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Papa, Habeşe Giden Papasları Takdis 
Etmekle Düşmanlığını Gösterdi 

Habeı Ortodokstur. Papa, Habeşin isti/ti Edilmesini, 
Bir Zaferi Gibi Telakki Edigor Katolikliğin 

ltabette Katoliklere 

~ulum Yapıhyormuı 

Londra. 1 ( Özel ) - Geçen 
,Pazar gUne Italya ordusunda lııis• 
ın·et etmek için Habeıistana alt· 
bıek üzere olan har:ı ltalyan pa• 
P•zlarım takdis etmek ıuretile 
papa, ltalya • Habeı lhtlllfına 
t~smen karıımıı demektir. 
' Papa yazlyetl "tarihi ve mtlhimu 

diye taYSlf etmlf, blltnn haya· 
tını Habeıtstanda katollklitl 
beıretmeye vakfetmlı ve 1860 da 
Afrikada almllı olan ltaJyan pa• 
pazı lacobiıln tar.iz edilmesi 
hakkmdakl teklffl ta1vlp etmljtir. 

• ' Şimdi, Bunun 
intikamı Altnacakmıt 
lifının ıulhan hal ve tesviye edil• 
m11lnl temennl etmiı ve: 

11 Her ne olursa olsun, her 
ı•yln hakikat, adalet Ye merha· 
mete uygun olarak cereyan ede· 
ceğlne kanaatimiz vardır,,demiıtir. 

Papalık erklnından biri de 
Habeıiatanda katolfklere yapılan 
mer;allmden behaetmff, Jacobls 
•amanaada katollklerin adedinin 
15000 olduğu balde elyem 2500 e 
indiğini ıöylemlt ·nı 

11ŞUphe yok kJ ltalyan m•d•· 
nlyetl ve ltalyan kUlUlrll Habe· 

~\.AAM ALEıı<uM .. : A. snoınaıt headm\ ılıtaoda yerleıttkten ıonra kato• 
.,.,

0 
wa• ~xtl'emelv ,,..eıı diapoaed towaı __ 1 le 

t.h• Encliah travetlere, ııı;ivmft"the cuttOl"AI liıui te inldıaf etmek fıraetıaı 
Mu•tlm ıreetını ~n thei~ 11Po"°ac+.J bulacakbr" demfttlr. 

Hab•ıtt ,,.a.ı•,,.••t•r, "E•••la .. a Nob Habeıistan, din itibarile hı· 
Al•gklm,, tll•• 6lr•lrl•rl11l rlıtlyan ltt de hu ht19aıia Mmrdakl Pop•, Ita/g.,. • H•htıı auıasına 
. selamla,orl•r ( De.-amı 6 ıncı Jlııde ) · , •• ,,..,. karı,tı 
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Anadolu Harbi Ve Bir Dava Başbakan~~-H~~-~-~k~-i~y;I 

Papa Italyaya gidecek olaa 
papazlara lacobiıla göıtercltji 
blitUn kabramanlağı Ye yUkHk 
feragati takltt etmlye çalımalarını 
tavıiye etmlı, ltalya • Habeı Jhtl• 

Kondilis, O Zam~ Atatürk Şerefine · Uğrayışlarında .. 
G 

Güç lnanıhr Bir Hidlse Oldu Ki Bundan 

Kadeh Kaldırdı Diye Hakaret Örüyor -lık Teessür Duyacak Da Yıne Kendileri 

Permanant 
Makinel•ri için 
Talimat 

· Ankara, 1 (Özel) - Sıhaat Ye 
lçtimat muavenet bakanhğı ondö
IAsyon makineleri ve bu husuıta 
kullanılan lliçlar hakkında bir ta
limabame hazırlamaktadır. Ya• 
kında bütün villyetlere tebliğ 
•dılecektir. Geçealerde bir baya• 
nin saçlarının yanması üı.rln• 
Ankara belediyesinin bu makine
leri mühürleterek yaptlrdığı tetki· 
katı nazarıdikkat• alan bu talimat 
artık blitlln mahzurları ortadan 
kaldıracaktır. Yine, bugün, bu 
ınakinelerin tatbikinde. a•rek ilAç· 
larm vasıfları, gerek bu makin ... 
leri kullananların bilgiıi noktasın· 
dan mahzurlar olduğu anlaşıl· 
mıştır. 

. Rumen Tecim Bakanı 
istifa Etti 

Btlkreş, 1 ( A. A. ) - Tecim 
Bakanı B. Manole1co Strunga, 
bugUn Baıhakana iıtifuanı ver
nıtwtlr. Manole1co, hükumetin dıı 
tecimde kurduğu rejimi, uygun 
lfh·medliinl ıö7li1•r•k latlf uam . 
la.ld, ıa.termektedir. 

Atina, ı ( Ô· -- -- Olacağı Şüphesizdir 
zel) - Aleybha• Haeankale, 1 (Özel) - Baıba· ·· · · · · · · · · · · · · ----·---·--"'··-... -

de yazılan yası• kan İımet lnönünün Şarkta yap- Bir Ki/o 
lardaD etnra G... ·~· makta oldukları ıeyahatin devamı 

oeral Kondilia, G~ 11raaında, Haaankale kaıasmda Şe-lfa/ige 
neral Metakıa1ıa '.I 

1 

Efl ıarlp bir hldlae olmuıtur. ıaıetHI m.. Baıbakanın geleceaini duyan Bı•r Can 
ri• taD EllinoD a-gaıeteıl aleyhin• kan kaymakamı derhal bUtön 
de da•• açmıı memurlara tamimler göndermlt 
ve bu da•• 16- Ye ıu uaaları kurmuıturı 
rDlmttıtllr. Du• - Baıbakandan zinhar blrıey 
rutm• yapıbrkea lst~lyecekıinir:. Kendtılne hiçbir 
gazeteala Yeldll, ılkiyette bulunmiyacakunızl Geç· 
General Koadt• tikleri yolun kenarında duracak· 
lisin Anado!udı· ıınız, ve ellerniıi kımıldatmiya· 
ki Yuaaa ord... cak11nııl 
ıundan kaça· Kaymakam Hde memurlara 

rak miltarek ... ele ıeldl(I Iıton• lou tamimi ıönclermekle Ilı ko~ 
buldald hareket• mamıı, ve Başbakanın geçeceii 
lerinden bab1et· ıoae üzerindeki evlerin kapılarına 
mit ye bir ziya• nöbetçi dikUrmlıtir. 
fett• Kral Koa- Buauretl., eYdekllerln aokal'a 
tantinl •• har... çıkmalarına mani olunmuı ve pen· 
ketlerlnl tiddetle cere perdeleri sımı!kı kapattml· 

tenkit ettikten 
sonra TUrk Or· mıthr . 
dusu •e Baı Ku· Ana caddelerde oturanlardan 

Atctiirk aak~~t b' kl d l · d k 1 

mandanı AtatUr· ırço arı a ev erın en çı arı a· 
m•11•11ral•rJa o• k k L il 1 d k" l 

kUn ıerefin• ka• Ko•dllt.. ra , ar a mana e er e ı ev ere 
dehlnl kaldıra· ıötUrtllmUıtUr. • 
rak lçaHt oldu• nrilmlıtlr. Ve Bu acalp hal, tam dokuz 
pnu yazan ve o Mahkeme, uzun ıUren aaat devam etmfttir. 
yakit lıtanbulda lıl: milzakered•n ,ıeara Fakat blltUD bu . manaaıs ted· 
pkan Proiy• ,.. . . dawapı · ıellht,etl J.ar14'a- . lalrl•, laalk&a Bq .. aliaaa k..,.a 
--- bir ................ ~.- 1-... ~lftti.. 1 ~ • ' r : • l Den•t 8 lael .,.. ... ı . 

: . . . . , 
1 • • • 

Şişhane y9kuıunda bir garaj 
vardır. Adı "ltlmot,.tır. Bu gıra· 
jın gece bekçisi Haaan gl\n· 
dth:lcııri boştur. Geceleıf araba 
yıkar. Şunu bunu velhaad ne 
lıterH 1apar. Aynı cad&e de 
Allbe1 laamma bir kapıcı11 vardır. 

,~ ....... ,...., 

.J 
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Bir iki 
Satırla 

Yapılacak Yeni 
Şehir Planı 

Ve Halk? 
Yedikule, Mahir paf8 soka ı 

7 numarala h ne, it mit 
- f•tanbul plAnıadaa ae zamaa 

bab•olunaa aklıma bir doıtumun 

başından geçen macera gellr: Ada -
cıııfıza plyaagodllD epey para Yur• 
muıtu. Bu para ile bir e• yaptırmıya 
nly•t etti. Onun bu niyetini haber alan 
ltılz kalmtı znkıiz möhendiıler et• 
rafını •ardılar. Biçareye dQıine cltıı.iae 
maketler hazırladılar. O bunlardan 
birlıindo karor kılıncaya k dar para
lar ıuyuou çektL Şimdi elinde avuç 
avuç parayla yaptırdığı maketler, 
klraıı ı veremediği bir evden koyulup 
dikerlne ıra~edlp duruyor ve bu 
ıöçebellkteo ku rtulmak için de ply n
l'Onun bir d ha cıırpmuını b~kliyor. 

l.tanbulun imarı için habire plln 
yaptırıldığına i6re, bütçede bu it• 
ayrılmıı para var demektir. Ben bu 
macerayı hatırlıyorum da, bir pl!nda 
kar r kılınıncaya kadar bu paralanD 
ıuyunu çekmeılnd n korkuyorum 1 ,,.. 

P ng Hı, Dibek sokalı, 9· 4 
No. h hane, aflr• ı 

- fıtanbula yeni plla yapıhyor 
ha? Nedir bu plan? Yokaıı ıok11fıa, 
haatanenln az Tarkçui mi 1 lıtaıabu• 
lun alabileceti en gQzel tekil g8ıte
recek harita mı? Haydi canı , 3yle 
haritayla, puılayla ı•hir gllzolleıir mi 
lmit? Versinler para11 bana da bak ... 
Eğer latanbulu haritaya puılaya bak
madan ceenete ~•Ylrmez11m ruf de
ılnler 1 

* Bakırköy, Cevlzllk, G zçı •e>e 
kağı, 23 numarala h ne, Tarıkı 

- Şu, ınir qreffn meıhur bir 
hikayHi " rdır. filr ırQn, ahbapların· 
dan blrlıl yanına ıokulmuı, veı 

- Oıtat, de lı, AbdUlha ldia bir 
otlu oldu, adını .. Ertuğrul,, koydular ••• 

Etr f bunu doyuaca yerinden aaa• 
blyetle fırlamıı, veı 

- Vay can na yandıtımırt ıUJAIHI, 
demlf, tam kuruyacafını belclediflmhı 
aırad yeniden baflıyorl 

fıtanbulun plinı da, aultaalımn 
ıll4le1lne döndO. Tam biteceğini um• 
dutumuz aır da yeaide baılıyor. 

Bu gidiıle raliba plAndaa 8nce 
bfa bltecetlzl 

f cra Muhaıebecili
ğinin Teftişi 

Bazı Eksikler Görüldü. 
Düzeltilecek 

Maliye mUfettlılerlnden bay 
Hulusi btıtUn lcralarm dosyaları 
üzerinde tetkikat yapmış ve bir 
çok noksan ve aakat işler de 
teıblt etmiştir. Teftişler bitm!ıtlr. 
Şimdi mUfettlıin vereceği rapora 
göre nok1ao ve 1&kat lıler 
dOzeltllecektir. 

Belediyenin lstikrazma Dair 
Bclcıdlyeler Bankuuıdao ı Gıısetenlsla 

29/Tcmmuz.19JS tarihli n 17tl H711ı nllaha
emın üçüncO uyfuınıa ikinci elltununda, 
latanbul Hclcdlyealnlıı BanLuımı:rdan yapa• 
cağı latlkrnz hakkan :fa y•:rılan ya:u haki· 
kata uygıınJ dctildlr. 

Bankamızca 1atanbul belcdlyealnc ikraz 
yııpılmamaeı itlerin ihale edllmcmlt olma• 
•mdaa Dul 1relmc lftlr. Ancak bau for
m al tc nok1anlıiı ylhlinden ılmdillk yalnu: 
ylb bin lira vcrllmlttlr. Bu mdatubumu:ı:ııa 

gazctealz.ia ilk çıkacak nllahaaında aynı 

eayfa ve alltünda aqrcdUmulnl rica ederiz. 

ahir ankesici Tutuldu 
·r~ Bir Bulgarın 500 Lirasını Aşırmış, 
Öteki De Dümencilik Yapmıştır 

Son gllnlerde latanbal pollıl -·- • • ----
yankeılciler •e doıandırıcı1arıa Bir Kurt Köpeği-
•mauıız bir mUcadeleye ıfrlr • y kJ 
miftir. Bu ctımleden olarak yeni DID aptı arı 
bir vak'a kaydedlyoruıı Bir Tramvay Biletçiılni 

Çekirdekten yetiıme yankHlcl Fena Halde Yaraladı 
Piç Agop ile ynzo kesik Da.it 
dün yakayı ele v rmiıJerdlr. Bua• 
lar lstilo lstllofon adlı bir Bulgar 
mühendisinin tramv yda dümen• 
ellik yaparak (500) lira parasUe 
ınmUı ılgara tabakaaını, eltm sa• 
atini elbir altın liraıını eıırmışlar
dır. Dllmencilik yankeaicllitJn bir 
nevidir ve bunu lıde mahir yan
keıılcller yapmakta, çarpılan iıI 
ani mamaktadır. Nitekim bu lı 
de öyle olmuf, Buliar mllbendlaf 
neden ıonra iti aolamlJ, polise 
koımu , pollı de kısa bir ı:aman 

Y ankoeicl Agop 

sonra bu iki mahir yankeaiclyl 
yakalamıı, Bulgar mühendlıinln 
çalınan para •e etyası iade edil· 
mlştir. 

Mecidiye kö7Unde Arap Fal• 
manın boıta ıezen kurt köpeil 
tramvay biletçiıf Enveri 111rmıı, 
yaralı tedavi için Şlıli çocuk haı· 
taneıine kaldarılmııhr, ıonra da 
DaOlkelp tedavihanealne ıe•kedl· 
lecektlr. 

Esnafın T esçili 
Müddet Bitti Ve Yeniden 

Uzatılmayacak 

A tı Kiş .li Bir 
lendiAmmaK 

ileZehir
rtarıldılar 

Eanafm teaçll edllmeıl müd
deti dün bitmiıUr. Müddet yeni· 
den uzatılmayacak, tesçll edilme
yen esnaf cezalandırılacaktır. 
Şimdiye kad1r (30) bin .Hnaf teı· 
çil edilmiıtfr. Bunlardan (2078) l 
lokantacı, (J 11~) l fınncı, (4072)ıl 
bakkal, (1473) n ıekerci, (109J) 1 
kaaap, (511) f terzi, (449) u mil .. 
kirat Amili, (808) i garaon, (1100)0 
ekmek yapıcısı, (1123) n bahça
van, (1363) O berber, (5143) 1 
kapıc., (1131) 1 arabacıdır. 

Dun ı lulmizde yine bir z .. 
hirlenme bidiaesl olmuıtur. 

Kalaysız kapl rda yemek yl· 
yen bir aJle toptan zehlrlenmit
lerdlr. Yapbğımız tahkikata göre 
hldise 11Syle cereyan •tmfttir: 

Cerrahpaşada Hobyar mahal· 
lesinde Tulumba sokaj'lnda otu• 
ran Hatice, oğullan ve kıılarlle 
aktam yemeğine oturmuılar, aile· 
ce neı'e içinde yemeklerini yeyip 
kalkmıılardır. 

. ........................ ·--·-.. ·-···· ... ···------
Trakya Umumi 

Müfettişi 
lıtif aıı Hakkında Bir 

Şayia Var 
Dun ı•hrimizde dönen bir 

fıtylaya göreı Trakya umumi mü
fettiıJ Ibrahim Taliln ııhhf at• 
boplerden dolayı •azifHinden 
istifa ettiği bildiriliyordu. 

Fatih Noter Vekili 
Bakırköy akıl hastanesine ya

tırılan F atlh noteri Bay ŞllkrDnOa 
vekaletine tayin edilen aaJl7e 
birinci hukuk mahkemeal bqk&
tibl Fahri dtln itine baılamııtır. •• • 

Universite Namına · Iktı-
sadi Ve içtimai Tetkik 

Hukuk FakUltuine baj'Jı olan 
lkhaadi ve lçtimnt ilimler enıtl
tllıU namına, Anadolunun ikti• 

.._ .................................... ·-···--··-········· 

udi Ye içtimai bUnye1i tızerinde 
tetkikler yapmak &zere Anado
luya bir profoıör Ye bir doçent 
göndcrllecoktir. 

Zehlrll Gazlara Kar,ı 
Halkın zehirli gazlardan kqj 

runma11 için alınacak tedbiri• 
etrafındaki çahımalar devam •" 
mektedlr. Ayın on betinde Villı' 
yette bir teoel komlıyoo topl• 
nacak ve bu huauıta yapılaD 
haıırlıklara göıden geçirecektir. 

... ... . 
Kimya • Fizik ProfesörlU~ 

Evvelki sene, kimya - fizik 
Prof eaörQ olan Valausi'nin vad• 
feaine nihayet verllmlfti. Bu der' 
yılı için, bu lrUnUye arsıuluAI 
timi fizikçilerden Jau Savar ataıı! 
mıştır. 

• * • 
KUltUr ŞQrası 

Ankara' da toplanacak ula9 
K111tllr Şurasında ıohrlmlzi tema 
etmek üzere çakrılan iki EnspeW' 
tör, bugün Ankaraya ıldece~ 

lerdlr. 

• • • Beledlye Yeni Bir Bin• 
Satın Ahyor 

Belediye Muhtelit Hakem Maf1# 

kemeleri blııasını 45 bin lir~ 
Maliyeden almaya karar ver 
Te mUbendlıler tarafından binam 
gözden geçirilmesine baılanmıt: 1 

tır. T ahıiaa t l gollnce ilk takat 
Yerilerek tamlro baılanacaktır. 

* • • 
Yeniden 800 Göçmen Gelrfl 

Evvelki gOn ıehriml.ıe NA:ıı~ 
Yapurile Romanyadan tekrar son 
göçmen daha gelmft, Lapsekiy 
ıönderiimiılerdlr. . ... . 

Limon Pahahlandı 
Son zamanda Umon epe' 

pahahlanmııhr. ÇDnkO evvelce 
haftada 1200 1&ndık gellrdt-' 
Şimdi bu miktar 400 ıandıA'J 
dUımllştOr. Bunun baılıca sebeb~ 
ltalyamn fazla miktarda askerleri 
için limon ihtiyacı duymasıdır. 

• • • Verem Dispanserine 
ea,vuranlar 

Geçen ıene Verem dlspan• 
terine 19772 iman baı vurmuıt~ 
Bittabi bunların hepıl hastalı 
değildir. Başka rahatsızlık yO:ıO 
den müracaat edenler de vardır. 

• • • 

Fakat aradan yarım aaat geç• 
meden eTvelA Haticede kann ıan• 
cılan baılamıı, bunu oğlu Hık
kmın, kızları Saime, Seher, Nu
riyenln ve toyzelorl Totonun 11n
cıları takip etmlıtir. Allonfn hU· 
tUn uzuvlarının tancılar içinde 
kıvrandıklarını komıular, derhal 
zabıtaya haber VeJ'llllfler, ıehirle
nenler Haaeld haatanoaine kaldı· 
rılmıılardır. Vaktinde yapılan 
tedavi sayuinde hcpıılnln de ha-
7atları kurtanlmııtır. 

iki gUn evvel büyük bir teoasUrle 
.,lUmilnti hab r verdiğimiz Vapur
culuk Şirketi idare Mecl"ıl Reiıl 

içtimaiyat ProfeaörD Gerharol 
Keuler ile Doçent Mubllı Eteden 
ibaret olan bu heyet bugUnlerde 
ıeluimizdpn ayrılacaklar Ye lı· 
mir, Konya, Adana Te Meuin 
havallsine gideceklerdir. 

Liman Va Rıhtım ••rketlnd• 

Topçularda Yangın 
Edirnekapı harlclnd Topç~ 

lorda dün akşam bir yangın bai· 
!angıcı olmuf, bir baca tutuımuı 
ve halk bir haylı heyecana dur 
mUştUr. Fakat itfaiyenin çabuk 
yetişmeai ve hemen tedbir alarak 
at şi bastırması tamamen ahşap 
olan bu mahalleyi büyük bir teh• 
likeden kurtarmıt hr. 

SADIK ZADE BAY RUŞEN'in 
cenazesi Cum rtesl gUnU saat 
11 de Şişlide Bilyllkdere cadde
ılnde Doktor Şevket Bey ıoka• 
ğındnkl vinden kaldırılarak T eı· 
vlkiye camiinde n mazı kılındıktan 
ıonra Maçka' da ailo mezarlığına 
göturlllecektir. 

Rumelikavafimda Elektrik 
RumılikavaA'ı elektriksizlikten 

bizar idi. Son zamanlarda, Baym• 
dırlık cakanlığına yapılan bir 
mliracaat Uıerine, buraya elektrik 
verilmesi kararlaştırılmıı ve eYle
re tesisat yapılmaya baılanmııhr. 

Klı 

--
·' 

o o 
n rr 

-
-

--- :::_ --

Liman vo Rıhtım ıoıyetea~ 
yükleme Ye bopltma tıcretlerlnl 

azaltmak çarelerini gözden ıeçl~ 
mektedir. 

* * .. OtobUs Seferlerl 
Piyasada çalııan otobUslerlQ 

1ahiplerl zarara girmemek vo 
arabaları amorti oluncaya kadar 
çnlııabilmek için imtiyazlarını 

kullanmak kararındadır. BunuQ 
içinde nerelere otobilı tıletmenlıı 
doğru olacağını araıbrmaktadırla~ 

- Gazetelerde okudum Hasan B.! - Ve Artık itfaiyecllorimiz, ude 

ftlrl THaltle deiil, en ıon 1angın 

ı8ndUrme bilıllerlylede techlı oluna• 

caklarmııl 

Haaaa B. - O mektep de, Gize) Sao'atlar 
Akademiılndeld Seramik Şubesine dönecek 

- Neden1 
Yakında a1ri bir itfaiye Mektebi açıla· 
cakmıı .. demektir. C s.ıamlk Şubuiade )'•plluı kU 

nıofar, tabaklar THairel•r H'faÇ cörmediii İ9ID 
oradan mezun olaalu ltaiı llalmaktadırlaı. ) 

Haaau B. - Bu yangın bol:uğunda, 

mektep açılıncaya kadar ıöndOrtllec .... k 

ocak kalma7acak aa ondanl 
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Hergün 
Konuşan Gazete 

• Sovg•t Rusya 
Habeşistanı Paylaşıyor 

• 
Konuşan Gazete 

Bu da Alman icadı. 

·-
Hitler idaresi baıladıktan 

•onra Almanyada yazılan Y• 
baıılan ıazetelerden maada bir 
dt konuıan gazete ortaya vık· 
rnıştır. Bakınız nHıl: 

Nazi ldareıinde iki tOrltı mat• 
buat Yardır. Birkıımı doğrudan 
doA-ruya n&1yonal soıyalitslerin 
aazeteleridir, ikinciler de guya 
•erbest olan, fakat hakikatte an• 
tak hükumetin direktifi ile yazan 
1 zetelerdir. 

Bu iki sınıf gazetelerin de 
•A'ızları kllltlidlr. BUtUn gazeteler 
11 tbuat Umum Mndtırll ılbl 
R6rmeA-e, onun gibi ıBylemeğe 

'' onun dllşUndüğll gibi dUtUa• 
Dıtğe mecburdur. 

Bu mecburiyet gazeteleri ıo-
lllurtkan, manasız bir hale getir• 
bılttir. Ve tabii gazete aatııı 
bıllthiş bir sukuta uğramlıtır. 

Nazi gazeteleri 130 binden 30 
bine kadar dlltmUştUr. 

Buna karşılık olarak ecnebi 
lazetel rln satııı artmıştır. MeselA 
londrada çıkan Taymiı gazetul 
Almanyada 136 bin nUıha satar. 

işte matbuatın '1u vaziyeti 
Ol't ya dedikoduya dayanan bir 
lğız gazeteciliğini çıkarmııtır. 
l<ulaktan kulağa fısıldanan ha• 
berler yıldırım sUr'atiyle yayıl· 
hlakta, ye basılı gazetelerden 
daha çok rağbete uğramaktadır. 

ÇUnkU serbeıt konuşulamıyan 
hrde. haberler kulaktan kulai'a 
Yayılır ve dedikodu ıeklinde 
dağılır. 

Tilrk matbuatını, Alman mat• 
huatına benzetmek lıteyen TUr· 
kiye matbuat umum mtldOrlllC1U· 
llUn dikkatini çekeriz. 

* Bolşeflikler 
lfabeşistanı Paglaşıgorlar 

KomUniıtler artık dünya ihtilAII 
flkrlnden vazgeçtiler. V alanlarının 
hudutları içine çekildiler. Dlier 
bıemleketlerde komünizm ileriliyor 
•eya llerllemiyormuı, dünya ihtillll 
olacakmıı veya •lmıyacakmıı 
Uınurlarında değil. Onlar bu hul· 
Yaları arkada bıraktılar. Hayata 
daha uygun bir yol tuttuları 

Reaimli Makale il Çalışanlar V • Çalışmıganlar il 

Yer Jlhlade lnH• bıyab b .. ladıfı l'llııdenberl 
f"lye aynlmıılardır. Çalııanlar Y• çahıtıranlar. Çalııa•• 
Jar hem kenclJJerl lçla, h•• de bııkalau lçbt çaJııarlar. 
Onu• için hem çalıımıyaaların, hem de çalııtıraaları;ı 
ylkDnü oalar taıırlar Ye çah1mı1a11lar onlarıa 11rtındaa 
seçlalrler. 

Hayatıu çahıanlara yOldedlfl bu ylk bana taııaa• 
mıyacak kadar ai.-r olur. O nklt ya alttaki eıılllr1 ya• 
hut lıyaa ederek lıtllndeklal atar. 

au iki tiptn biri elmak fenadır. Ne çalııtırarak 
baıkalarıaın alın terlle ı•çlalnlı, ne de bııkalan hHa• 
bıaa çalı,arak onları• yllkllall taııyııuı, Keneli ltlalııla 
1ablbl olmı7a çıhtılllL 

- -
-

DABiLf BABIRLEB 1 

10 Bin ıra ı a minat! 
Bir Hasta, Ankarada.Kendi i i Tedavi 
Eden Doktorundan Bu Parayı istiyor 
Haber aldığımı11 ıöre Ankara 1 

mUddeiumumillğlne dikkate diger 
hır:muracaat vapılmııtır. Müracaatı 
yapan bevlt bir hastalık geçirmlı 
bir zattır. Bu zat, doktor Bay 
Kemale müracaat ederek tedavi 
edilmek lıtemiıtir. Huta bayh 
müddet tedavi ıörmDş ve netice· 
de tenaaUI kabiliyetini kaybetmlı· 
tir. Haata mtiddeiumumiliıı yer· 
dlil bir iıtldada bu doktorun 
fena tedavlıl yOzUnden erkekliA'lnl 
kaybettlilni söylttyerek doktorun 
cezalandmlma11 ye aynı zamanda 
kendiılnden yüz bin lira tazminat 
alınarak k~ndlsln• verilme1inl lı• 
temiıtlr. Haıta tedHI için 
buraya gılmiıtir, Ankara mDd· 
deiumumtliğl kendisini burada 
tedavi ettirmeye ve alınacak 
neticeye göre tahkikatın devam 
edilmesin• karar vermiıtlr. 

Ceviz Katliamı 
Yasağı 

ee.ıı ataçlarınan katliamdan 
kurtarılma11 için Vekiller Heyeti 
bir karar almıı ve eniz klltOtD 
lhracanı menetmiıtı. Fakat bu 
yasak konulduğu zaman ıDmrDk· 
lerde aatılmıı ve ıevkedilmemfı 
ağaçlar bulunduğu görlllmOı, 
bunların atYkedilmHfae lıln Yer
miıtir. 

Bundan ıonra yapılan tetkik· 
lerde kHllip aablmak llzere ha• 
zırlanmıı olan kOtDklerln . de 
memleketimiz 1&nayifnde hiçbir 
iıo yaramayacağı anlatılmıı, bun• 
(arın ıattlmasına mani olunması· 
nın da memleket heaabına zarar 

l Numerotaj işleri 
Bitirilecek 

Numarataj itinin bir an evvel 
bltirUmesl için alakadarlara emir 
verllmittir. Pazartesi aUnU kayma· 
kamlar vilAyette toplanarak bu 
iti görUıecekler Ye ıayım iti için 

yapılacak hazarlıkları aörllıecek· 
lerdlr. Sayım iti itin Iıtanbulda 
bir merkez brlSıll lhda1 ·edile• 
cektlr. .................................................. " ......... . 
verecetl görlllmDı, V eklHer He· 
yeti bunların da 1&tılmaaına izin 

vermiıtlr. Satıı baılamııtır. Fakat 

yeniden kOtUk keamek ve ıatmak 
sureti katiyede yaaaktsr. 

Sulh içinde Sovyet vatanını 
lturmak. M ı,te boı,evıkıerde bu ııhnıy.t Bir emuı 

Avcılar için Atıcılık 
Poligonu değişlkllti Sovyet Ruıyanın Uluı· Aranıyor 

lar kurumuna Aza olmaaına sebep 
oldu. ikinci icra memurlarından Bu aane havaların kurak Ye " Anbarh ., ve "Avcık6y., mera· 

Fakat hadlselerln gllllleç tarafı Kadri il• arkadaıları bir ıullatl• yajmunuz gitmeıi memleket av• larrnı da kiralamııtır. Buralarda 
fUradadır ki, bir vakitler mUstem· mal ıuçile tevkif edilmiılerdi. calannıo yUıllnU gUldUrmlltlUr. bıldırcın avı yapılacaktır. 
lekelerin ve kUçUk geri milletlerin Muhakemelerine AğırdCilezak;°d~· Şehrimizdeki avcılar cemiyeti, Burada avlanacak avcılar için 
lıtlkliillerlnl İ"tey .. n Sov1etler, kemeıinde devam • me e r. bu Hne bıldırcın ve tiveyk avları• d h b f • • k"k t • er gün oto Uı se erleri temin 
fiındl Uluılar Kurumunda Habe· MUddeiumumtliğin yaptıA'• tet 1 a nm pek hararetli olacağını ileri edilmiştir. 
fistanın paylaımaıına veya bir neticesinde elyevm bir~c~ dl lc~a ıUrmektedlr. Cemiyetin kiraladığı bu mera• 
bıanda altına alınmaıma raıı memurluğunda bulunan aı o e Cemiyet, Uveyk a•ları için, 1 d 1 k 

lkl
·ncl ·ıcrada iken bazı yolıuıluk· ar a av anma lıteyen azaların 

~luyorlllr. Hatt4 daha garibi bu ları bulundu.ı:.unu tHblt etmiıtir. az&1ma mahıus olmak Uzere adeden teıbltlne baılanmlıtır. 
11:a l t tk"k d '- ı na K agwustoı haftaaın.dan itibaren mun• A ı ı ti ö u u d kl rar ara e ı e en .-om ıyo Salt bir kaç gUndenberl vaıl· vcı ar cem ye , n m ı e 
S D j ı ı B k Llt · f tazam otobOı ıeferlerl hll'ln aene 1 l d h kA J ovyet ıı ı tr a anı ovmo fe1ine gelmemeye b~ılamıştar. ç n e, evH r avcı ar 
Y oldaı riyaaet etmektedir. Müddeiumumilik kendlsınl arattır· etmlıtir. için, lstanbul yakınmda bir "atıcı· 

D d l 1 kır Avcılar cemiyeti, bu ıene hk ollg k '-t -... ünya a ne er o maz maktadır. p onu ,, uracaK 1r. .......................................................... ..;;~~===~========~===~=======~=====~=====~=~ ., 
ou!"l~~:!lı~!a~ırsıılık r ı s T E R ı N AN ıs T E R i N A N M A ! 

\'ak' aıı olmuştur. Kemençeci Rıza 
"• boyacı Halil lımlnde iki ka· 
fadar Sultanabmette demirci Oı· 
hıanın ıarhoıluğundan istifade 
•derek kırk lir&1ını ve saatini 
Çalmak iıterlcrken yakalanmıı· 
lardır. Sabıkalılardan Namuk da 
liarnalbatinda bir ıUt gUğümU 
\'e meyhaneci Nlbabetln 13 lira• 
•tuı çaldığından yakalanmııtır. 

Geç-en yıl lçind• KOltOr Bakanlıtı l.t ... buldaki 
yabancı ye azlık mekteplerine aon aınıf talebHloin 

imtihanlara hakkında bir tamim göndermlt. 
Yabancı n azlık mektepleri bu tamim• da1anarak 

Yıl ı·mtihanlarda iki deuten muvaffak olamayan 
geçen . 
talebeyi ikmale bırakmıt Ye yine bu tı\mlm mucıbl~ce 
bir kaç ıün •onra tekrar ikmal imtihanı 7aparak ıkl 

dersten muvaffak olaa talebeyi mektebi bltlrmlt ola· 
rak KCUtllr mOdOrlütOnı blldirmif. 

Fakat Kaıtar mOfettitlltl mıHleyl tetkik etmlı 
yabancı ve aılık mekteplerine gönderilen tamimin 
yaolıt Jaı:ıldığını aalamıı n bu talebelerin diploma• 
larını taıtlk etmemlf. 

Hlklye detll, olmuı bir nk'a ı 

lSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oldalu için 

Buglln Konamadı 

ispirto 
Fabrikasının 

Yangını 
Paıabahçe fabrika11nda çıkan 

yangının ıebebinin ve doğurduğu 
zarar ve ziyanın miktarının he· 
nUz belli olmadığını yazdık. 
Müddeiumumilik ve inhisarlar 
mUf ettitleri, tahkikl.,lne devam 
etmekte, fakat henllı kat'ı netice 
ı lmamıılardır. 

Hu husuıta, bir de., inhisarlar 
G nel DirektörlilğU, fen işlerl 
mUdürU Bay Saim ile görUıtUk. 
Saim diyor ki: 

.. - Yangın, ambarın altmc 
dan geçen ocak tonelioln, tapir• 
tolu tl§e~erl saran otlara tutuıtur-
masmdan çıktığı doğru delildir. 
ÇUnkU, bundan iki ı 1e evvel, 
bu sebepten bir yangın çıkmış 
ve bunaan dolayı, ambarda, to• 
nelin UstUne raatlayan kı11m boş 
bırakılmıftı. Bundan baıka, it•" 
ler, dolu değlJ, boıtur ve kılıfla· 
rma sarılı değildir. Kılıflar em• 
barda, denkleriu en UıtUnde 
durmaktadır. Bunun için, bunların 
hararetle kızıp. yanmaaı ihtimali 
varit olamaz. 

Yangının hakiki ı b hl henUz 
anleııimıı değildir. Ort dn bir 
ıuç vaziyeti de yoktur. GecCi 
bıkçllerlnln vazifelerini yaptıklara 
anlaıılmııtır. 

Zarar ve ziyan 111, ıazetele· 

rln yaıdığından çok daha azdır. 
Tamamen teablt olunmamakla 
beraber nihayet 15 binle, 20 bin 
Ura arasındadır. ÇOukO, bOtUn 
ılyanı, yanan anbarın çatası ile, 
an barın içindeki ılıelerlo bir kıı· 
mınm kırılmaıı teıkll etmektedir. 
Anbardakl 510 bin tlıenln eks .. 
rlsi ancak lılenmiıtlr Ve temiz· 
lendlkten ıonra kullaoılabllecek 
bir hale ıetlrllecektlr. 

Bundan baıka bir de ılıele• 
rln, içinde bulunduldan 5000 ka• 
dar aandık yanmııtır. Blltlln bu 
ziyanın 20 bin lirayı geçmesi 
thtimall yoktur. Ve bntnn 
fabrika ılgortalı olduğundan 
ziyan pek bDyDk değildir ve 
yangın, fabrikanın faaliyetine 
kat'iyen engel olmamııtır, fabrika, 
her zamanki gibi muntazaman 
çahımııtır. 

Bundan baıka, yangın Hna• 
ımda fabrlkaoan bütUn lıçllerJ, 
derhal koıarak, yangman önüne 
geçmeye çalıımıılardır •e bu ltçl• 
lerin gayretile yangm fabrikanın 
yirmi de bir anbarının çatısının 
yanmaaile ıöndUrUlmUıtOr. 

Fabrikanın yeniden ilave olun· 
makta olan k111mları da Uç aya 
kadar lılıyecek ve bundan sonra, 
fabrika da çok ea&1lı tedbirler 
alınacaktır. Fabrikanın arkasm• 
daki sırtlarda bir artlıiyen kuyuıu 
bulunmuıtur, bunun va1ıtasiie 

fabrikaya bir chateau d'eau yapı• 
lacakhr, bunun temin edeceği ıu 
hem fabrikanın günlük ihtiyaçla· 
rmı kartılayacak ve hem de böyle 
bir yangın zuhurunda, her tDrlO 
tehlikenin kolayca önllne ıeçil· 
mesine yarayacaktır.,, ----- ---· . ·- ---------

Bir Çocuk DUşUrme 
Meselesi Mi ? 

Anna adlı bir icadın çocuk 
dUıUrme Arbı g61terdiil için 
müddeiumumilik tahkikata baı· 
lamııtır. Aona Y edikul• Ermeni 
hastanesinde adliye doktorlu& 
tarafından muayene edilmiıtir. 



isıu vt&iô~ 
Turgut Reisi 
Hatırladım 1 

Tnrk denizclleriala en ileri ge
lenlerinden biri olıD Turğut Relı, 
mini mini flloıile blrglln Afrika 
loyalanndald Cerbe adallDID bir 
Hmanında bulunurken (150) gemi· 
lik bir V enedlk • Cineviz donan
maıı gelir, llmam çeYlrir. Bu, öyle 
bir çemberdir iri içinden çıkmak 
hiçbir denizcinin başaracağı iı 

deifldlr. Çftnkll Turtudun topu 
topu yedi gemlıl vardır. Onunla 
o koca donanmaya ne yapabilirdi 
ki? •.• 

Fen böyle diyor. Durum ela 
pek tabii olan akıbeti apaçık 

ıöıteriyor. Fakat Turtut, bir 
Tilrktllr. Kolay kolay kaputla 
kalamaz. Bu laaplyetle dealad 
gibi değil Tttrk 8'1>1 dltlnlror, 
içinde balandaiu .. andan ada
nın 6b&r tarahndald limana• kllçlk 
bir dereden lıtifade ederek • çar
pbuk bir kanal açtırıyor, ıemle 
leriai bir ı•c• oraya atırıyor Yt 
denbe açılıyor. Blyak donanma 
bekliyedunual .• 

Hab.,ı.tanda da ltalyanlar bir 
yandan çemberi ıeçmitler, bir dere 
kenarına çadır kurmuılar. Hab .. 
kumandanı buau glSrtiace hemea, 
dereain yatajıdı deiitdirtmlf, ltal-
7anları kuru toprak &zerinde b .. 
rakmıı ve onlar kaybolan dere
nin kafalannda kalan ıeralu ile 
aer1em aeraem dDıDnftp dururken 
Uzerlerlne aaldırarak kendilerine 
ıtlıel bir kılıç ziyafeti çekmlıl.. 

Ben bu haberi okurken rah
metli Turgut Reial hatırladım. 
Onan bir Umandaa baıka bir 
Hmana filo aıırmua ıerçl bGJlk 
çok btly6k bir ltUr. Habet ku
maadanıma bir dere)'• J•tak de
iiftlrmeli l1e • Turıudun rapbfl• 
aa ık• • klçlk bir baf&l'lfbr. 
Fakat Cer bede parmaklan atzm• 
da kalu bl1llk doaaamadakllerle 
timdi ka7bolaa bir dereaia ltof 
yatata lçlad• dayak yl1ealer • 
teıadDf buya • •Jlll toprajm ıo
culdan olduju için laer iki hAdfıe 
de bir beuerlik buluadujuna 
kabul atmemet• lmkin yok. 

Bununla ... beraher biz, ıon Ya• 
laa lzerbac:le fazla durmayacaiJs, 
Turpt Relıe nbmet obJ9P 
ıoıacatız. 

M. T. T•n 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından <-> 
Yılan Sokma•ına Karşı 
Muayenehaneye bir haıta getirdiler. 
Rengi •paan idi etrafındakiler 
buyük bit Jae7eoaa itiade ula
t yorlard&. 
Boıt&Dda geierken biı )'lluun Jal
cumuna uğramıı 'fe ayağıma fi.it 
kumını ıokmut-

1 - Sokulma yerde hafif blı 
marta; 

• - Bir fitlik ,Uan,a •otna 
ft'f&lll ediyordu; 

3 - J'ula Veoa ftrch; 
4 - Kalbinde oarpınb; 

Hıyec&111nı po8yon kordiyal U. 
H •öıleriml• telkin ettim, ıımlan 
yere evnlA; 

{ 
Biraz amonyak ıtlrdtlm. 
Sonra binde bir permaaganat ele 
potuH mahlUliindea etrafına f1rmaa 
ettim. 
Gece b1r mtııhil almamaı tavllye 
ettim. 
Sabah hutamda bu,tlk tehJlb 
ıail olmuıtu. 1eYiııoi vardı. 

(*) Bu ..elen balp .... ,.... ,M.a 
bir albD•• ,....._.. kollebiFo• Pfl
aaa. Sduatl aamaaımsda bu aotlar lllr 
dekt9r stM fmdac1aama ~·tl .. hlltr. 

SON POSTA 

Orhangazinln Bütün Eksik
leri Tamamlanıvor 

Orbınıaıl ( Ôzel ) - K .... 
banın bayındırlaetınlmau, lae.U 
ekılklerlnJn tamamlanmaa itin 
belediye hı:ıh bir çahpaa ppmak-
tadır. 3 kilometre menfedekl 
Nadır menba ıuyu deair borular-
la kaaabaya a•tlrilmif, 48 ç ... 
me, 17 5 tonluk ta bir H depolU 
yapılmııtır. 2800 metre murabba 
kaldmm döıenmlf, b6tb ıokak 
•• caddelerin munta.1amau aOpr61-
•e1i, 1abah •• akflm aulanmuı 
temla edilmlftir. Elektrik fabrika
ıının la .. ab bltmlt. motar alparlf 
edil•lftlr. Y akıDda lrı11ba elek
trllde aydınlablacaktır. 

Cumhuriyet ••ydaalllda .,._ 
rlk •• çok gtlzel bir park 1a
pılmıfbr. Orlaanguitle Uraypark n f&lMy Mutafa &den 

Balıkeıirde 3 Gün Süren Bir Temsil 

Babkuir Balke'fi MIMloea 
BalıkMlr, (Özel) - Helkewiade bir t...U ftdlmlt, Hedef piyeli 

aalane1e koam111tur. Temail 3 ..- den• etalıtlr. 6-çl• cok ... 
vaffak olmqlarcbr. Şimdi de SabrJ ... ta71arecW M O. Yurt pl-
1uleri huırlaomaktadır. 

Halkavi bir de ıeatl llaema malda.I almı9br. Ba •aklae ile 
halka paruu fillmlv ıa.terllecektlr. Halkew balldolla da çolr ite 
Jaramakta Y• ~aftamn muay1•• aUalerlnde halkın mualkl lbt1,.ca11ı 
karıılayıcı konHrler •ermektedir. 

Yurtta Hava Ku
rumuna Yardım 

S.1dl1ehir, ( Ôz•l) - Bçede 
pazar kuruldtaja p....-be ıtınl 
pazar yerinde toplanan halk ha· 
va tehlikealae llye razılmak için 
yarıımlflar, hava lı:uru•u baıkanı 
maruf Tftrk6ılln de teşvlkiie bir 
ıaat içinde 350 kiti fty• 7azılmı1t 
2700 lira para toplanmiftD'. Bun· 
dan baıka klSylerd• yapılan ça· 
liımalar aetfceaind• de 8 bla 
lira toplamlmıfbr. 

* Nlkıar, (Ôzel) - Borada ha· 
ya kuruma için bir mlllnr yapıl
-. •• lan• laaYa tehlikeabd 
bilen llye Ye yardımcı tiye ruıl
aup baela•fbr. .. 

Kaltamona - Merkez, Daday, 
Tqklprl, Toıya ft Araç ilçele
riadeld bfttla keyler lrlnlerlaln 
ybde tlçlDll han kurumuııa 
Yermeyi 71lkea.ı,Jerdir. 

Babkuirda ldmanyurdunun 
Mlsım .. ısi 

Balıkeılr (Ôzel) - ldmanyurdu 
15 ağuatoıta bllyllk bir müsamere 
Yerecek, yıld&ntımllnl kutlulaya· 
caktır. 

Bahkeıir Halkıviıdı Kurslar 
&lak .. (Ôlel) - HalkeYinhl 

7aptırmakta olduğu tenlı kurau 
Jakanda açalacaktır. EY, U..n n 
ıl1aziye kurıları da açuıııtır. 
Riyaziye bnu a IUllftır. 

Kastamonide Yeni 
Köprüler Yapılıyor 

Kaltamonl, - Ş.h!rde D .. 
de k~prlaft ile hDkiimel köprlail
ntı• betonarme olarak yapılma• 
ama bqlUUDlfbr. Olukbapadan 
ı•çen Araç yolunun deredeki 
rıbbm yapıaa da bitmittir. 

Gizli .Ayin Yapan Suçlular 
Aıakara, 31 - Nevıehlrde 

ıtzll Bektati lyfai yaparken ya· 
kalana• 25 kadınla b.. erkeğin 
duruflllal•nna 26 ağcstolla b ... 
Jaaacaktar. Saçlalar hakkındaki 
te~ldf karan yenile ~mlftir. 

Bursa Yo~unda 
Bir Sarhoı Şoför 12 Ko
yunla Bir Çobana Öldürdü 

Buna - Geçit k67Undcı bir 
düğllnft gitmekte olan ıoför Ce
mal ıarhotlukla altındaki kam· 
yo lU ldue edememit ve l 2 ko
)'Un1a bir çobana çiğneyip öldDr
mliıtnr. 

Maraşta Bir Cinayet 
Muaı - Şehrin 7uım aaat 

uzağında dere 1 köyU kenarında 
çukurlarda kamı deıilerek tildU. 
J'lllmllf, kokmUf bir insan ce1e<il 
buluamaıtur. Cinayet bıçakla İf
leıımlftir. Ceaedin blldyetinio tala
klkine we kati.in araumaaına ba.
lannuıbr. 

Ad anada 
Bayındırlık 
lıleri 

Adana ( Ö.el ) - Hftldkmet 
konatında yeni eldeme yapı 
yapılmakta bir melfı ıalonu ile 
birkaç oda eklenerok bina bUyUl· 
tlllmektedir. Adaaa • Mlsla yolu 
Dzerlnde ve Adana7a bir aaatllk 
mHafede 18 X36 metro bUyOk· 
lüjllade bir de 7ar11 mahalli yap
brılmaktadır. Hüsuel idare tara· 
fından da otuz kllaur bin liraya 
lata1yon caddesinde yeni bir mek· 
tep lnıa ettirilmeye batlaıulmaıtır. 

Muğlada 
~u Yıl Zeytin Ve Ceviz 

Çok Az 
M.tla. - Ba rıl lçlad• cem 

.. badem .... udar. Kvaldık 
yldnclea b. yd uytla .... de 
udar. Ancak .ki rekoltealn 
oacla IHri bdardır. Buaclaa ltlrl 
zeftin n •ttiarajl flatlan ut
maktadlr. 

Aferin Müftiye 
Hac Panmle Lidikte Bir 

Köprü Yaptırdı 
Lldlk - Havza M9ftDıD J.t. 

mall Hicaza gitmek bere birik· 
tlrdiii para Ue Ucftk s~lllnden 
çıkan Tenırmak herine hayrat bir 
kaprti yaptırmııtır. Bu kipi'& 28 
metre umal•padadlr, Ye kirgir 
olarak yapbrılm11tır. KGprDn8n 
yapılması için 1400 Bra barcaa• 
llllfbr. 

Vanda 
Yeni Bir Beton Köprü 

Yapab7or 
Van (Ôlel) - V anla Erdı 

arasında bir çay Yudır. Ablan
ıeı çayı ada yerilen • bu ıu her 
yal taımakta Y• ıeçll vermemek· 
te, lberiae yapılan k6prtl1erl de 
aökDp ııGttırmektedir. Şimdi Ba
yındırlık idareli 12 bin lira ..,. 
federek bu ... ymı tzerine bir 
beton köprll yaptarmaktadır. inşa• 
at ihale eclilmfttir. 

Karamanda Tifo 
Karaman, (Ôzel) - Burada 

tek ttık tifo vak' alan glSze çarp
maya baflamıtbr, uj'lık teıklllb 
derhal harekete ıe,erek haıtahfı 
6nlemek için llzımaeJea tedbir· 
)eri almııtır. Herku tifo Afi• 
tatbik eclDıaektedlr. 

Romanqatı B~·r 
Muhacir Sorgug 
Çekildi 

Dun, Vldinll Arif namında b 
Rumen muhaciri Birinci Su 
Ceza mahkemes·nde sorguy 
çeldlmiıtir. Arifin ıuçu ikam 
tezkereti almadan lzmlt, Adapr 
zan, •• o civar yerleri dolar 
maktadır. Reiıln ıorguıuna karii 
Arif: 

- Biz Romanyaden l~abilec• 
çıkıp TUrkJyede yerletteceğl,. 
Beni gUıel bir yer bulmak A 
toprak almak Uzer• 6nce göq• 
derdiler. Adapaıarım mtlnaalf 
firdOm. Yine Romanyaya dön• 
-tim. 10nra bep birltkte ıelet 
-tiz, Buradaki muamelele(j 
aldam ermiyordu •• bllmiyordullitl 
O.aittir. 

Arif para ceza11na çarpıldıyte 
da ba ceza tecil edildi. 

Bir Poll• Mahkeme ÖnUn 
Suçla; polil memurlannd 

Ntyaıl, ıuçu ihmal HAdlte baı 
bir me1eleden doğmuı: 

Kalaycı SDleymanın bnkümett 
yol parası borcu Yar. Tevkiflnt 
karar •eriliyor. Ve buldurulmad 
iti Niyazfyo 'ferlliyor. MUzekk~ 
reyi aldıktan birkaç ıınn ıonr 
ka,ık bir derkenarla tezkerey 
iade ediyorı 

- Süleyman memlekeUaı 
gitmlftir. 

Borçlunun memleketi oJaaJ 
Maçka kazasına haber aalınıyor. 

iki tıç hafta ıonra karıılık geliyora 
- Snleyman bura1a gelm-1 

mlftfr, l•tanbuldadır. 

MUzekkere yeniden Nlyazlyt 
veriliyor. Bir hafta ıonra bir 
derkenar daha: 

- Slleyman aıkere alınarall 
Trabzona HTkedllmlf. 

Bunun ~tlzerine bir haber de 
Trabıona 16nderill7or. Oradan da 
meafl ceYapı 

-Slleyman aakere alınmamı14 
tar •• buraya ıelmemlftlr. 

Araıtırma elddlleftlrlllyor •• 
ılrlllJor ki Slleyman gerçekten 
lllaabulda. Vakıa memleketin• 
gltmlf, ıelmlt- Fakat iddia •~ 
I• zamaalarda değili. 

S.matya .. rkul Nlyul ba"'9 
laada kenclllladea ıtzll tahkikata 
pifl7or: 

Ba it neye ihmal edildi diye., 
Meıelede para entrikası •• bile 
bUe ıh yummak ttlpheteri u7a• 
IUJor. Ve Niyazi ihmal, yalana
hk, ubtekirhk. rlfvet... ıuçlan 
ıibl zanlarla mahkemeye Yerl
llJor. 

Tabkikab biten bu durutme • 
celaelİDde genel AYamaD lıidiaeyl 
JUkandan aıaia tekrarhyarak Nl-
7adyl nçlu buldu ve 230 unca 
maddeJ• ıtre ceıalanma11nı 6 
leclL 

Son lh Açi11Ja Yerildi. Niyad 
app kalkarak kadillnl fU yol
da mldafaa etti: 

- Kala7cl Sllleymaa denilea 
adam yeri, prdu methal HYJU 
bir ltçL Y uıa iki, Dç ay ı.tan
balda bulunuyor; ıerl tarafı me_. 
leketinde.. Mlzekkerayl aldığım 
zaman kendi.tul her tarafta arq
tırdım. 80rdum: 

- Memlekethae altU; dediler. 
Ben de blylece derkeaar ıeç

tim. ikinci araylf da aynen böyle 
neticelendi. Sllleymanı sorduğum 
adamlar ıiYil bulunduğum lçlD 
beni tammıyorlar ve: 

- Bize soran moran olmadı: 
diyorlardı, diye mldafaada lna-
luamuttur. 

Karar pleak allecle. 
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tında 
LE~i~ll 

'' ~ asın Hazreti 
lsa,, Diye 
Bağıranlar •' 
·- A lma· lar yurtlarında uluaa1 

D iing <1m.n sosyaliıtlik rejimi· 
~n bfıvük nin yerleıtlfi gUn· 
Yab dl 

1 
denberl ,-.kdiğe-

!- u • rin1: 
- lieil Hitler 'S~zn fte ıelAm· 

~ftftın) ı Adet edin eliler. Fa\at Ber• 
in g aze telerinde okuduğumuza 
btıkıtınm içlerinden fazla mutaawıp 
ola ı.ar Hitlerin bazı tepbblble
tl din a .eYftinde g~r~lderi iÇln 
~ bu 'Ç , :t nllm verme usutftnll 

lkaldırm şiar, yeekdlğ'erfni g5rdftk
ırl zaman: 

- Yqaıın Hazreti ı.at De· 
rtılye ha lamıılardar. 

Frn.ısız gazeteleri b11 mUna· 
•ebctie: 

- Hitler anlqdan Y a:laadiler· 
den kurtul mlyacak diye alay 
•tmekt edirJer. Sayledilderl ıudur: 

- Hl ler Yahudilerden brl:u· 
layım derken, dünyanın en bftyftk 
Y• adiısinln çrraklarım da baınıa ••rm k üzeredir. 

Bil"ndiği ftnn Hazreti fsa 
Yabudilertn aTnsmdan çıkmtŞtJT, 
1rknn Y nlıadldlı· ve onun çıraldan 
olan mutaasnp katolikler de bu 
K\ln Hltlerin buıınll gaile çıkar· 
maktadırlar. Yani İf yine Yahudi 
lft~ir. 

Çaldarisin Ge~ir
diği Kaza T af silah 

A • a, 1 (A. A.) - ÇaWarisin bir 
otoınobn kasuıı :n•ticHiad• 'laafifç• 
Yaralandı~nı bildirmlıtlk. Bıa bapta 
rı.lınan taflll4ta aazarllJl Çaldarlain 
otomobili Yunonlııtan bankaaı direktör 
lnuavmi Korlzlnin otomobillle çnrpıı• 
tn ıı ve B ıbakan hafif barelen111if 
"• Evanzelizmoı baıtanHin• ptGrOl· 
tntııtnr. 

Baıbakallln y11ra11n n hi~ bir tehlike 
RÖtermediğl aolaıılm ıı YO nine ıide• 
tek bir komlte toplontııına riyaset 

•tıniftir. 

Amerftkada Bir Tren Devrlldl 
Templeı (Amerika) l CA. A.) -

Bq. )'Ük tronJ dnrilmif H atet 
alnııttar. Trenln altına 2i'kl~o..mİf 
ol2r le yolculuk ed'• 10 Hraeri öl· 
rnnı, 20 serseri de ynralnnmıttır. 

Edebt 

T•/rlka 
No: 45 

Baba dostu haber verdi: 
- Havadislerim bol.. Önce 

haber vereyim ki Eı~f Bey Is· 
tanbulduı gitm11- iyi bir tesadilf 
~unu öğr tti. Hariciyede tanıdı· 
glrQ bir arkadq vardı. Lokanta
da oaa teaadti eUrm. SordUJP. 
Eşref Beyle gitmeden tsnce ko-
n~. 0.u dalı& bir iki ay 
bini oldtJğu halde lstanbulda aı· 
luld.ğmı lsvlçrocle bir göl kena· 
rındü dlnlenecegini aöylemiı. Ge· 
lelim. Ali Sami Bey ifiue .. 

- Eşref Beyin aittlğl yeri 
8ğrenemedtniz mi? 

- Hayır, bilmiyor.. Ne dl· 
rordum. Ali Sami geU .ıc•. Onun 
1eni, bUyük bit it için Avrupaya 
Rideceğini de bizim ,ırketlerden 
birinin direkt6rll söy!edi. Taksim
deki b ·na işi batı ol da ınyılır. Bu 
Lafta lç:ode .. 

- Peki Sadi Bey.. Yine u~
tarsın z da glSrütlirliz. Daha 
~oğrusu yenn akıam adaya ge· 
lırse iz. 

- Peki kızım, yann akJam 
fÖrliıürllz. 

Telefonu kapattım. 
Demek qref Hey gitmişti. 
ZRlen doğru dUrllst bir insan 

•larak tanıdıK-ım bu ıadam hl.ile· 

SQN POS,.& 

aaatc:I TILGRAFLAB 
Almanya da 
Ekonomik 
Hareketler 

Berlia, 1 ( 6xel ~ - At.a117a-da 
ıon finlerde ••rdana ı•len enler•· 
aaa 1Ekonoalk duyuaları atatıya 
yaııyonsm: 

Alman fabrlkat8rlerl araJarıDda 

i Balhk Denizinde Batan 
Sovyet Gemisi 

53 Kiıinin Ailelerine Ta~minattan 
Başka Maaş Da Bağlayacakmış 

'-'S•··'a 

Gözden Uzak 
Olan GönüldenDe " 
Uzak Mı Olur? 

1 1lstanbulda bir g•nçle •evi~lyor-
daı.o .Babamın memuriyeti icabı ora· 
dan ayzılmaya mecbur oldum. llu 

, ayrıhk bana çok zor geldi. F .aka& 
blrleıerek Al .. a 1'.nalttı h.racat Oflıt 
adile blr tqkU&t merdaaa koy•uılar· 
dır. Bu tetkil&t Almaa lmal&tına .d•t 
pau.rlarda müıteri arayacaktır. Şım· 
dilik bu oli91e it• hasır •lbiH k11111111<o 
daa lftaı}aman karar altına alınmııtır. 
Da ayede fabrikalar dıt pazarlarda 
ayrı ayrı mtimeaail bulaoduraeakla• 
rı•• 'toptaa hareket ..edecekler, m11· 
ra'flırrıaı ualtıtT'ak daha lı:olay raka• 

aevgllim beni unutmayacağına yemiıı 
etti. Mi!ktupl~maya kıırar Yerdik. İlk 
gti•lmh belIH!n ile hergfio birbirimize 
mektqp ıya:ııyorduk. Fakat gilaler 
1e9Ük:_9e ar.adak! Juı1a çoğaldı. Mek-

'ı tuplar ualdı. Şimdi bir ay var k.i 
~ • mektup almıyorum, 9ıldıracağım. O 

bettıe bul-aoaklardır. 
Almaa lıGkWll•tial• tlccardaa H 
ay'ideıı ala.alı paraları• meydana 

18~rr.cefl tm 1a'hiiHt• ihraeatı tep·lk 
':ıunda kullanmara brAI' v.rditlnl 
Y uouıtım. Tek maddeli bir .kanan ta1iwb lru k.rar tatbik me':klin• 
koaulaaufllll'· JI• kanunda tahtt98t!a 
k imlerden tahıO e•llece)l turıh 
edilmekte " nrf yolu ısın ııruı 

eldil<çe talimatlar ve nllamnamelcr 
g duırılaca~ı UA•• olunmaktadır. 
ç Aleanyada limon ticareti takyJ.. 
dnta tibl tutulmuı bil' toptaucınıa 
diğer bir toğtnncıya Jlmon ıatmaaı 
ynsak edllmft H edilecek 111amt kir 
miktan tubtt olunmuıtur. 

Basrada Bir Yangın 
1,000,000 Zarara Mal Oldu 

Bura, 1 ~A. A.t - Bir yansıın 
Hulıammara ıltmrfttll fi• Mezopo· 
tam_ya Penıl.)'• Korporeyıın Sosj'et•· 
ılnln blrolarını tnhrlp etmiıUr. 

~ •• ıı1s koaıolo•h nesi alevlerla 
tehdidi altında kalmııtır. 

Zarar, bir mllyoa lnrlllı liraaı 
kadar tahmbı edilmektedir. 
Mısır Ve Karpuz Resmi 
Kahire, ( Öul ) - Mııır rHmll 

gaxeteıinla 4 Temmuı 1935 tarihli 
sayıaıada :çıkan aynı tarihli bir 
kunrnameyı (Ör.e timdlye kadar 
100 kilosundan ..cluımakta olan 150 
m11hallk l'thnrak nırnl 1 Tem• 
.- 198~ ite• S1 Afuıto8 1935 taSl
blne kadar mutabw olmak 11uı'• 100 
m1llm• lncftrllmlftlr. 

ltalyan Onlver•1t•lllerl 
Hep Asker 

Roma, 1 ( A. 'A. ) - ltalya blk6· 
meti Budapeıtedekl Üniveraite kon-
1ıorwıa ıire...-ak .macburlyetiad• 
kalmıttır. Buna aab•p olaıak Ünivar· 
ıit• p•çlitiai• bir .Jıoımı•ı• Afrlkaya 
gihaeal n dlt•r kıımıaıo da Muaoll· 
nhdn emrin• hasır bulunmak mecbu· 
rlyetinde ... ımaıı wts.terihnektedlr. 

rl• ıde •a&lrtı. 
ı.llk ıgörJiıttiğ'Onifiz zaman mev-

ıiml Adada sıeçlreceğinl söyle
mittf• Son gece arbk d~iH ndada 
lstan'ttulda, memlekette 'hilı 
kalmıyacağlDl aöylerken sesi 'titri· 
yordu. O bUyllk ine• ruhlu, alil 
dUt'l11UılU ıinsanrn 1hialerini yen· 
mek için :katlaDdıiı :feragat ne 
ytiksek bir f nzilet örneği idi. w 

Telefonun 5ntinde. l>aıım gög· 
silme dtışmUf, dallll tım. 

Zil b jr -ikinci defa beni ye-
rimde~ fırlatan bir ıiddet1e çal<lı. 
O kadar ;korkmuşum ki bir zaman 

80kulamadım. Annem telefona 
ynkın kimse yok zannederek ko-

fUP gelmit: 
- Neye bakmıyorıun. 
Diyor. 
Açtım. 

- Allo. 
- Ben Ali Samt 
Eller'm titremly• baılada. YO-

zUm ,-anıyor. 
- Gnlıeven barume'fendl. Bl-

raı. .acele ettim zannederim. Bil
mem ö le mi? 

Ne cevap vereceğimi bllemi
yorum • .() •e• almayınca eordu: 

- Giilseven hammcfe.u<W, •iı• 
sinlı ıdeiil ml? 

• 

Sovyet denizaltı gemileriııden liç tanesi 
Dtln lın1aca, -9 B. lfaretll So'17•t Ulusal ctnue t6renile göm~.scek 

denizaltı gemlılnln Baltık deıaiziotle olan kasneClelerln allelerln1n her biri 
manevralar yaparken batka blr gemi on bfn ruble alacak, •JTıca kendfle• 
lle çarpıtma n•tlc:eal battığını Ye çoAu riae maag da baQ'la11acnktır. ..mi-
deniz talebul olsa mOrettebatınctan mlz, Sovyet Rusya denlııaltı gemile-
lSS klfintn boautdutunu haber verdik. rinden bırkaçını gBateriyor. 

Çaldarise Teminat 
Verildi 

HiikU111eti Yunan Orduun· 
dan Emin Olabilir 

Atin•, 1 (Özel) - Onbiriacl Ordu 
Kumandanı General Panayotakoı ile 
Atlnll Garnh:onu Kumandanı General 
Çolakoalu ,... r.ıtka Kumandanı 
Demestihoı Bqbakanı -ziyaret ederek 
ordunun knnunlara hllrmetkir bulun
dutu ciheti• ıayrıkanuni biçblr ımünn· 
sıbetllzllk çıkmnyacaA-ına emin bulu-
nnrAk kaplıcalara gldeblleceflni 
temin etm"tlerdJr. 

- Evet, benim. 
- Telefonda sizin sesinizi -au-

ıyunca Umidimln yaTısını kazandım. 
Dön ıabalitanberl çektirdi~iniz 
ıshrap kifl lı• bu cezaya niha
yet ıy.umenlzl ica edeceğim. 
Emia olun ömründe hiç bır 
bekleyi.t bana bu kadar Rcı 
çektirmedi. 

Şimai bir telgraf alaım. Rafta 
sonunda lavi~red~ bulunmam lA· 
zım. Onun için b~ do ı:ıt bir iki 
saat önceden rahatsız ettim. Öyle 
sanıyorum ki bu geçen uz.un snat· 
ler ıize dUşllnmek, karar vermek 
fıreab vermi~·r. Yrın, erken vas
pori yaphrmıık llzım. Euna 
snin lmıinizi de yazdırmaya mü· 
saade edecek misiniz ? " 

Şak:ıklBl'ım terliyor. Dilim 
ağumda donmuı :gibi 1 

Onun aeSI devam ediyor : 
- Bu bir iyi tesadüf La arzu 

edilse .yapılamaz. Öyle 1anıyo
rum ki bu başlangıç müıterek 
saadetimizin ilk hayırlı adımları 
oloc&ktır. Eğer dUtünceleriniz ılzl 
inandırdıysa.. Ne dersiniz, lsmi
ni%1 paıportuma ilave edeyim mi? 

Dişlerim biriblrine perçinlen· 
mlf glbi.. Daha bir kelime sliy· 
leyemedim. Ben austukça o beni 
dile 1ıetirmek için yeniden bRi· 
hy.or: 

- . Ne derainlz Gnlıeven Hanım. 
isminizi ilave .edeyim mi ? 

Naaıl oldu, bilmiyorum, o 
anda duyduklarım ve dUtllndUk· 
lerimle hiçbir ilitiği olnıı; a l o 
bir tek ke!ime aizımdn.u çıkı
verdi~ 

Türk - FTansız 
Kliring İı1eri 

Pariı, ( Ö:r.el ~ - Fıanaııı: taku 
of"rwl tuafmdan Temmuıı: baıındakl 
VUiy•ti c6atcrfıı bir pJlaço Dl!!frOIUn
muıtur. Bu b..aba ,göre Fıan.Az ofi· 
ılnio Tllrkiyedekl alacaQ'ı 90,915.411 
Franıız frangıdır. YvYarlak -bir he• 
18pla bu alacak ffkiz buçuk •llyoa 
T1lrk lirası kad11r tutar ki bu parala.· 
rın 'bir an •Y.,,el' Franaaya ıokulmaaı 
lçia Frana•:darın Tlrk mallarıaı ewatın 
almaları lhım relmek.tedı{; Bu cihe
tin Parilt• bugünlerde j'Öril4filmekto 
olan ticaret konuımaluında aö:ı ıeliıl 
edllmHi muhııkkak adltedllmektedlr. 

- 'Ediniz efendim. 
- T eıekkUr ederim. Yarın 

her.toy hazırdır. 

Artı'k bir şey dinlemiyordum. 
Parmaklarımda makiueyl tutacak 
kuvvet kalmamıştı. Annem koştu. 
Elimden kaptı. Ve baıımı avuç· 
larmın arasana aldı. Göğtlln• 
bastırdı. 

Bu bir tek kellmenln bayatım
dll n9ttğı yol g&ılerimln tsnUnde 
görilnüverdi. 

Neroeye gidecekti bu yoL 
Ve ben, o bir an için duy· 

dugum o heyecaw unutııcak 
miydim?. 

Annemin yumuıak parmakları 
snçlanmı okşuyor. 

Va ben şimdi an esiz mi yola 
çfkacağım. 1mkam yok an, emi 
bırakmam. Birden ona •arıldım. 
Göz göze ge:dik: 

- Anne, nnne, diye haykır
dım. Beni y.ahnz bır.akm:a:J 

Jtf. 

Biz;m babadoatu dıer ıerl 
yoluna ko~ du. Emin ToauD Beyle 
kanun d"lresinde ayrılmak Jçln 
daha bir zaman beklemek !Azım· 
mış. Ali S mi Bey bu Hyahatl 
mutlak sUTette benimle )Bpmak 
frkrh.de olduğu için lsrar etti. 

Bu geçen üç gün ömrilmtln en 
kar.arsız, en neı'esiz, en ölU par
çaıı ;0ldu. 

Trene bininceye kadar hasta 
gib:ydim. 

Bu tlç gtln içinde neler olmadı. 
Etya'ar Kadıkö} Une teıandı. 

iki pa1'ça pırlantam satıldı. T nk• 

. kadar derin hulyalarla .anldığım bu 
• HT;t gözttmün önftnde .,.ant yaYaı 
ıtaAmı .ka,Mttl. Çok lsülttyorum. Göz· 
d.n uı.ak olan gö1"lldeıı fi ırak olur, 
derJ.r . .Nı il<ğru aöamilf.11 

hmir; .BedU. 
Filbaldb ö11edlr. Gözden nak 

olan g6aülden de uuklatır. E.
klden bu bötle ddi, buglln daha 
çok bu rhöyledlr. 

4;liDkl buglln erkek için bir 
çok fJeDl ~ıalarla iaW§ınak ve gö
rllfmek lmkinları Nardır. Bunlardaıı 
blrl O_ııu çakeblllr ve .:arkuı aıra 
allrllkley•hllir. Sis u7.akta oldu· 
ğunuı lç.ln erkek aiz.ln taslrlnlz· 
dan :de usakt:a ,kalmı1tır. Halbuki 
o yeni kız herglln kor.fls.md.adır. 
Onu daha ):akından telld albnda 
bulundDI'. bilir. Bu auretle a:ıutul· 
mayacak 11ı:.nılan :HY.giler unutu• 
hır, ıaön11llarm c:boı kalan yer
leri baıkalaıı itral derler. 

.ıJf. 

''Ben biT ıı:abitle aevivis ornm, re9ou 
gtln aramızda evlenmeye .kaı.r ver
dik. Öyle in nıtanlanalım, dedim. 
''.N'ı§anlanalım, heu imdi evl•nenıcm. 
.Askerlik kanunu mucibince evlenme 
eeraitlnl haiz deglllm.,, Dedi. Ben 
beni atlatmak istediğine zalıip oldum: 
mütcrenir oldum. B•klkaten böyle bir 
v•Y Yar mıdır?,, Refıa 

TEYZE 

Dağa Kaldınlan 
Gazeteci 

Loit Cucun Katibi 
Serbest .Bırakıldı 

.P.ekio, J (A. A.) - Çinli hifYdut
lar tarafından Clata kaldırılan inglliı 
gaz.ele.el ır onu'un .ahHrllditf h ber 
alm11or. 

.Ş.bar lıba1lıAı, haydutların emrine 
100 bin doları hazır bulundumuıtur• 

ıimdeki cbioa.aıD i•rağ muamelem 
yapıldı ve Alt Sami a.,ıe yeni 
bir izdivaç ı.JDu'ka•elenamesl imza· 
landı. 

Baba -doma latanhuldald mua• 
mele biter bitmez reımt kağıtları 
Geneve konıolosuna ınnderec~k, 
orada nlkAh olacağız. 

BUtUn bu birbirjne :zıt ve ka· 
rışak itler beni öyJe yordu ki 
eğlan~ll bir aeyahale _çıkan bir 
yeni evli değil, tedaviye giden bir 
hasta gibi idim. 

·Annemi ebrrakmadım. 
Ali Sami Beye annemden ay• 

rılamıyacağımı söylediğim zaman 
beni ilk :.defa Hvlndiren .ıamimi 
btr har~etle ellerini aÇtı: 

- Tabii.. Tabii. Onun yana
mııCla olma11 lbım. Annen ne iyi 
kaôm. .. 

Annem .aahideo iyi kadmdır. 
Her anne kızına rırör-e az çok geri 
dnıuncelidır. Fakat ben anne.mi 
hiç böyle görmedim. Son günler• 
c:Mı olnn biten ıeylere benden çok 
GEilldil. Fakat onun ikadere, l.ıs· 
mete öyle bir inanı••· 1hağhuuşı 

· var ki en derin ıstırP. p!arı eıiliyc.r. 

Bir Avrupa seyahatini ne iı· 
temiı, belki ne de aklından ge· 
çirmiıti. F ak&t .Cenlm talihime 
uymak için o da ihtiyar yaşında 
yola çıktı. 

Trende Ali Sami Bey bagaj· 
larla uğraşırken anneme sordumı 

- Naaılt>ın &!lD•, memnun 
musun? 

C l\rkaıı var ) 



6 Sayfa 

(Siyaset Alemi J 
irfanda 
lngiltereden 
Ayrılıyor 

fr!4ada m"Jliyetperverlerl relll De 
Valera Ue Hrbeat lrllnda bOkumetl 
kabinesi tarihi iki kaaun projuin lıı 

tefe.rantını tesblt etmekle meurul 
lıulunmnktad ırlar. Bunlardan biri, Ce .. 
nubi İrl&ndada lnrilb kralını temıll 
eden nlii umumilitl llğntmiye, 

diğeri de Hrbut İrlinda kanunu en· 
ıisini bs ıtan bata detiıtirml1e n 
ıı :nh etmlye matuftur. Bu ikinci ka
nun projeıi daha tlmdlden ilıuınıı 
karar verilen İngiliz kıralına sadakat 
yemininin de ortadan kaldırılma11 
euıını ihtiva etmektedir. 

Bu kanunları kabul ettirmekle 
lrlanda hükumeti ~Steden beri besle
mekte oldutu ıayeslne nihayet eritmit 
lngiltereden tam ve kat'I bir ıurett• 
ayrıhnıı o lacaktır. 

Yaz tatili eaouında tanzim edil .. 
mekte olan bu kanun projeleri, 80 
teırininvelde Dale Erene ( İrllada 
Meb'uaan Meclisi) arudilecektlr. 

Kinunuevnlln ikinci .haftaaı Hr .. 
fıada bugOn parllmentonun mOJalm 
bir UyHI olan a7an mecliıialn ortadan 
kaldttılacatına ıOphe edilmemektedir. 

Valll umumlllğ• gelince; bu makam 
zatea çoktanberl gillünç bir naiy•te 
dOımfiı bulunmaktadır. Hatta muhalif 
pnrti bile, bu ıerait altında lau llll'" 

kamın faallyetinln, yapılan maaarife 
tekabOI etmediğini itiraf etmektedirler. 
Onun için bu makamın IAt•ı teklifi 
hususunda mecliıte bayOk bir muha· 
lefetl• kartılatılmıyacaktır. 

De Valera'nın geçenlerde mecliıte 
hırkuin dininde tamamen atrbut 
oldu~uaa dair verdlj'i teminattan 
maada, yeni kanun projulode bu 
mesele hakkmda ne ıılbl maddeler 
bulunduğu hentlz malum dejlldlr. 

Şimali frllnda ile blrleımek huau .. 
ıunda da bazı btebbüaler yapılmakta 
olduau s6ylenme l..todir. 

Yapılacak yeni bir Kanunu Eaaai 
lrlandanın aiy&11ctl, iktıısdiyatı veJ .. 
basıl bütün istikbali O:ı:erlade çok 
büyilk bir tesir yapacaktır. 

Bunden maada lrlanda hükunıetl, 

e]yevm lr!anda limanlarlle ticaret 
yapan gemi 1abtplerlnf, gemilerinin 
•icillerlnl lrlindaya nakletmeye lkni 
veyahut da yeni Tapur tlrk•tterl teala 
ederek bunlara na'kdea yardım etmek 
auretile bir ticareti bahrl7e filosu 
yQcuda getirmeye karar vermiıtir. Bu 
karar bir lrlAnda ticaret filosu teıek
ktilOne doğru ilk bir adım olarak 
tel&kki olunabilir. 

Şu halde lrlAnda tarihi emeline 
kavuımakta Ye lnrlltereden ayrılmak
tadır. - Jf-

AdaSeferleriUcuzluyorMu? 
Adalıır vapur 1tferlerinln aidip 

gelme Ucretlerlnin birinci ıanıfta 
30, ikinci sınıfta 20 kuruıa indi· 
rileceği eByl~nmoktedlr. 

··············································-···········-
Çerez Kablllnden 

Klrazl•r 

Soğuk bir Şubat gUnU, gökten lapa 
lapa kar yağ.yordu. Döra tutamlık 

bir kamıt parçasına caa veren 
Ney.zen 'fevfılr, pauıiyon oturduğu 
Bayan Agavni'nio evinde, aabah· 
tanberJ iıtim tutmaya çalıııyordu. 

Nihayet, rakının verdiği •teıle 
kalktı, doJtlanndan Raılt Rı.zanan 
nine ıitmftk jçln hazırlandı ve 
lı:apudan çıkarlı::ell de portmantoda 
göztlne ilişen bir şapkayı alıp 
başına geçırdi. 

Yolda, gelen, ıeçen Tevfiğln yU:zll
ne bakıJ> gölüyorlar, lükJn o aldır .. 
mı yordu. 
Biraz 8onra Raıit Rıuom evine 
gelen Te vfık, orada da ayın kah .. 
kaha ile karoılanınca, ıordu: 
- Yahu 1 ne g Olüyoreuuu:z bana 
hepin"1, höyle1 

Hutıt R zıı. boynunu bükUp, cevap 
verdı: 

- Vııkltaiz meyva nraıiıain de. 
ondan Tevfikç"ğim ! 
N cyz""rı'ın batında, pnneiyoucu ba· 
ytuıın, kenarında bir çift kiraz 
ıallauan hatır ıapka.eı duruyerdu. .,.,,,, 

SON POSTA 

abeşistanda Salip~er Harbi 
Görüşmeler Netice Vermiyor, ltal-

ganlarla Anlaşma Yapılamadı 
ULUSLAR SOSYETESİ DÜN TOPLANAMAMIŞTIR 

( Baıtarafı 1 inci yU.zde ] 
l.ııkenderlye Kıpti Ortodoks ( Kopt ) 
patrikliğine bağlıdır ve Habeşiıtandakl 
bıı papaa bu patrlk tarafıudan tayin 
olunur. 

Papalık makamının aldığı bu ta .. 
Turdan, papanın katolikliil yaymak 
hmile Muıoliniye llUhak ettiği, Mu· 
eolini Habeıiıtanı nasıl maddeten 
fethetmek iıti7oraa, papanıa da ora· 
ıını dinen iatlll edip kendi makamına 
raptetmek lıtediği anlaiıhyor. 

Konseyin iç Ve Dı.anda 
Neler Oldu? 

Ce11ene, l ağuıtoı (Ö.zel) -
Dünkü Uluslar kurumu konıeyin
de, lagillzlerle Franııalar uzlaı· 
ma ve hakemllk usullerin• ide .. 
Hm etmeyi temin edecek bir 
formUl Uıtrindo uyuımuılar ve 
bu uyuımaya mtıstenlt bazı tek· 
lifleri havi bir proje tanzim ede
rek ltalya delegHI Baron Alol· 
ıiye vermfılerdir. Bu projenin 
metni kat'iyetle bilinmemekle 
beraber, bunda 1906 tarihli 
ltalyan • Habeılatan andlaımaıı 
mucibince Italyanın kuvvete mu .. 
caat etmeyecetl hakkındaki taah
hUdOntl bir daha teyit etmHI 
lıtemekte ve ıa1et 1906 anlat· 
ması eaasına göro yapılacak mu .. 
ıakereler neticesiz kahraa mese
lenin plecek eylQlde Ulur;lar 
konsay1nca bUtUn cephelerden tot• 
kiki IAzim gelecetl hakkında bir 
maddeyi ihtiva etmektedir. 

BuıUn Franıa Baıvekll Leval 
Telefonla Muıollnl ile görUıerek 
artık lngiliz plAnına karı• gel· 
memesini ve bir harbin önUne 
ııeçmeaini kendlıinden lıtemiıtir. 
iddiaya göre Mu&iolinl ıu cn·abı 
vermiştir. 

ueu teklif bize çok müphem 
görünmektedir. Garnımeler altı 

aydan faıl• dovam edebUJr. 
Hangi tarihten e'fvol har-
bJn ba9!amamu1 lizım gel· 
dlğlnl Uluı'ar ıosyeteıl tHbit 
etıln.,. 

Eden, Lava) ve AloiıJ a~asın• 
dakj görtıımıler devam etmekte• 
dlr. Başlıca delgeler Hat 17 de 
yapılma11 kararlaıtırılan konseyin 
umumt toplantııında bir çözge 
( hal tekli ) gösteremedikleri tak• 
dirde bu toplantının ıonraya 
bırakılması ]Azım gelecektir. 

Maamafih Cenevredeki umumi 
intiba, vaziyetin daha az gergin 
oldutu ve 24 Hate kadar bir 
uılaımaya Yanlacağı merkerlndeoo 
dir. 

Almanrada intibalar 
Berlin, 1 ( A. A. ) - Alman 

matbuatı uluılar aosyetesl konıe
yinin ltalya • Habeı lhtilAfını 

hal makHdlle yapmakta olduğu 

içtimalara dair yazdık:an yazıda, 
en kuYvetıiz tarafın yani Habe· 
9'. stanın boyun eğmek mecburi· 
yetinde kalacağını, fakat Habe· 
ıiıtana herlrnngi bir şekil zorla 
kabul eltirt:mek iıtenildiğ! tak .. 
dirde kan akacağım ve bu kanın 
ulm;lar soıyeteı!nl lekeliyeceğ:ni 
ya;tmakta ve Franaanm ltalya ile 
u, uşmaktan makaadmm, lta!yayı 

A!manyaya karşı kullandığı ılya .. 

r yapılacak .. bu arada ilgili 

lı l hUkQmetlerin kabul cevap-

ta Yanın ları ııeline Uluılar Sosyete1l 
konıcyl yarın toplanarak proje 

rr b hakkında kararını verecektir. 
\,.,eVQ l Habeşiıtanın bu kararı kabul 

edeceği Hnılıyor. 
Roma, 1 (A,A.) - Resmi onen· 

ler, bugün İtalya ve Haheıistana 
Yerilen karar projeai hakkında fikir 
yürütmek istemektedirler. Sanıldı· 
ğına göre İtalya aşağı yukarı ıu 
şekilde cevap vereoektir ; 

1 - Uılaıma itinin devamı, ta .. 
aarlanan görUım• eaaeınm tama .. 
men Haheıistan tarafından kabul 
veya reddin. bağlıdır. 

2 - ltalya, ıömUrgelerinln mil· 
dafaaıı ile ilgili ve •tie) bir mahl· 
yeti hıiz. kararları, Uluılar Soıye· 
teılne tabi tutamaz. 

a - ltalya, beşinci yargıçı (ha
kemi) kabul eder. 

4 - İtalya, 1906 anlaıma1ı tize .. 
rlne ve diplomatik yol lle ıörttıme .. 
lere dnam etmeli kabul eder. 

ıette kendi tarafına çekmekten 
ibaret olduğunu llAn etmektedir. 

ltalyanlar Şlmdlllk Suauyor 
Milino, 1 ( A. A. ) - Italyan 

ıazeteleri Conenedekl konaey 
toplantısı hakkında hiçbir ıey 
yazmamakta ve ltalyanın her
kesce bilinen tezini tekrar ile 
iktifa etmektedirler. 

* 
Adisababa, 1 (A.A.) - Dıı 

bakanı, lmporatorv, Uluılar Soı· 
yeteslnin himayesi altında aramlu· 
aal bir m~nda teklif edlldJğlne 
dair olan haberleri yalanlamak
tadır. 

Yetkili çeYenler, böyle bir 
teklifin kabul edilmez oldutunu 
a5yliyorlar. 

* Kahire, 1 (A.A.) - Aynlza• 
manda din itleri baıkanı olan 
Kıpti Ortodokı Patrikl, Uluılar 
Soıyeteaine bir haber ulaıtınp, 
ltalyan • Habeı davasının barııal 
ıurette ıonuçlandırılmaaını dlle
mlıtir. 
ikinci Enternasyol Ve Habet 

Meaele•I 
Brüksel, 1 (A. A.) - Belçika 

kabfna11 ikinci reiıi Vanderveld'in 
riyaseti altında bulunan beynel• 
mille sosyal demokrat partiılnlo 
merkezi, beynelmilel ıoıyalJıt sın .. 
dıkalarla mUıtereken neırettlğl 
bir be)annamıde ltalyan .. Habeı 
lhtUAfında ltalyayı mtltecavlb ola· 
rak ııöatermekte ve UJuılar ıoı .. 
yetealnl, bu ıosyetenin niıamname
ıinde yazıh müeyyideleri kullan• 
mıya davet etmoktodirler. 

itler Yoluna 
Giriyor Mu? 

Cenevre, 1 (A.A) - MOıte
rek anlaıma yolunda ortaya çı .. 
kan bUytik zorluklar LaYal - Eden· 
Aloizi toplanhıında bertaraf edil· 
mittir. 

Toplantının ilgili hükumetler 
taraf ndan onay~nnması ıartlle 
kabul ettiği uzlaşmaya göre üç 
hlikumetton her biri mesele ile 
ilgili dort hllkümetle 1906 antlaş .. 
maaı içinde görüıme} e mUtomayll 
olduğunu bildirecektir. 

Lava}, Eden ve A!oizl arıııında 
bu gece yeniden bir toplantı 

Mısırdaki italyanlar 
Varlarını Yoklarını 

Veriyorlar 
Roma, 2 (A.A.) - Mııarda 

oturan Italyanların bir çoğu Ja .. 
kenderlye Italyan Kunıoloslu• 
juna giderek bUtUn altın eıya• 
)arını, bilezik yUaUk ve elmaslarını 
ana vatana armağan etmlılerdlr. 

O çler Bir Formül 
Buldular 

Eğer Muıolini BeA'enlrıe 
Bu Formül Habeşiıtana 

Bildirilecek 
Cenevre, 2 (Öıel) - Laval, 

Eden ve Al of ıi aece tekrar bir 
toplantı yapmıılar ve bu toplantı· 
da Habeı • ltalyan meseleılnde 
bir uılaıma formUlO tesblt et• 
mlılerdir. F ormUI telefonla Mu· 
ıolinlyo blldlriimiştlr. Muıollnl 
bu aabah cevabını verecektir. 
Eğer bu cevap kabul cevabı 
olursa Habeıiıtana bildirllec:ek, 
uzlaıma konuımalarına baılana .. 
caktır. 

·-···········-············-················-·········-.. 
Finans Bakanlığı 

Ziraat Bankası Hakkında 
Takibat Yapıyor 

Ankara 1 - 934 yılına alt 
kazanç vergiıl beyannameainl 
tanzim edip maliyeye vermedltl 
için Ziraat Bank&11 hakkında 
kanuni takf bata bnılanmııtır. 

Takibatı yapan Finaoı Ba· 
kanlıjıdır ve Defterdarlıklara bir 
tamim yapılarak banka llo ıube· 
lerl hakkında bazı soraulara ce• 
•ap lıtenmiıtlr. -----
. Yugoslavya ile 

Yunanistan •. 
Aralarındaki Meseleleri 

GörüıecekJer 
Atina, 1 ( A. A. ) - Yuıoalnya 

T• Yunan hlkumetleri aruında blaıl 
olaa bir anlatma tiaerlne Çaldariı, 
Preaa Po! ve Stoyadlooviç ile göra, .. 

imek Oure Blede ridecektlr. 
Koouımalar, lkl Olke araaında 

henCb ltohrılmamıt bulunan meH• 
lelerle Avrupa durumu hakkında 
olacaktır. 

Belediyelerin 
Gümrük Hisseleri 

Ankara, 1 - Gnmrük yUzde 
onlarından Belediyeler hisaeıino 
dUşen para takıim edllmiıtir. Bu 
para son 3 aylık hiHedlr. lıtanbul 
Belediye.ine 25 J ,952, lzmire 
55,384, Ankaraya 26,922, Seyhana 
26, 154, Buraaya 22, 122, Konyaya 
17,022, Edirneye 12.480 lira 
dllımektedlr. 

Avukatlar Elrliği Kongresi 
Ankara, 1 - 26 ağuatoıta 

Ankarada Avukatlar Birllti kon• 
grul toplanacaktır. 

Atuıtoı J 

-Çek Universitesi-
·nin Atatürke 
Saygısı 

Iıtanbul, 1 (A.A.) - Çek 
Univeralte birllğl adına latanbul'a 
1 ki ırup halinde gelen Çek Onl• 
venitollleri, AtatUrk'e ıon derece 
özenle h11Zırlanmıı ve Prag' dakl 
Resim Akademiıl tarafınsJan 
parıömen kiğıdıoa mavi ıeritlet 
Uzerioe beyaz boya ile yazılmıt 
aaygı mektubunu ıunmuılardır. 

AtatUrk bu nezaket nfıaneılne 
teıekkUr etmlıtlr. 

Kral Ailesi 
Arasında 

Romen Kralı Akrabaları 
ile Barıııyor Mu? 

8Ukreı. 1 (A.A.) - Özel a;ıı• 
tarımızdan ı 

Bled'I ılyaret .etmekte olan Dtk 
•e dUşeı dö Kentin Yuioslavyada 
kral ailesi ile görllıtUkten ıonra! 
akraba11 olan Romen krala atleslnı 
de ziyaret etmek Uıero Slnai'aya 
aeleceğl bildirilmektedir. 

Bu ziyaretin t~karrUr ettlJI 
takdirde bir mtıddettenberl 1Sı61 
sebeplerden ötUrU lnglliz v• 
Yunan kral aileleri ile arB11 fJIİI 
olan Romen kralı ailesinin a~ra
baları ile barıımaaı için ilk adımı 
teşkil ettiği ıaylenmektedir. 

Siyah &oylarla Beyaz 
Soylar Arasında 
Londra, 1 - Avam komar..-

11nda dıw ıiyaaa hakkında ıHSrUı· 
melerl açan Lanıbury demllfır kir 

uBUtUn dUnyanın yeniden eı. 
IAhlanmaıından 6tUrU teesanf ede· 
rim. Ekonom1al fenalıkların batıı 
yolunu kapadığı fikrindeyim • ., 

Lansbury renkli soylar du~ 
munu yöneltllmealnl ( Islah e,dt}ı 
meıılnl) ve renkli soyların b~'1t 
ıoyla el birliği yapmaaını tavıly• 
etmlıtlr.,, 

ltalyen • Habeı anloımazlığına 
dair aöı slSyliyen Herber Samuel 
bUtUn dünyanın iyiliAl için uhıslaJ 
ıosyeteslnln uzlaıma usulleri ka
bul ettirmek üzere gayret ıarfet• 
mealni tanly• etmlıtlr. 

Herber Samuel ılSıUne devam 
ederek demiştir klı 

BugUnkO 11avaş ılyah ıoylarlı 
beyaz ıoylar arasında bir a'1laı 
mazlık ıekllnde gösterilebilir. 

Gür Denizaltı 
Gemisi 

lıpanyadan •ldıtımız yeni .r .. 
nlzaltı ıomlsinin tecrUbelerl netl
celenml11 gemi muyafık bulbn
muıtur. Gemiye GUr adı verll
mlıtir. Yakında bayrak çekme 
meraılmi yapılacaktır. 
·-----~---- •M~·----~; 

r- ' Nöbetçi 
Ecza'lleler 
Bu gece nöbetçi eoıaneler ıun

lardır: 

l.ııtanbul tarahı Şebzadebaşında 
(Aaaf), Akearayda (Ziya Nuri), Edir· 
nekapuda (AriO, Şehremininde (A. 
Hamdi), Samatyada (Hıdvan), Zay
rekte (Huan liulusl), Eyüpte (Bik .. 
met), Lnlclide (Sıtkı), Fenurde 
(EwHyadi), Sirkecide (Şeref Neşet), 
Dahçekapuda (Agop Mirıuynn) 
Dakırköl ünde (Merkez). Beyoğlu 
tarafı; Kalyoncuda (Beyoğlu), Tak
ıimde (Takıim ecıanesi), Galata 
Mahmudiyede (Mişel Sofronyadiıı), 
Şiıll Hamamda (Balk), Kaaımpaıa .. 
da (Merkez), Haaköyde (Halk). 
Kadıköy tarafı; Modada (Faik lı
kender), Paz.aryolunda (Namık lı
met), Böyükadada (Halk). 



Hangi Mektebe 
Glrecekalnlz ? 

Okuyucuların 
Sorgularına 
Cevaplarım 

lımlr Karataı ortame1deblndeD 84 
Dündar Tekine: 

- Böyle bir mektep blloılyo
ruz. Olaa da, belki yalnız kendi 
lllemurlaranın 6 ay, bir HD• oku
duldarı bit mekteptir. 

1f 
Ankara Uluoanlaı daraoık ıokak 

No. 15 de Sabiha; 
- GördUğUnllz ilan doğrudur. 

Bunun Uzerine yapacak tok bir 
fedakarlığınız kalır. Bir aene daha 
llıeye devam edin, iyi derece alın, 
ondan sonra mektebt baıvurun. 

Sizi tercih ederler. 
lf-

Mardin okuyucularamızdan ŞUkrü'ye: 
Y aımız epiyce llerlemlı. ilk· 

nıektep sıralarındaki bir ihmaliniz 
görüyorsunuz ki, lııUtUn hsyatmııa 
teılr etmlı. Yapacağınız ıey bu· 
lunduğunuz Maarif ldareılne mU· 
racaat ederek gelecek HDe ba
kaloryalarma kaydolunmaktır. 
ÇonkU bu çeılt olgunluk imtihan 
ları yapılmıı ve bitmlıtlr. -----·-·-- . ··-··-··_, _____ _ 

Yeni Netrlyat ı 
YUcel - Ayda bir çıkan bu 

edebiyat, ıan'at ve fikir mecmua• 
llOID 6 JDCI Hyııı bir plyea llAvesl 
•• tanmmıı yazıcıların birçok 
makale, tilr Ye htkAyelerlle çık· 
nıııtır. 

Dlnlarln Tarihi - Üniver· 
site dinler tarihi doçenti A. Hilmi 
Ömer Buddu bu, 400 1ayfabk 
eserini dUn ve yarın tarcUme 
kUtUphaneılnln 36 ıncı neıriyab 
olarak kitap halinde ç~armııtır. 
Muharrir, birçok lngilf:ı:, Franıız 
•e Amerikan mUverrlhlerlnln eaer
ltrlnden tetkikler yapmıf, dUoya 
yUzOndekl blltUn dinleri Ye pey· 
gamberlerl ıalihlyetll bir ifade Ilı 
nakil ve lıah etmiıtlr. 

MUderrla Ahmet Naim -
DarUlfUnun e1kl mUderrlılerln· 

den Ahmet Nalmln hayatı, allt1l 
fikri ye hlHt enaf 'f'O moHlıi 
hakkında İft. Cevdet loaaç Alp 
tarafından yazılmıı bir eaerdlr. 

TUrk fl:ılQI ve tabii llf m· 
ler blldlrlklerl - Cemiyet 
tarafından Franıııca •• Tllrkte 
olarak çıkarılan bu blldJrilder, 
t Oıel bir ba11kı ile lntl9ar etmltllr. ....................................................... ,. ..... . 

• 

ABONE 

Abone bedeli peşiodir. Adret 
deAiotirmek as kw'tttu. - ....... 

Celen •'1r•lc ,,,,,; flflf"llllHI.. • 

lllnlarda" mea'ullret .,, ....... 
CeYap için mekıuplara 10 k•rufluk 

pul iJAvesı lı\ıımdır. 

Poeta kutueuı 7'41 ~ ..,I 
Telgraf 1Saopo9ta 

" 1'elo(on ı 20203 ~ 

SON POSTA 

Taribl Mlsababe 

o ~anlı Edebiyatı ın DJ eş· 
hur Kasidesi : Kerem 

Güzel Bir Nedimin Yüzüne Sıçrayan 
Zifos Yüzünden Doğmuştur 

VellyUddio oğlu Ahmt:t Pa9a, 
Fatih Sultan Mehmet devrinin en 
tanınmıt adamlarındandır. Oıman· 
lı ıilrine Iran dütllncesini bulat· 
taranlarao batında o vardır. Gerçi 
ıiire, görUnlitt• gllıellik getirmit· 
tir. Konuları çeşitleıtiren, ölçtı
Ierl çoga:tan, dile ahenk nren 

0 dur. LAkin TUrk ılirini bir baı· 
ka uluıun nUfuıu altına ıokan da 

kendlıidlr. 
Ahmet Paoayı kısa, fakat öılU 

bir biçimde gözden geçiren bir 
bilğen şöyle diyor: "Zarif Uııôbu, 
temll lisam, zengin hayali aaye· 
ılnde • ıeyhten sonra - TOrk ılirl· 
nln on beıincl aaırda en btıytık 
Uıtc\dı tanmmııtır, bUtOn o de'flr 
9alrlerl üzerinde çok derin teılrl 
vardır. Hattl Necati ve Baki ıl· 
bl birinci ıınıf şairlerde de bu te
ılr ıezllir. Fak at henüz sai iken 
bile Iran ıalrlerlnden fikir çaldı· 
tı ıöylenlp dururdu. Bu, yalan 
olmamakla beraber en bUyük bir 
ıalr olarak tanımaktan bizi geri 
koyamaz. Htıseyln Baykara ıcra .. 
yında da VeliyUddln oğlunun ıar
Ierl aevllerek. beyenllerek oku• 
nurdu, Cami gibi değerli bir 
ıalrl lmrendirlrdl.,, 

Biz Ahmet Paıanm ıairliğlnl 
delil, gUzel söz söylemekteki, 
Jerinde nükte fırlatmaktakl yUk• 
aek kablliyetlni göz önüne alarak 

-Vellyiıddin otlu Ahmet Paoa 
bu mOıahebeyl yazdık. Eıkiden 
"mazmunperdazlık, ,, " nüktedan· 

1 k •• hazarcavaplık11 , " mecliıl
ı " 1 
Arihk " denilen ruh inceliğine, 
anlayıı ve anlattı olgunluğuna 
timdi Eprit diyorlar. Franuzcada 
blnblr anlama gelen bu kelime, 
{lklr inceliğini de lf ade etmekte• 
dlr. Bu Hal ile eskiden •• ol\kte· 
dım.. dediklerimize timdi "Eıprfıl 
var,. diyoruz ve .. gUzel ıöy:edi ., 
yerhde 11 eıprl yaph ,, cUmleslnl 

kullanıyoru2. 

Ahmet Paşanın da Hprid çok 
kuvvetli idi. En kUçUk bldlıeden 
çok ince fikir alır ye ince ~lr 
deyimle onları ortaya atardı, dın· 

leyenlerl heyeca• 
na boiardı. Fatih 

Sultan Mehmet, 
kıuddelerlnln nya 
gazellerlııln gll· 
zelliğinden ziya· 
de . bu kudretle· 
den dolayı onu 
çok severdi, aa• 
rayından ve ya• 
nmda:ı ayırmaz• 
dı. 

Ahmet Paıa~ 
nın eaprilerl bol• 
dur, dört yUı 
elli yıldanberl de 
dillerde dolaııp 
durmaktadır. fa .. 
kat iki ıöıO •ar
dır ki kitaplara 
ııeçmiıtlr. Bun· 
lardan biri, kendl
ılnl btınkirın ya• 
nında bir kat 
daha değerlen• 
dirdl, kete kese 
akçe alma11na ye 
ıon derece yUı 
bu1masma ıebep 
oldu. ÖbUrO lae 
ters bir teılr 
yaptı, dili beJA11 
kafeae konan bUlblil ıibl zaYallı 
ınlri zındanlara attırdı, lalm inim 
inletti. Blı:, zlfoı hikAyesl adını 
verdiğlmlı ikinci Yak'ayı yazmak 
istemekle beraber birlnciılni de 
burada hatırlatmayl f aydab bul
duk. 

Ahmet Paıa, bir gün Fatihin 
yananda idi. Kendinden baıka bir 
kaç ıafr de nrdı, edebiyat Uze· 
rlne konuıuluyordu. Bir aralık 
Fatih, dU1UnUr gibi oldu, 11kalmı 
karııtırdı Ye ıonra V eliyllddin 
otluna dönd8. 

- Bre Ahmet, ded~ hani Fa· 
rlıtce bir beyit Yardı: ••Anan ki 
hlkra benaıar klmiya kUnend,, 
cllye baılar. Alt tarafı neydi onun? 

HUnkArın okuduau bu mıaraın 
Tllrkçeai .. onlar ki bir bakışla 

toprağı altın ederler,, demektir. 
Alt tarafı daı " Aya büved ki 

küı•I çeıml bema lıı:Unedn 11 ıek· 
llnde olup "acaba biıe gözlerinin 
uclle bakmazlar mı,, anlamıoadır. 
Ahmet Paıa, hünkArın dUıUnUp 
de bulamadığ1 ikinci mısraı blll· 
yordu. LAkin Eıprl yapmak istedi, 
hemen kendiliğinden bir mısra 
uydurup okudu: "Hild mllbl!reki 
kademet tutlya kUnend,, bu ıu· 
retle beyltin mlnaaı ıu biçime 
ilrmlı oluyordu: "Lir bakışla 
topratı altın eden yllkaek lnaan· 
lar, 11nln ayak toıunu gözlerine 
ıllrme yapmakla iftihar ederler!., 
HnnkAr, bu ince bulutu çok be· 

tendJ, ıaire birçok armağanlar 
nrdf. 

Şimdi gelelim dfoı bikAye
sine. VeliyUddln oğlu her 
zaman olduau gibi, bir gldiı 
ıUnO Fatihin yanında bulunuyor
du, atlar kırlarda dolaıı) orlardı. 
Hünklı' önde ve htınkArm pek 
sevdiği genç nedimlerden biri ile 
ıalr arkada at koş•-.ıruyorlardı. 

Fo.tib Mehmet 
Birçok atlı daha •ardı, onlar da 
geri den geliyorlardı. O aralık hlln• 
kArna bindlii hayvanın ardayak
larmdan fırlayan zifoıtan bir parça 
genç nedimin yUzUno çarptı, ya• 
nağında bir " ben ,, peydah olu· 
verdi. Şair, ·çamurun yaptığı bu 
lıerln yaraşıkbğma dayanamadı, 
arapça Uç kelime fısıldadı. Bu, 
Kur'\n ayetlerinden birinin yanıı 
o!up .. keşkl toprak olaydım ,, 
anlamını taşıyordu ve cUmledekl 
toprak, o duruma a-öre çamur 
yerinde kullanılmıı o!uyordu. 

Fatihin kulakları çok iyi işitir 
olmalı ki at nallarından çıkan gU• 

. rUltUye rağmen ıairin birıeyler 
f·mldadığıoı duydu ve yine bir 
eapiri savurduğunu uranlıyarak 
genç nedime sordu. 

- Veliyüddin oğlu ne ıöyllyor? 
Delikanlı iyi okumuı bir gençti, 

Ahmet Paıamn ancak yazısını 
okuduğu ayetin bütOnllnU okuya• 
rak cevap verdi: Kafir, keşki top
rak olaydım, diyorf.. Hnnkir, 
batını çe\:lrlp genç nedimine 
baktı. Zifcaun yaptığı beni gördO, 
9airın neııl bir ~ılemle böyle bir 
nukte aavurduğunu anladı, küp
lere bindi ve hemen orada Ab· 
met pa1ayı11 bağlata .. ak zindana 
yolladı. 

Her nUktesile yeni bir ikram 
görmeie alııau 9air, şimdi ge,·e· 
ıeliğioin cezasını çeklytrdu, ahi· 
dıtı karanhk ve korkunç zindan· 
da kıvranıp duruyordu. Fakat 
httnkirın kendidnl.. Orada öldür
mlycceğine de inanıyordu. Niha· 
yet bir glln parlak bir ka1:de 
yazdı,\ doıtlarmdan birine vererek 
hUnkAra yolladı. F atillte, bu ıilrin 
hazılyle onu affetti, zindandan çı• 
karttı. Osmanlı edebiyatında pek 
meıhur olan 11Kerem11 k&1idesi 
itte bu Zlfoı hikAyeainden doğ• 

muıtur. 
iL T. Tan 

Sayfa 7 

Kari Melet ahları 
1 

Okuyucuların 
Sorgularına 
Cevaplarım 

Fatihte Bayan Hikmete r 
- Kızlar için leylt meccant 

bir mektep bulmak illçtllr. Size 
6nUmfizdekl eyl6lde yapılan leyli 
meccani Hae Ye ortamoktepler 
imtihanına girmenizi tanfye ede
riz. Bu imtihanlar hakkında 
KOltnr Bakanlağı ağustos niha
yetlerlne doğru gazetelerle şeraiti 
ve imtihan tarihini bildirecektir. 
Daha faıla malumat edinmek için 
J 1 temmuz tarihli gazetemizde 
okuyunuı. 

Boyaoıköy okuyuoularımızdan M. 
Zekiye: 

- AIAkanıza teıekkUr ederiz. 
Me'flubahs tiklyetlerinizi nazarı· 
dikkate al'lcağız efendim. 

* Kadıköy Aılılye ıokak No. 61 de 
Muıtkfa oAlu lımetı ı 

Bir istida ile lıtanbul Kamu• 
tanlığına müracaat ediniz. 

* l.mute Ömeraia maballeılnde Sal-
kım ıokak No. 13 te Kerim Esene: 

Bundan bir müddet evvel mek· 
tubunuıa mektep . ıUtunlarmda 
ceYap vermlıtlk. Burada tekrar 
ediyoruz. Iıtanbul ıehir yatı mek· 
toplerl iki aenedenberl talebe 
kabul etmemektedir. Binaenaleyh 
çok kUçük olan bu yavrucaklara 
birer hAml bularak, onlar •asıtasllt 
okutulmalarmı tanıye ederlı. 

"' Trabzon Z ıı~nuı mahallesinde Mu. 
ammer Abanoza: 

Meuubahs tlcaret mektebi 
Sultanahmettedlr. Vahlı delildir. 
Bir de denfı ticaret mektebi 
•ardır ki, kayıt Ye kabul 
ıartlarını 27 Temmuz tarihli ga• 
ıetemlzde nefrettik. Bu gazeteyi 
buldurup okuyunuı. .. 

Deniıli İstanbul Pazarında Kazım 
Oıderene: 

- Sizin •• diğer köylUlerlo 
aördUiU bir sarbadan baıka bjr 
ıcy dehlldir. Boı bir odada nasıl 
ağaçlar ve ıuyu parlayan bir ııöl 
görllraenlx, aabahın aydınlıA"ında 
ııUneıi de üöyl• alt alta iki tanı 
görUraUnOz. Bu hidiıe, birçok 
yerlerde tekrar eder, durur. .. 

Okuyuoularımııdan Ş. S. e: 
- Gazetemizde çıkan piyan• 

ko numaralan tali numnralardır. 
Plyanko MUdOrlilğO bu numarala• 
rı evvelce alıp tetkik ve tasnif 
ettıkten ıonra liıte halinde neıre
der. Bu llıteler ıahih ve kanunidir. 

* Samsunda K&ıım Pata ıinen osı 
karııaında Mehmet Şekibe ı 

Oğlunuzun terbiyeal anasına 

ve babaaına dllıen vazifelerden 
biridir. Onu orta mektebe kadar 
okutup, ondan ıonra leyli bir 
mektebe •ereblllrainlı. Y okaa hiç 
bir e•IAt, babaya yUk teıkll et
mez. Her iki tefrikamız da 7akın
da kitap halinde çıkacaktı,.. 
ikinci ıorgunuza pek yakanda 
doktorumuz tarafından cevap 
verilecektir. 

1< 
Nazilli Yağ han No 3 de boya •• 

levhacı R. Hiienüytı 
llAnınız yalnıı bir glln için J 50 

kuruıtur. Üç gUnIUk 450 kuruıtur. 

* u,ak ıeker fabrikaıinda Kenan 
Öıbalkana: 

Konservatuvarın kayıt Y• kn
bul şartlrrım 4 temmua tarihli 
gazetemizde neırettlk. 
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Yazan ; Hatice Hatip -7- ' 8 - 931S 

Latifenin Balodaki 
Sinir 1 e ndirmişti. 

Hareketleri 
Adeta Onu 

Kamran Bir Hayh 
Kıskanıyordu ... 

- Meı'ut muunuz.; aaden? 
- Çünkü liz yeniden Janım• 

1n~ınız. Siz hasta iken öyle. en
işo etmiş... Allah iaatarmuinı 

anki iyileşmiyecek miJiolz ıll>ti 
y!e korkmuştun ld. 

Saud21!ara binmek içia mU'· 
divenlero ıelmltlerdf. Ötekller deı 
yaolarına yetlımlalerdl Allı Va• 
mık auıtu. 

Merdivenlerden indiler .. Utife 
ve diier iki genç kı• hAlA Oı• 
man Feyziyi kOJW1uyGr1aıdı.. KAm· 
ran dikkatle onların alalednl-i 
IÜAle'J{lf du. 

- Evv.W ıh kodta Mim, 
Os-nan FeJÜ tle g.ıdl. bHl10r 
musun iyi nenlı oynayamıyor. 

Fakat kort Wriblrinıe ılnl. Rum 
doktorun kııı yolıı m9? Şa ne Fdl 
&.mi? 

- Elen\ mi? 
- Evet ta kendlıl •. Az kaldı 

bayılıyordu. Hele 11111.t. Onlar 
öyle samimiler ki Oımanla aenli 
benli konuşuyorlar. 

Naciye omuzlarını ı0fd1 
- l&ımeU bırak canım •. O yı• 

lıpğın biridir. · .. 
Yüzfinlln cITdl blr portakal 

kabuğuna benzeyen ve ağzında 
bir tek diıl olan ihtiyar Laroa 
sesr ndi: 

- Hey... Vamık Bey balina• 
JB mı? 

- Evet. 
- Ge iyorum papm. Şlmdi 

sizi almaya. 
Ve sandal lalt:elcıiu yan.atlı. 

Önden Ali Vam&k attadr.. Aıkadan 
Kamran. 

Nadide sulaal]fordu:. 
- Kamıran yavrum .. Al benim 

cekotimL.. 
MnYİ fanlll ceketi -. uza· 

byordu. Öteklleıin •erecelr hiç· 
bir t•~eri yeliıt., erkekMr heyaz 
paatolon ve kelları inalı beyaa' 
aömı.ktea btltla lıirpy glyml· 
rorlardı. Genı l1rılu tt. laca 
ketea veya epoaj. elW.eler ıl)ı• 
mlflerdf. 

Klmran hafifce lflyont.. Bu, 
ıoğuktan mı? Yoksa aaablyetten• 

1 ani idt? O, lftlet te kim olayordu. 
Fakat LA tile de az yezit d .. 

ğffcfı... O gece baloda Omıanın 
lcarırsmda az mı kmtmıfh. Genç 
~porcunun KAmranla megul ofa
lfuna pek lçedemir görlhrlfyordlı. 
Ve bfttihr &unlarr da fimdi mahna 
Kamrana duyurmak için söylll• 
yordu. Ve Kamran bunun böyle 
olduğunu da billyordu. 

• 
Balinaya tam çıkmak iiseaey• 

eliler arkaluıodaa bu •• itbtl· 
len 

- Allo ... AHo pculalar ....., 
.,. böytıe? 

Resimde• tlalta fazlaı lırotrayaı 
111ttakı o~a• relBHI Abf kotra
sınw. iletll ıden Eeslenly«du. 

- Görüyorsun y.a Baliney• 
gidiyoruı. 

- Geliniz Yn ge~lnfz bugUo 
mo • ..i. .. r günü deifL .. Hem çok daJ.. 
ua var.. tam kotra ile gezileceı. 
bir gfin. Haydi şöyle bir dola
ıalım .. 

Kamuran &ağırdı: 
- Evet.- E.v•l kaua.ya geli· 

JenJZ, Haydi Barba. Kabaya. 
t barba mtimseddit gözem Ali 

V..K'a nakıyord~ Sandaldat
lerin hepsi; 

- Ev:et ketra.ya... kotr.aya 
Diye t.aftrı,tdar.. Biraz aonr• 

kotraya yanaııyorlardı. 
- Oeee.- Giael 1'iawraa. 

-pDMı ia:ı• pek tf,ieliıeiL. 
E•t llaiihtm 6* • rtm

sk - idılRa ti&lhfflli Knflll 
llpQl'm mı. cijedMM ..... ...... 

...... ·-- ylllHlil ... ,_b. 

...... •' ..... ıam-- pdı 

.. ........... 111 böıaya cık•• 

.a.. ~ - tıllldp ettiler. 

• H.p.I ır..ar.acla idil•.. o.. 
a&e ıell • alifkuhil olmıyaa 
Nadide iotra ya yattıkça Ômen 
cfaJaa aelulaıorda. V • Ömer onun 
ağvhjma emnzlarında, kollanncla; 
diz&ade liluettikçeı 

- Evlimlrsek OH ekzen& 
J8pbnr, onu aayıflatırıa diye dli
atlallyorda.. 

* Deniz pei ..tt1. Kotra,. 
alıflk olmıy-- lÇID il lldrıtDlıllt 
.. ta.ıa ileyecaR ...a; b& pslatl 
liııll Halhdl KAmuran kttçllk ti& 
taJfa sribt idt Atıla ıardım ecif;. 

Jorda, faaill ceket Wfl K•lin•mlf 
• çıkal'IDlf Abfıa laemen beyu 
Jh ıhwterial ıiY.ndttL Rmgtıda 
uçan sarı aaçlarını da l>ıyaz bı· 

. 
nekll kırmızı &oyun Jmırdlll. ile 
sarmıştı. / 

Ruzgaı:la; dalaa U. didindikçe 
H1eık ismete litlfey•. V • billia ... 
bir deniz anrırı aJbi kaba olan 
O.imana kuşı dayduğu hiddeti 
tam edlı-.ordu. Eakat onlar 
191~ ..._ dolaprken JAY&f 

,..... ~ dlll'du ••• 
&liaı tllr yaptıktan bazın 

(KUr.da) yalllaııp bazen uzaklq· 
tiktiım aom nihayet KalaÔ.U~n 
öntlDde de_.. atmıı duran bir 
dit ktiptk 11.tranın •• bir bllyil· 
cm yaba yanmda tevakkuf 
ettiler. 

Utlfe:: 
- 00 diyordu. Oo bu ne 

...ı 6lr Jlli kimin olıa gerek. 
Çiplalc ayaklı aarıım bir talf a 

1atua uncajını indiriyordu. lçle
rliıtfn b1d: 

- A..•lka bandıruı var, 
dedL 

Wanllllf ellerlnla teralle alnı· 
aa cltlfea açlar.anı arkaya atan 
KAmur.aa 6 kenara ıelmlt, yata 
balo,~ 

BU; haa Ye uzun bir sefine 
idi. Arka.ada bir taffa dolatı· 
yonhı. Güwrtemind'ı beyaz pan· 
tafua, lkiYm't ceketti ve baıı açık 
btr erkek, elleri cebinde aıatı 
7ulun psialyor. 

( Arkut Yar )ıı 

Başbakanın Hasankaleye 
Uğrayışlarinda .•• 

( Battarafı 1 lnol yüzda ) 
duydutu derin aavsıf yl izharına 
mani olamamııbr.. 

Çünkü muyaaalat fıaberi11t cliı• 
yunca, ıevalden COfBD halk, her 
ı•yl aöıe alarak ıok:aklara taı
mışlar ve Baıbakanan etrafını 
deria bir faeyecan ve sevgi çem· 
berile 1&rmı1lardır. 

Baıbakan otomobilden inmlı, 

ve halkla UIUD uzun konuıtuktan 

ıonra yoluna dnam etmiıtir. 

SOn Poıta - Bu gllç inamhr 

lıAdise hakkında .az aöylemayl 

zait aay1foru2' Bir memleket laalliı, 
a.,bakanına alaka .... ga-.md. 
ten nasıl ahkonur? 

Bir Ki( o Ş•f taliye Bfr Can 
( Battarafı l inci ytlıde ) 

.Adt Halkıdir. On dOkuz , ... 
lanndadır. 

Hakkı auculuk yapar. Haaanla 
Hakin ahbaptırlar. Biı glln ervel 
kahvede 9lr kilo teftallıine lı• 
kambil oy:namıılu. Hakin yenil
miş. Fallat mwkçılak yapm'f. 
Şeftaliyi almamıı. Bu yUz:den 

aralannda hafif bfr gftrUfttf ol· 
muı. Dn1r 3 O. 4 anmada 
cadde t:le karıalaıoııılar.. Yine 
bunun mlhıakaşnıı o!muı ve 
Raıan füçağmı çekerek Haftfcıya 
bir \fUl"Uf ta yen aeıımi,tir. Tr~m
va y ile geç• Bls pol& franmıy· 
dan atla!'arak Haaar a. tatmuş, 
yokllıft öldilrmeai ihtimali varmış. 
ffakkınm vaziyeti ağırdır. 

Amerika, Geniş Müdafaa 
Tertibatı Alıyor 

Okyanustaki Bütün Adaları 
Tahkim Ettirmektedir 

Vqlngtoni 1 f A. A.. ) - Den!~ 

Bakanlıtı Ma. .. ıarı S.anNn, Ame• 
rlha htlkiıutlnin. ıU.dl tahkim ec.!11

• 

memit bir halde bulunan blyllli 
deaJıdeki Amerikan adalarında tnh· 

kl•atl• buhıamalıı ye atekl de\Pletleria 
bup filolarının artmaaından <SUli'Ut 

yenl harp a6mllerl yapmak niyetinde 
oldutunu bildirmittir. 

Filipin adalan ile Voke, MJdvay, 
Gnam- adıadakl Al.Wen adalarında 

stntOkonun korunmıııını emreden 

v..rnd'O• andlaımuının lflüd .. eti 

bitmeden y•ni yapılaM bati.._~. 
cakt r. 

DEl 1 
DOLU 

Yazan: Lkrem Reflt 
ae.~'?enı c-& Rewt 

....... latiıllliınd, Ştıı,. ...... ,. ...., 

• 
""Car s 

Şaı p:y 
, 

Yarın, Şi t Şampiyonu Beşiktaş.a Öbür 
Günde Galatasarayla Karşılaşıyor 

Macar talıunu (idare ve oıv-cut•lt.) 

[*J Sandor ffiyorgi Ro11nitıl'g Fueoe Roaeab.g Kareılı [*} ZuJ k J~ 

G)oarfu Bela 

Unguı LajOI 

Ankara liu• 
ltlplerl tarafın 
dan da'Yet edll•n 
Peıte futbol 
pmplyonu pro· 

f11yonel Uypeıt 
takımının dllıı 

sabah ıefdlğlnf 

Horvest 1-tvau Gllımit Bel& [*l Gilımib Karol1 

Salamon Lan.lo Ifrisboi9r Gyola Foria .Jozef 

yaıar1'en takı Arımyossı Sandor Aııtal Deno La!!:Zlo Oyozö 

.... 

mın huaualyetl liakKında fazla Galataaarayın &enç takıma ia• 
izahat vermemfltik. Blrf antrenör, heı vakıtkl albJ canlı bir baldo 
biri idareci olmak Dzere on alb bulunuyor. 
OJUDCudlm mtlrelilrrp alU .. Fakat Uypefl iibl bir takım 
taJma, ia: •••llia içiiade ~ karşısında futbolcularımızın alacak-
j:llmiz 1aiana. .._.... • ları netice cidden merAka değer. 
bnettWCffi... Mteflerfmlzfn Çeqmatarı 

f9afı ele .-Anup iapaa• a.,tıpor 

iaDmmıa la Jll 6 ...... illi Is•awtım, 1 f A.A ) - Atle· 
ıbftacr... wl·-1== l.ri:I W fizm Federasyonundan: Ulusal 
mfl!ıs:. aff etfer namzetlerinin dintenme 
~ bSI• nlai lıl davreat btrafi11 ( perpmbe ) bitti. 

at iiÇ ..ta .. clalii11 .....ıa.ı Gmçf_. ~( sibl idinanlarma 
oyuntudH t miBr ma~ iftim Taluüa etadıada de•ama n.ıa-
edeul• ~ -..ilam~ 'I.. malaıı tebliğ oluııcr. 
W,a MI: ·= Aniw&'Jll .... hparm Spor Şampiyonu Oldu 

r.:. •· . ....1112.... ..._ ' • r..... 1 (A. A ) D ••• -.. m --: •!J • ,... ~arta. . ~ - lln 
talduım:. llJlwiitflı- 1apaa• .ı.,.,.., W.n Wrtiil 
Uy~ Anbr.a,a lrueketill- ite. lapa.ta. aper k11Uiplvl .,...,. 

tlim nwl .ımm· ula iki ID8Ç da bir maç Yllpllllllflır. 

Japacalitir. ffimlUdas r.p.rta ıpar, idmtm blrlJ• 
Bir:.nci mq: CWurliai .... i,ia1. ikiy.. WI' Uçl. ~eauek 

Taksim .tad;remunda fatan.llul şi{t mwtzka tamt>']JQIW ~. 1r 
turnu•uı pm1fJ0111L E~t'a; ptrıfltds bnfnnan nnntctka sporca-

lldDd. maç da: paDr p:ü hırı onurana Halkevi tarafmdan 
Ştr.ef •diada G~f&,.. bir çay §Öleni vedJmlf:lr. Şölt"n 
pdacabr. U1pqt paudlrd pG ~ s...-.ı W. ilaYa içinde geç-
Ankaraya banket eclıırcaitiır.. _, fMf "" dfnç a,11neularımız1D 

Betlktaş iyi bir cfurumcfadir. başarıkları muffufukla anılmııtır. 

l*I İU'l'etliler hıJJardır. Ve araıolu.ı. O.JIMMlWA1Jı1. 

[ Eml6k ve Eytam Bankast Hanları 1 

Pazarlıkla Satllık Han 
Esaı 
No. - M'evkii ve Nev'i 

254 Galaa'cla HalH I>111a ıol<ağ.und& O.er AbH Haı 

Depoz.ltr. 
Lira 

bltifiiade BU7Ulc M&nok,anı Hınw 6000 
Yukarda yazıla ban. bedeli peşin veya sekiz takıftle adenmek 

nara pazarlıkla satılacalttu. Takaltfe aat.W•ğıı ıur~ter birinci hık· 
aitten geri bırakılan yetli tallılt için faiz ve komi•yGD alınmaz. 
Iıtaldilerin 12 Ajuetoa 1935 Pazarkal sılbıll aaa1 oada Şubemiu 
ıelmaleıL. f r87J 



=-:- 2 .ApıtOI 6 
S~N PQŞTA 

O ANLI SALTANATI GÖÇERKEN 
(MI tar ellı dewrlnla tarllll) N.0101 

., Her hakkı mahfuzdur. -c Yazan: Zl•• Şalclr t/8/)5 "' 

Ferit Paşanın Sözleri, Vatanseverleri 
Çok Mütehassis Etmişti ••• 

~--~~~~----

600 sene, efendilik etmiı 
olau bir millet; bundan ıonra 
uıaklık edemez. Tarihleri açın, 
bakan. Türk milleti; hiçbir asır· 
da, hiçbir devirde, hiçbir de•· 
lelin suretini, himaye&lni kabul 
etmemiştir. TUrk milleti; teref 
\'e n muıunu korumak için ölümU 
leye seve kabul ed r, fak at eaa• 
r te tnbammül edemez. Tlirk mil· 
letinl caarot altına ıokacaklarım 
Onıit edenler, ne kar aldandıkla• 
l'lnı yakanda 16recekler; TUrk 
lıttk]Alfnl Jlıatan kahramanlar 
lcarıısında baılannı eaecekler
dlr.[l) 

Diye bağırmııtı. O anda ıa• 
londa, dehıetll bir alkıı tufanı 
boıanmıitı. Bu alkıı, aalonua yal· 
dız mineli tavan ve duvarlarında 
•ideler yapıyor; ıedef itlemetl 
arabesk para•anın arkasında, 
rengi bembeyaz kesilen Padlıa· 
hın kulaklarına keıldn bir kırbaç 
ltbi çarpıyordu. 

Padi ah Vahdettlnln &Rrayın• 

da, milletin ıu ıuretle haklı bir 
eaabiyet ve heyecan göstermeal 
hile çok görUlmUıtU. Meclisin in· 
tlbabna m'emur olan (Birinci fe
rik Hurşit Paıanın ıert ıesl: 

- Paıalar. Beyleri. Burası, 
(snrayıhUmayun)dur. Tiyatrohano 
değildir. Burada el çırpılmaz. 

Diye yl!ksıelmlştl. 
Ve bunun arkaıandan da • pa· 

dişaha vekaleten mecllal idare 
tden • Damat Ferit Paıanın o 
PllrUzlU, o çatlak aoıl lıitilmlıtl: 

- Biraz lıtirahat edelim. Cel• 
••l·I, mu\fakkaten tatil ediyorum. 

Bu perde do kapanmııta. 

Şimdi, son perde, ıiıllce oynan· 
lbaya baılamııtı. Padlıah, derhal 
damat Ferit Paıayı huzuruna 
lıtemlı. 

- CelaeJI, tam ıamanıada 
tatil ettiniz. Göıterdlğlniz bu 
leka eaerlnden dolayı ıiıl ve 
•adakatınııı cidden takdir edi· 
Yorum. içtima, arbk devam et· 
lrıeıln. Sadakatandaa emia oldu· 
Aunuz zevata ıöyleyln, derhal 
dağılsınlar. 

Emrini vermiıti. 
ihzar edilen ıengin Ye rengin 

bnFelerden (nevaleçin) olmak için 
etrafa dağılan (huuarıkiram) 
araaında derhal bir prop•iaoda 
baılamıf; &araya ve Ferit Paıaya 
•adık olan zeva

0

bn kulaklarınaı 
- Hemen Sarayı terkedlnis. 
Sözleri fı11ldanmııtı. Biraz ıon· 

ra ıalondakllerln adedi aza)mııtı. 
Ahmet Rıza S.y, Reılt A1df Pa· 
ta veaaire glbl birçok zevat, da· 
ha hlll aaabiyetinden tiril tiril 
titreyen (topçu feriki Ferit Paıa) 
}'ı tebrik edtrlerkea, ortada ek· 
ıeriyetteo eHr kalmamıfb. Bu 
•uretlo (Şfırayı 11Jtanat) denilen 
bu komedinin ıon perdoal de ka .. 
l>anmııtı. 

"" TürklUğU benlm.emlf olan z .. 

[1) Muetafa Kımıl Pqıya bilyilk 
bit ınuhabbıtlı merbut ola• bu zat, 
0 nun ne :ffkirlı Anadoluya srıç~ni 
biliyordu. Bu 8öslerilı de, onu ima et
lllek iıUyordu. Hulbıten arzettitimiz• 
den çok mühim olan Ferit Paıanın 
•oderini a,ynen tarihe mal e&mek la• 
terciiJc. Pık Qok aradlğ-ımıı baldı maa· 
leaıf o :r.abıUau ılı ıeçiremedik. 

z. ş 

yat tarafından Şfırayı aaltanatta 
ıöıterilen bu haklı •• aamlml 
heyecan da ( ltUhatçıhk) a atfe
dllmlıti. ittihatçılık korkU1u, artık 
gerek padiıahın ye gerok Damat 
Ferit Paııının karoıaına, korkunç 
bir heyCilA ilbi dikllmlıti. Erteal 
giln, paditahla Damat Ferit Paıa 
arasında cereyan eden mllzakere 
neticesinde; Bekir Ağa bölilğUn• 
deki mevkuf lttlhatçdana, derhal 
Iıtanbuldan çıkarılmasına • ıuretl 
kat'iyyede • karar 'ferilmlttl• 

Bu karar Bıerla• Ferit paf& 
amiral Galtropa ıu mealde bir 
tezkere ıöndermlıth 

(MUleYYe& yllcutlarından mem· 
loketl tathlr• lmkln buluaamıyan 
(Ittlhatıı) bakayaıının &mir lıl• 
tekrar bir mlttnı yapmak baba· 
nHlyle bir lhtilil teıebbDıUne ıl· 
rlıeceklerl ve bu kanııklıktaa bl
Jiıtlf ade topluca bir halde harb[· 
ye nezaretine hUcum ederek Be· 
kir ağa b61UğUnde mevkuf bulu· 
nan ittihat· Terakki rUesaaını ele 
geçirecekleri ıuretl menukada 
haber alınmııtır. Memleketin ıUkun 
ve aaaylılni haleldar edecek olaa 

bu teıobbilı karıısında hOkOmetlmiz· 
ce her ne kadar tedabiri IAzimeye 
teveasUI edilmlı ise de, bu rUeıa 
lıtanbulda bulundukça bunların 
tevabllnln ümitleri keailmlyec k, 
bu teıebbUsler de tevali eyliy~ 

cektlr. (Makamı mualllyı lal(#fet}I 
tohdl t eden bu meselede (l 1gli· 
tere de"Yletl f ahimeai) nln de 
alikaaı derkir bulundutu cihetle 
(Hilafeti rızayı Ali) bir Yak'a 
zuhuruna meydan •ermemek lçlD 
lıbu mevkuf lttlbatçılann (bir 
müddeti muvakkate) için lıtan• 
buldan nakil Ye teb'ltlerfne delA• 
let ve tavasaut buyurulmuı ıuretl 
mahsuaa ve ( mohremaD• ) de 
rica olunur.) 

Eıasen kuıkulu bir meYkld• 
bulunan lnglllıler de, ayaı ıeyi 
dtııUnmektelerdl. Buaa binaen, 
adrazam tarafından vuku bulan 
bu teklifi, derhal memaunlyetle 
kabul etmlılerdJ. 

Bekir ağa bGll\ğftnde bulunan 
me•kuflar, aleyhlerinda cereyan 
eden bu harekotlerdtn tamamen 
gafil buluauyorlar; btıyUklO kll
çUklO sıuruplar halinde firar ta• 
aavvur ve tertiplerlle m•ııul olu• 
Jorlardı. 22 Jdıllik bir prubun 
ffrar planı artık tamamlle takar
rlir etmiş; ııra bunun tatbikine 
gelmiıtl. 

Liklo bu eanada hapfaanede 
garip bir ıayla zuhur etmlt; ku· 
laktan kulağ : 

- HUkiimctfn t•t•lklle mu
haliflerden bir ayak takımı gU· 
ruhu Bekir nA"a bölUğUne hllcum 
edecek, ittihatçıları kırıp sıeçire• 
cokmlf. 

fORKIYE 

ŞEKER FABRiKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, Ufak, Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikılarmda 
va ISTANBULDA fabrikaların teslim edeoıklıri tarzda : 

KRiST AL KHoau 25 Kuruıtur 
KESME Klloıu 28 Kuruı . 

Mttıterilerimlıe bir kolaylık olmak Uzere 
1erlerde de •e hfzalarıadakl fiatlerle 10 
tarihinden itibaren ıatııı baılanacaktır. 

Kristal 

Borsada 25,50 
İzmir Vagonda 26,10 
Balıkesir ,, 26,40 
Adana ,, 26,80 
lzmlt ,, 25,25 
Adapazarı ,, 25,65 
Samsun L"F:;d• 25,1 O 

aıafıda yazıb 
Aj'uıtoı 1935 

Kesme 
28,60 
29,25 
29,70 
S0,15 
28,SO 
28,80 
28,10 

( Fob Samıun fiatı; Kan deniz 1&hlllerinde her hangi bir 
lıkeleye ıönderUmek üzere fabrika tarafından Yapura 
yllkletilmit bulunmak kaydi.le~ir. V • Samıundan ıoorakl navlun 
ye 'aair m&41raf mUıterlye aıttır. ) 

Siparlıler, fabrikalardan gayrı yerlerde on gUn içinde ifa 
edlllr. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BiR TON, 
isten bul •• aalr yerlerde en az BiR VAGON ıipariı kabul 

edilir. 
( Bir vagon 150 çuval veya 260 ••ndıkt1r. ) 

Yukardakl ffatlere ıigorta dahil deiildlr. 
Siparit bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde veya 

Jatanbul, Ankara ve Samıun Bllrolarında ödenebilir. 

· Diğer ıiparlJ prtları fabrikalardan •e lıtanbul, 
ve Samıun Bürolarından 6ğrenilebilir. 

San'atlarını Yapmaların~: 
Mani Olunan Müvezziler ••. 
Bunların Kıyafelferİ-İlü~gün Değilmiş 
Acaba Simokin Mi Giymeleri İsteniyor? 

Matt.aamııa batYUran mUnr.ıller 

Dlln matbaamua, yukarda mlhezdl.re bir 111 demiyoruz. 
reılmlerlDI g6rdOğGnftz ma.-.mıer Fakat iskelelere Ye Yapurlara 
haf Yurdular. Ve kendilerine kftprll sokmadıklarımız, bırpan1 kıyafet• 
lıkelelerlnde, Akay •apurlana a te olanlardır! 
gazete aattmlmadıtındaa ılklyet Biz aıağıya bu cevabın akh• 
ettiler. puza getirdiği ıuallerl sıralıyoruz. 

Biz bu, makul bulamadıj'ımız Eminönü kaymakamlığından bizi 
yaaağın bir yanlıılılda koauldu· tenYlr etmesini dileriz: 
ğunu tahmin ettik, Ye Emln8n0 1 - GUnde ancak ekmek 
Merkez Memurlle 111SrU1erek, Ya• · paralarını çıkarabilen mllezzile-
ziyetl anlam~k istedik. Merk.z rln, Beyoğlu terzilerine Ingiliz 
Memuru bize . k d ıb· d·kt" ı E t d dl Ç k umaıın an e ıse ı ırme orl 

:- ve ' e ' ftn n mil· mUmkUn mndnr? 
vezııltr, vapurlarda lakelelerde 2 F k" ı ı d • 
b 

.. h la - R ır şer en geçınen-
agıra çağıra al rahatsız edl· lerin kılıksızhldarı, ellerinden 

yorlar! . hakin hayatlarım almamız için 
Cevap verdık: bir sebep mi teıkil eder ? 
- Gazete, dtlnyanın her 3 - Iakelelerden ve 

ıehrinde bağırarak satılır. Bu 1 d b l vopur-
lt'b ı u nıtu ·ı U d 1 ar an aı uı yerlerdeki mUvez· 

ı ar a, g ru ı e m ca e e • 
edenlerin susturacakları aeı ge· zller sımokinle mi dola ıyorlar ? 
ce yar11ından ıonra, ve ıaf ~ktan Öyle değilse, niçin bu memnuiyet 
evHI gokaklen çın çın öttllren onlara da teımll olunmuyor ? 
aatıcıJarın aealeridir. Fakat m8· 4 - Ve nihayet, resimde gö-
yezziJerin defil. rUlen mUvezzlf er, Akay kamarot· 

.. Bu cevabı alan merkez me- lannın birçoklarmdan da kılıkla 
muru,, yaaak emrinin Emin5nli değil midirler? Buna nazaran, 
kaymakamlıA"ı tarafındaa verildi· onların yakalarına sarılan eller) 
ğlni ı&yledi. Ve makamı tavzih tahrik eden aebep nedir? 
de lllve etti: ···--· •• •· - · · • • ---, 

- Susturulanlar bUttin mi· Baylar; 
veııller değil, halkı başka ıekU-
lerde de rabatıız edenlerdir. Me- Tekaayt preıanetlflerl her ecunede 
HlA biz kılıkları yerinde olan (1) (S) Ye (6) lık portakal renkli zarflarda 

eıtılır, 

lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Beyoğlunda Meırutiyot mahallelinin eski Ahmet Bey, Yeni Ni· 

glr ıokağında eaki 38, Mükerrer, yeni 54 numaralı Narlıyan spar
tımanının u44500,, pay itibarile .. 33575,, payı 9/8/93.'i Cuma gilnU 
aaat 14 de .. 18862 ,, lira tlzerinden peıin para ve kapalı zarf 
uıullle ve arttırma ıuretile aatılacaktır. Iateklilerin yDzde yedi bu· 
çuk pey akçesi makbuzile diğer geretea veaaiki muhtevi mUhUrlli 
zarflarını arttırma uatinden bir aaat evvelioe kadar idaremizde 
mUteıekkil ıatıf komisyonu Bqkanlığma vermeleri. (M.) "4257,, 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19.cu Tertip 4. cU K•tlde 11 AOuatoa 985 dedir. 

BUyUk ikramiye: 3 5 • O O O Liradlr. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mUkifat vardar .•• 

RADiO SALTS 
ile çabucak i•çecektir. H ... 
men bugünden bir kutu ah· 
nız, Ye akşamları derununa 
kifi miktarda koyacağınız 
Radlo Salts ile bir ayak ban· 
yosu yapınız. Kat't bir te· 
davi bulunacak, ayaklarınız 
bafıfliyecek, aancı ve şişldn· 
ilkler zail olacaktır. Bütün 
ecı.aoelerde aahlır. 



31 Biat Denizlerinde 
Tir ki er Yazan: 

M. Turhan 

Plrl Relı- Muı.ıt Reis - Hadım Süleyman 

Toraman, Ayıboğanı Yendikten Sonra 
Hadım Vezirin 
Önüne Dikildi 

Kaygueuz Yavar omoı ıilktrktn Ayıboğan delikanluun üzerine atılmı,tı. 

Liikln o nazik ne1ne bahçeler
de, duvar yOılerlnde görOnen ben• 
&erleri gibi çabuk kırılır bir mata 
değildi. Ne ldOti bilinmez bir madea· 
den yapılmıı 1ribiydl n itte Hrt n 
k ta bir çınarı andıran koca Ayıbotaaı 
kıvrım kıvrım kıvrandırıyordu. 

Do.A"ruluğu Hvea, dofruluk ufrUD• 
da kendi yanl19larını da ıtYe HYe 

~ s8yleyen Sllle7maa Paıa, pek iÖYta• 
dlti pehUyanın yeallmek defi!, ter 
döke döke bir yıgın suya döa•ek 
ilzerf bulundutunu 1rörllnce batırdı. 

- Y;ıter, delikanlı. Sen kolu 
bOkOlmez bir yijlt imitılo. Ayıbotanı 
bırak, yanıma gel. 

Ve kaytuıuz Yatar• dlnd&ı 
- Hakkın Yarmıı nltt, bu ftDÇ 

TGrk peri kıhjına btlrünmilt bir dn 
çocutu lmiı.Kolay kolay yıkılmıyacak, 
!ikin beni blrıey dOtUndürllyor, 

Sen onun cevherini nice Hıtdia ? 
- Adım atıımdaa I 
- Tulaaf. Onun adımlarında ben 

ı ayı botanları boğarım diye batıraa 
bir çıngrak mı a1ılı? · 

- Er göıü er yllrGyllıllnU kolay 
sezer paıam. 

Bu 11rada Toraman da ıa1ak pH• 
tlle çoirdiği Ayıbotanı bırakıp ha• 
dım nzirin önüne r•lmittf, kollanoı 
L:avuıturup durmuıtu. SGlerman P•ıa 
" Berhudnr ol nltt. Yamaıa ptb. 
llnn imiısin ,, deye çocuta iltifat 

ttlkten sonra kOçOk bl' 10mua irili
ğindeki elini tilya(\Jı ÇHHine fÖlllrdl, 
bir müddet düıllodQ ı 

- Vallahi delikanlı, dedi, Hol de 
yanıma almak iıterlm amma ortada 
bir ırOçlGk var. Benim koruoularım, 
otuz yıldanberi, bin tanedir. Ben bu 
.ayıyı uğur tuttum. Bugüne kadar da 
onları ne bir ekıilltim, ne bir çotalt· 
tım. Oturak veya çırak olmak çatıaa 
g6lınlerl her yılbatı defittirlrlm, ytr• 
16rine yenilerini nlırım. Halbuki timdi 
)'ti ortaıındayız. Böyle bir detitlkllk 
rapamayız. Seni de korucular ocafıa· 
dan ırayrı yere nrmiy• kı7ama711. 
Bilmem ki neydelim ? 

Kayıruıuz Yaıar, 1lae penuııea 
IÖH karıttı : 

- Uturun iyiıl blnbirdedJr. Tora• 
ananı da yanınıza alı•, korueularınızın 
ıay111 bin bir o!ıun. Hem tek bir 
ıayıdar, hem Tanrının ad ıay111aa uy• 
ırun düıer, uğur getirir J 

Bin bir rakkamı, ordularda gerçek
ten uj'ur tutulurdu, Birçok tarlkatler· 
de binbir taneli tuplh çeklllrdJ, ylDt 
Yaıarın dediği ribi Tanrıaın blnblr 
adı olduj'uoa inanılırdı. Hemen her 
• aile ile ıöylenen ve ıöz i'•Iİ ı : 
"Bin bir çeıit, bin bir dert 
blıa bir dGşüoce" tellillerde telı:~ 
ror edilip duran bu Hyının dlJl. 
miırde yer alaıau da itte o yilıdudlr. 

SUleıman Pata, bu filul de onay. 

ladı, renç Toramanın korucular ala· 
yına ıokulma11aa mir verdi. O, ke• 
llmulz bir teıelı:kOrle nyrılırken Ha• 
dım vezir 7ayyaıa yayna gevfı gıtl· 
rlyordu, için için •ÖJIHlyordu. 

- Bin i'enç Jıldu:ım nrdı. Şimdi 
bir de ay yakaladım. Artık biılm ıı;_,. 
iıak ıdkyGzOne dlJndl demektir. Gel 
keyfim rel ı. 

Ne o, ae ltiıkuı, Toramanla kay• 
guıuz Yaıarıa bir •ö.1 mulııaYerefl 
Japtıklarını aezmit detlldl. Kalabalık 
aruıada karıılaeıp da ancak, lı:orkak 
Yt ka~ak blkıılarla bf,ibirlerlne yG• 

rek d111ıularuu .. ı~leytD Atıklar Yar• 
dır. lıte Yaıatla Toramanı• klm1eye 
aeırdirmeden çarpıııa gözleri de o 
Atık bakıılarındakl engia beligatı 
taııyordu n ıGaülde, göallle birçok 
ıeyler glltilrllyordu. Yalnız ıu nr; 
kayguıuz Yaıar, gaılle konuıma11aa 
ratmen hlç de bir &tık 8zleml tanı· 
mıyordu. Tora••• da, a-8ı:lle dlaJe. 
dlti n cnap .. rdltl halde ltlr HY• 
rili durumu almıyordu. Oalar candan 
dolt gibi görGnUyorlardı, ancak du· 
rumlarından bir ıır, blr kabalık, bil· 
mecemıf bir örtOIUlQk ıızıyordu. Ya
tar Jaaındakller, onların birblrlal ta• 
aıdıklarından itkillenmemlılerdl: LA· 
kin kıadilerinlD kucaklaıan rözle
rinde en derla bir doıtlutun derla
lltl açılıp kapanıyordu. 

Hindistan Yoll randal 
SU.en, Hadım SiUeymao paıanın 

yedi bin Yeniçeri Ye on Oç bla 
ıöoOUCl ile Kahir•den geldiği 1rUn, 
Kmldeniıln en ltlek bir limanı idi. 
O denizde dolaıan Oımanlı don.an· 
muının da merkezi yine bu limandı. 

Şimdi yırtık Yt kirli bir tarih 
hayratı gibi gamlı bir ıima taııyan 
bu liman, dört Jb yıl önce Afrika• 
dan blltOn cenubi klrreye açılmıt 
kudretli bir afıı ılblydl. TGrkler o 
ajudao Umman denizine, Hint deni. 
zine bir çok dt1tanlar pfiakürDrdUler. 
Ve oradan Hlmaliya ile konuttular. 
Bu gQnOn HimalAyaıı, fagUfz haımt• 
tinin bikiyelirlnl dinlemekte bulun• 
muı ol1a bile böfrtlnde o Hki aıır
lnrdan birçok menklbeler 1aıadıjına 
da tuphe yoktıır. 

EYtt. Slnyı limanı vaktlle çoll 
mGbim bir yerdL firaYun Senlıtriıln 
ve çocuklarının, Mııırda hüküm ıüren 
İranlı Satrapların, Roma l•peratoru 
Tra1anla AdrJyenln, Hlcaılı emir 
Amrla zamaa za•an çahıarall Akde· 
nizden Kızıldenlıre • Nil yatafı boyuna 
ıöre • açtıkları cebelde SUveytln, 
tabiattan aldıtı dejeri boırmamıttı Ye 
bu deter Oımaahlar dnrinde ıoıa 
kerteyi bulmuıtu. Ferdlnand Dolt1ep•, 
bOtQn o FraYuıılarıa, Satrapların, im· 
peratorlarıa, Arap emirlerin adama• 
kıllı baıaramadıkluı bOrClk lıJ yaptı. 
SGn11 berzabıaı bir fea bamlt1lle 

-SÖN PO STA 

• Son Poıta • 

B'trR·s ·A ps • 
1 • 8 • 1935 

TUrk Devlet Borçlara 
Lira Llra 

'6 7,5 T. B. 1 18,07,1 il %11 Haslne 8, &7,50 
"7,t T. 8. ll Zll,35 Dahlİt lıtlkraa 9t,OO 
,. 7,1 T, 8, 11\ 26,80 "' . 
Devlet Demlryollara Bor9lar1 

Ura Lira 
Erıaot 95100 il Aaadotu MI. 48,15 
SıYaıErı:uru• 95,ıtO A, ff. •;, 60 26,00 
Aaadolulnll 45,40 ,, H. ,. JOO 42,~ 

Sosyeteler Eahamı 
Lira 

1 .. 8. MI. 

" • Ha. 
90 lıt. Tramnr 

.. ,, Na•• 
9,SO Bomoatl 
9,50 Ter~oı 

MerkeıB. D 58,0() A. Çlm.,to 

Lira 
25,SO 
8,00 

U,60 
10,40 

Çekler 
Krı. 

f aterll• 6:ı2,ıo il Liret 
1 T. L. l~ln 

9,70-41 : 
f, Franıı 12,03 Dolar 0,7970 

Nakit 
Krı. Krı. 

20 F.Franrı 169,00 1 Mark 40 
1 Dolar 1~6.- 20 Drahmi 24,00 
l İıteılln 620 20 Le.,. 2• 

20 Liret It8 2'1 Ley ıs . 
Boraa 

. 
Dıtında 

L. K. LK. 
Kredi Foııalye 1 MObodll B•~ 74 
1886 HDHI J26;50 Garrı. ,, 111,75 
191)1 

" IS;50 Altın 9,3S 
19U ,, 8250 Mecid! re 52, 10 

Parla Borsası 
F. Fr. P.. Fr. 

O/o 7,!ST. borcu 310 il Dolar 11,12 
lıt erllo 74,95 Oa. Bankul 277 

\b_ ..ııı1 

Parla Boraasında 
Pariı, 1 (A.A.) - 31 tarihli 

ParisBors a durumu: 
Çok önemılz ıurett• oynayan 

baıka eahamın iyice faaliyeti ara• 
ımda, önemli bir yUkaellı kayde· 
den Franııı rantları piyasası, 
bili Eıham Boraaıının dikkat 
nazarını çekmektedir. 

Londra Borsasında 
Londra, 1 (A.A.) - Sterlin 

llra1ına nispetle altın dlSviıln kalk· 
m&11, dun, o derece önemli ol· 
muıtur ki, lnglllz Kontrol Kuru• 
mu 74,81 den frank sattırarak 
mUdıh•leye mecbur kalmııtır. 
Fllorin 7,32 den 7,29 ı ylkael· 
mittir. 

Zahire Borsaaınd• 
Dan Boraaya rayet aı b11tda1 

••lmiıtlr. Gele• butday 148 ton, 
un da S5 tondur. Flatler dltmekte 
oldutu l9ln ancak ihtiyaç niıbetlnde 
ve pek aı miktarda ahı.erit yapıl· 
maktadır. Ualar 640 kuruıla 485 
kuraı aruında, yumuıak butdaylar 6 
kuruıla S,35 para aruında, 1ert 
butday 4 kuruı 10 paraya aatılmııtır. 

············-···-·································· .. ···· ... 
ortadan kaldırdı, topraktan bir 1edlo 
llı:l kenarına yüz binlerce yıldanberl 

dudaklarını dayayarak ı8nmeıı: bir 
8zlemle karıılıklı görHllerfDI ( hu
retlerlnl ) mırıldayan iki denizi biri
birlne kavuıturdu. 

Kıırıldenl:ıle Akdeniz 1869 lklacl 
tetrln ayının Jİrmiocl gllnllodıa beri 
kucaklaımıılar, kOrrenin yaradıldıtı 

ııGndenberl glStüı:erinde köpllrea 
hureti diıadirmiılerdlr. Ferdinand 
Doluepı, mermer bir endaıaa btlrü· 
nerek kanalıa bir kıy11ında, utık 

ebedileıen bu birleımenin t•n kah
kahalarını d:nltyip duruyor ve kllrra
mlzin yarıı ı eıağıdan yukarı, yukarı
dan atağı temaalarında, denizler bir· 
leıtlreo •fiheodiıl aelimlamayı lorç 
tan ıyor! 

Fakat bu bOyOk it, itte o Goll1 
ve aoemll Süven limanını lSldürdO, 
bir harabeye çnirdl. Ferdioand Do:e. 
11pıin heyke:ı, kızıl denizin bir k~~·· 
elnde mermerden bir zafer ibldHi 

{iıe buglioClo Snnn Hmanı da o za• 
fere kerıı veren acıklı bir karardır. 

1588 yılını• Haziranında IH o karar 
yoktu, SGveYf Umanı Himallyalara 
kadar ıHial duyuraa bir ağııdı ye 
Hltdtm Süleymaoın oraya geldltl gön 
bu atız; blraı daha kudretletmlı vt 
cenubi kOrre1e yepyeal dutanlar 
pGıkilrmeyo hazırlanmııtı. 

Daha 8aceden terHoeler harekete 
••tirllmlt n htr l•Y haıtırlanmıı 
olduğuadaıa Sllleyman Pata, SheYf 
limanında çok etlenmedl, a-elir ıı•lmeır 
orduaunu remllere geçlr•eye koyuldu. 
Doaaıama 1etml1 ikl yelkeaden lba· 
retti, kGrekçUeria çotu Vtıaedlkll 
tut1aklard1a H~ilmlıtl •. 

(Arkuı vu) 

Ağuıtoı 2 
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MASAL DEGILMIŞ 
Molla Necmi ıana yakın bir 

adımdı. Zengindi. Senenin bir 
k11mında memleket memleket ge· 
Hr. bir kısmında da oturur, bUyll 
kitaplarını okurdu, ÇUnkll ilmi 
ruba merakı fazlaca idi blraı. 

Hemen her şeyi blllrdl. Hele 
geYezeJlğJ de olmHa dl yecek 
yoktu bu Molla Necmi. Bu· 
nunla beraber tatla ıöyler Y• 
dinletirdi. 

Geçen gtln, ölU aanılarak diri 
diri iÖmUlen biçareleri konuşu• 
yorduk. Molla hemen ıöze karıştı: 

- Ben, dedi, eaki valilerden 
birini tanırım. Bekir ve çocukıuz 
olduğu için iki yej'eninl kendiıl 
bUyUttıp yetlıtirmltti. Bu delikan· 
lılardan bOyUğU klmyaker olmur 
tu, kuçUIU de doktor • 

VAllnin bOyUk bir korkuıu 
vardı: Diri diri g8mUlmekl 

iki de bir de doktor yeteni· 
ne dert yanıyor, " eğer, diyor
du, ölecek olursam sakın acele 
etmeyinl Kat'ı bir kanaat edin• 
mek için ne yapmak mUmkUnae 
yapan. ÇUnkO diri diri gömUl· 
mekten çok korkuyorum.,. 

Tabii yersiz bir korku. Fakat 
ne yapanınız? Bu, onda 1abit 
bir fikir haline gelmlıti. Canlı 
gömülmek derdinden kurtulup da 
bir tUrlU rahat edemiyor, kendi 
kendine hayahnı zehirliyordu. 

Eh, heplmiıln batına gelecek 
ıeydir bu. 

Dostum ıUnUn birinde yatağa 
dUıtU. Ve birdenbire dünyaya 
gözlerini kapayıverdi. 

Doktor amcaslnan dileğini 

yerine getirmek f çin çok çalııta. 
Şunu yaptı, bunu yaptı, fakat 
kendisinde hiçbir hayat ili göre• 
medl. "Amcam ölmUı; muhakkak 
ölmUıl,, dedi. Ve ölüm haberi 
yıldırım bızile ıehre yayıldı. 
Cenazeyi kaldırmak için hazırlak· 
lara batlandı. Klmyaker yeğen 
baıka yerde oturuyordu. Çağırt• 
talar, hemen geldi. Beklenmeyen 
bu ölUme o da çok Uz.OlUyordu. 
Kardeılne ıordu: ~ 

- Amcamın diri diri gömül· 
mekten ne kadar çok UrktUğUnll 
bfllyonun, dedi. Hataya dnıme
mek için yapılması lizım gelen 
ıeyleri yaptm mı? 

Doktor cevap verdi ı 
- Evet atabey, yıy>hm. Hem 

de f "zlaalle. Yalnız, yine yamlmıı 
olmaktan korkuyorum. 

Klmyaker dUıllndll. 

ruıu çıldırmak) iıteo değllf Dly• 
ıöylenlyordu. Anıızın bir çıtlık 
atarak, uyuyan kardeıloe koıtu • 
Kolundan aUrfikleyerek 61Uoüa 
yanana getirdi. 

- lıtef Dedi, yeıerlyor. 
Hakikaten yU~ut, iğnenin 

yapıldığı yerden yeşeriyor ye 
zaman geçtikçe bu yeıillik bUyO· 
yordu. Kan da hafif hafif devera• 
na baılamııtı. 

Kimyaker cesedin UıtUne ka· 
panmııtı. Mütemadiyen yanakla· 
rını öpUyor: 11Amcacıtım 6lme· 
mitl yaııyor, yaııyorl,. Diye ' 
bağıra yordu. i 

Fakat doktor ıapaarı kesil• 1 

mitti. DU llnUyordu. Naaıl dUtUn• i 

m esin? Göklere çıkan o koca 
ıöhretl arbk mahYolmuıtu. Üste
lik yok yere amcaaana bir de 
fena nam kar:andırmııtı. Biçareye 
timdi herkeı hortlak diyecekti. 
Birdenbire yerinden fırladı. Mer
divenleri bir dell glbl inerek 
kapıdan dııarı uğradı. 

Sokakta alabildiğine koıuyor• 
du. Karııııoa hızla giden yUklO 
bir kamyon çıktı. Aman! deme
ye kalmadı, bir yığın et kUlçeal 
haline geliverdi biçare. 

Akıl, sır ermez bu itler 1 
eYde bizim altmışlık doıt yeni• 
den dünyaya gözlerini açarken, 
yanmdakl odaya da be dakika 
evvel hayat ıaçan genç ye~en~ 
nin öl_UsUntl getirip koydular. 

Molla susmuıtu. Sorduk. 
- Peki, amca ne oldu ıonr ? 

Ne olacak? Adamakıllı 
canlandı, ayağa kalktı Ye yej' .. 
nlnin tabutu arkaıından ta m•· 
zarlığa kadar gitti. Slıe tuhaf 
gelir amma, bundan ıonra tam 
yirmi sene sapasağlam yaıadı. 

Hepimiz hayrete dUımuıtllk. 
içimizden blrh 

- Bu, dedi, daha ziyade bir 
maaala benziyor. Sakın aldatma 
bizi? 

Molla Necmi kaılarını çatb. 
- Neye maaal olıun a oğlum, 

dedi. Öleni de, dirilenl de kendi 
gözümle gördüm. -----
Çocuk Bahçe) ri 
Beş Yerde Yapılacak 

Belediye ıehrin beı muhtelif 
yerinde çocuk bahçeai yapbrmıya 
karar Yermlıtir. Çocuk bahçeleri 
Fen erde, Şehzadebaıında, fın• 
dıklıda. Nlıantaıında ve Şehre• 
mininde yapılacakbr. Yerlerinin 
hazırlanmasana baılanılmııtır. ,. 
OSMANLI BANKASı 

TÜRK ANONiM ŞlRKE11 

TESlS TARtHtı 1863 

- Dur bakalım öyle l1e f 

Dedi. Ben gelirken, bazı Amerl· 
ka yerlilerinin buna benzer vak'a· 
larda kullandıklara ilAçtan getir· 
dim. Bununla amcamıza bir iine Sermayesi: 10.000,000 lngiliı lirası 
yapacağız. Eğer hakikaten ölme· 
mit ise YllcudU yemyefil keailecek 
Yalnız beklemek )Azım. Biraz geç 
belll olur bu. Eğer iğneyi şimdi 
yaparsak, yarın sabah neticeyi 
alabiliriz. 

Yapacaklarını yaptdar. BUtlln 
sıece doktorun gözüne uyku gir· 
medi. Herkese ölUmUnU UAn 
ettiği amcası eğer diri ise hail 
yamandı. ÇUnkU mesleğinde 
bUtUn clYara Un aalan uı· 
talağı ıu}'a dUıecek, Aleme 

Türkiyenin başlıca oehirlerile 
Pariı, Mareilya, Nie,Londra ve 

M.ançeater'de. Mısır, Kıbn1, Irak, 
Iran, Filistin n Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanistan'da Filyalleri 

vardır. 

Her tUılU banka muameleleri 
yapar 

maskara olacaktı. Soğuk soğuk Zayi - Haydarpaıa Gllmrüğünün 
ter dökerek lkldebirde cesedin 4018{) No 31 /10/d4 tıı rihii 40600 No 31/ 

12/34 tarihli makl udarı !<ayıptır. Ye·f 
OıtUne i~lliyor, iılo neye varaca• 
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• 1 t hnk ü okt ol er oı a aca ı:ı u m y ur. 

ğını aabırsızhkla anlamak isti· Antalya Nakliyatı Umunılye ŞlrkHll 
yordu. Sabaha karıı: 

- Çok tuhafl Amcam· can @- Doktor • 
çekiımedl, birdenbire ıitti. Sonra, H O R H O R O N 1 
aradan bu kadar zaman geçtij'l Eminönü Valde kıraathaneai yanında. 
balde kokma7a da baılamadı.Doj- 'l'elıfoıı ı 24131 



1t Sayfa 

Mahra Sahibi: 

a da Tehlike, hangi kadın tarafın· 

111 
n geliyorıa, o kadın kocanızın 

~ tıhitinden unklaıtmJmalı; fakat 
a .:;canıza biç bir ıey hiuettlrllme· 
e Ye dikkat olunmahdır. 
.. Bu babts dtı~em ediyor; gtı· 

'•hın muhtelif ıekillerioe ait bir
tok · 1 8.. ~ısa lerlo uzayıp gidiyordu. 
t. mısallerin bir tanesi, tamamı 

li ltıamına bizim Tazlyetimiıo ben· 
Yordu. Bundan iıtif adeye karar 

terd' bir ını, kocama karıı, aankl hiç 
•t . tey hlıs tmemiş gil:>l hareket 

tını. Nermino de: 
Birkaç ıey yaptırmak lıtiy~ 

'11ın. Modelleri alsın da golain. 
Diye haber gönderdim. 

~Nermin geldi. Halinde bana 
~ fl en ldlçnk bir hicap ve çe• 
tu genlik eıerl bile mevcut de
bir dl. Onun bu hali Adeta bana 

tereddüt Yerdi. içimden: • 
- Sakın bununla kocaman 

ltlnahını almıı olmayayım. 
Sual bile geçti. Fakat, çama• 

flrcı Tatar Ayıeyo itiraz aklıma 
ltlince, bu tereddlidUm derhal 
'-IJ oldu. 

Ben de ona bir ıoy hl11ettlr
llıenıeye gayret ettim. Modelleri 
Wlaaıanın UıtUne aerdfm. Onunla i:'a uzun mU1akereye girlştim. 

lllUıakere eanaaında, IAkırdıyı 
•tirdhu, çeYlrdlm. Kııkançhğa 
lttirdimı 
S. - Bilmezsiniz Nermin Hanım. 
cL n okader kııkanç bir kadınım· 

' ki, eğer kocamın zerre kadar 
~netine vikıf olHm; hem kocamı 
•oı do onun gllnıhına lıtfrak 

•den kadını derhal öldUrUrllm. 

ta. Nermin, hayretle yUztime bak· 
l Aramızda ıöyle bir konuşma 
._fladı: 

O - ÖldUrUrmUstlnUz? 
Bon- Hem de bili toreddnt. 

b - Doj'ruıu bu ıözUnUze ıaş· 
bl, hanımefendi? 

- Nlçla? ••• 
hı - Eh •iz, Avrupada yaıamıı 

r hanımefendlılniz. 

1 
- ATrupada yaıayanlar b6y· 

' Yapmak istemezler m1? •• 
kı - Bilmem?.. Onlarda pek 
•kançlık olmaz derler. 

- Kim demlı ?.. Bilakis, iba
:~t ettlilnden dolayı kocala.rıni 
<>kdllrenlerl herann gazetelerde 

Umuyur musunuz?. 

1 
Eb, ueUceıinden korkmıyor· 

arnıı? •• 
- insanlar, ancak s aadet için 

htarlar, Saadetini elinden kaçı· 
tan bir insanın gözüne hiç bir 
hy görünmez. 

- Hakkımı var amma.. Doğ· 
tua b U en olıam, böyle yapmam. 

- Ne yaparsınız, ılı?. 

•d - Şayet, kocam bana ihanet 
erıe; , 
- Evet. 
- Ben do ona ihanet ederlm. 

. Bu ıözler, beni ılddetle tlk
:ndirdi. Elimdeki modeli kapa· 
ırn. Öfke ile ayağa kalktım. 

" - Nermin Hanım!.. Kocası· 
ın ihanet:ndeo dolayı, kendi 

:•nıuı ve şerefini ayaklarıma a l· 
;na a larak kocasından intikam 

f
' maya koşan kadınlar, en acı 
eı~k dn a etlerle karıılaımıılar. 80t6o 
rıyanm muvazenesini tanıim 

•den; (ahlAk) ded;klerl bir ıey 
~ ... ki; bu, ihaneti ıiddetle me
ned· ı~ or. Hiçbir surette bunun 
hpılaıaıma hak Yermiyor. Tama• 

iÇiNi 
ı men sabit olan bir hakikat Yar• 

dır ki, o da ıudur: 
Birinct gDoabı, dalma ikinci 

bir gllnab takip eder. ikinci gü
nahı hot gören bir kadın, artık 
o günaha alıımıı detlldlr. BntUn 
dllnyada, günaha slıımıı olan 
kndınlıra bir isim verebfllr. Yani 
bunlara açıkça ( fahişe ) denilir. 
Bu kelime lae, foıao lfıgatlerinia 
içinde en ıefiJ, en alçak, en iğrenç 
manaya ielon bir.. Bir ... 

Nermin, bir kahkaha hHtı: 
- lliihi, hanımefendiciğim. Ben 

ıizin bu kadar sinirli olduğunuzu 
tahmin etmiyordum. Şu hallnlzl 
gliren, Allah eairgeain, sanki sizi ... 

Nermin, ılSıünU ikmal edemedi, 
içeri, balam girmiftİ. Halam, dai· 
ma dudaklarında kaybolmıyan o, 
M•lek tebesiOmft Ueı 

- Emel! .. Ne o, gene telAtlı 
telaılı bir ı•yler ıöylüyonunuı? 

DedL 
Halamı ıUphelendirmek kor• 

kuıu, bana derhal bir ıUkünet 
Yerdi. E.imdeki modelin b ir say· 
fa11nı açarak balama gösterdimı 

- Şu rop hakkında Nermin 
Hanımla iddiaya giritiyorduk, 
hala, dedim. 

Nermlnle aramızda geçen mu· 
haTore, bu kadının ne tehlikeli 
bir mablük oldupnu bütün çıp
Jaklığile ı ortaya atmıf; bana da 
Yaziyetln ne kadar Yahlm oldu• 

tunu onlatmı~tı. 

Elimde bulunan mektep not
larına nazaran, benim tehditkir 
ifadem kartı•ında bir korku hi .. 
aetmesL hareketinden derhal ric'at 
gtsstermesi llzım gelmekte idi. 
Halbuki Nermin, korkup gerile
mek ıu tarafa durıun, eYToli be
nimle güzel bir alay etmiş, ıon
ra da bana fuhuı tavsiye etmek 
cOr'etinl, iÖatermiıtl. Hiç şllph .. 
siz ki beni de kendi derecesine 
iadirmek iıtemlıtL 

Ne yapacağımı, ne edeceğimi 
bUmlyordum. Vakla; kocam Ömer 
bay, bulunmaı bir Hint kumaıı 
dejil. Akıam kapıdan girer gir
mez, kırfısına dikilip: 

- Efendi 1. Aç göztlnü. Kay
ıeriden buraya çarıkla gelip, 
bütUn Havyarhanmıo tnccarlannı, 
komisyo11cuların; ve hattl Avru· 
panın fabrikaUSr!erini kafese k~ 
yabilir.aln. Fakat hasaas bir ka· 
dının zekasına, hiç bir zaman 
galebe edemezsin. Haydi bakalım, 
nerede ıoyundunaa orada giyin. 

Demek gUç değil. Değil amma, 

netice? .• 
Net:ce, ya büıbUtllo vahim 

olursa ?. Ya, • iyi, kötü • beş 
aydanberi kurduğumuz ıu ym·a, 
benim bu haıin hareketimle, bir· 

donbire )ıkılırsa ?. 
Ben, Uç ıene~lk ömrümO, ne 

diye (Eıenbah) taki (Frav Ulyan) ın 
. ( Mes'ut Yuva Kurma Mektebi ) 

denilen binasının d6rt duvarı ~ 
araıına bapıettim?. Yuva kur
mak için mi, yaksa yuva bozmak 

için mi? ••. 
Bô} le bir bic?lae karfı5ında 

babam, kimbilir ne kadar mlite
eaa:r olur ?. Hele balıım. Belki de ... 

Aman AI:&heıirgedn. 

"" Karar yerdim. Yarın Esonbaha 
bir mektup yancaiım. Bu hldi· 
aeyi blUtlD tafsilatl.e anlatacatım. 

(Arkaaı Hf) 

SON P.OSTA 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBIN 
Tafsılat ı Galata Poeta kutuın 1255 

F•tlh Sulh Birinci Hukuk 
HlklmllAlnden ı Hatice Hklll Nu
rullah tarafından Haaeklde Cerrah
paıa caddHlnde Cerrah Pata fırının
da o turan Vuil ale1hlne açılan b.alei 
fUyu daYil& nın icra kılınan muhaka
m ainde mllddetaleyh Vaallln halibat.ır 
mahalil ikameti mtçhul oldufundan 
on bet 1rlln müddetle ilanen tebligat 
icrasına k arar Yerilerek davanın 

balulmuı lli-9·935 tarihin• müandif 
Paz'lrtHİ gUnll aa11t 10 a bırakılmıf· 
tır. Y cYml mezkur •• a2atte mildde·
aleyh Vasilin Fatih •ulh birinci hukuk 
mahkemeliinde hıı .aır bulunması lGzu· 
munu biJd 'rlr davetiye hukuk usulu 
m uhakemeleri kanununun 141 inci 
m addesine tevfikan te b'iA" makamına 
kaim o:mak Gzere ilin olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular oaddeıi No. 83 

Kayıp - Adapazarı Maliyeainden 
alm kta oldutum malul maaıımda 
kullandıtım taadikli miihrOmli kay· 
bettım. Yenialnl alacatımdan hükmü 
yoktur. 

Kandaraınn Karadere klJyilnden 
Hasan otlu Gazi Multafa 

Kayıp - Seyrlaeferden aldığım 
23&1 numaralı ıofar:Ok Yeaikamı 

kaybett"m. Yenlainl alacaj'ımdan 
hGkmO yokt'ir. (409) 

Şoför Mehmet oğlu Zeki 

Ağuato• 2 

KIZILAY .. 1-• 

Bastabakıcı Hemşireler 
OKULASI DiREKTÖRLÜGÜNDEN : 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir fıtikbıl hazırlı an 
okulamııa yeni talebe yatılma ve alınma muamoleaino baılanmı:tır. 

Kabul tartları ı 
1 - TUrk tabaaaı olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak hiçbir haıtalığı bulunmamak 

( Muayene oku!ada yapılır) 
3 - Yaşı 18 deo uıağı Ye 25 den yukarı olmemak 
4 - iffet ehli ve ahlik ıahlbi olmak ' 
5 - En. ~z. orta. tahsili bitirmlı ola"ıak

1 

veyahut o derecede tahsil 
ettığmı vesıkalarla göatermelı. 

6 - ~vli bulunmam~k, evvelce eYlenmiı ve ayrılmıı Yeya zevci 
ölmü~ ise çocugu bulunmamak. 

1 - Okulay~. veya mesleği terki, beı eene mecburi hizmeti ifa 
etmedıgı veyahut bu hizmet eınaaında izdlYacı, okuladan 
•eya mesl~kt~n ih~acı halinde tahsil masrafını ödeyeceğine 
ve m~churı hızmeh ifadan ıonra evleomedlA'I ve mealekto 
ka.ldıgı müddetçe Hemıireler yurduna bağlı kalacağına 
da r Noterden musaddak bir kefaletname vermek. 

8 - Ta~sil müddeti 3 aenedir ve Birinci Teşrin baılangıcında 
baş.at. 

9 

10 

Taiebelerin iaşeleri, glyiml~rl ve Yatıları Kızılay Cem iye ti 
tarafından temin edildiği gibi kcndllorlne hor ay mUnasfp 
bir harçlık da \·erilir, 
Oku'ayı b 'tiren ve hemşire çıkan Bayanlar Kızılay Cemiyeti 
t~rafmdan kurulan Hastabakıcı bemılreler Yurdu blmaye-
sıne g.ire~. Haııtalananlara Ye çahıamıyanlara bu yurd bakar. 

l 1 - lsteklılerm 15 Eyllll 1935 gUnlemecinc kadar bizzat veya 
yazı ile Aksaray'da Haaokl caddesinde Okula DirektlSrlU• 
ğUne müracaatları. , _________________________ J. 

11~ TUZLA iÇMELERi ~ 
ve Oteli açıldı 

Köprüden 6,30: 7,35 • 8,20 • 9,45 • il · 13, 15 • 15, IO da 
Hcıydarpaşaya gıden vapurların trenleri membalara kadar 

hergUn gideceklerdir. 

İN l yo: ~t!Jl 

Bİ!l ıliN·o~.~z~ p:a.h!l 

. 
j 



12 Safya 

Dünyanın 
en iyisi . . 
Haun kolonyaaanı Fransa, AlmanJ"' Ye lngiltere)e beraberce götUrllyorlar. Orada bulunan ecnebi dostları bu mtlıtHna kolonyanın bUtllo dOoya piya1&larmda bir eıine t11adnf 
edllmiyecetinl birlikle beyan ediyorlar. Eıanı fabrikalarından meıhur Sander1on bile bu huıuıtı kat'ı olarak "Ha1&n kolonyası kadar nıfiı bir kolonya yoktur • ., demlıtlr. 
Hasan kolonyaaı lıtimal etmektedir. Taklitlerinden aakananıı. Haaan namından lıtifade etmek lıtlyenlerden 1akının11. H&1an Deposu; Ankara, lıtanbul, Beyoğlu ............................................................................................. ....---...... -----~ ..................................... .... 

Herkes kullandığı diş macununun 
nasıl yapıldığını görmek istiyor 

Yerli Malla' Sergisindeki 

Paviyonunun 8 günde 200,000 kişi 
tarafından gezilmesinin sebebi budur 

( RAD YOLiN in en faydalı diı macunu olduğu 
halkın % 99 unun bu macunu kullanmasile zaten 
anlaıılmııtı. Sergide otomatik makinelerle el 
değmeden yapıldığı görülünce aynı zamanda en 
temiz dit nıacunu olduğu da meydana çıktı. 

RADYOLIN pniyonusada lttitiln utıraplara karıı en mUeuir 
müsekkin olarak tanınan GRIPIN de teıhir edilmektedır. 

RADYOLiN paviyonunu ziyaret etmek ve Sergi hediyesi 
olarak RADYOUN ile GRiPiN almak için acele ediniz . 

' •. - • ' •. . ... . ..... ~~ 'k ... ,,,. .. ~ 1 .. • . . . ' 
. .;_ . . . 

·~ ;; ~· ' ~ ... :-...... ' .... ' ~~ ~ ..... ,.,,_,,, .... ""'·-""h. . . . _,. . . . '"' . 

100.000.000 

kişi 

tıraı 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

. - - · ____ , .. _. -·------..._ 
Son P09ta ... Uta ... -------

• 

ASiPiN KENA9'1 
Halis ve hakiki tabletleri sıh· 

laatinlzi ıoiuktan H bUtün ağrı· 
Jardan korur. 

Denizvolları 
iŞLETMESi 

Ae .. teleri ı Karak37 KlprObatı 

Tel. 42562 - S lrkul MOhlrdnrı:a de 
Han Tel. 22748 

........ 4mımı;;rJml 

Ayvahk Yolu 
MERSiN Yapuru 3 Aj'ustoa 

ÇARŞAMBA iUntl eaat 1 T 4e 
Dikiliye kadar. (4459) 

Mersin Yolu 
KONYA Yapuru 4 Atuı· 

tea PAZAR - aaat. 10 tla. 
..... bel.. .. ....... 

SÜMER BA B 

Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini veriyor 

Temmuz ikramiyeli ıatııları 

lıtanbul Yerli Mallar Pazarından 30 Temmuz Sah gUnU 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarından 22 Temmuz Pazartesi gunu 
Galata Yerli Mallar Pazarrndan 26 Temmuz Cuma gUnU 

Mal aıuıar eııerlndeld IJlll 
tarlllll kuponlar mukabilinde 

Parasız mal alabilirler 
DiKK..AT: Mayıa ve Haziran aylartn• alt lkramlyeıe. 

lerlnl alamıyanlar1n kayıtlar kap•nmadan 
Aluatos nihayetine kadar mUracaatle 
almalar1 r ica olunur. 

Mayıs ikramiyeli ıatııları 

İstanbul Yerli Mallar Pazarmdan 26 Mayıs Pazar gUnU 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarmdan 1 5 Mayıs Çartamba gUnO 
Galata Yerli Mallar Pazarmdon 22 Mayıı Çartamba gUnU 

Haziran ikramiyeli Sabşları 

lstanbul Yerli Mallar Pazarmdan 14 Haziran Cuma gUnU 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarmdan 27 Haziran Perfembe gunu 
Galata Yerli Mallar Pazarından 18 Haziran Sah gUnU 

Yerli Mallar Pazarları 

,. 


