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.İngiltere Yumruğunu Kaldırdı! 
ltalyanın Mutlaka Tarzi- öıomıerden ölü: aeğ•n.1 

... 

Ye Vermesini istiyor Greta Garbo Z~ppelıgıne 
Kurban Gıdenler 

l.\1usolini Buna Y anaşma.zsa In2iltere 
·ukabil Harekete Geçecek 

ltalgaıtla,. lceslf 61,. haoa Jaar6l•• 
hazırlattıgorlar 

. 
' 

.·[[ 
.. 

... 

Londra, 8 (A.A) - Hükumet 
ltalya aazetelerlnde, Inılltere 
aleyhinde yapılan hücumları pro• 
testo etmek Uzer• 26 temmuı 
tarihinde ltalyaya Yerdljl notaya 
ltalyadan memnuniyet Yertcl bir 
cevap beklemektedir. 

Eğer ltalya cevap Yermiyecek 
oluraa lnailtere bekledi~! cevabı 
almak Uzero yeni bir teıebbOı 
yapacaklar, 

Eğer bu ikinci teıebbUıe 
rağmen ftalya yine cevap -..erm .. 

.... 

yecek oluna lnılltere baxı ted· 
birler ittihaz edecektir. 

Bu tedbirlerin araaıada ltal• 
yadın ıelecek mektup •• gaze
telerin lngiltereye kabul edJlm .. 
mHI gibi kararlar Yardır. 

Roma, 8 (A.A.) - Deveran 
eden bir ıaylaya aöre, Italya or· 
duıuna yazılmak ftzere birçok 
ccnebiltr tarafandan mllracaatlar 
yapılması üzerine ltalya bir ecne· 
biler alayı teıkil edecektir. 

ltalya Gaz Harbine 
Hazırlanıyor 

Roma, 7 ( A.A) - Muıollnl· 
nla, ••••ı baıladıiı •akit, Hab .. 
tlıtena karıı bUyOk bir haya 
laftcumu yapmak niyetinde olduğu 
bildiriliyor. Bu habere göre, 400 
tayyare harekete geçecek Ye ilkin 
ıöılerl ıulandıran ıazlar YO 

ıonra da icap edırae zehirli ıaz• 
lar kullanacaklardar. 

( Devamı G ıncı yüzde ) 

Tokatlı yanda 
Çalınmış 

3 Bin Lira 

•• • ... 1 9<lC-• ..... --- ...... 

Bir Sarraf Bu İddia ile 
Polise Başvurdu 

.............................................................. 
Emniyet Direktör
lüğü 2. Şubesinde 

Direktöre Neden izin 
Verildi ? 

Emniyet ikinci ıube dlrektörll 
Cımal' e işten el çektirildiği ha· 
beri otrafmda 
alınan ma1ü· 
mat ıöyledlr: 

Bir genç, em· 
niyet direk· 
törlUğUne mU· 
racaat ederek 
Cemal tarafan· 
dan ağır bir 
ı•kllde d6vlll· 
dUfUnll iddia 
etmf ı •• tah· 
klkat yapılma· 
ıını lıtendttlr. 

Bundan bat· 'ı 
lsa, ikinci ıube · 
ikinci luıım memurlarından lama• 

( Denmı 8 lacı 1l•d• ) 

Beyoğlu poliı merkezlt Tokat• 
layao otelinin oda seniılerinde 
çalııan bUtUn mUstahidim;nlnl 
ıoriuya çekmiıtir. Bunun ıebebi 
otelde vukua geldiği f ddia clu· 
nan 3000 liralık bir hıraııhktır. 

DaYBcının tlkliyet:ne ve za bı· 
tanın tahkikatana nazaran had:a;e• 
nia tafıllAtı ıöyledir: 

Balıkesirde sarraflık edın ve 
oldukça ungln olan Ali, bundan 
birkaç ıUn eYveJ, geımek üzere 
Balıkeairden buraya gelmiı ve 
Tokatlıyan otellae lnmiıtlr. Ali 
otelde kaldıA-ının Uçllncü geceıl 

biraz keyf olarak otel• ıelmlı, 
otel ldareal ktndiılnl kabul et· 
memlıtir. 

O ııeceyl dııarda ıeçlren Ali, 
erteai gUn T okathyana ılttl§-1 

zaman, kendi tuttuiu odaya baı· 
ka bir mtııterl ahndığını r fir· 
mOıtlr, 

Ali otel mftdUrlUjUne mUra· 
caat •tmlı. otel mUdörlUğB de 
flllıakika, oda11adakl •ıyanın ora· 

( Dnama 8 iaci Jl•tıl• ) 

l ··················-················-······ ... 
............... 

Yunanistanda 
Sükunet 
iade Edildi 

Atlna, 8 ( Özel ) - Girit' de 
ıUkünet tamamlle tee11Ua etmiı· 
Ur. iç Bakanhğı ve General Kon• 
diliı Girit grevinin ılyaaal mahi
yette olmadığını bildirmlılerdir. 
Fakat buna zıt olarak Ekonomi 
MUsteınrı Girit Uz.Um iıçileri gre• 
vlıılıı ıiyosa l sebeplerden doğmuı 
olduğu ": u ıöylemiştir. 

Yeni bir habere ıöre dUn 
1 D"vamı 1 O uocu sayfamızda ] 

St11aHI •ll~;.1c.,..ıcrtl• 6111•,.•• 
Koadlll• 

Genç Ve Çok Güzel Bir Kız Sinema 
Yıldızlarına Benzemek için Senelerce 

Aç Kaldı Ve Nihayet Göçüp Gitti 
Haıta uzunca 

boylu, aarıım, 

ıaçlar bukle 
bukle, kirpikler 
kavram kınım, 
fakat tatlı bakıtlı 
eli gözlerinden 
yorgun ff ad eler 
ıızan genç bir 

lııı... On doku• 
ıunun içinde gtı· 
zel bir kıı. Çok 

ıusel.. Bir deli· 
kanh ile iki yıl· 
danberl HYlıi· 

yorlarmıı, Uç ay 
önce de nlıan· 

lanmıılar. Kıs• 
met oluna, bir 
kaç ay ıonra da 
dOğUalerl kutlu· 
lanacakmıf. 

Papatya 1a9lı 
ıUzel kızcağızı· 
nın çok dertı .. 
rJnl çekmiıe ben
zeyen yaılı an• 
neai, onu hasta• 

neye emanet 
ederken ağhyor 
du. Sordum: 

- Kızınızın 

bastahğı nedir? 

I'. 

•ı,.çolc c•ltlll•,.111 6e11uınek l9l11 '' ,•lctllcle,.ı 
Gr.ta Ga,.bo 

[Bir muharririmizin hutaoeler viı hutalar araaında 
topladığı notlarıian] 

Y aıla kadın, elindeki 1 
mendlJJ, klmbUlr kaçıncı defa göı• 

11lak ( Devamı 8 inci ybd• ) 

Evkaf Malı Camilere Sa
hip Çıkanlar Var 

Bıı "ükka•l•r Nurııo.,na11l11•ıd11 oltırul11dırl•r o• ha•Hl •ıhaaa alttlrl•r 

EYkafın baıına musallat olmut Araa •• binalardan aar-
blr takım ldmaeler vardır ki mil· fınazar birçok bUyUk camilerin 
temadlyen hak isteğinde bulunu· bile tapulu sahipleri Yardırl Nuru• 
yorlır. Bunlardan bir kıımı da oımaniye, Ayaaofya, SOleymaniye, 
bir kıeım mHarcalardır ki Yaıl· Fatih ve Beyazıt camileri de bu 
yetlerlnl iç 1ayfalarım1zda mev· ara<'adır. Aynaofyanın bir mina• 
ıuubahı ediyor ve bu lıin mah· resinin altı b:r şelnrcin:ndir. Nu• 
kemeye intikal etmek Uıere bu· ruosmauiyeuin ahı Çepeçnra ku· 
luadufuou kaydedlyoruı. Fakat yumcu, kahveci, dökmeci, bakk•I 
eYkafın b&yle el eliae ı•çea ye aalre dttkkinıdar, hepalDID d., 
malları m .. arbklar deiildJr. ( Oınmk 9 ur-oa ytlıtdo) 



2 Sayfa SON POSTJ\ 

Sest) 1 

.. ı. Habeşistan Mı 
Haklı, 
Musolini Mi ? 

Nlşanta•ı ollabayırı, 4 nu· 
maroh hane, after: 

- Bene• Habetl•r pelc hakıız H• 

yılamaılar. Ç nkll aenelerl• beraber, 
ln•ıınlarda ll•rllyor. Busr n aakfnlerf· 
ne hal& Tahıl dtnllen Afrlkanıa 

g6heğlnde radyo dinleniyor. Vakii• 
bet z la1an •arance, ıaldıran yam• 
1omlar, n çölde anadan dotma do
latan zeacıller buıln medeni me•l•· 
ketlerde 7Clk1ek tahıil g8rllyorlar. 
Bunlaran içlerinden yetlıonlerden b\r 
çoklan marifet ıılstermokt• beyazla· 
re rahmet okutuyorlar. 

Fakat bu farkları aezemiytaler, 
onl n bAIA vahtl, cahil, H alık 

aarerek, uıak sılbl, ldUe gibi lsullaa· 
mak iıtiyorlar. 

Gafletten doğ bu vaziyete, 
Afrlkada 7a1ayanlar1n • medeni!•· 
rlnden olan Habeıler detil, en nhtl 
1ayılan yamyamlar blle iıyan edt· 
cektir. V birçok feyler 1Jbl yalcın 
tarihte, mlbtemlekecllik de, ealrcillk 
de, köleclllk dt tarihe karı§acaktır. 

* Kumk pı Çiçekçi okafiı 27 
num rah hane Reflkı 

- Ne bileyim ben birader? u ki 
b nim lıaybolmamıı biç hakkım 7ok• 
muı n biç derdim kalmamıt •lbl 
H bcı ltalyan dnaaında bak uaıtırıp 
f tva mı nrecetlm? 

* 
Hallçfenerl Yenlyol 88 a· 

mar h hane Rıza: 
- Eter Muıollnl, tabii 1ayılan bir 

bnkkı y rmemekt• laat ederse, haksız
lık edec ktlr 1aaırım. ÇOnka o takdir
de mGteculı mnkll • dGıecektlr n 
kaYgalarda da mOtecHbin her zamaa 
kabahatli aa7ılacafı fOpheaizdir. Fakat 
ben, bu itin eulh ile ballolunıcaj'ına 
kanii • ÇOakD birçok lnı aın kanrnı 
akıtacak olan bir harbin kopmama11 
için, iki tarafın da fedakArlık göıt•r• 
mekten kaçınmıyacaklıırını umarım 1 

Limon ihtikarı 
Fiatlar Çıkıyor Ve Mem
leketin lıtihıal Mikdarı 

Da Bilinemiyor 
Umon fiatlan yllkaelmfıtır. 

Bunun se;ebl ıon aünlerde Av· 
rupada limon lstihliikinln artmıı 
ve TUrklyeyo az limen gelmiye 
ba lamıı olmaııdır. Söylendiğine 
göre Avrupada limon J.tiblilkinln 
artııı ııcaldarın fazlala§maaı ve 
limon ihtiyacının çogalma111 yU. 
zUndend!r. 

TUrkiycde Cenup vllAyetlerl 
ile Karadenizln bazı kıyılarmda 
da limon yetişmekte ise de bu 
lht :yacı kar ılamaktan çok uzakhr 
Ye maalesef lstanbuldn Türkiye 
limon hıtihaal miktarını bulmak 
lmkAm bulunam mııtır, biç bir 
mllesaes do bu husuıta kayıt 
yoktur. 

Son s ne 1 ıt tistlğine glSre 
~anbula son yılda dııardan 

3,478,003 kilo limon ithal edil· 
mittir. V a1atl limon lthallb 
4, 127,474 ki:odur. 

rcılık • 
ış: irlı ez 

Dön··m Araziye S h·p Çıkı• 
ı c 

y r ar 
o~ sene evvel çıkan bir ka

nunla bUtlln mezarlıklar Beledi· 
yey ıeçtJ. Fakat Evkafm idare 
ettiği zamanlarda lıtanbulun 
blltUn m azarları tesbit edilmediği 
için Belediyeye tam bir devir 
veremedi. Bu yllzden de belediye 
ile arasında ıenelerdenberi ıUren 
bir ihtilaf çıktı. Bu lbtiUf hAI 

devam ediyor. Şimdi dosyalar 
hak m heyetine verilmek üzere
dir. Şimdi bir de belediye Ue me• 
znrcılar arasında bir ihtilAf doğ• 

a iş a emeye G·diyor 
muıtur. Eyllp, Topkapı. Edirnekapı, Dördllnctl Murat ıamanında 
Silivrlkapı gibi bütün mezarlıkla· mezarcılar araamda birçok ıınıı 
rın tapulu sahipleri ortaya çık- davaları ortaya çıkmıı birbirile 
mışlar mezarlıklar bizimdir dova• çarpışmıya baılamıılar. 
aını ıUtmeye başlamışlardır. Iote o sırada Fatihin oğlu 

lstanbul savaıla ahndığı için Beynzıdın mlltevellllerl bunlara 
bUtUn arazisi Fatihin namına birer ımır çlımiıler ve ellerine de 
kaydedilmif. Sonra oğlu Beyazıt oralarda ölü gömme ve mezar 
ye torunu Yavuz Selim ve Kanuni kaıma hakkını bunlara veren 
bu toprakları vakfetmlıler. Ia~an· birer kağıt vermişler. Fakat top-
bulda vakıf olmıyan arazi hiUA r~klar Evkafındır. Şimdi, ıınırları 

bmlerce dönUm &ftığı kendilerine 
pek azdır. Mezarcılık lıtanbulda ait olduğu iddia edilen 12 me-
ötedenberi çok kazançlı bir işmiş zarcı mahkemeye YerUecektir. 

-----------------------------------
lstanb lda Mektep Ihti

yacı Şiddet i 
Bu yıl lstanbul Ua 1 rinden 

227 ıl erk k ~e 81 1 kız olmak 
üzere 308 talebe mezun olmuı 
ve bunlardan da olgunluk imli· 
b olarında 125 erkek, 47 kız 
talebe muvuffak ol bilmlılerdir. 
Ortam kteplerden l1e 885 kişi 
çıkmııtır. Buna mukabil ilkmek
tepl rdeo çıkanların mecmuu beı 
blol geçmekte ve bu kadar ta• 
lebeye yetecek mektep de bulun· 
mamaktadır. Yapılan tetkikler 
neticesinde, en gOç ıartlara dahi 
katlanıldığı halde de, bunlardan 
1200 taneıl açıkta kalmaktadır. 
KUltUr DiretörlUğU bu vaziyeti, 
Bnkanhğ blldirmlttlr. 

iki Kaza 
Bir Adam Yaralı, iki ·Ara

ba Hasarzede 
Şoför Alinin ldareaindeki 2066 

numaralı otomobU ile, ıoför KA· 
milin idaresindeki 2305 numaralı 
otomobil, Beyazıt elektrik tirketi 
önünden ıür'atle geçerken birinin 
yaptığı yanlıı bir manevra, lkl 
otomobl'ln de çarpı1ma1ma ıebep 
olmuı, çarpııan kısımlar hasara 
uğramıı her iki ıoför yakalan· 
011ştır. 

BeJ oğlunda Snkızağacı cadde
sinden geçmekte olan ıeyyar b6· 
rekçi Aliye Zülfilrnrın ldareıin· 
deki otomobil çarparak yarala· 
mıştır. 

sle Rek beti 
Bir Sandalcıyı Y aralamıılar 

Hi1&rlı 11andalcı Şakir, b lık 
avl r iken kafasına taı hrnk 
yaraladıkları lddi&1ile balıkçı 
Saim Ye AH hakkında ıabltaya 
baı •urmuıtur. Şaklrln yaraaı 
ep ycedir. 

1 ............. y~·;;;;·-;;·;··~;;;·---···--

Gökte Aranan Yıldız Y r-J 
dekine De lıaret Oluyor 

lstanbulda Uç, dört gOndenb rl 
merak saran gllndüı gökyOıllnde 
yıldız aramak işi almış yllrllmllıtnr. 

Bilha11a ekoam Ostlerl köprll 
nstllnde göze çarpacak bir kala· 
balık b:rikmekte ve birkaç par· 
magın lıaret ettiği ufuklar heye• 
canla araıtarılmaktadır. 

Görülen yıldır, ekseriya glin 
batmadan önce meydana çıkan 
akıam yıldıudu. 

Bu alAkayı eğlence edinen bir 
kaç kişi de akıllarına stiği yerde 
parmaklarını ilSkyllzDnUn bir sem· 
tine uzatarak: 

- lıte yıldız!. lwte!. Diye 
meı·ak uyandırmaktan \'e halk 
birbirini iterek yığılmaya beıla· 
ymca da aıvışmektndırlar. Fakat 
bu birikmelerden en çok istifade 
uman ve harekete geçenlerin 
baıında cep karııtarıcılar,, bu· 
lunduğu da unutulmnmahdır. 

* Bu yaldız iti bazı )Atif muha· 
•ere ve hAdlıelere de yol açmak
tadır. Dlln gökylizlinde yıldız 
arayan bir grup arasında ıse

vinçli bir ıeı yükseldi: 
işte, lıte! .• 
Nerede yıldız, n rede? 
G çlyor. 

H rkes bir gencin parmakla· 
rlle 1 aret ettiği yol üzerin baı

larını çevirdi: 
Türk ılnema yıldızlarmdan bir 

kız geçiyordu. 

İnönü ismet 
Bugün Şehrimizde 

Bekleniyor 
Baıbakammız llmet lnönO, 

buglln aaat 16 buçukta ıehrl• 
mize gelmlı olacaktır. ismet 

lnönDyü taııyan Gnneyıu 
vapuru dOn ııra1lle lnebolu 
ve Zonguldak limanl rına 
uğramıştır. 

Güneysu Yapuru bugOn 
t 6 buçukta llmammıu gelecek, 
ismet Inönll. refakatinde 
bulunan Dıı Iılerl Bak nı 
Tevfik RUıtU Araa ile beraber 

hre çıkacak ve burada bir
ç gün kalarak lıtirahat 
cektfr. 

Garip Bir Dava 
Bir Doktordan Nf çin 100 

Bin lira isteniyor ? 
Ankaradan bir ıat, Ankara 

haıtaneai bevliye muteha11ısı 
doktor Kemal aleyhlaı 100 bin 
Hrahk bir tazmfoat dayuı açmııtı. 
Davacı. Ankara vildyetl memur• 
larmdan irfan adında bir zattır 
ve şimdi Şlılidekl çocuk haata• 
neaindedir. Mahkemenin iÖBter
dlği lüzum llz rlne lıtanbul adliye 
doktorlarından Salih Hatim ken• 
dislni hastanede muayene etmlıtlr. 
Davncı irfan, doktor Kemal ta• 
rafından kendisine belıoğukluğu 
tedavisi tatbik edildiğini, halbuki 
hastalığının Husye v remi oldu
ğunu iddia etmekte. bu yUzd n 

tenaelll kabiliyetinin kaybolduğu· 
nu öne 11Urmektedlr. 

Adliye doktoru Salih Haılm 
muayenesini bitirmlı, fakat rapo
runu h nU:ı vermemittfr. 

P•z•r Ol• H•11•n B. Diyor Ki ı 

. i 

A~uatos 8 -
1 ( Gttnfin Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Yeni Mualllmler 

Muallim mektebi meıunlarınıı 
tayini rlne baılanmıştır. Bu yıl 
lamir mınt kası. diğer mıntaka• 
lardan 80 kadar muallim lıt .. 
mektedlr. 

.. * * llkmekteplere Y nl Maaalaf ile 

KOltUr dlrektörlllğO ilk me hı 
tepler ı,ın yeni maıalu yapt1" ın 
maktadır. 

* .. * • 
Evk•fla Beledlrenln PUrUzHl t 

işi eri lı 
Evkafla Belediye arasında~ 

pOrllzlU itleri sulban halledec 
olan hakem komlıyonu bugOndeil 
itibaren bilfiil çalıımalara baılı 
maktadır. 

* * • 
Bir 'otör Tevkif Edlldl 
Köprü Uıtnnde Salih oğlu Nd 

zımo çarparak yaralayan ıoför 
Sabri teYklf edilmiıtlr. 

.. * .. 
Numerotaj BUrosu 

Vilayette bir Numerotaj Mer
kes BUroıu tevkil edilmlıtır. BDrod 
nun Şefi Dalmt EncUmendoo 
Supbl, üyeleri de Mektupçu 014 
man ile Harita MUdOrO galiptir. 

.. * * 
Bulundn BuAd•J Çuvah 

Galata bekçilerinden biri ZI• 
raat Bankası önünde bırakılmıı 
bir dolu buğday ıuvah bulun• 
mqtur. .. .. .. 
&ar'all Bir Kadın Denlzdd 

Tnttın emeleslnden Fatma 
Kaaımpaı dan nndala binerken 
aar' a11 tutarak denize dUımU'
ıandnlcılar tarafından kurtarıl 
mııtır. . .. . 

Bir Hıraızhk iddiası 

Katlna Ue Mustcfa TnttıncQ 
Yaıarın camekinından 14 lira 
aıırmak suçlle tutulmuılardır. ... . . 

Bereet Etti 
Defterlerde aahtekArhk &uçila 

Ağırceıada muhakeme ediloıt 
Ankara kadastro memurlarından 

Seyit Sinan dUn Ağırcezc nnmıt 
na vazife gören ikinci cezada bee 
raet kararı almııtır. Seyit Sinan 
hakkındaki auçluluk iddiaları 
muht lif delillerle boıa çıkarılmıf, 
mahkem bu memurun suı;lu ol• 
madıfıı kanaatin varmııtır. 

Jt .. .. 

Onlver 1 ye ÇaArllan Y nl 
Un urlar 

Üniversite kadrosun bu yıl 
1 S tane KollaboratUr ilih·e edf• 
lecekti. Bu lı için Almanyadan 
çağrılanlardan 10u mUsbet cevap 
verml9lerdir. Bunlar tıp ve fen 
fakUltelerlnde çahıtırılncnklardır. 

rl 
d 
b 

' b 

' r 

Hasan Beyciğim 1 Bizim kayınvaJ. J 
deye bir acalp hal Arız oldu .• 

•• Kaç yıldır, ne ıiyor, D• de içiyor.. ı ... Adeta, v rlık içerisinde, yokluk ı Hasan B. - Sakın sizin kayıovaldı 
sekiyor •• iki tU bötrUndı kıldı.. iayrlmübadil olm&1ın? 
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Mallarımızı Dışarıya 

r-----------------, 
Sözün Kısası il Söylemeyiniz a 

Tanıtmak için 

• Ya lmtihanlarNeOlacak 

• Bir istatistik 
.... -

Mallarımızı Dışarıya 
Tanıtmak için 

Mallarımızı dııarıya lanıtabll· 
' llek, bugün dııarı sattığımız malın 

hiç olmazsa iki mislini satmak 
llıUmkündOr. 

Bunu kuru bir iddia olarak 
•öylemiyorum. Bir konsolosumu• 
tun buıuıi teşebbüsU üzerine aldı· 
tı neticeye güvenerek yazıyorum. 

Bu zat, Akdeniz sahil tehirle• 
tinden birinde konsolostur. Bulun• 
duğu ıehfrdo konıoloshaneye 
haklı bir de ticaret büroıu ihdas 
•bnlıtir. Bu yurt, Türkiyedekl 
btıuın tlcarot odalarına mUracaat 
•derek bulundukları mahallin ha• 
rlce gönderilebilecek ne gibi mal 
bulunduğunu ve bu malları kim· 
lerln ihraç ettiğini ıormuıtur. 
lier taraftan gelen liıteler tı:sınlf 
tdllmif, ba1ılmıt Ye o t@hirde ih· 
racat işleriyle uğraşan tüccarlara 
16nderilerek kendilerinin bu mal
lardan hangilerile aliikadar ol· 
duldarı sorulmu§tur. ihracat 
tUccarları çok alakadar olnm~lar 
Retirtmek istedikleri maliarı bil· 
dlrm\şler. Bu suretle o güuı ka· 
dar o ş•hir vasıtoılle getirtilme· 
Yen 15-20 Tiirk mahna müşteri 
bulunduğu anlaşılmıf. Ticaret 
bürosu, iki taraf ihracat ve 
lthalatçılarmı blribine tanıtmıı ve 
Yoktan bir ahtyerit baılamış. 

Bu örneği bUtün konsolosları• 
llıızm tatbik ettiğini dUtünUnUz. 
ihracat mallarımızm birkaç mlıli 
artacağını derhal benim gibi 
tasdik edeniniz. 

* l"a imtihanlar Ne Olacak? 
KUitllr Bakanlığı nihayet mek· 

lteplerdeki hastalığı teıhis eder 
albi oluyor. Talebenin imtihanlar· 
da muvaffak olamamasının sebe· 
bini, derslerin çok ve fazla afır 
oluşunda buluyor. Bu sebeple de 
derslerin hafif)etllmosl kararla· 
ll)'or. 

Bu l<ararda bUyllk laabet var
dır. ÇUnkU proğramların kısa bir 
tetkiki derslerin ne kadar ağır 
olduğunu anlamaya kafidir. 

Fakat derslerin ağırlığı yU-
tUnden ikmale kaJmıı yliderce 
talebe vardır. Derslerin ağırlığı 
bakanlıkça da kabul edilince, 
ikmale kalan bu talebenin de 
llıağdur görlllmeıi icap eder. 

Onun için bakanlık dersleri 
hafifletirken, ikmal imtihanlarırıa 
aırecek talebenin de vaziyetini 
gözönünde bulundurursa, büyük 
bir hakıızlığı tamir etmiı ol!Jr. 

* Bir istatistik 
lmpiryalist bir menıleket, geri 

hıemlcketlerl, ya ltalyaom Habe· 
tlstanı istilA etmek istemesi gibi 
doğrudan doğruya işgale kalkar. 
Yahut ekonomik nüfuz mıntakuı 
olarak kullanır. 

Türkiye müstemleke olamaz. 
Fakat burada halA ekonomik nU
fuz mıntakaları teslı etmek isti• 
l'en impiryalist devletler vardır. 

/ 
Tabiat lnuna sılSı, kulak ye dil vermi,. Görllp, itltip, 

konutalım diye. Fakat ıo.yete tabiatın inunıara verdijl 
bu kıymetli uıuvlara blnbJr U1rl0 baQ'larla bağlamıt. Bazı 
ıeyler vardır kl g8rmeme1l daha iyidir. Edebe uymayan 
bir manzara rlbl. BlS1le t•yler ol dutu zaman göz' ednizJ 
kapayınıı. Buı t•yler nrdır ki i1ltme1I boıa gltmuı 
Çirkin bir 1e11, abenkli:ı bir muılki gibi. Fakat birçok 

feyler yardır ki, ftidip görü.•bilir, fakat ıayl•nmez. Hele 
bu çok milhimdirı Görüoilz, ltidiniz. fakat ıöylemeyin'•· 
F.ua bir t•Jİ glSrmek yeya it:tm•k nihayet znkiolzl 
rencide eder, fakat glSrüp itlttitini:d ıöylemek ılzi hapıe 
kadar i"lStüıebllir. SözllnUzil tartan tnazi daima karıınızda
dar. Onun için glSrUp ltltmeyl 6tr•niniz, fakat ıöyl•meyi 

111la! 

lı, Kavga 
Bir Çocuğun Haşarılığı YüzündenÇıktı 

Bıça Yum oklu 

Ciballde "Kanla M•drese,. Is· 
mi veriien bir medrese vardır. 

Filhakika ara111ra bu medreso-
ile gqoıa ilanla vak'alar ekılk 

olmaz. 
Dtln de blrçocuk yUzUnden 

yine böyle bir hAdiee olmuı, U~ 
kadın, bir erkek birlblrlerini ya· 
ralamıılardır. HAdiae ıöyle geç· 
mlıtirı 

Medreıedı oturan Hatlcenln 
bir çocuğu vardır. Biraz haşarıca 
olan bu çocuk, bir aralık, kom• 
ıularından Mahmurenln başına 
bir taı atarak yaralamııtır. 

Bunun Uzerlne Mahmure, Ha· 
ticeye müracaat ederek çocuğuna 
terbiye vermesini söylemiıtlr. 

Hatice, çocukla baıa çıkala• 
mıyacağmı ıöyleyince Mahmure 
kızmıı, ileri geri söylenmlıtir. 

Bu sefer Hatlcenfn tarafına 
Aıiye isminde bir kadın Mahmu· 
renin tarafına da Haydar isminde 
bir erkek geçmiı, karıılıkh mU• 
nazaaya koyulmuılardır. 

Atız mUnakaıası az zamanda 
bUyUmUı, kimi eline bir taı, kimi 
bir ıopa, kimi de bir bıçak ala· 
rak blrlbirlerine yerleıtirmeye 

başlamışlardır. 

Bu suretle biraz ıonra dördll 
de kafasından, göıUnden, rastge
len yerinden yarala bir halde 

yetlıenler tardmdan gUçlllkle 
ayrılblmıılar, polis karakolunun 
yolunu tutmuılardır. 

Şimdi polis, bir çocuk yUzlln· 
den birbirini yaralayan bu dört 
adamı tedavi ettirmiş ve hepsini 
de suçlu olarak sorguya çekmiıtlr. 

Define 
Arayacakmış 

Dun bir adam Vilayete mUra• 
caatla Komerburğazda define 
aramak için izin iatemiıttr. iddia• 
ıına göre bu adam pırlanta, 
elmaa. zUmrUt ve yakuttan mUrek· 
kep çok zengin bir define bula· 
caktır. 

Belediye 
Kooperatifi 

Yüzde 3 Temettü Veriyor 
Belediye kooperatifi yıllık mu• 

Semte Göre 
Mektep 

Her talebenin, kendi 11mtln• 
deki mekteplerde okuması için, 
bu yıl ortamekteplerle liaelere 
alınacak talebenin, evveli. Kill
ttlr direktörlUğll tarafından kuru• 
lacak olan bir büroya baı vur
maları ve mekteplere bu bürodan 

havale olunmaları dlltUnUlmektedir. 
ı ,.,. t • tlll'ı•toııttt4111111N_W_W _____ ~--......-

haeebe11l yapılmıı, ortaklara iıtlh· 
lAklerlnln yüzde llçll nhıbetlnde 
temftttll verllmeal kararlaıtıral· 

mııtır. 

Lübnanlı BirSeyyahTürk· 
lüğü Tahkir Etmiş 

Polis dUn mUddeinmumtliğe 
Lübnan tebaaaından KudüılU 
Necmettin oğlu Abdüllatif adlı 
bir aeyyab teslim etmiıtlr. Ab
dUllAUfin baımda uzun ve kırmızı 
bir fea vardır. iddia edildiğine 
göre TUrk hükumetini tahkir edi· 
el 11öıler ıöylemiıtlr. AbdüllAtif 
f H ben Uttlcüye pantalonlarımı 
Termiıtim. Birisini iade etmediler. 

TUrkço bilmem, hllkfimete mUra• 
caat edeceğim dedim onlar bunu 
hakaret zannetmişler demektedir. 
AbdUllAtif ikametgaha bağlanarak 

serb11t bırakılmııtır, mllddelumu• 
millk hakkmda takibat yapılma111 
için Kamutaydan mllaaade lıten· 
mittir. 

---~ IQI 1 l•I ....... ~.- ·-·-· ---·-·--»•• ----
Ercüment Ekrem Talu Da 
Son Posta Aileai Arasında 

Son Poata, Ercllmend Ekrem 
Talu'nun da meaal arkadaılığını 
temine muvaffak olmuıtur. . Bun· 
dan böyle, herglln, arkadaıımızm 
fıkralan, Son Poıta'nın " Söılln 
Kısuı ,, ıUtuounda intişar edecek 
ve muhakkak ki okuyucularımız 
tarafından zevk ile okunup ara• 
nacaktır. 

Son Poıta'nın rllbrlklerlni 
takviye huıusunda yaphj'ı ve 
yapmaktan bili kalmayacatı 
fedakarlıkların takdir ile karıı· 
)anacağı kanaatlledirkl bu mllj· 
deyi okuyucularımıza sunuyoruz. 

Başıma 

Gelenler r-------- Ek - Ta 
Babamın eTinde, mahalle 

mektebinde, ıokakta .• M rcimelc •• 
Evciment.. Pencimek.. Tercü• 
man.. Encümen.. Erclmik.. Diye 
her ağızdan bir tUrlü hitap du}
maktan alnlrlenerek sevmemey~ 
başladığım adıma, yalnız bir tek 
faziletinin hatırı için kırk ıekiz 
yıldır katlamyordum: 

Koca ülkede benden baıka 
(Erclimend) yoktul 

Ercümentlik bana, babBmın 

bağıtladığı bir imtiyaz gibi idi. 
Gün oldu, 11Istanbulda, Ercüment 
diye kıp kısacık bir adres taıı· 

yan mektup geldi, beni buldu. 
Rahat ediyordum. Ne lltlbaı 
korkusu vardı, ne de ve bal 
yüklenmek endlıesl .• 

Gel zaman, git zaman adımı 

beğenenler, oğluna bu adı ko
yanlar oldu. Bu çocuklar hınfü 
büyUk adam ıırasına katılma• 
mıilarken yine ne lıe ne idi. 
Fakat, maıallah, gelfıtilır, sos• 
yeteye girdiler, meslek 1&hibl o!du 
lar, eaamilerl okunmaya başladı. 

O kadar çoialdık kl, bugUn, 
benim de çalııtığım bir gazetede 
tamam üç tane (Ercllmen d)iz. 
Ank.ıra mahkemesinlq kararile 
adım (Ercümend Ekrem) olaralt 
tesbit edilml,, soyadı yasasile 
buna bir de (Talu) katllmıı ol• 
duğu halde, bu ercllmendler oka· 
nimi aelasenln bir yerde taplu 
bulunması yüzünden çekmediğim 
kalmıyor. Telefon çaldı da ErcU· 
mendi mi lıtodiler? Üçümüz bir
den koşuyoruz. Mektuplarımıx 
karışıyor, bizzat gelip arayanlar, 
başkasile karşılaıınca kızıyorlar. 
ErcUment lerden biri ile görüşo 
mek isteyip de adresi ıoranlar, 
boıuboıuna, bUsbUtUn aykm 
semtlere kadar taban teptikder 
ıonra : " Affedeniniz, yanlışlı~ 
olmuş, aradığım siz değilsiniz ı 
dlylp geriye dönüyorlar. 

Sonra, öbUr adaılaram, Tanrı 
ıahlplerlne bağ19la1ın, koç yiğit 
delikanhlardır. Bazen telefonda 
çınlıyan ve onlara bitap etmek 
istedikleri ıonradan anlatılan, ıen 
ıakrak, tazecik sHler, benim yaş .. 
h baıh varlığıma, geçici bir hE• 
yecan vermekle beraber, hiç de 
uygun düımüyor. 

Şimdi, bUtUn bunlar elvermi· 
yormuı gibi, dUnkU a-aı:eteler 
bir de benim Adadaki eYlme gf ... 
ren hırsızlar tarafından ao} uldua 
ğumu yazdılar. 

Akşama kadar : " Geçmiı oJ

sun ,, diyerek bana ligi gl>steren 
eıin, doıtun telefonlarına cevap 
vermekle vakit geçirdim. 

Halbuki, ıoyulan yine ben de .. 
illim. Re11am ErcUmend Kemal
dir. Adada oturan da, ceketini, 

paraıım, bavulunu çaldıran da 
odur. Ben bu lıte, yalnız ıahııme, 
lıtanbulun en zengin adamı olmak 
gibi, yalan da olıa, hop giden 
bir tUhret izafe edilmeaindeo 
memnun oldum. 

Fakat sayan hırsızlar sakın 

buna lnanmaaınlar. inanırlar da 
evime gelirlerse emekleri boıuna 
gider. Gelecekleri vakit bana 

Son senelerde Türkiye liman· 
llarına işliyen bazı vapurlarm çok· r 
UA'una dikkat ettiniz mi? \ iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

haber veralnler : Evin içini bir· 
l ilkte aravtaralım. Belki onlar ben• 

den daha kıımetll <>lur da para 
edecek bir ıey bulurlarsa, aramız· 
da pRy ederiz. Ve sayelerinde 
ben de 1>evinirlm .. 

lstanbulda limana bakınız, on 
•ıpur varsa bunların beşi muay• 
Yen bir devletin bayrağını taşır. 
~amafih ai:ıe bunu rakkamla 
a<>ıtermek daha iyi olur: 

1934 Hneslnde Türk liman
larına 632 gemi uğramıf. Bunla· 
tuı 218 1 o devletindir. Bu nia-

.. bet 1930 Hnesindenberl &}'nıdır• 
GözUmUzll açalım. 

Kadıköy ıu tlrltetl, 1enelerce halktan ıaat para11 1 hak11s alınan paradan hiHenld diltan budur. Diyor. 
demlf almıf, bilmem ne paruı demit almıt1 nihayet Ve hu ne, udaka dağıtır 1ribl, beıer onar kurut 
Bayındırlık bakanlığının müfettitlerl it• el koyup da daQ'ıtıyor. Bu bet 00 kuruıun ne alan için, ne de veren 
tabı!l edilen paraların hakıız olarak alındığı anlatılınca lçln bir ehemmiyeti olmıyabiJlr. Fakat bunun yekunu 
bu paraların aabiplerlne nrilmHJ laıımgolmlt. mQblm bir para tutabilir n bu para bıyırla bir lıo 

Şimdi Kadıköy ıu ıoıyete.l memurları lıııpı kapı 1arfedilebUfr. 
dolatıyor: Yok1a bu tekilde para dafıtmanın ve haakk yerine 

- Şu bot kuruıu tlrkotten wllnderdller. Fasla H 1retlrebilecetine blıı: lnanmıyoru:ı, ıea de ey karı 

. iSTER iNAN iSTER iNANMA! ' 

L----------------------------·----·----------------------------·-

Mamafih, bilenlere de bilme• 
yenlere de ilin ediyorum: Bon sa• 
dece ( ErcUmend) değilim. ( Eri 
cümend Ekrem Talu ) yum. Beni 
k11.,t•ıluken bu Uç •dı birden 
lrnllaumıyanlarm vebali ln1Hi· 
boyunlRnna. 

-



Hay Hag, 
Yalı Vah I 
Osmanlı vezirlerinin Nasreddlnl 

diye tanılan ve anılan Hacı Iuet 
Paıa uidarel maılahat., denilen 
1&vsaklama ve atlatma usulUnll en 
l}l bllenlerden ve baıaranlardandı. 
Klm&enin gönlUnO kırmadan, kll· 
çok bir ııııltı çıkartmadan bti• 
tlln iti rl olurunı bırakırdı, he,. 
kesi atlatardı. 

Iıte bu adama bir ıü•. 11ldA• 
relmaılahabn., ne demek oldu• 
tunu ıormuılar. O: "hay bayla 
vah vahtan ibarettir,, demiı Ye 
ıöıUnll şöyle bitlrmiıı 

- Denizin yakılmuını iıteyen• 
lere bile hay hay demeli. Bu 
itin niçin yapılmadığı sorulunca 
da " Vah vah, aklımdan çıktı, 
yakında icabına bakanı,. deyip 
lı!n içinden çıkmalı. 

Iıtanbuldakl ilk okul baı &l
retmenlerile eapcktörlerln makam 
aylıkları • ortada bir kanun 
bulunduğu halde • Uç ay &ne• 
kesiliverdi. Yine lıtanbul ilk 
olnıl öğretmenlerinin kıdem ar· 
taşları • ortada bir kanun varken 
ve TUrkiyenin her tarafında bu 
kanuna göre o nrtıılar yapılırken• 
kaldırıldı. Gazeteler ilk hııla 
haylı 9cylcr yazdılar. Öğretmen· 
ler de bir baylı ıı:dandılar. Kül
tür Bakanlığ1, Finanı Bakan· 
lığı, bu pek haklı yaııılar 
ve yekarıtlar Uzerlne lstanbul 
llbayhğma bitiler yolladılar. AJ· 
lıkların ve artıılaı·m Yerllmealnl 
bildirdiler. llbaylık " hay hay " 
dedi, tiğretmenlerl tovlndirdl. 

Aradan aylar ıeçtlğl halde 
ıu itin bir ıona ermemesinden 
anlatılıyor ki Ilbaylığın hay hay 
demesi bir gün ıırasını dtııllrllp 
( yah Yah ) demek için lmlf. 

Ôğretmeolerln beıledlkltri 
Dmide acıdım ye acıyorum. 

M. T. Tan 

Akşehirde 
iki Genç Değirmen Çarh

ları Araaında Kaldılar 
Akıehlr (Öıel) - Çlmenllde 

Oımaoın değirmeninde bir kaıa 
olmuf, boıuk bir çarhı lıletmek 
lıtlyen çırak Ali ile arkadaıı 
kollarını çarka kaphrmıılardır. 
Her ikisinin de memleket haata• 
neainda birer kolları kesllmlıtlr. 

....,._._, ___ .,._ __ , _ _....... ____ ~--
Bir Doktorun 
Günlük Perıımbe 

Notlarından (*) 

Dondurma 
Zararlı mıdır 7 

Bir baatam ıoruyordu; Dondurma
ya çok dUşkiinUm. Ne yapayım 1 
Midemi bozar dlyı korkuyorum, 
yiyeyim mi 1 Ne ıaman yiyeyim 1 
Doodurmn ıuilıtimal edilmemek 
~artile çok ıUıol ve yınmeaile ha· 
zim için 11rarlı değil, ( içindeki 
elit kaymak n mıyn huluaları· 
nın kuvvetilı ) fayda11 aeikir olan 
bir gıdadır. Yalnız; 

1 - Ao karnına bulaaduğamaa 
ıırada; 

2 - Çok &erli olduğumuz ,,,.. 
maolarda; 

4 - Hazim samanında 1ımt

melidir, 
Daha lylıl aıami iklylı gramı 

geçmemek ıartilı 'H 1emeklerden 
ıonra yeom11l hiç sarar 'Ytrm11. 

t•) Bu notları k11lp Hlda7anaır, 1ahut 
ltlr alblm• :papaıtmp kollahl:poa 1••a. 
oı'L Sakıntı •••••ınıırda bu aotlar ı.ır 
dolstor rtltl lmdachıuaa , ••• ,.bilir. 

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

SON POSTA 

• Rl 

rsıulusal iz mir Panayırı 
~~~~~~~~~-

Türk Endüstrisinin 
Kadar Her lcdiğini 

Türk Tarımı 
Gösterecektir 

915 panayırının hazırlanan pnyonlanndan 

lımlr, (Son Poıta) - 1935 5 - Genel taııma, kara taıı· 
Araıuluaal bmlr panayırı, 22 •lua· maaı ılmendlfer, otomobil 'Ye 
toı perıembe gUnU aabab saat yollar. Dınlı. taııması: Baılıca 
onda Baıbakan Iımet lnönO'nUn Umanlara aeferler, yapur kum• 
bir ıöylerile açılacaktır. 927 lı· panyaları. HaYa taıımaaı: Baılıca 
mir 1ergislnden 935 anıuluıal lıt&1yonlar, hatlar, muntaıam ıe-
lımlr panayırına geçlıin bUtUn ferler Ye tarifeler. 6 • Tezylaatı 
manaaı r.lraat Tnrklyealnin kendl Baılıca tezyinat ve dekoraayon 
ihtiyaçları için aiır sanayle yer etya, mobilye, hah, klllm Ye ıal, 
•ermesini tebarDz ettireceği lçio 7 - Giyinecek etya: Haıır ılblH 
bu bakımdan çok değer bulmÜı· •• kumaılar, çamaıır itleri, 8 -
tur. Bundan bir kaç yıl ISncealoe Ltıkı eıya: Kuyumculuk. 9 -
kadar Tllrkiye UzOmUo, incirin, Genel hizmetler: Sailık korun· 
tlltUoUn, fııhiıo, valekıln, pala- maıı, ıosyal yardımlar, inzibat Ye 

biri 

itfaiye, Poata, tel1rraf Ye telefo•, 
turJzm ve ıpor •.• 

Panayır, ziyaretçller için gUndı 
15 ıaat açık bulandurulacaktır. 

Ziyaretçilerden isteyenler lı.· 
mirin Bozdat, G~lcUkler, Yaman• 
lar, Şaıal •• Koııak yaylatını 
ıiyaret edebileceklerdir. Panaylr 
gOnlerlnde Yunanlıtandan, Frao
tadan ve Amerlkadao lzmire 14 
teyyah vapuru utrayacaL.tır. Sey· 
yahlar turizm Hniıi tarafından 
panayirln ücretsiz olarak ıeze
ceklerdlr. 

mutun yet~tltl blı memlekettL ~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BuıUnktl Türkiye ıekerlol, kuma· A t tC p y } • 
tını, bakır endUıtrlılnl vo deflşlk n ep azar er erı 
endllıtrl maddelorlol kendi •arın· D 
dan çıkaran bir memleket Öl· üzeltiliyor 
muıtur. 

lımir panayırına bu yıl ıöste
rilen dııarı rağbet geçen yılların 
çok UıtDndedlr. Sovyet Ruıya• 
dan ıonra Yugoı!a•yı, ltalya 
Ye Yunaniılan lzmlr panayırına 
reımen lıtirak etmeğe karar nr
miı ve panayir alanında fazlaca 
pavlyon kiralamışlardır. Bundan 
baıka Irak, Ingiiiz, Franıız, Al· 
man, Çekoslovak, Rumen ve Bel· 
çika firmalarından bir çokları 
özel aurette panaylre fttirake 
karar vermlf bulunuyorlar. 

GlSrUIUyor ki dotu Avrupaıı 
memleketlerinin ileri endOıtriıl 
yanında TUrk endtııtri maddeleri 
yer alarak ziyaret edeceklere bir 
mUkayeae lmkAnı verecektir. Bu 
mukayesenin ıonucu ne oluna 
Türk eanayll, Türk ılraati kadar 
UerlediKtnl baykırmıya çalıııcaktır. 

93~ Panayırı ıu eıaH ı~re 
hazırlanmııtm 

ı - Kuıuır •e baaıa, 2- Ta· 
nm, çeıltll tarım, toprak DrUnlerJ, 
kuru ye yaı Hbıe Ye meyTeler, 
3 - Maden Ye maden k8mUrlerJ, 
4 - Endllıtrl, aiır eodOıtrl, kll
çOk endtııtrl, dokulPa eadOıtrlıi, 
yiyecek endOıtflıl, kimya endllı· 
trlıl, motör, makine ye elektrik, 
ıııtma •• wtma ındUıtrlsl, 

Antepte haynn paaarı 
Gaziantep ( Özel ) - Burada pazarları Yardır ki bunlar da dG-

Arasa diye andan ve oldukça zeltllmeye mubta~br. Bunların da 
ıenlt bir alanda kurulmuı olan dllzeltllmeıl Ye aırt birer pazar 
bDyOk bir paaar yeri vardır. Bu yeri haline konulmaıı kararlaıtı· 
pazarda aatalıa ıeylerln flatları ile rılmııtır. Pazarlar bllhaaaa halkın 
çarıalarda ıablaalar araaında bil· alıı •eriıt• çok faıla lıtlfadealnl 
yllk bir fark bulunmaktadır. mucip olmaktadır. 

Halka ucuzça ııda temin eden Karamanda Sıcaklar 
bu pazar yerinin dUzeltilmeıl Karaman (Özel) _ Sıcaklar 
kararlaıtınldıtından, mey danının 
biçimini boıan ve daraltan birçok ılddetlnl arttırmııtır. Sıcaklık 
harap binalar yıktırılmıf, burası gölgede 38 dereceyi bulmuıtur. 
muotaıam bir hale getlrilmiıtlr. Dawlardaki kar depolnrmdan 

Bundan baıka burada ayn tthre indirilen kar ihtiyacı kar• 
ayn hay•an, buğday vo odun ıılamamıktadır. 

Yedi Buçuk 
Sen 
Hapi~ 

On gUn önce Yasef adın 
bir Yahudi gencinin arkad 
Davldi 6ldUrmek suçundan A 
ceıada duruıması yapıldığını ya 
mıı ve davayı tafsllAtlle anla 
mııtık. 

Bir ıarap ıtıul yüzllndet 
çıkan ve Da•ldln; çekiçle baııDf 
Yurması Uzerlne Yasefln ıaşkınlıl 
içinde bıçağını çekerek arkad• 
ıını yere sermekle netlcele~e• 
bu 61Um davası sona ermif, kr 
rar suçluya bildirilmlıtir. Mabt 
keme Y Hefl odam 6ldilrmeklf 
ıuçlu bularak on beı aene ha~ 
ılne, bAdlıcde tahrik bulunma• 
ıından cezanın, yarı yerı)IB fnd.l1 
rllerek Yaaeffn yedi buçuk Jll 
atır hapisle, umumi hizmeti rde 
mlıbbedın mahrumiyetine hUkOıa 
Yermlıtlr. 

Yaman Bir Kadın 
iki ay tinco yazmııtık. Emin• 

laminde eamer, kuru, ufak tefeli 
bir kadın çıkıyorı 

- Fatma Hanım) Ben Haaeld 
haıtabanHlnde hemılrcylm. Ha.11 
tabanede bir kadıncağız Vafi 
hamile. Fakat lohsabğı için altına 
ıerecek bir ılltesl bile yok. 

'lze bir hemşire ııf at ile O 
biçare namına geldim; yatnk t 4 

kımınııı btr hafta müddetle ver 
menlıl rica ederim. 

- Lütfiye Hanım; ılı de ltl\"' 
meli eıyalarınııdan blrk ç parça 
IOtfederslnlı. tabiil. 

- Aliye Hanım; ıtzln ıefka' 
dolu kalbiniz bu muavenet işinde 
duyguıuz kalamaz. 

Bu minval entrik 1 rla 
altı kadıncağızı dolandırıyor. Ya• 
tak takımı, yastık kılıfı, işlemeli 
eıyalar, ıal, manto, ferace ... Ve!<: 
haaıl girdiği evde, g6ı.Une Dl 

çarpar1a. 
- Emaneten .•• 
Dlleğlle koltuğuna k11tırıyoı>, 

Fakat bu emaneten verilen eşyalı 
nın Uıerinden haftalar, aylnr ge.s• 
tltl halde iade edildiği görUlm~ 
yor. Emine bunlardan başka bo 
altı kadının muhtelif değerde pa• 
ralarmı bilo cebine indiriyor. Ft.
kat.. yakayıda ele veriyor. v~ 
teYkif edilerek mahkemeye dllts 
1Dyor; duruımalar baıhyor, B 
tarafta bu altı davacı kadın, d" 
ier tarafta tek başına ıuçlu Eml; 
ne.. hakikat araitmlıyor. Evvel& 
Emine davacıların içinden blrl'1 
için: 

- Benim ortağımdır. Ben b11 
lılerl onun parmağile yaptım. 

iddiasına baıhyorsa da bu, 
netlceaiz kalıyor ve bUtUn bu 
dolanaırıcıkların Emine tarafından 
baıb baıına yapıldıiı anlaşılıyor. 

Son duru~mada mUddeiumuml 
lddlaıını bildiriyor. Emine ıuçlu. 
Hakkında ceza kesilecek 

Fakat, kendiı"ne: 
- Son ıöılln nedir? 
Denilince: 
- Avukat tutacağım efendir . 

Mlldafaamı ""eklllm yapacak. Mar· 
kemenizden açık alınla kurtulmnk 
lıtlyorum. CeYabını bashrı) or. 

Mahkeme Eminenln son dileği i 
reddetmiyerek duruşmayı baş L 

gUne bırakıyor ve suçluyn :. ı 
tenbihte bulunuyor : 

- Bu, ıondur. Kimi 'e~ il 
yapacaksan, tut getir. Mazeret 
falan dinlemeyiz. 

Duru§mndan sonra kapı önOn• 
de genç ihtiyar altı davacı: 

- A!.. vallahi bize ir.ndına 
yapıyor. Nedir bu çektiği mit? Bu 
ıelişimi~ tam seklzioci oldu. Onun 
vekil falan tutacağı yok; bizimle 
eğleniyor ..• Demekten kendilerini 
alamıyorlardı. 



SON P ()cST it 

•·m:,YJC• 
bu.ıtınd.ı 
Ül(Ll~İ ~il 

BABICI TILOBAFLAB 
K' nu an 
Kitaplar 

Ingilizler, ıwf g5zlerl g~rme· 

8 kil l yen insanlar için 
.~ ~P. r sözlil kitaplar icnt 

korlcr~ ıçın· etm.şlerdir. Yani, 
dır bunlar öyle kitap-

... 'itrombolide 
indifa 

Ahali Korku içinde 
Mesina, 7 (A.A.) - Strombo-

11 yanardağı dftn sabah saat 5,30 
da birdenbire COfmUf Ye kızgın 
kaya parçalarlle önemli bir. IAY 
akıntısı f.rlamıya batlamııtır. 

Ahali korku lçincfedlr. HenGz 
hiçbir zarar yoktur. 
fnglllz ltelzlerınrn &eyısı 

Londra, 7 (A. A.) - Tutulan lı
tatistildere gGr• 22 Temmuzda lngU. 
terode ltsizlerln ııd dl 1,972,941 idi. 
Bu raklram beı Hnedeoberl koydedl· 
len rakkamlnrıo en azıdar. 

lardırkf bir gramofon plağını 
a :i U'la . Tıp~, bir plAk gibi 
grnrpofu ıa yeri vtlrilir ve okunur, 
bir gramofon plağı, dakiknda 
78 devir yapmak surelile tabii 
bir sJr'atl haizdir. Bu, plak 
hnrne konan yeni kitapların gra
mdan üzerindeki dönüt ıUr'nt• 
Jeri, bittnbi ş&rkıb pl!klara nia-
b tıe daha çok udır v• tıpkı s· s T 
okun:ın b!r kitabı andırmaldadır. ır ema aşı 
Bu uı:ctte ~örler, hayatlarında ou·· ştu•• 
hiçbir zaman okuyup ltihneye 
frııka bufamayacaklan şeyleri Parlı, 7 (A. A.) - Matlıa ırazeteal, 
d;nlemek fırsatını kaznnıyorlar. dUn, anat 20.30 da kocaman bir "ha· 
lngilider, ş:mdilik, bu söz.in kitap• cari aemnvi,, nln, Şimall ıarktden Ce· 
lara lncilJ, bir takım klasikler], nubuıarlriye doQ'ru, Parfı Ue cıvarınıa 
baıı lar.ib ve fen kltaplannı ve Uz:erinden geçip gittiğial yıızıyor. 

Bu laf, Ud parlak parçaya bBllla-

IF ransada lktısadi alkın
ma ya Karşı Gösterişler 
Halk, Brest Şehrinde, T rsane 

llbaylığa Hüeum Etti 
Ve 

Sayf'll 5 

Evlenmek 
iyi Midir 
Fena Mıdır? 

M. F. K. rumuıu ile bir okuyucu 
soruyor, 

1 - Bekblık mı iy.idir, ev· 
lllik mi? 

2 - Aile kurmaktan maksat 
refah <lır, gali mi? 

3 - Evlilik iyise aeverek mi 
evleneyim? Yoksa birini sevinceye 
kadar &ekleyeyim mi'/ 

4 - Yoksa ailemin beyene
ceğl bir kızla mukııddcratmn 
birleıtireyJm mi? 

Bu auallerln cevaplarını uzun 
uzadıya muhtelif vesilelerle bu 
sUtünda vermişimdir. Oııun için 
bu defa kısaca lt ret •dip g~ 
çcceğim: 

t - E•lHlk bekArbktan iyi 
olacak ki herkeı evleniyor. BekAr 
kalanlar istisna teıkil ederler. 

pek mnbdut romanları &•çirmiw· mil§ n al".kasıada ıııkh bir iı bırak• 
lerdir. mı ıtır. F 

Bir Amerika Harp Gemi• r.anıada Uctiaadl kalkmma tedbirleri karşmnda yapılan btiytlk ~•teriılerden biri 

~ - Aile kurmaktan maksat 
ne refahbr. no gaile. Bu bayatın 
bir zaruretidir. Bu zarurete uya• 
rak evlenilir. Saadet ''•J• felaket 
bir piyango itidir. Tallinize ne 
çıkarsal 

• >f.. B.rut, 7 ( A. A. ) - ilk oa b•t r 20,15 de aUku11 tamamUe iade • ·11. 
ngilterenln ıimallnl teşkil elnde Yangıa SlDnlilk gündelllderin yeDI Haalara m·ı h 

eden lskoçya illerinde bir Qulncy, ( Maasachusaettı ) 7 g8re ödenmeal dolayııll• tersane Nllmaylıçiltrden bir kiti atır yara-

ıskoçga 
1 

çöl bulunabileceği (A. A.) - Buradaki denJ.ı yapı ltçilerinln yasa hükmaadeki karırna· ~alnmıı "•pblr saat ıonra hastanede 

ki · h I 1 k u milftilr. o lalerdu iki kiti '" m&enın ahrına te.zğAbının rıhbmına bağlı o an m~ •re arıı yapnı.ıı oldukfan nOmıı· birçoğu da hafif yarahdır~ •ıs·'• 
çölrl gelmez. Fakat ha· Quiacy adındaki yeni Amerikan yit lHtzı karı9ıkltklam- nbep olmuftur. Brest, 7 ( A. A.) _ DDn aktara 

3 - Severek eYlea-mekle, sev• 
meden evlenmek areaında, belki 
de ikincinin lehine. ufak bir fark 
vardır. Evlendikten ıonra sevgi 
aöner. Aradan bir iki aene ge· 
çlnce se•gl 1erin• arkadaolall 
kaim olur. 

kikat od:.ır kf lskoçyada kilomet• kruvasörllnllıı makin• dalrru;inde Bi•lerce ini, Pari• sOrat treninin yeni hddlseler banöatormiıtir. Oenia 
re ere deYam. eden ye bir çöl· bUyUlc biı yanıın çıkmııtır. kalkmaama maal oim~r, mnkinlıti Komutanlığına yaklaıınak iıteyen 
_ı - h. d f k b l bl B I I A .v. treni durd.umuya mecbur etmlfler işçiler, bir barikat yapmıılar fakat 
uan ıç 8 ar 1 u unmıyan r lnglllz UtçelS n n Çisi lokomotlfl de trenden aökilp depoy~ jandarmalarJa denia askitrlerl İarann-
mıntnka vardır. 1694 do çıkan Londra, 7 ( A. A. ) - Man çektirmitkrdir. dan pUıkllrtillmuırer:dir. Saat ıg • 
dchşeUi bir fırtına, ıahlln bütün senenin varidata 192.638.187 Ye Daha ıonra, göatericiler, llbaylıtıa doj'ru pollı •okaklarda atlY liti 
kumlarını alıp bu mıntakaya ge- masrafı 257.947.452 fıterlln yUk- BnUnde topTanaralı, Frıwı.ız hayratını yoluna koymu!tur. 13 U ifçJ, 5 l mu-
llrmie ve mevcut çiftlikleri •e eelmiıtir. Açık 65.309:.265 Is· koparm1tfar ve onun ıuine kızıl bir hafız n 1 ıl Jandarma olmak üz.ere 
binaları yerin dibine geçlrmlftir. terlingtir. bayrak çekmiılerdlr. deniz hutane1lne 20 yarala yatıral-
0 glln, bugün, bu koca ııahraıı Geçen 1enekl açık 64.675.339 ilbay Jak Hanri tell baffna ola- mıştır. JtÇilerden biri, &u sabah 

4 - Ailenb.ln bulacağı kızla 

e•lenmenisl ta~aye etmem. Hu 
halde kızı kendiniz ı>ulunuz 

ve ili~ olmazsa ona ısınıp ııına• 
mayacağmızı anlayın ve ona göre 
karar er.in. Se:nneyeceğinb.l zan• 
nettltfnlz- kızla hayat ortakhğa 
yapmaktan çekinin. 

mUtcmadiyen genltlemek istida· lsterltnge halli olmalHa idi. ralc: Hluya çıkıaıt , ve bu lhtilll bay- ~~!.t'!·--·~·-·------·---
dınd dır. Ve lııgllizler, ıtmdiye ---- -· raitnı oradan • .akop lndlrmiıtir. Bu Amerikanın Japonyaya 

k 11.ar- ı. hiç kimsenin gözüne çarn- aıradJt, halk. haykırıımakta vo llbar~ Tarzlyeel 
kadar bu derd ag"' aç dl mek ıu• -w ... r ı 1ır l t ı kt idi 

t F k t k t fi ı.ın cam arını aı ama a • Tok'ıo 7 (A. ,,.. ) _ T kl 'd ki 
r tile dahi çare bulamamıtlardır. mamıı ır. 8 a a ann ıe Baılaca ıokaklardalCI mağazalar, . ' ""'· 0 0 a 

JI. trenin gittikçe yaYBflamali:ta ol• llepeaklerlol k.apamıılardır. Amerıkan büytik elçiliği ınOsteıarı 
Cenevre u. Paria arasillda duğunu hhndhsca an tarafa ge- Nl111ayltÇllU, deniz kumandanlı- bugün o., Bakanı muavinJni ziya• 

, k çerek bakmıt •e ucalr o zaman tJnın da kapdarnu zorlamıı?ar, fak.at ret ~duek J~P?D imparatoruna 
Gök gürül- lıleyen allr at ~· lokomotffin kamının yank Ye altı poliı ve asker tarafından ıreriy• kartı bakaretamız bir karlkatör 

t - - ,__ tarının lokeımotıfl makfniıtlerinin ölll halde bulun· pDftilrtGlmttılndlr. nqrlnden ötürll Amerikan hUk:ft. * KangümrUkte Bayan H. G. 
umne 1U1n· geçen -"n son ıt ü tU M fih -~1 • f1 l b ld 

I 1 
... duklarını gurm Ş r. eama 1 Bunun Ozerlne Sadi Karmo mey- mı:aının teesall erin i irmi tir. 

şan ac a sllr'atle yol aldığı yolcuların arasında telq uyandır:- danında, t•naoenin bir knmyonunu Irak • lra Konuşmaları 
Ne it yapabilirsiniz? Dntdllo 

bilir mJs.nlz? Ecnebi lisanlardan 
birini anlar mısınız? Muntazam 
yazabilir misiniz? 

ıırnda birdenbire patlam1fbr. Bu maktan çekinmlı, hemen hat ateılemiılerdlr. Ternnenin BnOnde Tahran. 7 (A. A.) - Irak Dıı 
patlama neticesinde maldnbt ile kenarındaki t•li1'af telini kulla• deniz tOfekçllerl ve denli topçu Bakanı Nuri Salt Paş_a, 5 ağus· 
yardımClSl lllmliftBr. Kazanın narak portatif teltfoa ile ille aekeri bir mGdafaa hattı kurmuş- tosta Tahrana gelmiı •• Iran 
parçalan ası, ıiddetle bir fırh· merkeze yazlyetl blldirmiftir. Bu- lardll'. Dıı Bakanı Khımi ile iki Ulkeyl 

Bu suaUerin cevabını verirse• 
niz, belki istediğinizi yerine ııo· 

nam hlikiim afirdOğtl sıraya ıeI• nun Ozerine blı yedek lokomotif Ternned• çalııan 6,QQO ltçide.n ayıran hudut anlaşmazlığı hak-
dif; için g6k gtiriiltnlulna kar1• ıelerek katan yllrütmtiftilr. 3,000 l nOma1lte katılm·ttır. Sı!at krnda görUşmelere başlamıştır... 'l'EYZE 

tirmeye çalışırız. 

• .;::.~~~~~~;;~;:;:;~~~~:;~~~~~~z~~~~~~~~~h~o~!d~e~y7:1m~. Bir yore gidecek olur· etmeye imkan yok. """""E~v,...l~e~nı~._="!'!!v""'e=""'b"!'!!u""'nı""'a~rı=l!!!!!a!!!!n!!R!n"!'!!em~!'!!y•l ... nl!!!!!o=o~eeısk,_l 
ıwn yine haber veririm. ılm, ayrılışım bile garip oldu. Ya alişkanlıklaylne atmıya, satmıya 

Etl•6l 
T•frih 

No: 51 

ANASINIR 

7..,, 
Buralara, batta daha çok 

gllzal } erlere her zaman plebl• 
liriz. DedL Şimdi ftlerhnw la;. 
relim. 

Eaki, fakat tnıiz Ye bUyilk 
oto obTmiz• biadlk. 

Asfa.t yol ftstünd• timdi çok 
hız.h gidiyoruz. Biru llerdeıa 
(G ·v~) :e ( Lau ... ue) anamda 
elektr"kle ifleyen tren 6amibtla 
geçiıor. 

ilıay.et otaracağıDU lniçre 
tehri e gidiyoruz. 

Geneve adını \'erdiği gölUn 
tam bir ucuu aolrulmuf. 

Ali Sami Bey 1&bah Lozan• 
dan telefonla ineceğimiz yeri 
peyledi. BW"ada bir iki gUo kal· 
dıktcn sonra ev veyahut aparlıe 

man:ı geçcceğ:z. 
Otomobil oehrin kalaba~ık 

caddelerillden dolaıtıktan aonra 
kUçük ve ağaçlı bir meydanda 
kıl'flldı. Ö:ıllnde çok ıık hususi 
otonıobillerin gerıi güzel bırakıl· 
dıkları büyük bir binanın aofinae 
durdu. 

Ali Sami Bey. 
- (Rcsidence} dedi. Buranın 

eft kibar ve .akin par.eiyoolarıne 
dan b ri. Yem•kterl de pek 
11efisttr. 

Palmiyelerle an.il genit b~ 
antreden geçtik. Okadar dikkatli 
lnaanlar ld sabahla} in talefonla yer 
alsalar oldUğµmuzu &abetle ta~ 

min ederek b~ t•J ıormadan 
aaanıöre ıöttırdüler. 

Bu aefer: ıanıımıı •ardı. Ali 
Semi Bey E.ozanda ı:ek rahat 
etmedif im&l zannederek burada 
banyo datreai de olan iç odalı 
bir apartıman tut~ 

Şsyle bit ıöı: audirdlm. 
Odalann hepsi tek yataklı. 

Ve hepsine birbirinden geçmek 
kabiL 1 

- Buraya önce &elmiştinlz 
değil mi? 

Ali Sami Bey ıafaladıı 
- Çok. Yalnız geldiğim ıa· 

man!ar hep burada kalırdım.· Ne 
vu? 

- Hiç gUzel bir yır. 
- Çok rahattır'.. MUzik de 

vardır. Biraz da ecnebileri 
fazladır. 

- Ne zararı var. 
- Fakat şimdi ben telefonla 

buradaki bUrolara haber bırn• 

kacağım. Bize yarına kadar iyi 
bir •v yahut apartıman bulurlar. 
Siz ılmdilik biraz yerleşin, rahat 
edin. Ben çalııayım.. Afajıcla 

All Sami Bey çıktı. bugünkn haynbm. kıyamadı. Derledi, topladı, ta.an 
Anr.emle ben Hıttlnk6r birer Fakat bu aey~hat, banim için ııraınnda 11akladı. Biz yu•amız.ı 

elbiA deilıtik, Annemin • yine bir cankurtaran oldu. Adada o seven Türk kadınlarıyız. Eğretilik, 
işi Yar. Bu akıam yemek için kadar sıkılmıştım ki! Ve ıUphe g,öçebelik biz.im harcımıı değil. 
aıağıya inersek sıkılacak. Ben yok ki o hayat kışın da Beyoğlu· Istanbulda, hele Adada iken 
öyle sanıyorum ki Ali Sami Bey na geçtiğimiz zaman hepsi o neler işitiyordum. 
de bunu dOşUnerek ev veyahut şekil ile ıUrfip gidecekti. • Kulüpte blr hanım evdeki 
apadtman bulmakta acele ediyor. TUi perdeyi çektim. erkek aı çısının k&çtığım haber 

P•c.•renin tül perdes:ni sıyır· Şimdi içimde taı:e 11rzuların Yerirken ı 
dım. Jenen'in bir parçası görUndU. yaratt.ğı tatlı bir heyecan var. - Akıi olacak misafirim de 
İtte lcartpostallarınr, resimlerini Aun~m rahat terlikler~oi ayağına vardı. Hemen •••• oteline telefon 
gördftğlim Avrupa Jehlrlerinden geçirmiş, ufak tefek ıcylerinl ettim. Hem yemek . geldi, hem 
biri. Caddeye bakıyordum. Ki~li yerleştiriyor 1 garıon. 
biçimsiır:, g~ze fena görünen bi; - Acele etme, anne, dedim. Bu hanıma ı 
şey yok. Sağda yUks_ek karlı Burada uzun zaman kalacak - Mutfak yok muydu evtnhde! 
tepeler. Mon Blan olacak. Ka- değiliz. Diye soracak oldum. Gülôft: 
deme kademe ma•I, mor, beyaz Fakat bll:yorum kl onun en - Mutfak olmuı ne çıkar, 
tepeler.. bOyük zevki, zevki değil ihtiyacı aıçı olmııyınca, dedi. 

Kalabalık bir cadde, fakat yerleımek.. TO.rk kadınlan Ben derdimi anlatamamıştım. 
hiç B!S yok. evw.inl nekadar severler. Hele o da galiba anlamak istememifti. 
~ ıtbeldi bu ail'UnUf. annemin nesil. Kadıköylindekl Şu var ki bu ev hanımı aşçuıı; 
Ve ben aeredaa nereye gel· evi kiraya verecegımız zaman bir gOn bile olamıyOt'du. 

miflim. etyayı topla) ıp bir kısmını sat· Bir gün de kulüpte bir hanım 
Hayat ae garip teaadlifler!e mak, bir kısmım köşkteki iki anlatıyordu: 

insana oradan oraya götürüyor. odaya kapamaK lizımgeldi. Ta· - Geçeıı kıı bh.metç·sız kal· 
iki hafta önce buraya geleceğimi marn bir hafta uğraştık. Yılların dım. Baktım, rahatsız olacağım. 
kim tahmin ederdi ? biriktirdiği ve sakladığı iyi kötU Çantalarımı kapınca • • . . oteline 

Hele ıu son dört b .. Ayın all• v.e ..;, e.şyaaı o kadar çoktu gittim. Oradan beye telefon 
için• giren hadiseler, bu yazın ki kıymet bilen annem en işe ettim : 
başından bugilne kadar geçen - yaramaz sanılan şeyleri blle ne - Adamakıllı atçı, hizmetçi 
vak'alar, hayatımı ne kadar de~f· olur ne olmaz diye bir tarafa ge'.lnceye kadar buradan ayrılacak 
tirdi. KadıköyUnUn k«mdl halinde saklamış. Bu toplanmalar arasıll'- değil.m, dedim, cfayattım. 
sporcu kızı bu dört beş ay içinde da nefer çıkmadı neler .. Annem:n Konuımayı dinle) en kocaası da 

beşiğine, benim llkmektep çanta• gftldU: 
neler glSrdll. Ne fnkılftplar geçir· ma varıncaya kadar birçok yan • _ Y:a, ne cfersin:z. bir hafta 
di. Yine tiporculuk ylizlinden bir parçalanmıı eşya.. Annem bun- otelde oturduk. Amma rıe de 
anda değifell. hayatımın bu gUnll ları atmamıt- Evin işe yarııma- rahat etmiştik değil mi? 
ile dört ay önceyi muka.yeae )'an odaları hepsi bunlarla do~u idi. ( Ark,.11 yar} 
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( Siyaset Alemi J 
Dançig-
Leh Gümrük 
ihtilafı 

Dançlı urbHt ıehrl lle Lehistan 
aruında çıkan blr ıllmrllk ihtilafı 
mllbim aklıler yepacata benziyor. 
Hadisenin batlanııcı tlSyle olmuıturı 
Dançıı t•hrl, buı Alman mallarının 
aerbut bir ıurette ıehre ithal edil ... 
bilecekleri mllaaadulnl nrmlıtlr. 

Bunun Gzerlne de, Leh bllk6meti 
bir tattım kararlar almıttır. şayle: 

Venay muabedul mucibince Y• 
D nçiı limaaı nsıtulle dııardaa 
Lehistan• wfren etyaaın .OmrDj11 
Danç"g srUmrGlderlnde ahnmııldadır. 
Bu ıuretle, uuen mahdut yaıama 
lraynaklar na 1ablp olan 1erbest 
ayakla durabllmeal imk&nl9rı temla 
edilmiı olmaktadır. 18 temmus tarllal\ 
b"r kararla Leh hUkOmett, bundan 
böyh D. nç" ı limanı yolile Lehistana 
ırir cek olan efyaya alt rGmrlk 
rHimlerinin Leh ıOmriikJeriade 

ahnması llıımıeldltinl blldirmittir. 
Serbest ıeblr bGtçuinde azim bir 
rahne açmak latidadını ıBatereo bu 
kararı Dançtı Leh laGk6mttl aeıdiade 
protesto etmekle beraber teldiflerlal 
tekrar etmlttlr. Fakat Leh hl· 
kOmetl, bu mGraeaatleria ıooun• 
•uıunu da bir atuıtoı tarihinde 
reddedince THIJet ı•rıialetmlıtlr. 
Dançlt, bir mukabele olmak lıere, 

bu mGıaade,ı bGtUn Alman mallarıaa 
teımil etmlt, Lehistan da dH~iftea 

ıeJecek •tJ• rGmrülılerinl klmllea 
kapamıtlır. Bunun lrarıılıtı fU olmut
tur ki, DHçlt tehir tarafından Leh 
k8mClrJerJne Ye mamul enaaıaa kartı 
lıo7kot ll&n edilmek olmuıtur. au, 
lıoykot hareketinin baııaa blJlaaHa 
milli sosyalistler ıeçmlılerclir. Her ae 
kadar bu Jaal, bir llıaım yiyecek eı· 
yaaı fiatlarınıa yarı yarıya fırlamaaıaı 
intaç etmitH de Dançlılıler, Lelalilere 
karşı açtıkları bu ~ldalde i1rar ede
cek ıBrlnmektedlrler. Buaa kartılık 
elmak Gzere Leblllerln bası a1keri 
hazırlılılar yaptıfı habu nrll•ekte
dir. itin ıillha baıvur•lmayı icap 
ettirecek blr mabl1eti yoktur. oı .. 
bile, bu za•anda H daaçl• aibl bir 
1erde adama kol•J kola1 alllb ıek· 
tirmezler, bundan dolayıdır ki Leh • 
Dançlı ihtillfı, ekonomik bir .. ıaıa-
mamulıktır ve ••I ıekll ılmdld4a 
kaatirllemez. Sllel bir teh!lke IH 
menuubaba detfldir. - Sereyya 

Çerez Kablllnden 

Bir Hlnollu 

Bu hadise, tanınmıt doktorlarımız· 
dan birinin baıından &•çmiıtir. 
lımlni bilba11a yazmak latemediğim 
bu doktor, Nl@&Dtaıı tarafJarıoda 
oturur ve kendiıınin bir de ösel 
otomobili vardır. 
Bir gece ıaat birbuçulr, lki ıula· 
nnda, doktorun kapısı ıtdde&le 
çalınır. 
Doktor, henüz girmlı oldufu yata
ğından fırlar, ıelip kapıyı bizzat 
açar. 
Menim kış, dııarda berbat, fırtına
lı, yağmurlu bir hava vardır. 

Doktor, karıısında gördiiğU ttmia 
pak kılıklı, efeodıden adııma sorar: 
- Ne iıtiyoraunuz 1 
- Ağır bır haıtam var, doktor, 
ıizi hemen alıp rotlirm•y• geldim. 
- Jlutanıı nerede ? 
- Yeşilkoyde, doktor 1 
Doktoı, mtaafenin uzak:lıfıoı dttıü· 
nerek dudak bükerse de: 
- Gelirim, peki amma, der; on 
lira Yerlrainiz. 
- Hay hay, doktor Bey 1 
- Öyle Is• biraz durua, riyiaeyim 
Şimdi gideriz. 
Doktor giyinir; otomobilini ıaraj
dan çıkarır. O adamla birlikte 
binerler Ye Yeıilkay yolunu tu· 
tarlar. 
Tam köyden içeri girdikleri ıırada 
yabancı adam otomobıli durdurur, 
iner n doktora bir on liralık 
uzatır. 

Doktor: 
- Bu nedir ? diye ıoruoca, yaban· 
cı adam; 
- Ne yapayım 1 der. Hava berbat. 
Hangi takıi toförune ıordu ium, 
bura)& gelmek için onbeı, yirmi 
lira iııtedi. Beo de çareaiı bu hile· 
yı buldum. Ne baetam ur, ne de 
birıey. Sııi rabateıı ettim; affe .. er· 
Ula, doktor! 

Tı/lı 

,. SON DAKİKA 
1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 
'ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii••iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiml 

General Kazım 
Trakya Genel 
Müfettişi Oldu 

Yunanistanda Bü-
yük Bir Grev 
Hazırlanıyor 

Hükumet Mani Olucu 
Tedbirler J\1mıya Baıladı 

Atına 8 (Özel) - lnilerln 
tnrJU turlu •• birçok lıteklerl 
vardır. Bunların hllkllmctçe ta· 
mamen imkinaıadır. Bunun için 
burada Genel lıçiler Dernetl 
Yunanlıtanda bUtUn Jıçilerin ge
lecekleri bir ıre• hazırlamıya 
kalkıımııtır. 

Gre• tahakkuk ettlti halde 
komllnlıtler de bundan iıtifade 
ederek memleket için çok zararlı 
bir bal alacatını tahmin eden 
hllkt\met böyle bir are•ln ÖDIDe 
ıeçmek için çok çalıımaktadır. 

Elektriklenme 
Bu Yıl Yeni Elektrik Fab
rikaaı Y apılmaıına izin 

Verilmlvecek 
A11kara, 7 - Ôkonoml Baka· 

nı ıeıiıinden döndlikten ıoara 
bDytUc elektriklenme pllnının ha• 
zarlanmaıına baılanacaktır. Ha• 
sırlanan kanunlara göre bir 
Jıl içinde yeni elektrik fabrlkaıı 
kurulmıyacak, çOnktı ıu kuv•e
\lnden fıtlfade edilerek yapılacak 
6nyUk ıaatrallar memleketin ucuz• 
ca elektrlldeameılnl temin edece· 
il lçla bunların blllhare kendlU· 
tfnden kapaamaıı zarureti laalll 
olacaktır. 

iki Kardeşin 
Cinayeti 

Bir Adamı Kementle 
Boğup Öldürdüler 

Kızılcahamam, ( Özel) - Ka· 
ıamıza bağlı Silleler k6y0nden 
Akçaotlu Mehmet, aynı köyden 
Bal Ali oğullarından Ômerin bo
ıadıtı kadınla e•lenmiı, Ômer 
bu yDzden Mehmedl öldOrmeyl 
kararla,brmııtır. Ömer blrıUn 
kardeıl Mebmetle beraber köye 
bir çeyrek Hat uzakta yol Uze
rl11de puıu kurmuılar, attıkları 
bir kementle Mehmedl yakalıya
rak acıklı bir ıekllde boğmuılar
dır. Ömer yakalanmıı, kaçan 
kardetl Mehmet tlddetle aran· 
maktadır. 

Mısırlı Bir 
Tayyar~ci 

Adanada Tayyareılnl 
Sakatladı 

Adana, 8 (Özel) - Londrada 
yapılacak hava yarıılarına girmek 
üzere Mııırdan buraya geıen bir 
tay} are, Londraya g.tmek için 
havalnnırken, gaz kcb açık kal· 
d:iJ için p·ot pcrva:ıeyl çevlrdij'J 
esnada tan are harekete geçmiı 
ye bl az ilerideki bir çukura gö· 
mi.lerok perva :ui ve kanatları 
kmlm.ıtır. lnaan Z8) ıat yoktur. 
Plotun adı Nebil Halildir. 

Yabani Domuzlara Karıı 
AnkarR, 8 (Telefon.a) - Ta· 

rım Bak:mhfı ynbl:.l domuzlara 
kartı ıiddet!i bir mUcadele aç• 
mata karar Yermİl_tir. 

• 
ltalga Gaz 
Harbi İçin 
Hazırlıkta 

( Baıtı;rafı 1 inci yllsde ) 

lnglltere Bot Durmuyor 
Londra, 7 ( A.A.) - ltalyan 

Habeı anlaımazbğınm mukaddera· 
ta bUyUk bir bedbinlikle karıılan• 
maktadır. ltalyanın yeni kuvntler 
toplaması, bizzat Muıolinl'nin de 
ıöylediğl gibi, uluslar ıoıyete1i· 
nln buna karıın olmaıına raj'men 
ltalyanan "harekete geçmek u· 
minde ,. bulunduğunu keıin ola· 
rak göıtermektedlr. 

Muıollnl, tlmdiki durumda inat 
ettiii ve harbi açtatı takdirde, 
lngilterenln Ulular ıoıyetHlnden 
ltalyaya karıı tedbir alınmaaını 
latem11l muhtemeldir. iyi haber 
alan çevenlerin fikrine göre, bu 
tedbirler me1eli S&ven kanalının 
kapatıJmaıı ıtbl yalnız ekonomik 
alana mUnbaıır kalacaktır, 
lmperetorun Yeni Bir Beyenetl 

Adiıababa, 7 atuıtos (A.A) -
Habeıiatao Dzerlnde berbaagi 
ekonomik bir manda tatbik edU
mHlnl veya Uluılar ıoıyetHI ta• 
rafından bir kontrol lhda1 edil· 
meıl hakkında kendiıine ıorulan 
auale imparator böyle bir ıeyin 
menuubahı olmadığını, Uluılar 
ıoıyetulnln bir çok defa azaları• 
aın ıiyast iıtlkllllerine zarar ver
m•m•kalıln onlara kıymetli 1ar• 
dımlarda bulunduiunu, Habep .. 
tanın böyle bir yardımı reddet• 
mlyecetlni, Habeılatanın eıa1en 
kendi tlmdlld yabancı mUtavlr
lere aablp oldujunu sGyJemfı, 
Habeılıtan tarafından ltalyaya 
buıuıi ekonomik menfaatlar bah· 
ıedUemlyeceğloi, çünkü Fransız • 
Habeı anlaımaıının de•letler ara· 
ıında bir mü1avat rejimi kurdu· 
tunu lliv• etmlıtlr. 

Bundan ıonra imparator cld· 
diyetle Y• namuıkAr bir ıurette 
çalıımak Oıere Habeıiatanda yer
leımek fıtiyen bUtnn yabancıların 
iyi karıılaaacağmı, bu glbllerid 
endDstrHer, tlcare-t itleri kurabi
leceklerlnl ve garanti göaterebl· 
len!erin toprak 1atın alabilecek• 
)erini, harp olduğu takdirde bile 
Habeıistanda elyevm mevcut ec• 
nebilerin can ve mallarıoı koru• 
mak üzere hUkfimet huıuıi ted· 
birler almağı dUıündUğllnO 16yll· 
yerek sözUnü bitirmiıtir. 

lrakh Bir Atlret Ba,kanı 
Habe9 Ordusunda 

Adi1&baba, 7 (A. A.) - fraka 
Ci lo aılreti baıkanı, Aıurl 
prensler;nden Malik Ca111bar, 
munHim zabit olarak Hab•ı or
duıuna iİrmiştir. Yakında Vollag11 
D. ga Ilı ordusuna ta) in oluna· 
caktır. 

HAii Asker Gidiyor 
Napoli, 7 (A. A.) - iki vapur 

ve '1nnlıeme ile doğu Afrlka .. na 
hareket etmlıtlr. Bu vapurların 
batı Trablusuna uğrayarak 1erll 
aıker de alacakları ıann•dil· 
mkteedlr. . 

TUrklye'nl11 Yeni lfgDderl 
Adlaabeba'da 

Adiaababa, 7 (A.A) - TUrkl
yenia yeni ltgUderl Nlzamettln bu· 
raya gelmiıtir. Vergiler 

Basitleştirilecek 
................ ----~---~·~--------

Dün Istanbul maliyet nde Fi· 
nanı Bakamnm Baıkanlığında bir 
toplantı yapı'mıf, yapılan tetkik· 
lerln aonuçları ile hazırlanan pro• 
jeler ıözden geçirilmiş, nrgllerin 
daha ba1itleştlrilmeai ve muame· 
lerln uzama11nın önü aiınmaıı 
kararlaıtmlmııtır. Finans Bakanı 
bu,an Bat bakanla konuıtuktaa 
aoara Ankara1a d6necektlr. 

Bahkçıhk 
Enstitüsünde 

Ankara 7 - Balıkçı'ık Eaati· 
tUıUnde yapılan teftişler ıonuada 

bazı memurların muhakeme edil· 
melerlne karar verilmif, enıtitO 
muhasebecisi Arif ile balıkçı a•· 
mlal ıüvarlıl Ali vazifeden çek· 
tirilmiı, enıtltUnOn., ıslahına tabii· 
liılye mndura Necmeddln memur 
edll•lftlr. 

Y ugosla vy.a da 
Mal Bırakanlar 
Yakında Paralarını 

Alacaklar 
Ankara, 7 - Yugoslayyada 

mal bırakacaldara dağıtılacak 17 
milyon dinarın dağıtılm111 hak· 
k~nd2kl inceleaıeler bitmlıtir. 
Şımdf müracaat 1ablplerinln alfa· 
be ıırası ile cetvelleri beıırlan· 
mıya baılanmııtır. itlerin bir an 
evvel bitirilmeıi için Finanı Ba· 
kanhğı llzımaelen tedbirleri al· 
mııtar. 

ltalya'ya Palamut Balıj'ı 
Gönderilecek 

Ankara, 7 (A.A) - TOrkofiı 
bııkanlıtandan: 

Yapılan teıebbOı Oıerlne ltal
ya hllkümetl kendi Olkelerindekl 
kon1ene fabrlkalan tarafından 
kullanılmak lbere tıllcemize 30 bin 
kentallık taze palamut bahtı kon· 
tenjanı ayırmııtır. 

Ankara, 8 (Telefonla) - lzmlt 
valiıl General KAzım Dlrik Trak
ya genel mUf ettfıHğfne tayin 
edllmiı, Baıbakan ismet lnönU bu 
tayini tasvip etmittlr. 

Leh - Bulgaı 
Dostluğu Kızıştı 

Varna Şenliklerinden Son• 
ra Dağıblan Niıanlar 
Sofya, 7 (Özel) .:.. Bulgar 

Kralı, V arna ıenllklerlne lf llrak 
eden Polonya kültür bakanı Yen• 
çeviç'I .,Sv. Alekaandr,. niıanuu 
Polonya ile Macariıtaaın Sofya 
1efirlerinl de birinci derecede bb· 
meU ••tanlye niıanını Yermlıtlt. 
Kalan Macar, Leh murabbaalarına 
da muhtelif niıanlar yerlJmlıtlr. 

Polonya Cumur baıkam da 
Bulgar SU bakanı general T ıa
nef'i ubık baıbakan Zlatef'I, 
Varna rarnlznn kumandanı ıen .. 
ral Halaçef ile fnıaat heyetini• 
baıkanı miralay Dlmkof'u birer 
birinci derecelik 0 Poloniya Re1-

Karııının Burnunu Keımlı 
Ankara, 7 (ÔıeJ) - Ankara· 

da kolacılık yapan Bekir lamlnde 
biri ekmek biçatlle karııı Mell
hatin burnunu ke1mit. arka11n• 
da• •e kolundan yaralamııtır. 

tltura., niıaalarını Yermiıtlt. 
Polonya kUlttır bakanı Y enç•• 

•İç de gazetecilere, önDmllıdeJd 

Hldl1e ev ıeçimılzlltl yllıOn
den olmuıtur ve Mellhatın yara· 
ları ajlrdır. Mellbat baıtaneye, 
Bekir Sıtkı te•kifhaneye g6ade
rilmiıtlr. 

•• 
Kaynanasını Oldüren 

Gelln 
Alaıehlrde Emine adında bir 

ıelin, ıeçlaemedltl kayauamm 
odunla 6ldOrmDı, ıoara ıırtına 

alıp k67Un dıflDa çıkarmıı '' 28 
yerinden bıçaklamııtır. 

ders yılından itibaren 1 O Bulıar 
gencinin V arıo•ada okutulacajını 
16ylemlıtlı. -----
Adanada Atatürk.Anıb 

Adana, 7 (A. A) - Atatllrll 
anıtının ılmdlye kadar bltirilmi
J•n iki fl,nrtı de tamamlanarall 
ıehrlmlae ı•tlrllmlıtir. 

Türk - Franıız Tecim 
Anlaımaaı 

Parlı, 7 (A.A.) - Ttlrk·Fra .. 
•z ,..._ " ldulaa aalqmalan 
Laval, Bone, Suad Yo Kurdutha 
aralarında lmzalaada. Perıembı 
,ana taaU edlleeektlr. 

Bayındırlık Bakanının Teftlılerl 

\ 

Birkaç .Unden beri ıehrlmlzd• ı 
bulunan Bayıadırhk Bakanı AH 
Çetinkaya Şirket KamİHrlerlnl 
kabul ederek iıleri etrafında bau 1 
direktifler vermlıtlr. 

Bakan bayındırlık lılerl etr .. 
fanda tetkiklerine devam etmek· 

Çaldarise Hücum 
Atina, 8 ( Ôıel) - HUlcfımet 

taraftarı gazeteler Baıbakan Çal• 
darisin Prens Nlkola ile gDrUıme• 
ıinde Yunanistanda krallığın tek• 
rar kurulmasını vadetmiş olduğu· 
nu yazıyorlar. 

Bu bab•r tızerine blUUn 
clmburiyetçl ıazeteler, bitaraf 
ıörl~dDil .halde ko7u bir lora• 

tedlr. Ona de YOkHk MObendla 
ve Fen okullaraaa alderek teftir 
l•rde bulunmuıtur. 

Yukarıdaki resim Bayındırbk 
Bakanının dOnkO teftlıleri aıraıın
da abnmııtır. 

Moda rlecmuaları 
Ankara, 7 - içinde biçki, 

diklı ve nakış san'atlerine dair 
bi'gller, modeller ve reılmler bu• 
lunan mecmuaların moda mec• 
mu881 1&yılmama&1 Ye onlar flbl 
gümrüğe tabi tutulmaaı gUmrGk• 
lere bildlrilm 'flİr. 

liyetçl olduğu ortaya çıkan B..
bakan Çaldariae hücum etmektedlrler 
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Büyük " 
Do do 

Geçea haftaki bllm•c•
ml•ı 10 lıadem a1alı usun· 
luiundakl tahtaya birer 
a1alı faeıla llo 10 delik 

bl5yle açılır. 

----------------

Hu ıehll 
Gerard ismin• 
de 7 J•ıında 
bir çoc11k ta• 
rafıudan gö• 
&il kapalı ola
rak çlsllmlıtlr. 

Du tekli T harf n· 
den ıeçmemek f&r
tıle 10 mGaaYI par· 

çaya ayırabilir 
mlılnls? 

Meelek Dikkati 
Dok ter A baer famlade• 

yen 
Ih ti 
lif 

~ 

nasebetle John Roulston lımindo 
birinin bu """anzum masala yazdı· 
ğını iddia t.mektedirler. 

Resmimiz bugUn lngllterede 
yaııyan kUçük Meri lle keçlıinl 
aö•termektedir. 

• 



SON POSl"A 

Badıkiflle Mabakkalr 
Bir Deline Var 

Y.azan; Hatice Hatip -13- 8 . 8. 93~ 

Bi den Gecenin çinde Gür Bir Ses Yükseldi ı 
- Sandal, Dikkat Et !.. Y avaı ! Yavaı ! .. 
N<-fesi tıkanmıı, b1:eklerinde 

kuvvet kalmamıştı. Korku, onu 
h"r p ediyordu. Ah biran eYvel 
kıyıya varıaydL Gidiyordu. Son 
ga; ret \'e son kuvvetle gidiyordu. 

Arkadaki aandal hep ayni 
ıllr'atle g llyordu, hep ayni ınr' 

atle... Gece bUıbUtftn inmişti bu 
boş denizde ortalık r.ifirl karan• 
Jıktı Kamran sandalı takip eden 
sandalın kUreklerinden dökülen 
fes orlu damlalar a-örilyOl'du. 

Gözleri yqlarla dolmuştu. 
Acaba sandalına yetifecekler 
miydi?. Yine o gece gibi Uıtüne 
valışi bir hırsla atılıp ona müthiı 
bir fenalık yapacaklar mıydı? Ba· 
kı:t or, sandah gözetiyordu. Y aJaız 
k üreklerin ucunda pmldaıan fos· 
forda yıldızcıklar aörftyordu. 
O kadar. 

Birben gecenia içinde ınr bir 
llS yllkıeJdi: 

- Hes aaadal hey... Dikkat, 
dikkat... Be canım! 

Ayni zamuda incecik sandal 
kocaman bir kotranın tııtllne 

vurdu. 
Bu sademe 'ile küreği .Uode• 

fırlayan genç kız acı acı bağırdı. 
Biraz sesler kesildi. Sonra b1' 

seı karanl kta ıordu: 

- Hay no ~du arkadat bir 
'PY oldu mu? 

Genç kız cevap Yerdi: 
- Knreğlm suya dOflL ba· 

ita ~ardım ediniz.. 
- Ba hızla çarpıp ta ahreti 

l>o.:; lamadığıriız için Allaha ınkr .. 
iliniz... Durunuz telaı etmeyiniz .• 
§İmdi size ip uza~rım .•• 

- Amma biraz çabuk olunuı. 
· Kimranın HSİ pek uabi çık· 

mııb. Küreksiz ortaCla kahnıfb 
ve arkadaki beyu •ndal da 
ona pek yaklaımııt.. 

Evvela kocaman bir el blr 
fenerle geldi ve fanerJ undala 
doğru uzattı ..• 

Denizi ufak bir cisim aydınlat
mıştı. Ve artık ti yanlarına yaklaı
mıı olan beyaz wındal da aörlln· 
ela. 8e) az aand&Jın içinde beyaz 
koı ümlü kocaman sakalla ve 
siyah gözlüklü bir adam yardı. 
O adam, bir beyaz bir de zenci 
iki tayfa kürek çekl,orlardı. •. 
J3lUlln 'licudile titreyen Kimran 
sözlerini lkapadJ. Fakat ayni 
.ıamanda gayet ımfilebayylr Te 

memnun bir 1e1 : 

- A !... Siz mf•inlz diye 
bağırdı. 

T elit ı,1nc1e bu ıeıl tanımı· 
"J 

yan genç kız aordu : 
- Benim tabii. Fakat m ... 

Siz kimsiniz ? ••. Bea mi ık •il· 
yornm. 

F eaerli adam feneri kendi 
y&ztlne dotnı kaldwdı : 

- AL .• 
Bu de'a pfmak ttıra• •enç 

k&Zındı.. ÇiinkD karıısında Oaman 
F ey; i duruyordu. Bu •ırada be· 
yu !.andal da tam kendi unda· 
Jının yanı'!la kadar galmlftl. Genç 
icaz J(or · udu titreyen Wr uale : 

- Aman rica ederim, bana 
bir ip atıuıı.. Beni kotramza 
ahnır.. 

D.t. e yalvardı ..• Genç adam: 
- KorKmayrnız, dedi. 
- Fnkat rica ederim... San• 

·· dalım zi-ıuen maklaşıyor. 
Cieı. ç kız telaımdaa 1andalını 

devirecekti. Hemen ona bir 1p 

abldı. O ipe kollarını takan genç 
kızan sandalı bir an içinde birkaç 
metre ayrıldıtı kotraya kadar 
ıeldL 

- Be nl içeri alınız... Kuzum 
çabuk beni kotraya alınız. 

Adeta yal•arıyordu Ye Oıman 
F eyzl fenerin •tığında bu periıan 
rözle,delri korkuyu bUyUk bir 
hayretle gördü. 

- Bağlayınıs, dedi, ipi ıan• 
dala, teJAı etme. 

Genç kız ne ipi, ne dı 1&n• 

dalı, bunların hiçbirlnl dDılinml· 
yordu. Tam bu eınada çifte kil· 
rekll sandal yaolarıaı Adeta sıyı• 
rarak a-eçtl. 

* 
Olman Feyzi oau yarı bay· 

gın bir halde kotraya çtıkll. Göz• 
larinl kapamııh. Şakakları, boyun 
damarları abyordu. Osman Feyzi 
onun gözündeki korkunun mana· 
ımı g6rmUyor, yal~ız löğsU Us· 
tQnde şiddetli yuran kalbini tutu
yorou, delikanlı: 

- Çok korkmaısunuı dedi.. 
Genç kaz cevap vermiyordu. 

Hatta etrafına bile hakınmıyordu. 
Hili kendini kuwyetli, kuvvetli 
tutaa bu ıkoUann aruında, ıgö .. 
len kapalı duruyordu: 

- Nasıl da tiddetle •urdaauz 
kotraya sandalın parçalanmadı-

ğına ıUlaedbıb.. ~akat haydi 
bakayım 11e oluy«ADuz? Ah fil 
genç lcızlar .• Ne kadar da ç.abuk 
korkarlar.. Bu, kaza detti bir 
:kaza proTa11 bile &ayılmaz. 

Klmran gözlerini açtı.. EUot 
alnından geçirdi: 

- Bea ondan korkmam dedi. 
Ben kaıadaa korkmam. 

- Ya, neden :korktunuz? 
Genç laı parmağım denize 

doğru uıattı .. ve hill küreklerınin 
liHI :tfitUea ıandalın izini aösterdl: 

- Be11 bundan korktum. 

Delikanlı ılm<ll genç kızı yer· 
deki battaniyenin U:ıerin• bırak· 
mqtı: 

- S'.ze bir terbiyeı:Xlik mi? 
yapblar? diye fiddetle sordu. 

- Hayır.. Hayır... Bir t•Y 
yapmadılar. 

- Ya, tıeden korktunm:? ... 
Genç kız sustu. .. 
- HAıt titriyorsunuz. Ncmb 

Yar? •. 
Kimran bu ıuale, bir istekle 

ceYAp Yerdi: 
- Beni ilk Modaya bdar 

rötftrlinllı.? 

Genç adam ona hayretle ba· 
Jayordu. Neli Yardı?.. Neden ba 
bclar korlnallfl11?.. 

Haliç Şirketinin Ho~ardalığı ! 

Yüksek Memurlara Bol 
KesedenP~ra Veriyormuş 
Zarar Ettiğini Söyleyen Bu Şirkette iş 
Görmeden Para Alanlar Da Varmış! 

Son yıllarda ka1&auu .herglln 
dolgunca bir zararla kapattığı 

sftylenen ffa· 
Uç Yapurları 

tirketi, eu
kavele ile Dze
rme aldığı te
abhötl.t , .. 
rine getirem .. 
diji i çln. bele
diyeye geçmek 
kere tarjhe 

karıımak vazl· Henpları tıtkii: 
yetincledir. s.. ıedilın Haliç oirketı 
günlerde . tir- muhaeabecili 
ketin maıraf • Salabattio 
lan Dzerbnk yapılan araftırmalar 
bir iaayb garip 80DllJlÇ.lar var-
ımiftir. 

Öğrendiğimize ık•, :vapur •• 
Ukehı memurlarının aylıkları çok 
az olctuğa halde 'fİrket merker.in· 
de çalışan bazı memmların haylı 
,Ukaek para aldıkları iıayretle 

glrllmftftür. 
Aynca ıirke.tia bazı müba

yaab çok pahalaya aal ettlji, 
tirkette filea vaz.lf• aörmeyea 
birkaç ıahaın !Cla her •J .muntua• 
man dolgun ayhklar aldıkları da 
anlqılmaktadır. 

Diğer taraftan ılrket kaptan· 
lannın iddialarına göre, bllyök 
harp yıllarında ıhlkfımet emrinde 
ça1ıpn Haliç Yapurlarına kar· 
ttlık olarak firkete bir miktar ... 
para verilmlftlr. Ba paradan ıblr 
ku;mı vapurl11rda çabıan kaptu 

•• tayl~a ver•J .. k ~iıımgelir 
ken şirket bu cihete biç yanaı· 
•amlfbr. Blytik harp y.Uaruuia . 
bu vapurlarda ç.alaıan kaptan ve 
tayfalar timdi haklamıın ~den· 
muini istemektedirler. 

Emoiyet Direktörlü~il 
2. Şubesinde 

ı Bqlanlı ı mci ,..... ı 
o ..... -sa ~ bçzn•. 
-• aebebi,et wwdiii MdhamiiJe 
C..aUa ~- pki:ıj1 zaman 
kediaine t.bt .......... u 
beyan eder.i wiyeıt •ekli>· 
.... fikiyet et ... ~ tikl)'eller, 
lmabaldald emaiJet ~\h· 
rille laa..t. edilwif, t.aWbıın 
..UC..1- bUr da Ce..ı. bin 
•.:ilmiftir. 

Gerak ... ,.. --~ s-ç 
..... lla.d ...,. ~
... Lmail mlif•ttiflikçe Uticftp 
edilmiflerdlr. Tahkikat aeticeılillin 
alacajı :pide tin. C.mat W<
lrmda bir karar Yerileceldtr .. -

DEL 1 
DOLU 

"Taııan: 'E.1'rem Retft 
•••lqeaı Cemal lletM 

aebek. lataabıal, Şlfllıe tramv., ..... 

Ölümm.den Ölüm Baienl 

Greta Garbo Züppeliğine 
Kurban Gidenler 

- ----------
( Battaralı 1 iacl 7ilzde ) 

lenne ~atnrnrken cevap Yerdi: 
- Doktorlar aayıf dOfmllf di

yorlar. Hastanede J&tmuı llzım
mıı. 

Kadmcağıı, ciğerlerinden ko· 
pen ılaıçlanğı nremli .sİ11estndo 
erittikten sonra inler gibi: 

- Bilmem ki, diye kekeledi, 
bir aya kalmaa, Jy1leflr, ıçıkar 
diyorlar. 

Hastabakıcı bemılR, çok pi,. 
kin bir alııkanhkla uzun boy1u, 
bukle saçh •antın güzeti 107up 
yatağına yatırdı Ye ıilk notlarını 

almıya batladı: 
- Nabız 84, laar.ar.t 38.S , 

ııklet 41, boy 1,70. 
V.e M>nra y•nl baltasına dö

ner.k: 
- Şimdi, dedi, bıirahat edl· 

niz. Saat altıda doktor akıam 
•wtaama gelecek, .ald •ua)'en• 
edecek. 

Hastanenin bu yorgw:a gözlU 
reni "8.bı.sı her ıf»ade ve ılı• 
iönUlde lhnft arayan ezgln bakıt· 
lnrla hasla arkada4Aarmı dzo 
me iik uy1rus11na dalda. .. 

Akşam muayıneslnl hlthen 
doktor, hastabakıcı hemıire.YI 
ruıına çağırdı, ona yeni hasta 
Uldaadald tenbihlezlııl .not ettİI'• 

•e.r• J.tladl: 
- Cij'eder bitmiş. Ölüm çok 

pkıadlr. Naba gittkç• rtkıeli

pr. Zat• kızcajı&da ka'* 
....... Gece •iulatıNA Zeyil 
klfari yapılua. 

DOktor bir Umitsfz ıbflıist. 
180111'& uist.-ıa cl6ndl Ye: 

- Hayret. dedi, h ayrıet ıedl
JOl"lllll. Ku:cağız umn nman gı
da.a kalİluf. Halbuki .•. 

Asistan doktorc!an cbba tince 
dana.da: 

- Halbuld anaesl, hastaneye 
beş yUz lira yatıımıı. Kızı için 
la• "8ffj'• ıb•şmrulaun diye. 
Bittin ....... yoğumu f.da ede
ceğlm aıyor. 

- E•~t •• ika de ona ıaııyo
nm ,... zengio Dir aleDin ltw 

açlık, gıdasızlık y'llzlnden Terem 

olup yatağa dUşalin.. Hayret 
doğrusu. 

Asistıın, duin tahkikat yap
mlf olacak ki pfmln bilıl eksik• 
l"ğlni tamamladı: 

- yan lıyoraunm astat, .. 
dl, bu gtızel kız, moda kurba• 
nadır. Daha doğrun, ılnema 
fedaisidir. 

Ve aalstaa bu facianın kor
kunç hlklJ ealnl perde perde _. 
latmtya başladı: 

- Bu kız, dedi, Abdlllhaml
dln mabeyn Mklnından ..• pa• 
pnın to~unu fmlı. Bu gUn hayat• 
ta .bir aBDul var. Babuıııadan 

milyoolua Taran ımenet k81mış, 

otomobili, kolruı, lıer teyl var. 
Fakat kızcağız iç Mnedeaberl 
zayıflık rejimi yap1yorm~ 

Meıhur ılnema yıldızı Gre· 
ta Guboya benzemek lml• 
yasın lcapılmlf, a,t•ca , .... 
mit. içmemfı, haftalarca ağzına 

bir lokma ekmek slrm~ •lur
mu,. Bazı g11n1er hiçbir şey ye
mumiı. ffnliıla tlflDDlamamak 
Ye Grata Garbo gibi incelmek 
için btayuinl harap ed.nk nsl
le1erin ıhiçbirla1 ihmal 9hnem1t-

Bu izahatı hayref wfnlrlenm .. 
lerl araaında dinleyen dokter. 
aslıtamnın ıklln'D blddıtıe 
keserek: 

- V ı, dedi, Grota GarN 
zllppellil nihayet onu yatata 
dilfllrmllf. 

. Gen, kıs fula rqayamudı. 
Doktorların dediA'l ıtbl, ellerler 
verem mlkroplarınıD Jnsafıız hD
cumları kar11aında yaıamak lır 
.kialarıuı t.amamua kay betmif, 
harap olmufto. Doludhalıı dört 
aala l'iden bir Yerem, bu sflMl 
km raltmUa, 1utu ve ... ıtea 
kucağma atta. 

Modanrn, 8htemanıa 'Ye Greta 
GaTbo ~ftppefftla1n hu zavallı 

kurbanı ateıler lç'inde 'IOD nıfell• 
nl verirken ı"ftyle ıayıkJıyordu: 

- Gal'bo.. Cici Garbo.. Gı-eta 
kurtar benL 

T'•hlr GUlcllk911 

T okatlıyanda 3 Bin 
Lira Çalınmış 

...... . . . ..,. -~ ··~---
1 lh~ 1 inci .,.nzae ) 

dan abnara\ b81ka bir yere nak· 
!edildiğini st;,lemiftir. 

'Sarraf Alinia ftzerindeid e&bi
aeden bafka aarı .,., bt dan 
elbise nrdır. 

Bun,wn!n blrinln cel>1nda 
'3000 ftra -para ar.ardır. AU.. bu 
pTI'BSlM aTamll .&MN9 )'er.loda 
yeller ntiğinl afirmflt '" deit'u 
zabıtaya m'lnu:aatla nıına ge-
tenlerl .. nba\1nıt11r • 

'Zabıbl, "'faıJretl otel mBdllr-

lftğllnılea .. t. n Yn, Ali· 
nla en:a1111m lliır ıod.dan dljerl· 
ııe na1dedilclWI teyit edilmiftir. 

B.- •n ı dae ilna .. idi iti 
f&pan odalar .nW ..a.tabdimle· 
rinin ıorıruya pldl-.1eriae zaru
ret :buil ollHI " 'banlar ıuçlu 
olarak ıelinJeamlflerdlr. 

P.-.nıa ne oldllğma ne g&
.,.., ne ıe1e bilea yoktur. PoU. tab
kibtı cleria1.,til-mekte Olop !000 
liranı• •e .. kiki• afll'ddığuu tee
l lte çabımaktadır. 

Osküdar Kız Ertik "San'at,, Okulu 
Direktörlüğünden : 

151811935 dM baıl!.Yarak Okula GECELi Ye ,Undlzll 

ta1ebe yazı\acaktır. GECELi kret tlç partide almmak 1& .. 

..,. 200 ilrad&r. ı,,.r çocWduaıdan ytizd. OD ekaik allDll'. 
Okula ilk ve oda okullar.dan dlplome'h olanlar peYHr. Orta 

okulu bitirenler At •nede -diploma alırlar. 
Yazılma"k lçill PAZARTESi Ye PERŞEMBE ıtmlerl dokazdaa 

bq• 'kadar 'Okula U. •anbıkchr. "~ •• 
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OSMANLISALTANATIGÖCERKEN 
( Mtltarekı devrini• tarllll) N.01oa 

• Her hakkı mahfuzdur. • • Yaı.an: Zlg• Şalcir 818116 

lşgal Gürültüleri Karşısında Ecnebiler 
Bile Teessürlerini Zaptedememiılerdi •• 

lzmfrde yapılan bu ıenaate, 

Ermeni komitecileri de lttlrak 
etmlfler; MuseYIJerl de bu kanlı 
cinayete süreklemek lstemlılerdl. 
Fakat iıtlkbali, Rum Ye Ermeni• 
lerde daha derin bir nazarla 
ıören Mu11vUer, bu facia sah· 
neılne girmemek ıuretile Yatan· 
daıhk hakkına riayet etmiıler 
asırlardanberl yedikleri TOrk ek· 
ıneğlne ihanet eylememlılerdl. 

IıgaJ gOnUnOn ilk 1aatleriade 
cereyan eden hAdlıeJerl, gtlrllltOIU 
bir nUmaylı zannedenf ecnebiler de 
gittikçe bOyllyen bu facia kar• 
ılaında hiddet Ye teessürlerini 
ıaptedememlwlerdl. Rıhtıma yakın 
bir 1 rde demirlemlı olan bir 
lnglllı 1.ırhl11ı mUrettebah, ynpl• 
lan ı:ulUm Ye Yahıete müdahale 
etmek için l9yan ederek karaya 
cıkmaya teıebbOı ettikleri gibi 
ı{Parlı) lsmind6kl Franıız dfrtno• 
tunun zabitan YO efradı da aynı 
lnaant hlaslyatı göıtermlıler; bu 
tarihi hailenin ıehldl olmamak 
için demir alaralc limanı terkey• 
lemlşlerdl. 

O devirde, M. V enlzeloıun 
llluhterlı bir komiteci kafoalle 
idare etli~ Yunan hlikümoti; hu 
tarlht haileyi baıladıtı yerde 
blUraeydl, tarlht mes'uliyetl de 
yalnız lzmlrin geçlrdf ti fell· 
ket o inhisar decektl. Fakat 
bOttın hayab, (ne kendi eyledi 
rahat, n(verdl halka huzur) mı .. 
ıalle h ulasa edilebilen M. Venl
Jeloı, lımlrde kanla mülemma 
olan Yunan ıllniUlerlnl, ıimdi d• 
lzmirln içerilerine doğru çevlrmiı; 
lzmlrde baılıyan o kanlı hallenin 
ıahaaını genlıletmek lıtemlıtl. 
lzmirde kurban verilen ( lkibin 
Tork ) az gelmlıtl. lhtlraa deni• 
len canavar, daha pek çok Ttlrk 
kanı içecekti. Fakat korku, bu 
ihtirası durduruyor; uçlarından kan 
damlayan ıUnğUler, ileriye doğru 
uzanabilmek için bir kunet • daha 
doğruıu • bir iğ'f al Yasıta11 arı• 
)'ordu. Yunanlılar, bu vaııtayı bul• 
makta gecikmemlılerdL lımir ir 
talini kolaylaıtırmalda kendilerine 
pek ıerefıiz bir zafer temin eden 
lımir vaUıl lızel Beye ıu tegrafı 
cektlrmlılerdi:~ 

Vlllret MUlhllkatına Tamim 

• Aynen • 
lzmirdekl bAdlaenln YIJ&yet 

111Ulhakahna milbalağah ıurette 

akaettiği anlaJ1lıyor. Bu bal, mül· 
tefik deYletlerce vaki olan tenılp 
tlzerlne b:mlrin Yunan aakeri 
tarahndan itgal altına alınmasın· 
dan ibarettir. Herkes, itli• ıücll 
ile meıguldilr. Emniyet Ye a1ayl1l 
tahtı temlndedlr. Bil& tefrik cins 
•• mezhep aaayifİD muhaf azaaıaa 
dikkat vo itina olunmaaı Ye teb
llıab Yakıa hllAfmda harekette 
'bulunanların ıiddetle tecziye ve 
tedip olunacaaı ehemmiyetle b• 
Jan olunur. 

Vali~ lızet 

Milletin llıtllne kanat ıermeal 
111.ım olan hükumetin vali ve mU• 
meHlli bulunan izzet Beyin· ve 
le•, dtııman ıUngDaU altında olıaı 
'bile • ıu telgrafı imza etmeılnde
kl manayı tef ılrden haya ediyo
nn. Vo bunun hakkında Hrllocek 
hlkmll tarihe baraloyoru. 

Hldlıat, yUrüyordu. 
Yunan ordusu • hmlrln lııall 

Hnaıında geri çekilen TOrll ya· 
tanpenerlerinln puıulanna dBr 
mek korkuıu ile • baaacaj'I ta,. 
ları yoklaya yoklaya, adım adım 
ad1m ilerliyordu. 

Bu ordunun ileri harekete 
geçmealnden eYvel, Yunan ko
mitealnln Glrltlllerden Ye yerlJ 
komitecilerden teıkll ettikleri 
çeteler, lımlr cıYarındakl klSylll· 
lere bOcum ediyorlar; İzmir fe
IAketl üzerine birdenbire ıaıkına 
dönmllt olan TUrk köylUlerinl 
kuvntli baskınlarla pOakllrtO· 
yorlar; köyleri ateıe Yeriyorlardı. 

Yollar, dağlar, ormanlar; halk 
ile dolmuıtu. ıUiblı olan k~yla
ler, Uçer beıer blrleılyor; 
1eraerl Ye Avare bir halde dola· 
ıarak dailarda, bayarlarda ken
dilerlnlne birer mUdaf aa nokta11 
arıyordu. 

Yunanblar, karıılarında hiçbir 
mlhiafaa kuvYetl olmadıaını anla· 
yınca biri (Manisa) ya, diğeri de 
(Aydın) a olmak üzere iki koldan 
ilerlemeye baılamıılardı. 

Yunanlılarm bu latill hare
ketleri, lstanbul Ye Anadoluda. 

çok bUyllk bir heyecan •• endlfe 
huıule getlrmlıtl. Fakat bu heye
camn aaıl kaynak nokta11, (Sam· 
ıun) ıehri Cl't'arında bulunan 
(Havza) kuıbaaı ldL 

O zamana kadar derin bir 
ıOküoet içinde yaıayan bu kOçUk 
kasaba, birdenbire ehemmiyet 
kespetmiı; çtınkO birkaç gthı ıar
fmda Samıun Ye havallıinln aıa· 
yiı •• emniyet itlerini yoluna 
koyan ( Muatafa Kemal Paıa ) , 
kararıAhını buraya nakletmlıtl. 

Şu anda Muıtafa Kemal Pa· 
ıanın faaliyeti, baıhca iki lıtlka· 
met takip etmekte idi. Bunlardan: 

8irlnclal - lsmirden (Manlaa) 
Ye (Aydın) a doğru ilerleyen Yu· 
nan kuYYetlerinl durduracak Yaıı• 
talana temini. 

lldnclıl de • ıerek Anadolu 
Ye gerek RumeUdeld • faydalı 
teıekkOllerin blrleıtirilmeal; bu 
ıuretle blltUn ana Yatanda milll 
bir müdafaa kuYHtl teala edile· 
rek (miUt iatiklAl)I tehlikeye dO
ınrecek bUlOn hareketlerin lSnOoe 
geçilmesi. 

Gibi, çok çetin ye çok ıumulltt 
meselelerden ibaretti. 

( Arkıuı nr) 
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karagöz yulaf, 30 bin kilo kuru ot Ye 30 bin kllo aapıaman açık 
eksiltmeye konulmuıtur. Hepsine tahmin edilen bedel 3300 liradır. 
Şartnamesi levazım mUdllrlDtDnde görUIDr. Eksiltmeye girmek iıte· 
yenler 2490 No. lı kanunda 1a1.'b Yetlka ve 248 liralık eğreti te
temlnat makbuz veya mektubllo beraber 9/8/935 Cuma gUnft ıaat 
15 de dalml encümende bulunmalıdır. ( 1. ) 114319,, 

>#- * 
Sene ll k muhammen klraıı 18 lira olan Bakırk3y0nde Ayayorgl 

ıo. 3 odalı kAgir eY 936 senesi Mayııı ıonuna kadar pazarlıkla 
kiraya nrllecektir. istekli olanlar ıeraitl anlamak Dzere levazım 
Mlidilrlfiğftne müracaat etmelidir. Pazarh~a girmek için de ( 1 ) Ura 
35 kuruıluk muvakkat teminat makbuz yeya mektubile beraber 
ihale gllnll olan 9/8/935 Cuma ıllnU aaat 15 de Dalmt EncUmen· 
de bulunmalıdır. (1.) 114294,, 

* * Senelik muhammen klraıı 72 lira olan Arna•utk61lnde Ltıtflye 
mab. KUçDk ayazma ıo. Hkl 12 yeni 25 No. la 2 lsat 3 odah ey 
936 aeneal Mayııı ıonuna kadar eçık arttırma lle kiraya ••rilecek
tir. Şeraiti anlamak Ozere leYaı.ım mlldOrlUğOne mllracaat etmeli
dir. Artbrmaya aılrmek için de 5 lira 40 kuruıluk muYakkat temi
nat makbuz veya mektubUe beraber 9/8/935 Cuma glhıl Hat 15 de 
daimi enctimende bulunmalıdır. ( L ) 0 4295,, 

....__... ---
Birinci Mıntaka Kadastro 

Müdürlüğünden : 
Heybellada Kataatroıunı baılanacaktar. Bu ada dahilinde Gayn 

menkulü olanların malümu olmak tlıere ilin olunur. "4588,, 

lıtanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Heybeliıda Sanatoryomu için lüzumu olan 114 kalem lliç, 
ecza ve ııbhl mab:enıe olbaptaki llıt• Ye ıartnameli veçbU. açık 
ekılltmeye koomuıtur. 
1 - Eksiltme 19 Aj'uıtoı 935 Paı:artul ,Oall aaat 14,30 da Ca· 

ğalotlunda Sıhhat Mlldlrlltn biDa1ındald Komiıyonda 
yapılacaktır. 

2 - T ahmint fiab 1764 Ura 72 kuruıtur. 
3 - Muvakkat Garanti 132 Ura 38 karuıtur. 
4 - Şartnameler bedelılz olarak Sanatoryomdcn ahnahlllr. 
5 - lıteklilerin 935 ticaret odau Yeılkaılle 2490 ıayılı kanunda 

yazıla belge ve bu ite yeter muvakkat garanti makbuz Yeya 
banka aektuplarile belli vakitte komisyona gelmelerL u4507,, 

Dr. iTiM VASSAF haıt::=. v~u~~ •• 

Sayfa O 

Artık Güneşsizlik Derdi 
Kalmıyor 

Bir Mühendiı, Her Binaya, 
Iıığını Sok~ak imkanını 

Güneşin 
Bulmuş 

Jacıueı Orl• 
huyı lımlnde 
bir Franıız 1110-
hendlll binalan 
dotrudan doğ· 
ruya ıUneıln 

zlyaılle tenYir 
edebilecek bir 
tertibat vOcuda 
getlrmlıtJr. Bu 
Aletle bir binanın 
en karanlık iz· 
bul de dahil 
olmak llı.ere btı

tUn odaların> 

perdeler lnmı, 

bir halde iken 

bile tamamen 
gOneıln 1.lyasile 
aydınlatmak ka· 
bil olmakta dır. 

Bu Hyede ka· 
ranhk 7erJerde 
ıllndlla yakılan 
elektrik Yeya aa· 

lr ı•n 'i ııık ma· 
11rlflnden ylizde 
80 • 350 bir ta· 

sarruf yapılabil· 
mektedlr. Güneş 
zlyaıı ııhhatlmlz 
noktal nazarın- ._ _____________________ _. 

dan ıon derece .. . . 1 - Harexet eden ayna. ~ - Motoru ıdare edeıı cıva 
ehemmiyetli oldu· ttrmoıtı. 5 - Ziyayı bo§loğa aksettiren eablt ayna. 4- Zi
ğu halde evleri• yaya lıtilcemet nren adese. o - Ziyayı odaya yayan ayna 

mize giren bir gUnlOk gllneı yanmakta ve bu ıuretle gUncıin 
ılyaamın miktarı IAıey kabilinden· kaybolmaıile odaların karanhkta 
dir. Hele eski ve bllyUk ey}erdo hiç kalmasımn önüne geçilmektedir. 
ırUoq yUzll görmeyen odalar çok· Bundan maada, aynayı çeYI• 
tur. bu cihetten de Fransız mil· ren motörde de ayrıca uzun bir 
bendlalnln icadı ıon derece kol Ye bu kolun ucunda da gayet 
mühimdir. ince bir fırça vardır. Ayna tam 

Arthel Helyustas denen bu bir devri lkmal ettikten ıonra bu 
alet aıayet basittir. Binanın damı· kol otomatik bir tarzda harekete 
na aatbı aıağı yukarı 30 metre geçmekte ve aynanın üzerinde 
murabbaı olan bllyllk bir ayna blrlkmiı olan tozları ıllip onu 
konmaktadır. Bu ayna 1/6 beygir tekrar parlatmaktadır. 
kuvYetinde o!an bir motör tarı· 
fandan bir mihver berinde d~ne
bllmektedir. Glinetin hararetlle 
ltleyen cıYadan yapılmıı bir ter
moıtat tertibatı motörD idare 
etmekte •• aynayı gOneıln ıeyrl· 
ni takip edecek bir ıurette dön• 
dilrmektedir. 

Bu aynanın Oıerlndeld ,nneı 
ıuaaı, bundan sonra bunlan bina• 
nan tlıtftnden eıatwna kadar 
inen Ye apartımanlardakl hava 
ve aydınlık boıluklarına ben-
zeyen bir boıluktan qağı 
lnldıar ettireb:lecek bir 12.· 

viyede yerleıtlrilmlf, dlier bir 
aynıy• ak11ttirilmektedir. Atağı 
aksettirilen gllneşln 1.lyuı her ka· 
tın tavan 11viyeainde ve yine bu 
boıluk tl:ıerlnde tertip edilmiı ay• 
nalar vasıtasile o boıluğun ftzc• 
rinde bulunan odalara alınmakta 
ye buradan da duYarlarda açı· 
lan deliklere konmuı ayna ter
tibatlle binanm tarafına teni edil
mektedir. Velhaul gllneılo zlyaıı 

boıluğun içine ak11ttlrildikten 
sonra Arkburya bunu adeta bir 
elektlrlk plrizinden alının elek• 
trik aibl aayet kola1bkla idare 
edebilmektedir. 

Bu iletin ıöze çarpan gayet 
aarlp iki ciheti daha Yardır. 

Gtlneı bir bulutun arkasına 
girdili Yııklt motörU idare eden 
cıwanın aevlyui inmekte Ye bu 
inlt derhal bir elektrik dovreıinl 
itmam ederek binadaki blltllD 
eleldrlldtr otomatik bir ıurette 

Evkaf Malı iştirak Sahibi 
f nsanlar Var 

( Bııttarafı 1 inci yU:ıae ) 

ayri ayrı TUrk, Ermeni, Rum, 
Yahudi, blnblr millete mensup 
aahlplerJ vardır. 

Camileri böyle yabancı ıahip
lerln elinden kurtarmak için ka• 
nuna bir madde konulmUJ, bunda 
camilerin harlmlnde, yakinlnd ~ 
Te bltiılğinde baıka sahipler' a 

elinde bulunan yerlerin lstimlALi 
için evkafa sallhiyet verilmlıtir. 

EYkaf bu aalAhiyete dayanarak 
Fatih ve Beyazıt ile Şehzade cı • 
miindekl dOkkAnları iılimlak o l • 

miştlr. Şimdi ııra SUleymaniy(, 
Nuruosmaniye ve Ayasofya ca~ -
lerine gelmittir. Fakat Evkafı 1 

para11 yoktur. Eline pili'• geçtikçe 
buraları da lltimllk edecektir. 

Cami Memberini 
Pisleyen Rezil 

Geçenlerde Y enlcamie girereic 
arka men bere kadar Koço İ! • 
minde ahlaksız bir Rum çocuğu· 
nun yaptığa namUISUZ •• edep
ılzce plıliği menuubahs etmiıtik. 
Bu ahlihızın yaıı 17 dJr Ye dUn 
birinci Sulhceıa mahkemesinde 
duruıma11 yapalarak mahkürn 
olmuıtur. Fakat, maaleaef yaşı 
kDçOk olduğu için ancak 7 gUn 
hapae ve 10 lira para cezaama 
sarpalabilmiıtir. 



Biat De11lzlerlnd 
Yuan: 

M. Turhan Tll'kler 
Piri Rel1- Murat Relı - Hadım Süleyman 

Hadım Vezir, Adeni 2aptetme)ri De 
Münasip Görmüş, Harekete Geçmitti 

Bu durqmdan H ıonra hakiki bir 
facia çıkıyor. Emir Hz. ıenç Toramanı 
alaclre yurduruyor, çırılçıplak .01da• 
rup kamçılatıyor ve 1akilitl kal;ul 
etmene etlerini didik didik dhiik· 
leyecetloe J•mio 
ediyor. Toraman, 
alzleri kararan bu 
kara ylrekll ada
mın deditini yapa· 
catana kaaaat g•· 
tlrditlndea bira& dO· 
tlnecetial ıl1ll• 
r•rek kendini Hr• 
Wıt bıraktırıyor 
ye ancak • Saf•rle 
karıılafhfl gln • 
fırtat bulup •arar· 
dan kaçıyor. Mak· 
.... ba. ıemly• 
eaa atmaktır. Llkla 

Yunaniatandıı, 

Sükunet 
iade Edildi --

( Battarafı 1 lnol ylzdl ) 
Kandfye'de bir kııım ltçller tekrar 
grey rapmak lıtemiı, fakat &alin• 
çabuk •eçflmfıtir. Diler yaadan 
htıkümet gre•ln bltmedlil haJl. 
kındakf haberleri tekzip etmlıtir. 

Gre'fcller iılırlne tekrar batla• • 
mıılardır. 

Yunanlamn'tl• sırasal 
GUrUtmeler ' 

Atina, 8 ( Ozel) - Yuıoa
laYya Elçlıi &ne• General Kon• 
dilla, ıonra da Yuıoıla'fJadald 
Bled ıehrlnde Baıbakan Çaldarl• 
ile birlikte bulunup bura1a d&nen 
Dıı Bakanbtı Slyaıal itler Direk• 
tarll• ıısrnımlftllr. .. 

Atlna, 8 ( Ôzel ) - Hlkümet 
taraftan ıazeteler, Bqbıkaa Çal
daria'in Bled'd• Prenı Nlkola ile 
yapbtı ı&r&ımelere btıylk 6nem 
Yermektedir. 

~ 

M8carlar Pera Takımını 
' 

1 3- 2 Yendiler 
Ugpeşt Ankaraga Gidiyor, 
Orada Üç Maç Yapılacak 

Dlalıl Meçi•• H•••c•alı Bir Ddlb 

ftoruculardan bir 
kim• onun dııar 
çıktatıaı Hzlnce 
ardına dü1G1or ve 
bildltlmiz aahae 
rGz 18ıttri7or. 

Din Taklfm Stadyomunda dofru bir ıayı kuandalar. vulyet 
, .... - .............. - ........................... , Macarlar GçDnc:D Ye ıon maçları- 2· 1 oldu. Hu iki taraf da ı,ı 

T A KV 1 M nı Peraya karp yapblu. oynamlya bqlacL. Ve ayndenler 

Bu blkiyeyl ıea• 
ılsce dialeyea Sa• 
fer Reiıia ilk ıöal 
tU oldu s 

- S.a bealm 
oflum ol Toraman, 
bana baba de. Bun• 
daa Hara tallle• 
rimlz blrlblrlae 
l>atla kaiııa. 

Delikanb, •• yama• bir yetlt ol• 
dutunu g8zlle 18rdGttı ıu adamı• b• 
teklifini ıe.laçle lrabul ıttl, elini ip
ti Ye onunla birlikte Mıııra ı•ldl. 
2600 kilometre uaunhıfuada olan bir 
yola bu iki Jltlt, blrlltirlerlne ıeçmlt 
11' ınlerlnl anlatarak, kartılaldı plialu 
\: .zerek aımıılardL Safer Rel1, llk ele 
ıpçecek fırtatta Adea emlrlndea 80 
alaaatına ı8z Ytrmlıtl. ÔbürG de ba 
ılSle batan kalblle laanmıtta. 

Onlaraa M111ra geldlktea 10arald 
hldlHlerl J&adılr. Y alnı1: turaıını 

kaydetmik lıterla: Sifer Relı Hlat 
ıcferl için g8naııo Jazaldıtını duyuaca 
kendinin Ye Toramanın blytik itler 
baıarmayı kolaylaıtıracak bir durumla 
karşalaıtıklarını anlamııta, hımea 
gönllll yuılmı1a karlr nrmlıtl. B. 
adımın, kiadllerlnl amaçlarına ı8tll· 
recetinde tDphe1i yoktu. Çlakl 
çarçabuk tanılap ıiyrileceklerlal bili· 
yordu. Aneak Toramanla baba otul 
Jurumunda olduklarıaın belli olma• 
matını i'erel&li bulmuıtu. Ayn yer• 
lerd• maıterek ilki için çalı1ma11 
daha dotru 18rlyordu. 

Talib, Safer Reiıin pl&aını himaye 
etti Ye onları, kendi umduklarıadaıa 
d 3ba çabuk ıurette, Hadım Slleyma
l•ı• göallne çarptırdı. Bllditlmlz durum 
.,acut buldu. Hatta bu tali.il, Safer 
Helıle Toramanı emellerine erdirmek 
için boyuna kolaylıklar ıısıtermıkten 
de gerl kalmadı, Hadım V ezlr • Jll• 
•arda yaıdıtımı1: gibi • Adenl zap
tetmeyi de mGna1ip gBrdG. Yalaıs 

Zübtyd itinde Safer Relıin dedltl 
olmada. Zatea o da bu iti plia dıtı 
bir dltUncı olarak anaızın dile 
•. :mııtı. Yemene yaldaıarken orada 
7edltl ıllleyl batırlamıt H keadlal 
ZGbeydden kaçaranlan hırpalamak 
hanına kapılmıftı. Bu dGıGace 1111a 
dlltmekle beraber Aden iti yOrllyordu. 

Filo Aden Llmanınd• 1 
SGleyman Paıa, laenGs Cldde la• 

lorinde iken Sefer Reiıle Zllbeyd Ye 
Aden meaeleleri Gıtrlne kıta bir 
aytııma yapmıttı• Kımran ada11 Bala• 
gelince filoya bir mola Yerdi. Daha 
önce lıaretle bildirllea emri tnelldf, 
bütln reiıltrl yanına toptadı, BablJ. 
mGndebe nrmadan yapalacalc itler 
buluudutunu ıiS7l•1•r6k bir maıakere 
kapııı açti. 

Hadım Vezir, Jolcu yolunda gerek, 
ıözllne pek batlı olmakla beraber 
Sifer Reiıin düıOacHfae doter Yer
m•kten ıeri kalamamıttar. Bu aebepl6 
Adenln ele geçirllmeıbıl lıt11ordu. 
Ancak Hint denizlerinde Portekizlllu 
ile boy ölçlfme1• hazırlanan ıG~ul• 
lerln blr kale ininde ... ..clraerl 

Emir hureUırl Toramanı siaclre 
vurduruyor n kamçılahyor 

laoı bulmıyacaklarıadaa lrkGyordu. Bu 
ıebeple o deYria kızıl, Umman Y• 
Hint denizlerini ellerf nde tutaa Por
tlklalllerla durumu bakkıncll ıllila 
arkadaflannı ardınlat•arı ıerekll 
buldu: 

- Yoldaflar, dedi, aıreye •• al• 
ti• flttltlmld 1811• laep blrllkt• bir 
kere daba ıBzdea ıeclrmek faydah 
olacak. Şu Oıttlade bulundufumuı 
l:ml deaiain baı tarafı H yanlan 
bizim IH de alt taraflara Ye hlat dt• 
niziae açalaa ata radellerde. Hele o 
atn apnca bizim bayralJmısa kucak 
açan tek bir kBt• yok flbldw. Çlnkll 
Porteki1:lllu lünt deai1:inbı efendlıl 
keallmitlerdlr. 

Blf'aa durdu H ıonra ı8ylemıy• 

koyuldu: 
- PortekizU deyip reçmeyia. Oa• 

ların kuruatuau cok geaifo Eter dl· 
tlndülderlni yaparlaraa bizim duru· 
mumaz baylı klStllet•Hktlr. l1lol1:de 
belki bilmeyen, du7ma1aa nrdar, 
diye ılyllyorum. Yirmi, Jirmi beı 
rıl aaoe mlrd ol•p giden Albükerk 
adlı bir Portekldl kaptan Yardı. Zea• 
kibar adaııaı 11ben buldum, benim 
mahmdır., deye baraoa hajlamıtb, 
MHkat plarlae keadi krahaıa bayra
tını dikmlttl, acem denizine Yarıp 

HOrmlz botazını ele ı•çlrmlttl, Hin· 
diıtaaa yanaııp bizim Mııırdan bl· 
,Ok llk•l•re ıalalp olmuttu, lıte o 
adam, mOıllmanların otardufu JOI• 

Gla 
il 8 

PERŞEMBE Bısıı 
AGuSTOS 93& 95 

Arabi 1354 ~ Rumi llSl 
Temmuz 26 7 Cem.•n•I jj 

Vakit lsaa1 VHat Yaklt Esaal VaHt1 
- ==-·1==-=91=~=-1-ı====tl 

oı... 9 43 5 02 Akt•• 12 - ıt 19 
Otıe 4 59 11 19 Yat.. 1 41 21 06 

Hdadl 3 H 16 13 lmıü 7 45 3 04 

···-·--··············-········--····················· ... 
( Toplantllar, Davetle!:) 

K1r Baloeu - Çamlıca ve 
cıYarını gBzelleıtirme Cemiyeti 
anomtızdekl Cumartesi ıttnn 
BDyllkçamlıca tepesindeki gazi
noda bir kır baloıu bazırlamııtır. 
Balo aaat 16 dan itibaren ay 
ııığında ıabaha kadar deyam 
edecek, birçok eğlenceler göıte• 
rllecektir. 

........ ··-------·---··········-···--···-
ADEMi iKTiDAR 

•• 
Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat : Galata Posta kutuın 1255 

1 Tebliğler 

Adalar1 GUzellettlrm• Kuru· 
munun MUaamereal Tehir 

Edlldl 
Adalan gllzelleıtlrme kurumu• 

nun Heybeliadada tertip eyledltf 
11 Ağuıtoa tarihindeki deniz 
1arqlarınm Balltan Olimpiyadı 
mllnaHbetlle yüzme seçmelerine 
teıadllf edildiğinden 2ti Ajuıtoı 
tarihine geciktirilmlıtir. 

lerl blyle birer birer uptetmekl• 
kanmadı, Ja•a• bir dDtlnceye 
kapıldı. Mlbarek Nil ıuyuaun rata- r 
fanı kızıl denize çHirlp Mııırı çöl 
yapmak, Mekkeyi de alıp itine ı•Ur1e 
KudGıle detiımek! •• 

Nöbetçi 
Eczaneler File atlvarilerlndea çoju inli bir 

deaia kurdu olmak barılretHe Albl 
Kerk'I tanıyorlardı. Fakat oaun Mı.tara 
çclle çnlrmek Ye KudGıe kartı Mık· 
keyi almak dttılaceıini taııdıklarını 
duymuı dejilltrdl. Hadım SDleymaaın 
bu tarllaael laakikata ortaya atma11 
üzerine adıta ıiairlenmiılerdl, otur• 
dukları yerde heyecanla kıYranıp 
d uru1orlardı. 

hit11ar nzlr denm etti: 
-O, dedltlnl yapabilir miydi, rapa• 

aaa •ıydl, bnrHım bir yana bırakalun. 
Fakat bir Porteldalinla blyle dttıiln• 
celer taıımaaı blle bldm kanımı.il 
kıaııtarmaya r•ter. Eter Albl Kerk 
buıln 111 olıaydı mutlaka ardına 
dlterdla, oau denla kıaınıa cıbıaa .. 
ainde ıaldaHa da yakalardıa, ceıa
laadınrdıa. 

Kaptan ıordu: · 
- B• keadlnl bllmıs herife ra .. t 

d81etlnde mi llldl, bir derde utra
aadımı' 

( Arkut 'flr ) 

Bu gece nöbetoi eczaneler ıun
ladır: 

İltanbul taralıı Şehzadebqinda 
( A.1af ), Cerrahpaşada (Şıref Ce-
111 ), Fatihte ( A. Kemal ), Topka· 
pula ( Nasım ), Samatyada ( Teo
flloı ), Kllçlkpazarda ( Ktıoükpa· 
zar ), Eytlpte ( Hikmet ), Gedik:
peıada ( Aaadoryan ), Defterdarda 
( Arif ), DiYanyolunda ( Eıat ), 
Bab9ekapıda ( A. Rısa ), Bakırkö
yllııd• (Hilll) • 

Bıyoğl11 tarafı ı Tabtmde 
(Delluııda), Yenltehirde (S. Baro
aakyan), Takıimde (Ertuğrul), G• 
latada (Karaköyt, Mavkada CF•Jıl) 
Kuımpaeada (Merkez), Haıköyde 
(Halk). 

Kadıkö7 tarafa 1 
oacldeılııde ( Lıon 
Klfddincl• (Halul 
11bdada (Halk). 

lılunkldüıane 
Çubu lda7u ), 
Oımaa), Bil· 

Macarlar daha ilk dakikalar- heyecanla topu takip edlyorlarda. 
da aerl •• kombine bir OJUD oy• Macarlar ıatdan yapbklan gtlzel 
namıya baıladılar. Fakat iki gtl• bir akınla 8ç8ncn nyalanm kazan• 
zel hraattan lıtlfade edemediler. dılar. Devrenin nlharetlne dotra 
Nihayet Macarlar bu akınlardan Pera bir ıayı daha kazandı. 
birinde ıantraforları ıayeslle bir Oyun 3-2 Macarlann pllbly .. 
ıayı kazandılar. tile blttL 

Peranın uzun zamandanberl 
ldmanıız olduğu ap aşikAr görhl· 
do. Macarlar deYre ortalarına 
doğru ikinci sayılarını kazandılar. 

Macarlar Jınn ankara1a gld .. 
cekler ve orada da Dç maç ya• 
pacaklardır. 

··························--··· .. ···-·---·-·----ikinci de'frede, bjrfncl devre 
hafif Hmekte olan rtlzgir tldde· 
tini arttırmııtı. Rüz2in arkalarına 
alarak oynayan peralılar birinci 
devreye nazaran iyi oynamiya 
baılachlar. Ve dene ortalanna 

Kayıp - İll gilmılğtindın 10-6-
984 tarihinde çıkardıfim P.F. mark• 
1408/9 No. la iki ıandık maklıııye ait 
30-S-984 tarih •• 181339 No. lu ıttm
rük makbuzunu saJI ettim. Y ıallial 
alaoağımdan 11klıüıin hllkml yolduı. 

Matbuoı Al&eddba 

TÜRKiYE 

ŞEKER FABRiKALARI 
ANONiM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, Ufak, Eskişehir ve Turhal Şeker Fabrikalırmda 
ve ISTANBULDA fabrikaları~ teslim edecekleri tarzda: 

KRiST AL Kilosu 25 Kuruıtur 
Kilosu 28 Kurut 

MDıteriJerimlze bir kolaylık olmak üzere 
yerlerde de •• hizalarmdakl fia lerle 10 
tarihinden itibaren 1atııı baılanacakbr. 

Kristal 
Bursa da 25,50 
İzmir Vagonda 26,10 
Balıkesir . ,, 26,40 
Adana · ,, 26,80 
İzmit ,, 25,25 
Adapazarı ,, 25,65 
Samsun L•;:::d• 25,1 O 

aıatıda yazıb 
Atuıtos 1935 

Kesme 
28,60 
29,25 

. 29,70 
30,15 
28,30 
28,80 
28,10 

(Fob Semıun fiatı; Karadeniz sahillerinde her hangi bir 
lıkeleye ı&nderilmek üzere fabrika tarafandan Yapura 
ytlkletllmiı bulunmak kaydiledir. Ve Samıundan ıonrakl navlua 
•• ıair mauaf mllıterlye aittir.) 

Slpariıler, fabrikalardan gayrı yerlerde on ınn ı,ınde ifa 
edilir. Fabrikaların bulundutu yerlerde en az BiR TON, 
Iatanbul •• ıalr yerlerde en az BiR VAGON liparit kabul 
edilir. 

( Bir vagon 1&0 çuval veya 280 eandıkt1r. ) 

Yukardald flatlere ılgorta dahil dejildlr. 
Slpuiı bedelleri fabrlkalann bulunduğu rerlerde ••Y• 

lıtanbul, Ankara •• Samıun BDrolarında adenebllfr. 
Dfter aiparlı prtlan fabrlltalardaa •• lataabul. Aakara 

Ye Samaun Blrolanndan &lrenileblllr. 

• 



11 Sayfa 

- Bu gllnden teı.l yok. bu 
işe başbyacatım • Ev.eli Ömer 
Beyle barııayım. Sonra da onun 
karşısında bir ıahlana)·ım. Baka· 
hm. parmağı ağ:r.mda kalıyormu, 
kal mıyormu? •.• 

• 17 Kiinunnni • 
Dııarda, lAp,. lapa kar yağı· 

yor; hen de odamda buram bu .. 
ram terliyorum. 

Niçin? 
Bunun • belki pek çok gl\lUnç 

olan .. sebebini izah edeyim. 
Evvelki gün, son kararımı 

verdikten sonra derhal bu karn
nn tatbikına glrişmittim. Fakat 
bunun tatbikma baılarken: 

- Gel bakalım, Pervin. Par• 
maklarmı burnuna daya da zurna 
taklidi yap. Hadi bakalım Hacı 
Kadın, sen de tepıi çal. GWterl. 
Sen de kıYıra kıvıra oyoL 

Diyemezdim. Hiç 10pbealz ki 
ben bu iti, 1esaiz sedasız becer• 
meye gayret edecektim. Onun 
için yeni bir şapka ısmarlamak 
bahaneslle 1 tanbula indim. Ve 
iki saat sonra da, koltuğumun 

ltmda bir ( Bahriye çiftetellisi ) 
pllftkil avdet ettim. 

Hemen, sokak elbiselerimi 
değiıtim. Piltiğı gramofonun üze
rine yerleştirdim. Gültere: 

- Hadi GUlterf. Baıla. 
Dedim. 
Fakat Glllterl oyuna baıla

tıncaya kadar da akla karayı 
ıeçtim. Üç, beı, aekiı, on oyun· 
da; çift tellinin esaa hareket
lerini öğrenlv rdim. Yalnız GUl
terln dediği gibi, gerdan kır

makl göğll titretmekten bir 
baylı sıkıntı çektim. ÇünkU ıunu 
itiraf edeyim ki; terzi Nermiolo, 
en genit sUtyenlere bile gUç ıı· 
A'an aöğıU gibi taşkın ve lımbır 
bmbır bJr göğüse malik değildim. 
Böyle olmalcla beraber bu işi bir 
hayli ilerlettim. Sinemalarda gör· 
dUğllm rumba fikUrlerlnden bazı
larını da llAve ettim. Adeta 
yepyeni, - al turka ile ala Afrl· 
kadan mürekkep • bir .oyun vll• 
cude getirdim. 

Evdekiler, blum bu meşgu
liyetimizi bir haylı merak ediyor· 
du. ÖtekUerin ikide birde Gnı
tcre sordukları gibi, arada 11rada 
halam bana: 

- Kuzum kızım! saatlarce 
Gnlterle odana kapanıp ne ya· 
pıyorsun? 

Diyordu. ÇUnkll ne yaptığı· 
mızı kimse bilmiyordu. Eğer 
GUlterln ağzı Eski bir ~ampanya 
tlıesl gibi sımıııkı kopalı olmasa 
idi; şimdiye kodnr evdekilere, hat· 
ta komşulara, v be!kl de bu cıvar 
halkına rezil olurdum. 

Gülter, bir iki defa Tatar 
Ayşeyi getirterek onu O}natmak 
oyunun hırı ve ıöhvet veren nok• 
talarmı öğrenerek bizim (Her 
Ömerin daha ziyade bam teJlne 
baamayı teklif etti. Fakat doifuıu 
buna c• ar t edemedim. Zaten 
(Rumba) nm kınak ffgUrlerlle de 
bu işi hnlled ceğiml Omit et• 

ekteyim. • 
- 19 kanunuıani -

Ah, Allahım 1., 
Şu yazacağım satırları katıla 

k tala giller k mi; yokıa, hınçkıra 
hınçkıra ağlayarak mı yazacağımı 
bilmiyorum. Göz! rlmln GnUnde 
öyl bir perde ver kf, onu şöyle 
bir tarafa iterek hAdisatı buton 

hakiki teklile görmeye mu•affak 
olamıyorum. 

Kocama tertip ettiğim ıUrprizl 
dlin gece yapmaya karar nrmiı· 
tim. Hunun için de mükemmele• 
hazırlanmıthm. Gündüz mutfag 
inerek Hacı Kadına bir çok me· 
zel r ydptırdı m. Sonra, bizim· 
yukarı katın bUtUo sobalarını 
yaktırdım. Bnıuo bu tatlı ılıklık 
Jçine bol, bol fujer kokuları 
saçtım. Kendimce tasarladığım 
tertibatı aldım. Ondan ıonra 
d giyinip kuşanarak Ömer Beyi 
beki mey baıladım. 

Ne fae, bir akıilik olmdı. 
Ömer Bey tam Yaktinde aeldi. 
Onu, doğruca yukarı aldım. Her 
zaman y mek odasında rakı lçtlil 
için timdi yukarıda hazırlanan 
maaayı g6rUr sıörmez, hayret Ye 

merak içinde kalacaamı sanmıt
tım. Halbuki o, masayı 16ylece 
gözden geçirdi. Belli bılf rsiı bir 
aırıtkanhkla: 

- Ne o hanım. H ngl dağda 
kurt öldU. Yok a ziyafet mi var? 

Dodl. Onun nazarıdikkatinl 
daha ziyade celbetmek için lafı 
uzatmak istedim. Ve cevap verdim. 

Tabit, ziyafet var. 
Kime?. 
Anlayamadınız mı?. 
Yoook. 
Canım, nası) olur?. Sil', 

dünyanın en zeki adamlarından 
birisisiniz. 

Ömer Bey, birdenbire içini 
çekti. Derin dorin inler gf bi ce· 
Yap verdi: 

- insan oğlu adamda akıl 
fikir mi bırakıyor gardaf.. El el
den üstün derler. Meğer doğru 
imlı. 

- N o? Yoku aiılo zeka· 
nızla rekabet eden bir zekA mı 
zuhur etli. 

- Zekimıdır, değiJmf dl ; bil· 
mem. Amm piyanda bir herif 
türedi. h pimize duman attırıyor. 
ltlmiz, gUcUmllz, harman oldu 
ve11elAm. 

- Yoksa bir zararmız mı var? 
- Z r r olsa birıey değil. Blı 

ona m ... emnun oluruz. KAr, zararın 
ortağıdır. Lftkin iş bilmemek J ok• 
mu?. işte belimizi o büker. 

Onun ho§una gitmek için ali· 
ka gösterdim: 

- iş bilmemezlik, ~yleml? •. 
- Y aaa ... bacak kadar bir he· 

rlf. Eline nereden geçirmiıse, beı 
bin Ura, bir sermaye geçirmiı. 
Haddin varsa bir mala el uzat. He

men karıma dikiliyor; beı Yerdiil· 
ne, &ekiz v riyor; ıekiz verdijine, 
on veriyor; malı, piyasayı kepaze 
ediyor. Sonra, elinde mal Yar. 
Satacal<sın değil mi ?. Hemen 
ileri atılıyor. Her taraftan nU· 
muneler topluyor; alıcının yama· 
cına geçiyor. Sekb:e •ereceğini 
beşe; beıe •ereceğini Uçe kı· 
rıyor. 

Eh, bundan ne kaıaaJyor?. 
Canım, bayla lıte kazanç 

olur mu ?. K ıaoıp da ne kaıa· 
nacak?. 

H ydi, yUzde on, on beı, yirmi 
kazan ın. Senin tUccar dediğin 
bir ıivrlslnekten dört batman yat 
almalı ki kazandım dlyebilıfn. 

- Eh, desene bu lı fena 
kocacığım ?. 

Fena demek de ıHzmnl 
( Arkaaı Tar ) 

• 1 l 

SON POSTA: 

• Son Posta • 
lıtanbuJ ıelir n para 

BORSA Si 
7 - 8 • 1931S 

TUrk Devlet Borçlara 
Lira Ltra 

~715 T. B. 118,02;S ıı ··!! Hınlne B. &7,75 
'6 7,1 T. 8. 11 26,32,11 Dahili Jıtlkra:1 tU,~ 
% 7,S T. D. III 26, 71 1 

Devlet Demlryolları Borçlera 
Lira Lira 

Eriant 85-00 il Anadolu MiL 48,70 
SıYuEn:urnm 96,00 A. H. •!o 60 26,10 
Anadolulvcll ·U,70 ., H. '• 100 42,75 

So yeleler Eshamı 

ft. 8. MG. 
Lira 
90 lıt. Tramn7 

,. ,, Hl. 9,SO Bomonll 
• ,, N me 9,SO Terı.oı 
l1erkaıB. O SS,00 A. Çimento 

Ltra 
26,50 
8,0!l 
u,~o 

10,<1!\ 
~~~--~~~-ıı 

Çekler 
Kr,. 

ıterll• 6:t3,00 il Ltrot 
, f, Fraaıı 12,03 Do' ar 

20 f.Frangı 
1 Dolar 
1 lıtcırlln 

· 20 Liret 

Nakit 
Kr,. 

169,00 1 l Mark 
1~5,00 20 Drahmi 
624 20 L~•• 
196 2'1 Ley 

Borsa Dışında 
L. K. 

J T. L. için 
8,70 
0,79tll 

Kr,. 
40 
24,00 
23 
16 

L. K. 
Kredi Fonılye MO'ıaJll Bon. 72 
1186 HllCll J25;00 Gayri. ,, 17,0:> 
1901 ,, S7;0J Altı ıı 9,31 
1911 ,, 8350 Mecidiye 53,00 

Parla Borsası 
F. Fr. F. Fr. 

•/07,~T. borcu 311 il Do·u 11,J\ 
lıl•rlln 74,IJ!J Oı. Bankuı 272,SO 

~·------~-----=======--J 
Londra Boraatunda 

Londra, 7 (A. A.) - Fransada 
hükGmeti:ı ekonomi kararname)e• 
rine karşı birdenbire bir hareket 

baıgösterme11i kambiyo borsasında 
aaabiyet uyandırmıştır. Bundan 
dolayJ, Fransız döviz piyaıas1 11 

muhafaza etmek iateyen lngiJ z 
" Kontrolü " CSnemli miktarda 

frank ıatın almak zorunda kal· 
mııtır. 

Piyasada görUlen asabi>•etin 
florinin durumu Ue de ilgisi 
•ardır. 

"Site,, nin endişelerini uyan• 
dıran ıebep, dUn Brest'te çıkan 
h diselerden ziyade, bu gibi hA· 

dlselerin, enflasyonun baı dllt· 
manı olan Lavalın mevkilni ıars· 
ması korkusudur. 

Londrada umumiyetle dUtü· 
nt11dilğUne göre, Laval kablneal 
için imtihan devreai, sonbaharda 
parlAmentonun yeniden toplan· 
maaile başhyacakbr. 

Glre•unun fındık~mahaulu 
Giresun, 7 (A.A.) - BugUn 

935 yıh fındık UrlinU getirilmiş ve 

törenle 1&tılarak piyasaaı açılmıı 
tır. 600 kilo tombul kabuklu fın· 
dık yUzde onbet fireli 25 kurut· 
tan, 63 çuval sini fmdık ardi) e• 
de teslim Eylül yUkletJıesl 19 bu
çuktan, 189 çunl fındık içi ar· 
diye teslimi Ağustoı ilk yUkıel· 
mesl 48 den, 63 çuval iç ardiye 
teıllml Ağustos ıarfında teslimi 
47 otuz paradan, 63 çuval Ağus· 
toı teslimi fop 47 on paradan 
aatılmııtar. 

Havaların yağmurlu gitmeıln· 
den piyeaa durgun •e latek.izdir. 

Parla Borsasında 
Pariı, 7 ( A.A. ) - 6 atuı· 

toı tarlhU Parls Boraaıı Değerler 
Borsaaı, daha f aıla bir dUnoıizllk 
ye mübadele yekünunda hafif bir 
fulalaıma göıterlyor. Pl7aaa 
yeni kararnameleri bekliyor. Ve 
yeni teıebblılerden çekiniyor. 
Para piyaıaaı, daha canlıdır. 

Franııı eshamı durumu çok 
mllkemmeldlr. Royal Dutch aran• 
m ktadır. 

TIFOBIL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo n paratlfo hııtılıklarma tatul
mamak ioln a~udan alınan tifo bap· 
landır. Hiç rahataıılık 'YermH. Herkee 

-..-_. alabillı. Katuau 66 Kr. 4111-p 

Baalt ve az maBraflı olan Doktor 
Stejskaha kt>şfi; her kadına kendi 
yaşından pek daha genQ görüomeal 
imkanını verıyor. Yüzdeki buruvuk· 
luklar, Biocel tabir edilen Ye cildin 
en kıymetli bir unsuru gıdnisi olıo 
cevherin lrnyLoıu,uodao tenllüt eder. 
l3u, Viyana O uinraitesi ProfesörU· 

' genç hayva1ılardan ietihaal edilen bu 
cevher uyeııinde eneaca gençliği iade 
çaresini hulın ıya muvaffak olmu,ıur 
ki bu cevher, ~imdi pembe renginde 

ki Tokalan kn•mi terkibinde mevcut
tur. Yalnız gPcelori yatmazdım evYtıl 
tatbik edec••ğ-i ·z bu krP-m, ııykıınuz 

Ağustos 8 J 

ara9ında temamen cilde nllfu.r. edert 
bütiln buruşukluklan ılderir. 

Cildi yamuıatarak gençleştirir. YU.· 
ziio nyıflamıı adalelerini kuvvetlen• 
dirlr ve ıözalb çukurlannı t mamcn 

kaybettirir. Sabahları pudralanmasdan 
evvel beye.s renkteki ( yağsız ) To-
kalon kromiol kullanmıs. Bu da bey&1• 
lahcı, bealeyicl ve mukuvidir. M11o• 
beelt mesamatı ııklaıtınr ve ılyah 

benleri giderir. B11 ıuretle .abalı n 
nkıam kullanılan bu kremler, tenlniH 
bir ge!lı;lik tazeliğini nreoektir. ffe.,, 
mf'n bugünden tecriibeslol yapınız:. 

e ediyeler ankası 
ina Proje 

MÜSABA <ASI: 
Belediyel r Bankasından : 
Ankarada yapılacak Belediyeler Bankası binaıı projeıl 

5/Ağustos/1935 tarihinden 5 Uk Teırin 1935 tarihine kadar 2 
ay ml\ddetle müsabakaya konulmuştur. 

Mllsabakaya Türk Ye ecnebi mllhendia ve mimarlar gire• 
bilirler. Mllıabakada blrlnciliil kazanan 1.000 lklnclliğl kaza• 
nana 800 UçUncüden bıtlnclye kadar do darder yUz lira YerUe

cektir. Mliaabaka ıartnameai ve vaziyet plinı Ankarada 
Be?ec:iyeler Bankaaındaa paraaız alınır. Bu mUddet ıonuna 
kadar projeler Ankarada Belediyeler Bankaaına teallm edllmlı 
olacaktır. Posta \'eJölr Hheplerle gecikmeler hiçbir ıuretle 
kabul edilemez. (2011) (4482) 

SİNEKLERİ 
Öldürünüz 

AlelAde (haşarat OldürOcü mayi) ıee 
alneklerl OldOrmezler. Sadece bir iki 
dakika için bayıltırlar. Sinekler yenı;'1 
den canlanarak UstOnOzo ve yemek1 
terinize OşUşUrler ve hastalık tohum• 
ıarını aşılarlar. Sineklerin 01Umünde11' 
emin olmanız için muslrren FLiT iste} 
)'iniz. FLiT. bUtUn haşaratı hakikaten' 
ve ebediyen OldUrilr. Leke yapmaz,.. 
taze ve IAtlf kokuludur. Siyah kuşnkh 
ve asker resimli sarı tenekelere dik• 
kat ediniz. Piatlar tenzllAtll. 

Uaıuml Deposu ; J. CRESPIN, lst. Galeta, Vorvoda Han l 
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11 URUBU 
ZAAFI UMUMİ KANSIZLIK ve KEMiK liastalı lclarına şifai tesirleri çoktur. 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlar her yaıta istimal edebilirler. HASAN ECZA deposu 
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. 1 ~ki basit hakikat 1----' v APURCULUK 
• • 1 TORK ANONiM ŞIRKITI 

G il• b d ) ISTANBUL ACENTAUCI üze ığin sırrı temiz ve eyaz iş er, u •• Ha., Tel•fo••••••• 

;te~iz ve beyaz dişlerin sırrı da 
RADYOLIN kullanmaktır. 

1 
Ditlerl 

Beyazlatır 

Atız kokuıuDu 
keHr 

Yerli Mallar Serıf ılndeld 

Mikropları 

öldlrtlr 

Dit etlerlal 1 
aatlamlaıtırar 

RADYOL N 
. -

Pavl1oauau ıuenler naul yapıldıj'laa ıörerell oaua en mükemmel 
dit macuau oldufuaa bir daha kanaat ıetlrdller. 

..... 

-
Siz de bugünde• itibaren herkeı ılbl RADYOLIN 

kullanmıya baılayınız ı · 

-
1-( 
- - --- - -- ""'-. - -- . 
E3E:VAZLATI~ 

iZMiR SURAT YOLU 
SAKARYA •apuru her hafta 

PERŞEMBE ıllnlerl ıaat 16 da 
Ietanbuldan IZMIRE ve PAZAR 
ınnlerl de IZMIR'deo lstanbula 
kalkar. 

TRABZON YOLU 
T A R 1 Vapuru 8 Ajıaetoe 

PERŞEMBE gUnll eaat 20 de 
Hopaya kadar. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR vap11ru 9 

Ağuıtoı CUMA aaat ıo da 
Mersine kadar. 

Dualar, 8s TBrk mıılıdar • 
Kark yıllak emekl• baıarıl ::ı · ıtır. 
Frenk mallarındH çok OıtCindGr. 

Hepıi de lıtanbuld• yapıJJıklan halde 
Avrupa etiketi yapııtırılaıa baıka pudra, 
krem, ruj n ılrmelere aldanmayınız. 

~KAZANMAK FIRSATINl4' 
KAÇIRMAYINIZ 

ı .,KODAK 
1 Amatör f otoğra/ları 
1 müsabakaşı 

31 Alu•to• 19311 de bltl~or. 
Tafıili' ... ıartlan eatıcuusdan 

alınız, Reıimlerinlzi gönderiniz. 

KENAN 
Hallı ve hakiki tabletleri eıh· 

atinlzl ıopktan Ye bntnn aj'rı
lardan korur. 

# ' Denizyolları 
iŞLi TM 111 

Aeeatelerl ı Karaklr Klprlltqa 
Tel. '2162 • llrkıel Mllalr•anade 

Han Tel. 22740 

IMROZ YOLU 
KOCAEU Yapuru 8 Aiuıtoa 

PERŞEMBE fllnl ıaat 16 da 
Imroıa kadar. u4559,. 

aon Poat8 Mefflll•• 

laWW ı R. Klktl 
1 

Neeri,U MWilrlı !'alalı , 

""· . . . . . . . .. 

100.000.000 

kişi 

tıraı 

bıçağı· 

Kullanmaktadır. 

istanbulda B O M O N T İ fiıe birası 
MDıteril~rinin kazandıkları ikramiyeler ı 

5680 No. 100 Lira 
29654 " 60 " 
42604 " 30 " 

lkramiyelerlr.I almak Ozere numaralar hlmlllerlnla en ıeç 20 
'9 Ağuıtosa kadar ıirkete mllracaatları rlc ı o!unur. 

T ZL 

bu da mükemmellye 
tinin sebebıerinden 
biridir. 
Köpüğü fazlalaşkran . on• hrm• 

hassası nı veren, avnı amandı uı· 
turanın rür<ırüşOnO lıolarıattıren 
1( old lırem dlr 

S.tererı rum~ ve 

Glaas TtRAŞ SABUNU 
le yaptlan t.ra1dan •nrı lfff bir 
aerlnlllı hissettiren hep K o ld 
lrrem dlr, 

G ıbbı Tır•• •••un• 
•ratlk . r•lıtu•attlll• 
•• •k-•tnllı •'" .... 
kutu l9lnde ••t•hr. 
Bu lıulular Hltutıu blttllı· 

çe renı ubuft •-ıar .. 
dallftf lıula.nılır 

iCMEL Rl 
we Oteli açıldı 

K&prldea 6,30 - 7,35 • 8,20 - 9,45 - 11 • 13, 15 • 15, 10 da 
Hay.c:larpafaya ıiden •apurlaran trenleri membalara kadar 

herılln aldecelderdir. 

lstanbul Valiliğinden 
Şehir içinde ıillb taıımak llıere evYelce Emniyet MlldOrltl;tl 

tarahadaa keadllerlne veılka •erilmit olaalar bu veeikalaram 
bemea Emai1et mldlrliltllae iade etmeleri llaamclar. Bu vuikalar 
bancla IGlll'a •ateber olmıyacağuldan kimde bulanana l.tlrda
da isla polll tefldlltıaa ela aınca tebapt ,.,..._. {4548) 


