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60 Olü Bırakarak Kaçtılar 

Habeş Topraklarında Şid
detli Bir Çarpışma Oldu 

... 
"Fransız Yerlileri Hududu Geçerek 

Habeşlilere Saldırdılar 
Haber Resmen 

Teyit Edildi · 
Adlaababa, 30 ( A. A. ) -

Reımi bir kaynaktan bildlrlldlj'lne 
göre Franııı Somalislnin denlı 

' kenaranda oturan IHas kabilesi 
Habeş toprağına geçaıiı ve orada 
harbetmlıtlr. Bu kabile 60 611 
bırakarak Habeılller tarafından 
kovulmuıtur. 

Jf 
Roma, 30 (Ôzel) - Bakanlar 

kuruluna baıkanlık yapan Mu• 
ıolini ltalya • Habeı aala· 

(Devamı 8 inci yüzde) 

B~lçika Kraliçesi 
· Bir Faciaya 
Kurban Gitti ! 

Kral Da Yaralı 

Beıçıka kr•I ve kraliçesi tahta 
ilk çıktıkları günlerde 

[Facianın biitlin taf ıilita bejlnoi 
•• •lunoı ıayfalıırdaj 

~•nl Romanımız 
Y•nn 

Baıllror: 

Zind~ KOşelerinden 
Ylldı~ Sarayına 

BugUn tari!ı ıayfalarıaa ıecın aşk ve ıevda macerllarımn ın 
heyeeanlılarmdan birini yanndan itibaren "Son Poıta,, elituDlarmda 
"Zindan KIStelerlnden Yıldız Sararına•,, tefrikamizda 
okuyacakıınıı. Oüıol Pren111 "Nadya,, nın gllr ve kıvrak kah
kahaları ıiıl her 1abrda mest edee1k ve ıiz heyaoanınıza 
hakim ela11uyacı"kaınıı. 

Zindan Bo,elerln· 
den Yıldız Sarayına 

30 Ağustos! 
Güzel Yurdumuz Bugiin 
Kurtulmuş, Ebedi Ergin
liğe Bugün KavuşmuştU~ 

Bui[liD 30 ağustosu, ylne ıon· 
ıuı bir sevinç, ulusal heyecan 
hamleleri, ebedi varlık Ye ıarsıl• 
maz erginlik inancı içinde kutlu• 
luyoruz. 

30 ağuıtoı, yalnız TOrk tarl• 
hinin değil, dünya tarihinin de 
en bUyUk gUniydl. Genç Türk 
orduıu istllA politikasını 1922 yı· 
lanın bugUnUnde, bir daha belini 
doğrultmamak Uzero tepelemlı. 
kahretmifti. l< ahramao Mehmet• 
cik, Yüce Baıkumandanının emri 
altında glriımlı olduğu taarruı 
hareketinin imha aafhasını, 1922 
yılının bugUnUnde tamamlamııtı. 

0 alln fU 11atlerde "Batkuman· 
• danhk meydan muharebesi ,, nln 

en çetin hamleleri baıarılıyordu. 
Dtıımın kaçmak istemiı, . Ttırk 
taarruı:u onu kaçırmamış, Dum• 
lupınar çeneainde demirden bir 
çember içine almııta Ve Atatllr• 
kün Baıbuğluğu altında ceaaret, 
cUr'et ve UıtUn bir kahramanlık 
yaraten Türk çocukları. yurdu, 
uluıu bugün kurtarmııtı. 

TUrk yurdu ve Türk ulusu 
için ebediyetin tarihi 30 Auğıtos 

( Devamı 9 uncu yllzde ) 

Kahraman Sunrllerlmlzin Geçit 
Haline Bir Sakıt 

1 

. ..._...._..._ . ........-..~ ----------------:--, 
Ordu Terfi 
Listesi 
Lut/en 9 uncu say/ ada 

takip ediniz 

Bu iki Yavru Sürünsün Mü? 

Kültür Bakanbğı Bun)arr 
Kurtara bilir 

-, Yurdun kUltUr işlerine eJ koy· 
duğu gUndenberi. sonuocu iyi 
çıkacak itler gördüğUnU bildiğimiz 

, Kültür Bakanı Saffet Arıkana, 
1 iki kUçlik zeki Türk yavruıunun 

kurtarılma11 dileğile ıu satırları 

,. yazıyoruz: 

Geçen aylardan birinde matba· 
amıza iki torunlu, > etmit beşlik 
bir ihtiyar baıvurdu. 

KUçüklerln gözlerlnd~kl 1t8lie• 
siz parlakl ık, zekalarının, kılıkları 
gibi hırpani olmadığını gösteri) or
du. Y alınayak dedenin, açık dur-
maktan yorulmuı gibi kııılmaı 

( Devam& 3 üacü yl'lod• ) 

/ 



2 Ssyfa 

( alkın Sest) 
Halka 

Zor lak 
Çektirenler 

Dlln bizim gazete ya.z.du Finanı 

SON POSTA 

• 

AA'uıtos 30 

' ( OUnttn Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

C. H. Partisinde 
Bakanı Bay Fuat, lıtıınbulda ' Dl o tol Daha C. H. P. Genel •ebeterlltlala 

blldirit'ı maliye tubelerlnl teftiı ederken 
ka, eahabtm• allhe zorluk çek· 

tirdiklerl kan tine v rdığı iki 
memura derhal v kfilet e rloe 
almıı. 
GörüştHğ0m6z kimseler, ba pek 
önemli meıelı karııeuıda b~e 
fikirlerini göyle anlattılan 

Mltat G8zUpek ( eski adllye 
m muJ"larından) 

- Azizim.. Beıa de memurluk 
Japbm. Bu saçları hep memurluk 
hay tımda nt .. rtb • Kırk aenıye 
yakın mık verdltlm b hayatta tek 
kitini canım ııkmıı olduQ'Umu h tır
lamıyoru • BugOnkO emurlaıa v6 

lıti halde memur olacak ktm lor 
bendea uihat olsun ı YCikHlmek. 
tef CYJGz tmek lıteyeD me urlar, 
eahabımesalihe ka.rıı iyi, ,.Oler yrbUl 
d vr malı ve o lann (f lerlnl 8' ~ 
bırakmamalıdırlar. Emin olunuz, halka 
zorluk çektJrcu memurların iki yaka· 
lara bir araya gelmiyor. 

>f. 
emzl H 'fl'9I ( Ga 

Eşref aokaftı) 
lr 

- Eğer gazetenizde okudutum o 
ha bu doğru ise, çok hoıum gitti. 
ltirnf deyim ki cOmhuriyet momurları 
yazifelerini tamamlle müdriktir, fakat 
bazı memurlnrın1 it çokluğundan ola
cak, halka kart ı zorluk çıkardıkları 

gör lllyor. Bu gibil re kartı tatbik 
edilen cual.or, tam 1 rlndedlr. Vazi
fenin iyi görD!Dıeai, halkın d Ylet 
dairelerinde ııGnlerc kapı qındırm • 
muı devlet ldanuıiufn en önemli bir 
esasıdır. 

* 
R ,w Canip ee,ıktaş k6ylçl: 
- Dostum. Baıı memurlar, halka 

karı• çok tJtiz duran rak zorluk 
çıkarıyorlar. Bunun baılıca ıebebl 
kırtasiyecilllı atalı~dır. Eababı e-
111Uhln lflerinln çabuk ~ıarılmaaı 

için kırtuiyecili~in ortadan a!dml
mnıı llizımdır. Yok a mimurl rn ceza 
vermekle bu 1 in 6o0no go~il it 
olmaz. 

Ne Oldu? 
Denize Açılan Bir Kayık

tan Haber Yok 
Bel diy KadıklSyOnde lak 1 

baflndaki bahçede knll nılmak 
üzere 100 liralık boru almııtır. 
Boruları rtan tiiccar bun! n bir 
kayığa yüklemiş, Kadıköye g6n
dermlıtır. Fakat 3 gllndenberi ne 
kayıkçı, ne de borular moydauda 
yoktur. 

Birbirlerine girmişler 
Y enlkapı kıyılarında bir san· 

dal içinde Uç kitinin ellerinde 
bıçaklarla kavga ettikleri görll· 
lerek sandala gidilmJş, kendile· 
rint bllemlyecek derecede aarhoı 
olan bu Uç kişinin time difercl 
Cemal, arkadafı Hüseyin Ye ••11• 
dalcı Zeki olduğu görülmUı, ello• 
rlndeki ıustah çakılarla birlikte 
yakalanmıılardır. 

Haber ldığımıza g~re, Türk 
ofla, bllhaaaıı Anadoluyu çok 
yakından aIAk dar eden bir karar 

ima üzeredir. Bu karar, ıon 
ten d bir milyon J tmft bin lira 
Yarldat getiren bağırı k itinin 
offı t rafından yumurta gibi 
ihrac tının bir dU.ı o lb bn· 
matı ve kı bir kontrola batb 
tutulmnsıdır. 

Ofla, geç nl rdo A erikay 
nOl!lunelere uygun olmıyara 

b ğırs gönd rme hadiaealnden 
sonr ki t leplerl tetkik etml ve 
bağıra k lhr catının bu kontrol 

v Ur k b d ıo e e
te bırakacakı Ynrldatm asgarJ bir 
misli artacağı ve 2,5 milyon lira· 
ya kadar çıkabileceği i heıapla· 
mıılardır. 

Yapılan tetldklero g8re TUr· 
klyede sayı bakımından ke.ailen 
koyan, k çl ve kum b ğırsakları 
Uç milyonu awkın olduğundan v 
her yvandan bir b fpr ak 
almdığJndan bu miktarın ihraç 
edileceği kabul cdilobllir• 

Elektrik Teline Do
unar k Düştü 

Şimdi Söz Söyl y miyecek 
Bir Vaziyette Y tıyor 

DUn Üsküdar ilk ta okulu 
lçlnd bir ustanın ağır sur tt 
ynrafanmalille netJc len n bir kaza 
oJmuştar. Kazaya u~rayan adam. 
Üsküdarda Selamsızda oturan 
Osman oğlu Nuri uatadır. Nuri 
usta diln taı mektepte tamir llo 
uğratırken eli nasılsa cereyanlı 

bir elektrik teline dokunmuş ve 
elektrik ıaraıntıailo kendini tuta· 
mıyarnk 6 metre yüksekten mek· 
tep ta lığına dft müşttlr. Nuri 
lfado eromlyecek derecede ağır 
yaralandığınd n haat neye kaldı
rılmıtbr. 

Sahte Diploma 
Iamall Hakkı adında bir ıenç 

taklit imzalı ı ht bir diplom 
He iş çevirmek istediği ıuçile sor• 
ğuyn çekilmiş ve alta ay haplı 
c zasıoa mahkQm olmu tur. 

Yoldan Çıktı 
Onu Bahçek pııı d Bqiktoı 

F atlb araınnd işleyen 51 aayılı 
tramvayın arkasındaki remork 
yoldan çıkmqsa da tekrar rola 
konulmuıtur. 

C. H. P. w•ny8nkurulu haft ... 
beUi toplantlllnı İstanbul llyönkuıui6 
kurafında 1aptı. lçel Uy6nkurulu baf1 
kaalıtına ıeçllen Mahmut DenlJn{I 
baıkanlık ödnlal onayladı. PartJnll 
it lılui laulndo kararlar verdi. .. . .. 

MUddelumumlllkte 
Müddeiumumilik BaımuaYiai BtJ 

Salih dinden ltlbarea a,lık meıuatıia 
1etlal kullanmıya baılanmıttır. 

* * .. 
Yeni Bir Anlatma 

Ru•yadan kOık alıamaa•, buat 
mukabil tiftik lluaç edilmeal hakkıat 
da Ruıya ile bir anlaıma yapılmııbl. 

.. lf- -lr 
Yabancı Dil lmtlhanlat1 
Dün sabah 9,30 ·da ünivenltedı 

1abancı dil deraleriıala lmtlhaaıJa 
yapılmııtır. 

lf- ... • 
Makam Tahaleatlar1 

TUnoJ Şirketi bln&11 aonelerdenberl hOkfimote Yergf verllmedi§lnl 
dUn yaımı9tık. Y apılnn bir hesaba ıtire, ödenmeyen ba verginin 
miktarı yüz binlerce lirayı bulmaktadır ve yakında tahsil itin• bar 
lanncnkhr. R simde tUnol ıirketlnln binasinı görllyoraunuz. 

lık ötretmen, bq Öfretmea Tt 
onıpekUSrlcrialn haziran makam taltt 
ılıatlarının nrilmesiııo dOn batlaaı& 
mııtır. .. .., .. 

Akll Hastalar1 
DOn Antal1ndnn ıehrlmize, teduj 

edilmek üzere Oç akıl haatam gctııU:. 
mfıtir. •• •• •• u u u en 

Çocuklar 
Kumkapıd otur n Mad m 

Agavnl çocuk dUşUrdUğll için 
adliyeye verilmiş, tahkikata bai· 
lamııbr. Agavni Haseki kadın 
hastanesin yabrılmııbr. il ç 
içtim do onun için çocuğum düt· 
tü diyor. Beşiktaıta 3 No. lı evde 
oturan Mahmure de aynı eYde 
oturanlardan bir kadınla kavga 
etml , kendisi dövUlmUı, bundan 
m teessir olarak Oç ylık çocu
ğunu dfışllrmOştür. Poli Mahmu
reyl ha&t neye kald!rmı v c nl• 
ni d mtiddeiumumiliğ gönd~ 
mi Ur. 

B 1 candan D mUf 
umkapı Çifteg linl r c dd l 

27 ayıda oturan Hayganoş lm:ı 
tO yaılarmda Hiskovl evinin tahta 
balkonundan aşağı dlltmllf, çen 
ye yaklarından y ralanarak if de 
Ter ly cek bir halde h st n ye 
kaldırılmııtır. ----
Hava Kurumundan 

Son Postaya 
Ankaraya bağlı kazalardan Kızıl

eahnmnmda Hava Kurumu tarafından 
bugün için yağlı gür ş müı bak lan 
tertip odilmlo, lıtanbulda bulunan Unlu 
pehlivanları organize edip oraya gön· 
dermek vaılfes1 de "Son Posta,, ya 
YcrilmitU. Gazetemiz bu nzifeyl ba.
ıardı, pehlivanları oraya gönderdi. 
Kızılcahamam Hava Kurumu tarafın
dan bu hizmetimiz teşekkürle karııla
nıyor. Diz adeoe, Bava Kurumu 
menfaaUno giriıilen bir işte bize lftyık 
görülen vulfeyi aove seve yapmış 

olduk. 

lrö ı ' nUmUzde 20 lktepln 
P zar GUnU Genel NUfue 

.. .., .., 
Yuınurta ihracatı 

Almanya yumurta ihracatı a 
S•yımı GClnUdUr •ııhr. TürkofJı ihracatın daba zlJ~ 

Sayım, çok geulı, ook kapaal bJr do ço1lalma11 için hııreketo goçmlıtl,. 
ittir. Buıaıılması hor birimizin tı.ıe- -tr ic -1r 
rfmi.ze düşen yiikilmil ıon derece Bu§day Ekimi 
özenle yapmamıza bağlıdır. Doğra Karadenls 1alllllerlnde 1adece ~· 
ıonoçlar alabilmek için hephnis gü· ekllm•ktedlr. Mı ıırın rıda kun·a 
oilmüz yeUlği kadar 9ah1malı n pek fazla olmadıA"ı için buğdııy ~k 
uğraomalıyız. mlalo buralarda halka Öılretllmeıl 
l-------------~· kaHrlatluJlm11ttr. 

oğuşma 

iki Arkadaıdan 
Yere Serildi 

Biri 

Din sabah Sara1burnunda 
kanlı bir boğuşma olmuıtur. lbaan 
Ye bahri adında iki ldtf, bir biç 
yQzUnden kaYgaya tuhqmaılu 
ve nihayet kaYga bıçaklara da· 
yanmıştır. Bu aralık Ihsan saldır
masını çekince bahrinin karnına 

ıaplamıı ye barsaklarını dıpnya 
dökmnttnr. Bahrinin yaram teh
Jikelid;r Ye Cerrahpqa haıtane
alne kaldınlm11br. 

Sandalya Kavgası 
Beyazıtta Çadırcılarda koltuk· 

culardan Cemal ile Snleymaa 
Ye kard.,ti Muıtafa, dtıkkla 
«Snllne aandalya koymak yUıUndeo 
kaYga çıkarmıılar, bu kaygada 
Maıtaf a 1andalya ile Cemali ba
tından yaralamııtar. 

Denizde Bir Çarpışma 
Halfcla 7, 15 numaralı vapur

ları Ey6p iakefoafnde bb·blrlerile 
çarpıımıılar, her ikiıl de haıara 
uğramııtır. 

-lr .. ,.. 

Leylekler DönUyor 
Leyleklerin d<Jnme mevııfml baft 

lamı§tır. Dün aabab Rumeli tarafı 
dan Anadolu1a bulutları kaplıyac:~ 
kadar bOylik bir kafile weçmlttlr. 

.. lf- * 
Lise lmtlhanlart 

Bir haftaya kadar batlıyacnk ol•.J 
llae bntnnlem• lmtihan!arma Ünlv"4 
ılte doçentleri de eafırılmıtfardır. 

.. * • 
Fizik EnstltUsU 

Ünlvenlto bahçul Jçinde, bu J'll: 
sarfında, yeni bir Ffı.lk EnıtltDll 
blauı yapılmaaa bqlanuaktır. 

lf- ir • 
BahkyaAı Fabrikaları 
Trabı.onda balıktan ya~ çıkaraA 

ye Almaalaı tuafıada11 lıletilen b&I 
fabrika Yardır. Almanlar birkaç K6 
radeals llmanuada daha b6yle f~biTİ 
kalar acmak içla izin ittemiılerdlr, 

• • • 
Halkın DlleAI 

Kurbatlıderealn biru llorlılnd~ 
Kemikllçayır denilen yerde oturıınla,r 
burada bir tl•endJf er k6prGaO ilo blf 
tlmendlfer durafl 1apılmaımı lıt•' 
mlflerdlr. 

• lf- • 
Mukavele Hazır 

Tel•foa •o•yet••1nin satın aiınm~ 
makan?eıl dQn tamanılanmıthr. M• 
kanle buglıa 31'Jedea ıonra lmHl 
aacakb.r. 

P zar Ol• ••• B. Diyor Ki ı 

- Hasan Beyciaim! H tırlaı mııın?. 

1 

- Şaah Türk ordusu taarruza aeçip do. l - Kapkara ufuklarımızda •afer an
ne§I doğduğu vakit, ne kadar 11vlnml1tik7 

Ha1an Bey - Elbet sevinecektik 
ya 1 Top yoluna giderken, Yilc• Ata 
Tllrkln himmeti bizi kurtuluı Ye ytikaellf 



~ 30 Ağu11to......,!I ===,_·=-....,...-===============S=O=N==Pı::ıı:!p!:::::s-=T:dt~==ıı:::::::ı:ıı:::aı:c=::!!!i111r..ınııMır-=-=ı-.-==ı =-=--===--==:-======---=-......... --=-_s_ay;...f_a=3===-

Hergün 
--·-

Yazı Çok Oldala i9'n 
Bııgln Konamallı 

Bu iki Yavru 
Sürünsün Mü? 

( :Bao taralı 1 inci yüzde ) 
Jatlı gö:ılorlnde, kavuıulabllecek 
ıon bir ümidin hazin haaretl 
okunuyordu. Bize : 

- Bu yavrular, yatağından 
kalkamayan hasta ve dul kızımın 
~ocuklarıdır. Blltlln dileğim, on• 
ları, beni biltlln «Smrllmce ıUrlln• 
llle.ğ• mahkum eden cehaletteıt 
kurtarabilmektir. 

Fakat 30 gllnde elime ıeçen 
15 lira ile, onlara kitap detti. 
analarına flAç bile alamıyorum. 

Re•imli Malcale 11Asi11 

Acaba qılJlet, bu yanuların oku· Asi, riıho karanlık, görllıll karanhk adamdır. Aaı her baekalarına da rayar. Etrafındakileri beraberinde ılıükler. 
111ak gibi en elzem ihtly açlarını ı•yl kara görilr. Ruhu huzurun tadını 'atmamııtır. 'fe yıkıoıbfına baıJı:alannı da ertak yapar. 
temin edemez mi 1 Aıi pro8'fam111, maklat.ıı ac!amdır. Sadece yıkmak fıter. Aai tthli.kelf adamdır, çünkü yıkıcıdır, yakıoıdar. 

Y ık,ığmın yerine konacak ıe1 onu allkadar •'mez. Mevcudu isyan edici blr ruh taııyan adam, Hpturapt albıaa 
Klmblllr, ihtimal onlar da gll• yılrmalr, onun için en biiytk ınk n biricik ıayedir. almmam•ı bir lruTnt aibldir. Geotlii yeri harlbeyt onlrfr, 

Dtın birinde, .millete borçlandıkla· A.i, heyecanlı, ılnirli n buta adamdır. HtJtoanını ılllp ıüpü.rllr. 
tım ödeyebilecek hale gelebilirler? -=...::::===-=-===-=-..... ---==-==-==--=-=====-=-=--------==----=--==-------

ihtiyardan, bu dileğini temin 
lcln baıka teteşebbllılere ılrlılp 
af riımedij'inl sorduk. Bir lıtf da 
ile villyete bat vurduğunu, lıtlda 
aının knltUr dlrektlSrlUğüne havale 
edildiğini slSyledl ve törle deTam 
•tti: 

.,_ Gatnrdtıtnm yerden eli· 
ille bir numara verdiler; vı adre
ılmi aldılar. Şimdi lılm olunca 
bana blldlreceklermlıl Memnunl· 
Jetli hayır temennllerJle tetyl 
ettiğimiz ihtiyarı tam Uç hafta 
ıonra yine karıımııda bulduk. 

Titriyen kanıız parmakların• 
dakl kiiıdı bize uzattı ve ı 

- lıte, dedi, •erdikleri cevap! 
ihtiyarı Oç hafta evnlkl JHI· 

•• yeniden kapıltan bu cevapta, 
socukla11ııt bir mektebe yerleıtl· 
rllmelerine imkan bulunamadıjl 
blldirlllyordu. 

Sayın Bakan; bu zavalh lhtl• 
far, peılnde, ltlıl meçhul iki 
ravruıile, aefil hayatının karanlık 
)'olunu tutarken, ftmit bealeyebll· 
inek ümidini bile kaybetmlıtl. 

Biz, bu iki yavrunun kBrp• 
dimağlarını, bilginin ııığındao 
lllahrum bırakmiyacaj'lnıza kanllı. 

Tllrk uluaunun bu iki knçnk 
Ye doıtauz neferini, maarif ordu· 
lunun ıenlt saflarına katabilirı .. 
Diz, iıtldatlar toprağının iki verimli 
fidanını kurumaktan kurtarmıı 
olacakaınız. 

Dünyanın En Zen
gin Kolleksiyonu 

1' opkapı Sarayı Milzeılnde 
Halka Açıldı 

r--D--A_B_k _L 1-A -.--A-B_B_B_L_B_B ___ , 

Kocasından Ayrılmıyan Bir Kadın 

Erkeğile Hapse Girmek için 
Feryat Ediyordu 

EvYelkl gDn saat 16 da Yeni J 
Poıtahanenin lSnUnden geçenler, 
Adliye kapıaanın merdivenleri önOn· 
de vo hapiaane otomobilfnln etra· 
fında bir halka yaptılar. Burada 
inceli, kalınlı feryatlar ititlliyordu. 

Kucaklarında lklıer, Uçer yar 
larında iki çocuk tutar bir erkekle 
bir kadm, beı, altı yatlarında iki 
çocuk da erkeğin bacaklarına 
ıımııkı aarılmıılar, batırıyorlardı: 

- Biz de babamızla beraber 
hapiıaneye ılreceğlzl 

Kadın da tlı perdeden Hllnl 
;rllkaeltlyor: 

- Ben de kocamla beraber 
haplıt• yatacağım. Efim yok, 
barkım yok. dört çocukla sokakta 
01111 kalayım. Kocam çıkmcıya 
kadar devlet blıl de haplsanede 
bHlesla .•. 

Haplaaneye gidecek olan mah· 
küm, Kaıımpaıalı köfteci Muıtaf a 
imlf. On lira belediye cazaıını 
veremediği için hapıine karar 
verllmlf. 

Mu!tafanın hapbhane otomo
blllne konulup mahpuaa glSnd .. 
rllmeıl llzımdı. Ancak birbirine 
iyice kenetlenmlı olan bu beı 
vUcudu kolaylıkla ayırmak mtım• 
kilo olamadığı için, mUıknHl ha· 
piıbanı kapııında halletmek üzere 
hepıl birden otomobile konuldu. 
Ancak aynı faryat ve yekparelik 
bapııhane kapııı 6nUnde de ken• 
dini ıöıterdl. 

Jandarmalar •• gardiyanlar 

iki Para 
Kaçakçısı 

Yakalandı 
Gllmrnk muhafaıa teıkilltı 

memurları tarafından evvelki 
ıUn Bulgar hududunda ve Sirkeci· 
de iki kaçakçılık meydana çıka· 
rılmııtar. Sirkecide ıaatçı Alek· 
aandrm dükkanında Hrraflık 
yapan Koço iımlnde birinin döviz 
kaçakçılıtı yaptığı haber alınmıı1 
dUkklnda yapılan araıtırma ne
ticeııinde kUlliyetli miktarda ka· 
çak ve muhtelif ecnebi paralar1 
bulunmuıtur. Suçlu mUedelumu· 
mtlik tarafından tevkif olunmuı1 
paralar mu1&dere edllmittlr. 

Ayrıca Türklyeden Bulgarlı• 
tana hicret etmekte olan ldrlı 
isminde birinin üzerinde 7 altın 
bulunarak muaadere olunmuı, 
ıuçlu adliyeye verilmiıtir. 

····-·····-···----.. ···-···-··-····· .. ··········-
anayı ve çocuklan, Muıtafadan 
bin bir zorlukla ayırdılar ve para 
cezası mahkümunu içeriye aldılar. 

Kadın Ye çocuklar hAll bai· 
rıııyorlardı: 

- Biz timdi ldmHslı ne ya• 
pacağızl .• 

Bunun Ozerine kadma, kanu• 
nun kendilerinin hapııhanede kal· 
malarına ceYaı vermediği anla• 
tıldı. Fakat bu makul ılSzler de 
kadının feryadını dindirememlıtl. 

iki Musevi Kadın 
Arasında 

Çetin Bir Kavgadan Sonra 
Kan Çıkh 

Evvelki gece Haık6yde bütlln 
musevileri 1aatlerce dedikoduya 
dUıüren bir yaralama hadisesi 
olmuıtur. Vak'a iki kadm ara· 
ıında geçmlttir. Bunlardan bJrlnln 
adı Eıteryo, diğerininki de For
tllnedir. 

Eıterya; F ortUnenln kocasının 
kardeşidir. F ortllne, Eıteryonua, 
kocasl!e arasına girdiğini Ye 
aralarını bozmak lıtediğlni ileri 
ıUrerek geçinememekte ve muJı. 
telif veıilelerle kuıa etmektedir. 

Nihayet evvelld gece Haaka1 
çarşısında biriblılerile yine karıı· 
laımışhr, bir müddet ağız kavgftll 
yaptıktan sonra ıaçaaça batbaıa 
dö•llşe kalkmıılar, bu da yeti,. 
miyormuı gibi, bir aralık Eıteryo 
iıkarpinini ayağından çıkarmıt ve 
demir çivili topuğlle, FortOnınio 

baıını iki Uç yerinden adamakıllı 
yaralamııtır, FortUne batından 
kanlar aktığını görllnce, oldutu 
yere yıjılmıt feryat •• lıtlmdada 
baılamııtır. Gelen pollı memuru 
F ortOneyi derhal tedawl alhna 
almlf, Esteryoyu da yakalayarak 
karakola aötOrmOılerdlr. 

Sözün 
-, 

Kısası 

Festival - Kermes 

.-------- Ek ·Ta 
Epey zamandır, lıtanbul du· 

Tarlarında, gaıeto sütunlarında, 
mağaza camekAnlarında iki ya· 
bancı kelime göze çarpıyor, iki 
yabancı ad, atızlarda çalkanayor: 
Kermea, F Htlval. 

A'l buçuk frenkçe danııtığım 
Jçfn, bunlardan blrlnclılnlo bahçe 
etlentiıl, ötekinin de basbayağı 
ıenllk veya cUmbUı gibi lSz t nrkçe 
karııhkları bulunduğunu ben bl• 
llyorum.. Amma herkH bilmiyor. 
Bilmiyor ve blrlblrine ıoruyor: 

- FeatlvaJ, Kermes... Et 
mana? 

Türk kaıığlle Frenk helva11 
remeye teın• olanlar1 ııkartaya 
çıkarır11k, halkımızın nıt tarafı, 
baftaludır kafa patlatmada. Me· 
rakhnın biri, eıld bir fran• 
11zca • tUrlıçe lüıı.tta arqbrma 
Japmıt, Kermeıln mukabili olarak: 

"Kırmız; saraJ kırmızı dahi 
dlnllUr.. dafitUhumma bir deva 
olarak tababet •• lıpençlyartdı 
mllıtameldlr . ., diye aclp bir 
ibare bulmuf. 

Btıtlln maliımab eıkl medreı• 
uliımundan ibaret olan bir bar 
kası da, geçen ıOn, tramYayda 
arkadaıma izahat veriyordu: 

- KermH, a11hnda kerem• .. 
tir.. seafaa vezninde... ıllislıl.. 

kerem olacak her halde.. ker .. 
men.. ilerimi .• 

Alt tarafını iyice ltltemıdlm. 
Peıtemal, yahut ki .. Dut cly 

bal" vezninde Feıtivala ıellnce, 
bunun hakkındaki en ,Oıel lıalu, 
geçen gUn blr adam, karııına 
veriyordu. 

llAmn lSnUnde durmuıtar. 
bakıyorlardı. Kadın, heceledi: 

- Balkan.. fH .• tL. YalL. ae 
demek acaba? 

Koca11 omuzlarını ıllktiı 
- Balkan kaıkavahnna aı 

türkçe&I olacakl. dedL 
Böyle muhayerelere kulak mi• 

aaflri olan bizler, bu &11ntiyl 
ıöıterenlerln heaabına her da· 
klka mahcup oluyoruL 

Böyle minaııılıklara ne lOzum 
Yar? Kızılay bahçe etlentlıl, Ye 
Balkan ıenllkJerl, demek varken, 
bu mukallltllk.. purkuYa, monbay?1 

Yurtdat, ttırkçe konutabml. 

Son Gün 
Lf ıelerde Tal ebe Yazımı 

Yarın Bitiyor 
Orta okul •• Uıelerde namzet 

talebe yazımı dOn de devam et· 
miı ve buglln bayram olmuı ml
nasebetile kayıt itleri yanna 
kalmaıtır. Kayıt itlerinin 1ann 
gUnüdUr. Ve yarınki yazım da 
&ğleye kedar de•am ederek def• 
terler kapanacaktır. Muhtelif se
beplerle bir haftadır kaydoluna• 
mayan gençler dnn ktım• küme 
mekteplere dolarak dileklerine 
er mitlerdir. 

Topkapı sarayı mllzesi direk· 
t&rrll Tahıin Öz her on bet ıUn· 
de bir, aarayda bulunan eakl 
teylerden bir kollekılyon teıhi· 
rlne baılamııtır. Kale aaahtarları 
•• efıunlardan ıonra dllnden iti• 
baren de z•nıln bir eald para 
lcalıpları kollekıiyonu halka açıl· 
lbııtır. Burada eaklden paraların 
llaııl keıildlğlnl ıöıteren örı, 
Çekiç ve alkke denilen para ka• 
lıplan ile bu kalıplarla basılan 
bazı altın ve gUmOı paralar, ma• 
dalyalar da vardır. Kanuninin 
(10) para kalıbile (3) altına, ikinci 
"1uıtafanın sekiz kalıbile bir gO· 
llıUı paraıı, llçllncll Ahmedin dört 
lcahbile bOyUk bir madalya ve 
bir de altını vardar. BUtUn sikke 
talaplarının sayısı ( 127) dlr. Bu 

~-------------------------------------------~ Yangından 
l STER I NAN 1 STER 1 NAN M A ! Çıkanlar 

ollekalyon çok zengindir ve dUn• 
•••un hiç bir mllıeılnde yoktur. 

Bir gazetede okudukı 
"Bol~da bulunduğum bir stın bir kunduraoı lle görü· 

aUyordum. Aıkerlikten yenl gelmiı ve dükk&nında dört 
beş kılf a n çırak kullınabilecık kadar itini ta kırına 
koyabllmiı olan bu zeki Türk çocuğu bana franaııca 
bilip bilmediğimi ıordu ve blr kataloğ nrerek teroDme• 
ılni diledi. 

Peki, olur dedim. Fakat ıordumı Burada franıızoa 

bilen kfmH yok mu?. Kunduracı gölllmün fçlnt tuhaf 
tuhaf bak'ı n aoı aoı 8'illdU. 

- Ent nr, dedi. Ticaret ve Sanayi Oda11aa, ötret• 
menlere, ıuna buna baı Yurdum. Lakin klm11 bana 
bu tercümeden yapacağım fayda hakkında bir fikir 
nrmedl n ~nayak olmadı. 

- Ya Tioarei n Sanayi Oduınao kuruluıundaıı 
maksat aedlr?. 

- Onlar yalnıı Aidat, vergi alırlar l., 

İSTER iNAN iSTER INANMAI 

Bir mUddet evvel KlğUhanede 
çlkan yangında açıkta kalan fakir 
köylülere Kızılay Be} oğlu kolu 
tarafından muhtelif yardımlar ya• 
pılmıı1 çadır, ııcak yemek, batta• 
nlye, pamuk ıllte, y&1tak, fanllA, 
çorap caket, pantalon, ayakkabı 
ve ıalre verllmiıtlr. Kağıthane 
köyll ihtiyar heyeti Kııılayın bu 
yardımlarından dolayı teıekkllr 
etmektedir, 



Soıı Nefesiµden 
Korkan 
Bir Şahit 

Doksan dokuzuncu hHamnida 
epeyce yorularak durdu. Ve bU
ynk bir mendille alnında biriken 
iri ter tanelerini ıilerkon bana 
hitap etti: 

- Son nefealml bir gün bu 
merdivenlerde vereceğim. 

- Bitmeyen bir davamı var 
zannederim. 

- Hayır evlAt!. Bitmeyen 'H 

bitmeyecek olan bir şahitlik dtr
dlm var. 

Basamakları beraberce yavaş 

yavaı bitirmeye çalııuken o, de
Tam elti: 

- Nasal anlatayım evlAtl 
Hayatta her ln1anın bir na1ibi 
vardır ya ; benim nnılblm de 
ıahitUk l.. Amma bir kere, iki 
kere değili. Tam kırk senedir .• 
Hafta geçmez ki bea, herhangi 
bir mahkemede ıahltllk yapmamıı 
olayım. 

- Na1ıl it bu ?I. 

- Şaııyorauo detll mi ? Bil· 
mem ki evlat !.. Kırk aenedir bu 
lıe ben de ıaımaktayım. Otomo
biller çarpışır, teıadl1fen ben bu· 
lunurum.. Cinayetler yapılır, ben 
karıılaıırım.. BJrisJ kendini denizo 
atar, ben rastlarım .• Blrlal ötoklno 
borç yerir, ben görUrUm... Naalp 
dedim ya 1.. lnıanlar arasında 
mahkemelik ne kadar bAdise ge• 
çerıe Allah bana göaterlyor ••• 
Ben hayabmda bu yU.ıden bolll 
baıh bir it tutamadım. 

Ve bu yOzden bayatta her 
insanın dostluğunu kaybettim. 
Şahltıln; doğru ıliylemey• ant 
vererek gördilğftn. bildiğin bir 
feyl aolabyoraan. Fakat bu ıa· 
bitlik birinin hoıuna gf tae, dlğe· 
rlnl gUcondlrlyor. 

Ya, lıto bayi• evllt •• 

Koridora çıkmıştık; mahkeme 
salonuna doğru ilerliyorduk. Tam 
bu esnada gllrültlllü bir '~tırrakl ,; 
seaile bir adam dJğer bir a4ama 
tokat atmaz mıl. Ben hiç bir ıey 
görmemiş gibi istikametimi de· 
ğlıtirlrken, polis hadise mahalline 

yetişti ve iki tarafı ayırdıktan 
ıonra bana, şahitlikten dırt yanan 
adamcağızı çağırarak: 

- Adresinizi söyJeylnlz, dedJ, 
ıahit olacakaınız 1 •• ...... _. .............. _. ....... _. .. ___._. __ .. _ 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu alqamkl nöbetçi eczanel~r 
tonlardır: 

Eminönü ( Agop Minuyao), 
Küçükpazar (H. Hüsnü), Alemdar 
(Cağaloğlu), Bey.ud (Sıtkı), Şehza· 
<lebaşı (İbrahim Halil), Şehremini 
(Ahmet Hamdi), Samatya n'eofıloı), 
Fener (Emilyadi), .Aklaray (Ziya 
Nuri), Karagümrllk (Arif), Bakırköy 
(lıtopan ), Şltli (Halk) G•lata (MI· 
ıel (Sofronyadlı), Beyoğlu (Taksim 
n Beyoğlu eozahanelerl), Beşildaı 
(Rıza), Hasköy (Yeni Türkiye), 
Kasımpaı,a (Yeni Tuxruı) Kadıköy 
(Faik Iekender n Namık) BüyUkada 
(Şinaai), Heybeli (Yusuf), Üeküdaı 
(M"rkez), Beykoz (Beykoz), Paoa· 
bahçe (Patabahçe), Anadoluhiearı 
(Aaadoluhiaarı), H.umelihiearı (Rum· 
elihiearı), Sarıy~r (Osman). 

L------------
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ütahr_İa Kaplıcaları Binlerce Kişi le Eski 

olı~p Boşa-1 ' Karımla 
lı yor ~:i~~!.~!!.~:!m~~ı~mı .. 

KDtabya (Ôzel) _ Buraya 27 tun. Dün kendisinden bir mektup 
kilom tre mesafede •• Buraa aldım. Geçen müddet içinde çektl~I 

ııtırabı anlatıyor, tekre.t blrlev:nok için 
yolu Uıerlndeld kaplıcalann ehem· lllrlll fedakarlık yapmıya hazır olduğun• 
miyeti gllnden gllne artmaktadır. ıöylllyar. Ayrılmamıza 1ebep geçim· 
Temmuz, ajuıto11, eylOI aylarında ıiılikti. Çocuğumuz olmamıştı. Tekrar 
bu kaplıcalann ziyaretçileri her• banımak, tekrar eıki k vgalann geri 
gUn birkaç bini bulur. Bu kaplı• döııme1i demekse ben yolum, çünkü 
caların ıuyu çok ılfaltdır Ye bir· gürUltilden hovlanmam. Yoka& kadın.f 
çok dertlere deYa olmaktadır. Bu karıı 1evgim yok dtğildir. Siz nt 
kaplıcalann tertibatı muntazam der1izlnlı ?,, B. 
olup ıu ayrı ayrı havuzlara tak• 
sim edllmlıtir. Çocuklar için de 
kllçUk ve tehlikeıls bir havuz 
mevcuttur. 

Şehir içinde Sultan Selim za• 
manından kalma bUyftk bir kııla 
harap olmıya ytıztutmuıken tamir 
edilip boyanmıı Ye yepyeni bir 
kıı!a haline getirllerek istif ad• 

Merzifon da 
Peçe Ve Çarıaf Orada Da 

Tarihe Karıııyor 
Merzifon ( Özel ) - Borada 

Uray meclisinin verdiği bir karar 
ile kadınlar peça kullanmaktan 
menolunmuılar ve çarıaflarını da 
Cumhuriyet bayrl\mına kadar 
çıkarmaları aerektiğl bUdlrUml9tir. 
HUkümet ltyarlarının aileleri, 
ç.arıaflarını §imdiden çıkarmıı· 
lardır. * Merı.ifonda aıcaklar, ıon 
gUnlerdo çok artmıı Ye gölgede 
32 yl bulmuıtur. 

* 30 Aiustoı bayramı ıere· 

flne, ordu tarafından .bir balo 
Terilecektir. 

Em ette 
Bu Yıl Muvaffakiyetli Bir 
Prinç T ecrübeıi Y apıld1 

Emet ( Özel ) - Emette bu 
yıldan itibaren pirinç yetlttirll· 
meye baılanmışbr. ŞimdJye kadar 
bu cıvarda hiç tecrübe edilmeyen 
bu Urllo, Doğanlar ovasında 
ekilen 150 dönümlnk arazide iyi 
netice vermlıtir. Ürün, 20 güne 
kadar kaldırılacaktır. 

Sivasta Beş Aylık Bir Çocuğu 
OldUrdUler 

Sivas, (Özel) - Burada S 
yaılarında bir çocuk, bostancı 
Bekir lımlndo bir adam tarafın• 
dan boğularak öldUrUlmUı Ye 

cesedi ıebzeler arasına gömül· 
müıtUr. Tahkikat neticesinde Be· 
kir cinayetini itiraf etmiıtlr. Bu 
arada çocuğunun boğulduğunu 
haber alan ve hamile olan ana, 
hastahanede beter ayhk iki yavru 
dllşürmOştnr. 

Bahkesirde Bayındırhk 
Balıkesir (Ôzel) - Burada ge• 

niı bir bayındırlık çalı9ma11 baş· 
lamııhr. istasyon cıvarında büyük 
bir meydan açbrllmakta ve llyaa
lar mezarlığı denilen yer de bir 
park haline etirilmektedir. 

GUdUlde Odun Sıkmtısı 
GUdUI, (Özel) - Orman lda· 

resi, odun kesmeyi yaaak etmf t· 
tir. Halk bu ihtiyacım karıılaya
cak madde bulamamaktadır. Bu 
mıntakada kömltr de olmadığm· 
dan halk çok ıılanb çekmektedir. 

Aksaraylı Talebenin Gezisi 
Konya (Özel) - Aksarayda 

bulunan yüksek Ye orta okul ta· 
lobelerl Akıaray ııtma mUcadele 
alanmda ve Karasu bataklığında 
bir inceleme aezisJ yapmıılardır. 

Kütahya kaplıcalarından bir görünl1t 
edilmeye baılanılmıtbr. Zabitler yollar açmaktadır. llln en çok 
Ye memurlar için de bir mahfel muhtaç olduğu bir llkmekteple 
açılmıftır. Beledlyo şehrin bozuk hastanenin yapılmasına da baı· 
kaldırımlarını dUzeltmekte yeni lanmııtar. 

lnegölde 
Bir Açık Göz Bir Sarrafı 

Dolandırdı 
lnegal (Özel) - GeyYenln Ak· 

hlaar k6yUnden Mühtedi Murat 

oğlu Salt bank· ::!:: ~ 
not bOyllklU· •Ff! 
ğllnde kağıt· ~;zf::. 
lar keımiı, ~\~ 
bunları yllzer ::r 
liralık desteler 

haline koy• 
muı, iki tara• 
fına da birer 
liralık kağıt· 

lar kapamış, 
b8yle birçok Munt oğlu Sait 

deıteJor hazırlayarak bir çantaya 
doldurmu9, götürüp aarraf Esada 
bırakarak birçok beşlbir yerde 
almış ve bir daha gözükmemiştir. 

Nedeo sonra itin farkına va• 

ran ıarraf Eaat polise müracaat 
etmif, ve Salt umumi bir evde 
eğlenirken yakalamp Adliyeye 
verilmiştir. 

lnegölde Oyıat 
Ham~m)Jrı 

loegöl (Özel) - lnegölün 28 
kilometre uzaklığındaki Oylat 
hamamı bu sene çok rağbet gör
mektedir. Büyük bir binası ve 
seksen barakası olan ve çok sıhhi 
suyu buhınan bu hamam, ziya· 
retçilerin hepsini alamamaktadır. 
Yollar da yapılına, gelecek yıl· 
larda, buranın ziyaretçileri daha 
çok artacaktır. 

lnegöJde Yangın 
lnegöl, ( Özel ) - Yenice 

mahallesinde yemenici Mustaf anm 
evinden yangın çıkmış, iki ev 
yandıktan sonra söndi.!rUlmllştUr. 

•-•••-•••••H•• .... •••n••••••• .. •••••-•••••••••••••••••••• 

,.. Son Posta• 
iLAN FIATLARI 

1 - Gazeten:n eeaı yazısile 
bir sütünun iki ıatm bir 
(santim) sayılır. 

i - Sayfasına göre bir ean
timlo Uan fiatl şunlardır ı 

tayfa 
1 

1ayfa 
2 3 5 ytırler ıayfa 

1----11---ıt--

ıııyfa fay fa Diğer Son 

400 250 200 100 60 30 
Krş Krı. 1 Krfo Krı. Krı. 

8 - Bir santimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
santimle öfçtilür. 

Manisa da 
Fırıncılar ikinci Nevi Ek

mek Çıkarmıyorlar 
Manisa (Özel) - uray (beledi

ye), nUmuneyo muvafık ekmek 
çıkarmadı klan lddlaslle fırıncılar 
hakkında bazı cezalar tatbik etmiş• 
tir. Bunun üzerine fırıncılar halkın 
en zf ya de muhtaç olduğu ikinci 
nevi ekmeği çıkarmamıya baıla
mışlardır. 

Halkan lSnemll bir kısmı ikinci 
ntvl ekmek yemekte ve bu 
ıon vaziyetten fakir halk çok 
ııkmtı çekmektedir. Bu vasiye· 
tin bir an evvel önllne geçil• 
meEI, Şarbaylıktan temenni olun• 
maktadır. 

Kon yada 
Hava Kurumuna Yardım 

için Herke• Çalıııyor 
Konya (Özel) - Burada bir 

hava kurumu mitingi yapdmıı, 

bütllo Konyalılar mitinge iştirak 
etmişlerdir. Her tarafa uç.ağa 
yardım için halkı tetvik edici 
afişler asılmış, hava tehlikesini 
bilen llye sayısı birdenbire çoğal· 
mLya başlamıştır. 

Tlimek nahlyeai halkı kuruma 
85 koyun hediy~ etmişlerdir. Oral 
kulübü de kurum menfaatine 30 
A2ustosta bir maç yapmıttır. Bu 
Oralın ilk maçı olduğu için bnynk 
bir llgl ile karşılanmış ve Kuru· 
ma hayli menfaat temin etmlttir. 

Bir Kaza I<urşunu 
Bir Köylüyü 

Öldürdü 
lnegöl ( Özel ) - Mahmudiye 

mahal!eıinden 69 yaımda Kar 
Hasan Kalburt cıvarında ıaz 
kesmiı, geceyi geçirmek ll.ıere de 
orada Mehmet peblivanm kulü· 
besine gırıp yatmıştır. Gece 
Mehmet pehlivan gelmiş, kultibe· 
nin il.at katına çıkıp yatmak 
istemif, fakat merdivenden çıkar 
iken nasılsa merdiven haıına 
bırakılmış olan çifta atef a!mıı 
ve çıkan kurıunlar kulübede 
yatan Haıana rastlayıp öJdllr· 
mliştUr. Mehmet pehlivan tevkif 
edilmiştir. 

Hayraboluda Sebze Ucuzluğu 
Hayrebolu ( Özel ) - Bu yıl 

sebıt:ı fiatları çok ucuzdur. Burada 
biber, patlicao tane ile kavun, 
karpuz da kilo ile aatılmakta, 
yüz biber, 13 patlican beı ku· 
ruştur. Karpuzun 6 kilosu dört 
kuruşa, ilzUmUn bir kiloıu ıekiz 
kuruşa ıatılmakt&dır. 

* Kadınan iki ııene çekdlği ııtı• 
rap onun için kafi ders olmuştur~ 
Evli kadanlar, ekseriya hakikati 
görmezler. Kocalarına kafa tutaf 
ayrılmayı göze alacak kadar ileri 
(liderler, kacaaından ayrılmış bit 
kadının ne bllyllk ıatlraplar v• 
fellketlerle karp karşıya bulun.. 
duğunu dOşUnmezler. Atup tutar•, 
lar. Erkek onların ba cakalarını 
tahammül edemez. Araya goçi°"' · 
ıisllk girer ve erkek biraz sertse; 
kadını bırakıp gider. Kadınları 
yaziyetlerlnin nezaketini anlata• 
cak blrlsl bulunmazaa, ekseriya 
uAradıklara aklbet budur. 

Bu kadınlar lçlo en iyi hoc• 
hayattır. Sizin karınız hayatın 
acı hakikatlerlle çarp1fmış ve 
derafol almıt görünüyor. 

Onun lçln korkmadan barııa, , 

bilirsiniz. 

* lıtanbulda H. Ş. rümuzlu bayanaı 
Kızım, koca, elbfıe değişlirlt 

glbl değiştirilmez. Üç ıene bera" 
ber yaşadığın adamı bırkıp bar 
kasma gidersen onunla meı'ut mu 
olacacağım sanıyorsun. 

Hem benden sana nasihati 
Kocana hlyanet etme. Bunu1' 
cezaaını bir glln gelir pek ağı~ 
olarak çekersin. 

* Çifte ıevdılılıırt.ı 
Hareketiniz çok tehllkeildlri 

Birbirinizi alıp kaçaauız cezay
mllıtolzinıdlr. Çnnkn dna s1:tyılırJ 
Amma, neticesini göze alarak) 
reımen mahkemeye milracaa' 
yollle boıanma isteyebilirsiniz." 
Bu da çetin yoldur. 

Maamaflh ben siıe bunu da 
taniye etmem. Ayrılıp uzaklaı• 
manız ve birlbiriniıi unutmaya 
çalıımamz daha iyi olur. 

r 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

TEYZE 

Cuma 

(*) 
-------------------------~ incir Kürü 

Köylü bir kadın hasta müracaat 
etti. Ba~ında bj' ağırlıktan ve ağ• 
ndan, i§tahıızlıktnn şikdyet etti. 
Muayene ettim. 
ı - Ks.naııdı, Adetlerini muntı.z11m 
göremiyordu. 
2 - İitahıııdı lyi gıda alamıyorJu. 
Kendisine tatlı au duşları ta siye 
ettim. lüiç varmedim. V • 1 J ÜD 

ııabahları aç karnına blr ı ıloya 
yakın taze inoir yemeaini tavsiye 
ettim. 
inek vitamini, ve tatlılığ'ile bu yor-

1 
guo ve ıinirli ha.atam üzeı ıııde 
yirmi beş günde çok iyi teıir ) ııptı. 
Adetlerini gördUğllnü ve lştihnsıuın 
arttığını ıöyledi. Şimdi gündP ıki 
kllo incirle bol bol vitamin alıj or 
ve eılihatinden çok memnundur. 

(*) Du notları kııelp saklayınız, yahut 
bir a ıbUme yapııtırıp kollekıiyon yapı• 
DlL Sıkıntı ıı:amanınıxda bu notl r bir 
doktor ıibl imdaduııza Jcıtiıebilir. ----



30 Ağuıtoı 

Sı ınlı 
Veren 
Te adüfler • • 

Almanyada hepııd de Yahudi 

N. 1 ö li ti 1 aleyhtarı olan ulu• 
a.ı • z n " sal ıosyallıtlerin 
iki manHı kısaca Nazi sUzll 

ile tavsif edildikleri malumdur. 
Halbuki garip bir tesadnf eseri 
Ôlıırak N -ıi s6zl\ Yahudilerin eski 
dilleri olan IbrAnlcede "pronı,, 
anlamına gelmektedir. VakıA 
bunda sıkılınacak bir şey yoktur, 
fakat dığer taraftan ayna Nazi aö
tü Viyana külhanbeyleri arasında 
fahişe kadın kesesinden yaıayan 
erkek mnnaıına gelir ki, pık hoı 
bir şey değildir. 

)#. 

Londrada, orta Afrlkanın 
Zencileri tarafından, logil· 

1 

/( terede oturanları 
anun taın- için tesis edilmlı 
mıyan köık bir kulüp Yardır. 

Bu kuiUbün üyeleri yazın Ağuıtoı 
ayı gelmce Dovenshirdo edindik· 
leri bir ıatoya çekilirler ve orada 
kapıları, pencereleri kapatarak, 
ınemleketlerinin hayatlar.aaı yaıar• 
lar. Yaptaldarı birinci şıy aalonun 
Ortasına yığılan bir ıUrU ayna 
kırıklarının etrafına geçerek cin• 
lerl ve perileri toplamaktır. lnalliz 
Polisi bu garip şatonun içinde 
olup b1tenlerl bllmeı dığUdlr. 
Fakat ora11nı aşağı yukarı mem
leket harici f arzedırek aeı çıkar• 
tnamakladır. 
~~--,,...,.,,,~==-"'='~~~~~~~ 

Yunanistanda: 

Eski Kral ile 
Görüşülüyor 

Fa1<at Neticenin Ne Ola
cağı Pek Belli Değll 

Atina, 29 (Özel) - Finanı Bakuı 
l>eanınzoğlu, Londrada eııkl Yunan 
~ralı Ue gBrütmHfnde, Yunan 110· 
lcuınetinin , rejim için genoyun geri 
bırakılmoaını iıteditl bildirildiği haber 
\'eri iyor. 

E!ıtiya gazetHi i11, Batbakan Çal• 
darlain, KralıD reno1 yapılmakıızıo 
~tlırilmeıln• taraftar olmadığını, 
•n_cak genoyun gerl bırakılmasının, 
ttJlm iti için •• iyi hal çarHl ol· 
du~una k naat retırmlt bulundutuag 
~yor. 

Edebt 
Tefrika 

No: 73 
sn.,.. -

Anlıyorsun ya.. Ne buhranlar 
Reçirdim. 

Bana bir gUn senin hasta oı.. 
duğunu ve Aıi Sami Beyin 
bizi değil seni aldatarak (Pariı) • 
Rittiğinl haber Yerdiler. 
L Ne yapmalıydım, nı yapa· 
Qlllrdim. 

Ne oluraa olıun ıana herıeyl 
•nlatacakhm. 

Ali Sami Beyle bura7a naııl 
Reldiğinizi bilmiyordum. Fakat 
birleşmek için bana geldiğiniz 
"akit vaziyeti anlayacaktım. 

Dün ıenl görünce ve hele 
l'~lnız görftnce ne kadar sevindi· 
t•llıl tahmin edemenin GUlseven •• 
bu te:.edilf benim için en bUytik 

Jr bnyrnm oldu. Sen gittikten 
\,

0nra se\•lnçten g&zlerim yaşardı. 
e bugün\l beklemeden arkandan 

son trene ·yetiştim. Bana öyle f ~ldi ki izini kaybedeceğim ve 
ır daha •• 

k A,ucuadnki parmaklarım kendi 
I> tndine hareket etti ve onun 
lltınakları benim avucumda kaldı. 

Durduk. 

1_ Bembeyaz çam ormanının 
~lndeyiz. 

SON POSTA 

r 
BARİCi 
Belçika Hükümdarları Bir Felaket Geçirdiler 

raliçe Bir Otomo il K z -
I sına 

Otomobili Kral 
idare Ediyordu 

Kendisi De Y llralıdır, Fa· 
cianın Hakikt Sebebi 

Bilinemiyor 
LGHrn, ( fııyJçrede ) 29 - LOHrn 

yakınında, Ku11oç'da Belçika kraliçe• 
einln 61DmQ Ue ıonuçlanan bir oto· 
mobil kazaaı o}muttur. 8• ll:aza YU• 

ku buldutu ıırada kral bizzet otomo• 
bili kullanmakta ldJ. ŞoflSr arka tarafta 
bulunuyordu. Yolun bir d8nemeclnde 
kraho dlrekıi7onu l7lce kullaaamama• 
ıının kasa1a Hbeblyet Yerdltl .anıl· 
maktadır. Krallçealn, baıı ataca çar• 
parak Ani bir tekilde ölmHlnden, oto• 
mobilin de bu ataca çarpuak dnril• 
ditl tahmin edilmektedir. 

Bu feci kasadan sonra Kı"a1, ıoa 
derece mlltehe11lç oldutundan, ' koza 
hakkında kealn olarak hiçbir malumat 
Yereanemlttir. , 

Kazanın nkubuldut• yer hlJ 
tehlikeli olmadıtı lçia kazanua 11bebl 
kHln olarak anlatılmıt detildir. 

Bu facla aaat ona dotru Yukubul
muttur. OtomoblJI kulluan Kralın, 
kandan uz enel g8le ıriden dar 
dönemeçten r•çmck lıteditl aanıl
maktadır. 

Kral, 1aralarıaın tedulai için 
Lnaern'e sıl>tnrnlmUttUr. 

Kral batından yaralıdır YI ııhhJ 
durumu iyidir. 

Kurban Gitti 

Belçika kral ve kraJiçesl L viçrede 
dağ ıpom yaparlar} en 

Amerlkada : 

Sovgetlerin 
Red Cevabı 

Görüşülüyor 
Vıışiasıton, 29 ( A.A) - Cumwluk 

Bıtk•D.J Ruz.velt ile Dıt İtleri Bakanı 
H yardımc111, Komitem'in faaliyetini 
proteato edea Amerikan notaaınıa 
Moakova tarafından reddi (berine 
buıl olan durum hakkında glSrltmllt· 
}erdir. 

Yuduneı B. Mar: 
" - Acelemiz yoktur. BugOa bV 

karar Yermiyecefiz. ,, demlıtir. 

Kısa Haberler : 
Cenene, 29 - Mıaır hükQmet\ 

fnlçrede bir OrUıelçlUk ibdaı etmek 
kararrndadır. 

§ Berlln, 29 - Rndyo 1er.lıl 
kapanmııtır. Görete i'eleııleria 1a7111 

beı ,Oz binden fazladır. 
§ Londrn, 29 - Baıbakan Bald

yfn .. nı Londra'ya d6necAI hakkındaki 
haber rumen teyit edilmemiftir. 

Almanyada: 

Yahudi AJeyhtarlığı Bütün Şiddeti)e 
Aldı, Yürüdü 

Sayfa 3 

Kısır laştırmq 
Me•elesi 

Kanuni SOleymanın ıadrazamlann-
dan olup iyi bir tarih ve ayrıca yirmi cUı 

kitap 7azmıt olan Liitfi Paıa Hrt bir 
idare ndamı idi. Bir gün kubbe albnda 
de•let ltlarlle ufıraıırken yanına eli 
kolu batlı bir delikanlı getirildi ve 
bu adamın gOzel bir kadına 1.or:a 
kendini seydirmeye çahttığı halıcr 
verildi. Zor iti bayh Beriye göUirilJ. 
mOı ve kadıncagızın namusuna kir 
ıtlrOlm n,to. 

Lütfi Pata •ak'ayı dlalodlkter 
sonra fU hfikmO Ytrdlı 

- Suçlu kı• rloıthrılacaktır! 
Bu iti herk.. beceremezel, sadra• 

ı:amın da emri geri kalamazdı. Ondan 
ötilrtl diitünülilp taıınıld1, suçluya 
u.tura ile blr atır operasyoD yapıldı. 
ve adnmcatız erkeklikten b0ıbüt6n 
çıkarıtda. 

Liitfl Patanın hükmüne karıı ilk 
lıyan se5i kenıının atzıadaa 7tikıe!· 
di. Oaun karısı hGnklr n kı:ıkardctl 
idi, bu cezayı çok ağır bularak koca· 
ıile kuğa etmiıtL Kanuni Snleyman 
da aynı kaaaatte bulunduğunu IÖı!
termekte l'eclkmedL En?ıtulnl sad
ra:ıamlıktaa ~ık ardı, Dlmetokaya 
ıClrdQ. 

Almany.tda haatahklı veya çeHmıia 
olan erkeklerin • uluaal güulliQi n 
eaeuli~ koHmak kayğu•\l• • k111rla1-
tırılmaJarlnı o karar ahına alındıtını 
biliyoruz, detU mi?.. İfte bu karara 

kartı llk protHtoyu da 11 incl araıuluaal 
ceza koni'reai haykırdı. Son gOnlerde 
toplanan bu kongre, birçok atışmalar 
ara1ında Almanyada gerekli ıörlllen 
k1111rlatma itini de ele H dile almıt. 
blSyle bir hareketin ıoysal aa7ılamiya• 
oa~ını YO soyaallığa uyi'un dlltmiye• 
ceğini ıl>ylemittir. 

Atman delegeler, iller,. lıtemez, o 
iddianın tenini mOdafaaya çalıfmıt
lardır YI haylı dil dlSkmftf)erdlr. Fakat 
dikkat etUm. Onların araaında k11ır
laıtırılmıı bir kimH 7oktul.. 

M. T. Tan 
Lilaern, 29 (A.A.)- Poliılo Reuter 

ıjan11na verdltf malumata göro 
Belçika kralının otomobili ağaca 
çarparak ıöle dlımGttUr. Kazanın 
olduQ'u yerde rl>l ıuyunun derinliği 
aıdı. Kazaya ıahit olan hiç ldmH 
yoktur. 

Fransada: 

Bir Rezalet Mi? 

lsviçrede: 

Tecimenler, Miisevilerle şarap toplantısında 
Alış Veriş EdemiyecekJer Bufçkinin Tedavideki Fay-

dalarından Bahıedlldi 

Bir Belediye Bankası Di
rektörü Tevkif Edildi 
Straaborg, 29 ( A. A. ) - Uray 

banka1ıaın Hkl dlrekt8rl ile vezne
darı, Gerçin bakimi tarafından aor
guya çeldldiktea ıonra, dolandırıcılık 
•• emniyeti ıuUltlmal ıuçu ile tevkif 
edilmlılerdlr. 

Ataçlar gHvdelerlnı kadar 
beyaz. Başlarımızın iliştiği alçak 
dallardan parça parça karlar 
dökUlUyor. 

Set yok. Ve baıka renk te 
yok. Bir a•uç toprak yok. Yalnız 
g8k açık kurıunl : Oteller· 
den çok uzaktayız. Yol dan 
ayrıldığımız için kimseler yok. 
Ağaçlar, yer, g&k ve bava sesi· 
mlzi dinlemek iıter gibi ıua• 
muılar. 

Heyecan içindeyim. 
Bazı tesadüfler ln11anın sinir· 

lerinl bozuyor. Sarhoı gibiyim. 
Kimi yaz, adanın yas.min kokulu 
haziran gecelerinde yine böyle 
ele!e Nizam yolunda dolaıiyorduk. 

Ve o zamanda kendimizden 
baıka her ıeyl ve herkesi unut· 
mut gibiydik. Onun yumuşak, 
musikiye benzeyen tatlı sesini 
yine böyle kana kanıı dinli>•ordum. 

Onun yllksek bir dUşUncc ile 88) gı 
iÖslcrdiil evli kadından kaçması 

ne temiz bir erkekliktf. Gittikten 
sonra ne kadar değiımiştim. 

Fakat ne tecrübesiz, hattA 
ne düıUncealz insandım ki Emin 

Frankfort Sıırmayn, 29 ( A.A. ) -
Vertayn urayı makamları, tecimlerl, 
Yahudiltre mal satmamıya davet 
etmfılerdir. 

T eeimenlere i'Önderilen bir ıirkl
lerde Yahudilerle ahı verit ettikleri 
takdirde mağazalarının kapıııına bOyfik 
harflerle .. burada Yahudi latemey'i:ı " 
yazıh bir aflt a1ılacnğı bildirilmektedir, 

Bir Facia 
Bertin, 29 (A.A.) - Berlinia kuıe-

Tosun Beyden ayrıldıktan ıonra .•• 
Artık dUıUnemiyorum. 

Eşref Beyin yumuşak, ahenkli 
sesi devam ediyor: 

- Adada, o Heybeli di5nllşU, 
dizlerinin dibinde geçirdiğim da· 
kikalar ömrümün en :zevkli, en 
bakir ve samimi anları oldu. Titiz, 
hırçın kalbim ılmdiye kadar hiç 
bir kadına bu tamimi ve candan 
Hvgl heyecanım duymamııh. O 
bir aydın:ık gecenin hatıraıını 
olduğu gibi aaklamak için ertesi 
iÜn adadan kaçtım. Seni tekrar 
görseydim belki zaif davranacak, 
ılkayet etmediğin hayatının düze
nini bozacaklım. 

Tehlikeli bir yoldan aeol dtı 
kurtarmak için kaçhm. Ne bile· 
yim ki o Uç aylak yeni evlilik 
hayatının bir nıınlmlik ömrll 

varmış. Fakat senin bUtün ıUkfı· 
tuna, hayabcdan memnun glSrOn· 
mene, yalnız } aıayış ıoklinln zevk· 
ıizliğinden şikayet etmene rağ• 

men ben ikiniz arcısındald genlı 
mesafe!eri aörerek bu taze ve 
hararetli evlilik mUnaaebetinin 
ömürsliz olduğuna inanmıştım. 
Amma hatırımdan geçmedi ki bu 

ancak bir mevsimliktir. Ne 
saman ayrıldınız ondan? 

- Adayı bıraktığınız gUn. 

- Niçin? 
Ne cevap ,·erecektim. Bu 

ayrılışın ıebebL. Fakat zeki adam 

1 

yinde bir tren bir otobOıle çarpıımıı• 

tır. Bir kiti ölmftf, 9 o a~r olmak 
lzere 29 kiti yaralanmııtır. 

~ski Kurbanlar 

Ber?in, 29 (A.A.) - TilneJin ~kıl. 
muı Qzerine, yıkıntılar altında kalan 

19 itçiden, timdiye kadar 16 ıı bu· 
lunınuıtur. 

gözlerimdeki tereddüdü görünce 
1Uphelendi: 

Yoksa bir dedikodu mu? 
- O gecenin dedikodusu. 
- Emin Toıun Bey mi ayrıl-

mak iıtedi? 
Aynlmak deiil, lıahat 

istedi. 
Evet? 

- Bu izahata vermeye lllzum 
aörmedim. 

- Hakkın vardı. Şerefli bir 
kadın olarak [böyle bir ıorgudan 
kendini uzak tutmak hakkındı. 
Ali Sami Bıy ? .. 

- O i) 1 bir koca olacağını 

iddia ederek hayatıma karııtı 1 
Bazı noktalardan belki iyi bir 
koca.. Fakat bilmem galiba bütnn 
erkeklerin zayıf taraflar var. 
Yahut ben iyi bir kadın olamıyo
rum. Her halde anlaşamıyoruz. 

Hayatın hep ıUslU taref!arı 
karşıma çıkıyor. Ben hunlardan 
zevk almıyor muyum. Belki. Fakat 
bilmiyorum saadet bu mu? Dliılin· 
dUkçe neş'em kaçıyor. Artık 

kendimi bırakhm, çünkn kader
mi, tesadüf mU ne ise o ban.a 
benden daha hAkim. 

Emin T cıun Bey benden ize• 
hat lıtemekle gururunu okşatmak 
niyetinde idi. Ayrılmak fikri yoktu. 
Ben buna lUzum görmeyince geri 
dönmekte de gecikmedi. Fakat 
artık ıinlrlenmlıtim. Zatın umdu-

Lozan, 29 (A.A.) - AraıuluaaJ fa• 
rap dostu doktorlar sıonsrreainio •on 
celıealnde Bordeaa doktorlarından 
Fage, tarabın belıoğukl~tu tedaviain· 
deki tealrladen bahHlmıttlr. Bu fikre 
birçok doktorlar ittirak etmitlerdir. ' 

Buadao ıonra Tuluılu doktor Di· 
yölaz., ıuap tedaYUerlnden bahaet· 
miıtlr. 

BundH ıonrıkt kongre 1938 de 
llibonda toplanacaktır. 

ğunu bulamtyan kalbim kırLI· , J 

mııb. Bllmlyonım iyi ml ettim, 
fena mı ettim. Emin Tosun Be) in 
bUlUo ricalarını geri çevirdim. 

O bir zavallı idi. 

insanlar samimi olsalar gUlftnç 
olmaktan kurtulurlar. 

Evinde kendinden yirmi yaı 
a•nç kartlı beklerken bayağı 
ıokak kadanlarlle motör Alemleri 
yapan erkekler kadınların pek 
masum bir arkadaşlığından şah

lanıyor. He1ap başına geçiyor, 
dıvit papazı gıbi sorguya bao
lıyorlar. Bu gülünç değil de nedir. 

Bunun artık iUlUnç olmaktan 
çıkıp facıa ıekilne giren tarafı 

da vardır. Kendilerine göre böyle 
eğlentiler bulupJ ara ııra banım
la rından gizli ilemler yapan er
kekler sırf bir değişiklik zevki 
uğruna aldattıkları kadmlarmı ya 
hasta, sinirli ve ha) ata küskiln edip 
bırakırlar, yahut onların intikam 
duygu:arını ayaklandırıp ıukut 
etmelerine sebep olurlar. Erkek 
fizyolojik hakimiyetini fena ve 
tedbirs·zçe kullanınca kadını 

betbabt eder. Direksiyondan anla• 
mı) an herhangi güçıU kuvvetli bir 
adama motör mak;ne teslim edil· 
diği :r.amao ne o.ursa; dus gusu, 

kafası ham bir erkeğin kadın \'O 

ev idaresi de ayni n ticeyi verir. 
(Arknıı nr) 
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SON POSTA 

(Siyaset Alemi J 
Amerika ile Sov
get Rusya Ara
sında Bir Hadise 

Yedinci anıuluaal komOniat kon• 
grui ve bu kongrenin aldıtı kararlar 
mGnaaebetile Amerika ile So•y•t 
Ruaya arasında ehemmiyeti iberinde 
durulmak icap edea bir bAdlıe çık· 
mıştır . Bu badlH fudur : 

Bir müddet nnl Moakovada 
toplanan yedinci anıuluaal KomOnlıt 
kongruinin f aallyetini Bir!etlk Am•• 
rlkanın iç itlerine bir müdahale gözO 
ile gören Amerika hakiimeti, Moıkova 
Sefareti n11tuile Sovyet Harlcly• 
Komi1erliğine bir nota Yermlf, bu 
faaliyeti, iki devlet ara11nda mevcut 
andlatmalara aykıra bulduğunu beyan 
etmit ve bu, bayi• deYam edecek 
oluna iki taraf mOnuebatınıo bozulup 
kesilebilecejtinl blldlrmittlr. Anupada 
kaplıca kOrOnde bulunduju için 
Komlur Lihlnof'un buluaamama• 
11ndan do!ayı muaYinl Krutlnıkl'y• 
•erilen bu nota, bHha11a, Sov• 
yet Rusya • Amerika andlaıma
ları mOauebetile Amerikaa Harici
yesine bir mektup yazmıt olan Llt· 
vlnofun, bir mektubura dayanmakta· 
dır. Baılıca dört eautan ibaret oldutu 
yine Amerikan notuında beyan edl· 
lın bu mekl"bun btr k11mında, Lihl• 
nof, AmerikanınJ öz toprak n malik 
bulundutu yerlerde dahili itlerine 
kanımaktan her ıuretle kaçınılacatı 
taahhOt edllm' ttlr. Diter bir noktada 
111, Sovyet Ruaya hUkiimetloln keadl 
topraklarında, Amerikanın ıiyual •• 
içtimai nizamını bozmaya çalııan 
herhana-l bir kurumun toplanıp çalıt· 
muına mlıaade edllmiyecetl kaydo
lunmuıtur, Amerika htıkQmeti, a111-
ulu1al komOnlıt kongrulnln Moı• 
kovada toplanmasını ye So•yet hll• 
kumetinla buna ıtı çıkarmamuını, 
itte bu iki nokta n taabhilt He 
taban tabana ı:ıt bulmaktadır. 

Sovl·et Rusya hOkiimeti her ne• 
kadar fi1anı adamakıllı tiddetli bulu· 
naa bu notaya ce•ap yermemlt iH de, 
arınuluaal komOnilt kona-reıinin hu• 
ıuai bir kurum olduğunu beyan ede· 
rek Sovyet Ruıya bOkiimetlnlo, onuala 
lllçbir ıuretle allkadar bulunmadıtıaı 
beyan eyllyeceti ve bu noktadan ta• 
ahhOdOnl bozmamıı oldutunu iddia 
eyllyeceti tahmin olunmaktadır. Fakat· 
Amerikanın böyle bir mukab•le ile 
iktifa edip etmiy•cetl ayrı bir kul• 
yedir. Beynelmllel ılyuet llemlnln 
bulutlarla örUUü olduğu fU ıırada, bu 
nota, durumu biraz daha kanthrmak 
noktasından bir haylı ite yarayacaktır. 
Şimdilik ameli fE.ydaaı bundan ibaret 
olabilir. - Silreyya 

Çerez Kablllnden 

KızlaraAasının Teri 

Büyük üımanlı Şairi (Nefi) yaman 
bir heccavdı. Ustura gibi keıkln 
ve alov gibi yakıcı diliJe, umanı· 
aın bütün ileri gelenlerinı hicndi· 
yor, berbat, rezil ve rtiııvay 
ediyordu. 
"Sıhamı Kaz:a,, adı Ue blr araya 
topladığı bu hic•iyeler, pıdiıahın 
bile eline geçmlı, hattl padiıah 
birgi.ln bu kitabı okumakla metgul 
iken, tahtıma yanıbe.şına yıldırım 
düşmü~tü. 
Nef'iniu dü9man1arı, başta Kaptanı
doryn Bayram Pat• olduğu halde, 
bu h i\diseyi hünkara bawka türlü 
tcfair etmişler, şairin kafir olduğu· 
nu Cencıbıbakkın bile bu ıuretle 
teyit eyledii{lni ve binaenaleyh 
onun idamı lazım gel~ceğini aöy
lemiılerdi. 
DördlincU Murat, bu lafları kandı 
ve Nei'inin boynu vurulmak Uaere 
celUida t11llmini emretti. 
Daha birkaç ay evveJ, ağzına 
avuçla milce•her doldurulan koca 
Nefi, bir yeniçerinin refakatinde 
eiyaıet meydanına giderken, yolda 
kızlarağaaı Ferhat ağaya raageldi. 
Ferhat ağa Nefiyi dalma 1&Ymi9, 
onu himaye etmitti. Böyle, bir ye
niçeriyle beraber, mah•un mahzun 
gidişini hayra yormadı n durup, 
ıordu; 
- Nereye böyle Nef'1 Çelebi? 
Şair, boynııDu bOktü Y6 padiıahın 
kendi hakkında Yermiş oldufu 
hUkmü anlııth. Kızlarağası acıdı. 
Nef'i, ıu idi, bu idi amma, gerçek· 
ten yerine konmaz bir ıairdl. Mu
hafızı ile birlikte, onu aldı, earaya 
makamınıı kadar götürdü. 
- Dur! dedi; telft.ı elme. Ben ılm
d i paıllşaha bir ariza yazar, ıonln 
affını dilerim. Umarım ki, merha
met edip, aeni bana bağışlar. 
Ve divirlini eline aldı, bir kalem 
rıkardı, bir tabaka da li:Ağıı çekip, 
arizayı yaımaya koyuldu. 
Nef'l, arabın harekatını dikkatle 

SON DAKİKA·- " 
TELSİZ HABERLERİ 1 
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TELGRAF, TELEFON, 

B elçi k a Kralı Kazaya Dair 
Malômat Verebildi 

Otomobil Faciası Bir Dakikalık Dik
katsizlik Yüzünden ileri Gelmiştir 
Bren, 29 (A.A.) - f1VJçre 

telgraf ajansının öıel aytarı Kra• 
liçe Aıtrid'Jn ölUmiyle oetfcelenen 
kaza hakkında ıu tafsilAtı •er• 
mektedir: 

Kazayı görenlerin dediklerine 
göre otomobil bir tUmaetln Uze· 
rinden atlamış, onbeş metre ka• 
dar bir me1afeyi hızla geçerek 
bir ağaça çarpmıı •e çarpıtma• 
nın tesirile Kraliçe otomobilden 
dııarı fırlamıotır. Otomobil bun• 
dan sonra yoluna devam ederek 
bir tarlayı geçmiı •e 1röle dUı· 
mUıtUr. Kral da otomobilden 
dııarı fırlamış •• otomobilde yal· 
Dıı ıöför kalmııtır. 

Kral, ilk Hraemllğl geçer 
sreçmes derhal karısına dotru 
koşmuo •• onu çağırarak kolları 
arasına almııtır. Fakat Kraliçe 
biraz ıonra ölmUıtUr. 

Lucerne, 29 (A. A) - Belçika 
kralınıo venbildlğl ilk izahata 
göre, kraliçe otomobilln banal 
yoldan geçm•kte olduğunu anla• 
mak için karta bakmak iıtemlt, 
kral da bir dakika için o tarafa 
doğru •illerek bakmak lıtemlı· 
tir. Bu bir dakikalık dikl<atıizlik 
otomobilin yoldan çıkm&1ına klfl 
gel mittir. 

• Stokbolm, 30 (A.A) - lıveç 
ekıralının yef eni olan Belçika kı· I 
rallçeıl Aıtrld'lo ölllmü dolayıslle 
kıral aarayda dört hafta y11 tu• 
tulmaıını emretmlıtlr. 

Başbakan Bir Diş 
Ameliyatı Geçirdi 

lıtanbul , 29 ( A. A. ) 
Beraberinde Saracoj'lu ve Dr. 
Araı bulunan Başbakan lımet 
lnönU bugUn saat 17 de diş mek· 
teblne gitmiı n mühim bir diı 
ameliyatı geçirml~tir • Buraya 
geldlilnl ıören ve haber alan 
bir çok vatandaılar Başbakanın 
diş mektebine gelmesi ıebeblnl 
öğrenmlıler alika ile neticeyi bek· 
lerniılerdir. Başbakan geçirdlkl 
mUziç ameJiyeye rağmen m•ktep• 
ten neıeH olarak çıkmıı ve halk 
tarafından &ıcak selAmlanmış ve 
uğurlanmııtar. 

Ameliyat mu•affakıy•tle neti· 
celenmlş Arıza zili olmuıtur. Sıh· 
hat Ye rahatı yeriadedlr. 

Satın Alınacak Tayyareler 
Ankara, 29 - Satın ahnacak 

yolcu tayyareleri için Alman, 
Yugoslav ve Fransız firmaları ile 
yapılan konuımalar mUsbet bir 
ı•kilde bitmek üzeredir. ............ ............. .......__. .... 

takip ediyordu. Tam, arizanın ya· 
rııına gelince, kızlarağaıının kale• 
minden, beyaz kağıdın üzerine bir 
damla eiyah mürekkep dügtü. 
Bir nllkteye bin oan feda '9der olan 
Nef'i, hemen oturduğu yerden ayı
Aa kalktı n: 
- Aman, ağa efendimiz! dedi; mu
barek teriniz damladı l 
Arap, attı dilli talrl baştan aşağı 
hiddetle aüzdü .. kli~ıdı, kaleml elin· 
den bıraktı .• ve: 
- Haydi, defol l dedi; ne hılln 
nrsa gör!. 
Vo ogUn (N ef'i), diltnin belllını 
bularak, idam edileli. 

Tıjlı 

1 

Bulgar Dış Bakanına T ev-
fik Rüştü Aras'ın Cevabı 
"Dostluk Halkası İçinde Bulgariıtanın 

Da Bulunmasını isteriz,, 
Dıı fılerf bakanı T e.fik Ru..

tD Araı Bulgaristan dıı b•kanı• 
oın beyanatı llzerlne Anadolu 
ajanıı muhabirini kabul ederek 
ıunları ıöyleml9tlr: 

Dostum M. Köae lvanof'un 
mUnaaebatımız hakkında bu ıabab 
bizim gazetelerimizde de lntlıar 
eden beyanatını btıyllk bir mem· 
nuniyıtle okudum. ilci uluıun 

karıılıklı itimat •• aaygıya lıti· 
nat eden doıtluk •e Hvıl içeri• 
ılnde yaıamasına temin etmek ve 
ıon zamanlarda ıraya giren bazı 
7anlı1 tefebhOmlerl dağıtmak için 
bUtUn ıayretlyle çahıacağı bak· 
kındakl sarih ıözler bizim 1&mlmi 
duygularımızın Ye arzularımıııo 
tıpkııı Ye ıamlml bir make1ldlr. 

T enik RUttU Aras cumurfyet 

1 
hDkiimetinln sulh si yaHtinden 
bahsettikten ıonra ıözlerine ıu 
suretle' devam etmlıtfr. 

Ka;ıılıkh iyi niyetlerle tabak• 
kule ettirebilmekle müftehir oldu· 
duğumuz dostluk halkası dahUln• 
de Bulgariıtan'ın bulunmHını gö
nülden isteriz. Aksi halde çok 
mllteeısir ve mustarip oluruz. 
Blribirlnl iyi tanıyan ve 11yan 
milletlerimizin 1e•gl içinde iyi 
ıeçfnmelerlne Çahımakladır ki an· 
cak vazlfelerimiıl iyi yapmlt olu• 
ruz. Ben de bu kanaatle çalır 
maktayım. 

Tevfik RUıtU Araı, beyanatı· 
aın ıonunda iki memleket gaze
telerinin, doatluk Ye iyi komıuluk 
arzularını yerJnı ıetlrmek için 
yardımda bulunmalarını lstemlıtlr. 

Dıı Bakanı Cenevreye Gitti 
Dıı itler Bakam Dr. Ara1, Baıbakana ••da ettikten ıonra Florya 

DenlzeYlode AtatllrkUn huzuruna kabul edllmft ve uzunca müddet 
görtltdllkten ıonra Floryadan Semplon ekıprHine blnmlıtlr. 

Florya lıtasyonunda kendisini Riyaaetl cumur •e hUkümet erkADJ 
•e arkadaıları uğurlamıılardır. (A. A.) ........................................................................................................................... _ 

Arnavutlukta Tevkif Edi
lenler Bini Geçti 

Kurşuna Dizilenlerin Sayısı lıe 
Yirmiden Fazladır 

Belgrat, 29 (Özel) - Bata Arnavutlukta takip edilmekte olan 
Flerl lıyam önderlerinden Rfza T1ero•a, Muıa katabasında yakala· 
narak arkadatlarile beraber öldUrlilmüıtUr. 

Buraya Tirandan gelen diğer haberlere göre, FlerJ isyanından 
ıonra teYkif odilenleria adedi birkaç bini bulmuıtur. Bütün ArnaYut· 
lukta örfi idare ilin edilmiıtir. Kurıuna dizilenlerin ıayısı J1e 20 yl 
geçmittir. Birçok Asiler de dağlara kaçmıılardır. Kalanlar da Tiran· 
dakl yabancı Sefarethanelerden himaye talep etmektedirler. 

Tirandaki Bakanlıklar •e 1aray muhafızları Uç mlıli arttırılmıştır. 
lıkodra'da gizli bir ailih depoıu bulunmuı ve birçok tevklfat da 
yapılmıtbr. 

Fıııdık ihracatçılarının Oyunu, 
Fiatları 5 Kuruş Düşürdüler 

Trabzon, 29 (A. A.) - Fındık ihracatçılarının bir oyunu ıonuçu 
kabuklu fındık flatları yirmiden onbeı kuruta dUtmUıtnr. 

Oretmenlerin mallarını aatııa çıkartmalarını fırsat aayan mutavas· 
ııtlar alıcı olmakta fakataldıkları malı Avrupaya çıkarmaktadırlar. 
Flatların daha fazla dUıUrUJmeıinden korkulmaktadır. 

Fenerbahçe Takımı Balıkesir'de 
Final Maçını 5-1 Kaza11d1 

Balıkesir, 29 (A. A.) - Balıkesir gurup blrinclliklerinln final 
maçı buaün 1aat 16 da . F enerbabçe· Balıke1ir idman yurdu ara1ında 
yapıldı. Maçın hakemi federaayon mUeHi&l B. NUzhettl. 

Fenerliler hakim bir oyunla ilk devreyi 2·0 lehlerine bitirdiler. 
ikinci devrede de Uç gol yaptılar. Buna mukabil Balıkesir takımı da 
bir gol yaptı. Ve oyun 5-1 Fenerbahçenin galibiyetlle bitti. 

Fenerlller bu akıam Bursa yollle lıtanbulahareket etmfıtlr. 

Ağnatoı 30 
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Ankara dan 

Tarım Bakanı 
Dogu illerinde 

Tetkikata Karı HavaH· 
ıinden Baılanacak 

Ankara, 29 (Öztıl) - T~"ım 
Bakanı Bay Muhlialn Yüksek 
Ziraat enıtltöıU Ye Bakanlık mll
taba&1ıılarından mtır.kkep bir 
heyetle Dogu illerinde yapacaiJ 
aezlye burada çok Önem Yeril• 
mektedir. Bakan, bilbaasıa, DoiU 
Ulerindeki pamuk, afyon, buğday, 
kendir, pancar Ye hayvancılık 
mıntakalarını gezecek, yapılacak 
yeniş ıslahatın esaslarını tesblt 
edecektir. Tetkikata Kara ve 
Karadeniz sabUlerinden başlana• 
caktır. 

Türkigeden Göç 
Edeceklerin 
Paraları 

Ankara, 29 - Dıı memleket• 
lere göçenlerin menkul ve gayri• 
menkul mallarını ıatarak elde 
ettikleri para bankalardan birisi .. 
ne bloke edilecek, paraların 
bloke edildiğine dair vesika 
gösterilmedikçe bunlara pa1aport 
Yerllmeyecektlr. 

Finans •• Ekonomi Bakanlık• . 
ları tarafından çeıitlerl t•yln 
edilen mallara bloke etti klerl 
para mukabilinde alıp g6tUre~ . 
)erden döviz heaabı lıtenmeyecelr, · 
d&•ize tAbi mal götürenler de. 
a6tllrdUkl•rl mabn dövizini m•m• 1 

lekete ıokacaklarana dair bir 
banka teminatı vereceklerdir. 
Gldecelderld yol •• gittikleri 
yerlerdeki geçinme masraflarına . 
tekabül ed•cek d&vlz umumi 
hükümlere tabi olacaktır. 

TUrklyede ikametleri mene• 
dilip mallarını taafiye mecburi• . 
1atlnde kalanlar Finans !Bakını• 
lığının teablt edeceği niabet ve 
ıartlar dairesinde dötlz mU1&a .. 
deıi alabilıceklerdlr • 

Sömikok F abrikaıı Pi ya• . 
saya Mal Çıkarıyor 

Ankara, 29 (Özel) - Sömikok 
antraıit fabrikaaı eylül sonlarında 
piyasaya mal çıkarabllecektlr.Fab• 
rika yılda 55,000 ton Türk antra· 
aiti, 500 ton benıin, 359 ton ma• 
zot, 2500 ton yol katranı lstlbıal 
edecektir. 

Antraaitlerln kalitesi Alman 
ve lngillz antra1itlerlntn UstUnd• 
olacaktır. 

Dişarıya Buğday 
Satalacak 

Ankara, 29 (Özel) - Ziraat 
Bank.a&ının silolarındaki buğdaJ 
ve bu yılın rekolte1i dahili lbtJ. 
yacı tamamen kHtılayacıtmı Y• 
dııarı buğday satılacağını haber 
aldım. 

Şimdid•n Fllstln Almanya'daD 
iıtekler vardır. ----

Baıma Örnekleri 
Ankara, 29 (Özel) - Aydın 

mmtaka1ında yetişen pamuktan 
Nazllli fabrikaıma konulacak nıa• 
klnelerle Rusya'da yapılmış olall 
pamuklu ve basma örnekleri 
Ankara'ya geldi. Çok beğenildi. 

Deniz TututablUr 
Iıtandard kumpanyasına ait 

olup batan petrol gemisindeki 
800 ton mazot denize yayılmıştır· 
Bu yamcı maddeyi ıöndDrmek 
pek kolay olmadığı için 1ahillere 
nöbetçi dikilmiı ve yangın çık• 
maması için tertibat alanmııtır. 
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f Ziraat Bilgisi ("') 

'" Uzümlerde 
Çürüklük 
Neden Olur? 

-1-
Tnıancılda baicılardan Ba1 Hik· 

metı 

KöyUnUze her geJlıimde bun• 
dan söz açmııımdır; tb:Umlerl her• 
bat eden, heJe yağıfh yıllarda 
bağcının belini büken (çOrUklUk) 
bağların belli baıh düımanla· 
r•ndandır. Daha çiçek zamanmda 
baılayıp TA .• Bağ bozumuna ka• 
dar sUren bu haatahk, mahıulUo 
ya11dan çoğunu alıp götllrdUğll 
gibi geride kalamm da para et• 
mez bir hale sokar. Ego b8lgele
rlnde H Marmara kıyılarındaki 
haAların birçoğunda görUlen çil• 
rükJUk doğru&unu ıöylemek llzım 
gelirae bu yerlerde bağcanın 

iti aanamasıodan barınabilmek· 
tedlr. Yoksa elblrliğl ile ve bUtDn 
lnceliklerile kavranarak yapılacak 
bir mücadele OzUmlerfo tek tane
sini bile çUrUtmeı. 

* 
Üzümlerdeki çOrUkltık ••Y• 

kurtlanma ödemlı adındaki bir 
böcUnUn marifetidir. Kııı omea• 
nın kabukları altında veya baıka 
ıeylerln çatlaklannda geçlrmlı 
olan 6demls'ln llk kelebekleri, 
bağların çiçek ıamanında boncuk• 
larından çıkıp uçuımaya baılal"" 
lar. Bunlar on çok bir 11antim 
ıenişllğinde ufacık esmer kelebek• 
lerdlr. Çiftleıtlkten ıonra diıllerl 
GzOm ıomaklaranın Uz:erlne daj· 
nık bir halde 3().40 yumurta bı• 
rakırlar. 

Bu yumurtalardan bir hafta 
•n çok on gtın ıonra llllçDcUk 
kurtlar çıkarak ılrdOklerl ağlar 
içinde yaıamıya koyulurlar. Bir 
taraftıtn çiçeği berbat ederken bir 
taraftan da bUyOrler. Ve bllyOme
lerl kararını bulunca 1alkımdan 
ayrılıp her biri bir köıede Kriıa· 
Ut olurlar. Bir müddet sonra 1Ju 
Krlzaltlerden yine kelebekler çı· 
karld bunlar ikinci ku9ağın ana• 
larıdır. Bu sırada UzUmler koruk 
hallol almııtır. Bu aefer de hepsi 
koruklarıo UıtUne yumurtlarlar. 

Çıkan brtıllar korukları delip 
içine ılrer. Bir taraftan içini yer
ler bir taraftan bUyllrler. Ve yine 
yukarıkl ıibi gUnlerinl doldurunca 
bir kenarda boncuk olup yine 
kelebek haline ieçerler. Bu kele
bekler UçüncO kuıatın analarıdır 
Ye bu ıırada UzUmler olgunlaı· 
bııftır. Onun için bunlar UzUmloro 
yumurtlarlar. Çıkan llrhlJar tlzU· 
bıU delik deşik edip çUrUtllr Ye 
bunların iılerlnl bitirdi mi yine 
asmanın kabukları araaına çekilir, 
rahatlarına bakarlar. Artık bu 
tırtıllar ancak gelecek sene kele· 
bek halinde çıkacaklardır. 

Böylece Ôdomialn Uç kuşak 
tırtıla üzümlerin çiçeklerinden 
başlayıp tA son aalkımlar topla· 
bıncaya kadar yerine göre da· 
ha kısa veya daha uzun bir 
bıUddet içinde bağa ıarar ya
Parlar. 

Ôdemlsln gerçi çiçekleri ve 
taneleri yiyerek geçindiği anlatı· 
lıyorsa da bizim ıikAyetimlze 
•ebep olan çUrUme bu yenlşten 
Ucri gelmez. Fakat kurtlanan 
UzUmlerden ıu ıızdığı içio bu 
8Uda ( Botritis &İnerea ) adındaki 
bir kUf mantarı Ureyerok asıl 
çUrUklllğU yapar. Bu suretle bir 
taraftan kurtlanan, bir taraftan 
ÇUrUyen taneler yumuıak bir 
:adde halinde akar. Hatta 

u )'U2den hmirJ taraflarm~u 

SON . POSTA 

Tal'ibl Mls&babe 

Haçlıların Şeytanı Pi yer Lermitin 
Desta~ı: Antakya Şarkısı 

Bu Şarkıda Dünyanın En 
Ağır Ve Sefil Mezalimi 

Terennüm Edilir f 
f 

.. 

Antakya ıarkısı, bizden ayrı 

yaıayıpta bizi dUtUnen aziz An· 
takyenln yHlı ıarkılarından biri 
değildir. Bu şarkıda; "yüzünde 
göz izi Yar • sana kim baktı yA· 
rim !,, diyen Kara oğlanın duygu• 
lu yllroğl yanmıyor. "Gönülden 
böğrUk bir ata mı bindin?,, di'e 
haykıran TUrk kadınının alevli 
özlemi, fırtınalı göroılde bu şarkı· 
da belirmiyor. Hattı o, Türkçe 
detU, Franıızca ! .. 

Fransız olmıyan, Fransızlaı· 
ma11ına da imkan bulunmıyan bir 
Türk yurdu lçJo Franıız do11tları• 
mız ıarkı mı beatelemiılerdir? •• 
Bu, böyle olmakla beraber hemen 
kaydedelim ki şarkı, orta çağdan 
kalmadır, haçlı orduları bir za• 
manlar, bunu aaldırıı marıı ılbl 
kullandılar. Orta çağ Avrupa11 
da onda kara taassubundan doğ· 
ma hınçları avutan afyonlu bir 
destan ahenıl sezdi. Şimdi An· 
takya ıarkıu, tarihin bildiği bir 
gUftedlr. Ne Avrupada ırlanıyor, 
ne Antakyada. 

Fakat bu ıarkının · ne oldutu· 
nu, neler aöylodiğlnl, kimin için 
yazılıp neleri hatırlattığını bilmek, 
bizim için faydasız olmasa gerek· 
tir. ÇUnkU onda binlerce TUrkUn 
kızgın gUnet altında Ye kıvılcıma 
dönmUt kumlar içinde yanan, 
yakılan ve ••• Yenen ct1etlerl 
yaııyor. 

Antakya ıarkısı, on birinci 
asmn yOz karaaı, tarihin de ebedi 
maakaraaı olan " Pierre L'Ermi· 
te ,. nln destanıdır. Bu adam, Ami· 
cenı papaılarındandı. Cücemsi 
bir boyu vardı. Kara kuru bir 
ıeydi. Yalına yak gezerdi. Beline 
iple bağlı kukuleteli bir manto· 
dan baıka bir ıey aeymeı:di. Bu 
ıeytan azmanı papas, Franaadan 
KudUae kadar gelmişti. laanın 
doğduğu, gömUldüğU yerleri ziya· 
ret etmiıti. O KudU11e varabilmek 
için' Selçuklular dJyarındao ıeç• 
mlı, Türklerin etmeğini yiye yiye 
oraya ulaımııtı. KudUste de ne 
çıplak ayağına diken sokan •ardı, 
ne kukuletaaına lliıon. Öyle iken 
yurduna dönUıte birçok yalanlar 
uydurdu. 

Hirlatiyanların zulüm gördük· 
lerini, kudUsUn lsIAm elinde harap 
olduğunu söyledi, Ustellk bir de 
dUı maıalı çıkardı, lıAnfn kendi· 

....................................... ---............. .. 
Bu hastalığa (balgam hastalığı) 
derler. Bununla beraber -itin baıı 
ödemiı böcllsündedir. 

. ~ 
Ödemis yağışlı yıllarda pık 

artar. Fakat bu diğer yıllarda 
daha çok g Uzel çarpar. Onun 
için her sene mUcadeJeıfni yap· 
mak gerektir, iti aavaamaya hiç 
gelmo1 •• Siz böylece düımanınızın 
adım, sanını, huyunu, ıuyuou, ıa• 
rarını yaıayışrnı öğrendikten sonra 
ona karşı gelmek ihtiyacını da 
elbette duyacak111nız. itte bu 
kurıı gelmek çarelerlol de gele .. 
cek ıefer anlatacağım. 

(*) Ziraat huauaundald mU9kOll•rfnl&l 
bire aorunuı. Son Poata'ıua ( Çiftçi ) al 
a:zo c•vap verecektir. 

Çiftçi 

sine g8rUntrek: 
., Piyer, aziz eY· 
IAdım. Git, benim 
patrikime 1elAm 
söyle. O 11ana bit 
mektup 'fire· · 

cektlr. Onu af, 
hıristiyan ülkeleri 

dolaı. KudüsOn 
dinıizler ( iılAm· 

lar demek ) elin 
don alınmasını 
istediğimi Umme
tJme anlat ,, de· 

dlğlnl haykıra 
haykıra yaymlya 

koyuldu. KudUı 
patrlklnden de 

gerçekten bir me'- H 1 1 • aç ı arın yıllarca kan dlSkUp ıap"t••I• calııtıkluı 
tup alıp papaya KudOıte Altın kapı 
getirmlıtf, g6rdUğU dUıU de an• Anadoluya geçti, bolle kadar 
latarak lslAm Alemi aleyhine bir yUrUdU. 

haçlı seferi açılmasını lstemlıti. lznlk, Selçuk Türklerinin elin· 
Iıte 1095 ıonbabarmda Fran• de idJ. Pierre L' Ermlt, ordusuna 

aanin Clermont kasabasında toJ>T bu ıehri Ye bütün Anadoluyu 
lanan bUyük kongre bu papaım yağma ettirmek lıtiyordu. Bu Dl· 
yalanlarından alınan ilham ile kU ile ıaldırıılara girifti ve Fran• 
YUcut bulmuıtu. Kongreye 14 aadan, Almanyadan, Macarfıtan• 
baıpiskopoı, 250 plskopoı, 400 dan, Bulgar.iatandan ıUrUp getll"" 
papaa ve birkaç bin ıövalye diğl ıUrUyU orada uğrattı. Ken-
gelmittl. Papa lk'nci Urbaln de dlsl ıUçlükle yakayı kurtarablJ. 
başkanlık yapıyordu. Garbı farkın mfıtf, gerJ dönerek 600 bin atlı• 
üzerine atmak, milyonlarca Adem dan ve yüz bin yayadan terekkOp 
oğlunu boğazboğaza getirmek edip Fransa kıralınıo kardeıf, 
kayguıunu gUdtn bu kongrede Normandlya dUkU, Ye Got Fröva 
lıanan doğduğu, dolaıtığı, çarmı~a dö Buiyyan gibi prenslerin ldare-
gerJldiği yerlerin hristiyan olma· ıl altında bulunan orduya karııtı. 
yan ellerde bulunmasından dolayı 
birçok gözyaıı dökUldU. Yürekler Pierre L'Ermirte, TUrklerfıı 
heyecana dUıllrUJdU, sonunda yenildiğini değil fakat KudüıOn 
Papa batından külAbını attı, Mısırdaki FAtamilor elinden alındı· 
göğsUnU yumruklayarak ortaya ğını aHrdU, feytanca entrikalarla 
çıktı, bar bar bağırdı : bu hAdiıenin ferefinl çalmaya 18• 

- Herkeı haçını yUkletmelf, vaştı. işte Antakya ıarkısı buıeref 
ldnın mezarına kadar dövUıe hırsızlığı yapılırken yazıldı, yine 
dövilıe gitmeli!.. Pierro L'Ermite'nln propaganda· 

Plyer Lermit meramına ermiı larile bir ineli Ayeti ıibl ağızlara 
d6mektl. Fakat o, imparatorların, yayıldt. 
kıralların, prenslerin KudUao var· 
makla kazanacakları ıerefl de 
kıskanıyordu, onlardan önce Iaa· 
nın mezarına kandU asmayı tasar· 
lıyordu. Bunu yapana, yapablUrae 
bir din kahramanı olacak ve 
1Upheslz, papalığa yUkıelecektf. 
Iıte bu hıra ile öne atıldı, ordular 

H11çlı ordularını pe• 

tinden ıOrQkleylp 

mahveden adam ı 
Papaa Piyer Lermlt 

top lan ma dan 
bir suru seraeri 
topladı, Züğürt 

Got ye adlı hl r 
baldın çıplağı 
da kendine uy· 
durup o don• 
suılar alayına 

kumandan yap· 
b, Almanyadan 
ıeçti, Tuna kı· 
yısını tutarak 
Macar ve Bul• 
gar ellerini do· 
laıh, lstanbula 
geldi ve orada 
kilise damların· 

dakl kurıunları 

bile söktürecek 
kadar hıraızlık 

yaptırdı, Bbana 
Jıların canlarını 

burunlarına ge• 
tirci.kten ıonra 

Haçlı orduıu her ele geçirdiği 
lslAm fehrinl yakıyordu, rastgeldlk· 
leri kadınların karınlarını mızrakla 
deliyordu, çocuklar• duvarlara 
mıhlıyordu. Pierro L'Ermite bütün 
bu cinayetlerin • yapanlara cennet 
yolunu açan • birer fazilet olduğu• 
nu söylüyordu. Antakya ıarkısı, 
onun bu telAkkilerlrıi birer birer 
ııraladıktan ıonra uzun sUren aa• 
Yaşlar sırasmda aç kalmış bir haçlı 
ağzllo tlkAyette bulunuyor: 

- Midemiz boş aılz rahip. 
Kolumuz açlıktan kalkmıyor. Din• 
aizleri kolaylıkla kesomiycceğiz. 

Plerr• L'ermlt, cevap Yeriyor: 
- Açmııımz? Bu n rı ıı l olur? 

Iıte önUnUzde yıgınla Türk öJUaU? 
Niçin yemiyorsunuz? 

Şarkıyı düzen ağız, onun bu 
ıözUnU ,u hükümle 11UslUyor: 

- No doğru söyledi. Bir 
haçlı aakor için Türk eti yemeği, 
biberli blrtavus kuşu kızartma· 
ıından daha tatlıdır J 

Ve Antakya ıarkı111 bu hnkum 
ile de kalmıyor, Türk ölülerinin 
ateıte naaıl kızartıldığını, kapışıla 
kapışıla naaıl yenildiğini de 
anlatıyor. ·· 

: M. T. Tan 
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Tavşancıl Uzüm 
/eri Ve Bir 
istek 

Memleket lktısadiyatında e 
bUyOk rolQ oynayan çavuş Uzüm 
bu yıl köyümllzdo çok boldur 
Fakat buna mukabil alıcısı v 
alikacııı pek azdır. Türk Ofi11 
bmlr üzümlerine bUyUk bir öne 
verdiği halde, latanbula bir bu 
çuk saat mesafede bulunan Tav 
ıancalın güzel llzUmleri müıtori11i 
kabyor. Bulgarlar eo aöt 
UzUmlerlni vagon vagon Al· 
manyaya satıyor. Fakat bu da 
onların mükemmel teşkilatı 
aayeıfnde yapılıyor. Tavıancıl 

köylUlerf böyle bir teıkllAta ve 
mahsulü harice sevkotmek 1 çin 
dUrDıt rehberlere mlıhtaçtır. Bu 
lıl Ticaret Odaaı veya Ziraat 
Bankası • buğday mnbayaaıı • 
gibi baıaramaı mı? Yapılacak b ir 
tek tecırUbenin iyi neticeler vere· 
cejioden eminlL Bu ıuretle mah· 
ıUI çllrllmez, memlekete binlerce 
lira glrmiı olur?. 

KöylUnUn ikinci bir isteği da 
ıudur: Iıtanbul hail yapıldıktan 
ıonra mUıtahsUler KadıköyOne 
körfez maUarını çıkaramaz oldu· 
lar. Evvelce, burada hal olduiu 
için bol mal çıkar, Karşıyakanın 
ihtiyacı kolayca Ye masrafıızca 
temin edilirdi. Hal, timdi kapa• 
lıdır. Kadıköy, Erenköy, Kıııltop-
rak, Üıklldar, Çamlıca gibi yer• 
)er birçok maaraflara ilrlp lıtan• 
bul halinden mal teminine çalııı· 
yorlar. Istanbul belediyeainden bu 
halin • hiç olmazaa • blr kıamının 
açılmasını dilerlı. 

Tnıancıl köylüleri namına• Ekrem 

Yanlı' Bir Posta Muamelesi 
Ben lmroz nnfuı itlerinin az• 

lığı dolayısile itleri çok olan Biga 
nllfus dalreainde yardımcı olarak 
çahııyorum. Imroz kadrosundan 
maaı aldıiım için her ay aylığım 
lmroıdakl mutomedlm tarafından 
bana gönderlllr. Imroz pıtası bit 
yanlıı yüzünden geçen ay alınan 
maaıımı hor zaman olduğu ıH: l 
doğrudan dotruya bana gönde· 
recek yerde Biga fcraaına yolla· 
aııış. Aybğım icradan lmroıa 
gönderildi ve epeyce de vakit 
geçti Bu yüzden haylı zara· 
ra uğradım. Bu yanlıı muamele 
Uzerlnde P. T. T genel mUdUrU· 
nün nazarıdikkatinl celbederlm. 

lmroı. Nüfua kAtlbl 
Süleyman 

.. ·-·- • ·-... ·------- ·=- • .... • .......... 
' . - . ' - . . :, 

Son Posta 
\'~ el aı , Hen ı ft al' t•Ht .. ı 

. l!:akUMtıye, taloeşme ıota1c. as 
l&TANBUL 

( 
... .. 

Gaıetemlzde eıkao yan 
Ye realml~rio biitfüı .hr.kla" 
aıahf.uı vo ıazeteml&e uil~ 

ABONE 
t e 3 ' Seae Ay Ay lt•1 

Kr. Kr. Kr~ . "' 
TORKIVE uoo 750 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 1220 710 
ECNEBi 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adre1 
deglştirmek 26 L:ur6ttur. .. 

2'~ 

Celen cvr•/c '""i '"'"it"'"'" 
Ulnlarden mea'ullret ehnmaz. J 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk , 

pul ilaveaı lazımdır. 

Poata kutusu ı 141 lataııbul 
Telgraf ı Sooposta 

• Telefon : 20203 
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Zengin Bir · Gün deyim-' 
- - ··---.-..:= 

Bug··n Her Tarafta Spor 
Bayramları Var 
1- Futbol 
2 - Atletizm 
3 - Kürek 
4 - isiklet 

Hasılatı HaYn Kurumana ve• 
rllmek üzere tertip edilen futbol 
turnuva mın ilk maçı buglio Tak· 
ıim ıtadyumunda baı~ayacaktır. 

lstanbul futbol ilkinde yer 
alan hlilUn kulüplerimizin l.ıtira• 

kiyle yapılacak olan Hava Kurumu 
maçtarına, Türkiye futbol birin· 
clliklerinde oynaması dolayısile 
lstanbulda bulunamıyan Fen r· 
bahçe iştirak. edemi}•ecektir. 

Üç gUn Uıtüste yapılacak 
maçların birincisi buglln Vefa 
Jlo Beykoz, latanbulapor ile de 
Beyoğluspor takınılan araısında 
yapılacaktır. 

Hava Kurumu maçlarına teş
kllAta dahil olmıyan gaynfedere 
kulOplerin de girmesi maçların 
eh mmi; tini bir knt daha art· 
tırmıştır. 

Mnçlara saat 3.30 da bafla· 
nacaktır. 

Atletizm Birincilikleri 
Başlıyor 

BugUn •• yarın dewam edecek 
olan Türkiye Atletizm Birinci· 
Ukleri Kadıköyde Feuerbahçe 
Stadyumunda Altıncı Balkan oyun• 
ları sahasında yapılacaktır. 

TUrklye Atletizm birincilikleri 
için memleketin muhtelif mınta• 
kalarmdan gelen otuz beşe yakın 
atlet lstanbulda Balkan oyunları 
için hazırlanan bir o kadar atle· 
tin i§tirakile yapılacak Türkiye 
birincilik mlisabakalarında bir 
kaç yeni Türkiye rekoru kın1maaı 
beklenmektedir. 

Bu rekorların daha ziyade 
atma •e atlamalarda yapılma11 
ümit edilmektedir. 

TUrklye blrincilik müsabaka· 
ları aeçmelerJ sabahleyin., nlhat 
müsabakalar da öğleden ıoora 
yapılacaktır. 

istanbul Kürek 
Şampiyon esi 

Istan bul Deniıcillk Heyetinin 

tertip ettiği lıtanbal KOrek ıa • 
plyonası bugiinkO Y enikapı sa• 
hlllerinde yapılacaktır. Ktırek 
tqwik mUsabakclannda aralarında 
bOylik rekabet olan kulOplerlmlzin 
kllrek ıampiyonaaıoda ıarfede• 
cekleri gayret deniz sporları için 
mfihlm bir har ket olacaktır. 

Kürek m sabakalannda başta 
giden kulnplerimizden Galatasaray 
ile Beykoıun bugtın yapacakları 
müsabakalarda birbirleri mağlüp 
edebilmek haft&lardanberl çaJ~ ... 
tıklarını göılinl\ de tutmak bu 
mUıabakalarm alzlediği heyecanl 
anlamıya kafidir. 

lu el Sa ga isiklet 
üs baka ı 

Güneş Kulilbfi tarafından 30 
Ağustos zafer bayramı mUo ıe• 
betile Ulusal Savga "MUd faal 
mllllye" iaml altında tertip edilen 
bisiklet mliaabakaame bogiln saat 
9 da Takıim Abidesi öntlnde 
başlanmıştır. Müsabakaya şlın· 
diye kadar lstaabul, Ankara, 
Kocaeli, Balıkesir, Eıklşehirden 
34 bisikletçi girmiıtlr. 

Milsabakiı T kaim Abideain· 
den başlayarak Şfıli, Mecidiye 
köyU, Maalak, BilyUkdere, Kllyoı 
köyüne kadar uzayacak, oradan 
ayna yerler Ozerind~ dönüt ya• 
pılarak Hnrriyet Abidesinden 
Silahdarağa, Eyüp, Deftedar 

yokuşu, Edirnekapı, Ramiz yo· 
Jile Floryaya gidllecektJr. FJor
yadnn dönüş doğrudan doğruya 
Taksim Abideslnedir.~ 

MUsnbakada birinci gelene bir 
g6n~ş kupası ile bir madalyon, 
2 inciden beılnciye kadar gtimüı 
madalyon, onuncuya kadar da 
birer bronz madalyon verilecektir. 

Yurt içinde Spor 
Haberleri 

Ün yede 
Ünye (Özel) - Çarıamba 

aençlerinio daveti Uurlne otuı 

beı klıillk bir kafile halinde 
Ünye TDrkıpor takımı Çarıam· 

ı0uı grluk fuıboJcuıan oir ıauça ou=ıumaoırn evve& 

SON POSTA 

Büyük Bir Orman 
Yangını 

Bolu, 29 (A. A.) - G6ynllkd 
bOyOk bir orman yangını çıkmıı 
Ye ateş ç saatlik bUyllk bir 
kıımı yakmııtır. Yangının killi rl 
kasabaya düımeye baılamıştır. 
Ateı klttlkçe yaklaımaktadır. Bo
ludan Göynllğe arazozlar gOnd 
rilml§tir. 

Son dakika rllıgir istikametini 
deA'litlrdlA'f için yangın Cenuba 
döamOştUr. At•ı ilerlemektedir. 

Bolu, 29 (A.A) - Göynük il· 
çeılnde llç gündür tahribat yapan 
orman yangını bu gece de ıön• 
dllrlllememiştir. Yangın GöynUğUn 
hah ve kuzey ormanlarmdan iler• 
leyerek kuzeye doğru y8nelmiıtir. 

Hava Kurumuna 
1000 lira 

Ankara, 29 (A.A,) - Adım 
bildirmek lstemylen bir vatandaı, 
bugtın hava kurumuna bin lira 
yardımda bulunmuştur. Hava 
kurumu bu yardımı fiikranla kar
şılamışbr: - - ..... -·- ·----
baya gİtınİftİr. Çarşamba saha· 
ıında yapılan oyun güzel olmuş• 
tur. Oyunun yirminci dakiknsmda 
Ünyeliler ilk sayılarıııı yapmışlar 
ve çok alkışlanmıılardır. 

Ünyelilerin hakimiyeti ile 
başlayan oyunu:ı otuzuncu daki· 
kasında Ün; eli: er ikinci ıayıln· 
rını da yapmışlardır. Ilk devre 
bu suretle nihayetlenmiıtir. 

lkinci devrede Çarşambalılar 
fazla gayret ıarfetmişler ve bu 
arada Ünyelilere bir serbest vu• 
ruı verllmiıtir. Ünye kalecisi 
bunu kurtarmıştır. Oyun Ünye· 
illerin iki sıfır galebesile bit· 
mlştir. 

Ünyelil•rin oyunu halk tara• 
fından çok takdir edilmiştir. 

Su ığırlukta 
Susurluk (Özel) - Balıkesir 

idman Birliği ikinci takımile, Su· 
sığırlık idman Yordu ikinci ta· 
kımlan arasında bir maç yapıldı. 
Yirmi beşinci dakikada Suuğır· 
lıklılar ilk sayılarım yaptılar. I .k 
devre böyle geçti. 

ikinci devrede lkl taraf da 
büyük bir gayfet sarf etmiş ise 
de oyun bir sıfır B ... lıkesirin mağ· 
lôbiyetUe bitmi§tlr. 

Anmlyada 

Antalya (Özel) - Elmalı spor• 
cularile Antalya Akdenizj Spor 
kulnbu arasrıda yapılan maçı 

Antalyaiılar sıfıra karşı yedi sayı 
ile kazanmı§lardır. 

Aksu ile Antalya arasında 
50J kilometrelik bir bisiklet ya• 
rıvı yapılmııtır. Bu yarJıa yedJ 
müsabık girmiştir. Birinciliği Be
kir. ikinci.iği Hakkı, üçUnclllüğO 
Süleyman kazanmı~lardır. 

30 Ağustosta Ha\ a Kuruma 
menfaatine Akdeniz Spor KulU
bile Llae ve Alay takımları ara· 
moda futbol mUaabakalan yapt
lacakhr. 

Futbol Birinciliği 
Maçları 

Adaaa, 29 (A. A.) - Çuku,.. 
ova ıamplyonu Toros•por, Kon
yayı 6 • 21 DlyarıbekirJ 5 • 1 ye
nerek mıotaka pmpfyonu ol
muıtur. 

• Eakişehlr, 29 ( A. A. ) - -:). 
çlincll grup ıamplyonluğu fi nal 
maçında Eaktıohlr Demirspor 
kulubU 2 • O ile Ankara Gençler 
Birliğini yenmiılir. 

Tepebaşı Belediye Bahçesinde 
Bu akşam ıut 21 de 

KARAGÖZ 

Atueloı 20 

Musolini Yeni Bir Ce
v 

(Ba tarafı 1 inci yOı:d•) 

amamazlığını nlattıktan ıonra, 
ltalyanın, ulualnr kurumunun dört 
Eyfiil toplantısında hazır bulunaca• 
ğmı açıkça bildirdi. Anlaııldığına 
sıöre Italya, bu toplanbda taarruza 
geçecek Ye Habeşlıtanı mutlaka 
bir Italyan müsteml kesi yapmak• 
tan ltalyayı hiçbir kuvvetin dur
duramıyacağıoı hısykıracaktır. 

Muıoliniye göre vaziyet açıkçı 
fUdur: 

" - Hobeılstao tamamen geri 
kalmıı Ye esarete mahldim blr 
yığındır. ltalya buglln mUstemle• 
ke lhtlyacile kıvranıyor ve bu 
ıobeple Habeıistanı çabucak eli• 

.ne geçirmesi şarttır.,. 
lngllterenln, ltalyaya kartı 

çahk kaşh davranmasına gelince 
Musolinl diyor ki: 

" - lnglltere bizim Afrikada 
yapacağımız ıeylerden korkma• 
malıdır. Ona hiç zarar gelmiye• 
cektir. Bbim Afrikada uğraıma• 
mız, Avrupayı alakadar etme• 
melidir." 

Ve Muıo:ini bu ı6ılln0 ıu 

sert cümlelerle tamamlıyor: 
"- Eğer Habeşistanda yapa• 

çağımız işlere engel çıkarılmak 
l tenilirıe bir cihan harbi daha 
patlak verir.,, 

lugllt renin, Afrikada bir 
harp yapmamo&ı için ltalyaya 
karp iktisadi abluka kararı 
alınması için lngilterenin Ulus• 
lar soayeteıine yapmak iste• 
diğl teklife gelince; MusoUnl 
buna da .cevap vererek diyor ki: 

11
- Bu zecri tedbirler, ortalığı 

kermakarıtık eder ve Avrupayı 
bir felaket harbine aUrUkler. 
Herhalde Uluslar kurumunda 
böyle bir felaketi istemiyenlerin 
aayısı daha çoktur. Esaıen ltalya 
muhtemel bir ekonomik ablukaya 
karşı bUtftn tedbirlerini vaktinden 
evvel almıştır.,, 

Musolininin izahlarından ıonra 
bakanlar kurulu şu kararlara 
varmıştır: 

1 - Yabancı memleketler 
üzerine yapılınıf krediler mecburl 
olarak hUkfımete devredilecektir. 
Yabancı eaham Ye }'&baacı 
memleketlerde çıkarılmıı olan 
ltalyan eshamı ylizdo bet faizli 
yani hazine bonolarına mecburi 
surette tahvil edilecektlr. 

2 - Üç yıl içinde hiç bir 
temettU, yatırılmıt sermayenin 
yUzde altıaını geç.miyecektir. 

3 - Gerek hükumet, gerekse 
özel kurumlar tarafından çıkar• 
rılmıı olan nAma muharrer yahut 
hamiline alt her nevi uksıyonla· 
rın temettu ve faizleri üzerine 
yüzde on resim konulacaktır. 

4 - Kollektif nakliyattan 
kullanılan bütün nakil vaaıtalara, 

gazojen motlirlerl ile tıliyecektir. 

Afrikaya Gönderilen Yeni 
Kuvvetler 

Napoli, 29 (A. A.~ - Uana 
ye Aurora •apurlan, çok miktar• 
da harp gereçl ve asker ktt'alan 
yUklU olarak gece1eyln Muıavva'ya 
hareket etmlılerdir. 

Öğleyin de lrkanya vıtpuru 
keıif ve bombardıman uçaklan 
yllklenerek aynı yere yollanmıotar. 
Akşam Uıtn Kolombo vapurile 

28 Blrlnclteşrin fırkasına mensup 
2,000 den fazla siyah sıHmlekll 
ile General Umberto Somma ve 

V erd· 

1 

Duçe'nin özel mil ad sile tr m• 
petçl o larak orduya yazılan J 3 
yaşınd ikiz iki kardeş yola çıka· 
caklardır. 

ltalya Us mi k 1 rlnden 
BEnlerce Kişi Keçmı, 1 

Londra, 29 ( A. A. ) - Deyll 
Telgrafın Adleababa ytarı, ltal• 
yan sömfirgesindeki y rll kıt'alar 

orasında birçok kaçma •ak'aları 
olduiunu haber vermektedir. 

Aytar, 8000 ldşlnln kaçtığını 
teyit etmektedir. iki bin Eritrell, 

ym ıı:amanda atları v eşyalarilo 

6000 Somalili Habeılller tarafına 
geç mitlerdir. 

GUney yollarmda çalııan 2,500 
Somalili İfçlnln de, •ıcak •• ağır 
ite karşı gOndeliklerinin aıbğı 

dolayıslle kaçtıkl n .anılmaktadır. 
Kuıey cephesinden kaçanların 

Habeş vatanına bağh oldukları 
ıanıbyor. Bunlar Ubyada çahımayı 
kabul ediyorlarsa da Habqfıtana 
karii hareket etmeli reddetmlı· 
lerdir. 

Bu kaçma vakalarmı, Italyan 
çevenlerinln yal nlamıı oldutu 
habrlablmaktadır. 

ltalyanın Slparltlerl 

Londra, 29 {:A.A) - Taymlı 
g~zeteal northampton kontlufun• 
da ki bir f abrib.aya, ltalyan ordu• 
su için 100,000 çift kundura ıi· 
pariş edildiği ve yakında yeni 
siparişler~n yapılacat-nı yaı:ıyor. 

lnglltere ile ltalre 
Anlaşıyor mu? 

Londra, 30 (Özel) - Muıoll· 
ninin Bolzanoda aöylediğl slSder, 
Italya ile lngiltere araıında bir 
anlaımıya imkin •erecek mahl· 
yette telAkkl ediliyor. Bu lmkAn 
kendini gösterecek olursa iki 
de•let Habeş • ltalya iıhadı şu 
günlerde uyuf8caklardır. 

Fakat lnglltere bir yandan 
da her ihtimale kartı tedbirle• 
riiıl almakta deyam ediyor. Mal· 
ta adasını uçaklara karşı koru· 
mak için techizat gönderllmif, 
bfttUn aakert meı.untyetler veri 
alınmııtır. 

Cenevre toplantısına gelince, 
Inglltere, Habefistanın ulular 
kurumunda çıkar:ılması hakkında 
ltalyanın yapacağı teklife fiddetl• 
karşı duracaktır. 

Fransanın Bttarafhk Kararı 
BeAenlllyor 

Pariı, 30 (Özel) - Baıbakall 
L!val Bakanlar Kurulu toplantı· 
eında, Fransamn, Habeş• ltaly• 

işinde bitaraflık slyasaıandaa ·~· 
rılmıyacağmı •e loglltere1e Utı'" 
hak etmlyeceğinl söylemiş, bU 
ılyaıa çok beyentlmiş •• Heryo 
tarafından da tiddetle mndaf a• 
edilmiştir. 

Gazetelerde Franaamn bit&'" 
raflık politikasını şiddetle mttdr 
f aa ederek diyorlar ki: 

11 - Fransa, lngUtereaia ta• 
rafına geç~miyecıği ğibt, ltal1a>'1 

A a· da zorlayamaz. franaa, wrup 
1 

1118 başma felaketler gelme111e• 
için bttaraf olmak mecburi)'•'" 

tlodedir. 
Eden Lawal lıo GarUtecek 
Parlı, 29 (A. A' - Ceoevr•~~ 

gldecek olan Eden'ln tinllmtlzdc 
pazartesi gfinO Laval ile 16rftte-' 
ceği teeyyüt etmektedir. ~ 

Sinemasında~...-. ARAV 
1935 - 1936 mevsimi filmleri için 

Yapılacak llAnnt seferberliği hakkındaki meşher yarınki 
saat 15 den itibaren açılacaktır. 

Her hafta Cuma, Cuıaarteat, Pazar alkfamlara ~1------~ DUhully• serbesttir. 4m----~ ... 
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Vaziyet Gittikç Vahimleşiyor, işler 
Gittikçe zaket esbediyordu 

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

Herkeı endiıe içinde idi. Bu lerde de tahribata glrişmlşl rdl. 
iki fstiUi kuvvetine karşı nasıl Hor tarafı birdenbire korkunç bir 
tnuknbele edilebilecekti. havadis kaplamıştı. Yunanlılar, 

Namuı, ıcref ve memleket ertesi glln (Aydın) a gireceklerini 
kaygusile dlljllnenlerin bu vaıkm llfina başlamışlnrdı. 
laziyetlerl, memlekEıtin zararınn Aydın; endi e ve ıstırap için· 
Çahşanları bUyUk ümitlere düşU· de idi. Halkı ve askerin etrafım, 
rUyor; mukavemet kuvvetlerini korkunç bir propaganda ıebek si 
lcôkUnden kırmak için bunları çevirmiıtl. Yunanlılar hesabına 
l&k rler arasında da zehirli pro· çalışan bu propagandacılar; tOrlD 
Pagnndalar yapmağa ıcvkedi· yalanlar va dUzenbazlaklarla as-
)'ordu. 

kerio dağalmaıına sebebiyet ver· 
Vaziyet, pek nazik vo vahim d B 

hır hal almııtı. Selçuk mewkiin· mlşler i. u nazik Taziyeti halka 
d hlsaettlrmemek için, fırka kuman· 

eki allah dopoıu, o civardaki 
ruınlnran yağma tehdidi altında dona miralay şefik Bey tarafından 
kalmıfb. Bu sırada lzmirde bulu• ıabıtanın nefer ılbiseel giyerek 
ilan Nadir Paşadan 56 ıncı ve nöbet beklemeleri ımredilmlı, 
57 inci fırkalar kumandanlığına donlyeler audlrilmiştJ. 
lki telgraf aelmiıtJ. Nadir Pa5a Bu ıırada iki ltalyan propa• 
bu telgrafların birinde, (fırkaların ıandacısı da Aydına gelmiı; 

iıgall talebi için, halk araunda 
teıvikata girlf miıti. 

Fırka t\mera ve zabitleri bir 
taraftan, memleketi tehdit eden 
esayitsizliği kar ılamıya, diğer 
taraftan da cereyan eden muzır 
propagandalan kırmıya çalışı· 
yorlardı. 

Bu sırada, pek çirkin bir hA• 
diıe zuhura gelml~U. Aydın HUl"' 
riyet ve itilaf fırk31ına mensup 
olanlar ( lstanbul oteli ) albndakl 
gazinoda toplanıyorlar; zabitanın 
milli müdafaa teşviki hakkındaki 
fikir ve tcşebbtıalerini uzun uza· 
daya mllnRkaıa ediyorlardı. Burada 
konuıulan sözler, derhal Rumlar 
Te lngllizler aramnda flyu bulu• 
Jor; lnglllz mUmesıili, birbirini 
mUteakip hllkfımete Ye kuman• 
danlığa müracaat ederek: 

(Arkası nr) ile hal Ye ae yaziyetlerde) oldu• Aydının Itelyanlar tarafından 
iunu ıoruyord~ D~erlodo d~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ltalyanların nerelere kadar tıgal 
•tıniı olduklarını 6ğrenmek iaU· 
)ordu. 

Birinci telgraf, çok garipti. 
Duımana esir olan bir kumandan, 
lcaba ne gibi bir mecburiyetle 
hu telgrnfı çekmiıtl? •• lzmlr tel· 
arafanesi, Yunanlıların elinde idi. 

Verilecek cevabı 9Uphes:z on• 
lar öğrenecekler; istllti kuvvetle· 
l'lnl bu vaziyete göre sevku 
idare edeceklerdi. Yoksa bu tel• 
traflar; Nadir Paıa namına Yu· 
tıanlılar tarafından mı çekilmlttl?I. 

lzmir fıtilaıının beılncl gl1ntı 
'<unanlılar (Torbalı ) yı da işgal 
'lınfşler; Aydın lıllkametf ne doğ· 
tu da ilerlemek lıtidadı g6ster• 
lııltlerdi. Bu sırada ( Söke ) de 
bulunan ltalya kuYTetlerl kuman• 
~anı orada bulunan 135 inci alay 
unıandanı kaymakam Mazhar 
~Ye resmen bir tezkere gönder· 
ibiş; " Yunanlılar, (Aydın) ı fıgal 
~tnı,k için ( Selçuk ) tan geçel"' 
hrse, buna harben mani olacağını) 
lldı rmlı ve buna pfahen de te
~lnat Yerml9tl. Fakat biraz sonra, 
'Qlr ltalyan yllzbaşısı yine Mazhar 

'Ye müracaat etmiş: 

1 
- Burada fayet biz Yunan

~lara karşı bir mUaademeye mec• 
Q Ur kalırsak, bize yardım etmek 
tere bir kuvvet verebilir miılnlz?. 

Diye garip bir ıual lrnt eyle• 
lblşt1. ltalyanların her ild mllra00 

t~atini de ihtiyatlı tellkkl etmek 
'tenıdi. ÇllakU Italyanlar, Antal· 
t'Yı lıgal ettikleri gtındenberl, 
,•kıp ettikleri alyasetle kendi 
terlerine daima tllphe celbet· 
~1ılerdl. Bu meselede ltalyanların 
unanlılarla anlaımıı olmaları 

ft•k muhtemeldi. Buna binaen 
alya.nların bu teklifine hiçbir 

te\' 
t ap verllememlı, Harbiye Ne· 
lltetinden istizan edllmlttl. 

) Aradan çok geçmemiş, ltal· 
a~nlar •erdikleri ıöznn kıymetini 
~ •term(flerdl. ltalyan kuvvetleri 
,_,"'nıandanınm, alay kumandam 
,. llıbar Beye tahriri Ye şif ahi 
y'dltt temlnabn erteu gtına 
1 llnanlılar (Selçuk) u lıgal etmlı· 
~ ... 'Y 
ta~ unanlıları harben durdura• 
b •rını vadeden ltalyanlar dıı; 
ttrıun Uzerine, beı kilometre ıe· 

)e çekilmiılerdi. 
~ \' unan orduıu ilerisinde giden 
te~ çeteleri derhal Selçuktnki 

nelijl rajma etmifl•rı köy• 
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1922 den başlar. Bu ebedi erginli· 
ğl blıe veren yUc başkumandana 
onun blltnn &ilah arkadaılarına 
ve eziz şebltlerlmlzo bin minnet 
Ye ıUkranl 

Bütün Memle et Şen· 
lik lç·nde 

BugUn bütün memleket bq· 
tan baıa 30 Ağustos zaferini 
kutlulamakta, her tarafta coşkun 
tezahürat yapılmaktadır. Istnn• 
balda daha sabah erkenden bU
tlln halk, geçit reaml yapacak 
olun kahraman ordunun geçecetl 
bllyUk caddeleri doldurmuttu. 
Geçit reami Beyaııt meydanın• 
dan itibaren ıu dakikada batla• 
mıı bulunuyor. Ve kahraman 
askerlerimiz, siz ıu satırları okur• 
ken halk tarafından candan al· 
kıflanıyor. Bugünkü bUyllk ııçft 
r~smine ordu, askeri mektepler, 
Üniversite ve diğer halk teıek· 
klllleri tıtirak etmoktedfr. 

BugUnUn Eğlenceler 
Programı 

Buglln ıUndUz, her kazada 
müıamereler, konferanslar ve eğ
lenceler tertip olunmuıtur. Oıkll· 
darda, halk partiıi merkezinde 
bir konser ve temıil •erilecek, bir 
doktorun, hava taarruzlarından 
korunma mevzuu etrafında ver .. 
ceği konferanı dinlonecek ve 
buna ait olmak üzere bir de 
film gösterilecektir. Beıiktafta 
tiyatro verilecek ve Beyoğlundakl 
Bom on ti, Taksim, Cumhuriyet, 
Marmara ve Saray bahçe)erlndı 
muhtelif eğlenceler yapılacak, 
dif er bütün kazalarda, rozet da
ğıtılacakbr. Rozetler bugün, tınl-

ustos ! 
versiteli bay ve bayanlar tarafın· 
dan dağıh1maktadır. Karagfim· 
rUkte de aynca ıpor eğlenceleri 
hazırlanmıştır. 

lstanbul vo Beyoğlu Halkevlerl 
de bu nkşam halka bodava piyes
ler seyrettireceklerdir. 

Yine bugUn oaat Uçte, Harbiye 
mektebinin bu yılki mezunlarının 
kılıç kUfanma törenleri yapda· 
cakbr. 

Bundan baıka dildz Ye sa· 
~rlar cemiyeti akıam nstU 
Filoryada buyuk bir kır eğ• 
ltncısl ve balo tertip etmiştir. 
Buglln için Şirketi Hayriye vapur .. 
ları, bütün ücretleri yarı yarıya 
indirmişlerdir. 

Bu alqam Çubuklu bahçesin
de bUyUk bir sllnoet dUğUnO 

hazırlanmıştır. Bu eğlencelerden 
maada bugfin bUyOk bir spor 
hareketi vardır. 

Alhncı Balkan oyunlarJJe ali· 
kadar olan Ttırklye atletizm 
blrinclllklerl bugün baılamııtır. 
Bugftn için diğer mmtakalardan 
35 atlet gelmf 9tlr. 

Bundan baıka, Yenikapıda, 
Türkiye ]direk •e deniz ıporlan 
birincilikleri yapılmaktadır. 

Akıam Uıttl de, hava kurumu 
menfaatine olmak tbere 12 kulll· 
blln fahri lf tlrakilo yapılacak 
olan futbol maçlanna baılana• 
caktır. Gece büyük fenw alay• 
ları vardır. 

Bugünle baılayan bava haf· 
taıı için de, mtUealdp her· 
gtln de, bOyUk tjlenceler tertip 
olunmuştur. Bilhasl8, hava kuru· 
mu kuvvetleri, bunun için bUyUk 
programlar hazırlamıılardır. 
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Sayfa g 

Ordu Terfi Listesi 

Rütbeleri Yükse en Sü
baylarımız Kim erdir? 

Cümhar Başkanlığının yüksek 
taıdikfnden geçen ordu terfi 
llıteıinin neşrine diin başJamıttık. 
Bugün de diğer kısımları ne~re 
denm ediyoruz: 

Plgade Tegmerıllllnden Yüz· 
başı lığa: 

Muhiddin Kasımpaşa, Saim Erzu· 
nım, Arif Çanakkale, Sadullah 
Manastır, Salahattin lstanbul, 
Baıri Üsküdar, H. Nazimi Kıbrıı, 
Muhittin Serez, Hilmi Unkapanı, 
Atıf IstanbuJ, Vasıf lstanbul, Hak
kı Manisa, Rasim Mardin, Kemal 
Erzurum, Nuri Keıan, A. Hikmet 
Manastır, Tevfik lstanbul, Ali 
Erzincnn, A. Rıza Aktehlr, lhıaa 
Eyüp, Cevdet Iıtanbul, Muam
mer Manaıtır, Hulfııl Bozllyllk, 
Besim lstanbul, Muhsin Çırpa, 
Zeki Istanbul, Tevfik Dlyarıbeldr, 
M. Kazım Erzincan, Ferit Çatal· 
ca, Klzım Fatih, CeYdet Van, 
Faik Çanakkale, Sabri SiYas, 
Mebruk Trabluı, F. Kemal Ka
dıköy, Huarev Edirne, M. Nihat 
Manisa, A. Şadi Gömfllcine, Ti· 
llp Çankırı, H. Zekli Üıkildnr, 
Kemal KilidOlbahir, H. Hüsnü 
Bilecik, Mehmet Niğde, Talat 
Ortaköy, Neşet edlrne, Sadık 
Elbistan,I Ali lstanbul, Necati 
Manaıtır, Gafur Debreibali, Ni· 
yaıi Tikveş, Sami Malatya, Na· 
auhi Kırklareli, Cemal hmir. 

Plgade asiegmenliğinden 

tegmenliğ~: 

1. Hakkı Dodrice, Halil F tttlb, 
Ihsan Malatya, Refik Nişantaşı, 
M. Emin Musul, Niya!İ lıtanbu!, 
Raaim Iıtanbul, Ş. Dursun Bu,.. 
dur, M. Mater Istanbul, Faik 
Istanbul, Raik Erzurum, M. Nuri 
htanbul, Suat Iıtanbul, C. ismet 
Erzurum, Mümtaz lstanbul, S. 
Sabri Sivas, Sadettin Bursa, Fa
ruk Istanbul, Yaşar latanbul, M. 
Heper lıtanbul, Saim Erzincan, 
Lnfl lstanbul, Muhtar latanbul, 
Tevfik Istanbul, C. Yenicoğlu 
Edirne, Nadir Manisa, Necati 
lstanbul, Celilettio latanbul, 
Suphl lstanbul, M. Şe•ki EIAziz, 
FaUo Edirne, Rahmi lstanbul, 
Ferit lıtanbul, 1. Zihni Istanbul, 
CelAI Haçln, Azmi Urfa, Lıml 
Istanbul, Nizamettin lzmir, A. 
Neı'et Bursa, Kemal latanbul, 
Eıref Kastamonu, Kemal Erzurum, 
Seyfi Edirne, Sabri Tokat, 
Ekrem Iıtanbul, Saim Iıtanbul, 
Lütfullah Istanbul, Hilmi Islan· 
bul, Lntfl Ereğli Osman 
Erzurum, Nasır l&tanbul, Hayrot· 
tin Iatanbul, Ali Sinop, M. Na
im Ellılı, Seyfettin Istanbul, 
Bekir Adana, Muhli• Iatanbul, 
Rn,uı Burıa, Bahaeddin Istanbul, 
Mustafa Bursa, Abdurrahman 
Harput, H. Hilmi T ekirdağı, 1. 
Hakkı lıtanbul, lbıan Ilgar Is· 
tanbul. Haaao Erzincan, Kemal 
ÜıkUdar, Fuat Bandırma, Sedat 
Trabzon, Enver Iatanbul, M. 
Hakkı lıtanbul, Muatafa Istanbul, 
Şahap latanbul, Tevfik latanbu), 
Cemal Buraa, F ebml Kilis, Hay• 
rettin Iıtanbu1, E. Şaban Iıtanbul, 
Kemal Erzincan, M. Rıdvan Kü
tahya, Ziya GUr Iıtanbul, Mu· 
harrem Erzincan, Saim lıtanbul, 

Saffet Trabzon, A. Etref Konya, 
Nazmi lstanbul, Vahdeddin latan• 
bul, Vehbi Erzurum, Nail Orhan• 
gazi, Sabri lıtanbul, Zeki Kütahya, 
M. Zeki lıtanbul, Nadir lstanbul, 
A. Cevdet lstanbul, CelAl Bayburt, 
Burhan latanbul, Bahaıttln Erzu. 
rum, M. Lütfi Kayseri, A. ŞUkrll 

Sivaa, Nurettin Erzincan, Mehmet ' 
Erciş, Niyazi lzmir, Hüseyin Revan, 
Necip lstanbul, L Hakkı Bolu, 
H. Yekta Iıtsnbul, M. Lütfi 
Kastamonu, Mehmet Denisli, 
LUtfi Bayburt, Ôzdemlr Kars, 
Milat Edirne, Yusuf Erzurum, 
Nurettin Kocaeli, O. Nuri Istanbul, 
M. Fazıl Erzincan, Zakir Erzurum, 
lzı Alp Menteşe, A. Nihat lstan· 
bul, Rüstem Erzurum, Ziyaettln 
Bursa, Talat Istanbu1, Mithat 
Dfyarıbekir, Faruk lstanbul, Şa· 
habettin Istanbul, Selimi Islanbul, 
lbrahim Ankara, M. Zeki latan· 
bul, M. Kemal lspafta, H. Milnir 
lstanbul, Selami Iıtanbul, Naci 
lstanbuJ, Fahri Konya, Burhan 
Istanbul, Lütfi lılanbul, H. Cahlt 
latanbul Bedrettin meraf, Adnan 
lstanbul, Mahmut Erzurum, Se· 
)imi Çorlu, Arif Iıtanbul, Naci 
lstanbuL 

Siiuarl Binbaşılı1cta11 Yar
baglığa: 

Abdlllhallm Kemıh 
•iirlarl güzbaıılılctan blnba• 

şılıla: 
lımall Bosna 

.Siioarl Tegmenllkt11n Yils· 
haşılığa: 

Salihaddin Üsküdar, Meclt 
Istanbul, Halit lstanbul, Mustafa 
lstanbuJ, Bahaettlo Manasbr, 
Hamdi Edirne 

süvari Astegm11nllktt1n Teg• 
menliğ•: 

M. Emin lıtanbul, Muzaffer 
Iıtanbul, Sırrı lstanbul, M. c .. 
melettin Urfa, Hidayet Bolu. H. 
Sedat Istanbul, Nimet lstanbul, 
A. Zeki Istnnbul, M. Emin lat. 

Topçrı binbaıılıldan ıarbar 
lığa: 

M. Ali Üsgllp, Nazmi Bozca• 
ada, Mahmut Kilis, Haydar Bur1a. 

Mühendis sübag A. topçrı 

hinbaşılıktan garbaglıia: 
H. Ekrem Hayri laanbuL 
Topç• ılabo1ılıkta11 61,.baıılığr.: 
Ali latan bul, Kimli Sine er lı· 

tanbuJ, Emin Trabzon, A. Faik 
Trabzon, Hakkı Istanbol, Osman 
Beşiktaş, Burhanettin Fatih, 1. 
Hakkı Trabzon, Eşref Bandırma. 
Musa Salim Erzurum, Suphi Şam, 
N. Erkal lstanbul, Hikmet EyUr, 
Ziya Harput, N. YaldızgUr Ha~ .. 
dar, Hayrettin lstanbul, H. lbrı: · 
hlm Erzincan, Hayri Oral, Taht 
Prepol, M, izzet Konya, M. "At f 
Beyazıt. 

Mühendis sübag topçu güz· 
baıılıktan binba.,ılığa: 

Ahmet Salih Konya. 

Topçu t•gmenlikt•n güzba· 
şılığa: 

Muhtar lıtanbul, RDttU lıtar
bul, Naıif Kammpaıa, Raif De· 
nlıll, SamiBeken Beıiktaş, Cem · ı 
Praşova, M. Şevket Enurur.1, 
lsmail Hakkı Lüleburaaz, Ahmet 
Hilmi latanbul, Hayrettin Ham 1t 
Kemal Ortaköy, Sedat Demlrtr 3 
GUml\lcüne, Lütfi Edirne, Tab ·r 
latan bul, Yekta Erıurum, i't.. 
Hamdi Preırin, Abdullah Çarıan· 
ba, Snlp Trablu&, Hayrettin S c.· 
llnik, H. Sabri Manastır. 

( Arkuı var) 
____ __....._._._._. ........ ---···-···-··---.. -
r 
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Biat Denizlerinde 
Tiirkler Yazan: 

M. Turhan 

Piri Reis- Murat Reis - Hadım Süleyman 

Amiral Silveyra, Askerlere Kaçmama
ları için Boıuna Haykırıp Duruyordu 

Kale burcuna çıkınız, gldltlml 
Hyredlolz. Baıtardaya adım attıtım• 
dan bir çeyrek ıoora deYlethl nzirla 
ıize tUkOrdO~OnU afSrecelulnlz. Bu 
tDkürOk, srtllle o'up 7ClzOnDıre çarpa• 
eaktır. 

Ve aellm nrmedea yClrDdO, ıalo, 
nu geçti, merdinnJerl Jnml1e batlad 
' O aıre.da bir çift 
parlak gös, oda· 
lardan birinin ka· 
pı aralıtından onun 
topuklarına takıl· 

mııtı, adımların :c 

ardında yanık ya
nık .OrGnlyordu. 
Bu Matmazel Ja• 
nın, timdi Madam 
dö Sllnyra diye 
anılan srüHI kızın 
ıözlitfl itil ve o; 
TOrk zabltlnla can· 
lanmıt bir çelik 
heykel gibi 70rü
y01ünil seyreder• 
ken içini çekiyor• 
du, mırıldanıyordu •• 

- Bu da bir 
Safer Reı .. Yapılııı 
ona ben:ıl7or. Aca• it 
ba her Tark böylı ı 

lalan yapılı mı olu4 
ror? Ö1leyae vay 
blslm amlraJın ba• 
fıDa gelenlere! .. 

Elçlmıl bir öde• 
fÖren ıubayın d•· 
dltl gerçek çıktı, 
ODUD filoya dön
mHinden blra:ı son• 
ra bombardıaıaa Kale dunra üzerinden Safer ReiH onap vıren Vlı 
batladı. AJlardan• Ruva böyle bir teklifin Hadım V ulr tarafındaa yapılma11 
beri özeallerek ya• llııageleoeğini ıöylemlıU. 

pıJan o sıra sıra lıtlbktmlar TOrk 1 Run Ilı çarpıtmayı zahmete deter 
fUoaunun yafdırdıtı demir n at•ı bir it aaydıf'tDdan muhiaaranın idare• 
ratmuru altında altllt oluyor n orayı ıial kendi •tine almııta. Fakat ilk 
ıağlam bir aığınak ıaaıp ta yOrek p•k· diziye Jlne Safer Reisi, ikinci hatta 
llAlle TOrklerl karıılamı1a hazırlanan da Toramanı kumandan yapmııta. 
aıkerler çil yavr111u albl datılarak Saferin 1t billrlltlne, J•tltlltioe ıü· 
ka~t'ye kaçıfıyorlardı. nnlyordu. Toramanı da fU ıuaı 

11raıında sınamak ve yararlık gBate• 
Amiral d8 Sllnyra, bu atef yat· rlne yDkleltmek lıtfyordu. 

SON POSTA 

Türk işçilerinin 
Yaptığı ilk Planör 

Ankara, 29 (A. A.) - Türk 
lıçllerinln yaphğı ilk plAnör Kay· 
eerldea Ankaraya getirllmlıtlr. 

Ayrıca Türk kuıu için Sovyet 
Ruıyadan siparlı edilealplAnörler 
ve para,litler de gelmlıtlr. 

Uçak Haftası 
Ankara, 29 (A. A.) 30 

aj'uıtoıtan itibaren 5 eylüle ka· 
dar olan hafta uçak hafta1ı ola• 
rak tesblt edilmiıtir. Bu hafta 
içinde bUtnn bava kurumu ıube·. 
leri mahalli duruma göre mUsa· 
mereler ve e~lenceler ve eğlenti· 
ler tertip edeceklerdir. 

ita/yanların Yeni 
Üssü Bahrisl 

Atina, 29 (Özel) - Avlonya'· 
nın karşısındaki kUçUk Sason 
adasında f talyanların bir H11U 
babrt kurmakta olduklarını Yanya 
jandarma kumandam iç Bakanlıia 
telgrafla biJdirmlttir. 

Yunanistanda Yaka· 
lanan Komünistler 

Sofya, 29 (Özel) - Atlnadan 
"Poıledna Poıta,, gazeteılne bil· 
dirildiğine göre, Selanik, Drama, 
Kavala, Serezde ordu ve gençlik 
arasında komUoiıtlik propağan· 
dası yaptıklarından ötllrtı 200 
kiti tevkif edilmittir. 

Küçük Andıaşma 
Toplantıda Üç Önemli 
Mesele Görüıülecektir 
BUkreı, 29 (A.A)- Yaran Yu· 

sıoılavya'da Bled'de toplantılarına 
baılıyacak olan küçUk andlaıma 
dalmt konıeyinin toplantıaı, siyasi 
çevenlerl ilgilendirmektedir. Bu 
çevenler, görüşmelerin başlıca 
mevzuunu, Trianon muahedesinin 
sUel maddelerinin tekrar gözden 
geçirilmesi, Habsburg'iann tahta 
dönmesi ve Sovyetlerle olan ilgi· 
ler meseleılnln teşkil edeceğini 
ıanmaktadırlar. murunun naaıl olu dinecetl•I, lıtlla• (Arkaıı var) 

•&mlann çöküp ~kds~ar da~ hrk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
edllmemHlnl bot yere ha7kırıp duru• 
yordu. Fakat alevden bir 101 yapıp ta 
onun Gzerlnden 7Grlmlye, ada7a tar• 
manınrmlye ha:ıırla•••t gibi ıörDnen 
TGrk flloıundaa u1akJaımak, kalealn 
,Ukdk n blrkac kat duvarlara arka· 
lıa1ana aaklanmalr, Portekl:ı a1kerlerl 

lst•nbul Evkaf müdüriyeti il Anları 

Değeri 
Lira K. 
200 00 

Pey paraaı 
Lira K. 

15 00 

için biricik tılkQ olunrmlttl. Ölenler• 175 00 13 13 
d•n baıkaaı kUml kOme kaçıyordu. 

Çemberlltaıta MolJa Fenarl mahallesinde Vezir 
hanı altında 42 sayılı odanın 1/3 payı. "3998,, 
UskUdarda Kefece dede mahallesinde Karaca 
Ahmet caddesinde eski 50-52 yeni 245 sayılı 
dükkAnın yarım payı "1286,, 
KUçUk Mustafa paıa Molla Husrev mahallesinde 
Kllçük Multafa Paıa caddesinde 69 No. lu 
dUkkAnın 1/14 payı. "382 l /3875,, 
Hocapaıada ve mahallesinde Orhaniye cadde
sinde 46/21 No. lı dükkanın l 29600/3. 1 J0.400 

lıtlhklmJarın böyle blrıaılamı1a• 
cak bir biçime ıokulması Uzerinı 

filodan undallar, babalar indirildi, 
karaya a1ker çıkarılm17a baılandı (1). 
Artık kaleden batka yerler n btıtUn 

72 86 , 22 

ada Tlrk a1kerlala eliae ıeçmlt 166 67 12 50 
demekti. Fakat harp, heal.1 baıhyordu 
ÇOnkG safer, cucaYlak bir adanın 
alınmulle defil, kalenin dGtUrOlme• 
ılle bOtDaleamlt olacaktı. 

payı. "5335,, 
Yukarda yazılı paylı mallar dört hafta ara ile açık arttırmaya 

çıkarılmııtır. Üıtermesi 9/9/935 perşembe günü saat J 5 de komfı· 
yonda yapılacaktır. Iateklilerln yUzde yedi buçuk pey paralarile 
mahlôlAt kalemine i•lmeJeri. (4604) 

Kültür Bakanlığından: 
1935 • 1936 dera yılı için ilk. öğretmen okullarına parasız yatı 

talebesi alınacaktır. 
1 - lıteklilerlo fU ıartlara taıımaları i'erektlr. 
A - TUrk olmak. 

Halbuki lcale, çnrilmHl mUmkOn 
olmıyan bir durumdaydı. Üç tarafı su 
ile kapalı olup yalnız bir yanı kara
daydı. Suyun çnlrdltl tarafları ••I 
kumullara vı bir de o dar botaza 
dayanıyordu. Oralara donaDmaaın 

raklaımuıaa imkan yoktu, htl• o, 
kayalarla yer yer beaeklenalt olan 
botazda biiyilcek kayıklaraa bile 
aerbe1t dolaımaaı mOmkln detildl. 
Bundan atorn kale7e yalnız bir eep· 
heden hUoum etmek Jcap edl7ordu. 
Bu ctphl lH genit hendeklerle, iç 
ııra kahn Ye yükHk dunrla örtDlll B - Orta okulu iyi veya pek iyi derecede bitirmlf, llae blrlncl 
bulunuyordu. ·nya ikinci ıınıfını iyi yeya pek iyi derec•de geçmiı olmak, 

Kaledekilerin l:otas yolile iç taraf· C Ul 1 k k 1 i l l ·1 .. 
fara haber uçurmalarının <SnilnU almak - uaa are ter er n n yı igi öğretmenler kurulundan sap• 
için oraya bir iki dftıı:üne nnd~I tanmıı bulunmak. 
sokmak lıtenllmlttl. Llkln kaleden D - Y aıı ilk öiretmen okulları öğreneğinin saptadığı çağda 
bu aandallara kolaylıkla ok, tat n olmak. 
ku. şun yağdırıldıtı için iıter istemez E - Tlnel Ye beden1el aağlanlığı, okullara gönderllmiı olan 
• fikirden geri döntildD. Adanın rapor örneğlae sıöre, okul doktoru tarafından aaptanmak. 
karı :ııadakl topraklara uker çıkar- 2 - Şehit çocuklarile yetimler UıtUa tutulacaktır. 

Ağuıtoı 30 

'~----'•-•_n,_b_u_ı __ a_._••_d_l_Y_•_•_ı __ ıı_ın_ı_._,. _______ ,I 
Cloıl 

Beyaz peynir 
Kaıar ,, 

Kuru Uztım 
,, kayısı 

Uryani erltl 
Zerdali 

Salça 

Reçel 

Zeytin yağl 
Sabun 
Soda 

Makarna 
Tel ıehrlye 
Arpa şehrlyı 
Un 
Nişasta 

Pirinç unu 

Tereyağı 

Miktan Beher kiloıunun 
muhammen ffatı 

1170 40 
400 60 

3920 22 
1030 50 
900 40 
500 30 

1360 45 
2460 70 

1850 38 
13550 26 
3550 10 

6900 26 
1350 26 
120 26 

1300 15 
650 35 

2700 30 -------1320 100 

Muvakkat 
teminatı 

54 

142 

43 
130 

344 

256 

Cerrabpaıa, Haseki, Beyoğlu, Zeynep Kimli, Emraza ıtlhreYlye 
ha1taneleri için lazım olan ve yukarda clnıl, mlktan, muhammen 
fiatı ve muvakkat teminatı yazılı bulunan 18 ttırltı ylyecılr redl 
bölOme ayrılarak ayrı ayrı açık ekıiltmey• konulmuıtur. lıtıkll 
olanlar gelip enakını levazım mlldllrlllğUnde &'Öreblllrler. Elulltme
ye girmek için de 2490 No. la arttırma ve ekalltme kanunuda 

vealka ve sarasında göıterllen muvakkat teminat makbuz ••J• m•• 
tubile beraber 6/9/935 Cuma gti!lU aaat 15 dı daimi encOmende 
bu!!1nmalıdır. (8.) "4829,, 

* * 
Litre Kilo Adet Be•er ldlo.unua ••••kket 

muhammen flatl teataab -Sut 2000 12 18 lira 

sadeyağ 
Zeytin yağı 

Keame ıeker 
Horus faaulyeaJ 
Nohut 
Mercimek 
Soğan 
Şehriye 

ince tuz 
Makarna 

ıso so 
o 30 o 38 

10 u 

------------------------0 200 o 31 
o 50 o 15 
o 20 o 14 
o 30 o 14 
o 150 o 6 
o 10 o 25 
o 40 o 4,5 
o 50 o 25 

Soda o 40 o 1,5 16,50 " 
Adapazarı patateı 

Salça 
Hoıaf hk Uz Om 
Kayiıl 

Beyaz peynir 
Yetil ıabun 

,, beyaz 
Dosya plrl:ıcJ 

Piıkllvlt 

o 200 o 7 
o 10 o 43 
o 20 o 23 
o 20 o 45 
o 30 o 37 
o 20 o ıs 
o 100 o 26 

10 ıoo o 26 
o 50 o 30 

Yumurtıa o o 2000 2 ' 
--------------------------Um on 0 o 300 2,50 

o 50 o 5 
o 50 o . 5 
o 50 o 5 

Sakıı kabalı 
Taze bezelye 
Pir Ha 

Patlıcan 
Domates 
Taze fasulye 
lıpanak 
Semiz otu 

o oo ~o 3 4 
o 100 o 6 
o 50 o 15 
o 50 o 1 
o 40 o 5 

---------------------Ekmek o 3100 o 10,5 26 

Koyun eti O 900 O 50 34 

Taze Uzllm O 200 O 20 
Elma O ıoo o ~ 20 
Armut O 80 O 15 
vı,ne o 50 o 20 
Çilek O 80 O 50 
Portakal O 00 400 3 

" 

" 

" 
" 

Klraı O 50 O 20 14,50 " 
Ka~uo ve karbuı O O 300 1~ 

Edirnekapı ııhhat merkezi için bir aene içinde IOıumu olaa 
ve yukarda miktarı, beher kilosunun muhammen fiatı ve muvakkat 
teminatı yazılı bulunan 41 çeıit yiyecek sekiz parçaya ayrılarak 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartname1i levazım mOdOr• 
lüiUnde görUIUr. Eksiltmeye girmek için de 2490 No. lı arttırın• 
ve eksiltme kanununda yazılı veılka ve hizalarında göıterllen mu• 
vakkat teminat makbuz veya mektublle beraber 10/9/935 Salı ı• 
nll ıaat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. "B.,, u5051,, __ .• .----

makta ı.. hiçbir fayda ırörUlmedl. 3 - Bu ıartlara uygun talebenin bağlı oldukları okullara 

çonko herıer. Sultan, via Ruva, hemen baı•urmaları sı•rektlr. "2384,,' 115110,, ~ Jladık&Jd8 AÇll8D Sergi~ 
a1ker • hep kalede toplanmııta. On· -----~------------- ,- U 
ları orada eıı:mek gerekti. ----------- h lk za 

Hadım SOleyman Paıa, bir Vlı Dr. ETEM VASSAF Sinir v• akli Kadıköy Hanamlar Bloki n Dikit Evinin Hnelik ıergiel yüksek • ımıb 
haıtalıklarl mütehaHısı açılmııtır. 4/9/3S tarihine kadar görmek eerbHt n lıtifadelidlr. Tale 

8 

(il B~s~ yelkrn '• de ,aramleD d~ . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~b~I~•~·~~~~~~ 
aanma Hlluaaa ••rllea addır. na .ı. lu Orbaa B.. artımaaa T!_l.21i>IJ 
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liemen hemen diyebil c tim ki; 
bunu yapan resaam, ıankl evveli 
benim tabloma ılSrmOf.. Sonra, 
bunu kopye •• 

Kulağının birini dalma bizden 
ayırmayan Sait Bey, karısının bu 
SÖzlerh::den herhalde bfiyllk bir 

2a hissetti. Onu, daha fazla 
&6y' etmemek lçin derhal ıözfinU 
kesti: 

- S 'zln beyefendi ile tanıt" 
llıayı pek arzu ederdim. Acab , 
Pek geç mi avd t ediyorlar? •. 

Dedi. 
- Efendim... Kendileri... Bu· 

rada detiller.. Uzunca bir seya
hat için .•• 

Bu aefer de sözU, Suzan Hanım 
kesml ; ve b na bllyük, h m de 
Cidden büyük bir hizmet etmiıtl. 
Parmağınıo uca Ue ayağımdaki 
lakarplnl ri gösteriyor: 

- Seitl.. Bak hanımefendinin 
1 arplnlerine. itte, r yıp arayıp 
da bulamadığımız forma. Dedi Ye 

lonra bana aya kabıcımı tarif 
ttirmek istedi· 

Salt Bey, dandD. GUHimsedL 
- Tarif e hacet ef ndim?. 

~anrmefendinin, zaten bize borç· 
arı var. Y arm ak am, bb. tqrif 
derler. EYvel , bir çayımızı 

içerler. Sonra da beraberce oraya 
il deriz. 

- Hah.. Bu, çok iyi. V allahl 
kocacığım, ha.zan zekim takdir 
derim. 

- Lfttfeder iniz HinmefendJ. 
Bu teklifl kabul etmem, za• 

~Utt ldJ. Hakikaten Sait Beye, 
lldei ziyaret etmek elzemdi. 

Misafir kaldıkları T okatlıyan
:a. yarın akşnm hem borcumu 
h deyec k, biJ' çaylanın içec ktim; 
t eın de onları ayakkabıcıma gö· 
U ecektim. 

)#.. 

ç Bu karar erildikten ıonra 
bok durmadılar, gitliler. Halamla 
~t ~aber, onları kapıya k daı teşyi 
~ıkten sonra tekrar salona gel• 
'. KUçük bir dedikodu yap• 
ktan kendimizi m ned medik. 
Söz , balam bafl dı: 

1 - lft f.. K n içipte kızılcık 
~beti, diyenlerden biri daha. 
t \>allı d mc ğız cayır cayır 
tşlere yanını~ 

~ - Evet. Pek ~imarık bir ka• 
• halbuki Sait Bey ••• 

tı~ - Aman kızım; o kadın pma
d,İı ınımarık degil. Parça parça 
~ · Allah, zavallı damJD yar-

cıaı olsun. 

~ - Fakat, ha)·ret ediyorum, 
8• Sait Bey .•• 

4\ıı - Hiç hayret etme kızım. 
~ ah, insanın basiretini bağlayı

tlyor. 

~ite, biz de böyle olmadık mı? •• 
adderat, kızım mukadderat._ .. 

Odama çıkbğım zaman, ıöy· 
e öyl ndim: 

~el;- ukadderat.. fıte. Şarkın 
lll felsefe vo teseJrislf.. Ben. 
tc~r Beyle izdivacı, en acı bir 
it ~rly tle kabul etmiştim. Ya 

ey, ya bu zava:tı? ... 

G" • Gece y rı ınd o ıonr • 
L oılerimi kaldırdım· Saate 
ıttı Ü ' S hl. Ç buçuğu be geçiyordu. 

ı,11 ll~tlerdenberl meoaya dayalı 
~e dır eklerim &ızlamıştı. Birer 
k." gözden g çirdiğim şu iSnUm· 

lllbı not defterine karşı, bir anda 
s rnde bir kin uyandı. 

on defteri de kapattım. Öte· 

1 
f 

kilerin üstüne fırl thm. V sonrn, 
hepsine blrden kuvvetli bir yum· 
ruk indirerek: 

- Şarlatanhk.. Meler, bun· 
lerın hepıf bir ıerlateulıktan lba· 
retmfı. 

Halhukl hay t.. Baz n bUtUn 
kaideleri, bütün nazariyeleri, dUs· 
turlan, niıam rı ve hatti.. Ka· 
nunları bile altllıt eden hAdi1elor 
ve fırbnalar yar tan hayat.. O, 
bam bqka bir teY miş. 

Df ye bağırdım. 
Blitiln ınaaanın Uattindo ileri 

topladım. Ko:tuğumun altına aldım. 
ıesaizce mutfa~a inCJ"ek bUynk 
çamaşır ocağının içine attım. Bir 
kibrit çaktım. Kibritin alevini, 
koyo tirş kaplı bir dcft rln ke• 
narına uzattım. ince bir olev, 
kızıl bir yılan gibi şahlandı. 
Sonra bu alev, öteki defteri rfn 
Ustünli yeledı. Elimde sönmüş 
kibritin çöpünü, • Uç senelik ha
yatımı, &ayfaları arasına gömdü-
ğüm o • defterleri kaplay du· 
mnnın Ostune attım. Arkama 
b kmadruı mutfak kapısından 
çıkar k knpıyı sımııkı kapadım. 

K lbimde binken hislerimin 
ve klıılerimin dağılacağından 
korkarak ecele acele merdiv n
lerden çıktım Beyaz bir kurdeli 
il bağlı olan diplom mı çıkardım. 
Masanın UstUn attım. Şu s tırları 
yazmıya başladım. 

- 11/12 NI an 1931 • 

Almcınyada. Esenbah tehrinde 
· (M~' ut Yuva Kurm ) mektebi 
müdiresi Frav Lilyan' ; 

Frolayn f .. 
Me tebi:cizde Uç ıen geçen 

tahsil mUddetimde bana öğrolU· 
ziğin eeyl rlu, hoyatt hiç.bjr 

tatbllc kabiliyeti olmadığım. pek 
cı bir tecrUb ile anladım. Kurdu· 
ğum yuvada, m ruz kaldığım hi· 
dlsat kar ıund ; • vaktilo - a a• 
mın bllyllk an mın gU tlikleri na• 
znriy lcri t kip tseydim, bJç 
1Uphesiz ki hakikat n mes'ut ola· 
caktım. 

Eğer sizin 6ğrettiğiniz züppe· 
ce nazariyeleri tatbike kalkışma• 
anydım; bedb ht olmıyacakhm. 

Mekt bioizdeu, blrlncilikl~ al
dığım t f tlı diplomayı aize iade 
ediyorum. Bunu alımz da - hani 
yazı odaruıdn, yazı mas nuın ar• 
kasında, kapısı elinde bir demet 
zambak tutan ( masum bakire ) 
lımlndckl tablo ile ISrtfilmOı olan • 
o, gizli odanızın ( aşk mfbra hı ) 
ismini Y rdiğinlz kliıesine asınız. 
Yazık bize.. Yazık Oç enemlze .•. 

( Mes'ut yun kurma) mektebinden 
birincilikle diploma nlan bedbaht 

Emel Rıza 

* 
• 14 ni1&n • 

Suıana lstediil gibi bir iıkar• 
pin ıımarladıktan sonra Sait Beyle 
Takıime kadar bfr tek ıöz ko
nutmadan ıeldlk. He en veda 
etme lure idim. Birden Sa·t 
geyln yal•arır gibi tltireyen Hılol 
işittim. 

- Kapah yerlerde, epeyce ıı· 
kıldık. Bir oto o Ulo latinye ıırt· 
lar.na kadar tıkıak, blra.ı haYa 
alsa • 

Daha cevabı ı beklemeden, 
orada duran bir takılnln kapı· 
sanı açmıı; yine 7alY1rır gibi 
ylizüme bakmıfb. 

Şoför, ikimize birden baeını 
uz.atmıf; davctkir bir nzlyet al· 
mııtı. Hiç tllphedı k1 timdi burada 
yapılacak Un afa, pek gUIUnç 
clac ktı. 

B şımı ydim. Seasizce araba· 
ya gir rek köıeye yeri vtim. Salt 
B y do bana mukabil köıeye 
yerleıth 

- latinyeye. 
( Arka11 nr ) 

SON POSTA 

c 
C. MUddelumumtllGlndenı 
fstonlıulda oldu~u onlaıılon Rluı 

C. Müddelumumtai lımall Nnclnln he· 
men memurlyetJmlze müracaatı. 

J:I. 
TUrk hav kurumu Arnavut• 

k6y 'ubealnden: 
3 EyltU S nh ıllnO eaat 9 dan ıa

ba&a kadar deYam etmek Ozer• Bebek 
babçeainde bir eğlenti tertip edilmlttir. 

mik, danı müeabakaları, halh ıar• 
kıları ve birçok •llenceler :yapılacata 
bildirilmektedir. 

• Hava kurumu Taksim 'abeah 
81-8·35 Cumartesi gOnO hııva ku· 

rumu menfaati.ne Takaim büçulnde 
btlyök eğlenceler tertip edllm!ıtlr. 

O gece Ruıyadan ııelen ye ilk 
defa göıterilecok olan tayyare filmi 
DarUlbedııyi ortiatlerl tarafından tem· 
sil, saz, muzlk 'l'C birçok eA'lenceler 
bu unduA'u blldirilmektedlr. 

Önemli Bir Bilmec 
Kızılay Cemiyeti Eminön kczası 

herkeıten ıo uyor: 

ı~s "';::ıE""':'M~R~E-KJ 

Bu k~Hmeyi dotru okuyanlar yu· 
karıki çerçeveyi keıılp kelimenin 
coğruıunu ov adreıl rlle Kızılay 

Eminönü kaxa başkanlı~ına 5 Eylül 
akıamına kadar sröndcrsinJer. 

Kelimeyi dokru yar.anlard ıı b;,. 
çok kiliye 7 EyUU Cumnrhısi akonmı 
Takılm bahçesindeki KERMESTE 

k t metli hediy ler Yerilecektir. 

Evlerde, hus i h t uelerdo &Cl• 
ıız sO::ınet yapo.r. 'l'edavi ç bok
tur. Büyllklerin işlerine dev • 
mına. m ni olm z. B ikt !J Erip 
npartımanı. Telefon: Kabin 44895, 

eY 4062l 

1 tanbul 4 Unc icra memur
luft nd : 4/81935 tarih vo (1797) 
No lu g z tenrzl 12 i el 1ayfaaı ın 
1 inci 6iltununda Emniy t S odı 
alt açık arttuma llinındn 4 dOkkin 
vo bahç si olan karair ey denilecek 
yerde yalnız 4 dQkkinı ol n b hçe 
denllmlı oldutundan taablh olunur. 

#D!ii1Elm9' Ye 1 çıkb 'G!~ı:m::ı~ 

AVCILI Ye 8 ll C 
1 

Avcı M hmut S lih Fi: 40 

lstanbul 3 Uncu icra memur
luQuadsn: Dairemi.si 933 - 4 11 
ı yılı doıraıı ile Tarab1a Beyoğlu 
c dduJnde SS No.da kırma ts inek 
Uç buuaı 6 • 9- 935 cuma rliııl 
ıut üç lle dlSrt araıı birlnd 
açık arttırmaıu len edllecefl d .. 
talip o wın mah llbade bUU' 
bulunacak mura mllracaatlan Ul 
olunur. (434) 

Dr. .KUTiEL 
Karaköy Topçular eadd11i No. IS 

Kayıp - TOrklyo it Bankası 
Adapua.n ıubeai de ldı ım 204·50 
lirahk ve 30 m yıs 935 tarih •e 
7530-28 numaralı .,.. 50 t•frlniaıınl 
93S Y deli llmDbıbfll kaybettim. 
Yenlıinl alacağımdan Hkfılnlo hlk
mO yoktur. (483) 

GQlban• ha1taneafncfe atiler Muı• 
tafa otlu. lbtabla Karuulu 

Sayfa l i 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme 

den: 
o 

ı ye 
1 - Temyiz mahkeme i için ynptınl cak demirbaı e ya YI 

mefruşatın kapalı zarf u uli} 1 açılau e iltmeaine bir firmadan 
başka talip çıkmamaıına ve çıkan talibin d noksan şerait dolayı• 
ılle ekslltmeyo kabul edilmemeain bina n bu it 2490 numaralı 
kanunun 40 ıncı madd si mucibince yeniden kapalı zarf usuli1lt 
ekıfJtm~ye konulmuıtur. 

2 - Yaptırılacak eşya v mefruş t rtnameslnde miktarlara 
yazılı yazıhane koltuğu, daktilo Ye k tip mas ·, dolap, saldalya 
Ye maruken sandalye olmak üzere 12 clnı ve kalemdir. 

3 - Tahmin bedeli 36,580 liradır, 
4 - uvakkat tominat 2444 Ura olup Malıandığl makbuz YI 

ya Banka mektubu olması IAzımdır. 

5 - Eksiltme 9 Eyllll 935 pazarte&l gUnU 1&at 14 de YekAI 
levazım mlldfirüyetinde toplanacak eksiltme komlsyonundaet 
yapılacaktır. 

6 - Eksi'tmeye girecekl rin zeyil ıartnamenin 1 inci madd~ 
ılnde yazılı belgeleri tek ifleriyl bir~ıkte vermeleri ıarthr. 

7 - Teklif mektuplarının nihayet 9/EylUl/935 Pazartesi gUn8 
saat 13 e kadar Komisyon R feliğ:ne imza mukabilinde verilmeel, 
posta ile g3nderecekleri l bu saate kad r yetişmek Uzer• iadeli 

taahhUt'U mektup ıekliode gönd rmeleri H d z rfm mllhUr mum11 
ile iyice knpatıimıı olması lazımdır. 

8 - Bu işe ait artname ve r simleri 185 kuruı bedel muk&<t 
bfünde Ankarade levaZlm mildDrly tinden lıtanbolda Adliye Leva• 
ıım memur!uğundan lzmir ve Samsunda Cumhuriyet MUddeiumu• 
miliklerioden alınabilir. "2225,, 114886,. 

f tanbul 4 üncü icra Memurluğundan : 

namına birinci derecede ipotekli olup Yeminli U~ ehli vukuf t rafından 
tamamına 1912 lira kıymet takdir edil n Beyoğlunda Firuıağa ma-o 
halle Jnd Beyoğlu caddesi K lyoncu sokağında eı 1 92 mükerrer 
92 mükerrer 92 mükerrer 92 mükerrer 92 yeni 2, 88, 90 No. lu 
iki dUkkinh bir ev çık rttırm ya vazedilmiş olduğundan 7110/935 
tarihine müsadif Pazartesi günü a at 14 t n 16 yak dar dairede birin• 
ci arttır icra dilcccldir. Arttırma bed li kıymeti muhnmmen nln 
% 75 ini bulduğu t kdirdc mliit ri · üzerind hır kılacaktır. Akel 
takdirde n son artbra taahhüdü b ki kal k Uz re artbrma 
15 gUn müddetle temdit dilerek 22110/935 tarihine mü dlf 
Sa'ı gUnü aaat 14 ten 16 y kad r koza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arttır bedeli kıymeti muhamm nenin 
~o 75 nl bulmadığı t kefirde ah 2280 No. lı k nun hk mına te • 
fiknn geri bırakılır. Snbş peşindir. Arttırmaya iştirak etmek lste
yeolerin kıymeti mubammenonİD ~o 7,5 niıb tinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu h mil .bulunmaları lazımdır. 
Hakları Tnpu sicilll ile snblt olmayan ipotekli alacaklar da dlğ ı 
al k daranın v irtifak h kkı s hlplerinin ha h klarını ve husu Ut 
faiz TC maımr;fe dair ol n iddial ını evra ı mü bit lerl il birlikte 
ilan tarihi den itibaren nihay t 20 glin zarfı da birlikt dair mhı 
bildirmeleri 1 ıı dır. Aksi t ·dirde haldan T pu fcilU ile sabit 
olmıyanlar satı bedelinin paylaımaamdan hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, ten•iriye, tanzlf fyed n mlltevellit Belediye rusumu Ye Vakıf 
icnred bedeli mllzay deden tenzil olunur. Daha fazla malumat al~ 
mak 1 teyenler 10 • 9 • 935 tarihinden itibaren herkesin görebil· 
mesi için dairede açık bulundurulacak arttırın ıartnamesl Ue 
934/2266 No. h dosyaya müracaatla mezkür dosyada meYcut ves • 
iki gör bilecekleri ll&n olunor. "5 ISS,. 

e ik 
a ıyor 

Anadolu vilAyetlerlnd o biri de elektirik s ntralında Ncfıa Y84 

kAleUoin ehliyetini halı bir baı makini t aranıyor. 

isteklilerin sa ile itler ıantrallarda çalı§anlnn "' Hnat mek
tebi mezunları t rcih olunur. 

Bat makiniste aantr 1 yanındaki v bedava verlldiği gibi 
ıimdillk yda yüz yirmi lira •erilecektir. 

Askerliğini bilirmiş olanların mUracaatlan kabul olunur. 
t klil r· lstanbul poata kutusu 741 No. ya mektupla e mee 

kin t i e müracaat e alerl fotogr f • k ğıtlarmm muaaddalc 
ıuretlerlnl beraber vermelidir. 

1 r U. Müdürlüğünden: 
1 - iki adet UzUm ke1me makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 

koamuıtur. 
2 - Tahmin edilen bedel 8690 liradır. 
3 - ihale l 25/91935 çarşamba gllnU at 14 d dir. 
4 - Ek fltmey frecckl r f nni şartnamenin 4 OncU maddeal 

uclblnco fen l t lif mel rinl mlltıakas JD y pdacağı güıden 
bebem hal 10 gUn e vol mtiıklrat fabrikalar şubesi t si at kısmı· 

a lmz ukabllind r lidirler. 
5 - Şartname i gör k v almak iıtiyenlerin h gün ek

alltmeain gir e erin 24 num alı kanu d ynzm artl r d hl· 
llnde muayyen gUa ve aatinden bir saat evv 1 651. 70 lir lık t mi• 
aat vo teklif mektuplarını K bat şt L v zım ve mUbııy at ube-
tlndekl alım komlıyoııuna vermeleri. (4618) 
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SATILIK ARSA 
Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Ankaranın en mutena yerlerinden olup mahallinin krokiıi yukarıya çıkaralmıı bulunan B~lediye 
dairesi civarında ve Anafartalar caddeli Ozerlode Tahtakale yangın aahaaı dahilinde 732,24 metre 
murabbaındakl mOfrez ar1anın tamamı SOm•r Bank Umum MildilrJUl'D tarafından ıatahia 
çıkanlmııbr. Fazla izahat almak lıteyenlerln Ankara'da Umum MlldllrlUk Muhaaebe Müdurlyetloe 
ve latanbul'da Somer Bank Şubeaine müracaat etmeleri illn olunur. "2333,, "5091., 

iSTiKLAL LiSESi 
DİR EKTÖRL ÜÖ-ÜNDEN: . 

1 - ilk orta •• llıe k111mlarına, yab Ye gilndllz, kız Ye erkek talebe kaydına batlanmıthr. 
2 - Kayıt için ber,oa 11at 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
3 - latlyenlere, kayat ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane paraıız olarak 18nderlllr. 
4 - BUtlln •aaıf1arın enıel Ye bDtDnleme yoklamalarına 2 EJllll PazartHi ıllnll baılanacaktır. 

••hzadebatı Polle karakolu kartı•ında Telefon: 22634 

Okullar Güneşi Direktörlüğünden:~ 
1 - Herılln 9 dan 17 ye kadar Yuva· Dk Ye Orta ıanıflara •• Nehari ku ve Erkek talebe kayıt olunur. 
2 - Engel ve bllttınleme yoklamalanna S Eyllllde beılanacaktır. Beılktaı Yaldız. Telefon 4. 2282 

~KIZILAY 
Baıtabalacı Bem,ıreler 

OKULASI DIREKTÖRLOCONDEN : 
Genç kızJanmıza çok onurlu ve 6nemli bir lıtlkbal bazırbyaa 

okulamııa yeni talebe yazılma •• alınma muamıl11ine baılanmııhr. 
Kabul fartlar1 ı 

1 - T&rk tabaaıı olmak 
2 - Sıhhati yerinde ~lmak hiçbir baatalala bulanmamak 

( Muayene okulada yapıhr ) 
3 - Yaıı 18 den ataiı Ye 25 do 1ukan olmamak, 
4 - iffet ebli •• alılık aahlbl olmak, 
5 - En az orta tabılll bltirmlf olmak Ye7ahat o derecede tahıll 

ettiğini vellkalarla göstermek. 
6 - Evli bulunmamak, enelce evlenmlf Ye aynlmıı weya zevci 

ölm&f ile çocuiu bulunmamak. 
7 - Okulayı ••1a meıJeji terki, beı ı•n• mecbart hizmeti ifa 

etmediği veyahut bu hizmet eınaaında izdlwaca, okuladan 
veya mHlekten ihracı halinde tahall mauafını 6deyeceflne 
Ye mecburi hizmeti ifadan ıonra evlenmedltl Ye mealekte 
kaldıj'ı mllddetçe Hemılreler yurduna batlı kalacatına 
daJr Noterden muaaddak bir · efaletnam• vermek. 

8 - Tahlil mllddeti 3 ıenedlr Ye Birlnd Teırln baılanııcında 
baılat. 

9 - Talebelerin laıelerJ, glylmlttrl ve Yatılan Kızılay Cemiyeti 
tarafından temin ecllldiil ıibl kendilerine her ay mllnaalp 
bir harçlık da verilir, 

10 - Okulayı bitiren •• hemılre çıkan Bayanlar Kızılay Cemiyeti 
tarafından kurulan Haıtabalacı hemılreler Yurda hlma7e
ıloe girer. Haıtalananlara •• çahıamıyanlara bu yurd baku. 

11 - lıteklilerln 15 Eyllll 1935 ı&nlemeclac kadar bluat veya 
yazl ile Akıaray' da Haıekl cadd .. lnde Okula DirektörlD
tOne mDracaatları. 

KaraciDer, Mide, Bağırıak, Taş, Kum ve Şıkır haıtallklarını 

TUZLA iÇMELERI 
·re oteline herıtın K6prlden 6,30 • 7,35 • S.20 - 9,45 • 11 • 
13, 15 - 15, IO da Haydarpaıaya tiden wapurluın trenleri 

menbalara kadar herfln ılderler. 

METAMORFOZ 
... ----~ Y1&deld slll•rl Ye uYilceleıl ı•tlı•· ._ ____ P 

,; Dr. Ihsan &aml ~ 

BAKTERiYOLOJi 1 
LABORATUVARI 

Umumi kan tahlil&tı: Frengi noktai 
nazarından ( WU1erman n Kahn 
teamülleri) kan kttreyntı aayılmaıı, 
tifo n 11tma hastalıkları teıhiai, 
idrar, balgam cerahat, kaıurat n ıu 
tablil&tı, Ültra milaoııkopi, huıun qı· 
lar iıtihıan, kanda lre, t•ker, klorttr, 
kollHterin miktarlarının t&Jiııi. Di-
--vanyolu No.181 Tel. 20981 

ADEMi iKTiDAR 
•• 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafailit ı Galata Poata kutaın 1265 

Soa Polta lrfatb ... 
......... ...... Nıll 

............. -. ....... & .. 

Ağuıtoe 30 

BALOYA 
Danı etmek için gidersiniz ... 

Bu pek tabii ve pelı: doirudur. Fakat ..• 
İki danı yaptıktan ıonra oturmak mecburi· 
7etinde kalır ve artık hio kalkmak fatemes· 
ıiniz. Çünkü, ayaklarınız ıitmif, ızbrnp 
vermektedir. Nuırlanoız, ıizi rahat bırak· 
madığından mütef!Hir olur n ıunreniı 
hiba olarak keyfiniz bozulur. Büttn bu ız• 
tıraplara mahal bırakmamak ioln RADlO 
SALTZ banyoıunu yapınız. Bu ıifabahf 
tuıla yapaoağınıa ayak banyolan ıa7Hind 
~eklediğiaia tedaviyi bulaoak, 1&1101 n ıit· 
kinlik zail olacaktır. Bilhaıea nuırlarınızı 
o derece yumuıatır ki tırnak uolle hemea 
kökünden ıölı:üp atabiliraiDiı. 

Her eezanede ıatıhr. 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TAL E 8 E 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKTIR. Birinci SINIFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha enelkl dotumlulardan arta kalanlar almacak-

tır. KÜL TÜR DIREKTôRO 10 EY· 
•• LULE kadar bulundukları yere en yakın okula, çoculdaraaı 

kayıt ettirmelerini valilerden rica eder. "8015,. 

31 Ağustos Cumarte•I güDil ve akeamı 

PANORAMA 
Babo11inde 

SÜNNET DOCONO 
'---• Hırrün bahçe müdüriyetine müracaat. Telefon ı 41066 ----~ 

DARÜŞŞAF AKA M0D0RL0ii0NDEN: 
93S 71lı E:rlüllnln birinde yapılma11 kararlaıtınlmıı olaa Darltfafaka 

dealz ıeaintiıinln, ıörlltn ıaruret IHrlne, Eylllla 22 ılat •INdlf Puar 
gtlnGae talik edildltl, bilet almak ıurıtile yardımda buluaan mu•tere• se
nta, Uzlllerelc blldlrlriL 

Şirketi Hayriyeden: 
Bugün Köprüden Botaza yapılacak bütün seferler 

için ücret yarıya indirilmiştir. 

Hamamcılar Cemiyetinden: 
Mlddetl hitam bulan he1eti ldarealn yeal aeclml i/9/935 paurtlll sl•I 

ıaat 10 daa 16 J• kadar 41ncl Vakıf hanıatla 2 lncl katta 31 No. h daliede 
J•pılacatından cemi1et• mukayyet asanın aelmeleri. 

SÜMER BANK 
Umumi Mtldilrltlğftnden: 

Bankamıı nam ve heıabma An11pa7a mDabaka De mabtellf 
nnayl mtıhendlıliil tahılll için on talebe ıönderllecektlr. 
Biri Üniversite klm1a •• elektro mekanik ıubelerl mesunlanaa 
ye diğeri de ilse mezunlarına alt bulunmak llzer• aJDI umuda 
iki mllaabaka lmtiham 7apılacakbr. 
Mhalt•kara glrebllm•k için tartlar berwefldatldlrı 
A - Onivır1lte klm1a •• elektro mekanik ıubelul maaalan içim 

1 - Tllrk olmak 
2 - Y a11 20 d• 25 aruında bulanmalq 
3 - Aıkerllk vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam ııbbatll olmak 
5 - Oniveralte kimya •• elektro mekanik 

ıubelerinden ıon Oç aen• zarfında diploma 
almıı bulunmak 

6 - Bankaca iıtenecek kefaleti •erebilmek 
8 - U.e mezunlan için : 

1 - Tllrk olmak 
2 - Ya11 18 • 25 araıında bulunmak 
3 - Aıkerllk vaziyeti muntazam olmak 
4 - Tam ııhhatll olmak . 
5 - Bir Tllrk Uıeılnlo aoa llç ıeae sarfında 

iyi derece bakaloryaıım almıı bulunmak 
6 - Bankaca latenecek kefaleti •erebilmek 

Kayıt için SDmer Bank umumi Mlldllrlllillnde Kimya --..
tubeılne mllracaat edip aıatada yazılı YHalld vermek lbamdar• 

1 - NDfua tezkereal vey11 Noterlikçe mllaaddak 
ıuretl 

2 - Mektep ıebadetnameıl veya DOterllkçe 
mlıaddak ıuretl 

3 - Aıkerllk vaziyetinin Avrupaya tahalle 
ıitm•t• mini olmadıitna dair aıkerlik 
veaikaıı 

4 - Sıhhatte oldutuna dair Şarbaybk doktor
lupnca taıdlldl ııhhat raporu. 

_ 5 - Dört veılka fototraflıl 
Ka11t mlddeti 1 S EJlll 935 tarihine kadar olup bu tarlhtell 
IOllrald mlracaatler ıuretl kat'lyyede kabul olunmıyacaktar. 
lmtlhaalar E7IDI 10D11Dcla yapalacak olup kat'I sb a1rıd 
lallcllrllecektlr • 


