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'-•kan 9Draflerl11e dUn blnlarce ••Jlrcı kar,ıaında batlandı ve Balkanll aporcular çok alkı,ıandı. 8UtU11 tatanat r•dl11cl aaJfadadır. ( Raalmlen Uat a1ra soldan, 
Yunan takımı, TUrk takın11, Bulgar tekımı, altta •oldanı Takımlardan birinin ralel aBvlev veriyor, Romanya va Yunan takımlanna bayrak varlllrkan ] 
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ltalya Har_p~en Vazgeçmiyor 
Litvinof Rusyanın Pakta Bağlılığını 
Söyledi Ve Müt~ca vizin Tarifini istedi 
&.ikan Ve Küçük Antlaıma· Devletleri De Pakta Bağlı Olduklarını Bildirdiler 

Roma, 14 (A. A.) - Kabine- ı tedir. Bu ·mecaaua, ıunlan lllve 
ll1a yaptığı toplantı aonunda ya• ediyor.ıt 
)alan bildlrıde deniliyor ki: '"lngiltet'e, ana yurt filoıunu 

u Bakanlar, ltalyanıa, . Uluılar aahiJJerimizJn yakinin• naklettiği 
SoıyetHl UyHI olarak kalmıya takdirde, tarafımızdan \'erilecek 
el.Yam etmeıinl lmklnıız bırak· ceHp, daha ağar olacaktır. ye 

Ceiıevrede 
l:Joğazlar Rejiminde Ö

nemli Tadilat Yapıl
masını istedik lllaıı ihtimali olan ıeraitl gözden bu ceYap, bu filo gelmezden ••· 

ltçlrmlılerdir. vel verilmit bulunacaktır.,, Cennre, 14 (A.A) - B. Tnfik 

8 k 
RDttG ArH, t imc'ikl mualaedelerl• 

a anlar, ltalyan • Habeı me- Sovyat Rusya da Pakt tayin etaait oldutu tluru•da deti· 
"l•ı:nin, ltalya.nıa yaptıiJ ıenlt taraftarı • tiklikler buıule ıelditl takdirde 
1•daklrbklardan ve ı•yretlerden CeneYr•, 14 (A.A.) - uıu.. Tlrkiye•ln keadiıini botaılar ,._ 
'°ora, uyuıma yolu ilı ko~arıl• lar ıoıyetHi aaamlealnden ıö:ı jlmlade öH1nll tadllit ieraııoı bu 
1ııı.... L f ldetitikliklere tlbl tutmak meebu• 
-..ı kabil olmadığını açık,a ve alan itvlno • ezcUmle demlttir ki: rlyetlnde rlSrecetiol uluılar ıoıye-
~har aöylemek ödeYleri olduğunu . " Bizim için bir itle mHele t .. :nde ı8ylemlttlr. 
qJdetmlılerdlr. ,, __ ..;<~D:c::o•"cıcı'=-m .. 1-=6_.,ın~eı~Jti~· 1.;,;;;d;.• ,:,.>==.....;,~=;;;:;;;;;;;:::;;;;;;;:::;;;::;:;~ 
"•tcdenlz., ltalyan Denizi Midir 

1 
i 

Roma, 14 <A. A.)- "Azıon• Bu garistanı -.kiye Bölmi-ltoıoniaıe.. mecmuaıı, yazdıtı bir 

~tıtda, .. kc..ndı denizımız,, dıy. ye Çalışanlar Yakalandı l.a •lif ettitl Akdeniıe yeni bir 

Spekülasyon Mücad•le•ind11 Çok,' 
Önemli Bir Tedbir Alındı: , 

Türk Köylüsünü Soyan-.. 
liır eşAir Edı1ecek ! 

Ankara, 15 ( Özel ) - TOrk• t 
oflae yeal ıelen bazı baberı.r 
yeniden bir asabiyet dojurmur 
tur. TDrkeflıla tayin ettltl aııarl 
hadden aıatı dıtarıya oferto 
1apmıyacaklar10a ı6z Yeren ibra· 
catçıların bu ıözlerlnde durma
yarak dıt plyaaalara •f&i• fiat· 
larla teklif yaptıklara haber alın
mııtır. Bu bale karıı, lımlr •all
llil ve Tnrkofialo aldıjı tedbir
leri Ekonomi Bakan:ıtı klfl ıöre
memlıtir. Mllatahıllden çok sr· 
telgraflar gelmlttlr. 

Verdikleri ı&r.8 tutmıyarab 
eıklden oldutu ıibl dıt ticareti
mize karçı g&•euir.lik uyandır
mak iıtiyen ibracatçılann isimleri 
TGrkofiıç• teıblt edllmif oldu· 
tundan bu ıibllerin adlarının 
teıhlrlne karar ••rilmiıtir. Bütlla 
memleket Tnrk k6ylllıllnlla abn 
terini lıtiımar etmek i ıtiyenlerin 
kim olduklarını öğrenecektir. IÜiz harp ıemiıl ı•ldikçe, 

'-•fı•ızdan mukabil tedbir ahn
~IDaıına hakla yoktur, demek· C ki 

Yeni kurulan it ve Ziraat K•tll Ra•i• .. S•l••--

Bi r~ e S O~Ct ii~huriyti~uraca ar~ış ~~-c~n= .... =~~·-'-ı-in-~~~-'-~->~~~~~ı=~~~-ıı_ü_3_n_~_a_._~,_h=~-·~l~ 
Sofya, 14 ( A. A. ) - Pol a 

direktörlOill bildiriyor ı 
Bir müddettenberl Bulgar po

liılnin elinde blr Makedonya· ko
mllniat teıkllltının mevcut oldu
iuna •• ltu teıkllltın ıizli alzll 
çalıı\Ji••• dair birtakım YHikalar 
bulunuyordu. inceden lnce1e ya• 
pılan araıtırmalar Pariıte yerlet
mlı olan bir merkez komitesinin 
Bulıarlıtanda, Yuıoılavyada "' 
Yunanlıtaada birtakım komiteleri 
idare etmekte olduiunu meydana 
çıkarnuıtır. Bulıarlıtındald ko
mltenhı merkezi Sofya olmuıtur. 

j Bu teıkllit Bu!ıar komDniat fır· 
...:.-.ı,__ ~ - kaaı teıkllltının aynıdır. Merkez 

/(~•"'•" ta•••recllerlmlz Tarlı. laao• ltırua, a8ll•l•rlınlzl kallarlHalC komltell komlnte ile deyamla 
lr ••o•flalu••tl• ,,.,,.,.,, 6ltlr"ll•r. •.,.•ti• tlı. Y•ılllı••• flöıt• mtlaaHbetl9rde. bulunuyor · •• 

lıancd•rrnmu 61fil•or•u•.. l Yuıiı 1 iDoi aa1fada) . ' ı l)ey~ai 6 aaeı rlad•) 

Festlv.al DUn B•t••d• 

F••ttHltl• a11llıa11 °ala•ları111 l•m•ll •ll•ıal•r di• aı,alcatl••• lı••"•' . ..,.,.,1c.. [ Y Ull• ye dinel •yfadacbr] 
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Bizde Edebiyat 
Var Mı 

[ Gttnün Tarihi] r 

Bir ki 
Yok Mu? 

Gazetelerden btri, edebiyat meY• 
adu etrafında bir anket a~mıf. 

Bu anketi 7aaın muharrir, deha
ıına lonndıfı kimHleH, yukarı-

" dakl auali .eoruj'or. 
Bu auale muhatap kalaruann 
he en heplıl, a'1z.blrllğl tmit 
gibi, bizim edebiyatın yoklutunu 
iddia edl7orJar. Da. bir muhar
rlrlmlz., rut1reldlği ldmaelerle bu 
huıulta görOtmOf, Ye nynı auall 
aormuıtur. Aldıtı ce•apları •t•· 
Q'ıya ynıyoruı: 

Romancı Suat Dervlf: 
- Bu anketi ben de taktp edl-

7ordum. Hatta bu huıaata bau ı•yler 
yaz ak niyetindeydim. Fakat ıoua 
bunu IOzumıuıı: gördDm. 

Sade o anketcinin ısuallerlae •a· 
ruz lulanf r değll, birçok kimıeler 

edebtyabn yoklutunu lddfa diyorlar. 
Geçenler de, imzalarını ne,rfyat 

Hhu nda ilk defa iÖrdOA-ilmüıı: 
aençlordcı aynı iddiada bulundular, 
ve tariz ettilderJ kimHlerden, muı

tahalc oldukları cevaplan aldılu. 
Bcın pek merak edl7oru : Aıab 

Ttirk lugatlnden "yok,, kelimesi 
kaldmJaa, bu mfiıkOlpesent bilginler 
edebiyat hakkında oe ısöyleyeceklerf 

~ 

Muharrir Naci S dullahı 
- T ndmat edipleri Ulredl. Divan 

f&lrlerinl divanelikle lttlbam etti. 
Oımanlı edipleri çıktı, tanıı:lmıttçıların 
edebiyatta anartl yarattıklannı lddil 
etti. SenetJ F nuncular Oamanlı 

diplerini yere Turdulu, 
F ecriliticiler Sernti Fan uncularla 

C hth1ar. Fecrlailden ao ra geleD 
edebiyatçıların Serveti Ffinuncuları 
T• F ecrliticilerl bUgi n ilham 6kaüz
IO~J damgaladılar. 

Bugün ayakta olan nHll de ıdebf. 
yatı cedidelerl alnya ah7or. 
BugllnOn daha yetlımemlt tohumlıın 
da, aynktakl atabeylerlno 1aldarı7or• 
lar. 

ihtimal deha do mamıt olan edip
lerin, bugOnDn honOz me7va nrm • 
mlı o' ..,• istidatlarına damak bUiyor• 
lardır. Bu •aıi7et kzırııaında kla lılr 
•ual geliyor. 

- Ya edebt,.at nrdız .,.. biz cok 
anköraz. 

- Ya baldlraten edebiyat yoktur, 
olmnmııtır ve blıı: çok kaı•rızl 

.. Edebiyat rokturl ,, diye ferman 
okuyanlar, bunu da tayin etseler de 
nolaaak. 

Yeralfl Haıaı rı 
Tokk im ve Knb taıtakl umu· 

mt haltlar ya ında yıktırılacak, 
bunların yerine y ralli haliları 
yapbrıl caktır. 

Sabıkah Ve Altm Kal m 
Üzerinde altın bir mOrekk pJi 

kelem bulun n lbrahlm admda bir 
1abıkalı, hır11:ılık ınphesila Atili· 
1•1• Yerllmlfllr. 

Altı Genç 
Yemişte başkHına ılt bir 

cnzdandaki paraları paylaımaktan 
suçlu altı genç dün mahkemede 
beraet tmişlcrdir. 

a 1 
.. 
1 Ki:-

Y ni Orta ktepler Açılacak, Ruhiyat 
ersı Kaldırıl adı, Gramer er Hazırla
nıyor usikinin Temelleri Atılıyor 

Kültür Bakanı Saffet Arıkan, 
KUltUr DiroktörlUiUnde tetkiki .. 
rine dun de devam etmiştir. 
Evv~lki glln yapılan bUyUk top
lantıda alınan bir karar mucibince 
h r i nel lnıp ktör ayrı ayrı li e• 
lorl dola91p toplu bir halde vaıl· 
yeti ine leyerek, dUn, KnltUr 
Bakanın bu husuıta izah t ver• 
miılerdir. 

Dno, akıama kadar ıOreo top· 
lantıdan sonra, bııkan, kendlslle 
görllıen bir mubarririmlze unları 
ı6ylemiştir: 

- lit bulda esasları karar· 
laıtmlan tedbirler alınınca; açık· 
ta talebe kalmıy caktır. Bu t d· 
birlerden ba lıcaları lnönU mek· 
teblnin açılması, lıtanbul YO Ka· 
dıköy taraflarında bire mUıalt 
binanın ortamekt p haline ko-
nulmasıdır. Okullardaki milıiıait 
y rlerden 1 tlf ade olunarak in· 
zumu kadar şubo açmakta bu 
tedbiri r ara•ındadır. 

Bu mesele ile ilgili ol rak 
Ankara, hmir, Buru, gibi nUfuıu 
ıık yerlered d aynı çArel re 
baıvurulacak:trr. Her halde bu yıl 
orta okullara alrmek iıteyenler 
açıkta bırakılmayacaktır, 

Yeni En tltUI r 
Bay Saffet Arıkan Üniversite 

hakkında unları öylemlıtlr: 
- Üniversitede, Edebiyat fa. 

kült sinde muhtaç olduğumuz 
pedagoji ve dil enstitülerinin 
açılmaaı yolunda g rek öğretmen 
kadrosu, ger kso blltço bakımın
dan incelemeler y pılmaktadır. 

Pozitif sonuçlara varılınca 
bunların çılmaıım gerçekleştir .. 
c ğlz. 

Ru hly t Deral 
- Bu yal, ruhiyat derslnln 

kaJdırılac ğı ve yeni bir içtima• 
lyat kit hı yazllacağı hakkındaki 
haberi r dojru mudur? 

Ruhiyat dersi k ldırılmıı d • 
ğildir. Anc k Ankarada toplıman 
uzmanlar komisyonu, bu kitabın 
ağırlığını gözönUnde tuterak 
yalnıı bu yıl, ruhly t derıinln oku· 
tulmamasını ve bu ders liH onuncu 
ıenede okutulduğu için bu önü· 

mllzdeki yal l~inde daha kolay 
anlatılabilir bir kitap hazırlatılarak, 
bu yıl bu dersi okumıy n talebe· 
ola bunu, JiH on birinci senede 
okumasını daba uygun bulmuıtur. 

içtimaiyat kitabı dahi bu 11e• 
ne yeni yapılan programa göre 
Necmeddin Sadık tarafından ya· 
ıılmaktadır. Bu yal içinde bu 

o ••• o • 
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20 ilkte rin 
1935 Pazar 
GünU 

S yım memurları, sayım kontrol 
memurları, bu işle ilgili resmi orun
) r, büyük ve kUçük işy:rlıır, eayıma 
girecek bütün yurtdawlar vo yurtda 
oturan yabııncılar 'bir tek öd~vle 
yükilmlüdUrler ı 

Bir Genç Kız 
Tevkif 

Edildi ı· 
On yedi yaımda Fatma fa

mlnde bir genç kız dUn ikinci 
ıulh cez bikimliif tarafından 
hırsızlık liluçlle tevkif edilmlıtlr. 

Fatma, Kumkapıda anneıiJe 
birlikte bir kira evinde otururlar• 

Türk ulusunun aayı•ını doğru mış. Bu evde kendilerinden baı· 
çıkarmak. ka altı kiracı daha varmış. Bun• 

Ne Bir Eksik, 
Ne Bir Fazla 

1.,. _____________ _J lardan Zehra kendiılne alt odanın 

kapııım killtlfyerek dışarı çıktığl 
bir ıırada Fatm evinin kiremitliği· 
ne çıkarak Zebranın UçllncU kat
taki odasına pencereden glrmlı 
ve bir çok kadın çamaşırları ala· 
rak aynı yerden imiı .• 

programa glSre içtimaiyat okutu· 
lncaktır. • 

Gr m rl r 
Gramer kitaplarına gelince ı 

Uıe, ilk ve ikinci devreler için, 
adları geçenlerde yazılnn arka· 
daşlarımız, Bolu Sayla•ı Falih 
Rıfkı Atayın başkanlığı cltında 
çalışmalarına devam etmektedirler. 

Lise ilk devresi için hazırla· 
dıkları serler ba ıma verHec k 
bir bale g imiştir. 

ikinci devresi için hazırlanan• 
lar vaktinde yetlıtirll cektlr. 

imtihanlar 
imtihan talimatnameleri hak

kında, Bakan d miştfr ki : 
- imtihan talimatonmesi göz• 

den gcçirllocek ve yapılan d ne
melere göre, uygun olmayan kı· 
ıımlım düz itilecektir. 

Musiki ısı hatı 

- Y nl Musiki ıslahata hak
kında neler dOt1linUlm ktedlr ? 

- Muaıki ıslahatı hakkında 
ıeflcrimden emirler telakki ettim. 
Bu emir! re uyarak memleketto, 
musiki hayatının temollcrini at
mak tedbirleri Uıerindeyiz. Bunun 
için, Avrupada maruf uzmanlarla 
muhabered yiz. 
yakında iyi bir ıonuç alınacağını 
umuyorum. Herhalde, bu ite önU· 
mllzdeld ders yılında ba lam k 
kararındayız. 

Köy Mektepleri 
- Köy mektepleri için ne 

gibi ıeyler yapılacaktır? 
- Köy mekteplerini, köylU

0

nlin 
bayatta Ye köyde hilgiıinl ve 
dlizeğini yUkıeJtecek bilgiler ve
recek surette bir pro§'rama bağ· 
layacağız. Bunun için, Ankarada 
ilk okul enspektör ve öğretmenle· 
rlnden mürekkep bir komisyon 
çalışmaktadır. 

•••• • Diyor 

HAklmfn ıorgusuna karşı genç 
kız: 

- Zebranın odaaında benim 
pantalonum kalmııtı; onu almak 
için girdim.. demiftlr. 

Htiklm tekrar: 
- Niçin gelmeıinl bekleme• 

din.. bir pantalon için klremltllğo 
çıkılarak pencereden ıirllir mi? 

Diye sorunca: 
- Onunla çok aamlmlyiı; bir 

mahzur görmedim ccYabını Yer

miştir. 

Hakim Fatma hakkında tev· 
kif kararı vermiş ve i nç kız tev• 

klfhaneye gönderilmiştir. 

Bir Faci 
Bir Amelenin Parmakları 

Dibinden Koptu 

F enerd galvanize f abrlkasınd 
çahıan işçilerden Iımall oğlu 
lbrahim dört parmatını makineye 
kaptırmıı Ye bepıi de diblnd n 
kop mu tur. Yaralı Cerrabpaıa 
hastaneıine kaldınlmııtır. Müd
deiumumilik tahkikat yaptırmak• 
tadır. 

KUçUk Sanatlar Kanununa 
Aykırıhk lmif 

ltnlyan tebeaıından lnıaat 
reaıamı Anderyanan KOçbk San· 
atler Kanununa aykırı lı 1apma• 
sından Birinci Sulhcezada duruı· 
ması başlamııtar. 

i • 

Satırla 
ÖGr•tmenlerln Çayı 

45 yıldan~erl mHlek hayatınd• 
çah9an lStratmHlertlen KandjJU kı• 
liıe1i dlrelltörO Akil ile, Beykoz ilk 
okulu Öğret Hladathn Mehmet Ali• 
ınln, tekaüt cılilme.leıl OzerJne, a,_.t
manler .ltl•litl, dGn akıam 17 dit 
Çapadaki kız muallim mekteblad• 
bu iki 8tretmen ıereflne bir ç•1 
ziyafeti nrmltlartllr. Çay, çok •anıi• 
mi bir han lçlade geçmit ye çok 
rGıel olmu9tur. 

* * .. 
ilk Okull•ra 81ra 

Bu yıl ilk okullara oklenecık 
tubeler için 250 ııra alınmuı karar• 
la1tırılm19tır, 

• .. « 
ilk Okul Vaziyeti 

Dun, ilk tedr:aat mUfettlılerl 
knltllr direktörlüğllnde bir toplan
b daha ynparak ilk mektep dll4 
rumunu incelemiılerdir. 

* ir • 
Üniversitede imtihanlar 

Üniversitede, elilki rejime tabi 
talebenin mezuniyet imtihanlarll• 
Tıp ve Edebiyat fakllltesinln eıı
gel ve bütünleme imtihanlara, yı• 

rm baılıyacaktır. .. . .. .. 
Belediye MUtekaltlerl 
Belediye, dul, yetim ve mUt~ 

kaltlererloin 3 aylıklari bu gUnded 
itibaren Tarım Bankta veril•
cektlr. 

... .. * 
Konservatuvarda 

Konservatuvar blnaıınm yatılı 
kısmı tamir edilmektodlr. Bura" 
nın tamiri için 2 bin Ura 11&r;lr 
dilecek tir. 

Bir Haftada 
Ankara, 1' - Geçen bir haftl 

l~1nde Gümrük Muhafaza 8rgOtG biri 
810 20 kaçakçı, 855 kilo gUmr01' 
kaçağı, 3 tOfek, 27 mermi, 24 gUnıtlf 
mecidiye ve 44 kaçakçı ha1noı el• 

aeçlrmlttir. 
• .. « 

Zehlrll Gazi r 
Adapazar, 14 - Sile! Saahk lıterl 

Batknnı Or. Tümgeneral MaıJulll 
Halkevlnde ıı:ehlrll gaı.lar ve koru1111 

çarelerini anlatan bir konfar•0
' 

nrmlttlr• .. * • 
ilk Kendir 

Tatk8pril, 14 - İlk kendir Qrü~ll~ 
aOn paınra 1reli1i, kendirin srDzellıJ 
ye çokluğu ile nam almıf olan T•f
köprO knııabuında cogkun gaat•' 
lere ye1ilo olmuıtur. 

.. Jf. Jf-
Oç Yangın 

So 24 saatt• ıehrlmizde Gç 
rın olmuı, Oçü de b07Umeden 
dUrOlmClttDr. 

ir * ,.. 
Uç Kaza 

DOn ıahrimizde üç araba 
olmuı, Dç kiti yaralanmtıtır. 

* .. * 
Flzık EnstltUaU 

Üniveraitede yaptırılacak 1•11,ı 
fizik enatitfiıOnOn inıaatına bu 1ıl 
içinde baılanaeaktır. 

- Şu, gürUltU ile milcadele, ç.ok i)İ ı ... DUdUk, korna, tramyoyua dandanı 1 ... Gezgin esnafın ıabah ıabah, avaz 1 
bir lı oldu, Hasnn Bey L aibJ ıoylordeD.. avaz haykırmalarmdan kurtulduk. Kafa· 

mız din~ oldu. . 

Hasan B. - Nemclazım "l Ederdekİ 
. ' rad} olarla gramofonlar, e dcdıklerııı 

rahmet okutuyor 1 

' 

•t 
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Her gün " Resimli Makale B Hayata bakıyorlar 

Yazı Çok Olduğu /çin 

Bugün Konamadı 

, ... , ..................................................... . 
Bir Münakaşanın 

1 
Kanlı Sonucu ! 

lrnirde Bir Kiıi Öldü, Bir 
Genç De Yaralandı 
lzmfr, 14 (Özel) - 'fepe

tlkte, Veşllli sokağında bir dUtlin 
'•i .. rakının kafalara hükmetti ti 
ltrada şakn ile başlıyan bir mll· 
11•keıa.. bunun ıonunda da on 
kitinin altalta, tlstUıte buğazlaı· 
lalası netice ıu oluyorı 

- Bir kiti öldU. iki de yaralı 
~lt'dır. 

Dnğuo, Bayram adında bir 
~tın evinde idi. Grup Grup rakı 
;erek oyun oynayanlar araaındao 
erit bir aralık: 

- Y nıasın gençleri 
Diye ba~ırmııtır. Bir baıka 

truptan yııını baıını almıı bir 
lttı 

- Biz ihtiyarlar ölelim mi? 
Diye cevap vermfı Ye aıatı 

)!!karı hAdise bu iki ctımleden 
Çıkınııtır. Vakit sıece yarııını 
~'çıııit bulunmasına rağmen kafa· 

t'ı yükselenler mUnakaıaya de• 
;•nı etmitler ve aabaha karıı 
'iılruıılardır. 

S lı bununla bltmiı olmuyordu. 
lleyman adında biri, dtığUn 

•tJnden ayrılırken bazı ıözltr 
~Yledlği için Rııa ile Abbaıı 

11rıltrnı11 bu iki ıenç, SUleymanı 
Çok yakın olan evine kadar takip 
'lını,ıerdlr. 

1 Suleymanın tYinde buluna•· 
~ltdan Raılm bu takibe feaa 
Atide kızmıf, blçağını çekerel. 
"0bası öldUrmilı, Haılmi de 
'iır surette yaralamııtır. SUley• 
~llll da Abbasın kardetl Rızayı 
'l•ndan yaralamııtır. 

'ti liadfseye aebeblyet veren on 
k çlu adliyeye verllmlıtir. Asıl 
d •tillerdtn Raaim 18, Süleyman 
' 19 yaıındadır. A. B. .. 

Çoaukhık gi.iul t•ydlr. Kalp atrıııı, bat kayıuıuz, 
ruh baiıboı. Hayata pembe iÖdlklerle bakı7orlar. 
Herıe1l ıen, hir9eyl m11'ut iÖrlyorlar. 

Onların bu nadeti bilflıizllklerlndea n teerlbeııf:ı· 
ilklerindendir. Pembe gfüDnen ufukta gisleaen bulutlar· 
dan, o•ları bekllyen korku.ç karanlıklardan laaberlerl 
yoktur. Bll .. Jer bu kadar rahat bu kadar mu'ut 
olamaalardı. ' 

ı 
BilyOdllklerl hald•J çocuk kalaalar da Yardır. Runlar 

lalli çocualuta yakıtan safhldarıaı, eamimlllklerlnl, kın 
rörUtlerlni muhafaza eden kl•nelerdlr. Bunlar da çocuk· 
lar iİbi kaysruıua Ye mu'utturlar. 

Her J•tm kendine gör• yakıtık aldıtı h"l vardır. 
Y ath bir adama çocukluk yaraımu amma, lounı m11'ut 
ediyona ne kuıuru var! 

r--D-A-B-.İ-L_l _B_A __ B l_B_L_l_B __ l 

içinde "330,, bin il bulunan Kayaerl kombinasından bir görUnU' 

On Bin Kişi Kayscriye 
Akın EdiyOr 

. 
Yeni Büyük Fabrikad;ı Gijnde 4500 

l Floryada 
Bayındırlık 

Floryada bu yıl büyük bir 
laklıaf vardır. • Belediyenin yap· 
tırdığı yeni binalardan baıka 
birçok da hususi köşkler, bara• 
kalar ve pavyonlar yapılmıştır. 
Florya pek kısa bir zamanda çok 
bllyUmUıtür. Bntnn yapılar ahıap 
alduğu için burada daimi bir 
yangın tehlikHi mevcut olduğu 
gözönUne alınmıt •e burada da 
bir itfaiye gurupu teıkHi ka
rarlaımııtır. Şimdi bir garaj l:inaaı 
yapılacak, ırupun bütün malze· 
meal yeniden alınacaklar. Malzeme 
11marlanmııtır. .............................................................. 

3 
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S özün Kısası 

Yazıda, 

Lafta Haşviyat 
1
-------- Ek ·Ta 

Öz TUrkçesi var mı, bilmem? 
Elbette olacaktır. Benim aklıma, 
başviyat'a karş ı lık tek bir kelime 
gelmiyor amma, bunun ne oldu• 
ğunu çok iyi biliyorum. Zira, her• 
gUn, her lahze, konuımalarda 

işidir, gazetelerde okurum. Ve 
fena halde de ıin:rlenirim Amma, 
ben sinlrlenmiılm ne fayda? Fazla 
IAkırdı, lüzumsuz tabirler, içimize 
işlemiştir. 

Acıklı bir ölüm .• Sanki ölUmUn 
acıksızı, şenlfkliıi, keyf vericfıl 
olurmuş gibi. Ölümün her çeşidi 
de acıklıdır. Ne den fllAn ha} ın 
ölilmU gazete sütunlarına acıklı 

sıfatlle geçıln de, fiımekan ba
yanın ölUmU acıklı olmasın. }'er
yUzUnde, az çok herkesin, ölUmlyle 
dAğıdAr edeceği kimHleri, hmmı, 
akrabaaı, •ıl doıtu ve hiç değilse 
alacaklıları vardır • 

Me1'ut bir evlenme.. aıağı yu· 
karı, hiç olmaı.aa baılangıçta, her 
evlenlt bir 1&adet telakki edlllr. 
Elim bir evlenme olmaz. Hiç kim• 
se, nlkAh memurunun kapısının 

eoiğlni, iÖynünde ye'ls ye molil 
ile aşmaz. Her genç, evlilik ha· 
yatına atılırken. kendini cenn .. 
tin }'edinci katına merdiven daya• 
mıı .... zannındndır. 

GtHUnçlU komedi.. gUlünçltı 
tabirinin türkçe olmayııından vaz:• 
geçtik; komedi gülUuç olmazu, 
zaten ona komedi değll, facia 
derler. A11l gUIUnç olaa1 burada 
bu tabiri kullanandır. 

Doğru konuımaaını, lakırdılı• 
rımıza, ıohbctlerlmlze, yazımıza 

biraz daha itina etmesini öj'ren• 
sek ne iyi ederiz! 

Diline saygı göateren uluılar, 

kılıgma kıyafetine dikkat eden 
insanlar glbl, Lcendl itibarlarının 

yükselmesine yardım etmiş olurlar. 
Hai•İyet, mide bozan, batır

aakları harap eden keçiboynuzu, 
iğde ve dut kuruıu gibi, )Uzum· 
suz, tatsız, çirkin ve hattA zararlı 
şeylerdir. Onlardan vaz geçeliml -DiiKI~~~~~· v ~ c;;-

l'ürkçe Kraatler 
120 Bin Cilt Klavuz 

Baıtırıhyor 

tasarrufu yapacaktır. Şüpheli 
Yarın ekonomi bakanı tara· bir fabrikanın uluı ekonomiıinde Kayıeri pamuklu bez kom• 

fından bUyUk bir törenle açılacak yaptığı bu geoit dalgalanma binasının, teknik techizatı bakı· Bir Ô/Üm 

İşçi Bez Dokuyacak 

olan KayHri pamuklu kombiaaaı, hareketine, program mucibince mından yakm şarkta ve Balkan• 
bet senelik aaoayl pragramı mu• diğer fabrikaların te11irlerini de !arda eti yoktur. T esi1&tının en Bey oklunda tarlabqında do~ 
clblnce SUmer Bankın kurdu~u lllve edersek dıı pazarlarda ma• mühim kıımı Sovyetlerden alınmıı ramacı sokağında (6) numarada 

.. l<UltUr Bakanlığının Devlet ve pllnda Bakırköy bez fabrika· ima mlişterl bulamıyan, bulsa olan fabrika, en Heri Ye en yeni oturan Madam Marlka dUn aabab 
"I ıından 1 l t t ğ b"l dil t• k fi t J t k teknikle mücehhezdir. ı. ltbaasında haurlattı~ı Osman· ıonra t e meye aç ı ı ı e 1 ı a a an arım • o• evinin bodrumunda ölU olarak 
q~ B ikinci fabrikadır. nomlsinin ve dolay11ile bütün Fabrikanın geceli gUndUzlll ça• 
(}•dan Türkçeye ve Türkçeden 33 bin la ve bin aekıen tez• ulusl ekonominin memleketteki lıtbrıtcağı amele miktarı takriben bulunmuttur. Madam Marika alt-
b •ı:nanlacaya dil kalavuılarmıo gihla mücehhez olan fabrikanın endliıtrileımeden temin edeceği Uç bindir. Üç ekiple çalııbğı mışhk bir kadındır. Evinde baı• 
~ 'aılrna işi bltmiıtir. Bunların aenelik imalatı 30 milyon metre fayda kendiliğinden anlaıalır. ıaman işçi adedi dört bin beş yüz ka kadın kiracılar da vardır. Ev• 
~ 'tkıtılma itlerine bakmak Uzere bezdir. Senelik aarfedeceği pamuk Keyserl pamuklu kombinası, olacaktır. Bunların ailelerini vo Yel ki gUn çamaıır yıkamıı, dUn 
l,~ anlık Neşriyat Direktörü miktarı beı milyon kilodan faz· bet senelik endüstri programının diğer idare unıurlarını da heaaba Hbah kiracılar aıaya inince ken• 

l{tar h 1 . 1 ladır. Bu ıarffyah buı;Unktt Ya• ikinci iılemeye baılıyan fabrika· katanak Kayseriye, fabrikanın dislnl ölU bulmuılar ve derhal 
b,._d ıe 

1 
r mıze i• mit ve mat· aati pamuk sarfiyatlle kıymetlen• aıdır. Fakat bu fabrika baılıba· açılması dolayı sile sekiz, ili on 

~ti a ço ıımalarına baılamışhr. dlrlr1ek Ye bu fiah da sabit far· tına ekonomik kalkınmanın kuv· bin fazla nlifus akmıı olacaktır. polise haber vermlılerdlr. 
~ tvuzlar elde gezebilecek ve zederaek, • fabrikanın iılemeye velll bir manivelası olacak• Sanayi programı memleketin yal- Nöbetcl müddeiumumisi ölUyU 

j b~ 'Yca cebe girebilecek zarif baılamaslle köy ekonomlaine, hr. Kuı·ulacak olan diğer pa• nız sanayi cihazını kurmakla kal• illphell bulduğu için derhal tah• 
l b· hacimde hazırlanmııtır. Her pamuk alımı için iki milyon I:ra• muklu fa brlkaları sıra ile mıyor, Dl nı zamanda nUfuıunun kikata el koymuı ve tabibi adli 

h;•rinden )'0z yfrmiıer bin cilt dan fazla para, yani alım kabili· Bakırköy, Ereğli, Nazillf, Ma· da memleket içinde it sahalarına Salih Haşimi göndererek muaye• 
Qr}a t H il h yeti akacaktır. latya pamuklu kombfnalarıdır. göre makul bir dağılııını temin ne ettirmlıtir. Doktor ölUmUn 

>la-,... nmıı ır. er c t, alka KöylUde alım kabiliyetinin Bu fabrı'kalar da kurulduktan sonra ediyor. Sanayi, nüfua bollugv u ge· -q't•r kt ki ıırrını anlamamıf ve cesedi morga 
o._ b •e me •p çocu arma yllkaelıoesi, endUıtri malJarmın Türkiye pamuklu bezini artık it· tlrir. Türkiye ıanayileıirken snna• 

tşer k t ı k ö y kaldırtmıitır. Rapor ahndıktao 
~ uruıa aa ı aca • gret- satışının yükselmesine tekabül hal etmlyecek, kendisi imal ede· yie Iilzım olan kol kuvvetini ya• 
~~illere meccanen verilecektir. eder. KöylU alım kabfliyetinio cekllr. Bu suretle ulusal ekonomi ratmıı olacaktır. ..~.?.?.~~ .. ~~.~.i!..~~ .. ?.~.:~.!~!.~~~~-~~~: ......... ... 
~Utk \'e ortamoktepler için öz bu satışı hiç şüphesiz dalga dalga bir taraftan en kı&a bir zamanda Sovyot Ru•ya heyeti töreninde bulunacak olan Sovyet 
b.. Çe ile hazırlanan kıraetlerin ekonominin diğer kollarında da pamuklu istiklAline karuıacak dUn şehrimize geldl 
q•ıl k y f ı hl d K k b Ruıya heyeti dün sabah ağır sa· ~, tnaıı da ıu günlerde bitecek tesirini gösterece tir. alnız tek diğer tara hm gen ş r övlz · ay seri om inasanın açalma 

ı:n k =::======================;:;::=:::;:::::;:::=:=:===========:::: nayi komiser muavini Petagojun ~r,,; tepler açılınca her çocuk r 1 baıkanlığında olarak, Çiçerin va• 

•nl alabilecektir. J STER ı NAN ı STER İNANMA! purile gelmiş ve ıehrimizde biraz 
Patrikhanenin itfaiyesi istirahat ederek Ubayı ziyaret et• 

~,1t•ner patrikhanesi patrlkha• • Ordu " da "Rizeli Hacı lbrahlm oğlu Murat,, adh komıularaauzdan buıları, Bay doktorlardan bet tane- tlkden sonra, dün akıam ekspre• 
1 tı 1 ı d bl bir okuyucu yazıyor: •inin •vi111 ıttmiıler, fakat hiç biriai yataklarındna sine bağknan busust vagonla An· 

~ne ç n 8 r yangın teıl1atı " Kardetim ŞeYkl 20 a"'uıtoı 98S neceıi, ıaat on 
f l!da i • • kaldırıp ıetirememltltırdlr. "Hanl doktor1 Bir doktor karaya gitmiıztir ' get rmlt b t · t bir buçukta, ini olarak bir kalp hutalı"'ı buhranına Y • ıı ... ı ' u esııa ın • b ö Heyetı' Ankarada, Ekonumı' 

•t l ) d uh ad· Atr lr.r l"I de aı•lan " i a·aı f d ulamadınaı mı'l. IGyorum ben.. dl•en kardetim, blı t'"' , o up oma ığımn gözden ısr • ı w n .. maıı uzer ne • e ra ı ı bakanı kar111la.vacaktır. Kombina• 1 •·rıt haykırııarak ıokata fırladılar. Bu feryatları duyan aaat ıonra döny11ına röıUnl kapamııtır.,. y 

~'tun ın~~i için de itfaiye müdür· 1 STER J N A N 1 STER nm açılış törenine dautli olanlar 
11:~ e ır tezkere yazarak ricada J NAN M A 1 bu sabah 10,10 da kalkan trenle 

lllt)uıtur. L 
------------------ ---·--------------------_) hareket etmitlerdir. 



4 Sayfa 

Bin Bir 
ilaçlı 
Bir Büyücülük 

Fatihte oturan AYle adlı orta 
yaıta bir kadın tkincl ce%a mah
kemesinde muba'komo ~diHyor .. 
Ayşeye iınat olunan suç bUyU
cnltik. 

Bu btıneı1nt ıon defa Nihal 
adlı bir gence de glSıtermek lı· 
temlı ve ilk ~nce Nihalden bir 
lira aldıktan sonra demlı ld: 

- Daha on dört lira verme• 
:ntz lAzım. Fakat bu on dört Ura 
hep ma11af gidecek. Mısırçarıı· 
sından bin bir Ulrlli illç alacağım. 

Nihal pekl demlı; fakat Ay• 
ıentn bu kanunıuz hareketine ı~ı 
yummıyacağı cihetle 1Eabılayı da 
haberdar e\.miı. Kararlafbn 
lan Jtfhıde MOD~ kadın Ayıe· 
n1n evine gıtmtı. Ve Mısır ~artı• 
~ıından alınan ıeyler ortaya d~ktil· 
mUı; okumalar, öflemeler baş1a· 
mıı. Tam bu sırada poUs1er de 
lçerl -1ruek Ayteyl· cUrmtimoı· 
but halinde yakalamıılar. 

Şimdi Ayı• ıo~unu fnkAr edl· 
JOr. Şahitler dinlenecek •e hakikat 
ıon duruımada anlaşılacak. 
Baba ile oıuı Alır Ceza 

Mahkemesinde 
Alır Cezada blr baba oğul 

muhakeme ediliyor. lbrahtm1e 
oğlu Cema1 Rizedea Kelmiıler Ye 
Ciballde kayıkçı1ığa baılomıılar· 
dır. Bir ana Ibrahlm He Duraun 
adında di~er bir kayıkçı araıında 
bir ağız kavpıı baıhyor: 

- Sen dotru tı a~rmiyoraiınl 
- Sen m1 ı&yllyorımı bunu 

blloklr adam! 
Ağız kavgaaı derhal kızııırak 

bUyUyor ve it• ellerde karıfb• 
ından Durıunla lbralı1m araaındı 
bir boğuıma baı aölteriyor. 
lbJ'ahim,, Dursuna nazaran btraz 
cüz bu1undutundan a\ta aitmelı 
teb1lkeıine uirıyor ve bu arada 
dudaklanndanı 

- Cemali 
Diye bir yardım llldası fırlıyor. 
CemallD de babuıoa llk 7ar-

dımı şu oluyor: 
Eline ıeçirdifl htr bıçafı 

Dursunun iki omuzu araııu J&• 

pıştırarak adamcatııı yere aerl· 
••rlyor. 

Şimdi C•mal mevkuf. Baba 
oğul her lkiıl de cinayet va kav• 
gadan ıuçla olarak muhakeme 
ediliyorlar ye vall•ayı ;gtsran, bUen 
ıabltler çağnlarak d1olen1yoı. 
Fakat ikl ıoç1u, ıabltlerln ,olunun 
ifadelerini kabul etmiyorlar. Son 
ce~sede: 

- Bhlm de mtıdafaa ıahltıe
rhniz Yar. Onlar da dio1enıln 
dediler. Mahkeme bu dt1etl bbul 
•ttl ve durupna baıka ~Dil 
l:uakı1dı. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu rece nöbetcl ecıaneler ıua
lu• ı 
Ktçtkpaur (H. Hlanl). AJ .. C. 
(C.ta)eJlu), Beyu.it ( Sılkı J, Şelı
.sade.baıı ( l..maU Hakkı j, F eaer 
(mil.fadO, Akaar•,7 ( Zl7a Nurl ), 
Karagllmrü'k ( Arlf ), Şehreminl 
(NAnm}, Kaclı'kf}y ( Fa,k lıkenc1n, 
amık), S•••'Y8 (Rulnt1), Bakır

i.öy ( Hfll~ ), Bqilltaı ~ Recep f, 
Sarıyer ( Nuri ), H köy ( Halk J,. 
Kaa·mpsfa ' .Merkez ), B1Jy4uda 
(Şinas"), ıHeybdl {Yusuf),, Üaküdar 
(lmralıor), 'E.minönll (Sa'l.ilı Necati) 
Şit1i 1Asım), Beyo'ğ1u 1Gnla'taaaray, 
Vm;'koyn"-o', (ja••ti\ (Hilafl. 

----------------------------=· 

Imroz ( Özel ) - lmroıla ç... 
nak'kale araaı 36 mlldlr. Ba ada 
Semendirek edumıa tam kU'fl-
11ndadır. Sabh muahuı 286 kilo 
metro murabbaıdır. 

SON POSTA 

Adanın biri kaza merkw ol
mak Ozere 1 k&yl vardır. Nllfusu 
9 bhıd.Jr. Kaza meıke:dııdald 
mektepten baıka köJlerde de 
birer aktep Yardır. lmrcWı.tan. 
lll ile bqlın pek bot deilldlr. 

lmroz -za llHM'kezının görDnDfll 

Bunlu :rılwamaktu dalma 
~eklnlrler. Banwa •bıbt Jubt 
bir ortodob ltlkaduaa ia•••Jbın-
4Lr. Adada - '°k seftlaJ•lt •• 
prap iatihaal edlhaektedlr. 

Ada7a ihaftada blr gtba Yapar 
•il'amakta, bir glnde posta 
motGrD aidip a.JmektedJr. Ada 
lıalkwn raru11 TU.rk, raraa Ru .. 
dur. Bunun lpa humi mahiyette 
idare edilmekte olaa köy mektep
lerinde bom TDrkçe, hem de Rumca 
tedrlıat yapılmaktadır. R11m halk 
hernedenH T11rk,e .kolWfıumakt. 
urar etmektedirler. Ha7at çok 
pahalıdır. Bunun ıebebJ Aduın 
ıehlrlerle mll.uasobetiııln az oluıu 
ve her aranılan ı•yln bulunma• 
ımuulır. 

Hamidiye Kaşta 
Halk Gemiyi Sandallarla 

Açıkta Karıdadı 
Ka1r (Ôzel) - Deah U..UI 

bitirerek Deab: harp mektebhae 
geçen talebelerle tatbikat için 
Akdenlze çıkınıt olu HamidJyı 
limanımıza gelmlıtir. Bu relfı 
bnynk bir aevtnç u7andırmıı, 
halk •aııdalJarla denize pkarak 
romlyl açıklarda karıılamqlardır. 
Geml kumandanı balkm gemiyi 
gezmfffne mfiaaade etmlt. bel ... 
diye tarahndan remi kumandan 
•e .Ubay.larına bir ziyafet "eriJ.. 
mlttfr. Gemi bir gUn aonra 
Finikeye aitmt,Ur. Gelfı Ye gidlı· 
te top atılmııtll'. 

Çarşanba Güzelleşiyor 
Bir Kanara Bir De Beton 

Yaptırıldı 

Ç•...-mbada Y .. lhnıt•k •dSprGsl 

Köprü 

Samıun, (r>zeJ) - Çartamba- - -- ·-----· ·---

da 3100 ıu. •arf•diluek •odern Tarlaya Domuz 
bir laillara {mezbaha) yapılaqtır. • • • 
Çarıambanın bitın mokaklan Gırmeme•ı /çın 
beta olarak yapbnlm&ktadU' K a· O 
Bir de debbatlıaae tnıa ettirU: ocaman ır rman 
•lftlr. Çarıamba ~hanndaki b_. Yakıldı 
hlldıldar kurutulmuı, ıılmanııı Sındırgı, ( Özel ) - Bulak 
&tloe ~eçilmiftir. 25 bia U..a meYkli ormnnlarında '1kan yanirUI 
aarlile ı!e demir ve beton olmalı 60 hektar kadar arazi 7akhktaıı 
here Y..,Uuaak ltz..U.. 270 aonra .öodUrlllmBftür. Yanıma 
metre uuallajaada bir k&prU Demirdain Mahmutlar köyiioden 
yaptml-.tw. Sarı oğu~larındaa Mustafanm 

S d T •• t •• 1 • •ebep oldup anJa1dm11, hakkında 
ın ırgı u un erı takibata ba1lanılm11lır. Mustafa 
Sındıraı, (Öa1) - T&ltBaleria orman Ol'lUtndald fasu)ya tarla-

denk haline konu!muı ~ bit.ek ama domuz girmemeal için tarla-
Uzer.dir. EcaebJ itllth kwupan· ma wtamoda bir atat yakllllf, 
yaların• direktör ıre ıaüme811illerl lba atetha sirayeti!. çıkan yangı• 
:cehnltler, ttttlhllerialli pek be.. 27 aaat 8Urmti9tllr. 

1enmiflerdlr. Atttılyada Katt.n Hastahklan 
Çok neflı olu Smchrgı tuttıa.. IUtehassısı 

lerl bu yıl pek fazla ratbetl• 
ıatılacakhr Antalya, ( Özel ) - Aydan 

• lautaaeai doktorlanndaa StUey-
Kaf la Ztyün .ÇOk Berskelf i man Mehmet Antalya memleket 

Kat (Özel ~ - Ba ırıl zeytin ba•ttnıesl n1ıalye mDtehuaısuğına 
.mamulM ç.& bereketlldtr, bir d. ptirll•lştir. Şimdiye kadar An· 
yağmur yağana banetw Ç<>lc dol· talyada n'9a~y• mfttehassııı yo'ktu. 
gun olacak ve geçen yalan iıld Ba tayin bl7ük bir ihtiıaca ceYBp 
mlıU zeytin alınacaktır. vermlilir. 

Uşak Nüfuı 
Memuru 

45 Yıl Hizmetten Sonra 
Tekaüt Edildi 

Uıak ('özel ) - 45 flldan 
berl Uıak Nil· 
fuı Momurlu• 
tunu Japan 
Mehmet All 
taka Otlu ğilnll 
lıtemlı ve te· 
katıt edilmi§· 
Ur. Mehmet 
Ali Uıakta 
ıimdlye kadar 

40 kaymakamla 45 yd devlet ma· ı 
ç. a 1•fmı1 t ır. murıuıu r•p•n 
Moskova elçial •ehmet AH 
Zekai, Buna Meb'usu Refet, Mnt
klye Mlifettlti Asım; Mehmet 
Alin.in beraber çaiıfbğı kayma• 
kamlar aruındadır. 3 defa tahriri 
atlfa•t• bulunmaftur. Upk rlftiye, 
idadly , imam ve Hatip mektep
lerinde muaWmllk atmfttfr, Mefı. 
met Alinin iflnden ayrtlmaıı koa• 
dlnJ çok &Hen Upkhlar araaında 
teeulr u1andırmıtbr. 

Çanakkalede 
Bayındırlık Çahımaları 

Hızlandı 
~anakkale, ( Özel ) - Göç• 

men JerJeıtirme f ıl çok munta• 
ıam devam etmektedir. 

Eceabadın Küte köyünde yer• 
ı .. tirilen ~öçmenler hemen mlla· 
tah.U vaziyete geçmlılerdir. Hal· 
(erinden çok memnundurlar, fi 
içinde bayındırbk çalıımalan hız· 
lanmithr. Bir yal içinde beı ytıs 
ev yaptırılmııtır. Uray her evin 
apte&hanuine aifoa konulmasını 

mecburi kılmııtar. 

Çanakkaleda Av 
Çanakkale, (Özel) - Tllrk 

GUc& •por kulübü aeaçleri bir 
av gezintisi yapmıflar, Ereıa.k6y 
çambiJna giderek avlanmıılarcLr. 

Smdır91dı Bir Cinayet · 
Sındırgı, ( Ôxel) - Rızaiye 

mahallealade oturan Abdurrah
man oğlu Mehmet ÇAl'flda dola
ıırkeu Yusuf oğla Ramiı. lha kar· 
defi Genç atanın tecayftzftne 
oğramıı ve ~ldlb11lmUıtlir. Meh· 
met 23 ya11nda idi. Bu ıekllde 
tsldftrftlmftt olması memlekette 
teeıslr uyandırmııtır. Katil ya
kalanmıf, adliyeye •erilmiıtir. 

Tefenni Ksymakamltğt 
Antalye. ( Özel ) - Emniyet 

dlrektörllmüı Kemal Kaya Tefenni 
kaymakamlığına tayin edllmif, 
gitmiı, ~azlfesbıe baılamıftır. 

Karacabeydı Orman Yangmı 
Karacabey, (Özel) - Burada 

iki gün .sllren bu orman y;ıngını 
olmuf, 12 bin metre murabbaı 
7•r yanmııtır. Ateı ıöodürUI· 
mll.ıtUr. 

1 

"Bir gençle bir aened•P 
aeY~lyorum. Bu adama btll 
ıımı kllçtık göıterdlm. Oo 
bq yaı bllynk olduğum b 
kendlml onun yqında g6ıt 
Şimdi evleomfye karar vtl 
Ergeç bu yalanımı 6ğHD 
O vakit belki de evlenmeaıb 
lacak. Kendialne hakikati ti 
yeyim mi ? Sonra bo yat 
iyi bir :ruva kurmamıza 111 

olmaz mı? 
Nerıııl' 

Bu yalamnıı mazur aıst 
Hiçbir kadının yaşının d 
ıöy1edlğlne lnanılmu. '/ 
bunu ılmdiden aevallinbe hl 
Yermek dOrllıt bir hareket 

y ., kırkına aellnce, beo 
caıından yaılı erkeklere pe1' 
raıtgeldlm ve bunların I' 
mea'ut bir yu•a kurduklarıaı 
dtım. Bu it. nihayet kadınlll 
klıı moaeleıldlr. Otuı ya 
lbtiyarlamıı ne kadar kadın 
dır, buna karıılık 40 1 
bentız genclialnl muhafaza .~ 
kadın da pek çoktur. ol 

Y aloız ılzlıı için mtıhlıD 
nokta şudur: Slı lhtlyarlılll' 
bqladıjın\z zaman l:ocanıı be0 

genç yqta kalacaktır. Ve oJI 
bu hali sizin için llerl bir oıtı' 
kaynaiı olacaktır. 

"" " On senelik evliyim. 
m1n blrlblrlnden tamamen ayrı 
ıabslyeti var. Adl gUnlerlO 
ıakln, terbiyeli, seulz bir a 
dır. Fakat iki kadeh attı 11ııı 
değiıl.r, aslan kesilir. Kırar d& 
tahammnl edilmez bir adarıı 
O vakit ne yapaceA-ımı ıatırıt' 
Ne yapayım? 

Seııtb, 
Yapacatınız ıey kocanızı 1 f 

den menetmektir. Bunun ~ 
icap ederH btr doktorUO J 
7ardımını temin edorllnJz. Do~ 
ona içkiye devamın tehUk.U ef 
dujonu aöylene, omanm ld ~el' 
dlslnl kUçtUten bu hallere d~ 
Maamaflh ıiz de bir tat 1; 
onun izzeU nefal üzerinde 11

,t' 
ylniıl ve keodlaini gülünç vaıl1 
lere dUımekten kurtarınız. 6 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

TE~ 

_!!!!!/ 
(*) 

-------------------~ Kulak Ağrısı .ıtl-
Mektepıt bir genç mBracaat ord'' 
Kulak atrıBtndan pkiyet "edly '' __ ,,. 
Konutulan •Galeri ~rtlltO ,.,_. lı-' 
dayduj'uaa n •ol kulatılPD .,
iflttitlol aöyllyordu. 
Muayene ettim. 4' 
Kulatının zarına yalnn 1'••1111 fi 
yeni baılamıı bir sıbaa ıiı1lt' ~ 
ku•ıı: lıtı .-ardı.Bu (Deniz b .. ~ 
raptıktaa ıoaıa kulatıa• k tJI 
.uyun teeirllo olmuıtu. KUçlik ııl" 
dlkkahitllk, deniıdeıa 'ıkb , 
ıonra kulakların lçlnl tenal:ı :;, 
malda kurulam•••k •e ıo•" ,f' 
ldlwlt c8pl1 n nüe il• ba oaed'"" 
tahrif etmek bö7le bir ••tl 
bazırhyacağı tOpheaizdl. et'f' 
Mllnllidllbuwıuulı ıu Ue •• ,pııı• 
temizledim, ılıkça ıu ile 1ıka 10• 

Katranlı vazelinli bir pomatla! d' 
aar••tl 

•naan yapbm. On sı'ln dl ff 
oıban delindi, mecra temlıl:A 
lyUeıtl. t•'~ 

(•) B J notları kHlp ••ld•11_"1~1' 1,f" 
'bir a.btirue y •pıttınp ko1lok•1Y tJal .,al 
..._ Sakıntı saın•rum&da b.ı • 0 

dokter ıribl lmdadıı:ııu ,.etııebılır• 



HARiCİ TELGRAFLAR 
içinden 
Çıkılamıgan 
Bir Da 1va 

Isnçte Avrika k'HyUade l.lr 
8 . k le • iıçi, ytlzü peıin •• 

,,. oca, 0 yUzU de altı •J 
l'ısını başka- aonra verilmek il· 
sına satmıı zere karııını ild 

'Yüz .korona ba9lıra bir iıçlye ıal· 
nıııtır. Bu garip palarllkta haZJr 
bulunan kar.111 Ha hiç .aeslal 
çıkarmadan yeni sahibini ( ! ) 
ınenınuniyetl• takip etmlıttr. 
Fakat bir müddet bıraber yafl\• 
dıktan "llonra ikinci yUz koronun 
6tlenmeai yaktı daha gelmeden 
Yeni sahibini tırkederek asd ko
C•sma dönmtıı olduğundan o da 
bakıye yUz kuronu •ıer111eml1tir. 

Yüz koronu '!alamıyan koca, 
bu defa nıahketneye A>atTUrarak 
lıçi ile karısının aleyhin• zina 
davaıı açmıı, Jıçl dı bedelini 
\'ererek aahn aldıjı Yt aahibl 
bu!unduğu ( mal ) ın tekrar ken• 
disine tealiminl dava etmlı, kan 
lae zorla kendlılnl evinden uzak· 
laıtırmak cUrmUne teıebbUı etti 
-ııye saiıldığı adamdan baıka bir 
dava açmıftır. 
Şimôi lsveç hikimltrl bu kanıık 

davanın hallile uğraımakta imJıler. 

Lebistanda : -------
Bugün Senato Se
çimleri Yapılacak 

Varıova, 14 (A.A) - Seaato H• 

~İıtıleri 15 eylülde ve ~eal Hçim ka· 
ll\U\unn göre )•apılacaktır. Senatoda 
64 ıeçilmio ve 3! cumur boıkanı ta• 
taf ndan tayin o'un uı Ote buluna• 
-.lctır. 
•ıtrn Es •• için Bir Konferana 

tfltler Nurenbergde yeni Alm•n ordusunu tefllf ederken 

Hitler.,5000Ge~cin Önün
de Büyük Bir Söylev Verdi 

Nuremberg, 14 (A.A)- Hltler _ ..... _ ...... - ...................... ._ .. _ ......... --J 

oeill tiin Hitlercl gencinin önünde Rusyada : 
büyük bir ıöyleY vererek genÇli- S V .. J 
tin ~ok ku,v.111 oımaaı ıuıumuııu ovyet e Turk 1-
bııdırmiıur. 

Yabancı Memleketlerde 
Almanlar 

Nuremberg, 14 (A.A) - Ya· 
hancı UJkeltrdeki Alman birlik· 
teri delegelerinin yaptıkları .top• 
lantıda Hitler, yabancı ülkelerde 
bulunan bUtUq Almanları kendi· 
ferini Alman ulusal birliği Uye• 
ılndtn addetmeğe çağırmıştır. 

Heıs, dtlegılerJ yeni Alman• 
ya için saygı iıtemık hakkını 
haiz olduldarı gibi, misafiri bu· 
lundukla11 Ulkelerln kanunlarına da 
Hygı göıtermeğe davat etmi~tir. 

Zengin Bir Sinemacı DUnya 
Uçak Rek runu Kardı 

Loa Aıageleı, 14 (A. A.) - Zengin 
aln._a ftrma7ddarlar1ıidan Howord 
HughH, 1&atte vasati 566 kilometre 

katetmek ıurttile dGnya uçak reko· 

menleri Aras1n;.Ja 
Mo kova, 14 (A. A.) - Anıuluul 

lranlyat konareıltıdekl Türk delege

leri ilim akademial dotu enatltG•ilnO 

geımiılercilr. Türk ve SoYyet ıarkçı· 

ları Sovyct ve Türk llimonlari uasın
daki bağları kuvvetlendirmeok meH· 

Ieılnl görCltmUılcrdir. 

TOrk llhnenleri enatitllsünGn fna• 
llyetine, kitaplarına lunşı büyOk bir 

llii göstermi;ler Ye Tilrk tarihi ku

rumunun çıkardı~ı TUrk tarihinin en 

aon sayılarından birini enı~it01e he· 
diye etmltlerdlr. 

SU el anev.ralar 

Mo ltovo, 14 (A. A.) - Sft komi· 
aerl Voroollof, Klyef ıtlel mrınevra• 
ları da buluamak D:ıere Kiyef'e var• 
mııtır. 

N vyork Yerdıin l9lerl • 
Varıovo, 14 (A.A)- Kurjltr Wara• 

ı•"•kl goı.eteainin yazdığına göre, 
flllans bakanı, altın para tıınaına runu kırm ıtır. 

Tetk114il ~•A-h bu!unan memleketler arasında T O DU tU 
"•ttovadu blr kont ... anı toplamayı ayyar& rmaıta f Hyde-park • NeYyork, 14 ( A.A. J 
~teltbOa edeeektir. 6 Yolcu ÖldU - General jlıonson, dtin Cumur Baı· 

tf Panama, 15 (A. A.) - Panamadan kanı Runtlt llcı röriişlllkten sonra 
Varıon, 14 (A.A)- Danzig Hna. L rellp Davldı'e giden 3 moHJrlü bir bu ııy sonunda "Nevyork yardım toau baılcahı Grtiser Cennr1y• ;it· i 

...... b k uçak, ormana dtı•milttUr. çladekl 6 itleri teık1litı ., DirektörlüğOoden çe• ~·ektedir. Orada Polonya dıj a anı .. 
-::...._ Beck'l• ıfSrUt•c.ktir. yolcu ile pilot <Slmlltlerdir. ===~lecet!:!_ aöyl,:mittir·. ~ 
~~--.,,,,"==~=-=~~~~~--~~~~~~,..,.... :&: === - ı ı•ltniyor inaana.. vakıa doktor!ar 

E
J-Lf ~a - -ASINJN •arL...• ~ arasında -edipler, ıalrler yetlımlo· 
ae.o A ı•· nu tlr amma bu merakları onlann 

C.hil ~ asıl meslekleri olan doktorlukla· 
' >\ T•::,k~g U 191 ~ BJ_ ~ ~ _, ']) rmı çürlHmtıı, ıöhretlerinf muhar· 
f .... ~;;;;;ııı=- -~-- - -.,~~ C rirlikte, ıdfplikte \)'a,.malarına Mli11i•-•• •• v-avın-'Qa.z.tT.54..._<ı_r. · ·7~ 

ffayAt yllrllyor. Hergfln feıtl bir 
hAdise ...Um1tlırimiıin önUne çıkı· 
Yor. Anlıyorum ki ben maddi 
\t•t1ığm ıimant.tı lh11nlftrdan 
d•ğillm. Bu doiıııumun, karek .. 
lttinıfn bir netieeıl .. !U•e, sefalM· 
te, IUkse karşı göderlm kapanıyor. 1 Z~vklcrinl kendi haYaamda arayan ı 
bJr kadınım. 

Butıu bulduğum &aman dııansı \ 
)•ktur benim için 1 1 

Doktor Naci U.y birtakım 
lt1ıf Jelerde btılundu. 

istirahat, yemek Ye JUrOmek 
Utel'f ne sık sık konferaaslar veri· 
~or. Bana birtakım kitaplar da 
"ttdJ. Gebelik ve doğum hakkın· 
d,., Eğer htır ana bayle kitaplar 
"' tedavilerle doğuruyorsa nı 
ilı1tktıJ. 
b' ~nnem ije kendine ğöre pratik 
d11

tilerin1 tekrar ediyor. Kendim· 
' laa; ret ettiğim bir değişiklik 

~~~. isyana, he~·ecana auaamıt 
~ t:•rlme atır i>ir ıUkfmet çöktU. 

'1} lik bir yorgunluktan sonra 
~ten kesiklik, diişkOnlnk gibi •. 

Utu\lnm ~inleniyor. 
Az cHı~tınUyorum. 

Hayalim artık bJr merkez 
içinde blrlkmlı gibi. Durgun. 

, Dun aktam yoklamıya gelen 
ı doktor Naci Beye, yemeğe kaf. 
masını rica ettim. 

Doktor çok ı6yleytn .kafalı 
bir ilim adamı. Meıletiaden baıka 
şeylerden de ıçok 'Akafane biah· 
sediyor. Onun kalın camlı göı· 
ilikleri altından bakarak lop 

1 dudaklArını blribirine çarparak 
anlatışı heıuma gidiyor. 

1-lidiıeleri ve iHaaları ıkari· 
t katUri&e e"lmekte b~Uk bir me· 
bareti ar. 

MemJektlten komıtuyoruz. 
Dbktorun bir iyi tarafı da 

herkeaJe bir kafaea ıörUıftyor. 
Annemle yainız kaldllcları 

ııaman okadar eyi anlaııyorlar ki! 
Babam da doktordu. Ve ba· 

bam tanıyor. Bu yakınlık Ye 
onun babacan hali bizi ~na o 
kadar yaldaıt.rıyor ki yaşı okadar 

lltri •lmadığı bal•e ona haliı 
bir ba-ba yaknalığı dayuyonım. 

TUrk ~ebtyahaı adamakıllı 
biliyor. Bir doktorun Nedimin 
ttlirlerlni ezber olrumaıı pek tabH 

yol açmııtır. 
Doktor Naci P'k eyi bir Ac· 

coucheur, eyi bir nisaiye pro-
feiörU .• 

Zaten öyle olmasa doktoru 
bukadar bol bir yerde onu klinik 
ıefi yaparlar mı? 

Birgün .annemle beni ~lıfbğı 
ha•talteye tla \•et -etti. 

Yanı:ıda yedi .. kız aıiıtan 
: ça!ışıyor. Bir y..urltaşm ecnebi bir 
t memlekette böyle e}•l ve Uallln 
l bir ıyer tutması göğsümüzü ka· 
1 bat-ttı. 

* Ali Sami Beyin latanbuıdl ki 
itleri bir.az uzadı. T ea11lıUt ettik· 
)eri bt\yllk miktardaki malzem~yl 

• teaHm edip kontrolunu yaphr· 
dıktan sonra gele'Dileceğlnl ya· 
zıyor. 

fatanbulu göreceğim geldi. 
lMemleketimln pulonu ..taşıyan bir 
mektup gelince ıe"inçlen kalbjm 
çarpıy.or. 

Ali Sami Beyin daha çok ka· 
dadlğıuı bilsem lstanbula .:gide· 
cetfm. 

4nsan <emebl taprağında çok 
lkahna mım~eketltün blıtUn a-öze 

lngiHerede: 

''Başbakan 
Olsaydım,, 

Lanabury, Derhal Silih
lıuı Bırakırdım, Diyor 
l.ondra, 14 ( A. A. ) - Lanabury, 

barıı lıhind• nrdifl bir ıöylevde, 
demlttir ldı 

11Baıbakan olsaydım, ülkemin 
tullhat ve muharebeden kcıin olarak 
nı.sreçtitinl ve derhal silahlarını bı· 
rakmayı haur oldufunu ve bntln 
uluaları bu hareketi takibe çatırd ıfını 
ıaylomak için Cenevreye giderim.,, 

''Sllven kanalı, Manı boğazı ven· 
lre gibi aeçitlerin araıuluaıd bir kon
trola t4bl tutulmak Oıere, ulualar ıoa· 
yeteslne verllmeal icap edece'ğlni •e 
btltün uçak alanları hakkında da aynı 
ıeyin Y,•pılmırın IAıımgeldiflnl blldJ. 
rirdim. Dünya yllıOndekl bQtQn ipti
dai maddeler de araıulusal bir teıkl· 
llta tndl edilmelidir. 

Hln'1iıtan n Mısır, u~uslnr ıoıye· 
tuine kendi mOmeaalllerini 11çmek 
huıusunda tam bir cbenlite sahip 
olmalıdırlar. 

Eğer, lngllten.hilkümeti emperya· 
lizm ve muharebeden "Vazgeçmek hu
au60nda ilk olarak karar verse, bU
tiin diter ulualar onun bu hareketini 
taklp edeceklerdir. 

lthnlat 
Londra 14 (A. A.) - Ağuatoa ayı 

içinde yapılan lthalltı!1 deferl 1934 
AAuatoıundan 825,:> 6 lnglliz l i raaı 

ek•ik olarak 69,145,107 İngllis lira· 
sıdır. 

Bulgorl tanda KUmes Hay
vanları için Propaganda 

Sofya, 14 ( Özel ) - Bulgarls· 
tan'da ayın 16 sından önUmUzdekl 
ayın 19 una kadar olan zaman 
" kUmes hay\'anlarını yetlıtirme 
propagnna ayı ,. olarak il6.n edil· 
mektedfr. 

Bulgarlstanda KomUnlst· 
lerln Marifeti 

Sofya, 14 (Ôı:el) - Flllbe hapiaha• 
nulnln altından tDnel fkazarak kaçan 
9 komünistin lkial, eynlkl g-ftn Aııe· 

noYgrat klıaaındaa Boykovo k8yll 
yanında karıtlanna çıkın Oç kiolyl 
aoy1nu1lnr Ye ylyecekltrinl de ahp · 
aayuımuılardır. 

batan fenalıklarını, çirkinliklerini 1 
um&tuyor. Yalnız o ma-vl baharı 
bile o yefil yurdun laaaretinl tat• 

• mıya yetiyor. 

"' Bugün Nevyorktan bir mektup 
daha aldım. 

Eıref Bey kendisine •erdiğim 
. cevabı doğru •e haklı buluyor. 

" Arlık hayabnda ıenl tatınln 
eden bir yol açıldığını 'löyJU1orsun. 

1 Eğer bu yolun evlenmekten ~iyade 
analık duygular~nı canlandıran bir 
bidiae o!duğunu ilive ehne11eydin 

ı samimi olmadığını iddia edecek· 
1 tim. Fıakat ıenin ilbl hassas , .• 
düşünceli bir 'genç kadının analık 
duygularını batmaaı rohi bir ihtl· 

ı yaçtar ki ona hürmet etmek )Azım• 
dır. Hajıalta inaanlan sftr'öy'üp 

• götllren heyecanlara ve ihtiraalara 
t karşı firen yapmak herkesin klrı 
, değildir. Y alnu ylae ta biatin bı\11 

htdleelerl ıvardır ki bunlsr farkm· 
da" l>ile olmadan bizi değ4ştirir. 
Erkekler •çln maddi gailo~r ve 
ba)'at tm4iıeleri :bunu temin. edi· 

f yor. -Kachniarın Ga liziyolojlk buh· 
ranları ve .auahk doyguları tn 

t ateıll heyecaniaruıa · firen olur. 
Anlıyorum ki ar.zımevudun kızı 

haya1inde1d mUphem hatlarla çizll· 
nniı nadet !fUıralftnı haıırlıyor. 

Bu -yuv.anın candan bJr doatu 
olmak da hellim için hir ıaa<ht 
olac:\ğıadan emiıııin değil mi GUl· 
ıeveo? 

··~ ~ t - • ~ .. ·a .· DON - , 
; ... ·, ,\ 4 .;. ,··~;: .... : 

, .. , . . . . ....'. .... >.~ ' 

Gölge Etme, 
Başk·a Ihsan 
istemem 

Dlyojenl 'ibitm\yen yoktur. Gnpe• 
gündüz fenerle sokaklarda adam 
arıyan adamı kim .tanımaı.?.. 'Ya 
onun bir k~ylftyü gözeye etlllp d6 
aYuclle ıu jçer görlloce mal ve mfilk 
namına ıaah ip o dutu birfoi.k toprak
tan çaaaj'ı :fırladıp atlft ve " eyvah 
ne alulaızmrtım. A.-us: içi gibl bir 
kbem var"ken bu çanatı taıımıı, 
durmuıum ,, diye haykırqı llıtudan 
mı çıkar7 

itte bllyük .filozofu, yine herkuçe 
bilind' ti üzere, cihanglr lıkender 
görmek listedl. Akdeniz kıyılarından 
Hindistan orlalıırına kadar uzayan blr 
lmpnratorl u,ğun kurucusu Ye sahibi olaı 
aayuız hDkümdar baılarmı ayatınıo 
altmda sütDndllren lskender, Diyo• 
Jenin ayığma widccektl. ÇankG kea· 
disl nihayet bir Paditabtı, fakat 
Dlyojeo feyleaoftu. 

Bundan öUlrG kalktı, tantanalı bir 
alayla Diyojenln sarayına aitti. Bu 
aaray, yine herkea bilir, bir fıçıdan 
ibr retti. Büyük feyluot o fıçıum 
içinde ömör geçiriyordu, Ariatoları 
falaa o aaraydan yllkHlttiği ince 
fikirlerle hırpalıyordu. laken der, 
gün'"fİD yükselip alçalmuına göre 
durumu detiıtlrilen fıçının a~zına 
gehı i, Diyojeni aellmladı, feleaefe 
ile ilıılll bir iki aoru yaptı, derin 
aulcımh karıılıklar aldı Ye bu hazııo 
beyecanlle ıu aöı:lerl a6yledlı 

- Oıtat, aana bir hbmet etmek, 
kabil i .. ·yardımda bulunmak lıterlm. 
B.r diletin !)'Ok mu, beni aana bil.met 
etmtık zeYklne erdiremez mlain? 

Arkasındaki kalabalıkla ve bindfgl 
atla fıçıya gOneıin gırmeslne engel 
olan lıkenderin blr ayak ~nce oradan 
ayrılmaıını hteyen Diyojen fınatl 
kaçtrmadı, tarih el a6zü hnykırdı: 

- Gôlga etme, baıka ihsan isle• 
memf 

iki aydanberl İngiltere tarafından 
korunduğu aa:ıetelerde yazılıp duran 
vo hatta bir karıı topr•ğrna Uitil irse 
harp açılmak :rıureUle bfisbütnn hima• 
yı altına alınnca~ı ılSylenen HabeşİH• 
tanın, ortaklaıa manda ad ı alt ında 
J>nyhı tılmuı için •• • yine fogllteren ln· 
f uılyaya bir teklif yaptığı yayıld ı. 
Demek ki o haktan maktan söz açıılar 
ve yükHkten atıp tutuılar hep bu 
ıonunca Yaracak bir yol açmak Jçio 
lmif. lıtn iç yOzQ böyle ımtmca 
Habeılılere dOşen ödev kılıca aarılmalc 
ve lngtltereye dönüp Diyojen 1flbl 
!haykırmak kalıyor: 

- Galge etme, ba9ka ihun late .. 
meml. 

M.T.Tan 

Şimdi hayallnl sUıliyen yeni 
bir hayat aöxlerlnde de canlanı• 
yor deA"ilml. Hakkın var. Ruhen 
dUtmemlt kadmlar için bu dU· 
ıtınceler kadar tabii l•Y olamaz. 
Senin için duyduğum içli •evghıln 
yanında dalma yUksek blr IB)'gt 

var. S.nl takdir aden vı oldukça 
anlayan bir insanım. Buoun iç!n 
hayatınuı günlük arkadaıı olama• 
damsa da duygu dUıUncelerinlo 
hakiki ve canden bir ırkadaıı 
oldum .zannederim. 

Her zaman söylerlm 1d ıık 
fnbnalari gönülleri altUıt edebi· 
lir. Düşünen ve hlsHd•n her lnaan 
bir g6nll1 buhranı geçirebilir. Bu• 
nun ıl>lçüstl roktur. Her.kes .karak· 
terine ve yati1111e ıekllne gire 
bunu duyar ve yaşar. Fakat bU• 
tun bu çetin ve hafif buhraııılor 
bayııhma'Ztla. nihayet bir.r hldlse-
dir. Bir ömür dolu sevgiye insan• 
lığın bllnyeıi \'e siniri tahammlll 
edemez. B•hran gelip ge~er ve 

ı nihayet yerini sakin bir hürmet 
ve ıefkat ıabtedir. 
Y:uYana v. bütün Umit l't hayal· 
terini çekip ebn yanuna kar,şı 

r duyduğun taze hisleri takdia ede
rim. Senin Xarfmda h:ç bir uı· 

r man -ı.aafından istifade etmiı 
ı ve iteni aldatmış bir insan gt .. 
bl değil, •eni anlamıı ve sana 
hayatında duyduğu bftyttk sevginin 
heyecanını aolatabllmlı :ve seni 
anlamıı bir arkadaı olarak ka· 
lacağ'lm. 

(Arkası var) 
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Ve ' - ' Karargahı 
1:.~!:~~~kl m•n·y· w·I··· ... italya Harpten Vazgeçmiyor 
latılma& ve karııık cllmleleri tarif için 
bir tabir lıullenırlar: "fbhamn bu tabir 
için miaal arıyan edebiyatçı. bunun 
en veciz karıılığını hiç fiipheaiz po
litika dilinde bulmuıtur. ÇGnkO bir 
poHtikacı bakanınız ki bir çuval laf 
etmiıtir; ne demek iıtedltini ıöyle 
bir mihake yururaunuz. Dit•• dokuna• 
cak hiç bir ıey bulamıyarak f'tflp 
kalıraınız. Habeı-ftalynn anlaımazlıtı 
mOnaaebetile lnııiliz D:ı lıleri Baka
nından ıonra. Franaanın durumunu 
turlh etmek için bir nutulc ı6yliyea 
Franıız Baıbakanıaın bu nutku, 
.. lbham • için en ıOıel bir m'.aal 
aayılabilir. 

Bay Lnal Franaanın teahhCltlerini 
yerine ıetirecetinden bahsediyor. 
Uluslar Kurumu miaakınıı aadık 
kaldıtını ve k1'lacaA-ını ll&n ediyor. 
Fakat lunlara ıöylerken de biç bir 

• eey ıöylemit olmuyor. ÇOnkü daha 
. jki gltn eneline kadar İngiltere ile 

bu Hl! ılar hakkında derin bir UıtH&f 
halinde bulunan Franaanın, bugllnden 
1arına fikrini detittlrmeai lmklDı 
yoktur. Binaenaleyh, Uluılar Kuru• 
mu ml•akına Franaanın aadaka• 
tinden l::ahıeden Bay Lnal. be
nim anlayıııma röre. "kendi noktai 
nazarından bir sadakat" ten babHdiyor. 
Ben, bu ıek.ilde k.onuıan diplomatları 
Oımanlı hOkümdarına aadakat ye• 
mini yapan MubannH Karaman Be· 
yine benzetirim. Yüz lı.irinci defa 
yaptıtı aadakat yeml•lne bir defa 
daha hıyanet eden bu adam. ıaray
dakl kızının ta·nuutile yine bir ceza 
aöremiyecetlni blleuk hOkümdarın 
karıııına çıkmııtır ve ıötıln•. canla 
bir iOnrcin aaklamııtır. Bir haylı 
itap n hitaptan ıonra artık tek du
•acatanı n bir daha fıyan ıuçu itle• 
miyeceğinl te•ln ederken elini ıöt
•Untın (berine kor ve yemin eder: 

- Bu can bu tende bulundukça 
Karaman Betinden Oım•nh dnletlae 
karıı lıyan aadır olmıyacaktar. 

- Siz, bunu, herbansrl bir yirminci 
a11r diplomatının teminatı ılbi aaya· 
biliraiaiz. Süreyya 

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

----~-----------·-.----------~~~-

Litvinof Rusyanın Pakta Bağlılığını 
Söyledi Ve Mütecavizin Tarifini istedi 

( Baıtarafı 1 inci yüıde ) 

vardır ki. o da. ıoıyele paktmı 
bir barı; aleti olarak müdafaa 
etmektir. 

T emıil etmekte oldutum deY· 
let, toahhUd etmit olduiu Arsı

. ulusal yükenleri gayet aamimi 
olarak tatbik etmekte klm&eden 
geri kalmıyacakhr.,, 

Litvlnof bu arada. 
zln tarlfl formUIUnD de 
mlştlr. 

mUtecavl
tavslye et· 

Söylevinin sonunda lki tarafla 
paktları tercih eden ıiyasal telik· 
kiyi tenkit etmiş ve B. Hoare•ın 
ıöylevlnden dofan kıvancını bil· 
dlrmiı ve bu ıöyleYin uluslar 
ıoıyeteainln ıeleceji için bir fali
hayır olduğunu ıöylemlılerdlr. 

8. Puriç, küçük antlaıma Ye 
B. Makılmoı Balkan anlaımaaı 
namına uluılar kurumuna olan 
bağlılıklarını tekrar etmiılerdlr. 

ltalya Uluslar &osyetealn· 
den Çekllmlyecek MI ? 

Roma, 14 ( A. A.) - İtalyan 
gazeteleri. bakanlar mecliıinln 

ltalyanın uluılar ıoıyeteainl ter
ketmiye karar Termemiı oldaiu• 

na telmih etmektedir. Mecliı, bu 
kararı ancak uluılar kurumu ta-
rafından yapılacak baıı hareklt 
llzerJne alacaktır. 

İngiltere, 
Bütün 

Müdafaa için Mısırı 

Tedbirleri Almış 
----~~--------------

l tal g a 2000 Asker 
Daha Yolladı 

Kahire, 14 ( A.A. ) - Ga
ıetelerln verdlj'l malümata göre
lıkenderlye limanında demfrlemlı 
bulunan lnilliı flloau komutanı 

Amiral Jorbe1, Baıbakanhktakl 
reamt bir öğle yemeği eanasında 
verdiği aöylevde, araıulu1al poll· 
tlkada anıızm zuhuru muhtemel 
her tllrlU bAdl11lere kartı koy• 
mak üzere Mııır'ın deniz Ye ha-

ya emlnlyetini 1ajlamak erglılle 
icap eden bUtUn ihtiyat tedbir· 
lerlnlo ahııdıjını ı6ylemittir. 

Yeni Sevkly•t 
Cenova, t 4 ( A. A. ) - Aıl· 

7eth fırkaıına menıup 70 ıubay 
ve 2.000 nefer buıOn vapura bl· 
aeceklerdlr. 

ltaly• Vapurunun ••9ına 
Gelenler 

mitlerdir. Birkaç kiti tevkif edil· 
mittir. 

Belçlka Zabltlerl Habe· 
•••tana Gldlyorlar 

Brükael. l 4 (A. A) - Bir çok 
ıaıetelu Belçikalı dokuz ihtiyat 
ıUbayaom Habeıiıtan hizmetine 
ıJrmek tızere Cibutiye vardıkları 
haberini teyit etmektedir. Bunlar 
harp halinde imparatorun bUyllk 
kurmayına dahli bulunacaklardır. 

Habe9 &eferberllll 
Adlaababa, 14 [A.A]- Habeı 

bUk6metl, genel seferberlik em-
rloln neıredllmek Uıere olduğu 
hakkındaki yayıntıları reımen ya
lanlamaktadır. 

Bir Yalanleme 
Tokyo, 14 [A.A]- Habeı mO· 

mHslllnin japodyadan cepane ve 
borç para almata memur edildi· 
il hakkındaki haberler yalan· 
lan maktadır. 
Mıaır Hududuud• Neler 

Haz1rlanlyor ? 

A bdUllzlzln GözlUIU ltalya Afrlkadakl Hudut· 

----------- lartnd• eUel T•dblrler Ahtor 

Luderltz, 14 (Güney bata Af
rlkaaı) - Kaptan relen ltalyan 
SaYoya Yapuru, Umana ılrdij'l 

Yaldt 60 yeril dok amelesi vapu
ru boıaltmaktan imtina etmlıler• 
dlr~ Polis, kendilerini çalıımakla 
tevkif edilmekten birini tercih 
etmeye davet etmlıtir. Bunların 
çoaunluğu çalıımayı kabul et-

Roma, 14 [A.A] - Bakanlar 
meclisi teblitlnde menuubahı o· 
lan Ye Libyalı bazı yerlilerin tah• 
rikAbna dair olan haber dolayı• 

Abdüllziı kaba. hırçın. öfkeli bir 
hükümdardı. Kendialne hizmet et
mek, o tarihte dünyanın en gilç 
bir keyfiyeti idi. 
Bir gün adeti üure, . nrayın köıe 
penceresinde entari ile oturmuı, 
kitap okuyordu. Bir aralık k"lkma
ıı icap etti: kalktı, gitti, geldi. Ve 
minderin etrafında dört dönmeye, 
yastıkları altüst ederek birfiY ara· 
mıya koyuldu. 
Orada bulıınan mabeynci Fahri 
Beyı 

- Ne arıyor.unuz, Efendimiz? diye 
ıordu. 
Abdülaziz köpilrdO. Ağıına gelen 
en galiz küfürleri savurarak. Fah· 
ri tleyi haşladı: 
- Edepsiz herifler! Şuradan iki 
dakika ayrıldım.. Gözlüğümü yok 
ettiniz.. Benimle alay mı ediyor-
ııınuz ?. · 
Mabeynoi şaşırdı. Zira Alıdülhiz, 
kalkarken, gözlüklerini alnına doğ· 
ru kaldırdığını unutmu9tu. Ve şim· 
di bu gözliikler, orada alnınıu 
ortRıında dııruvordu. Fakat Fahri 
Bey Lunu ihtar edecek olsa. telbi
yeei:ı padişah d1&ha dı köplireoek. 
bir nevi bunaklık iınat ettiğinden 
dolayJ belki de mabenciıini ayakla
ıı al~ına alıp dövec~kti. Onun için 
Fahrı Bey, uııılcacık) Efendiainin 
yanıaa ııokuldu; gözlüiil elile 
indirip: 
- Üzülmeyin, efeudim! dedi. Sim
dilik .~ıınlarla okumanıza dı'varn 
edin. Otekileri, ıonra. nasıl olaa 
buluruz l 

Tıftı 

Türk - Yunan Ticaret 
Andlaşması 

Ankara, 14 ( Özel) - Yuna• 
nistanla yapılmakta olan ticaret 
müzakereleri yakında bitirilecek· 
tir. Bu ıeferki anlatmada bilhaaaa 
bariç pazarlarda iki memleketin 
mallarının rakip vaziyet• sokul· 
ması için kayıtlar vardır. 

Telefon Ücreti 
Istan bul telefon ücretlerinin 3 

dakikalık bir milkaleme için yedi 
buçuk kuruta iodirilmoai muhte· 
meldir. 

Roma. 14 ( A.A.) - Reımi 
bir blldlrli• göro. B. Muaollni 
Bakanlar kuruluna yabancı mem• 
leketlerde oturan bazı Bingazlll
lerin tahrikitını haber nrmlt 
Llbya hududunun ıUel bakımdan 
temini huıuıu kunetlendlrilmek· 
tedir. 

Aynı bildirile göre Bakanlar 
kurulu B. Lavel'ın İtalya Ye 
Franııı doıtluiu hakkındaki doı 
tane ıöılerinden kaydı malumat 
etmiştir. ltalya, Franıız - ltalyan 
dostuluğunu daha ziyade kuvvet
lendirmek lsteiindodlr. Zira bu 
doıtluk yalnız iki memleketin 
menfaalana deifl, a)'nı zamanda 
Avrupa teşriki meaaiılnin menfa
ahna da badim olacaklar. Ve bu 
teşriki mesai, mUstemlekevi ma• 
hiyette bir anlaşmazlık veyahut 
ıimdiy e kadar ne mahiyeti tayin 
ve ne de eski nizalarda tatbik 
edilmemiı olan birtakım mUeyyl· 
deler yüzünden haleldar olamaz. 

ltalya Bakanlar Kararı 

f ngilterede Nasıl Karşılandı 
Londra, 14 ( A.A) - ltal}an 

Bakanlar Mecliıinin bildirlii bura• 

da sükun ile karııladmııtır. B. Sa· 
muel Hoare ile B. Levahn Uluı· 

lar Sosyetui çerçevesi içinde 

kollektif emniyet prenıipine bağ· 
hlıklarım ilan etmeleri durumu 
büyük bir soğuk kanl ılık der
plt etmiye müsaittir. Düoünlll

düğUne göro ltaJya, teemmül 
neticesinde nihayet Cenevreyl 
terketmekle bir fey kazanmaktan 
ziyade kaybedeceiine kani ola
caktır. 

aile ltalyan ıazetelerf, Libya· Mı· 
11r ıınırında Sunuıf kunetlerinln 
toplanmakta olduğunu haber ver
mektedir. 

Son Dakika· 
• lh>9 ........... ... 

ltalyada Asabiyet Y okm Uf! 

l\'lusolini, Siyasal Ve Süel 
Durumları Anlattı 

Roma, 15 (A.A.) - M. Muso
llnl. Bakanlar meclisinde. aakeri 
Yö ıiyaai vaziyetteki lnkiıaf bak· 
kında etraflı iıabat ver11.iştir. 

Aıkerl noktainazardaİı Ialya• 
nan ıarkt Afrikadaki hazırlıkları 
ltalyayı seferberliil yapılmak 
Uıere bulunan faik Haboı kuv
ntlerine karıı emin bir vaziyete 
ıokmak için ml\teıaylt bir faaliyet 
arıedecek ıekilde yapalmaktad.r. 

M. Muaolini demiıtlr ki : 
" - Bazı Bingazi muhacirleri· 

nln bhar etmiş oldukları endişe 
dolayıslle Llbya hududunun tah
kimine devam olunmaktadır.,. 

MuaoJinl elde etmiş oldugu 
etrafla malumata lıtlnaden 
kara. deniz ve hava kuvvetlerinin 
her ne taraftan gelirıe gelsin her 
ıtUrlU tehdide mukavemet edecek 
hal ve vaziyette bulunduğunu söy· 
lem ittir. · 

Siyasi noktainazarına gelince, 
Musolini betler komitesinin ihdası 
keyfiyetinden ve ayni zamanda 
lngiltere Dış Bakanı Hoar ile 
Lavalın nutuklarından bahset· 
mittir. Bu nutuklar, olduklarm~ 
dan baıka tUrlU olamazlardı. 
Zira bunun için bedihi . olan 
bir takım ubap vardır ve 
lngl'.tere ile Frensanın Ulus· 
lar ıcayeteai karı.ırndakl ••· 

ziyeti malumdur. Binaenaleyh bu 
nutuklar, meaul mahafll ile ltal• 
yan milleti kltltlerl tarafından 
çok büyük bir sUkuıi ile kartı• 
lanmııtar. 

ltalyada Asabiyet Ver Mı, 
Yok Mu?· 

Rol'J>a, 15 (A. A.) - lıtef ani 
ajansı. Italyan halk~mn as~biyete 
kapılmıı olduğu haberini tekzip 
etmektedir. Hayat Hkln ve aafıde 
bir surette devam edegelmektedir. 
Avrupa · mUslUmanları ve 

ltalya • Habef gerglnllAI 
Cenevre. 15 (A:A.) - Avru• 

pa mUı:Uman)arı kongresi Lehis· 
tan, Macaristan · ve Yugoılavya 
nıurahhlaaarını di:llemit ve kon
grenin ltalyan· • Ha bet anlatmaz· 
lığuia her · tlirlli müdahalede bu· 
lunmaktan imtina eylemeai muva
fık olacağma karar vermiştir. 

Ankara Sbıdyomunda Pa
raşüt Kulesi Y aptırıhyor 

Ankara, 14 :__ inşaatı ikmal 
edilmek U~ere olan Ankara stad· 
yomun da blr . paraıUt kulesi ya· 
pılmaaa TUrk HaY& · Kurumunca 
kararlaştırılmıthr. 
: Kulenin yt\kaekllil 60 metro 

Çanakkalede Hörmet Ve 
Minnetle Ziyaret Edildi 

Çanakkale, 14 ( A.A) - DUll 
aabah Ertuğrul yatı ile gelen 
Türk Tarih Kurumu l\,ryeti Arı" 
burnu ve Anafartaları geımiıtir. 

Buralardaki muharebelerd• 
bulunmuş olan Tümgeneral Gal;p 
heyete, lngillzlerin Çanakkaleyi 
dUşUrmek maksadile Conkbayırın• 
doğru yaptıkları ilerleme harek ... 

lcetlnJ Ata türkün nasıl durdurduğunllı 
bugUn hila mevcut olan ılperler 
Uzorinden aniatmııtır . 

Bundan ıonra Ulu Önderin 
TUrk tarihine ytikaek şeref verell 
kararıahı hürmet Ye minneti• 

· ziyaret edllmiı. Truva yıkılarınd• 
_ llm1 araştırmalar yapılmır. 

Şehre dönüşlerinde heyet 
onuruna bir çay şöleni verilmiştir . 

Heyet 20 do İımire hareket 
etmif, ilbay ile TUmkomutaoı, 
aaylavlar Ye ıeçkin bir. kalabalık 
tarafından uğurlanmışbr. 

Tarih Kurulu lzmlrde 

lzmlr, 14 (A.A) - Öğretmel! 
Bayan Afet'in Baıkanhğı v• 
Trakya Genel Enıluktörü Gene
ral Klıım Dirlk.in rofakatınd• 
16 kltilik TUrk Tarihi Tetk 
Kurulu bu sabah Ertuğrul yall 
ile tehrlmlze gelmlıtir. 

Bu kurul Söke Bergama 
dolaylndakl ontukları gezecek 
ve lizımgelen tetkiklerde buluna'" 
caktır. Kurul lımirde bulundukça 
Gali konağında konuklayacak" 
lardır. 

İzmir Panayirini 325 Bin 
Kiıl Gezdi 

Iımir, 14 (Son Poıta) - Ar
ııuluaal lımir panayırı yirmi bir 
a6nlak bir faaliyetten sonra ka'" 
panmıı, bu mtınaHbetle panayır 
komiteal ekıpo.zlayonda panayır 
gaılnoıunda 400 klılllk bir ıöloO 
vermiıtir. 

Panaylr münaHbetile lzınfr 
ıehrl memleket içinden ve Jııııı" 
dan 133000 klfiyl çekmeye mu
vaffak olmuı, panayırı 325000 
kiti ziyar~t etmittir. 

Bulgaristanı ikiye 
Bölmiye Çahtanıar 

Yakalandı 
( Baıtarah 1 iaci 7Gzdt ) 

oradan talimat alıyor ve par• 
Jardımları görOyordu. Bulgaristal1" 
dakl bu komitenin vazlfHl Mak• .. 
don7a ıöçmenliğlni hazırlamakt• 
ve böylece bir kısım araziyi kral· 
lıktan kopararak bir Sovyet 
cumurluiu teıkıiine yarpım etm•" 
ld '. Geçen Ağuıtoı ayının 15 ind• 
ıiyaıt zabıta bir tıkım tevklfit 
yapmlf ve bu komitenin Bulgarif"' 
tanda muhtel f teıekküllerl buhıP .. 
duğunu meydana · çıkarmııtır· 
Yakalanan veıikalar, tevkif edil" 
miı olan kimıelerin itirafJerlı 
Sobranyaı: an eıki komtl ılıt uye· 
lerlnden Chriıto Kalaycieff il• 
Alekaandre Martukof'un da koıPl'" 
tenin çahımaaına faaliyetle iıf r 9k 
etmif olduklarını meydana çıka: 
mııtır. Bu ayın 11 inde pol~f 
araştırmalarının doıy a~l} le te•k1 

edilmit olanları MUddelumuın1Y1 

teslim etmiştir. 

A vrupaya Şarap '/B 
Likör Gönderllecel< 

Ankara. 14 [Özel]- Güınrlik 
ve inhharlar bakanlığı likör "' 
ıaraplarımızın Avrupada aatılırı~· 
sını temin için esaslı bir pro~e 
hazırlamaktadır. Avrupaoın b " 
yük şehirlerinde satış paviyonlat~ 
açıJmaıı, Türkoflain dıı kolların 
dan iıtifade edilecektir. 

·"' t • ' 1 t • ' •• 1 • ' •••• ' .......... ..... ~ • ' 

o!acaktır. Bu kuleden. sıhhi ınU" 
ayeneden sonra iıtiyenler par•'" 
flitle athyabilecelderdir. 



15 Eylül 

Ulusal kostUmlerlle featlvalde yer alan Balkanhlar 

Festival Büyükadada Muhteıem 
Bir Balo ile Başladı 

ilk Gece Çok Zengin 
Ve Güzel Geçti 

lıtanbul F eati•all dön baıla• 
mııtır. Yugoslav heyeti de Iıtan• 
bula dUn 1abah trenle gelmittir. 
Balkan milletleri arupları aaat 15 
ten ıonra Adaya geçmey• bat· 
lamıılar Ye B&lkan komiteal ta• 
rafından ıereflerine verilen zfya
f•tt• bulunnıutlardır. 

Feativa), Yat kulupt• verilen 
mubteıım baloda ilbay Muhittl· 
nln bir ılSylevi ile baılamıılır. 

Balkan milletleri gurupları kendi· 
lerlne gUıterilon yerleri tutnıuılar, 

mllll kıyafet!erile bUUin aGzleri 
Oıtlerlne çekmiılerdl. Blltnn ... 
firler, konsoloslar Ye ecnebiler 
Yat kulübe gelmiı bulunuyorlar· 
dı. Tam saat 22 tie ilbay Muhit• 
Un Oıttındrığ: 

"- Elçiler •• konsoloslar 
hazretleri, aayın konuklar, Bayan· 
lar, Baylar hitabiJe baılıyan ıöy
levle featiYall açmıt. bu Ok featf. 
Yalde bulunanları ve Balkan 
milletlerine Iıtanbul ıehrl namıaa 
.. 1amladıktan ıonraı 

••Pek kıaa za•ande bllyOk 
emeklerle bazırladıfımız bu f eı· 
tlvallerin güzel ~e tarihi ı•hrlml· 
ıln hayatında yeni bir hareketia 

baılangıcı, asırlık bailırla batlı 
bulunduğumuz Balkaa mllletlerlle 
tloıtluk Ye komıuluk yoluncla 
kuvvetli bir adım olmasını dile· 
rfm. " demiıttr. 

ilbay bundan ıonra F HtlYalia 
tertibindeki makıaclı ınlatmaı ve 
demlttlr ki: 

"- Iıtanbula bir yaı ı•hrl 
haline ıokmak buıuıunda 1Stede11• 
beri taııdıtımıı çok kuvntll lı· 
tekler, bu feıtival ile flllyat 
aahaaında yeni bir lfadeılni hul• 
muı oluyor. Bu muılkl Ye danı 

.. nllklerJ, Batı memleketlerlala 
tanınmıı yazlık t•hlrlerinde ılr
dllmüz Yeçhile ( lataabul Hıoau ) 
adını vereceğimtz devrenin bir 
halkasıdır. Her Hne Lu HZODU 

biraz daha ıenılnleıtirerek muh.· 
telif •e ıenlı proıram!arla dah.ı 
c11fp kılmak arzusu, artık a-On· 
delik endiıelerlmlzin araaında yer 
almıı, Uıeride titrediğimiz ıehlr 
meseleleri arasına ıirmlı hulunu
yor. Tetkilltımıun bir kıımı ltu itle 
uğraıarak, ) Uk11k huıurlarınıza 
her sene lıtanbulumuıun kıymeti 
6lçlllomeyen tab] ıUzolliklerl için· 
do, zengin programlar arzet•eye 
çalııacaktır. 

l bulundular. Bu mllnasebetle kea• 
di:erine te9ekkUrlerlml ıunar ve 
Feıtival komitesinde hiçbir ıuret• 

le emeklerini esirıemekalzin yal· 
nız yurt Hvglılle Ye heyecanla 
çalııan arkadaılarımı ıukranla 
anaram.,. 

llbayın bu ılSylevlnd•n sonra 
alfabe ııraıile yerl.rlnl almıt 
olan ıuruplar lmilll ıarkılarını 

söyleyerek miili danılan oyna· 
mıılardır. Bu suretle baıhyan 
Feıtivalio ilk baloıu neı'e ile 

aababa kadar ve çok mubteıom 

dekorlar içinde geçmiıtir. Featf.. 
Yale gelenlerden bir kısmı ıece 

. 2.30 Yapurile dönmüıier, bir kıa
mı da bugUnkll ıenkllkleri gör· 
mek Uzere Adada kalmıılardır. 

BuıUn Adada Milletler ·reamlge· 
çidi, bayrak çekme moraılrnl, 
ıtsce de ateı oyunları yapılacaktır. 

SON P.OSTA 

Balkan Güreşleri Dün Başladı 
- --

Bizim ÇOcuklar Parlak 
Neticeler Aldılar 

Müsabakalar, Binlerce Seyircinin Alkışları Arasında Ve 
Bir Hava içinde Cereyan Ediyor Çok Samjmi 

Tafar, r•klblnl tutl• yenmek için yere aavururke11 

OördllncU Balkan rUreı mO· 
aabakalarına don Takıl• ıtad· 
yumunda baılandı. Araavutluk• 
tan baıka bUtUn Balkan devlet• 
l•rlnln gUretçllerl mnaabakaya 
lıtirak etmektedirler. Balkan 
sporcularını bir arada toplayan 
bu mftaabakalar, geniı bir Bal· 
kan aamimllij'l Ye doıtluğu ha· 
vaaı yaratmıı olmak itibarile çok 
önemli bir mahiyet taıımaktad•r. 

Gtireılerhı dUnkU ilk allnllnll 
4000 den falla bir seyirci takip 

etmlı •• halk Balkanlı ıporcuları 
candan alkıılımııbr. 

~ 

Mnaabakalara aaat 10,20 de 
batlandı. 

Önde Bulıarlar olmak Gzere 
alfabe ııraaile, Romenler, Yuıoı· 
lavlar, Yunanlılar Ye nihayet 
bizimkiler bayraklarını tıııyarak 
aahaya çıkblar, ıoara lıtlklAI 
marıı ye Balkan martı dlnlendL 
Bundan ıonra ll1'ay Bay Muhiddin 
namına ilbay muYılnl Tekili Rlk· 
neddln açma 167leviaJ vereli. 
~onra takımlar halka takdim 
edilerek, uluıal martlar çalındı 
Ye bunu mtııabakalır takip etti. 

Dlnktı ıoreıler ıu neticeleri 
vermlıtlr: 

56 Kilo 
( Romen ) Tojar • ( Bulıır ) 

YOrDkof orta hakemi Sadullah. 
Bulıar daha saldırııh oynuyor. 
Fakat kendi kapmak lıtedlğl bir 
kafa kolla alta dtııtU. Ve Romen 
tek ide ( yerde bir kolla kafayı 
kaYramak ) alarak 3 dakika iki 
aaniyede tuıla ıalip aeldi. 

Hl1Hyin • Biriı (Yuna•), ha· 
kem Yuıotlav kafil• reı,ı. Yunan 
ilk dakikada kendi oyunu ile 
alta dtııtU. Hlıe1in Oıtte ıayet 
111 çalıııyor. Yunanlı kurtulmak 
için kınanıyor, Nitekim birden 
ııyrıldı, kalkb, fakat çevik dav• 
ranan Htıaeyln, onun bu · mu va• 
ıeneılz •azlyetlnde11 iıtlfade 
ederek 2 dakika, 20 aaniyede 
tuıla galip geldi • 

81 kllo: 
(Yunan) Saliı • (Romen) Eyö

fÖL Orta hakemi Seyfi. Yunanlı 
daha sert gUreıiyor. Romenin 
kaptığı kafa kolu kırtıhkh iki 
köprü ile atlattılar. GUrtf ıayet 
zevkli Ye heyecanlı devam ediyor. 
Yunanlı yerde Uıte dUftU. Kartı· 
laklı kleler ve köprü '.er birbirini 
takip •diyor. 

f llkat Yunan daha faik. Ni· 
tekim ilk on dakika aonunda 
Yunan galip ilin edildi vo g llre· 
ıe ayakta devam etmek lıtodi. 
Romen "Salto11 almak iaterken 
tekrar alta düıtü. Fakat kurtul· 
du. Romen ayağa kalkdıkça 
oyun almak istiyor, fakat alta 
dUşUyor. Yerde fıe Sa:ls çok 
hAkim. 20 dakika liODunda Saliı 
sap hesabile galip ilin edildi. 

Y aıar - Maıalof ( Bulgar ), 
hakem Yunan kaf:le reisi. 

1 

fazla hlcum ederek gUreı tiğl 
aılklrdı. Kur' ada Y a9ar alta 
dlftll •• Ot dakikayı da oyun 
•ermeden atlattı. Keodlıl Uıtte 
çalqmıya bıılu baılamaı dil bir 
"burıuo alarak 13 dakika 31 
aaalyede tuıla kazandı. 

88 Kilo; 
Boruova ( Romen ) Dlbika 

(Yuıoala•) hAkem Yunan kaflleai 
ikinci reisi. 

Romen ilk daklkalardanberl 
hAklm rlreılyor. GUzol bir iki 
kafa kol aldı. Hatta bu kafa kol· 
larıa birinde 9 uncu dakikada tuı· 
ta yaptı IH de hlkem g3remedi. 
Blraı ıonra tam tut olurken ha· 
kem tut diye oyuau durdurdu. 
Fakat yaa hAkemlwl kabul et• 
medltl için deYam ettiler. ilk on 
dakikada Romen salip tlin edil· 
dl •e ayakta 16reımek lıtedl. 
12 acl dakikada da tekrar bir 
kafa kol alarak tuıla ıalip ~eldi. 

V ataaldlı (Yunan ) - T odor 
( Bulgar}, hakem Sılp • .t dakikada 
Vataaldiı tuıla rahp ıeldl. Fakat 
bu galibiyet çelme ile batalı 
olmuı Ye Romen yan hakem itiraz 
etmlıtlr. 

72 Kilo: 
Bati Vatıutrl ( Romen ) -

HOHyin. Hakem Bulgar Milinof. 
HllHyin netle• almak için 

aoreılyor. Fakat biraz sinirli. 
ilk dakikalarda baıminl alta alan 
HOHyla bnyllk bir gayretle oyu-
nu devam ettiriyor. Fakat ne 
yaıık ki acelHl yllz.Uoden kendi 
kendini tos ettL ( 9 dakika 59 
aanlye ) bu hiç beklenme· 
yen matlubiyet Hl\aeyinin kendi 
bataıı yüzünden olmuıtur. 

Zabaryaa (Yunan ) - TYaof 
(Bulıar) hakem Saip. 

Yunanlı ltk dakikalarda kafa 
kolla çelmeyi karııtırarak bir tuı 
yapta ise de tabft sayılmadı. Fa· 
kat biraz ıonra ıayet gUzel bir 
aalta alarak 3 dakika 11 saniye· 
do tuıla galip geldi. 

79 Kilo : 
Kit Pavle ( YugoalaY ) -

lçukaıef ( Bulg·ar ) Bulgnr 
hemen ıaldı rdı. Fakat alta dUılil 
ve Yugoalav Burgu ile 2 dakika 
49 aanlyede galip ge'di. Bulg< r 
buna itiraz etti lae de ortada iti· 
raz. edecek birtey yoktu. 

Nuri - F okos (Romen) hakem 
Yugoslav. 

Romen oyun yapmak ister-

Başb• aayın Konsolosluk erki· 
aı olduğu halde Balkan uluılarını 
memleketimlzrle bulunan mUmea· 
alierlle kendi memleketle• 
rlnin aalAhiyettar makamları bu 
FeatlvallerJ tertip itinde latanbul 
ıehrine çok deierll 1ardımda 

bir enatantane, HU••rln gelip yazlyette, Muatı f• r•klblnl 
r•ndlkten sonr• 

ilk on dakika denemelerle her 
iki taraf oyun alamadım berabe· 
re bitti. Fakat Y •tarın daha 

ken alta düıtU. Nuri Ustte 
eılci bir gUreı devam ettiriyor. 

( Dnaml 8 inci yüıde ) . 



8 Sayfa 

Kahraman Tayyarecilerimiz Hava Tu
runu Muvaffakıyetle Bitirdiler 

Bu Uçuş, Ulusal Bir 
ilgi Kazandı 

Onıu tayyarecllerhnlz muharrlrlmhıe izahat veriyorlar 

TUrk baYa turu dDn ıaat ı etmft, bu suretle 2 J tayyaremlx 
8,20 de muyaffalc:ıyetle bitmiıtlr. bu bombardıma• vaılfeal yapmıı· 
Dnn de yazdığımız glbl turun ilk br. Her ta11are 15 bomba at-
gUnU Y etllk8yden kalkan grup mııtır. Bu bombalar muhtelif çap 
dUn sabah Y eıilkfSye d6nmllf, Ye ııldettedir. Paxarted aUnll de 
bu ıuretle tur tamamlanmııtar. bir avcı 1rurubu bombardıman 

Y eıilköyden kalkan ve Y •ıll- manevra11 yapacakttr. 
köye dönen tayyare grupu iz.mir- Tura lf tirak eden tayyarecHe• 
den gelen beJ tayyarelik bir rlmb: bnytlk bir memnuniyet izhar 
filodur. Bu filonun kumandanı etmektedirler. Yeıllköyden al· 
Yüzbeıı Ömerdir. Tur eınaaında kan •• rlae Y•şilk5ye ısr•len 
tayyarecilerlmlz muhtelif hava filonun kumandanı l)'Uzbaıı Öıuet 
vaziyetleri ile lcaııJaımıılardır. ve arkaıları demlılerdlr ki: 

Ayın 11 1abahı buradan lz. ,_ " Bl\ylk savinc miz Türk 
mire hareket edildiği zaman çocuğunun uçak aeygfıinl çok 
Çanakkale cıvarında fırhnaya )'akmd n Y · blitnn coı'kuluğu 
rastlanmııtır. Burada hava da 1le görmllt olmamızdır. 'Bu tu; 
kapalı bulunmuıtur. Aynı gUn bize yalnız m vaffnkly t h~yeeanı 
öğleden sonra lzmlrden Antalyaya Yermlı detti, gUıel memleketi· 
gldillrken Mermeriste ve .Bey mlzfo her tarafını havadan doya 
dailnrı cıvarında kuvveUl rlizsıAr do1a Hyretmek fıraatıaı da ver· 
.,.. hava cereyanları tayyarecile- mittir. Atcbğımıı vaElfede en 
rlmlzl hayli rahatsız tmlftir. kUçfik y.orgunluk lsae1metllk. 

Ayan 12 ncJ gUnll Antalya ile ŞJmdf Ye ıu dak1kada bu turun 
Adana araaıodakl meaafecle ve 13-5 misli btıyl\k bir vazHe almıya 
Menin cıvarında biraı haYa mu• lmade bulunuyoruı. Halkın g8s· 
halefetl alSrUlmDı, Adana u. terdifl heyecan bllbas1a kayda 
Diyarıbeklr ara11nda çok gUzel ıayandır SiYaa'da çocuklar tay• 
bir haYa ile u~ulmuıtur. Ayın yarelerl~fzl okıuyorlar. kanatla• 
13 üncü aUnO. Dıyarıbeldr, SiYal rmı öplyorlarc1ı. Kadınlar çocuk· 
uçuıunda ise Sivaa cıYarında hava Jarını tayyar•lerlmlzfn altından 
kapalı oJmuı, &tleden ıonra Si· 

sl A '- d kl t aeçerlyor, yaıaldatunııa raA-man: va a n .. ara arasın a uçuı a 
hnva kapalı olduA'u lıla Tokat - lün Yerin .. çocqjtını bomın 
ıehrlnl görmek m11mklln olama• alblldan reçerae dıert glSrmm, 
mııtır. Tokatta tayyar~llerimlz diye falv:ınyorlard1, lktaki bu 
yarım sıat kadar da yağmura uçak .. vrill l>lzf m M)"'canımn:ı 
tutulmuıılardır. çotaltıyor, ~~l'Uılerimb.1 kabar· 

Nihayet dtın ıabalı Ankara tıyotdu, her indfiimiı alan hallda 
• lstanbul yolunda lımltle lıtan• tıklım tıklım dolu 1 dl. Dlyara-
bul araaı çok fırtınalı olmuıtur. be1drde bll7tik bir ıev,,gl lle 
Boluda da hava kapab olduju karıalandık. Adana Beı~aı, .. ı 
için ıeblrdekiler uçaklarımızı bizi misafir ettl, ıerefimtze .ziyafet 
sı&rememitlerdlr. Yerdi. HulAla halktan ve Bele· 

Tayyarelerimiz Ankaradan dlyelerden gördUğUmUz ııllva:d~ 
Ayaı, Beypazarı, Bolu, Lefke, bize hava yor,gunlutuna hlç hla· 
lzmlt. Derince yo1fle relmltl•r· ıettlrmedf. ., 
dir. Tayyarecllerlmlı saatte vasati Kahraman tayyarecllerlmhi bu 
150 • 200 kllometre aDratle uç• mnaffakiyetlerlnden dolayl can· 
muılar ve bu turu tam on yedi dan tebrik ederiz. 
buçuk aaat uçarak bitirmlılerdlr. 
Turla beraber yapılan bombardı· 
man manenalarınm da birinci 
kıımı dun bitmiştir. 

Bombardıman manenalarl da 
muvaffakıyetli olmuı, yapılan 
atıılarda yllzde 80 niabetinde 
tam isabet kaydedllmiıtlr. 

Uçuf muyaffakıyetll tayyare 
meydanlarındaki hakemler tara· 
fından teablt edilmiıtir. Bu ha· 
kemler her ıurup meydana indi· 
ği zaman bir rapor hazırlamıı ve 
bu raporu eonel kurmaya ıöa· 
dermlıtir. Neticeyi genel kurmay 
tesbit edecek ve birinci gelen 
bölilğe ıeref kupasını verecektir. 

Bombardıman manevraların· 
daki muyaffakıyette bombardı· 
man aahası ldaki hakem tarafın· 

dan tesbit ec!ilm şt : r, her guruptan 
3 tayyare bon bardımana işlk."k 

--
Hail aayiiyede olsanız bile 
lütfen ininiz. Ve bu hafta bUtOn 
lıtanbul halkmı mesteden : 

CüNAHIM, AŞKOIR 
bUyUk aık filmini görmek ıürore 

SARAY sinemasına 
gidiniz. Zira Ueride gfiraıek 

fınatını bnlamıyacakımız. 
Baı totltrde ı A1k yıldm 

RONALD COLMA" 
ve KAY FRANCl:S 

liiYeten : PBTanıoupt Jurnal ve 
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Tepeb•fı Belediye B ahçeetnde 

Bn akşam eııat 92 de 

KARAGÖZ 
Hv bıfta Ptrıemb9f ~ Cıuaatt-4 

Paaar akıanılan 

SON POSTA 

Balkan 
Güreşleri 
Dün Başladı 

[ Baştarafı l laoi yUıde) 
Fakat bir WrlU kat'ı netice yolcı 
r&lr aralık Romen. Nurlnln 
" Kil ,, ılndeo, ancak dııari 
kaçmakla kurtulabildi. 10 dakl· 
kada . Nuri müttefikan gallp illa 
•tHiaı. A:yaltta tt6r~• baıtatlllar. 
Romen yiae kendi Ofunu ile alta 
dlft'tl. Fakat ııyrılablldl. Ayakta 
deYam eden illreı ıittikçe aert• 
leılyor. Nuri kaıandıiı galibiyeti 
bırakmamak ve kendini fazla yor• 

amak niyetinde. 
Romen lae f aZla çetin. Bir 

rara minder dışında bir •a to 
ralmak ıtecH •• bııı tabtıyi 
çarparak hafif bir lrb;a geçirdi. 

Biraz ıonra da gDr•f, Nurlhlıı 
Ayı he1ablle galebealJe bitil. 

48 Kilo; 
Pclkovlç (YugoıJav) - ( Bul• 

var) 'Y orglyef. Hakem Romen. 
iki f(lreşçl i!e çetin. Ayalı:tt 

blrlblrlerinl deniyorlar. Fakat 
biraz dana çevik .davranan Yu• 
ı1oılaY, Bulgarı alta aldı Ye ğll• 
ıı:el bir oyunla 6 dakika 56 ı nl• 
yede tuı 1aparak galip geldi. 
Omuzu yere gelir gelmez k6prll• 
)'• kalkan Bulgar bu mağlubiyete 
itiraz etti ve arkadaıının elinl sık• 
mak ..Ca fıtımedi. 

Must fa - P--e.nayatl (Ybnan), 
Hakem Romen. 

Mustala oyun baılar bawlamaı 
Yunanı alta aldı. Fakat Yunanla 
gay t mahirane bfr sureUe kur· 
tuldu. lıl çe ı:.çabuk bitirmek 
niyetinde olan Mustafa da 
r.aklblnl 3'erd n kaptığı gibl 
kaldırıp yere vurdu. 1 dakl· 
ka 'J aaniye. 

rAAır alklet: 
B d ı:ğ ( Y go lav ) • (Yun n) 

Lolas. Hakem Seyfi. 
GUreı bir müddet deneme 

ile geç.ti, fakat Yuguılav kaptığı 
kafa kolu kaçlrmıyarak Yunanı 

yere vurdu ve yerde de bir kle 
alarak 6 dakika 8 ıanlyede 
kazandı. 

Çoban Mahmet: 
GUnUn son güreşi Çoban Meh· 

met ve Bulaar Dimitrof araıında 
ldJ. Çoban, kaçmıya çabalıyan 
rakibl çok gUzel bir kafa kolla 1 
daktka 46 aaniyede yere Yurdu. 

BugUnkU MUaabakalar 
Müsabakalara buglln de 

••at 14 de devam edllecektlr. 
BugUnkU mU10bakalarda dun 
ıUreımemit olan Saiml de göre.· 
ceğlmiz gibi finalistler de belli 
olacaktır. Final mUaabakaları 
yarın gece yapılacaktır. 

Atletizm 
Denemeleri 

Dün iki Rekor Kırıldı 
lzmir Panayırını 325 Bin 

Kiıi Gezdi 
Dun Fenerbahçe stadında. 

Balkan mUıabakalarana girecek 
atldlerimlıln iştiraklle atletizm 
deneme mllıabakaları yapılmtıttr. 
Alınacak neticeler töyledfr ı 

100 Mette: Semih 10,9, 
110 ~metre manialı: Faik 

16,3 (Yenl Türkiye rekoru) 
800 metre ı Galip 2,4, Beılm 

ikinci. 
5000 metre ı Remıl 17, ı 1, 

ııteoharldls ikinci. 
Gülle ı irfan 13,31, Ateı ibra• 

him 13,31. 
. ~ek adım atlama ı HUıeyln 

ŞUkrU ı6, 74. 
200 metre : Raif 22, 7· 1 O. 
Disk ! Veyıl 44, 78 {Yeni n,.. 

kiye rekoru ) 

l}ituı 1s 

Altın Fışkıran Memleket : 5 

HABEŞiSTAN 
"ilk Araba Tekerleğini 

Görünce Sevindim ,, 
Gittikçe .Adiaababaya yaklaıı• l 

yorduk. Hayvanımın artık )'UrU• 
yecek hail kalmamııb. Maamafih, 
biz de, eski payitahta, Adls Selama 
gelmiıUk. Ka abanıu 1C1Varırıüa 
rastgeldiğ1miz lr"unanlı bir üccar, 
buradan Adlsaba1b.ayh, Otel cıa 
Franaa telefon edip bir otomolfü 
getlrtebilec-.ğlmiz\ s6ylemfş ve tele
fonun bulunduğu .açtan kulu beyi 
de uzmkten göıtermiıtl. Kulubenin 
kapııı açıktı ve lçlndo klnıseler 
yoktu. Fakat telefon wllerl, beyaz 
porılenden izole finclbları, filan). 
pelAtörler. çoktan beri görmediil· 
m z bu medent efyayı 1eyretmek 
bizim için l>tıyllk zeyJttf. 

Biraz !Bonf'a, Habe:tll bb lhe· 
mur eldi. K~ndlıtne Adlsababa 
ile .görllim•k 1sl:edljimlzl Ye otel 
de F:mnı'ı lfulmasını ıöyledlm. 
Adamca~ıa telefonu açtı, fakat 
bir cevap blatnadı .... Adlaal>abaya 
c Yap 'rmlyor ••yahut da ceup 
v•tmek lstem1yordu. ZaYaUı Ha· 

' beıll memur avazı ,çıktığı .kadar 
telefona b ğır~ıtı hal<h <hiç.bir 
ıceYap alamıyordu. Daha iyi Anla• 

ı'••an : .L. M. Ne~bltt 

1ıl11n diye kelimelerin her lıar• 
fini ayrı ayn slSylUyor, her keli· 
me arasında da biraı durtıyor -
ve birkaç kor• tekrarlıyordu. 

Fakat yine bit cı'Yap ala• 
mı yordu. 

Nihayet manrtlonub kolunu 
y kalalı. Birkaç dakika kiç du~ 
madan çevireli. Derin bir ne· 
nefts aldıktan sonra tek· 
rar tel fonu elitıe aldı, yere 
tUkürdU \fe yine bağitmıya 
baıladı. 

Ce p yOk .• 
Artık bekll1ecek Yaktlmlı kal

mallııftı. Nerede laı ktranbk 
baucakh. 

T•krar Jolumuıa koyolduk. 
Tiırl'll doslum kendi ltahtmı 
bana Yermek lıtedl, fakat kabul 
tmedlm. Artak tamamlle talcallıı 

kalan ~ atima blnemidlltm l~in, 
bana hürmeten o da kattıından 
indi ve hayvanı yed•ilne 1llarak 
b&nlm yanımda yaran yUrilmJyı 
baıladı. <Adla Selamda kmlmıı 
bir raba tekerleği görmUıtum._ 

[Arkaın nr] 

Bugünden ıtiba.-en laHfade ederek 11ıııii'Clm••••-.. 

SOMER SiNEIASININ 
1935 • ı 936 sinema m vslml zarfında göıtereceğl 

aUperHlmlerln llAnat hakkındaki 

Ü R Si ve FO O H 
ziyaret ediniz. Duhuliye &erbestttr. 

--
Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğ~ 
İstanbul Satınalnıa Komisyonundan: 
1 - Taıınlanmış parası 6000 ra olan açık deniz motöı-lerlne ia4 

tane silindir baılığı 23'9/935 tarihinde ıaat ~ 5 do kapalı tarfla 
ekılltmeıl yapılacaktır. 

2 - Şartnameal komisyondan paraaız verilir. 
3 - istekliler MuYakkat teminat olan 450 liralık Yezne makbanu 

yeya teminat mektuplar~le birlikte saat 14 de Kolnlıyoaa 
vermeleri. "533211 

Ebe Mektebine Talebe 
Yazılmasına Başlanılmıştır. 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Mektebe gireceklerin Otta mektep mezunu olınaıı ve yaşlar& 

yirmiden aıağı, otuz betten )'u~ra olmamaın lazımdır. Bu farlları 
haiz olanlarln getirecekleri kağ tlar fUnlardır. 

1 - Tıp FakUlteal Dekanhtma yaulmıı dilek kağıdı. 
2 - Mektep diploması. 
3 - Sa~hk Ye aıı raporu. 
4 - NUfuı tezlcereıl. 
5 - iyi hal Ye ikamet kAtıdı ( P.ollsçe tasdikli olacak ) 
6 - Altı tane kartonıuı. rnim. 
7 - Tatradan vaki mUrazaatlara cevap verilmek için adretll .,. 

pullu zarfm kAğadlara eklenmi.t olm.ut 
8 - Kayd zamanı EyJUIUn ıonıJna kadar htr gUo 10·1~ katfar yap.lır 
9 - Yazılma için Tıp F akbltefll Bakantığfna baıvurmalı<lır. (5572) 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

25 EylUl 935 tarihinden 31 Mayıs 936 •onuna "ka\lar AoKara 
Yüksek Ziraat EnstltUsUnUn 375 • 425 talebesi ile 100 • 120 mUa• 
tabdemlnlnln sabah öğle ve akiam yemeklerinin 20 Eyllll !)35 Cu• 
ma gUnU saat 15 de Pazarlikla ilialeai icra edilete~lnden tal~!erln 
lıaliat ~• ıartnamea1nl paraaız almak Uzere EnıtltU idare Mudur· 
IUğUne ıye pazarlığa ittlrak edeceklerin lliaitfd-3:: bir hat e\fv~llde 
kadar 4056 liralık teminatlarını EnstltU Ve&tıesine yahrarak pflıca1Harı 
malitiuila l;irfikte ıdare v• lbale Komisyonuna mİıracaat· 
lara. "2461,. ''5328,, 
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1 LTA ATI G CERKE 
l.tare e devrini• tarlbl) 

j Gece Yaşayan lstanbul : 5 

Barlarda Garsonlar Es
negerekSinekAvlıgorlaı ,. Her hakkı ·<llE:::::!Cl~~C> Yatan : Zl11• Şakir <81!im:m:.i_lli'a_ .. llll __ .,.1Ş 19185"' 

üyükK 
SaygıFe 

ndaıia Halkın Gö terd·ğ· 
a·çe esiniYerlere eç·rmişti 

Ve bar kızları, ana baba zorile görü
cüye çıkmıt geçkin kızlar gibi so
murtuyorlardı 

lıte bu sebepiedlr ki, Sivas 
•alial Peı\t Paşanın odasında, Ali 
Galip Beyle fi ron ona uygun 
olanlar, Mustafa Kemal Pa anın 
neredo ve ne suretle puıuyn dü9U
.rlilebileceğlnl müzakere ederler
keu Tokattaıa çeklleu telgraf gel
mif, vali RCflt Poıaya veramlı; 
bunu gfiren Ali Galip Beyle 
taraftarları, ortalanna bir yddmm 
dD~mnı gibi aenemlemiılerdl. 

Muıtefa Kemal Paıanın ıehre 
yaklaımaıı herine, aakor kıt'a
Jarı ıehrin methallne çıkmıılar, 
lıUkbal rHml ı,ıu tertibat almıt
lardL Bunu duyan ıehJr halla Ut 
Etraf, oanaf •• tllccular da ia
tikbala kovmuilar; caddenin iki 
tarafına toplanmıılardı. 

Mustafa Kemal Pqa, Ntımune 
clftlJğl CIYBr10a yaklaıırken, Ib
rahim Tali Bey tarafından kar-
ıılanmlf; çiftlik b bçeainde biraz 
lıUrahat edilirken Slvaıta cere
yan eden hAdiıatı anlatmıfb. 

Mustafa Kemal Paıa, biran 
eYYal ıebre girmek •e kendiıine 
suikaatte bulunmak iateyonlerin 
karşııına dikilmek latemtıtl. Tam 
otomobHJere binflecej'l xoman, 
Vali Reşit Psıa da Kelmif; 
•Jıtikbal hazırlıldannın ikmali Jçfo
blraz daha istirahat edllmeıinl 
teklif etmiıti. Fakat bu kadar 
utirahaH kili göreo Muataf a 
Kemal Pap: 

- Yarım dakika dahi Jıtlra
hate ihtiyacım yok. Derhal ha• 
reket edecettz. 

Demft; Rcıit Paıayı kendi 
otomobiline alarak, hareket em• 
rlnl ••rml9tf. 

Şehrin methaline geldllderl 
zaman, orada \•aziyet almış olan 
asker ve zabitlerin Muıtafa Ke• 
mal Pqayı candan bir tuim ile 
eellmJamaluı, ve halkın coıkun 
bir tezahürat Ue karıılamalan; 
Ali GaUp Beyle taraftarlarına 
•aılyeti tam bir boligatle wb 
etmiıtL 

Mustafa Kemal Paıa, doğru
lıolordu kumandanlık dairesine 
l(itmif; orada de mütat olan a1-
keri merasim icra edildikten son• 
ra, Ali Galip Beyle maiyetindeki 
[Erkim viliyet namı altındaki) 
fedat çetesini gormek lıtemlıti. 

Daha bir saat evvel, Mustafa 
Kemal Papya kuracaklan puıu
nun temla edecafl menfaatin 
neı'eıile melnlr olan bu adamlar; 
ıimdi renkleri eap sarı keıUmiı, 
bUyük bir eadlte ve telit içinde 
kumandanlık dalreainden içeri ıl· 
rlyorlar; ve lılç tOphesf:ıkl dayak, 
hakaret ve hettl ölUm korkuıila 
tiril tirli titriyorlardı. Fakat bu 
titremeleri, beyhude idi. Çnnkn 
ıu anda bu Mffl ruhlu adamlar
dan herkes o kadar lğrenmekte 
ve tiskinmekte fdikl, laJç kJmH 
onlara parmaklarımn uclle bU. 
teması akıllanndan s•çirmemak
telerdi. Hattı Muıtafa Kemal 
Paıa bile, bu kabbece hueketJe
rlnl yllzleriae prpmak Ye huzu
rundan konukla iktifa etmlftL 

Ali Galip Bey; bu acı haka-
rotten ıonra. mah.r m b.yanats 
olduğundan hahaetmı,. gece hu
zuruna kabulllnn Mustafa Kemal 
Paıadan rica eylemlttL 

Mustafa Kemal Paıa, bu ricayı 
reddetmemiş; o gece Ali Galip 
Beyi dinlemlttl. Bntnn hayatı, 
ıUfli ihtiraslar peıinde koımakla 

geçen Ye nihayet bu suretle de 
ıönen (1 J bu adam, Mustafa 
Kemal Pavaya birçok teminat 
verdikten sonra: 

- BenJm hareketlerimin zahiri 
cihetlerine ehemmiyet vermeme-
nfzJ rJca ederJm. Elizlz valiliğini 
kabul etmekten maksadım, ancak 
ıizio noktainazerınıza göre hizmet 

[1] Bu muhteriı adam, memlekt· 
ti terko mecbur olduğu zaman, Ro
manyaya iltica etmlı ,.. bayun 
tlcaretlııe ılrJııniıU. Köıtencede hua
retli bir pa.zıırhk eınaaında birdenbire 
vefat etmiıtir. 

etmekten lbarettlr. BuradaDbililtl• 
zam tevekkuf etUm. ÇUnkü hem 
ıJze makıadımı izah etmek ve 
hem de sizden bizzat talimat 
almak f &tedlm. 

Demiı, ve bin bir tUrlO dellI 
sıöstererek Mustafa Kemal Paıayı 
lknaa uğraşmıştı. Fakat ne çare ' 
ld blru sonra zuhura gelen hAdisat, 
bu adamın Ttlrk mUletine ve Türk 
milletinin bayır ve menfaatine ça· 
lııanlara ne bUyük bir düşman 
olduğunu, son defa olarak bir 
daha göstermiıtl. 

(.Awkaaı .-ar) 

Gece yarıaını bir aaat geçiyor. 
Henüz tam mevsimi saydmıyan ıl· 
maların son seanslanndan ve henUı 
mevılmleri geçmiyen açık yaz 
gazinolarından çıkanlar çoktan 
yerlerine dağılmışlar. 

Fakat uykuyu zevk ıayanların 
rllyalara daldıkları bu saat, 
Beyoğlunun geceyi yaıamıya hat
ladığı •akittir. 

Fakat Beyoğlunun bu saatte 
aııl uyanık olan tarafları sade 
cadde OıtUndekl aababçı kahv .. 
lerl ıahahçı mahalleblcllerJ, sa· 

fstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden: 
EyUp Malfye ıubeıl çevresinde olup ıuılarmın oturduğu yer belli olmıyan arsalarm yerlerile tadilat 

komisyonunca konulan klymetler ajağıda K6ıterilmiıtir. 
Bu kıymetlere yarından itibaren bir ay içinde temyizen itiraz edilebileceği arazi vergiıl nlzamname

ıinin 34 nctı maddesi delAlatlyle hukuk uaul muhakemeleri kanununun 141 ve 142 nci maddeleri mucl· 
blnce ilin olunur. 

Mshellesl 

Ali paıa 
Davut ağa 
Topçular 
Takyecl 
Cezri Kaaım 
Ceı.rl Kasım 

Takyecl 
lalim bey 
islim bey 
IılAm boy 
Baba Haydar 
islim bey 
Baba Haydar ,, u 

Tak yed 
Otakc:ılar 

Rami Cuma 
Zeynep hatun 
Rami CumQ 

•• 

Soka§'ı 

Kuru kavak 
Davut ağa 
Kııla 
Kıyas C. 
Çömlekçiler 
Zal Mahmut 

Kıyaı 
Bahçe çıkmazı 
Kanun 
Kanun 
Sofular yokuıu 
Kanun 
Mektep 

Otakcılar ' 
Otakcılar 
lbrahim ef. 
Gümlit 11uyu 
İbrahim ef. 
Dere 
Kabrlıtan 

Baba Haydar Bahçe çıkmuı 
" " Mektep 
" " KAhya çakmazı 

.. .. 

Ktzıl Meaclt 

Rami Boınıl& 
Topçular 

Kaçık kn, 
lıllm Bey 

Aıcı bap 
islim bey 
Naz perYer 
Korucu MaJı. 
met çelebi 

Lllm bey 
Baba Ha)"Clar 
bllm bay 
Rami Boıaak 
lalim bey 
Korucu 

u 

Mektep 
Klhya çıkmazı 
Mektep 

Kızıl Mescit 

imam 
Kqla 

latan bul 
Kanun 
Mehmet aj'a 

Cami ı•rlf 
Kanun 
Naı: perver 
Ay•anaaray 

Mektep 
Yeni çeıme 
"lakaJm çıkmazı 
Mazhar bey 
Kanun 
Ay·nnaaray 

il .. 
Sofular Boıtan 
Babı. Haydar Matrabl S. 

Korucu Ayvaoıaray 

No. 

19 
2 

40 
7 

74 
JJ 
15 
19 
7 

12 
25 
17 

6 
15 
13 
81 

115 
60 
23 
57 
17 
10 

6 
56 
7 

60 
g 

54 

49 

6 
22 

7 
J6 
16 
16 
T 
17 
11 
32 
54 

4 
36 
2 

24 
32 
20 
16 
18 

32/1 
14 

58 

Cfnıl 

Araa .. 

.. 
u 

il 

" 

il .. 
•' 

u .. 
" 
" 

.. 

.. 
u 

.. 

.. .. 

.. 

.. 
.. 

•• 

.. .. 
il 

•• 

" .. .. 
., 

.. 

Mükellefin Kıymeti 
lemi Lira K. 

Safi~·e 375 00 
Zenciye ferah kadın 34 00 
lııtifan han cı Filip 00 00 
Gonca gül 85 00 
Kalomet Ağavnl 207 00 
Şeyh Muataf a 92 00 
•~ Selahattin 
H~sey:in u ;ta 115 00 
Zihni ve validesi 36 80 
Cemal 182 00 
Karabet J 1 O 00 
Ağavni Oduky1 28 80 
Ojeni 30 00 
Ohaanes 57 50 
Eft.k kadın 17 00 
Mehmet Şemi 230 40 
iffet 22 80 
Abdullah YeresesJ 25 00 
Ayşe 10 00 
lsmail 1-00 00 
Hacı Hasan 30 00 
Malatyalı Muharrem 40 00 
ve Fatma 
Karnik oğlu Karabet' 90 
Ka::ıtarcı All Mihran 180 
Bahkcı Diren 39 

00 
00 
00 

Agop Kalifik 
Aznif ve Serlda 
Pilavcı Hıristo 

Pruşen, Furat 
Erzuhl 
RemzJ, Hulüıi 
Şaziye 

180 00 
39 00 

J80 00 

180 00 

Bosnalı Nuri •erHcai 88 50 
Emine, Zekiye, HOa· 15 00 
nü çavuı Marko 
vereaeıJ 

Sultana •• Pa•!l 
Mersla 
Haaan Hnseyln 

Osman •e Hıfzı 
Mihael evlatları 
Fitnat Ye Kıymet 
Semiha ve Galip 
pata 

Agop 
Zekiye Hadlçe 
Siranoı ·.e aaire 
Arif ağa 

100 00 
7 50 

30 00 

24 00 
110 00 

56 00 
400 ()() 

Siranuı 'te Mıa-ırdıç 
Recep uata 

31 50 
345 ()() 

17 60 
158 ()() 
100 00 
17 25 

Recep usta 

" " 
Velo 
Zebra •• Niza• 
mettio 
Hacı Muataf a •• 
ana• Zeliha 

30 
34 

1500 
25 

00 
50 
00 
00 

34 00 

Niıbetl 

1000/5 
" 
" 
u 

.. 
.. 
" 
" 

" 

il 

" 

" 
1000/5 

" 
" . .. 
.. 
•• 

" 
.. 

.. .. 

.. .. 

" 
" 

.. 
" 
" .. 
" 

1000/5 

Vergiıi 
Ura K. 

1 ss 
17 
45 
43 

1 04 
46 

57 
18 
91 
55 
15 
ıs 

29 
8 

1 15 
11 
12 
5 

50 
ıs 

20 

45 
90 
19 

90 
19 
90 

90 

44 ' 
8 

50 
4 

15 

12 
55 
28 

2 00 

16 
1 73 

9 
79 
50 
8 

15 
17 

15 00 
J2 

17 

Yazan: Naci Sadallalı 
bahçı pastanelerl, aabahçı lgkem• 
becilerl değildir. 

Ve Beyoğlunun Hbahçı !kahve
lerindeki, sabahçı mahalleblcile
rindekl, ıabahçı paıtanelerin• 
deki, aabahçi lıkembecllerlndekl 
hayatım görmek için, yıllanmıı 
bir gece kurdu olmıya lUıum 
yoktur. 

Buralar, ruhları yara11la1ml1 
zevk dUşkUnlcrfnce biler aıağf 
yukarı malumdur., 

beyoğlunun asıl aOlmlye değer 
tarafları herkealo aöremedJji 
sıb:IJ köıeleridlr. 

Bu köıelerin içlerine glrebll· 
mek, ve lçyü:ılerlnl anlayabilmek 
birçok gecelerimin uykusuna •• 
rahatına mal oldu. .. 

Bu serf ye başlarken, birkaç 
tene eYvel günlere• yazdığım 
Beyoğlu barlarına yeniden uğra• 

mak niyetinde değildim. Fakat 
o Aleme ıadakatle deYam eden 
Bazı bildiklerim bana, barlara yapa~ 
cağım bir ziyarette haylı yenlllkler 
göreceğimi söylediler. 

Ve bu ıözlerin uyandırdıtı 
tecesaUı beni, taniyelerlni tut· 
mıya mecbur etti. 

Ayın ilk günlerinde ve tatil 
gUoUnün arefe gecesinde uğradı· 
ğım barda oturacak boı maaa 
bulamamaktan korkuyordum. 

fakat içeri airdiğlm zaman, 
bu korkum, ha)'rete çevrildi: 
ÇUnkn kapı diplerinde esneyerek 
alnek avlıyan garsonların yekunu 
garip garip dllşl\nen mOşterilarln 
mıktarından fa2.la idi. 

Hele yolunacak mDıterilere 
ayrılan yerlerde kim&eler yoktu. 

Biramı açan garaonu konllf" 
turmak, ıuıturabilmekten çok 
kolay oldu. MUıterl ke1atlığı, 
biçareyi, . bir dokunuıta bin ah 
duyuran kiaei fagfura döndUr
mUıtU. Üç yıl önceyi haaratle 
andı: 

- Nerede dedi, nerede o 
günler ?.. MDıterllerin içinde on 
kuruı birden bahılş verenler 
yardı. Şimdi en cömert bildikle
rimiz beaap puılalarmda yan 
yarıya ııkonto iıtiyorlar. 

Barların mOtterf siz kalmaaında, 
alaturka muılklnin radyodan 
kaldırılması da epey rol oynadı. 

ÇUnkü menedilen ıeyin kıy
meti artıyor. Şimdi herkesin 
merakı ; yakında bUtU bUtUn or
tadan kalkacağı ıanılan alaturka 
mu11ikldlr. Eskiden kıaa bir ke
man taksimini dlnleyemiyen caı• 

bant çılgınları, buglln inceaazh 
yerlerde sabahlıyorlar. 

(Sonu Yar) ) 
•• llıi&lt...... .. -sı::ıtırı • -------------

BugUn 1 P E K da 
En nefiı orijinal danaları, tarkıları 

ile bir bota gGrııçlılnia aıklarıaı 
H tehlikelerle dolu hayatını 

ıö.teren milıteHa film 

İSPANVOL 
DANSÔZÜ 

Franıııca ı6zl0. Oyaıyanlar ı 

Frances Drak-Georges Raft 
Ayrıca : Paramount dlnya 

haberleri n 

Tenis dersleri 
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Biat Denlzlerind< 
Yazan: 

M. Turhan Ttlrkler 
Hadım Süleyman -Piri Belı· Murat Reis 

Piri Reis, ikinci Hint Seferinin Açıl
ması için Emir Almıı Bulunuyordu 

Ptrl Reiı onların yapmadığını ra· 
pıyor, dayıılle kendini ölçüyor, 
Barbarocla bil' boyda görünmek iı• 

t'yor. Sapıtb desem değil. Akla 
evvel kitidlr, kolay ko?ay 
Llk\n ı6ylenltine 
bakınca aklı da 
1erlndedlr diyemi• 
yorum. Eter bu 
kafada giderse bir 
glln kendine yazık 
eder. Çünkil ka· 
hına ıığmayanlar 

kapıı• kalırlar. 

Selman Reiı, 

ıililh ıarkadaıanın~ 
bu duıllnceılni ~ 
dotru bulmu· 
yordu, Piri Bey· 
den yana çikıy· 
ordu. 

- Bot yere / 
ılnlrle ni yor ıua 
kard•t diyordu,' 
bizim bey eıi 

az bululunur in
all•rdendlr. Te-
mizdir, tertemi•· Recep alllh arkadatı &Uleymen Rel•e 
dlr. Eli ıibi 1cıregl •nlatlyordu ı 
de açıktır. Onun - Yallahl kerdef dlllırn durdu,. Kanım kurudu., 
dayıaına lmrenmealnl, Barbaroıu öraek Heri ıUrdOğlladen Piri Relı, donanma· 
tutup ylcelmek l•t•mealnl bot 18r• ya hareket emri nrdl, Adene yollan• 
meli. Her Türk deaiz9lılnla ruhuada dı. Fakat Poriekizliler, Türk filosunun 
bir Barbaroı yltltlltl nrdır. l'lrt Ber ıelmekte oldutunq duyar dumaı 
detil, adı aanı timdi bellrai• olan laer ınuımuılardı, Adenlllerl 1azüattt 
lHeat de yann bir Barbaroı olablllr. bırakmıılardı. Piri Bey, TGrk bayra· 
Çlnkl Tilrktlrltr n Barharoaluı tına n Tark gGclne sayrı11zhk a6s· 
Tlrkler yetiıUrlr. terenlerln elebııtalarını cezalaodararak 

Recep Reiı blr tOrll fikrinden ilbay Belaramı Jlne yeriae oturtarak 
dönemiyordu, haykırıyordu.. Ye kaleye uker, cepaııe bırakarak 

Piri Bey de bir Cezayir zapteder SDn11e dlSndl, latanbula bir l&ltıt 
al, karada topa Jelken kOJUp Jlrl• J'Hlp J01ladı, yaptıtı Hferla Terdlil 
tir mD, Akdealz albl bir deni• dalaa Hnuncu bildirdi. 

(Arkaıı •ar) bulup onu Türk yapabilir mit Bunlar 
dile kolay geliyor kardeı, ilkin kalk ---........ --.......... ·· ·• ,,,_ __ 

da bir ıına. o Yaklt g8rGrala ki Bar- yeni Netrlyat 1 
baro• olmak her ylfltla klra detlL 

Selma• relı rlHlmHytrek cnap 
'Hrirdl: 

- Sen n ben belki bu dedikte• 
rlal yapamayız. ÇGnkD kendimizi 
ııaadık, nt oldutumuz• aaladık. Blı 
OlH olaa, tek ıeml ile iç bet dlımaD 
••mlel batırabiliriz. Kanea atıp rampa 
edenek tek batımııa oa dDımıuıa 
.aldırmaktan ye oaları sıadırmaktan 
enel Allah aerl kalmayız. Biılm 
deterimlz b• kadardır. Llkln Piri relı 
baıkadır. Onun damirlarında Kemal 
reiıla kanı var. Yeriade o, başlı ba• 
ıtaa bir duiı ke1lllr, donanmalar 
yıkar. Buıaa lnanmalı11n Recep. 

Ve ıonra clddlletU• 
- Onun dlmen kadar, pala lıa• . 

dar kalem de kullandıfıaı uautmL 
Kalem, fırtınadan 11rk~ttir, iki ylzll 
u.turadan kealdadir. Oau ne Kemal 

Annelere 
Öğütler 

Çocuk Hirıeme Kurumu r•Hl 
IDerkezi JIDİ çocuklarıa, bir yaıına 

flllDHJI kadar na11l bakılacağını 
ajnten "Annelere Ôtlt,, Gn 1 inci 
aayıııaı tekrar baatırmıotır. Bu 8fllt· 
l•r birer aylık 12 tane 1aaidır. 

Ayrıca çocukların oaaıl besJenecetlnl 
ve mamalarıaın naaıl hazırlanaea.tını 

ötreten "Annelere 6tlt,, tla 2 inci 
Hyııını da baatırmııtır. 

1 ve 2 aayılı 6flltlerl lıtıyenlere 
Kurum paraaız o!arak rönderir, An
karada Çocuk E•irgeme Kurumu 
Genel Merkezi · Baıkanlıjına yazı ile 
adrea bildirmek yeter. 
_._._~ ' • • • - .. _ _ ıu-. ._s;'j<, ı • ı .. ......_. 

reis ele aldı, ne Barbaroı, 1aloıı Piri 
bey, uman buldukça a•mlyi bırakır, ( 
rahle batına ••çer, kalemle kueakla· 

Toplantılar, Davetler ) 

lııiz Mürettipler f'P biltik yaı:ar. Böyle bir bıtbuta 

can kurbaa. 
- Ya kendial beyenmHlne aı 

derain? 
- Vanıa, betenala. Hakkı nr 1 
- Alçak aanolla olmak a•rekmez 

ml?. Kendini betenealer keadileriai 
baıkalarına betendlremuler. 

- Pirit Bey öylHl de~i'. Onun 
ılnlrli bir gilnllnd• ıayledlklerlni ter1 
anlamıııın. Vazgel bu dedikodudan. 
Beye, ınıi ve HYJ• bHle. ÇbkQ 
a,aıımızdır. 

TUk MUrettlpler Cemiyeti 

ba,kanlllındanı Boıta bulunan arka
daıların heraun onlklden bire kadar 
cemiyet merkezine gelip lılmleriai 

y ıı zdmnaları. 

Ocak Kongrelerl 

C.H.P. Ka•ımkapaşa Oca· 
ıındanı Ocatımızın yıllık konrreal 
lS-9·935 pazar gUnD ıaat 10 da mer
kez Ocatı binasında toplanacaktır. 
Ocatı mıza bağh arkadaıların g81te· 
r tlen 1&3tte gelmelerini dileriz. 

lote bu durumda idi ki Sü~eymaa 
Paıanın daha bir yıl 8nce ele geçirdiQ'l 
Adan ıehrinin yeril halk t.uafından 
ylae Portekizlilere tea'im edi iti, libay Kızılay Kurumu Bir Mü
Bellramm uzaklaımak zorund1t kaldıfı 
duyuldu. Piri Bey, hAdiaeyi latanbula 
yazmak fikrinde idi. Rrcep Relı, 

araya glrdl: 
- Bre Bey, dedi, GnOnO yGceltmek, 

dayına benzemek için fıraat araraıa. 

Aradıtın fıraat ayntına aellaae de 
tekmelenln, Şu lfl lstanbula 1azacak 
ne yar? Bin remi1e, ulat Adene, At 
topu, •ur yumrutu dlımanı, kurtar 
memleketi. Sonra dilen ~n lıtaabula 
bir detil, yb kltıt yolla. 

Slle1m•• Rela de a al •llllaasara 

ıamere Veriyor 
Eyl6lun 20 inci cumarteıi aecHI, 

Fenerbahçedekl Belva raılnoıunda 

aabaha kadar ıürecek bir müumere 
•erllecektlr. Bu ıoabahar mlaamereal 
Kadıkay, Haaanpafa, Kızılay Komu· 
nu tarafıadan, haıılAtı ha11rh itlere 

· tahıiı edilmek Gzere tertip o!un· 
muıtur. Menfaatlerini her ı:aman aı
tln tutad HD'atklr Deniı Kızı Eftal· 
J• n kemani Sadi bu mlıamere 
,,.,ra••• ... ,ı.ı .. tlreMklerdlr. 

SON POSTA 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Ç1ı1mra 11orgu hikimi Nazif batdazı 
MUr•k- Zahide, Erenköy Beybaıı 
kepli ıokağı Pnll oğlu Lan· 
Kelam droıı, Kadıkö7 llkmektep 

Sabahat Aka, Buna DarUlharir oad· 
desi çukıır aralık N o. 3 te K!ztm 
Noyn, Boğazi9i Uluköy mektep 11okak 
N o. 81 de Safiye Boni. 

Lıtanbul 15 inoi mektep ıanıf 5 ten 

1 
Dolma 1 Kamran Bingöl, Kasta-
Kurtun monu posta telgraf kon-
Kalem trol memuru Vecihi kızı 

Perizat, Samatya ıoğukearnı9 ıokak 
No. 4 te Mahmut yıllar, Adapazarı 
Gıu:i ilkmektep mezunlarından .M. 
Hilmi, 1.tııubul kız liusi D/2 den 766 
Handan Fnzi. 

Nığde avukat H. Sabri oğlu M. 

loruncakl Fethi Ünaal, Kartal .Mal
tepe jandarma mektebi 2 inci büyük 
k~mandRnı ~eref vn ıntaaile M. Memun 
Sı v~• Bezirci kar~kolu karıısı No. 21 
Lelııbe Olcayto, Rumelikanğı 40 ınoı 
mektep 30 Huhsar. 

Beyoğlu Aynalıçeome aııklar cad· 
desi No. 97 de Selmn, 
kız ortamektep 792 Ma
cide, Teşvikiye Ihlamur 

No . .J te Suna. 
lstımbuJ 44 üncü mektep A/5 ten 

Muhllra Hicri, Uzunköprü .Bezaz 
Mehmet Sabri kızı Rü-

defterl küye, Kandilli kız lisesi 

~o. 456 Mualla Pekcan, Antalya itfa· 
ıye ıoförll N. Özmen kızı lsmet Ye-
n~~apı yahboyu No. 174 Yusuf, Bakır
koy İstanbul oad, Hüradam ıokak No. 
3 te Adnan Tahir, Ankara Cebeci 
demiryolu bahçe Özgür ell"r sokak 
No. 8 te Bedia Onur, Gelenbevi or• 
tamııktep A/1 den 882 Kadri. 

latanbul 19 uncu mektep Nermin, 
Boya Ankara lnöntt mahallesi 

kaleml Omağ ıokak U/28 Sıtkı 
Paşa bahçe Kırali yal ısında Yaşar .MU~ 
nevver, Ankara Çımkoya binbaşı Ze
ki oğlu Muammer, Istanbul 20 inci 
mektep A/8 ten 83 Kamran Ozan. 

Tekirdat çukurçeşmedo hAkkal 
BUyUk HUse7in Ağa oğlu Meh-
Sulu met, lstanbul 511 inci 
Boya mektep 19 Necdet Şen-

ıör, Kütlllıya eara.y mahalloıi N o. 13 
te Özsungur, Beyüzıt camcı Ali ıokak 
Emine İhsan, Istanbul 44 üncü mektep 
271 Saliha Özdağ. 

Ankara Sü Bakanlığı harbiye dai-
KUçUk resi şube 4 binbaıı Şev-

aulu ketten Ercüment, Fatih 
boya Hüsambey mahalleai bil· 

ytik karaman cad. No. 46 da Salih, 
Ankara maliyesi lora memuru İbNhim 
oğlu Kemal Öztunç, Ortaköy Kalbur
cu ıwkak f\:O. 79 da Halil, Beşiktaı 
akaretler ~ai rnedim cad. No. 69 bin· 
başı Hı.ınıdı kızı Nermin. 

Su'lanahmet İstanbul apartımanı 

1 Kart 1 42 de Nevit Sezen, Ou· 

muriyet ortamektep 27S Hüsnlre. Ka
dıköy Pazaryolu t\:O. 83 te HaH.n 
Ankara Bozkurt mahallesi ortaııokak 
No. 7 de Emel, Ankara Demirtaı 
mahııllHi Hacımuaa cad. No. HO da 
N. Ceylan, Balıkesir börekçiler ma
hıtllesi doğumevi sokağı No. S te Ziya 
Ankara Çankırı ca.d. Hasan kardeşler 
mahrukat deposunda Necati, Buraa 
Hacılar mahalleei 1brahimpaşa eokak 
No 15-13 te ( İAiro yoktur), lzmir 
Bornova. pulcu Mustafa oğlu Yaşar, 
İzmir Türk Hava Kurumu İzmir şu
bt1I Bedia Eymel, Kırkağaaç No. 54 
te Ziya Günay, C11küdar tabaklar 
mıhallHi cami •okak No. 16 da Kud· 
ret Güler, Üsklldar maliye ıubesi tah
sil memuru Şevki Öztürk vaııtasile 
İbrahim Yapıla, lzmir uzunyol Rum
kuş çıkmazı No. 16 da Bürhan, 

Ankara Ç~lebi Oumuriyet fırını 

1 D•fter 1 yanında No. 16 da Or

han Öıgören, Ankara Hacıbayram 
H üaeyinıazi çıkmazı N o. 1 de Güney 
Aktunç, Kütahya jandarma mektebi 
1 bölUk kamuLanı önyüzbatı Remzi 
oğlu Ercan, Eskiıehir lımet İnönü 
mektebi 11nıf J ten 839 Mualla, Gazi 
Oımaopaıa ortamektep sınıf 1/E den 
540 Suphi, Polath mektebi ıınıf 2 de 
Dilhan, ·Ankara Çankırı cad. Atıfbey 
mahall111No.119da Kamer, Ankara Hacı 
bayram hükumet cad.No.62 de Kevser. 

·-······························-··························· 
Beılktaı 411

---. 

DİKİŞ VURDU 
Talebe kaydına baılamıştır. Mektep 
1erılıl IO Eyltilde açılaoaktır. Biçki 
ve .an'at öğrenecekler bu aergiyl 
ıörmılidirler. Serb11Ulr. Talimat 
gönderilir. .A.kaıetler 64 N o. 

Telefon ı '8687 

EylOJ 15 

MÜSABAKALI 

BiKAYELEB 
L----------------·-- Fran•ı:ıcada• _____ .. 

3ir Esrar 
5-

Komerıal sokatında otel lıle
ten Torrlani adında bir adamla, 
onun ganonlarmdan biri, bunun 
üzerine ıu yolda tahltllk ettiler: 

- 10 ilk kanun gUnU saat 
3,30 da, otelin umumi salonuna 
kılıkı•ı bir adam girip bir çay 
ıımarladı. Tatlı dilli ve geveze 
idi. Çayı getiren garaona, yakında 
meıhur olaca~mı ye tellin bek· 
lenmedik bir tecellisi sayealnde 
son derece zengin olacağım ıBy• 
leylp, daha da bir hayli övUndil 
durdu. 

Henüz otelden çıkıp gitmlıti 
ki, garson, onun ıemsiyeaini unut· 
tuğunu farkettl. Arkaıından kot· 
turdu, fak at yetişemedi. Bunun 
Uzerinet otelci, şemsiyeyi kendi 
yazıhanesine kilitledi. 

Derken, h7men hemen bir 
hafta aonra, 16 ilk kAnun Sah 
günü, saat bir sularında, aynı 

kılıksız adam bizzat otele gelip 
ıemıiyeslnl aradı. Oglln de ye• 
mek yedi ve a-arsonla uzun uza• 
dıya konuştu. 

Gerek otelci ve gerek garao• 
nun tariflerft bayan KerfOY ile 

Almanın vermiş oldukları eıkile 
tamamile uyuyordu, 

Fada olarak, maktullyeti iddia 
edilen ve o zaman g6ze çarpacak 
derecede sarhoş olan bu adam 
kapıdan çıkar çıkmaz, garson, 
onun yemek yemiş olduğu maH· 
nın altında, hepsi de Vllyan 
Kerıova hitap eden birtakım 
mektuplarla aair evrak dolu bir 
cüzdan bulmuıtu. 

Otelci bay Torrlanl bu cUz· 
danı mahkemeye tevdi etti Ye 
içeriye tekrardan celp edJlen 
Kari Mililer, bunun, ulı doıtu 
Kerıova ait ol,cluğunu derhal 
tasdik eyledi. 

Bütlln bunlar, lttihamı iyiden 
iyiye saraacak mahiyette ıeyler• 
dir, değil mi? 

Bununla beraber, mektupla 
verilmiı olan randevuyu, gardaki 
mUlakatı ve o akıamld sisli ha· 
vada iki buçuk aaatllk bir vaktin 
naaıl geçirildiğini izah etmek 
lazım geliyordu ... 

Sanki, beni sabıraızlandırmakla 
haz duyuyormuı gibi, ihtiyar, 
oturduğu köıede bUzUlerek, söz· 
lerine uzun bir fasıla veredl. 
Elindeki a:cim parçaaının düğüm• 

Meraklısı 
r-
H e diye 

L 

Veriyoruz! 
" Son Posta ,, eYnlki günden 
itibaren şu ıütunlarda bir seri 
müsabakalı hikaye neşrine başladı. 

Bu hikayeler, beheri 3, 4 gün sür
mek üzere 12 tanedir. Her hlka
yenin sonunda o hiklyenia netioe· 
aini kari tahmin edip yazacak ve 
12 ıini birden adrea ile birlikte 
bize yollıyaoıı.ktır. Hikayelerin ne· 
ticeleri, 12 nciıi bittikten hlr 
lıafia sonra neıredilecek ve tah
minlerinde en çok iıabet edenlere 
birer h&dlye verilecekfü. Bu bedi· 
yelt>r ~u sıtretle iakdim edilecektir: 
Blrlnclyeı Bir gümü§ kol aaati.. 
lklncife ı ,, ,. cep ıaaü 
( kadınsa çantası ). 

OçUncUye: Blrfotoğraf maklne1l 
Onuncuya kadar birer maaa .aaü 
onuncudan 20 noiye kadar birtr 
mürekkepli kalem, 20 noiden 
ıonrakiltıre muhtelif küoük hedi
yeler ... 

lenmedik yeri kalmamııb. 
Nihayet, yeniden ıtsıe bqla· 

yarak: 
- Sizi temlo ederim ki, dedi, 

daha o zamandan, bu itin ell'arı 
benim için gün gibi aııklr idi. 
Hattı, hlkimln, maznunu akbıara 
sıkı bir sorguya çekmekle hem 
kendi Yaktlnl hem de benim vak• 
timi ne diye boıu boıuna kaybet• 
tlrmekte olduğunu kendi kendlm
den soruyorum .• 

Maznun Franalı Smethörat, 
tamamile uyanmıf, hlkimln ıo,. 
ıularına peltek Ye biraz da çetrefil 
bir lisanla cevap veriyordu. 

Kerşovun hikAyHlnl sUkünla 
tekzip etti; •• hiçbir Yaldt Barker 
adını taıımadıtım Ye hiçbir katli 
hadisealne 6mrllnde karqmadıtım 
s6yledl. 

HAkimz 
- Peki. canım, amma .• Decllı 

Kerıovu elbette tamyordunuı ki 
kendisine mektup yazdınız? 

- Affederalniz, ben ne Ker
ıovun yllzllnll ıördtlm, ne de 
kendlılne mektup yazdım. Yemin 
ederimi 

- Naııl? Yazmadınız mı? Bu 
pek cllretklrane bir iddiadır. 
Zira, yaımıt oldutunuz bu mek
tuplarm iki taneıl elimdedir. 

(Arkaaı var) 

wususf ŞA~TLAl21MIZI 
GiŞEl[RiMiZD(N S0'2UNUZ 

OlANT~~ ~AN~ONJ~ 
l(ARAl(ÖY PAl.AS-~LAL[MCi MAN 
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J5 Eylül 

DENIZYOLLARI 
işletmesi Müdürlüğünden: 

Bu eene Mayıs'dan itibaren aabıa çıkarılan tenzllAth halk 
blletlerile al dit - dön Ot biletlerinin f iat ve bOkOmlerlade ıayıa 
yolcularımız lehine yapılan tadilAt •taiıda ilin olunur ı 

HALK BiLETLERi: 
1 8Jrlncl mıntaka bileti alanlar Marmara bayzası dahilindeki 

iskeleler araunda 45 gUn, lkiDcl •mtaka bileti alanlar 
bmlr ile Samaun ara11ndakl blltGa bkelelerde iki ay •• 
Oçllncft mıntaka bileti alanler Türkiye aalılllerlnde npurla· 
rımızın uğradıiı blltUn iıkeleler araaında llç ay mBddetlı 
seyahat etmek hakkım haizdirler. 

• Birinci mıntaka blletluiain f!ata : Birinci kamara 1500 
.ikinci ,. 1000 
Güverte 500 

· ikinci mıntaka bllıtlerlnln fiah ı Birinci kamara 4000 
ikinci .. 3200 
GUnrte 1000 

' ~nen mıntaka biletlırlnln Hata ı Birinci kamara 5500 
ikinci ,. 4700 
GUkerte 1500 

Yemek bedeJlle nakliye YH&İre resimleri yolculara alddir. 

GiDiŞ ·DÖNÜŞ BiLETLERi 
Muayyen iki iskele arasında yUıde yirmi hnzllltlı gldlt • dönOı 
biletlerinin mllddeti 30 gDndın 45 güne çıkarılmııtlr. Milddetl 
zarfında dönmiyen yolcular alta ay zarfında müracaat ettikleri 
takdirde yalnız dönOı kıamına ait tenzilAt geri alınmak ıartile 
biletleri muteber sayıhr. 
Gidiı - d6nftı bileti alan yolcular bllıtln dönUı kısmı ile gerek 
idaremize ve gerek Y apurculuk Türk Anonim Şirketine mensup 
vapurlarla dönmek hakkını haizdirler. 
Bu tadU•th biletler 25 EylOl 935 den itibaren her yerde 
satılacaktır. 

Fazla tafıllit fcin acınta)arımııa mOracaat edilmeai rica 
olunur. u5s2ı 

MÜDÜRiYET " 

' 
l•t•nbul Beledly••I lllnları 1 

Keıif bedeli muvakkat 
temioab 

Çatalcanın Nakaı klSy mektebi tamiri · 
Kadıköy 35 inci mektebin tamiri 

40 
132,37 
105 
249,34 

6 
19,80 
15;75 
37,40 
23 
32,82 

Beyoğlu J 5 " " u 

.. 7 .. •• " 
Çataltanan Karaburun mektebin tamiri 
Çiçek pazarında Haseki Muatafa ata mek• 
tebl tRmlrl 

153,57 
218,81 

Yukarıda yazıla olan mektepler tamir ettlrllmık ayn ayrı pa• 
zarlıta konulmuıtur. Keılf evrakı levazım mUdUrlUğOnde g&rlllllr. 
Pazarlığa girmek fetiyenler hizalarında gösterilen muvakkat temi· 
nat makbuz. veya mektublle beraber 16/9/935 paıartesl ıtnn ıaat 
11 de levazım mlldllrlllğOae mtıracaat etmelidir. (i) (5591) . ~ 

Karaajaç mUesseaah l~ln !Azım olaa 8 bla kilo benzin açılı 
ebiltmeye konulmuıtur. Benzinlerin hepılae 1840 lira def er biçil· 
mittir. Şartnamesi levazım mOdUrlOtDnde ı&rlllOr. Ekıiltmeye ılr• 
mek için de 2490 N. lı artırma Ye ekılltme kuununda yaz.ılı veıika 
ye 138 liralık muvakkat teminat makbuı Yeya mektublle beraber 
26191935 perıembe ıUnU saat 15 de daimi •nc8me11de bulun· 
malıdır. (5579) 

1 EmlAk ve Eytam Bankası lllnları 1 
Emlak Ve Eytam Banaaıından 

Satılık Ev 
Eıaı No.u Mevkii ve nev'i Depozito 

Mekıube 8 Kızıltopralda eıki ZOhtB paıa yeni Tui
lacı mahalleainde eakl cami ıerlf yeni 
ZOhtD bey ıokaiında eakl 13 mükerrer 
yeni 1 No. lı babçıll ahıap •~. 550 Ura 

Yukarıda izahatı yazılı ey pııln para ile ublmak Uıere açık 
arbrmaya konulmuıtur. Tafıllit için her ıUn, artırmaya girmek 
için de 27 eyllll J 935 cuma gOnU ıaat onda ıubemlze ı•lmelerL 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Balkan festivali dolayıılle BUyllkada Yat kulllpte Yerilecek ha• 

lodan avdet edecekler için 15/9/935 pazar günU saat 3 te, vı et· 
lencelerden geç vakit Iatanbula dönebilmek için de uat 21,30 Ye 
22,30 da (3) vapur kaldırılacak •• tekmil adalar Kadıköyllne ut• 
rıyarak köprnye gelecektir. 

Ba Yapurlarla ıeyabat edecek yolculardan tarife mucibince 
bllet lcretl alınacaktır. (5581) 

SON POSTA 

Speküliıyon Mücadele• 
sinde Tedbir Alındı 
( Baıtarafı 1 inci ylizde ) 

Bankalarının yeni kurulan mOı· 
terek mlleaaeseaıl, piyasadan der· 
hal mal almıya baılıyacaktır. 
Şlrkıt mUbay11ata baılayıncaya 
kadar piyasaya faıla mal döküp 
aebepılz yere flatların dllıUrülme
meıl lzmir Satıcılar Birliğine bil· 
dirllmiıtir. lzmir AylaYları Kamu• 
tayan bu dene toplaDbııada bu 
me11leyl ebemmfyetle menuubahı 
edeceklerdir. 

TAKVİM 
Gla PAZAR Hwı 
J0 1S EYLOL 938 133 

Arabt 1564 R•mf 1151 
I~ Cam.ahar E,t41 2 

---Glnet 11 18 ~ 40 
Otta • 48 ıı 09 

Allta• 12 -
Ya111 J .SJ 

fklacll g 21 ıı '2 lm•llı. 9 S6 

\.. 

18 20 
19 55 
3 58 

,,,J _ ... . ~ ·· ·· ···· ......................... . 
Her genç kızınl 

Bilmesi lazım 
Bir 

Annenin 
nasihati 

"Meyuı olma! Bu, birçok g._uç kız
ların baıına gelir. Yapılmaıı laıımıe
len 4eyleri yaptıkları için daha r:iyade 
fenalaıtırıyorlar.,, diyordu. 

Biliyor ki mahcublıetinin ıırnnı 
keıfettim. Münb11it meaamatı, ıiyah 
kabarcıktan •• ıararmıı bir ten oau 
korkutuyordu. Ona dedim: "Tenin 
gaynaaf maddelerinden tamamen ku,. 
tulmnk, cildini beyazlatmak ve gti
ulleotirmek için yalnız basit n 11 

manafl1 bir çare Vılrdır; 
Hemen bugünden beyaz renginde· 

kl ( yağııı ) bir tüh nya bir YHo 

Tokalon kremi aatın al, her aabah 
pudralanmaıdan evnl tatbik et, Ter
kibindeki aafiandıran beyaz.latan ve 
kuvntlındiren kıymetli cevherleri u
yealnde en oirkin ten ve cildler üze
rinde eayanı bayMt bir ıureUe icrayı 
teıir ıder. Yalnız üç rlln zarfındaki 
memnuııiyet~ah9 nelioeaioden memnun 
kaiacakıın. ,, 

Bu pek baıil tedbir aeyesinde bir 
çok renç kızlar saadete kAYuynuı

Jardır. 

Sayfa 11 

lstanbul Evkaf müd üriyeti ilanları 

Erzakın cinıl Miktarı ilk Tahmin edl· 
Kilo G. Teminat len flat 

Kepek 3500 9,19 3,50 
Kaıar poynlrJ 650 23,40 48 
Beyaz ,, 300 7,20 32 
Kuru faıulya 2000 21 14 

Ta. glln Saat Ekanı ... 
tekil 

'9/935 Pazarteal 15 Açılr 

" ., ti " 
" " " " 
" " " ., 

Un 1000 9 12 
" " " " Pirinç unu 1800 27 20 ,, ,, ,, ,, 

Nlıaıta 350 4, 75 18 ,. ,, ., ,. 
Kuru üı.Bm 2300 34,50 20 ,. ., ,, ,, 
Kuru kayı11 800 'l7 45 ., ,, ,, ,, 
Yumurta 66000 adat 54,95 1, il Hn. ,, ,, ,, .. 
Dökme ıaz 1000 16,50 22 ,. ,, ,, ,, 
Zeytin yağı 700 19, 43 37 ,, ,. ,, ,, 

Vakıf Gureba ha1tanesinin 936 ıeneıi Mayıa nihayetine kadar 
ihtiyacı olan •e yukarda nevi ve miktarı yazılı erzak ekalltme ıart• 
namelerin• ıöre ayrı ayrı göıterllmlıtir. Bu erıakan ne ıuretle ek• 
ılltmeye konulduğunu Ye hangi glln ve ıaatte yapılacağını ve ek• 
ıiltme ıartnamelerlndeki ilk tem'natları miktarı yanlarında yazıbdır. 
EkıUtme lıtanbul Evkaf Mlldllriyeti dalreıinde toplanan idare En
cUmenlndo yazılı iÜn ve saatte yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası Ye 2400 ıayıh 
kanununun 2 inci Ye 3 UncU maddelerine göre ellerinde bulunan 
belgelerle ticarethane namına ite gireceklerin itbu kanunda yaz.ıh 
ıartlar içinde noterlikten alınan vekAletnamelerle eksiltmeye gire
bilirler. isteklilerin yazılan glln ve aaatten bir aaat e'Yvel teminatla• 
larını Evkaf veznealne yatırmaları ve eksiltme ıartlarını almak ve 
görm~k Uzcre E•kaf Levazım ldarea:ne gelmeleri. 115352., 

* • 
1 - Takılın, Sıraaerviler, Sirkecimesclt So. 5 • No. ıı ev. 

. 2 - ÜQH\dar, Selimiall, Karakol So. 64/82 No. Jı ev. 
a - Aksaray, Haaekl, So. Başmak1şerlf tekkeıinin 6 - No. 1ı oda11. 
4 - Kaıımpaşa, SUrurlmehmet E. cami arasında 60/62 No.lı baraka. 

Yukarda yazılı mahaU.tr 936 • senesi Mayıa bitimine denlu ki· 
raya verilmek iızere açık arttırmaya konmuıtur, lıtekliler 26 Eyllll 
1935 Perıembe gOoO Hal on beıe denlu Evkaf MUdOriyetinde 
Varidat kalemine sıelmcleri. u5595,, 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
MahallHI Mevkii Clnıl 

Metre 
M. 

Lira 
Pendik Çamlıkta Harapça ahıap hah· 480.50 

çell köık alt kat ( 1) 
oda (1) kiler (1) heli 
lat kat: etrafı kori-
dor (1) oda (1) sandık 
odası ( l) hela, 

Beher Muhammen 
Metre M. kıymeti 

L. K. L. K. 
00 00 960 00 

Boshnca Y enikarlyye Tarla 2060 00 00 209 00 
Yukarıda yazıh iki tane taııtsız malın bir ay pazarhlc usuliyle 

7 /10/935 pazartesi ıUnU aaat birde ihaleleri icra kıbnacağından 
lıteklllerln depozito makbuzlarUe Kartal malmtldürlUğilode mUte-
şıkkil ıatıt komisyonuna ıelmelerl. (5597) 

İstanbul Telefonu Direktörlüğünden: 
Muvakkaten kullanılmakta olan ve ıa bık telefon Şirketi tara· 

fından tab' ettlrilmlt buluaan tabıildar makhuzları badema kullanıl
mayacaktır. Tahaillt Poıta T. T. Iatanbul Telefon Direkt&rlliğllnce 
yeniden baıUrılmıı olan Ye 11 EylUI 935 tarihinden itibaren mer'i· 
yete konulan makbuzlar mukabilinde yapılacağından abonelerin 
Şirketin eıld makbuzlan Ozerlne tediyatta bulunmamaları ilin 
olunur. u5599,, 

.. /...__ _____ (~a ot C,ANkAıt 
• 

-



Vadeli 
Mevduata mukabil 

\ 

Her av faiz veren 
ADAPAZARI 

TURK TİCARET BANKASI 

Para sahiplerine 
Büyük Kolaylık1ar 

Yapıyor 

Eğer Bankada Paranız Varsa: 

ihtiyaç Halinde-Vadesi Gelmeden 
Avans alabilirsiniz 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden : 
Clnıl EHıfı Miktarı Tahmin MuYakkat teminat ihale gllnU 

bedeli akçaaı 

L. Ku. L. K. 
Odan Rumeli m•tHL l 72 Ç. 412 80 30 96 25/9/935 
Mangal k8mllrfl. Sinekli veya ÇerkH ktSyD. 3200 K. 112 8 40- " 
Kok kömDril Dolaabahçe OaıhaneıL 22 T. 440 33 ,. 

Iıtanbul KUtllphanelerlnln rakacak ihtiyacı açık ekılltmeye konulmuıtur. lıteklllerln ıartnameyl 
görmek User• herglln KUltlr Dlrektörlllill MubaHbe Kalemine, ekılltmeye sılrmek lıteyenlerln de ihale 
gtınll aaat 15 de Ticaret Odaaındanl alacakları belge ile lıtanbul Vlllyetl Muhasebe MtıntırlUfünde 
toplanacak olan Komisyona baıYurmaları ilin olunur. "5414,, 

HER SENE BiR ÇOK KiMSELERE ZENGiN iKRAMiYELER DAGIT AN 

Tlrll Maarll Cemlfetlala 

BOyQk Eşya Piyangosu 
8/121935 de çe1111ıror. 

ikramiye: 15400 Lira 
BiR BiLET BiR LiRADIR. BÜTÜN PIY ANGO SA TICILARINDABULUNUR. 0 5264,, 

l•t•nbul'd• 1'/ 
Bomontl Şişe Birası 

Tafra Sinemaları 
Direktörlerine 

MUtterllerine: 
8omontl Şirketi lıtanbul ıiıo blraaı mUıterilerl araaında 

t 935 seneıl yaz aylan için ı 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her ılıede etiketin altında numaralı bir kijıt vardır. Bu 
numarayı alanlar araeında lıer ay nihayetinde bir noterin kontrolu 

altında mUaabaka yapılaHktır. 

Verilecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
MOaabakada kazanaa numaralar her ayın 5 inde ıazetelerle 

llAn edilecektir. Kazananlar ayın ylrmlılne kadar 
ılrkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dUkkAnlarda ve lokantalarda numaraııı ıfıe kabul etmemılırlnl n 
şiıelerlo liıerlerindıki aumara kağıtlannı muhafaza eylemelerini ııarın 
mUıterllerlnden rica eder. 

'------------------------------~ Dr. ETiM VASSAF Sinir ve •kil 
butalıldan ml&ehuaııı 

Cata:e;ı11 Oclaaa 8. ap1rh•Hı TeLZ2JU a .. IC&daklr aaıa•lr• ll•I .. 11a11 TelAIJJ 
I 

Ke•al filim, Halli K&mll, Opera, 
Metro n poli filim mOe11e1elerinla 
ve plyaaanıa blltUa HHls flllmle
rlal utıa aldım. Bu flllmlerl re· 
çlrmeJc lıtıyen htr• ıln••• ları 
dlrektlirlerl, lımlr blrlael kordenda 
Şahlarerl lııanında fiılmcl Mu•tafa 
adruln• mOracaat etmelidirler. 

' -1 IKTiDARSIZLll<: 
VAKiTSIZ iHTIY4RLIK 
B i T K 1 N l. 1 K .•. 

. ISTl!K,$1ZLIK 
BELGEY.SlXLl<'H 
YOüJl.ttL UIC 

Son Poıta Matbaaaı 
....,_ ....... , TiMi 

........... a-. ....... & ..... 

... 

Boğazçininde Çubuklu Sarayının 
MOBİLYALARI 

Çubuklu Sarayında mevcut ASARI NEFISEDEN addedllmealne 
aeza bllOmum KIYMETLI ••Y• ve mobllyalar RIZA vı 
TARAF~YN ile aabJecaktır. Bu harikaları merak için gidip 
görmelerlnl muhterf ..in halka tavsiye eylerlz. 

••hrlmlzde ilk defa olarak bu derece fayanı hayret ve 
fevkallde satı,a tesadUf olunmaktadır. 
Fazla tafatllt almak ve sarayı ziyaret tein Beyollunda Baker 
maıazalarınrn MOBiL YA dairesine mUracaat olunması. Tel. 44922 

Hamit : Bugünden itibann ziyaret edilebilir. 

Şöretleri kulaklar duyar 1 
Bir kadın kulağına giren 

PERTEV 
adını hiçbir yalancı töhret oradan çıkarıp atamaz • 

.. ------•ZEHRA HAK K 1 ~------· 
BİÇKİ DİKİŞ YURDU 

BrUksel San'at Mualllm mektebinden mezundur. 
Tale.bı. kaydino batlanmı9t~r: Tedriaat dokuz aydır. Külttlr Direktörllltlndın 
tHdıklı eehadetnaı:oe verılır. Dırsl•re 1 Teıriniernlde batlanaoaktır. 

ANKARA ı Anafartalar caddesi Belediye kar91sında 
--• Kınacı Zade hanı yanında Enver Aparlımanı 3 cU kat 

CllARBON Dl BBLLOO 
aayeainda canınızın her 
istediğini yiyebilirsiniz. 

ÇHARBON DE BELLOC, hazam 
cWıa11nın en mükemmel deıenfeldanıdır. 

Toı vera paatil olarak alındıkta ID Hkf, 

n muannit mide n baraak rabablı· 
lıklarını •• iıhall ıerian tedui ıder. 

Midede lltlf bir hJı tnllt eder Ye 

iıtihayı açar, hazmi kolarlaoUnr n 
inkıbazı defeder. Yemekten ıonra lliı· 

ıedilen mide ağrılarına n ıul hazim· 
den mütnelllt bat ığrılarına, mldt 

. rbon
. ektllllı::lerint 

•• yanma· 
lan na vel• 
huıl mide 
n bar1ak· 

elloc ::':ı ~~~~~ 
tına kartı 

~·.~dlr~Uktm• 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

AHateleri ı KaıakOJ Köprlbaş 
Tef, 42162 • llrluel MGhllrclarHde 

Hu Tel. 22740 

Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 15 Ey· 

ıuı p AZAR aünli Hat 20 de 
Rizeye kadar. 115239,, 

lskenderlye Yolu 
IZMIR vapuru 17 Eylül SALI 

ıUnll aaat 11 de lıkenderiye'ye 
kadar. "5576,, 

·----------------
ADEMi iKTiDAR 

ve 

Bel gevşekliği ne 

HORMOBIN 
Tal.fili& a Galata Poata kutuu le~6 

Her eczanede bulunur. 

Bat ve <!it ... ı .ı soğuk algın• 
lığına, romatiı.m.i v nevraıji ye karş ı 
en tHlrll ilAçtır. Lüt fen ls m 'n• •I 
nkıı llı markaaına d ikkat, Her ecza• 
nede bulunur. 

Dr.A. KUTiEL 
i:araköy .Topıulu oaddPi No. P 


