üzere Londradan ayrılacaldır. Pari•t• durup durmıyacağı belJideğildir. 

Bulgarlar, Hudutta Asker Tahşid 
Etmediklerini Söyligorlar 

Sofya, 28 (A.A) - Bulgar ajanıı bildiriyor: 
Yunan matbuatı, Trakyada Bulgar hududunda TUrk kıtaatının 

tahşid edildiğini Ye Bulgarlıtan tarafından da mukabU tedbirler ahn
dıj'ını bildirmektedir. 

Hudut blSlgealnde hiç bir Bulgar kıtası tahıit edilmedlA"I Ye biç 
bir harekette bulunulmadığı için bu haberlerin Bulgariıtana alt kıı• 
mının, tamamen YI tahrlklmfz bJr ıurette uydurulmuı oldujunu bil· 
dlrmeye mezunuz. 

____ .,.._.. •••• -........... ..- 1 .-... • - • ··-----------···-....... ·-···-----

Sovyetlerin Ame- ı Yu.na~ _Cumuriyet-
rika'ya Cevabı çılerı iş Başında 
Moıko•a, 28 (A.A.) - Tas 

ajansı bildiriyor: B. Krestlnıkl, 
MoıkoTada toplanan yedinci 
Enternasyonal KomUnlıt kongre· 
ıinin çalıımaaı mUnasebetlle Sov• 
yeller Birliğinin Amuikanıo iç 
itlerine mUdabale etmemek yilke· 
nlnl (taahhUdUntı) ıtıya boımak 
lıtemHine karıı Bulllt tarafından 
Yerilen notaya d\ln cevap ver• 
mittir. B. Kreıtlnıkl bu notada 
diyor ki: 

Sovyetler Birliği hllkfımetlnin 
Enternasyonal Komllniıt hak· 
kında hiçbir yUken kabul etme
dliinln Ye edemlyeceğinln Birle: 
tik Amerika devletleri hilkumetı 
için yeni blr fey olmadıiı aılkAr
dır Buna binaen, Protestonuzu 
kabul ~tmemek mecburiyetindeyim. 

Atina, 28 (Özel) - Cumurl
J•t lehinde Parlamentoda söz 
ılS1leyen Ahali partlıl 1ayla•ları• 
nıa teıebbüıO Uzerfne rejJm için 
yapılacak genoyun geriye hıra• 
kılması için hazırlanan bir takrire 
(105) ıayJav fmıa eylmiıtfr. Baı· 
bakan kaplıcalardan dönünce bu 
takr1r kendiaine verilecektJr. 
Yunaniıtanda Garf p Ya-

lanlar Vydurulmuı 
Atina, 29 (Ozel) - ÜıUm mllı· 

tahsillerinin gllrUltUlll nümaylıleri 
bitmiştir. Kanlı hidlseler komünist• 
lerln teı•lkile zuhur etmlttir. iç 
Bakanının eyine kundak konul• 
duğu •• karısının kaçırıldığı 
ıaylalarının hiç ash yoktur. 

Yat Döndü 
Atina, 28 - Jıtanbuldan bu· 

M h k D raya gelmiş olan İpar yab latan• u a eme evam bula müteveccihen yola çıkmııtır. 

Ediyor 
Ankara 28 - Eıkl Poıta ve 

Telgraf ve Telefon Genel Direk· 
törU Fahri ile arkadaılarının du· 
ruımalarına devam odilmiı, fakat 
F abrl ile Sabri mahkemede bu· 
lunmadıklarmdan kendilerine 
temyiz kararının bildirilmesi, 
ne diyeceklerinin ıorulmuı 
için 1 latanbul asliye birinci 
ceza mahkemesin• istinabe yazal· 
masına karar nrilmiş, duruıma 
16 eyHlle bırakılmııtır. 

Hapishane Kaçkını 
Ankara, 28 - Karaköse ha• 

pishaneıinden kaçan •e yaya 
olarak 37 günde Ankaraya gelen 
3 seneye mahkum hırsız Ali oğlu 
Cemal burada yakalanmış, MUd· 
deiumumiliğ• verilmiştir. 

Kazanç Vergiıi 
Ankara, 28 - Finans Bakan

lığı aagari kazanç vergisine bağlı 
mUkelleflere buhran vergisi ıam· 
medilmeaini, maden, voli ve dal· 
yanlarını kiraya verenlerden aı• 
aarl kazanç verglılnin 934 yılı 

Bakanlar Şarka 
. Gidiyorlar 

Üçüncü genel enspektHrlUk 
tetkllAt kadroau 'hazırlanmaktadır. 
Enspektör Tahsin Uzer Eylül or• 
talarında bölgealnde inceleme 
geziıine çıkacaktır. 

Tarım Bakoı ile Ziraat bankası 
genel direktörü de bugünlerde 
Doğu illerine gideceklerdir. Kül· 
tUr ve Sağlık Bakanlarının da 
eylül içinde Doğu gezisine çıka· 
c:akları umulmaktadır. 

Ceviz Kadar 
Sarıkamıı Ve Civarına 

Dolu Yağdı 
Sarıkamış, 28 - Sarıkamıt ve 

civarına ceviz bUyUklUğUnde dolu 
yağmıf, bu yağııtan Pozat Ali, 
Sofubamamı, Y olgeçmez, Asboya 
köylerinin ekinleri zarar görmüt· 
tUr. Ekinler tamamen mahvol· 
muıtur. .....................................................•........ 
kira bedellerine göre alınmaıını 
llgllllere bildlrmittlr. 

Finans Bakanlığınca Esaslı· 
Tedbirler Alınacak 

Ankara, 28 (Özel) - Cayrı 
mübadiller bonoları hakkında ha· 
zırJandığı bildirilen rapor henüz 
Flnanı bakanlığına gelmemiıtfr. 
Yalmz gayrımUbadil bonolarının 
mevcut tedbirlerle tutunamıyaca• 
ğı anlaşılırsa Finans bakanlığı 
daha eıaıh ve cezri tedbirler al• 
mayı düşünecektir. Gayrımübadll 
bonolarına devlet muamelelerinde 
daha imtf yazh bfr tekli vermek, 
bllha11a Ziraat bankasındaki em• · 
IAki toptan ve ıUr'atle müzayede• 
Y• çıkartmak mevzuubabstlr. 

Fındık Rekolteıi 
8 Milyon Lira 

Ankara, 28 (Özel) - Türk• 
ofisinin tahminlerine göre bu yıl 
fındık rekoltemlı 8 milyon lirayı 
doldaracaktır. Kabuklu fındık 
piyaaaaı Muıırın talebi üzerine 
yllkaolmlttir. iç fandıklarımızın 
geçen yıla göre daha dolgun 
fiatle de aatılacağı umulmaktadır. 

Bulgaristan'da KomU· 
nistlerle Çarpışma 

Sofya, 28 (Özel) - Fillbe'ye 
baj'Jı Boykovo köyü ormanında 
gizlenen bir kaç Komtıniıt ile 
köylüler arasında bir çarpııma 
olmuı Ye izci kıyafetinde olan 
komUnisUer, çanta, palto ve ealre 
gibi etya bırakhktan sonra kaç• 
mıılardır. Bunlardan baıılarının 
geçen Flllbe hapiıanesinden ka• 
çanlar olduj'u anlaıılmııtır. 

Arnavutlukta Asiler 
Takip Edilyor 

Belirat 28 (Özel - Tirandaa 
gelen haberlere göre, lıyan mUşev• 

vlki iddiaalle Arnavutluğun en ly1 
doktorlarından Dr. Haydar Zara• 
da tevkif edllmittir. 

Doktor masum oldutunu iddia 
ederek açlık grevJ yapmaktadır. 
Dağlara gizlenmlı olarak kalan 
iıllerfn takibatına deYam edil• 
mektedlr. 

Tünel Şirketi 
10 Binlerce Lira Vergi 

Ödeyecek 
TUnel Şirketi tlmdlye kadar 

her na1ılaa bina Yergisi verme• 
mittir. Şirketin mukaveleıinde 
bina vergisinden muaf olduğuna 
dair ıarahat olmadığından TUnel 
dehlizleri ile arabalarına, bUtlln 
binalarına ve teılaatına 67 bla · 
lira irat tahmin edilmif, bu 
irad Uzerlnden 931 seneıinden 
baılayarak sosyeteden vergi tah• 
ıiline karar verllmittir. 931 deıs 
bu yıl ıonuna kadar alınacak 
vergi on binlerce lira tutmaktadır. 

............................................................. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu akıamki nöbetçi eczanel"r 
ıunlardar: 

Eminönü ( Mehmet Kazım ), 
Kilçükpazar ( H. Hulfiıi ), Alemdar 
( Esnt ), Beyazıt ( Belkıe ), Şehza· 
debaşı ( Hamdi), Şehremini ( Na• 
zım ), Samatya ( Erofiloı ), Fener 
( Vitııli ), Aksaray ( Ethem Per· 
tev ), KaragürorOk ( Suat ), Bakır· 
köy ( Merkez ), Beyoglu ( Parih ve 
Limonciyan ), Şışli ( Dimitri ), 
Galata ( Aıri ittihat ), Beşiktat 
( Nail ), Hasköy ( Halk ), Knıım• 
pnş ( Merkez ), J{adıköy ( Aliled· 
din ve RI fat ), Biiyükada (Şinasi), 
Heybeli ( Tanaı ), Üsküdar ( Se• 
limlye ), Beykoz ( Beykoz. ), Ana· 
doluhisarı ( Anadoluhiearı ), Paşa· 
bahçe ( Paşabahçe ), Rumclihiıart 
( Rumellhisarı ). Sarıyer ( Asaf >: J 
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Dtlng11 llcllaat Haberleri 
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Sofyadan yazılıyor ı Bu yılın 

Balgarlar ilk taze llzllmll de ' 
bugünlerde Auu-

izilm ihracı· paya değru gön• 
~a başladılar derildi. Her yıl 
biraz daha artan taze UzUm lh· 
racabna Bulgarlar bUyllk bir 
önem Yermektedirler. On beı yıl 
önce ihracat maddeıi olarak ismi 
geçmeyen taze UzUmler bugtın 

Bulgar dıı ticaret bllAnçoıunda 
buyuk bir yer tutmaktadırlar. 

F erdlnant garından ytlklenen 
bu ilk iki vagon da ( çavuı ) cin• 
ıidir. Vagonlar HYk o:unmadan 
önce, alAkadar makamlara ait 
memurlar malları clnı ve ambalaj 
bakımından gözden geçlrmlşle.
Ye her iki ciheti de mükemmel 
bulmuılardır. Çavuı Uzümlı daya• 
nıkla olmadığı fcfn ancak mahaulUn 
ilk gtınleriode bir miktar gönderile
cektir. EylUJUn ilk haft&1ından ıonra 
Bulgar UzUm lhracahna .. Hafıs 
Ali ., cinsinin ıeYki ıuretlle 

devam olunacaktır. ilgili olanlar 
bu yıl ihracatın geçen yıldan çok 
olacağı ümit ediyorlar. Bulıar 
hUkömeti, bu önemli lıl, fittlkçe 
artan b!r gayretle gözönOode 
tutmaktadır. Ziraat Bakanlığına 
mensup mUhendlıler Ye ihracat• 
çaların mUmeHillerJ, bu mUnaae• 
betle biri Fillbede diğeri Çırpa• 
pede olmak llzere iki konferans 
yapacaklar ve bu iti daha iyi 
tanzJm edeceklerdir. 

Lehlatana ıönderllen birkaç 
vaıon kavun iyi fiatla aatılmııtu; 
Bundan cesaret alan lhracetçılar 
kaYun 1tvkiyatına da önem ver
mektediıler. 

* --
Sofya, ( Özel ) - Bakanlar 

Bulgarlsta• 
nın koza 
malısrılü -------· 

kurulunun bir kc:.• 
rarile bu yıl Bul
gar ipek koza11 
mahsuJünU tama· 

men ziraat ve kooperatif bankası 
ıatın almııbr. Yapılan h11aplara 
göre bu bankanın ıimdlye kadar 
ıubeleri vaııtaaile eabn aldı· 
ğı miktar J.350.000 ldloıram 

Yat kozadır. Bu miktar kuru• 
)'unca 450.000 kUo kadar 
kuru koıa elde edilecek· 
tir. Ziraat ve kooperatif ban• 
kaıı bu kozaları önümüzdeki ay 
içinde ipekli fabrikalarına telllm 
etmlye baılıyacaktır. 

Bu yal Bulgar ipek kozalarıaa 
dlıardan da iıtek çoktur. ibra• 
cat hararetli olacaja benzemek• 
tedlr. 

-----·-·----- ----• 
BUfUN ULKEYI 

HER.C.UN --
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DoF.:A LASAMAZSINIZ 
--KaT 1 

ttah'an orduaundan Afrikaya giden kalabalık bir grup 

Askerlik: 

ltalyan Ordusu Ne Hald~ ? 

Zabit Kadrosu Tam&mlandı, 
Mitralyöz Sayısı Çoğ.altıldı 
Her Alayda 27 Hücum 

Obüsü Var' 

J 

Habeılıtanla ltalya arasında 
her an patlak vermesi bekienon 

muharebe münasebetiyle ltalyan 
ordusunun durumuna ve kuvveti• 

ne ıöyle bir aöz ıeıdirmek fay
d11ız bir ıey dejiJdlr. 

Italyanın bugUnkll umumi nll
fuıu 45 miJyon oJarak heup edf• 

liyor. Muharebe olmadığı zaman• 
Jırda, ltalyanın sUah altında bu-

lundurmaaı icap eden kuvvetin 
miktan, bu yekflna eöro 560,000 
dlr. Fakat Italya ' ErkAnı hsrbiye
ıl, hiçbir zaman bu kadar aakerl 

daimi olarak ıilAb altına çalı· 
ramamıf, bu miktar vaıatt olarak 

300 ile 360 bin araıında dalıa· 
lanmııtır. Bu sayman içinde 22 

bin zabitle 23 bin kUçUk ıabit 
dahil değildir. Bu esaa Uzerinden 

bir aeferberllk olduğu takdirde 
ltalyanın muallem olmak üze-

re aJllh altına çağrırabllıceii 
kuvYet ( 21 ~IA 55 yaı araıında ] 
8 milyon tahmin ediliyor. ltalya 
hllkümetl, piyade askerlerinin 

randmanını arttırmak için talim
namede de tadilit yapmııtar. Bu 

tadillta 16re, ltaJya piyadesinin 
aaaart boy haddi (1) metr• (58) 
1antimetredir. Aıamt boy irtifaı 
için bir had tayin edilmemlıUr. 

Umumi olarak aıkerllk hizmeti 
12 aydır. Bu müddetin (6) ayı 
mUnferit talim •e terbiye, (6) ayı 
da kıt'a talJmi ile ıeçmek tedir. 

Şimdiye kadar ltalyan ordu• 
aunun zayıf taraflanndan biri de 
kllçllk •ablt azlığı idi. Alınan 
tedbirlerle bu nokaan da ikmal 
edildikten baıka zabit kadroıu 
kAmllen dUzeltilmlıtir. O suretle 
ki terfiler kıdemle değil imtihanla 
yapılmaktadır. Böylece, zabitler 
de çalıımaları nlıbetiode bu çı• 
Jıımanın mUklfatını ıörmekte• 
dirler. 

Bundan baıka yeni bir terfi 
ıartnamesi daha tatbik edilmiye 
baılanmııtır. Bu ıartname aay .. 
ılnde, bujuk harpte alelicele 
kadrolara ıokulao Ye pek çoju 
btıtç• ajırhjı teıkll eden zabit• 
ler taafiye edllecetl albl ordunun 
btıtlln kumanda kademeleri de 
ıençleıtlrllmlt olacaktır. 

F aılıt h'11dimıtlnla orduda 

1 
yuptıaı mfibim değişikliklerden 
biri de ErkAoıharbiyeye taallük 

etmektedir. Her orduda olduğu 
gibi ltaJyao ordusunun en mümtaz J 

kısmını Erklnıharbiye teıkll 1 

etmektedir. f ~ .. _. •• ım,.ı::ıP"": 
ltalyan ordusu tekniğe de btı- İ _._ 

yOk ehemmi yet vermektedir. Bu 

cllmleden olarak fen kıtaat. kad• 

roları baıtan baıa tensik edllmif, 

piyade kuvvetinin ateı kudreti 

••a1!1 •urette arftınlmıftır. J 

O ıuretle ki ıimdtye kadar 

bir piyadıa alayında 56 hafif, 36 
ağır mitralyöz ve 65/17 milimetre 

çapında 3 hafif top varken hafJf 

mitralyözlerin miktarı (81) e çıka· 

ralmııtır. Hafif topların adedi de 

bir fazlaaile (4) yapılmıf, ayrıca 

her ıJaya 27 hUcum obUıO Yeri!· 
miıtir. 

ltalyan ordusunun ıilihlannda 

yapılan mühim değişikliklerden 

biri de afır mitralyözlardaki 

tadilithr. 8 mlllmetre çapanda 

olan bu mitralyözler o ıureUe 
değiıtirilmektedirJer ki tank ve 

tayyarelere kartı büyük bir tesir 

kazanmaktadırlar. Bunlardan baı· 
ka fırkalar da 20 milimetrelik 

Bir aaf&an tio nefer 

. Ply•deler yürüyüıt• 

tı ryare toplarlJe 47 milimetrelik 
tayyare topçu grupları teşkil 
edilmektedir. 

13 kolordudan mürekkep olan 
Italyan ordusunun beher kol· 

orduıu hazan 2, hazan da llç 
fırkadan mürekkeptir. Yekunu 

3 J fırka tutmaktadır. Bu kuvye
tin 3 fırkası "Seri Fırka,. ismini 

almaktadır. Ayrıca 4 tane de 
Alpdai li•aıı vardır. Piyade kuv• 
.etleri 112 alaydan mürekkep 

olup tabur miktarlan değiıiktir. 
Her " Seri Fırka ,, nın bir 

\'e ya bir kaç tank gru-
pu olduj'u gibi her ko!ordu 

emrinde de yine bir miktar tank 
bulunmakta dır. Yeni kabul edilen 

hafif tanklaruı bir yerine iki tane 
8 milimetrelik mitralyözleri 
vardır. 

ltalyan arazlılnln umumi man• 
zaraaı. bu ordunun tam bir ıu• 

rette motörleıtirilmesine imkin 
bırakmamak.tadır. Fakat ordu 

cllzlerinln bulunduğu mınta· 
kalara göre, bu cllzlerio 

tam veya k11mJ olarak motörleı· 
tirlldlklerl görnlmektedlr. 

Hafif lnılliz tanklan naıarı
dikkate alınarak ltılyanlar da (33) 
tipinde yeni ve ıUratJI bir tank 
yapmıılardır. ltalyan orduıunun 
dikkate değer tedbirlerinden biri 
de ılvll balkın elinde bulunan 

makinelere, otomobil, motosiklet 
veaalreye •erdiği ehemmiyettir. 

Eğer bu makineler ordunun 
kabul ettiği tipte iHJer, makine
lerine iyi bakan mal ıahlplerine 
her aen• muayyen miktar bir 
prim Yerilmektedir : Bu ıuretle 
ordunun masraflar~ girerek bUyUk 
bir makine stoku vUcude getir
meılnln önU alınmıt olmaktadır. 

[Hava ve deniz kuvvetleri bu 
tetkikin haricinde bırakılmıştır. 

:-;ayla 7 

Okuyucularımıza 
Cevaplarımız 

Kulada noter muavini lbrahim 
Eteme: 

- istediğiniz mecmua on bet 
günde bir çıkar, idarehanesi Sul· 
tanahmet Dlvanyolu park karıı
ıı N. 38 dir. Bir tanesi 15 ku
ruıtur. Bir senelik abonesi 3 Ji. 
radır. Sene içinde abone olanlua 
diğer nüshalar da gönderilmek• 
tedir. 

.,,,. 

Sivaıta M. K. e: 
- Geçen sene bu ıekllde bir 

imtihan yalnız lıtanbulda yapıl
mıı, fakat tam bir muvaffakıyet 
elde edllememiıtl. Buıene de ey
iDI ayı içinde yapalmaaı ihtimali 
vardır. Binaenaleyh aaıeteleri ta• 
ktp ediniz. 

lf. 
latanbulda okuyuculaıımızdan S. L.q: 

- Ankara muılkl muallim 
mektebinin kayıt Ye kabul prtlarf 
16 Haziran tarihli gazetemlıde 
,ıkmııtır. O gazeteyi bulup oku· 
yun uz. 

lf. 
fzmir Göztepeıinde Sezere: 
- Bir i11etlnefla meaelell için 

tahıJJlofzden kalmayınız. Ukmek· 
tehi bitirdikten aonra yaıınıa 16 ya 
firer. Bu yaıla da lzmir Hn'atJar 
mektebine glreblllralaiz. 

-tl 
Aydın okuyuculartmızdan Şadiye; 

- Haydarpap Baytar mektebinin 
bu ıene Ankaraya nakli kunetle 
muhtemeldir. M8racaat dalma Zi· 
raat Bakanlığına yapılar. Nihart de
Yam edecek olur11nız, Noterllkt•n 
bir teahhUtname vermek meebu· 
riyetinde kalmaz11nı1. 

• Adapazan Y afcılar mahallHl Emiı 
All oğlu SUleymana 

- y aıınız çok bUyUmn,. 
Hemen hemen hiç bir mektebe 
girmenize imkAn yoktur. ÇOnkü 
ilkmektep mezunu da değilıini~ 
Beıfncl ıınıfı da bitirdikten sonrt 
kara Gedikli Zabit mekteblno 
ıire blllrainlz. 

lnhiıarlaı veznedarı H. Sayar kızı 
O in eşe 

- Iımetpaıa Kız EnıtitUıO 
ilkmektep deralerinin hepıinden 
imtihan eder. Kayıtlara bqlı1n• 

mııtır. Daha fazla malümat almak 
isteraenlı, 18 haziran tarihli 
gazetemid buldurunuz. 

-....::•.. . . . .... . . . -· ·--... ..._ . 

IOD Posta 

o 1 -

10aaetemlıd• (ı1cao . yan 
\te reaiml•rin biitlio hr.klafa 

'mah'-uı " caıetemlR ruUio .. 

MSONE FIATLARI~ 

• a ' Seae Ay Al A1 .. ICt • Kt~ • kr 

TORKIYE HOO 750 400 uo 
YUNANlsTAN 2340 1220 710 2f~ 
SCREBI 2700 1400 800 300 

Abooe bedeli peşindir. Ad rea 
delıltlirmek 2& kurlıttur. 

Gel•n •vrtılc 6•ri 11e,.l111111 .. 
Un .. rcl ... mea'ullret ah11111az. 
·eevap için mektuplara 10 hruı!n / 

t>ul &ldvea lizımdar. 

1 .. Poeta kutusu ı ;41 latanb..a ı 
Telgraf ı Soopo9ta ' 

4 ... Telefon ı 20203 ... 



Badıköyde Mabakkak 
lr Deline Var 

Yazan; Hatice Hatip -34- 29 • 8. 935 

Genç Alimin Parmağı Bir Çiviye Rastlamış, Yerdeki 
Bir Taş Kapak Gürültü ile Kapanmıştı 

-...-------
- Bak görllyor musun oğlum 

böyle yazılı ve cüzdandan çıkar• 
dığı pernbe bir kağıdı çıkarıp 

r mnsanın üzerine attı genç adam 
kağıdı eline aldı ve bu harflarl 
gördü (O X AP) 

ihtiyar adam. 
-Bu harfler aablt bir boya ile 

yazılmıv ıolmamıı. Ve o yıldıı 
lıareti de bir dUğrno Ye çivi 2ibi 
bir kapartmadır. 

Genç alim bir merdi\fenle 
oraya çıkarak bakınca parmağı 
çiviye teıadUf etti.. Birden bir 
gürtıltU oldu. Zeminde açılan teı 
kapak kapandı. Ayaımaya inen 
merdivenlerin kapağı•. Alim hay• 
ret içerisinde kaldı } l ıe oraya 

• baktı kapı yeniden açıldı sonra 
hep beraber yeniden yola lDdik 
Ayazmaya açılan kapının öbür 
tarafında oğlumun t11adllfen elini 
değdirip de kapıyı açtırdığı taıın 
üzerinde de tapki aym harfler ve 
aynı iıaretler yok mu? 

- Hakikaten fevkalade ıAylna 
hayret bir ıey. 

- De§'ll mi yavrum.. Biz hep 
hayret içerialnde idik. Fakat genç 
Alim: 11 Bunda ıayam hayret hiç 
bir ıey yok dedi malumdur ki 
lstanbul ıebrl bir baıka ıehrin 
harnbea'nln üzerine kurulmuıtur. 
Bu ıelılr bir medeniyetin enkazı 
üzerine kurulmuı bir ıehlrdir 
kaybolmuı yerlerinde Jeller Hen 
nice muhteşem Yt mftdebdep 
saraylar, nice senet bu yırtık 
dökük harap evlerin bu yangın 
arsalarınm altında uyuyor.. lstan• 
bullu her hemıehrl blraı allka 
duyup da oturduğu evin altını 
karı§tırsa orada muhakkak iÖ• 
mUlmUt bir meaken temeJI, bir 
mabet lafı bir lnaan ölUstı bir 
saray harabeai veya bir mUcıv• 
her ya da bir altın deflnHI bulabl· 
lirler.. Siz ne zannediyorsunuz 
behey gafiller latanbulun altı 
1Uphcslz ki üatUnden çok daha 
zengindir. Dedi. Çocuğun hakkı 

da var ya. Hoı bundan bize ne 
ya. Bu ahir Yaktimde altın bul· 
mak için yerleri kazıyacak de
ğl:im ya... Bu pek doğru, doğru 
amma biz ne diyorduk... Benim 
merakım bu yolun bulunmasında 
değil... Evim• iece bu yollardan 
kim gelmif, onda... Hanım ihti· 
yare hatun... Korktu. ÔlOrlim de 
ben bu evde bir gece daha kal· 
mam.. Harebelerden evime hır
aız yol ııçmıı benim lime Ulema• 
ya aklım er111eı; ister Bizans yolu, 
isler Türk yolu olsun, o yoldan 
e\•lme netameli, mahlukat girt. 
7or.. Beni bugtın bu evden dııan 
atmazsan, bu yaıtan ıonra ali· 
mallah utanmaz da mahk•melero 
aider, senin aleyhine boıanma 
davaıı ederim. dedi. Evladım ıiı 
benim yerimde ol&anız ne yapar 
dınız... Elb•tte\i.. pılıyı pırhy• 
toplar, giderdiniz, değil mi? Kırk 
elli senelik evimi barkımı bir 
me hı e miıkin için yıkacak de· 
ğlldim y n? O alln evi torkettik .. 
buraya luzımın yanma geldik.. 
K·zım burada obrur ... Şimdi ucuz 
bir ev de bulduk ... Abnbavası iyi 
yer maşa· ıob .•• 

- Güle gille oturt.ınuz, Bey 
babat. 

- TeşekkUr ecler;m. 
-- Peki aı .a, fin,di evde ne 

~lu; or? .. , 
- Ne olacak, bUkümet ilim· 

feri yolJayaC'llkmıı gizil yo-
lun iki baıını kapattırmıt. 
Zabıta da galiba eYI kazanları 
arayormUf.. Bealm uğraıtaj'ım 
budur.. Ben eYI aatılı~a çıkardım. 
Hanım ''ölOrüm de Kırk Haramiler 
yatağı gibi, altında gizli yollar 
olan o berhaneye dönmem • ., 
diyor. 

Bu ara vapur gelmişti. Genç 
adanı kalkb : 

- Müaaadenlzle Beybaba, 
dedi. 

- Haydi gUle, güle oğlum, 
Efendi babana çok çok &elam 
16yle.. Y arm kendisine uğraya· 
cağım bir tayla atarıı;. 

- Teyzemin de ellerinden 
öperim ef oJldlm. 

Ve ı•nç çocuk koprak va• 
pura 7otl1tL 

-11 -
- lıt• d•di.. lşte altıncı haf· 

tayı geçti, bili bir . netice yok. 

1 
HAlA çocuğumun ne olduğunu 
bilmiyorum.. Buna tahammülUm 
yok, anlıyor muıun?.. Buna ta• 
bammlUllm yok.. Artık kendimi 
öldüreceğim. 

Nuri Bey karasının, dağıbnıt 

1&çlarını okıadı: 
- Belkis, yavrum dinle beni .• 

Ben de 1enln kadar mllteNsirim •• 
Çocuğumuzun kaybolufu •• 

Belkls Hanam ellerini kulak· 
larına aötllrdU. 

- Suı.. Suı birı ey dinlemek. 
istemem yine saçma söylemeye 
başlayacakım... Çocuğumuzun 

kendJ uıuail• gittiğini ıöylbre· 
cek ve kimbillr belki de cahillik 
ye çılgınlık yapmıf birini takip 
etmiıtir, diyece kilo. 

- Fakat biliyorsun ki, pollı 
takibahnm erdiğl netice de böy• 
le. Kızımız .. 

( Arkaaı var ) 

Meslek Adamları C Toplentllar, Dav~tıer ) 

Arasında .. 
Bir Şoför Diyor Ki : 

"Kezancuıuz, Sanıldljı Gibi 
Çok Dellldlr, Feket eıkA• 

yet te Etmiyoruz.,, 
Birkaç glln evel " Mealek 

adamları araa&Dda ,, baıhklı bir 
yazımızda to-
för Civan Ali 
nin söyledik· 
lerlnl kaydet• 
miıtlk. Öğr• 
niyoruz ki, bu 
ıözler, tof6r· 
ler arasında 
geoit bir d .. 
dikoduya Ye 
yanfıı tellk· 
kilere yol aç-
mııtır. Şoför Ham Kanat .z 

Ne ClYan Ali kendi mealt:K'I 
olan ıoförllliü küçük dUıürlictl 
likırdı ıöylemlıtir, ne de 11Son 
Posta,, böyle bir Iafa aUtUnla• 
rıada yer Yermlftir. O yazı, bff 
ıoförUn meeloğine bailılıiını vo 
şoförlOğUn kaıandırıcı mealek· 
lerdon biri olduğu hakkındaki 
kanaatlerini ifade etmektedir. 
Eaasen ıoförlUk mesleğinden 
para kazanan bir adamın tof ö~ 
ilik aleyhinde aöz ıöylemesioe de 
imkan yoktur. 

Buna rağmen. bazı ,oför:erın 
bu yazıdan aykm görülecek mi· 
nalar çıkardıkları görUIUyor. Şo• 

föı Halit Kanatsız gönderdiii blı 
mektupta diyor ki: 

11
- Hiçbir ıoför, doktor ka• 

dar para kazanamaz. Bir otomo• 
bilin bt r ayda 12, S lira pllk._ 
paratı vardır. Bir teneke lt.nzin 
heı liraya almıyor, bir tek IAıtik 
70 liradır. Bana raim•n, .biz ka· 
zancımızdan tlkiJet etmlyoruı;. 
ŞUktlr olsun ıe~iQiyorltı. Fakat, 
yaııldıjı ıibi aparhmaa yaptıra· 
cak kadar değil. Gıdaaınd§.n ke· 
ıen, bir kahve bile içm~yen, 

Yurtdaşlar Müsame .. 
reye Çağırıhyor 
Beyoğlu lılalkevinden: 
30 ağustos Zafer ve Tayyare 

baıramları onuruu.a cuma gUntı 
saat 20,30 da Evimizde bir mU• 
ıik ve temsil mUsamere&I hazır· 
lanmıştır. Bu mUaamereye bütün 
yurtdaıları çağırırız. 

MUıamereye gil'İlf kartları her 
gün 9 dan 21 e kador Evimiz 
Diıektörlüi'Unden ahnab]lr. 

OskUdar Halkevlnden: Zafer 
bayramından ötOrO 3J/Aituıtoı/935 

C\lmarteai akıamı HalkeYİ aalonunda 
khnyaker Bay Reıat Rıza tarafından 

aehirll .razler hakkında bir ıö,ylev 
arku.ndao da AY ve Göst•rit tul>e• 
leri ta:rafından l&onıer •• temsil veri
lecektir. 

Bir Aakerllk Dav•tl 
Sar1yer Askerlik Şqbe•ln• 

dens R. Hiaarı Alitorlak mahalle.in
den Muıtaf• ot. 317 dotumlu demir .. 
yo!u yed~k JarsQbayı Muıtafa ot. 
Refi tin Y enll&öyde Sarıyer At. Şbeıin• 
•el meal. 

Takalm Bahçeslnd• 
Yeni operet 

Bu akşam aaat 21 ,::ıo da 

KOÇ KATIMI 
Operet ı 3 Perde 

duhuliye yoktur, Meırubat ınecburidir. 

···························································••· 
icabında otomobil içinde eabah• 
layan. bulisa kendini btıtUn İn• 
tani hakludan mahrum bırakan 
bir ıoför, belki, birkaç para birik· 
tirir de bir kenar mahallede iki 
oda.la bir baraka yaptırabilir. 
Yokıa &J>.arhmao d-tU. Bax 
Ci•aa Ali iyi bir arkadaıtır\ 
Fakat ~yl• li.ıumıuı pylerl 
16ylemui arka<lular aruwda 
ıüceoiklik h._.. getirmJıtlr. 
MalUaay-. ibadet •• kaballat ılzll 
olduj'u ılbt, kazaııç ta ılıH oluıa· 
bdır. Bir moalekte u kaxaau da 
olur, çok kazanan de. Bu çok 
kazanç b8tün Mförlere t.,mil 
edilmemelid,ir.,, 

Hayrabolu Şarbaylığından: 
Her sene Sonbaharda yapılmakta olan meıhur Hayrabolu 

hayvan ve emtea panayırı bu aene dahi " 15 ,, EyltU 935 
Pazar glinlf açılarak ilç gün devam edeceği ilin olunur. ' 15153,. 

(METAMORFOZ 
' Ylıdeki lllltrl H ıl•ilceleri ıestrir. 4111----· 

Hot bir saat 
Nerede geçirmeli Y fi Yafınt~~J,~111'r•n 

SiNEMASININ SARAY 
Salon •• korldorJarında tethlr edllera 

1935 • 1936 MEVSiMi FiLMLERI IÇiN 
yapılacak illnat aeferberliğine alt fayanı hayret l'Hlaa H 

fototrafJarını sıidlp srörDnGı. 

~·-• Mubtııem bir muhute hoı bir kaç dakika • dühullyı yoktur. ·-~ 

Davlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idırni illntarı 

Fenlpafa Dlyarbekir hattının Yolçabdan aoar• Slniçe, Kllrk. 
Gezin ve Erianimaden lıtaeyonlarmı haYi kamı 30/81935 tarllaia· 
den itibaren yolcu ve her tUrlU •na nakliyatına açalacaldar. 

Şimdilik liaftada Uç defa Cumartesi, Sah Pe'femH ghlul bir 
yolcu katarı Elizizden Erganlmadene gidip dönecektir. (2370) (5149) 

EJizizden kalkış saat 8.00 
Erganlmadene varıı ,, 11.10 
Erganimadenden kalkıı ,, 16.00 
Elazize varıı ., 20. 10 

SÜMER BANK 
Uİnumi Müdilrlilğtlndeo: 

Bankamız nam ve hesabına Avrupaya aıllHbaka ile mubtellf 
aanayi mUhendiıliği tahsili için on talebe gOaderllocektir. 
Biri Üniversite kimya ve elektro mekanik pbelerl mezunlaruaa 
Ye diieri de lise mezunlarına aft bulunmak lbere •JIU ıamaack 
iki müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

MU••b•kaya glrebllmek için t•rtl•r bervec;htatlcllr ı 
A - Üniversite kimya ve elektro mekanik ıubelerl UltzUDlan lçbu 

1 - TUrk olmak 
2 - Yatı 20 den 25 arasında buhlnmalq 
3 - Askerlik vaziyeti muntaıa111 .._ 
4 - Tam sıhhatli olmt_k 
5 - Üoiveralte kimya Ye eleldr• •Mile 

ıubelerioden ıoa Uç aene ZIU'fı"ct. diploma 
almış bulunmak 

6 - Bankaca iıtenecek kefaleti Y4P'ebllaaek 
B - Lise mezunları için : 

1 - Türk olmak 
2 - Y ~ıı J 8 • 25 arasında bulu._.lr 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam ehnall 
4 - Tam sahhatli olmalı 
5 - l}ir Türk VaesJnln ıon Uç ıw ., ...... 

iyi derece bakaloryaaına alma' bqlunmak 
6 - Bankaca istenecek kefaleti verebilmek 

Kayıt için Sümer Bank umumi • MüdOrlUjDnde Kimya ıua,U 
tubeaine mllracaat edip a~ağuJa yaııh vesaiki Yermek llumm. 

1 - NUfqa tezkereal veya Noterllkçe ml1adtlak 
sureti 

2 - Meklop şc:hadetnameıl veya neterllkçe 
mUsaddak sureti o 2 F 

3 - AıkerJik vaziyetinin Avrupa1a tahtile 
gitmeğe mini olmadığına dalf aak..WS 
vesikaeı 

4 - Sıhhatte oldujuna dair ŞarbayWr dokt_. 
luğunca latdi1'll sıhhat raporu. 

5 - Dört vesika fotoğraflsl 
Kayıt mllddeti 15 EyltU 935 tarihine kacl.r olup ha hrlhh• 
aonrakl mllracaatler auretl kat'iyyede kabul ..aUMlıJaoaldll'. 
lmtihaplar Eylbl sonunda yapılacak olup kat'I ... .,..._ 
bildirUecektk. 

Kültür l)irektörlüğünden: 
))lk MEKTEPLERDE TAL EBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKl.IR. •t• SINIFLA
RA BU SENE 928 DOCUMLU .. 
LARLA dala, eww~ki doğumlulardan arta kalanlar alanacak-

Uı. KÜLTÜR DiREKTÖRÜ 10 EY· 
LÜLE kt.dM' bqluoduklu-ı yeN •• ,.._ o..._ çocuWaMJ 

kayıt ettirmelerini velilerden rica eder. 0 5015,, 

Kültür Direktörlüğünden~ 
. LiSE VE ORTA OK 

PARASIZ YATILI T •m ... 
i,n. ISTANBUL KIZ VE ERKEK 
LİSELERi meıgul ol&Jıaktadar. Gereken taWltı ... 
ye kayıt olunmalı için KIZLARIN KIZ. ER• 
KEKLERiN ERKEK LiSESiNE 
racaatlara. 



29 AğaatOI SON POSTA 

ANLISALTANATI GÖÇERKEN 
( l!ltareke devrinin tarlbl) N.0129 

Her hakkı mahfuzdur. ... .. Yaıan: Zlg• Şakir 29/8/85 -c. 

Aydınd Yapılan Miting Halk Ara-· 
sında Ist i e neticeyi Vermemişti 

---- --------- --
Mutaliarrıf vekili Fuat Bey, niz. Her hangi bir hareket karvı- llslne gel nler, g6rdllkleri feca· 

dtrfo derin dlltDntlyor; p k Uml,._ smda, hilkfımeti mDşkfil vaılyete ati en acıklı bJr Ji1an ile anlatı• 
ılı görünüyordu. Son söz, onun sokacak hAdlaelerln önüne ae- yorlar; d inleyenlerde fU fikri 
olrnuıtu. Evv IA, lzmirln işgali çiniz. J 0vandmyorlardı: Ölmemek 
Proteato cdilec k. Ve sonra, Deniliyordu. ıçın, öldürmek.. Milli ıeref ve 
Dılidafaal hukuk m rkezlne gidi· Ve daha garibi şurasıdır ki, namusu müdafaa etmek için her 
lecek. Orada blr içtima yapılarak Aydında bulunan logillz milmes· fedakarlığı ihtiyar etm k .. 

Bu fikir yavaı yavaı herkesin 
nıukav~met dilip dllm mesl sili de, önilne gelene ayni fikri dimağında yer ediyordu. Lakin 
ıneıeleat için mOzekoroye girl· telkin etmekten çekinmiyor; (Vital) bu fikri fiilen harekete getire· 
tllccektl. fsmile beraber lngiliz yUzbaıı bllmek için ortada henüz bir 

MJtlng yapılmıya karar veril· Oniformasını taııyan bu (melez) kuvYet beliremlyordu. 
inişti. T bildir ki bu mltinf, pek adam, damarlannda uııdığı (Elen) EYvelce Antalyayı, sonra Kon• 
hararetli geçecekti. Din edilen kanının teairi altında kalmaktan yayı Ye şu günlerde de KutAdaaı 
ıaatte toplanılmııb. Fakat, mek· kurtulamıyordu. ve KUllUk limanını işgal eden 
t bl S it 1 tal b -• d bir ltalyanlar da bu havaliye do"-ru 
e u an ° eıun en Ancak, lımlrdeo •e lzmlr el• • 

d hl b kO 8 nn • ilerliyor, bir ltalyan mOfrezesl 
aençten maa a ta et rs • Yarında iatillya uğrayan yerlerden (Sftke) ye giriyordu. 
ldmıe çıkmamııb. Bu aenç te, kaçarak Aydın, Manisa Ye hava· ( Arkaaı nr) 
okuduğu mllrettep nutka okur 
okumaz halk birdenbire datıl
nıııh. 

Bu halden, A1dının aaf •e 
•atanperver halkı, acı bir tee1&llr 
içinde kalmıılardı. Pek çok tOc· 
car ve esnaflar, dllkkinlarını ka· 
Pamıilardı. Herkeı meçhul akıbe
tin ne olacağını dil Unllyor ; millet 
\'e memleket enditelerl her çeh• 
reye derin bir yelı ye fOtur 
veriyordu. 

Selçuk ( Ayaıuluğ ) da hat 
nıuh faznaına memur olan müf· 
r zenin kumandanından düiündll· 
rllcll haberler geliyordu. Bu ha• 
berlero nazaran Yunan ordusuna 
Yol çan :rerli Rum ç telcrinin 
'O civarda faaliyete geçtiklerJ •• 
hattA bu çete faaliyetinin Kuşada
sı ve Söke ternflarına da alrayet 
•ttiğl anlaıllıyordu. 

Söke ve havaliıinde Rumlar 
oldukça kalabalık Ye toplu bulu· 
nuyordu. Bu Rumların atedeoberi 
fekavet ve lhtilAI fikirleri taııdık• 
ları gerek hOkümet Ye gerek 
TUrk halkınca bilfolyorda. Enel· 
ce yapılan ııkı takiplere rağmen, 
bu çeteci Rumların önOne geçi· 
lemiyordu. Şimdi Yunan orduıu• 
lla plıdarlık eden bu ıakllerio 
hareketi, tabii olarak halkta cld· 
dl bir endlıe uyandmyordu. 

Bu sırada harbiye nezaretin· 
den gelen bir ımtr halk arasında 
toyu' bulmUf; kalplerde derhal bir 
llnıtt doğmuıtu. hmir felaketi Uze• 
rine Şakir paıa harbiye neıare· 
tinden çekilmiş, yerine vekAleteo 
·erkanı harbiye( umumiye reisi· 
Cevat paıa gelmlıtl. Ve CeYat 
Patanın bu makamı işgal etmHi 
tlzerine de it değişmlıtL 

Ct-vat Paıa bir taraftan &mir · 
lıgallnln mahiyeti He orada b~ 
lunan asker kıt'alannın ne yazf· 
>'~tto bulunduğuna tetkik ediyor; 
dığer taraftan da lzmlr baridnde 
kalan kalelerin kumandanlarına: 

[Buyuk ve kttçllk hiç bir kıt'a 
llıevkilni torketmiyecek. Hiç. bir 
teldif karııaında ıUAhını hiç bir 
lcuv"Vete teslim eylemlyecek. icap 
•derıe, fi'len mukavemete geçerek 
lakerliğln ıeref ye namusunu 
llıuhafaza edece~ ve bu ıuretlo 
'°4tifeıinl ifa eyley cektfr.) 

Diyordu. 

N Ne kadar aarlptlr ki, Harbiye 
•zaretı makamını işgal eden 

tat l bu emri verirken; Hürriyet 
le uıu fırlcaaı merke:dumumt
llnd n de o cıvardaki heyeti 
"1 rkeıiyelore telgraflarla talimat 
"eriliyor: 

[Halkın ıUkünetinl temin edi· 

Çok Önemli Bir T ~dbir 
,.._..., ............ ---

[ Baştarab 1 inci yüıdeJ 
dıiı, memnun olduğu umanlar 
şükranını aUkQtle ifade eder. 
Memnun olmadığı zaman aeı ç-.· 
karır vo hakkının verJlm11lni 
later. 

Bu yıl mUstahsHln memnunl· 
yetaizliğ'ne lıtıınbullu •e hmirll 
gazete! r tercüman oldular Ye 
ilgimizi celbettiler. Gazeteci ar• 
kadaılar da bizim gibi uluaal Eko
nominin yllkıelmesl llzerlndo fay• 
dalı olmak isterler ve köylilnUn 
alAkalandığı işlerde mUatahsllla 
yan yana yUrUrler. 

Sizden şunu lıtlyorumı Şahsi 

lcaprlslerl b rtaraf ederek Türk 
Ofis reiıile birlikte oturup konu• 
ıunuz. Şahsi ftlerinfz kadar, tlıOm 
meaelealııin bir memleket mesele
ıi olduğunu daima hatırbyaralr 
iki tarafı tatmin edici bir fiyat 
tesbit ediniz.,. 

Tilrkofiı Baıkanı Bay Mecdet 
UzlSm lhracatçılerlle görUımelerl· 
ne de•am ediyor. ihracatçılar ıu 
iki nokta Oıerlnde duruyorlar: 

1 - ÜıUm rekolteıi taıkm 
olduğu yıllarda hükumet buğdayı 

koruma kanunu gibi bir uuzumu 
koruma kanunu ,. kabul ederek 
piyasadan mübayaatta bulanma· 
lıdır. 

2 - Yunanistanda olduğu gi• 
bi UıDmcnlDk himaye edilmeli Y• 

Paroldrac:lis adı verilen rekolte 
fozla11 Gztımler hUkümetço mD· 
bayaa edilerek imha edllmelfdlr. 

Tnrkofiı ba,kan1 bu iki mil· 
talaayı da ıiddetle reddetmiştir. 

Bu yılki rekolte faılaıının yapılan 
tecim anlaımalarile kolaylıkla 

tüketileceği, hatti rekolte iki 

misil fazla da olsa yine üı.Umlerin 
ıahlacafı kanaatindedir. Bizde 
hiçbir mah•ulUn lmbaaına lUıum 

ıörUlmedlğini tacf rlere bildirmlı· 
tir. ÜıUm fiyatlar bir iki gOn 
içinde hem mtıatahailin hem de 
Uiccarın lehine olarak sabit bir 
fiyata bağlanacaktır. - Ad. Bil. 

Bir Kimyaker 
Kadın Yüzünden 

Öldürüldü 
lzmir, 21 (Özel) - Don gece 

aaat 20 ıularında arsıuluıal lımir 
panayırında, herkesJo gezip eğlen
diği bir ıırada yUnkler acııı bir 
cinayet oldu. Eşrefpaıa hastanesi 
ldmyakerl Mehmet Tenik bir 
adamın bıçak darbeleri altında 
can verdi. Aldığım malt\mat 9öy• 
ledir: 

- Dun alqam erkenden lnclr
albna 1ıiden klmyaker Mehmet 
Tevfik orada, iyi tanıdığı kadınlar-

dan Bayan Şerlfeyl, Arif lımlnde 
birile görmOı ye yanına çaauarak 
beraberine almııtar. Şerife ile bir 

otomobile atlayan klmyaker Meh· 

met Tevfik gece saat 20 de pa• 
nayıra gezmek için 1ıelmi1Ur. 

Mehmet TeYffk, Şerlfo ile gı· 

zerken, panayırın tenhaca bir 
yerinde Arifi e karıılaşmışhr. 

Arif bir s6z bile ıöylemeden kim· 
yak~rln Uıerlne hücum etmiş •• 
hıçajile Uç yerinden ağır aurette 
yaralamııtır. 

Yaralı. panayır ballanın hl· 
dlaeden haberdar olmaaına vakit 

bırakılmadan haataneye kaldml· 
mışaa da orada can Yermlıtir. 
KQtil Arif Adliyeye ifadeainde: 

"- Şerife Oç yıldanberi dos• 
tumdu. Onu kimyaker ayarrtbğı 
için kendisini öJdUrdOm • ., demfıtfr. 

A. B. 

• lstanbulun her zaman en kibar halkının alnemaaı 
Dalma EN GÜZEL FİLMLERİ HOSTEREN SİNEMASI 1SM1Nl 
KAZANAN' ve BU ŞOHRETL~l MUHAFAZA !ÇL."{ BU SENE DE 

H1ÇB!R FEDAKARLIKTAN KAÇINMAYAN 

M E LE K ılnemaaı, bu aktam 9 da yeni 

ıinema mevalmine başlıyor. 

ilk: programda Fransızca .özlli aık, heyecan ve znkli bir film 

KAÇAK SEVDALILAR 
Oynıyanlar ı ROBERT MONTGOllERY • MADGE EVANS 

Ayrıca : Dllaya TENiS ŞAMPİYONU ViLDEN tarafından teniı naaıl 
oynanır filmi ile Paramount dilnya haberleri. 

Deyoğlunda, Haylayf pastanHi bu akıam Melek ıinemaııına gelen 
aayın halka birer Ayeberg takdim edecekfir. 
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Ordu Terfi List 
Dün Çı ·ı 

-...- ...... · -·· ... 1 ....... !'il... ·- . .... 

Terfi Edenlerin isimleri 
Anl<ara, 28 (A.A) - Cunıur ) 

baıkanhğmın yDksek taıdiklerine 
iktiran eden ordu listesi ıudur: 

Korgeneral KAzım Orbay re· 
nerailığa. 

Tüm a-eneral Ömer hnlls kor· 
generallığa. Tüm general Sabit 
korgeneralhğa. Tüm general Mus· 
tafa Galip korgenerallığa. Tüm 
general Mllmtaz korgenerallığn. 

Tug general baytar Sadettin 
tUmgeneralhğa, tug general Dr. 
lbrabim Mazlum tüm generalhğa, 
albay Yusuf Ziya tug generallığa, 
albay Mehmet Nuri tug general· 
hğa, albay Cemil Tahir tug gene
rallağa, albay Muharrem Mazlum 
tug generallığa, albay ishak Av· 
nl tug generallağa, albay M. Ke
mal tug generaUığa, albay ha
rita Abdurrahmen tug gene
rallığa, albay eczacı Sabri 
tug generallığa, albay baytar 
KAmil tug Generahja, albay Dr. 
Ahmet Suphl tug Generallığa, 
albay Dr. Raif tug Generalhğa, 
albay baytar M. Nurettin tuı 
Generallığa, albay A. Ferhat tug 
Generallığa, albay M. Tevfik tug 
Generalhğa, albay Osman Nuri 
tug Generalhğe, albay M. Nuarat 
tug Generallığa, albay A. Tevfik 
tug GenerallıA"a, albay M. Raaim 
tug Generalhğa, albay ŞUkrU tug 
Generallığa. 

Eıırmag yarbaylıktan alba~ 
lığa: 

M. SOreyya Selanlk, Ali Besim 
Sarayköy, 

Kurmay l>lnbaşılıktan gar
baglığa: 

Osman V nldelatlk, Mustafa 
Edirne, Ali Riza Osmancık, Ali 
Remzi Buna, Mustafa Sofular, 
M. Zeki lstanbul, M. Mümtaz 
Şam, En•er lıtanbul, Hakkı 
Hezar Drama, A. Nurettin Iıtao
bul, M. Nuri Beılktaş, M. Fasih 
Meraio, Davut Zeki Diyarıbelcir, 
A. Muhtar Blngaıi, H_. HUınU 
Harput, Mükerrem lıtanbuJ, A. 
Niyazi Manattır, Yakup Ergene, 
Hayrettin Gemlik, Vedat DUrda
riye, A. Şevki Diyarıbekir, H. 
Ekrem Üsküdar, H. Tahsin Kap• 
tanpaıa. H. Hüınil Bakırköy, H. 
Hayrl Ortaköy, A. Cevat latan• 
bul, M. Şevki Dedeağaç, A. Ne
ıet Edirne, Behçet Bitlis, Sela
hattin Vodioa, M. KAzım Preıova, 
Raşit ÜıkUp, Mitat Tiran, M. 

Hamdi Erzincan, lbrahim Hereke, 
M. Seyfettin lstanbul, Mustafa 
Kaşımpafa, M. Tevfik Edirne, 
I. Hakkı SUleymaniye, Necati 
lstanbul, Hakkı İstanbul, M. Mu· 

zaffer Erzurum, Tahsin Knrıtamonu, 
Ali Riıa lstanbul, F ıuıl Manastır, 
Kamil Perşembe, A. Ragıp E .... 
zlocan, Neıet Kırklareli, Neriman 
Fvzi Davutpaşa, Hulusi Istanbul, 

Remzi Ayazma. 
Kor Yilzbaşılıktan Blnbaıı· 

lığa: 

Hüseyin Yanya, M. Nuri Arap· 
kir, M. Neıet Bağdat, Saim Ka· 
ıımpaşa, Tevfik Bayburt. 

Pigad• Yal'baglıktan Albay• 
lığa: 

Rifat Bay azıt, H. Vasıf Erzin• 
cen, Abdullah Naci Sivas. 

Piyade blnbaşılıktan yar• 
baglıia: 

A. Necati Kayıerl, Faik E .... 
zurum, H. Vehbi Manastır, Hakkı 
Galata, Hakkı Amasya, Şakir 

Şam, LUtfl Ka&ımpaf , M. Bo. 
şir Kafka&ya, Şevki lşkodre, Mu· 
hiddln KUçük Ayaıofya, Tevfik 
Kozan, Fuad Eyüp, Musa lşkocf. 
ra, M. Şevket Diyanbekir M. 
Nuri lstanbul, A. Vehbi Bitliı, 
Htısamettin Beşiktaş, Ali Oaman 
Trabzon, A . Turhan Mn'otya. J 
izzettin Afyon, O. Nuri Snmsm1, 
M. Neşet Erzincan, AH Rize Ha~ 
put, M. Zeki Süleymanlye, Ö.' 
Lütfi Girit, M. Refik Van, A•I 
Elmalı, A. Necatı Kapuağıı, M.' 
Mihri Diyarıbekir, M. Rlfat Eı • 
zincno, Ali Hıfzı Keulye, l 1. 
Hnınü Erzurum, HUsnU V n, Rı
za SiYas, Salt Osman KerkCk, 
Ahmet Turan Erzincan, Mahmut 
Kozanlı, Halil Sultanahmet, Muı· 
tafa Rfistem Edirne. 

Piyade güzbaıılılctan bin· 
baıılığa: 

Şevki Erzincan, Kadri Istanbul, 
Muzaffer Erzurum, Abdurrahman 
Iıtanbul, irfan Lüleburgaz, 1. 
Halil Harput, lımalJ Ünye, Kadri 
Edirne, Halil EyUp, Y aıar Süt .. 
IUce, SabrJ Trabzon, Cemal ı, .. 
tanbuJ, Muhiddin Şehzadebaşı, L 
Etem macuncu, A Cevat lzmlr, 
Musa Ka:um Bandırma, M. Mevı

lut Erzincan, Ihsan Edirne, Mu· 
zaffer kurilçeşme, Salih Beşiktaş, 
Asım Çenırelköy, Neiet Sılacık, 

Tahir lşkodra, Yahya Hayati 
Şam, lbrahlm Şam, O. Nuri Iı .. 
tanbul, M. Salih Diyarıbekir, 1. 
Hakkı Bağdat, Sezai Kabasaknl, 
M. Cemal Bitlis, Murat Ortaköy, 

Aziz lstanbul, Hasip lstanbul, 
KAıım Fındıklı, E. Vehbi Eakl 
Zağra, Seliihittin Harput, Ihsan 
ÜskUp, Nadir Selanik, M. Mihri 

Doğancılar, M. Fahri lstanb:.J, 
Mehmet Diyarıbekir, Ahmet Hu

luıi Koçuk Mustafapaşe, Hüsnü 
Erzurum, Abdnlkudua, Diyarıbnkir, 
Raif Hurşit Harput, Hayri Cu· 
maibala, O. Nuri Erzincan, Sedat 
Kadıköy , 1. Celaleddin Urla, 
Ahmet Siliatre, M. Hilml lstan• 
bul, M. Fahri Diynnbekir, M. 
TeYfik Bayburt, Naci Trablus, 
M. Rıfkı Trnblus, Barnm 
Van, M. Mazhar Edirne, Şamil 
Afyon, Abdurrahman SUle11 1• 

niye, Saffet lzmir, M. ıeld K:- ı 1• 

köy, A. Kemal Otakçılnr, l e• 
mal Ethem Pirlepe, Nuri K ·m .. 

kapı, idris Gence, Ô. Faruk Is• 
tanbul, Hilmi Tatarpazarcık, Va.f 
mık Konya, A. Coldl Ahlat, ~ 
Şefik Oiyarıbeklr, M. Hamdi Eski 
zağra, Abdurrahman Jstanbul, 
1. Hakkı Tokat, Hüseyin Samsun, 

M. Şükrü Trablua, Ali Riza Erzin• 
can, M. CeHllettlo Edirne, Kemal 
Atine, Rifat Fatih, A. Zeki Beşik•. 
taı, M. Şnkrll Misis. 

P1.vad• T•ğmenllkt•n Yıiz .. 
baıılığa: 

Recep Bilecik, Necati Ia~an• 
bul, Cevdet Metaı, l. Hakkı Y oı .. 
gat, Mustafa Bolu, lbrahim SJll• 
nik, O. Lütfü Aya§, M. Suphl 
Üsküdar, Halil Urfa, Ethem uı~ 
borlu, M. Muhterem Afyon, Os· 
man Seliinlk, M. Necati lstanbul, 
Hayri Diynrıbekir, Mustafa Balık• 
esir, Ali Diyarıbekir, Recep GU· 
rUn, Nurettin Süleymaniye, Celal 
Bursa, Adnan Peşahahçe, 1 ·na• 
il, Çarşamba, Namık Iat .. nbul l 
baylur. 
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Biat Denizlerinde 
Tilrkler Yazan: 

M. Turhan 
Piri Reiı- Murat Ree - Hadım SUleyman 

Safer Reis, Kalenin 
ceğini Kat'iye..le 

Çabpk Devrile
Kestiriyordu 

Via Ruva, TDrk 
flloaunvn ve ka
raye çıkaracatı ... 
kerln erce bir çnr
piıma ile dıti l, yi· 
•ecekai~ bırakılara ı. 

yenilmHial daha 
kol y buldutud lan 
bltlln pllnını ona 
göre çlzmlıtl. Ada 
r a yakın kıyılarda 
ae köy, ne at ç, 
De de tarla bırak

•ıth, hepalnl yak· 
tırmıştı. Bu yang.~ 

1 

kilometreler uzun• ~ 
lutunca içerilere de 
rayıld ı tmdan TGrk· 
lerln yanlarında yl
J•cekleri yokaa Hiat 
top aklarıadan ek 
•ek ve azık teda
rik etmeleri kabil 
olamıyacakb. Sultan Mahmut Vlı Ruva Antu-n 

Y 
... ile ıörtiıtfl ..• 

ine Vlı Run, bltGn sremllerlai verilecek cevabı da amlrala bırakt1. 
ıarka, Blasrlle aularına rollamıttL o, bir hlkOmdar gibi davranıp da 
Adada tek bir remi yoktu. Çlnkl o, karııhta kendi vermek lıteae1dl belki 
bir açık denlı HHtına da ıtrmetl muvaffak olamıyacaktı, amiral tara• 
latemlyordu. B8yle bir HYafta lren• fsadaa teralenecektl. Çlnkl Jaaın 
dinin remllıeetlnl, o takdirde de Hint •Bıde kocuı, Tlrk zat.itini dinlerkea 
Werindekl Porteklı egemealitlnln enikoau tltizlenmi ıtl, yerinde duramaz 
ıuya dUtecıefial biJlyorau. Bundan olmuıtu, aaı bitince n hlklmdar 
ltGrll filolarını tehlikeden uzak tubı• JGzGnl keadlne çevirip de "ne buyu
rordu, Tlrklerl dar bir mıatakada ruraunuz? ,, de1ıace alalrll alairll 
aç bırakarak yenmetl dütlalyordu. rGJlmHdi; 

Hatbm Slleymaa P•t• il• oaua - Ne denir bByl• davete, dedi, 
birinci mlfavlri olan Safer Reia, Por• aacak teıekkDr olunur, fakat fU efea
tıklzlilerln b6yle bir plln kurdulda- dinin slao, Ttirk amıralını ıBrmlye 
rını uranlamamıılardı. Olu adaaıaa riderkea vaaiyetnamenizi de yasma
••lir relmea bir denJı HHfl Japa• DiZi nlçla tavaiye etmeditfne fAflJO
caklarını, buau kazanı••• da Glcerat rum. 
.. yılarını ele ı•çlreoeklerlni •• aoara Saba,, kaılar1aı ~atarak •ordu. 
lıerlye dotr• ylrlyecekltrial u•u• Siyle bir tHalytJ• lüzum mu 
'orlardı. Bu umuı, ralnıı erce, er· flrtt,.,ıunar? 
kekçe dltUamekten dotmuyordu. - Tablf defli mlyal Aden Emirl 
Portekiz flloıunun Olu adaaına da1a· Amir tıoı bulandu, ellal koluau aal-
aarak rallp çıkmak l•idine batla• layarak p8f8DlllD JaBIDa gitti, ıraadl 
aacatını •• bu ümit ile aavaıı kabul dlrejine aaıldL Zavalh •aaiyetaame· 
edecetial tanıyorlardı. Halbuki ada· ılnl yazmayı unuttutundan 800 dilek· 
Ja yaklaıtıldara halde filoyu ıBrme• lerlnla ne oldutu bilinemedi. Gücerat 
mltlerdl n batan adayı dolaıtaktaa Sultanı HazretJerlaln b8yle dHran· 
IODra da la6yle bir rBrltla ıevl&lne mamalara, ~Silme 1lderkea bir vaal• 
erememlılerdL yetname oleua bırakmalara dotr• 

Şimdi Hadım da, Safer Rel• de ol•H mı? 
bir iç karrınhtı ıeçlrl1orlardı, 1aka- Suba1da tltlıleadl, Hrt bir Hılı 
lanamıyan avın 6slemial çeklyorlarda. eevap nrdlı 
Diu sribl Htlam H Gleerat toprak· - Bize ,.1.. Bilme defli, 
larına laiklm bir yeri arkada bırakıp laarata kHufur. Aaıl Bllm alzln 
dalaa ilerlre sritmelr, nerede Hlda11e 1anınızdadır. ÇGnka als, ıu zavalhla
dıtı billnaeyea Porteklı flloıuau ara• raa ıerefinl, hayalyetlnl ve herı•Jlnl 
mak dotru bir it olamazdı. Glcerat alıroraunuz, kendilerini alrlaen 6ll1e 
bayratı ta117ıp da Portekiz aakerl cevlrl1oraunuL Bls, bu l"lbl 81ülerJ de 
tarafından mldafaa olunan ıu kale dlrlltlrls. Çlakll ı•refll inaanlarız ve 
anODdc ıtlDltrce kalmak da ltlerlae laHnlara teref datıtıraL 
ıelmlyordu. Çlnkl, vı. RuvanıD - Aden Emlrl Amiri de ı•r•f-
•ranladıtı ılbl, ylyedlderl azdı. leadlrmek lcin Hbnıı, detil miL (*) 

Bundaa ltOrl, var kunetl pazuya - O blr suçlu idi, c11aaını çıktı. 
Yerip fU kaleyi devirmek, adada - Suça ıallba elinde bir ilke 
Jerleımelr, ekmek falan elde ettik· bulunmakta. O halde Sultan Mahmut 

Ha1retlerl de blylk auç.lulardan 
ten ıonra ileriye yürlmek IAıımıe• biridir. 
llyordu. Safer Rela, kalenin çabuk - Gllcerat blkl•daranı lalr doat 
devrilecetl•• inan beallyordu. Hadım tanıdık, dewletlO veıirln aeltmını 
YHİr • adaaıa blçlmial ,a. anan• ı•tlrdlk. Bu .. ıaaı kabul •tmedlk
alarak • bunu biraz l"IÇ buluyordu. lerlnl aaladıtımıı dakikada keadile• 
Ukln durup dD1Game1• ıamaa da rint ıuçlu Hyaraı •• ona .. are dav
roktu, ne oluraa ol•u• büeuma ba1- ,. •• ,. .. 
lamak ıerektl. - Ne 7apar1ınılf 

Hadım vezir bu saruretle filoya - Eaerlı 1 
•arp alzamı verdi v• aonra adaya - Demek kl, keadlnlıde bu ,acil 
bir •ilbay 18ndererek Sultan Mahmuda 18rliyoraunuL Blylk elret 1 
bir ılrlıaae teklifi yaptı. Subay, Tlrk Subay kalktı, •ili• Amlrab 1aı-
flloıunua buralara Portekiılllerl yok terdi' 
eUnek için ve Bahldir Şahın elçi - Sultan Hazretleri, dedi, devletlO 
ıandererek 7aptıtı davet lzerlH vHil beni •ize 1ollamııtı. Çünkl alzl 
ıeld tini, kalenin doatça kapılarını hUklmdar blllyordu. Halbukı burada 
açmaaı laallnde hemea iletlJe ••çlllp blklm ıu efendinin lmlf. Sis, baıka· 
Portekiı donanmuınıa araaılmaaına larıaın •Yinde efendilik J•pan uıak· 
•iriıllecetlnl a6rl•mlye ve Sultan IHla konutamayıs. Sakalanı yabınaı· 
Mahmudua baıtardeyt srelmealnl dile- lara •eren Sultanların 7anıada da 
miye me•ur idi. TGrk amlralı adadaki fasla kalama111o Ondan Btlıl l"ldiyo-
Po teklılileria varlıtını bilmiyor fibl ru•• 
davranıyordu, orayı GOcerat toprak (ArkHı var) 

ıarınwan bir pı:rça •ayarak GDcerat 
Sultanlle temaaa glrlımek iatiyordu. 

Sultan Mahmut, TDrk zabitlal Viı 
Ruwanın bulundutu yerde kabul etti, 
onun a6zlerini yine onun yanında dla· 
ledi n Portekizlilere bıfhhk 1r8ater• 
••ide •• ... kert•J• 10U.lerek 

(*) Sultan Mahmut, rlaterdlfl emniyet(!) 
mukabili amiral remlalala bl1Gk dlratlae 
aaılmlf olaa Ailen Arap emtrladea daha lb• 
tl1atlı danaaclı, saı.,. .. pqama ••arlan•• 
rataea doaanma1a relaae.U. ŞBpha yek ki 
oaua bakkıada da Ailen amlrlala ltaklundald 
......... rapalacakta. 
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Soldanı DtDldi ıampiyonu Ç_iao, Manita ıampiyonu Sakar7a, lımir Ahınordu n Aydın apor takımları 

Spor: 

Türkiye Futbol Birinciliği 

Altı Şampiyon Takım Ay
dında Nasıl Karşılaşblar?_..~,,...f 

Aydan, (Gurup birinciliklerine 
glSnderdij'lz muhabirimizden) -
Bu dakikada altı mıntakanın 
ıampiyon takımları aydında top
lanmıı bulunuyorlar. lzmir, Denlz• 
il, Aydın, Muğla, Uşak ve Manisa 
ıampiyonlarmao Türkiye futbol 
ıaYlyHinden l'•çlrecılderl çetin 
lmtlhaa, maçların eliminaıyon 

ı•klilı olmam itibarile blru da 
tanı İfi... Kur'anın ıonucu 167· 
ledlr: 

1 - Uıak·Aydın. 
2 lzmir-Denlzli. 
3 - Muj'la·Maniaa. 
Kur'a da lzmlr ıamplyonu 

Alhnordu hakikaten ıansla.. Ya• 
pacatı bir maçtan ıonra döml 
finalı yapmadan finala kalacaktır. 
Herkeı Albnordunun talline gıpte 
ediyor. 

* 
Cumarteıl gtlntı aaat on albda 

Aydın stadyumu, Ayduılalar~n 
aezlh halkile doldu. 

Mıntakaları temıU eden ıam
piyon takımlar birer birer atada 
ıellror:ar. Ve geçit resmi aaatl 
yaklaşıyor. 

Takımlar alfabe aıraaile dizil· 
diler. Aydın ıamplyonuoun " A ,. 
ile bqlama11 icap eden ıırada 
baıı tutmaaı IAz ımgellrken misafir 
Hverlik göstererek en sona geçi· 
yorlar. Askeri bando lıtiklil mar
ıımızı çalarken geçit resmine 
baılanıyor. 

Takımlar halk kalabalığı önUn
den geçerken tiddetle alkıılanıyor. 
Statda Aydın ilbay ve Aydın mn
nenerleri g'Szlerl çeliyor ve ilk 
oyuna baılanıyor. 

Aydın • Utak: 
Hakem, federaıyon genel sek· 

reterl Kemal Halim, takımlan 
ıahaya çağırıyor. iki ıampiyon da 
alkıtlar arasmda statdakl yerlerini 
alıyorlar. Takımlar ıu tertipte 
diziliyorlar: 

Uıak: RUttll, Şevket, Mehmet, 
Osman, Nazmi, Mahmut, Baırl, 
Melih, Sabit, t aıri Ye Alleddin. •• 

Aydın: Fikret, Lebip, Sıtkı, 
Ha1an, Muıtafa, lhaan, Nevzat, 
UIYi Ali, HUHyln,' Babacan •• 
Htıınll ... 

Saat on yedi... ilk lıaret 
dodutn. •• Uıak hucumda ••• Aydın 
MOdafaaıında muvaffakiyetle kın• 
lan bu hUcum göıteriyorkl Uıak 
ıamplyonu baamma göı açtırma· 
mak azmindedir. Aydın daha 
ziyade mlldaf aa oyunile Yaklt 
kazaDmıya çalıııyor. Kırkıncı da• 
klkada Uıakla Melihln bir plise 
wruıu ırup ıampiyonaaının ilk 
ıolOoD kaydediyor ve devre bu 
netice ile bitiyor. 

ikinci devrede her iki takımda 
ıaha 1abancılağını unutarak enf eı 
hUcumlar yapıyor. Yerden oyna• 
yan Uıaldılar, mukabil tarafa 
kendi oyunlarını kabul ettirerek 
ikinci ıoln rapıyorlar. Aycbııblar 
clerhal bu •ol• mukabele edl1or-

I 18 da 1·6 matltıp olmaktan kur· 
tulamıyorJar. 

Mania• - Muğlaı 
iz.mirden SalAhaddinln ilk 

iıaretile iki takım kerıılaııyor
lar. Bu maç ilk denede çok 
çetin geçti •.• Her lkl taraf da çok 
çalı9tı. Fakat ıol çıkaramadı. 
Muğla1a nazaran çok faik oy• 
nayan Manlaa lklncl dıned• 
herhalde blrıe1ler bapacıta ben
ziyor. 

Nitekim ikinci de•re baılar 
baılamaz Sakarya hllcuma geça
rek Mutia kaleıini ldıta abluka 
ediyor. Elr, bir daha gol çıkan• 
yor. Dene ortaaından ıonra iki 
ıol daha yaparak oyunu O• 4 
kazanıyor. 

lzmlr • Denlzll : 
Grup birinclUklerlne zayıf bir 

kadro ile lıtirak eden Altınordu 
takımı, seyirciler tızerlnde ııpta 
ile karııık bir tesir bıraktığı için 
ıahaya çıkarken çılgınca alkııla· 
nıyor. Denizli ıamplyonu dıterll 
oyunculardan teıekklll ediyor. 

Oyun baılar baılamez Al· 
tınordu hUcumdadır. Haımına 

nazaran f alk ve kuvntli olan 
Altınordu ıol çıkarmaktan ziyade 
1eyircilere iyi oyun gösteriyor. 
Yerden ve ıaıırtıcı paılar, bunun 
akabinde derin eıapeli bir oyun •• 
Seyirciler hayran •.• Şimdiye kadar 
Aydında yapılan maçların en gll
zelinl aeyredlyorlar. 

Saidln kaçırdığı bir ıolden 
ıonra Hamdi topu kaparak ka· 
leyı alriyor •• lzmlrin ilk golllnO 

-········ ... ················--·········-·······-·····-
Bisıkletle Türkiye 

Turu 
Üç yıldanberl memleket 11nır

ları içinde biıikletle btı1Gk turlar 
yapan Anka
ra Gtlcll ku· 
IUbUnden ıınç 
Kemal, eyveJ. 
ki glln blaik· 
letle ıehrimize 
gelmit ve bu· 
gDn erkenden 
Gellboluya ha· 
reket etmiıtlr. 

Genç Ke-
malin 1935 Gayret.l b i •i ıdet tur• 
turu 4600 ki• cuau Kemal 
lometre &zerindedir ve 3 Ağu .. 
tosta Ankaradan hareket ederek 
Çankırı, Kaıtamonu, Amaıya, 
Sl•aı, Kayaerl, Ulukıtla, Adana, 
Meraln, Silifke, Konya, Afyon 

Klltahya •e Yalo•a yolile ıehrf· 
mize gelmittir. Genç ıezıfn bu
radan Tekirdat, Kırklareli, Edir
ne, Gelibolu, Çanakkale, Edremite 
giderek 11yahatlal hmirde biti
recektir. 

Genç Kemalin bu DçlhacD ... 
yahatldlr. 1933 te ve 1934 te de 
1575 •e 2500 kilo metrelik birer 
tar Japmııtar. 

Aydın ıtadında ıeoit reıml n ıpor• 

cular Aydın abldeılnı çılınk 

koyarlarken 

yapıyor. Bu 11rada a1akkabı11n
dakl çl•l1l çıkarmak için uha 
dııaraaıaa çıkan Cemil, talama 
aleyhine bir gol yapılmaıına , .. 
bep oluyor. ikinci deYrede dıha 
ciddi oynıyan Albnordu dakika· 
lar içinde bir ıol rekoru teıiıln• 
baılıyor. Bu acele ıoUerden en• 
dlıeye dUıen Denizli çocukları 
çok çalııarak arkuım alıyorlar. 
Neticede lzmlr ıamplyoaa 1 • 6 
galip geliyor. Perıembe ailnl 
lzmlr ıamplyonu Uıak ıampiyo
nile final maçını 1apacakt1r. 

.S. N. 
Zonguldak 0.llp 

Zonguldak, 28 ( A. A. ) -
Gurup birincilik mnubaka11 lçln 
Trabzona tiden mmtakamaı ıam
plyonu Zonguldak ıpor, Trabıon 
ıamplyonunu 3 • 2 ile yenmlıtlr. 
Ayın 29 unda Karadenb ıampl
yonlutu finali yapılacaktır. 

Yağlı Güreş 
Müsabakaları 

Akçakocada Bir Müıaba· 
ka T ertlp Edildi 

Yatlı gllr•t mllubakam111n 
memleket lçindı uyandırdıp bl
yUk allkayı yazm11tık. Din de 

Akçakoca haYa kurumu baıkan• 
lığından yınl bir mektup ıelmlf, 
kurumun 8 Eyltılda yapacata yallı 
gUret mtı1&bakalara için tavuau
tumuz lıtenmiıtlr. 

Gtıreıler Akçakocada ha•• 
kurumu menf aatlne tertip ıdf(. 
mittir. MUaabakada kazananlar-

dan bata 50, ortaya 30, aJ•i• 
20 lira m&kifat verilecektir. Şer 
rlmizde bulunan atıreıçilerlmld 
bu yeni mtlubakalardan haberdll 
etmeyi faydalı bulduk. 

Vlyanalllar DBndU 

Şehrimizde llç mOaabaka 1•· 
pan Viyanala aDreıçller din ak• 

ıamkl kon•anıiyonel ile memlr 

ketlerin• d6nmlltl•rdir. 
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Suzan Salt Hanım, parmakla· 
rının tersini bu ıef er de sağdan 
•ola doğru gezdirmiş, ve sonra 
kollarına çapraz vlirl bir vaziyet 
•ermişti. Sağ elini sol el y rine, 
&ol elini de sağ el yer;ne getirml • 
ti. Bu sırRda gözllm SDlt Beyo 
lllımiştl. Şu anda Salt Bey, altma 
bfr kUrel< kıvılcımlı klll dökülen 
bir adam gibi oturduğu yerd bir 
kunıldnnma peyda etmişti. 

Bir denbire, acı b;r feryat 
YUkseJdi. On parmağın on tuşu 
dldiklemeslnden husule gelen &0rt 
"e çelik nağmeler. muhtelif gam· 
lar Uzerlnde gezdi. Ve sonra bir
den bire piyanonun Ahengi ha
fifledi. Yükaelen o acı feryat, 
devam etti. 

Ah, Soit, 
Ah Saitl.. 
Benim Yarlığım hep sensin 
Ben seni sevdim. 
Ben ıaaa kalbimi verdim. 
Hem de öyle sevdim ki •. 
Hem de kalbimi öyle verdim ki .• 
Bunu sana anlatamam. 
Anlatacak, söz bulamam. 
Hayat sensin, 
Varlık ıenı:n, 
Güneı sensin, 
Mehtap ıenııin, 
Ruh, senıin, 
Atk &ensin, 
Senıin, 
Sensin, 
Seeeen, 
Siiiin .• 
Eger ıo geçirdiğim dakikalar, 

dOnyaoın en bilyllk bir ıabur Ye 
tahaınmOI imtihanı olsaydı, hiç 
tUpheılz ki birfnclliğf ben kazan• 
Ztııı olacaktım. Çnnkü, sırtüstü 
htlere yatmamak için dişlerimin 
ltaıında ınktığım dudaklanmı 
llltlntmıı ve knnatmııtım. Eski 
bı, proteıtan Uibislnden pek 
1bPtldaı bir ıekilde olan bu beıte 

itip te Suzan Sait Hanım: 
- Hani elkıı, Saitl.. Her 

tablan nasıl elkıılardın. 
Diye taburenin üzerinde f ırrr 

diye döndllğü zaman; az kalsan, 
:'uçlarımı patlatacaktım. bunu, 
hrıat bilerek, derhal bir kahkaha 
llitım: 

l - ll&bl Hanımefendi!. Erkek· 
~t'den takdir mi beklersiniz. 

1 tılar, ln1am ancak canlarının 
stedlkl zaman alkııJarlar. 

Diye bağırdım. 
S Yemin ediyorum ki; bu ıözlerl 
•it beyin kalbinde bir tesir yap

~llc için ıöylememiıtlm. Sadece 
( 11llde volkan gibi kabaran kah-
11•ha ihtiyacını böyle bir naile 

11' Patlatmak lıtemiitim. Karısı· 
~111 

bu 1UlUnç •aziyeti karıııında 
1 °1-.la.n Sait bey, benim bu söz· 
h~lllln ağırhiı altında da bUı
~ t&n •ıllmlı, kıpkırmızı kesilen 
l'>'hreılni gödermemek için baıını 
ellc:ereden tarafa çevirmlıti. 

_. l atlı uykuıundan uyanan to· 
dfl~an, kıvrıldığı kanapeden bize 
ı 0 

ru hayretle bakıyor. Dik dik 
l{~a·ı 
~1 

1 en bıyıklarmın arasından kıp• 
•i:~ııı dilini çıkararak siuirll 

ırJi Yalanıyordu. 
liaJarn: 

tok - . Maşal:ah, hanımefendinin 
fe 

1 
&Umrab sesi var. Allah ne' s nı 

O arttırsın diye söyleniyordu. 
•a dada bir snnlye daha durur· 
~dnı. bir 11knndal çıkacağını an• 

ırn. 

..... Salt Bey!. Kohveyl sever• 

Emel Rıza 

1 1 
siniz. Birer kahve daha içelim. 

Diye, Kahve ıöylemek baha· 
nesilc k ndiroi kapıdan dışarı, 
dar attım. GUlter ile Pervin, so
fanın ortas nda yerlere yuvıırlan• 
mıı, k hknhnlarmı zaptedebilmek 
için, ağızlarını eUerlle ıım sıkı 
kapamışlardı. 

Hacıkadın m rdf ven baıında 
oturuyor: 

- Çoculdar ayıptır. Allnhm 
yarattığı şeyle eğlenllmez. 

Di)'e e8ylen;yordu. 
idris Ağa de, merak etmif, 

merdivenin ortasına kader ge!· 
miştf. Beni görür görmez, başını 

önüne eydi. Uau:cacıl<, aşağı indL 
Kızların, gülmeden kırılı§ma· 

Jarına hak verdim. ÇllnkU ben, 
on:ordan daha beter bir vaziyet• 
te idim. Fokat derhal ciddiyeti· 
mi muhafaza ettim. Çabuk, 
kahve piı:rn:elerini söyledim. Bir 
az da gezinip, gülme ihtiyacımı 
defettikten ı;onra, tekrar salona 
giri fm. 

Suzan, ellerini kalçalorm n 
üı :üne çaprastlamış; hiç şüphesiz 
kendi llham ve san'atinln mahsulü 
olan bir şeyler mırıldana mırı'dana 
duvarJardaki resimleri tetkik 
ediyor; halamla Sait B. arasında· 
ki hararetli bahhte haJa devam 
eyli} ordu. 

Benim salondan g'rmem, hep· 
sinin göıleri!li bena çevirdi. Su· 
zan Hanım, vakt:le bUyUk babam 
tarafından mühimce bir para ve• 
rilerek Londra ıerglıiden alman 
kUçUk bir tab!o: u göstererek: 

- Hanımefendi!. Şu resim 
yok mu?.. Tıpkı, liç sene e,·vel 
yaptığım bir tabloya benziyor. 

( Arkr•ı var) 

Herkes kullan~r, çUnkU 
çıkmaz, buletmaz, lyJ v 

ucuzdur. , 
Denlzyolları 

IŞLETMESl 
A.eHtelerl ı Karelııl1 KlprGbaşı 
Tel. 42562 - llrkeol Mllal.rdanade 

Hu Tel. 22740 
4 

iMROZ YOLU 
KOCAELi •apuru 29 Ağuıtoa 
PERŞEMBE gUnU saat 16 da 
lmroza kadar. "5117,, 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 29 

Ağustcs PERŞEMBE gUnU saat 
20 de Hopaya Kndnr. "5118,. 

Yolu 
INEBOLU vapuru 30 Ağuı· 

tos CUMA gUnU Eaat 11 de 
Mersine kadar. "5119,, 

SON POSTA 

VAPURCULUK ' I 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
ISTANBUL ACENT AUC'.il 
Uıau Ha , T elefonı 81198 

iZ ı iR SORAT YOLU 
SAKARYA vapuru her hafta 

PERŞEMBE günleri aaat 16 da 
lstanbulda:ı IZMIRE vo PAZAR 
günleri de IZMIR'den lstanbula 
kalkar. 

YOLU 
vapuru 1 Eylül 

saat 10 da Mersine 

Akay.. tmesi 
Dir tö lüğünden : 
1 - Yalova kRplıcnlarında yeni· 

den kurulan ser ve fidelik
lerin kalorifer tesisata ve ka· 
zan ve oteşçi yer:erJ için ya· 
pılacak hlııa açık ekıiltmeye 
konulmuştur. 

2 - lhaleıi 4 Eylül 935 Çarınmba 
gllnü 'Want • 16 - da yapıla· 

calct a·. 
3 - H r tl\i işin tahmin edilen 

keşif bedeli - 5893 • lirad.r. 
4 - Bu husuota haz:rla::ı~m şart· 

name ve projeyJ görmek 
isteyenlerin her gün idare 
Levazım Şubesi inıaat kısmı· 
na ve eksiltmeye iştirak ede
cekl~rin de % 7,5 nisbetinde 
tem ·nat akçelerile yazıla glin 

· Ye ooatte idare Eucümenlne 
gelmeleri. "5112,, 

Sayf~ J 1 
= 

AVCILARI IZA 
Milli fabrikala11mız ma· 

mulabndan (dumansız yerli 
av barutu) adı altında le ıl 

bir çe§ft av barutu piy a· 
saya çıkarılmııhr. Bu ba

yabancı memleketler 
yapııı benzeri barut· 
lar ayar ve evaaf ında 
kuvvetli bir baruttur. 

Hem yerli ya· 
pısı olması hem 
de iyi evsafta bu· 

lunmasından 

ötUrn bu ha· 

olacak -
tır. 

Yerli ba
rutumuz yUz 

ve iki yth elli gramlık kutu• 
lar içinde olarak yDz gram· 
lığı 70 ve ~ gramhj'ı 175 
kuruıluk fiyatla idaremizin 
T opane ıatıf mağazaaile 
belli bailı satıcılarımız tara· 
fından satılır. 

Kullanışta kutuların nze
rin deki tanımlara dikkat 
edilmesl ve her çap için 

goate llen miktardan daha fazla barut hakkı kullanılması gerektir. 

iNHiSAR iDARESi 
~- . . . . - . ... , -· 

·pin Kenan 
Sizi soauk algınh§ından, nezleden gripten, 
anrılarandon koruyacak en iyi ilaç budur. 

ismine dikkat buyurulması 

·van Gü eşleri 
Al<çakoca Türk Hava Kurumu Şubesinden : 
Başkanhğıml7.tn himayesinde 8 Eyllil Pazar günll bllyUk yağlı 

pehlivan güretleri yapılacaktır. ikramiyeler baıa ( 50) , ortaya 
( 30), ayağa ( 20 ) l'radır. 

Vapur 7 Eylül akşamı saat 19 Sirkeciden hareket Ye erteal 
ıııabah Akçakocaya varır. 9 Eylül akşamt da lstanbula hareket 
eder. lstckl ı~rin güreş gününden evvel isim ve adrHlerlol ıubemi· 
mize bi!dirmeleri. 

': .RnqFecıa/qr .c atTe(f $/ 1 

' 
l til/(l(QJ, fıSoı 

SATILIK ARSA 
Sümer Bank Umum Müdürl ·:ğünden: 
Ankaranın en mutena yerlerinden olup mahallinin krokisi yukarıya çıkarılmış bulunan Belediye 
dairesi clnrında ve Anafartalar caddesi üzerinde Tahtakale yangın ıabası dablliode 7.J.2,24 metre 
murabbaındakl mUfrez auauın tamamı Somer Bank Umum Müdürlüğü tarafından ıablığa 
çıkerılmııbr. Fazla izahAt almak lıteyenlerln Ankara'da Umum Müdürlük Mubaıebe Mlidurlyetine 
ve lııtanbul'da SUmer Bank Şubesine müracaat etmeleri ilin olunur. "2333,, cı5091,, 
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Dünyada 
En iyisi HASAN 

SON POSTA Ağaıtoı 29 

ZEYTiNVAGIDIR 
Böbrek, mesa e, bilhaasa aafra ve aarıhk ve karaci~er haatalaklarında ıerbet ılbl içilen yeglne zeytinyağıdır. Salataluda •e her yemekte Hasan zeytinyağı çok nef .stir. U.relik 
şişesi 65 iki litre 125 kuruıtur. Safi 6 kiloiuk tenekeler 350 kuruıtur. Büyük tenekeler de safi kilosu 50 kuruıtur. Haaan markaaına dikkat. HHan deposu : Ankara, Beyoğ:u, lı~anbul. 

rr ~ ....... ~--..-.~~--.~~~~-..~.....,,.-~~~eeıııııııııııeıııııııııeıeııe•••••••e••••••••••••••eıııııeeıeııııııı••••·················••e•••••••eeıııııeıeııııııı 

100.000.000 

k'işi 

POKER 
tıraş 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

Yalova Kaphcaları 
PAVYONLARDA 

TAŞ OTEL 

ÇINAR OTEU 

Tek yatak 
Çift yatak 

Tek yatak 
Çift yatak 

Tek yatak 
Çift yatak 

PARK LOKANTASI : 

KURUŞ 
30 ila 75 

150 

100 
150 

200 
300 

Kahvealh 25 
Öğle Ye akıam ye mekleri 75 

BÜYÜK OTELDE : .. -
Tek yatık 
Çift yatak 

BÜYÜK LOKANTA : 

200 
300 kuruıtın baılar. 

Kahnaltı 40 
Ôile Ye akıam yemekleri 120 

J 

On illn kalanlara otel flatlarıodan % 20, yirmi glln kalanlara 
% 25 tenzillt yapılır. 41-D"" ''5032,, -..# 

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

•• bat ağrılarına, romatizmaya, siyatik ve nevraljiye 

En tealrU illçtır. lımine ve SAKAL L 1 markasına l6tfen dl~kat -

G
Kadıkorde Açılan Sergi .. , 
dıköy Hanımlar Bloki n 1 ııı E•inin 1toelik aergisl yük1tk halkımıza lmıılır. 4/9/35 larlbloo kadu cörm•k aerbeıl n lıtiladelifü. Talebe 1 
kaydı baılamııtır. Kadıköy Altıyoıaızı ••ki po•ta blRa•ı ~-1 

O sküdar Ve Kadıköy Akşam 
Okulları Direktörlüğünden: 

Okullarımızda kayıt itlerine 1 EyllU 935 baılanacak 15 Eyltıl 
935 kadar ıörecektir. 15 Eylül 935 de derslere baılanacaktır. Kay• 
dedilmek lıtiyenlerin tahıll YHikaları Ye diğer kayıt evrakı Ye fo· 
toiraflariyle beraber ok11llıra baı Yurmaları. (S 152) 

.___~------~----------------------------------~-------

Kız ve 
Erkek 

Beyoğlu • TUnelbaıı • Y enlyol 

ALMAN LiSESi ve Ticaret 
mektebi 

Tam devreli liee - Orta tioue• mektebi • Llıao öğreom~k için ihzari ıınıflar. 

Der•lere 9 EylOI Pazarte•I batlanacakter. 
Kayıt muamelesi 2 Eylulden itibaren Pazardan baıka hergUn 
saat 8 den 12 ye kadar nUfus tezkerHl, rumt atı kiğıdı, 11hhat 
raporu, taıdikname l'eya ıehadetııame ile müracaat edilmHI. 
Fazla taflil4t için mektebe müracaat veya 44941-41942 ye telefon edilmesi. 

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve ekll 
hu•alıkları mlltehuıııı 

Cata.oflu Orban B. ap1rtıaaaa T•L210H Ew. ICadaklr Babulr• ileri Hllak Tel.60111 

Şişli Terekki Lisesi Direktörlüğünden: .. 
1 - Ensı•I ve btıtUnleme yoklamaları yalnız 2 • 16 Eylül içinde ,yapılacaktır. 
2 - Yerlerini tutmak lıteyen etki talebenin tezelden taksitlerini göndererek kayıtlennı yenilemeleri 

gerektir. Mektep bergOn 10 • 17 arasında açıktır. 
2 - Leyll • Neharr - Kız .. Erkek yeni talebe kayıtları ba,ıamıtt1r. 

Talimatname iıteyealere gönderilir. Adru: Niıantaıı Halil Rifat Pı. ko:ıağı. Tel. 32517 

Saraçhanebaıı Horhor caddesi 

Leyli - Nehari 
Kız - Erkek Hayriye Lisesi Ana • ilk 

Orta• Use 
(Tam devreli) 

llk ııoıflardan itibaren ecnebi lfaanıoa çok ehemmiyet verilir. Kızlar kıımı ayrı dairelflrdedir. MekteLin huauei 
......_otobüııleri ile nehari talebe hergün evlerinden aldırılır. İıteyenlerin adrHİne tarifaame gönderilir. İkmal lmtlhaoları~ 
........ EylUlHn lkl•lndedlr. Kayıtlara baılanmıştır. llergün 10 dan 16 ya kadar Direktörlı.iğe müracaat. Telefon: 20530 ..._,.. 
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Güzeriğimin Sırrı 
Çiçeklerin t:.erkezindedir 
Eranıanın Midi lııc. valiıi kurbinde 

yafıyan kadınlar, Tabiatin ç"çelderin 
merkezin~ y ı.ettiği b. kır b .r balmu• 
munun cildi beyuıahnak Ye aUzelleı
tirmek lıuıuıundakl ıayana hayret 
ha11a11 nı tanırlar. 

Bu nazik cnherln ta1fl1ulle huıu
le gelen n ( Cire A1tptlne ) team ye 
edilen ve c\lt Ourlnde fevkalide b"r 
tesir icra edea bu gtb:eUlk tılsım ı : 
alcıımları yatmudan ~••el totl lk 
edildikte clldinlı:ln ıertleımlt harici 
tabukaı•nı yumuıatarak parça p srça 
dütllrür. Sabahleyin taaanur e -ieme
dlğlniz bir gOz!llikte taze vo nermln 
yeni bir ci:tte karı laıacak11nız. Aynı 
zamanda mUnbeeit meumatı, ıivah 
benleri gldermit o!acakt r. Bu Cire 
AHpfne denilen gOzelllk tı!aım ını kul-
lımdıJımda yüzilmiln çili Ye çirkin 
cik ini ı yanı hayret bir ıurette güı.el
letfümiı ve beyazlatmııtır. İıtimali 
gayet le olay Ye fiatı ucus olan hu 
Clre Aıeptine'1i kollarıma, omuzl rıma 
ve ellerime de tatbik ediyorum. Bötüıı 
eczanelerle parfOınarile:rde aahlı r. 

Önemll Bir Bllmec• 
Kııılay CemiJdi Emiaönl kazaıı 

herk .. teo ıo:uyor: 
ı-s-E"'!l'!M_R_E ... Kfnı 

Bu kelimeyi dotru okuyanlH Jll• 
karıki çerçeveyi keaip kelimenin 
dotruıunu eY adrealerile Kızılay 
Eminönü kaıa baıkanlıtına 5 Eylül 
akıamına kadar göoderainler. 

Kelimeyi dotru yaunlardaa bir• 
çok kltiye 7 EylQI CumartHI . akıamı 

Takılm bahçeelndekl KERMESTE 

kıymetli hediyeler Yarllecektlr. 
....... -- ····-··· ........ __.,.... - ·-~--

Son . Poıia Matbaa11 
NlfriJll llHtıe 1 ruıt 

......... A. ._ .............. 

1 Leyli ve Nehari • ~ 

Boğaziçi Liseleri 
Eski F E Y Z İ A T İ liseal 

BoCjazlçlnde ı ArnavutköyUnde : Çifte 8araylerde 
Kız n erkekler için ayrı bölBklerde kurulmuş, ana ıınıfı, ilk kıımı, orta 
okul Ye li1t ımıflarını havi ulusal bir müeısesedir. 

Yıllardanberi kazandığı muvaffaklyetle tanınmıı olan mektep 
kayıtlara başlamıştı r. Kayıt için herglln saat ondan on altıya 
kadar mektep yönetimine bat vurulabilir. Iıteyenler• mektep 

~----• tarifnaoıeıi gönderilir. Telefon : 36.210 

Kumbara sahiplerine h•r sen• 
dağıttığı ikramiyeleri 10.000 
liradan 20.000 liraya çıkaran 

iş Bankasının 

ikişer bin Iira mükif atlı 
kur' alarından birincisi 

1 EylUI 93 5 de 
Ankarada çekilecektir 

ikiter bin lira müklfatll 
Şubat, 

Temmuz, Eyhll ve Birinci kinun 

Yeni tertip 
bet kur'a senenin Haziran 

aylarının ilk günü çekilecektir. 


