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1 t b ld k• it 1 1 dimiz lşletmeğe Başlıyoruz 

S an .. u .. ~ 1 ayan ar Eski Şirketin Bütün Mal-
DaGonullU Yazılıyorlar Iarını Teslim Aldık .. , ..... -..... ··-··· ... ·························-··--·-

ltalpıl'tt ••lı•Tl•rl o•parlar• 
bl11erlerl:ea ------·--··--. ...... ....- ....... , ___ _ 

Türk-Bulgar 
Dostluğu 

Yaratılmalı 
Sofya, 31 (Özel) - Bulıar 

gazeteleri Türk ve Bulgar Dıı 
Bakanlarının iki memleket mllna· 

ıebatana dair diyevlerlni ı•nit 

bir surette tefsir etmt<ktedirler. 

Slova aazetesi, uzun bir ya
zıda Türk • Bulgar dostluğunun 

llfı:umuna ltaret ederek iki htik\ı· 

met taraffndan takip edilen barıı 
•• iyi anlaıma ıiyaaetinl takdirle 
kırıdamaktadır. 

Mir gazeteal de iki memleket 
efklrı umumlyHinde bir doıtluk 

ve anlaıma havası yaratılması 

IUzumuna iıaret etmektedir. 

lki Mil:yon Habeşli 
imparatorun Em

rini Bekliyor 
ltalyada Bir De Topçu 
Manevrası Yaptldı 

--, Londra, l (Ô· 
lstanbuldan zel) - Deyll 

GönUllU Meyi gazete• 
Gldenler sinin Habeıla-

Verilen malı'.lma• tandaki Mu• 
*• göre Loid Tir- hablrl, gaze
yeıtino kumpanya- teılne en yeni 
sının İdanbul mU- olarak ıu ha• 
duru M. Campaner, berlerl Yeri· 
Banka Kommtr 
Çi yal e ftalyana 
m\idtlrü M. Poppl, 
İtalya aefaretl ata
ee kommenlyeli 
M. Arrlnbene, M. 
Mıııoliniye ba11vu
rarak Eritre'1• 
gönderilen kıtaata 
g3nllffl olarak llti· 
hak etmelerine 
milinde etm11inl 
hıtemltlerdlr. Diğır 
taraftan, ıehrimiz
dtki İtalyan tebe
aıından yl\z kada
rının da. aym yol· 
da bir miraeaat 
yaptıkl•n habır 

verilmektedir. 

yor: 
3000 Mııırlı 

genç Habeı 
ordusuna gö
nDllll girmek 
için imparato
ra mllracaat 
ettiler. Bunlar 
sllAhlarını da 
beraber ıeti• 
recekler ve 
harp patlar 
patlama•, ön 
aafta vazlf e a· 
Jacaklar. 

Kadınlı, er-
keklJ ikt mil· 

l_:.._ J yon kadar Ha-
beıli ıu dakikada memleketln mil• 
dafaası için ha-zır vazlyettıdfr 

ve imparatorun emrini bekliyorlar. 

Belçlkah zabitler Habıt ordu· 
ıuaa hergtln muntazam. talimler 
yaptırıyorlar. Harp baılar baıla• • 
maz yanm milyonluk bir ordu, 

( Dnuıu 6 ıncı rlzde ) 

Bulanık Suda Balık Avlamak Yok! 

lzmirli Tacirler Hesap. 
Başına Çağırıldılar 

Fesatçılık Yapan Tacirler Derhal 
Mahkemeye Verilecekler 

lzmir, 31 (Özel) - Dıtarı piya· 
ıalarda memleket aleyhine eko· 
nomııal bir iıtikrarsızlık durumu 
ihdas etmeye yeltenen ihracat 
tecimenlerl hHap Yermeye çatı· 
rılmışhr. Yapılan &on görllımede 

Ekonomi bakanını temıll eden 
Tnrk ofisi ıenel baıkanı Bay 1 

Mecdet, llzilm dava1ını hUkümet 
taviyeıinden tecimenler• izah 
•tmittir. 

Bu ıuretle lzmlrde inceleme· 
lerini tamamlayan TUrk oflıi baı· 
kanı, bugUn kuru meyva ihracat• 
Çılar birliğine bir mektup glSnde
rerek, hllkiimetin üzüm durumu 
\'e piyaaaaı hakkındaki dtltUncela· 
tini reımt olarak bildirmlttlr. Şu 
••tırları TUrk oflıi başkanlığının 
ihracatçılar birliğine gönderdiği 
bıektuptan aynen alıyorum : , 

( Dnaml 8 ilncil yüzde ) Ea•nl11 •nft:• Ü%iiml•rl lzmlr 
or11a•ı•J"" at 

lstanbul Telefon 9ebekealnl ulusa kazandıran muk•vele 
evvelkl gUn böyle lmzalanmı,tı 

Maso11lar Fena. Kızdılar 1 

Muharrir Malı.mut Yesa-
riden Bir. Sualin Ceva-

· bını lsiegorlar 
Romancı 

Mahmut Ye· 
1arl arkadaıı· 
mıı bundan 
bir mUddet ev• 
veJ Meıonlar 

araıına karıf· 
mıı. Şimdi ye· 
nl çıkan bir 
aylık mecmu· 
ada, Maıonlar 
arasında ge· 
çirdiği mUd· 
det ıerfında 
cluy duk ların1, 

Mdarrir o• ro .. •11• ve ıördlikle• 
cı Mahmııt }' •Hrl rini ifıa ediyor 

ı 
mit bir yazıcı •ıfab altında H· 

dece gUnlOk bir gaute aytarlığı 
yapmak he\'eılnl saklıyabllece• 
ğinizi dUıUnebllHydik, ılzi, ıttp
henln uyandırabileceği bir ihti
yatla karııJayabilirdik. 

( Devamı 10 uncu ylıde ) 
.................... ··----- ·-----

Dünkü Maçlar 
Betlktaf, 8Uleymanlyeyl 
Yendi. Atletlzm MUsa· 

bakalar1 Yaplldı 
[ Tafsılit 8 inci ıayfada ] 

Bugünkü Kadrodan 
Hiç Kimse Açıkta 

Kalmıyacak 
lıtanbul telefon ıoıyeteal Ba· 

yındırlık Bakanı AH Çetin Kaya· 
nın koyduğu imzadan sonra, 
dUndenberJ uluıun özmalı oldu. 
Bu itteki ecnebi imtiyazı da 
tarihe karııtı. Dllnden itibaren 
de sabık telefon ıoıyetealiıln hU· 
tün eıyalarının ve malzemelerinin 
hükOmet tarafından teslim alın· 
masına baılanıldı. 

Şirketin hbkümete geçmekte 
olan on dört binası Yardır. Bun• 
lar da teslim alınmak llı:redJr. 

Şimdiki halde tirket memur• 
larmdan hiç kimse açıkta kalını· 
yacaktır. Yalntz ıirketln muhase
be, yazı ve idare Hrvisletrinde 
t•f olarak çalııan 3 • 4 ecnebiye 
ihtiyaç olmadığı alSylenmektedir. 

Bugünden itibaren ıosyete hO· 
kiimet tarafından itletilmektedir. 

···························--···-····-·----··-----···· 

Büyük •an'atlcar Na11tılc l•mallin 
ee11az. tör•11l11de11 61r 1örl1161 

[Yaz 111 ikinci 1ayfada] 

Ye anlatılıyor ki, bu ifıaat ta 
masonlar araaında hiddet uyan• L Vitamin Salgını -"'\ 
dmyor. Filhakika dUn mason ------------------------__..) 
bUyOklerlnln birinden Mahmut 
Y Hariye hitap eden bir mektup 
ald•k. lıminin, lüzum haaıl olma· 
dan ifıa edilmemeainl lateyen 
bu zatin ricasını yerine getiriyor 
ve mektubuna sayfalarımızda yer 
vermek bitaraflığını gösteriyoruz: 

"Sayın Bay Mahmut Y uari; 
Maaonluia intiaap arazuıunu 

ıöıterdiğinlz zaman, temiz bildi· 
fimlz adınıza karıı duyduğumuz 
itimat, ıahıf yetfnizi bütün ıtıphe· 
lerden tenzih edebilecek kadar 
kuvYetli idi Ye yine de öyledir. 

Fakat, eğer şerefi lekelenme· .............................................................. 

Zindan 
Kötelerinden 
t'lldız Sarayına 

Y 41111 te/rlkamızı 11 inci •ag· 
/ada 1•1111 bir aldlca 11e lıeg•· 

can içırslnd• zeokl• 
ok11gacaluınıs. 

-
Hayvanlar hep bir ağızdan: - luafı1z insanlar, n.hay•t b.zim 

rızkımıza da gö• diktiler. 





1 Eylul 
-=== 

Hergün 

Yazı Çok O/dala İçi1I 

Bugln Konamatlı 

Bulanık Suda 
Balık 
Avlamak Yok/ 

( Baotarafı 1 inci yüzde ) 
- " Almanya pazarlarıaın 

GrUnlerimlze bu yıl her yıldan 

daha mUaait bir vaziyette buluD· 
maıına mukabll birliğinizin içinde 
Y• dışında bulunan llıracatçıla• 
ramızdan bazılarının flat kırmak 
husuıunda blrlblrlerllo rekabet 
•ttiklerl, TUrkoflso gelen haber• 
ludın anlaıılmııhr. Alıcı Alman 
firmalarına biribirfnl mllteakıp 
dlıUk fiatlarla yapılan Ofertolar 
dıı ticaretimizde fıtikrar olmadıiı 
fikrini haaıl atmlı Ye birllilnlzl• 
lbracatçalarımııa karıı olan inan 
Ye 1Unn aarıalmııhr. Almanyaya 
hiçbir makıat ve ekonomik ıe
b,be mUltentt olmaksızın ıırf 
ıahıi kazanç tıminl aaikaaile 
yapılan teldifler, dahili plyaıamız 
lzerinde de pek fena tHlrler 
J&pm~ıtır. 

Mllıtahıllln zararına huıule ı•· 
len bu Yazlyeto karıı tedbir ittihazı 
Tllrkofiıten pek haklı olarak 
lıtenllmlye baılanmııtır. 

Ekonomi Bakanımız lzmlrde 
iken memleketin ticaret ve tediye 
mUvazeo•lerl tlıarlnde pek mühim 
yari olan ihracatımızı aektadar 
edecek mahiyette yapılan hara• 
ketler• artık bir nihayet vermek 
•ruretl haall olduğunu lzmlr 
tacirlerine bizzat kat'ı bir IJsanla 
anlatmııhr. 

Muhtelif devletlerle yapacağı· 
auz anlaımaların mühim bir kumı 
umumi Ye husuıt klerlng eıaıla· 
rına istinat ettlrllmif olduiundan 
merkez bankasında 36 milyon 
liraya yakın blokaj teraküm etmlt 
bulunmaktadır. Bu blokajın erltil• 
mHI lçla muhtelif memleketler· 
den Urllnlerlmlzln aabn alınma11 
tabiidir. Bu mUıtHna durumu 
ıöz onUnde tutarak flatlarıa 
karılmamaaı busuıunda lırar adli· 
meal elzemdir. EaaHn yakında 
alınacak tedbirlerle dahili plyaıa· 
da huıula gelecek vaziyet aeticHI 
olarak boraadakl ffatların 'yükıa· 

leeeil kuYvetle Umlt edilmekte
dir. Bunları nazarı itibara alarak 
dış pıuarlara yapılan tekliflerin 
milıtahıllln Ye blnnetlce memle· 
ketin yllkHk menfaatlerinin dalma 
ıöz önUode tutulmasını ehemmi• 
)'etle tavılye ederiz. ,. 

HUkQmetln Uzllm davası önUa• 
deki dtııUnUılerlnl çok kat'ı bir 
ifade ile anlatan bu mektuptan 
ıonra ihracatçılar Birliği Uzlm 
flatlarını en aır; 12 en çok 20 
lluruıtan teablt ve kabul etmlttfr. 
Bu fiatlar qatııında teklif ve 
ıabf yapanlar derhal Adllya•fn 
pençesine tealim edilecektir. 

A. 8. 

ikinci Kattan DUştU 

SON POSTA 

IRe&imli Malcale il P•çe Ye Çarşaf il 

TGrk inkılabı peçe ~e çarıafı kaltlırah lteı on un. 
oldutu laalde, memleketin bazı kötelerlade lailt bu Hki 
ltl)'ada riayet edilmektedir. 

kale dej'il, etmlyetlıı bir unıurudur. Çalıımuı ve cemiyete 
randmaa Ytrmul Jbımdır. O da, peçe Ye çarıaf arka1rnda 

• 
. Peıe n çarıaf, kadını kOçlUr, lraduiz, zayıf •• Hir 

tel&kkl ettltimiz Zllmanın bir yadil'lrıdır. Peçe n çarıafJa 
beraber kadın hakkındaki tellkklmiz de detltmlıtir. Oau 
lıt•, ha1atta, ıoıyetede r8reblliyoruz. Çünkl kadın arhk 

yaıayan Hir olmaktan çıkmııtır. Kadın için bir hakaret 
teıkil edeıı t1kl tel&kkiyl artık maslye rllmmek, onun 
aetidıi o1a peçe ye çarıafı da artık mazi ile beraber 
arkada bırakmak rerektir. 

DABİLI 

Talebe Yazımı Bitti 
Orta Okullara 5057, Liselere 1664 

T alebc Yazıldı 
Şehrimizde Yeni
. den Üç Mektebe 

İhtiyaç Var 
Dftn, öğleden evYel, KtıttOr 

dlrektörlUğUnde, lise ve orta okul 
direktörleri, Kültür direktörUnUn 
baıkanlığmda bir toplantı yapmıı· 
)ardır. Bu toplantıda, her direktör, 
kendi mektebine kaydolunan nam· 
ıet talebenin miktarıaı bildirmiı 
ve genel yakQn, tel yazı11 ile 
bakanlıA'a göadarllmiıtir. 

On ıUn içinde yazılan nam· 
ıetlerin miktara orta okullarda 
5067, llaelarde IH 1664 tür. Bu 
yazlyet• ıHre, direktörler, ıehrl· 
mlzde; Ortak6yde, BakırklSyde, 
Kaköyllnde olmak llzere aıgarl 
it ortamektep açılm&1ı IUz.umunu 
göıtermlıler Ye bunu bakanlığa 
da yazmıılardır. 

Bakaalığın Yereceğl cevap 
alınacak tedbirleri bildirecektir. 
Ôğrendlğimh:e göre, yazdan bil· 
tUn talebe mektep bulacaktır. 

iki Türlü Islatmış! 
Bebekte balıkçılar koğuıunda 

oturan balıkcı Oıman, yerine 
konmayan bir aandal yUzllnden 
Mehmet adında bir arkadııını 
iyice dötmUf, ıonra da denize 
atmııbr. 

Fe•tlvalde 
Bu ay ortalarında yapılacak olan 

Balkaa Featinllnde Beylerbeyi Hra• 
Jında bClyUk bir balo verllecektlr. 

Hava Haftası 

Önemli 
Yardımlar 
Temin Ediliyor 

Bugün ulusal hava haftaıının 
UçUncU günUdUr. Dun kutlulanan 
ikinci ıUnde birçok yerlerde mil· 
aamıreler, eğlenceler ve konfe· 
ranılar verllmiıtir. Bu arada, 
ÜskUdarda konser Yerilmiı, Be· 
yoilunda, Takıim bahçesinde, 
Beıiktaıta Suatparkta, Saraybur• 
nu parkında birçok eğlenceler 
tertip olunmuştur. 

Her kaza dahilinde, ger. çler 
tarafından verilen müsamerelerle, 
hava kurumuna önemli yardım 
temin edilmektedir. 

••mendlfercllerimlz 
Ev'velkl gün zafer bayramının 

yıldönümU, ıehrimizde eski 11ne• 
lere niıbetle daha önemli Ye da· 
ha hararetli kutlulandı. Birçok 
kurumlar tarafından hava kuru• 
mu menfaatine müsamereler, ge· 
zintiler Ye eğlenceler tertip edil· 
miıti. Şark ıimendiferlerinde çalı· 
ıan memur, mliıtahdem ve işçiler 
de kendi aralarında bir kır ge• 
zintiıl yapmıılardır. Sabahleyin 
Sirkeciden kalkan huıuıi bir tren, 
bUtUn banliyö lıtasyonlarmda 
durarak gezinti yolcularını aldı, 
hepsini lıpartakuleye götilrdU. 
Herkeı gezintiye ailelerlle ittirak 
etmiıti. lıpartakulede ağaç göl· 
ı•liklarl altında aabahtan akıa· 
ma kadar dolgu• bir •ilence 
programı tatbik edildi. Cazbant 
Ye Azeri aaı takımı, bu etlenca· 

Moskova Festiva
linde Türk Eserleri 

Profesör Haıan Ferit Moı
kovada Şeflik Yapacak 

lıtanbul konaervatuvarı profe
ı6rlerinden ve ıehir tiyatrosu or
keMtra tefi Hasan Ferit Alnar 
iki glln evvel Rusyaya gitmfıtlr. 
Viyanada yedi ıene gibi uzun bir 
tahsilden ıonra birinci derece 
kompoz.ltor olarak bOyUk bir 
değer kaz.anan genç profeıör bu 
ziyareti dost Sovyet b8kumatlnln 
husuıl .bir daveti üzerine yapmak
tadır. Hasan Ferit, SoYyet Ru .. 
yada musiki hareketlerini incele
yecek, aym zamanda Moıko•a· 
dakl bUyUk muzik feıti•allnde 
Tllrkiye namına bulunacaktır. Ba 
festivalde Hasan Ferit kendi eHr
lerinclen terkip olunarak tat• 
bik edilecek bir proğramın çalın• 
masınc'a da orkeatraya ıefllk 
yapacaktır. 

······························-········--···········--
nin coıkun:uiunu cömcrtlandirdi. 
Bir yanda danaedillrken, öte 
tarafta da gençler hararetli bir 
futl:ol maçı yaptılar. Bu ıuretle 
akfnma kadar kahkahalar arasın· 
da çok güzel bir gUn gıçlrlldl. 
Hususi tren eğlenceye lıtirak 
edenleri akıam geç vakit eylerine 
kavuıturdu. 

Yalovede Balo 
Zafer bayramı gUnU YaJovada 

da parlak bir balo varildi. BUyUk 
gazino salonlarında Yerilen bu 
baloya birçok aileler ittlralc 
ettiler ye aabaha kadar mUkem• 
mel bir eğlence hayab yaıadılar. 

Beyotlu belediyesinin elktrlk· r 
ferini yapan LAtif, blnanm ikinci 
katından dUıerek muhtelif yerle· 
rlnden yaralnmıı, haatahaneye 
kaldırılmııtır. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

madık. sulama ve çöp arabaları, telefon, her tihit namına 
• YGu 1akın köy gezdik, Mektepıl& klS1• raıtla· ı yolları, her klSyDa posta itle rınl yapan poıtacıları, 

Sandalya ile Vurmuş 
Balatta Y akup ile HUaeyln bir 

kadın meselealnden kavgaya tutuı· 
lhuf lar, Yakup sandalya ile 
HUsey'lin başını yarmııhr. 

Talebe Gönderilecek 
Endüatrl llrilhendiıi yelfttlrilmek 

lzere AYıupııya talebe rönderllmHlae 
lıtaru •erilmiı tlr. 

''Mektep, k6y okuma oduı, k6y muhtar odu•, dikilen bir ataıla k'1rulan bir t•hltllk, rerçllk n 
t1kl mezarlık n gDbrellklerla yerinde ray.a göze) ıpor t6tkllltı, çocuk oyun bahçeleri, yazın bakımıız 

Parklar umumi abdHhane duı hamam ye radyo, çocuklara mahıuı kamplar, her köyde göze çarpan 
' ' ' teıklllttır.,, 

ç6p atmak Ozere demir ıepetler, et utmak için tel Bu mClıahede, Amerikan veya Alman, hatti Sovyet 
kafHler, geoit yollar, hayunatı ıılab için r~tlrtllmlf Ruıya köylerine alt değildir. lzmlre r iden Onlnnite
damızlık butalar, ayrırJar, m'rkepler, ta.uk aatn1yon- illerin tesblt ettikleri, glSrdUklerl ve anlattıkları feyler
ları, arı lıtuyonları, bazı k61lerde taYfan iıtaayonları, dir. Bunları ötreadlkten ıonra muvaffaklyetl raln ıı 
pazar yerleri n htr köye kadar uzanan otomobil paranın ucunda rörtalerln umlmiyttlerine, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

r 
Sözün 

-, 
Kısası 

"Lüks 
ı.. 

Ve Konfor 

•-------- Ek ·Ta 
Bir çift çorap llstlği almak 

için bir dllkkAna girdim. DUk· 
klncı: 

- Bir liradır, efendimi Dedi. 
- Pahalı, yahu! 
- Tabii, bayım •. çorap lAati· 

ği IUkı eıyadandır, oaun içini 
Dünyanın hiç bir tarafında, 

çorap liatiği lllkı eıyadan eayıl· 
maz. Lükı, inaanın medeni insan 
kllığına girdikten sonra, yapmak 
istediği fazlayı, medeni IUz.um ve 
ihtiyacın dııında kalan ıeyi ifade 
eden bJr kelimedir. Kendi nefıl· 
na bir azıcık saygııı olan bir 
adam dnınk çorapla aezomez. 
Çoraplarını behemehal gergin 
tutacakbr Ye bunun için da bir 
çorap lastiğine muhtaçbr. Ondan 
vareste kalamaz. 

Bizde, bazı kimseler, hAll 
bu hakikati idrak edemi)'or, 
lUkı kellmeılne, a11l mina• 
ıını veremiyorlar. Akay Ya· 
purlarının, altına ıınıftan bir 
ditçlnin beldeme odaıından pek 
farklı olmayan arka kamaralarına 
"JUkı mevki " dlyoruL Bunları 
ltittikçe, gördükçe, Ltıktıı Hayat 
operetinde, emsalsiz artlıt Hlzı• 
mın, çapraat tulumbacı camadanı 
ile, ikide bir böbllrlanlpı 

- Ulan, ben ne oldum? Ben 
IOkOı oldum, bel. 

Deylfl, gözOmUn 8nUne geliyor. 
En baıit lbtJyaçlarımuı, onlar .. 

ııı, insan ılbi yaıanamıyacık olan 
le.azımı IUkı telAkkJ eden zihni• 
yet ortadan kalkmadıkça. ıosye

temizin t~kamUl ettitlne inanmak 
zordur. Yakalığı, boyunbağmı, 
eldiveni, çorap llatltlai, banyoyu, 
bergiln traı olmayı, kundura bo· 
yatmayı, tiyatroya, abıemaya, ' 
konsere ıltmeyi, evinde hizmetçi 
kullanmayı, elektrikle aydınlan• 
mayı, ha.-agaıl ile J•m•k plılr
meyl, iyi ıu içmeyi Ye daha bu• 
nun aibi birçok ı•yleri IDkıtan 
1&yanlar, •ter bunlar111 yaıamayı 
tablt ıörDyorlaraa, onlann aarı 
bu asır, J•ıayacakları muhit te 
bu muhit delildir. 

Yirminci aarın adamı, birçok 
malumat meyanında lllb ile kon• 
forun da mlnalannı bllmeklı 
mUkelleftlr. 

Bir tarihte, Anadolu ıehlrlerln• 
den birinde kira ile bir ev arayor
dum. GUnDn birinde, oranın ga· 
sot11inde ıözllme bir ilin Hlıtlı 

11
••• Mahaleılnde, ... Sokatın• 

da, llç odalı ve konforla bir ey 
kiralıktır. lçerlılnde bulunan ıa· 
blblno müracaat.,. 

Haman, bu kelepiri kaçrıma• 
mak için koıtum; eYl gezdim. 
AlelAde, kerpiçten, çarpuk çur• 
puk, peatınkeranl bir eycetizdL 
Odaların zemini döYme toprak, 
pencereler tavana yakın, kftranlık 
va rutubetli idi. 

Burada benim için oturmak 
ihtimali olmadığını k11tirip de 
kapıdan çıkarken, ev aahlbine, 
merak edip, ıordum: 

- Gazete de, bu avla konforu~ 
olduğunu ilin ediyoraunuı. Hal• 
bukl ben öyle ıey görmedim 
nerede bu konfor? 

Ev ıablbl, mabnın ın bUyUk 
huıuılyetini göıtermeyl unutmuı 

bir bezirgAn gibi, teIAıla: 
- Var, efendimi ver.. Dedli 

aelln, teşrif edin.. Konfor bahçe· 
dıl Yeni yapbrdık. içinde ayrıca 
musluğu bile var!. 

işte, IUks ve konfor gibi me· 
deniyetin iki icabına biz böyle 
manalar veriyoruL Bu, &)'ip 

değil de nedir? 



4 Sayfa 

Davacının 
özlerine 

Bayı/dl 
Arkadaoları genç kıza ıırar 

ettll r; 
- N var korkac k ayol!. Biz 

fıra t buldukça gelip dinliyoruz. 
Ne meraklı h dlıcleT geçiyor 
blls n.. Karı koc kavgalann 
~ador h psl vnr .• 

Bin tllrlft dil dökerek genç 
kızı kandırdıl r ve Uç rkadaı 
kol kola adliye merdivenlerini tır
manarak salona çıktıl r. ÜçUocü 
genç kızın Ur kekliği, mahkem • 
lere ve binaya yabancıhğı her 
hareketinden belll oluyordu. Ajır 
Ceza aalonu önllne acldlklerlndı 
Urk k kız ordu: 

- Bu ner si? 
- Bura11 bOyllk mahkeme. 

~nayetler fal n bur da bakılır. 
Genç im korku ll• eliDl ku

lııld rına doğru götllrerek batını 

çevirdi: 
- Su, ıuı.. korkuyorum •• 

geçelim buradan... Arkadaıları 
onu "burada çok uf k daYalua 
b kılır n Diye be n h •D ıorla 
bir ıulh m hke eıl ıalonuna ıll
rUkl dll r. ahke enin davaca 
sandaly sinde bir l<adın, auçlu 
ıand lyasmda da htrsıılık suçlusu 
bir adnm oturuyurdu. Davacı ka· 
dın anlatmıya baıladı: 

- Gece yan&ını geçmlıtl. Bir 
g1lrfitt yle uykumd n uyandı • 
baktım, mda bu ad m .. Kea-
kln bir yla herlme ıaldı-
rarak. .•• 

- Ay, ay, ayl •• 
Ürkek kız ıarkadqlarının kol• 

larm dfl§U rdf. Onu güç hal 
ile ayıltar k evine g?Snderdiler. ----- ·-···· ... - ---
iz ir.de 20 P ra Yüztl dan 

Kan Çıktı 
lımlr, (Özel) - Borada (20) 

para yUıllnden bıçcldı bir kaYga 
çıkmıştır: Kahramanlarda bakkal· 
dan yumurta alan Oıman verdiği 
paradan arta kalan 20 parayı 
fst m1t. bakk abu fÜld D kaYga• 
ya tutuştuklarından Oıman ve 

r d Aslan bıçakla •e taıla 
bakkalı yarat ı !ardır. 

r Doktorun 
GUn lük Pszai 

(*) 

Gençlik Yorgunluğu 
( ro ) !·~~ ..... da bir delikanb mü· i 
racaııt etti. 
Ayaklaruıda le aiklikt aı derman· 
eızlı n ~to.hıız.lıktan ıikayeti 

•ardı .. 
Yol yürur'lcen dlz1ert 'keafliyor n 
geceleri oylm1amu1a wıçrama)ar 
oldoğ u ... korolu rüyaları 
oyan ~ byordıL 

Bu delikanlı aui iıtlmal yapıyorda. 
F na bfr ılıuya ıtut m fiu, bumm 
netice& de de a A 1 bosıılmuşta. 
İjtalmilık ve yorgUDlak di~ğda 
unutkanlıklar n l,ge kartı 8.llka· 
Bızlılc uyanmıştı. Nevmidti hayat
ta baıka hio bir feydın sevk 
alamıyordu. 

De ı • &.de6 ilerketmHini ten
bih ettim. 
Deniz anyolan • nde 2 defa be
ıer dakika yapmaaını tenbih ettim. 
Bir seri ( Cytoain ) omngal.arı yap-

tım . .Bir ay istirahat etti. Sıhha· 
tini k.asanaı, kuncilendl n niha· 
yet izdiva9 etti ~o hayatını bu 
suretle iyi bir yola H•kedere'k 
kurtardı. 

r~ Bu noUnra kealp saklayınız, ~ahut 
blr hll.ne yapı,tırıp kollckıiyoıa yapa• 
ntL Sıkıntı h:naıımı:zda ba notlar J:alr 
do .tor gibi imdadınıza yetlfebllır. 

SON POSTA EyIOI t :ı 

EMLEKET HAB L 

Üatteı Kılfile Kocatepeye 
hareket ederken, ortada. 
AtatUrktın ileri kumandaıını 
" rdığ'i yere brıyrak dildlit· 

ktıı., lUaı Kalecikte 
Jı:onaklıınlt ken 

Afyon, (Özel) - Afyon genç• 
lerl her 111 olduğu fibl bu yıl da 
Atatnrk'lln lıtiklll eavaıında 25/26 
ağuıtoıta tan 7erl ağarırken or
dulara amaçlarım göıterdlğl Ye 
ilk ileri kumandaaını Yerdikleri 

Kocatepeyl ziyaret ettiler. 
Halke•inde toplanan ııençler 

atlarla yola çıktılar, kafileye 
yolda köylüler de katıldılar. Ka· 

Sapancada Bir ~ 
Vak'a 

Bir Adam Arkadaşını Vur· 
mak istedi, Fakat Kendi 

Vuruldu 
Sabanca (Özel) - Mahmudiye 

k6yl\nden Cebeci oğullarından 
Mahmut L.ahTedo otururken GUI· 
dibi köyUnden Ahmet oğlu cam· 
baz lsmail llzerlne hUcum etmiı 
ve tabanc il iki el at v edip 
kaçmıya ba lamııtır. Mahmut da 
tecavüze uğradığını anlayınca 
tabancaya ıarılmıı •• Ismailo 
arkaımdan ate, ederek bqından 
ağır ıurette yaralamııtır. Mahmut 
kaç.mııtır. bmalJ Adapazan haa
laneıiine yatınlmııbr. 

file Kocatepeye Yarınca 
bundan 13 yıl önce Ata• 
tllrk'Uo durduğu mevd 
&nllne gldilmff Ye beraber
de ııetlrUen banak bı1 
tarihael ve kutıal tepeJe dikllmiıtfr. 

Burada kafile baıkanı Galip 
Demir yre fıtlklAI ıavaıı hareki· 
bnı g6ıteren bir harita sermiş, 
Bu hlkfm tepeden diğer tepeleri 
ve harp menllnl göıtererek 26 
Ağuıtos .zaferinin güze) bir hulA· 

ıasını yapmııbr. 

Bundan ıonra burada Ata• 
tUrklln geceledlil Ye ileri 
kumandaaım •erdiği yere bir 
anıt dikilmesi ve bu ziyare· 
tin her yıl tekrarlanmaaı karar• 
laıtırlımıftır. 

" T ~rzi İbrahimi Kardeşim Öldürmedi, 
Ben Öldürdüm ,, 

Bunu Söyleyen Bir Adam Kardeşini Kurtarmak 
lıtiyordu Fakat Muvaffak Olamadı 

Adapazarı (Özel)- 3 yıl önce 
kadın kıhğma girerek DUzcell 
ibrahlmi öldüren Dilzcenin Hacı· 
SUleyman köyünden Hasan AH 

evvelce idama mahku~ olmuş, 
fakat Temyiz yaf meıeleıinin 

dUzeltilmesl için karan bozmuştu. 
Hasan Ali tekrar muhakeme 
edilirken kardeşi H. Ahmet 
ortaya çıkmıı: 

- Bu suçu kardeoim değil, 
ben lıledlm demiştir. 

Bunun Uzerlne derinle§tirlltın 

tahkikatta bu ıuçu Hacı Ahme· 

din işlemediği anlaşılmıf, Hasan 
Alini .1 yine ölüm cezasına çarpıl
masına karar verilmiş, ancak 
öldürUlen lbraqlmin oğlu evvelce 
Hasan Alinin diğer kardeıini 
öldOrmUv olması hafifletici aebep 
sayılarak ceıa l 9 seneye indiril• 
miştir. 

Çarşambada Bir 
Domuz Bir Lira 
Bir Ayda 1700 Domuz 

Vuruldu 

Kadının 
Farkı 

TDrkJyode he erkeğin sırlan• 
da birkaç ltadın yaıer. 

Herhangiblr evin kapısını oçınıı 
ve ıorunuı. Bir erkeğe karşılall 
muhakkak birkaç kadın bula· 
caksınız. 

Türk erkeği bu bl1ytlk yllk 
ıeı çıkarmaksızın, olkAyot etmek• 
ıtıin vazife bilerek taşır. Çoll 
defa altmda ezilir. Fakat yine 
Yaılfeslni yapmaktan kaçmaz. 

Bazan hayat bu roln kadına 
•erir. Ailede erkek kalmamıştır. 
Kimi harpte ölmUıtUr. Kimi ha,. 
tahktan gitmiıtir. Blltnn allt 
genç bir dul ~adının, yahut yc
tlımlt genç bir kııın ıırbna yOk• 
leair. Erkek dllnyaıında bir ka• 
dının ey ıeçindlrmeıl, sırtın• 
1lklenen tufeylilerl beılemeılf 
de demektir? Bunu kolaylıkla 
tahmin edebilirsiniz. Bu ynk, alıf
madığl için, hazırlanmadığı f çf D 

kadına çok bUyUk, çok ağır g6ot 
rUnUr. Bu yUkten kurtulmak için. 
ae pahasına oluna olsun, evlen• 
meğ'e can atar. BulamazQa, hayat 
ve ııhhati pahaıına bu JUkll taşı• 
makta devam eder. 

Ankarada L F. rumuzlle bana 
derdini yazan kadın da bunlardaQ 
biridir. Kocası vefasız çıkmışhr. 
Evine bakmıyor. Babası, bütün 
aileyi onun ıırhna yUklemitUr, 
Kendisi bir kenara çekllmiı alleal · 
ile alikadar olmuyor. 

Bu genç kadın, kftçfik bir 
yavruıu da olmasına rağmen, blf · 
müeasesedo çalışıyor. Kazan dığl · 
lle hem kızını, hem anasını, hem 
kardeılerlni geçindiriyor. Fakat 
korko ye endişe içindedir. Ya 
leindon çıkardırıal 

Karacabeyde Bir Bando Takımı Teşkil Edildi 

Bu genç kadına nasihatım 
ıudur: Kendinize erkekleri örnek 
yapınız. Slzlu mevklinlıde bir 

Çarşamba ( Özel ) - Burada erkek ne yaparsa, ;iz de onu 
ı:ararlı hayvanlarla önemli bir aavaş yapınıı. Kocanız askerden gelin· 
başlamııtır. Uçebaylık bir ölü do· ciye kadar sabrediniz. O döndük'.• 
muza bir Ura mükAfat vermekte- ten aonrn vaziyete g5re ne yapa• 
dir. Bu mükafat köylüleri gayrete cağınızı kararlaştırırsınıı. 
getirdiğinden son bir ay içinde lf "' 
1700 domuz öldlirülmüştür. Sam- Ankarrıda Özen: 
ıun rnmtakası içinde .ısrarlı iki kardeşi de bırakıp uzak• 
hayvanlnrın birkaç yılda kökU laımak ve bir daha onla•· s;zı 
kurutulacağı tahmin olunuyor. bulmasıne, ne de ne izin onlara 

• 
-·- ·-- dönmenize imkan bırakmamak ea 

~ . .. . 
"=:_~ . :_. .... \; .· . . 

Son Posta 
' doğru yoldur. 

Sönmoz iiııkı . 
Kadın mahkemeye mUracaat ' 

ederek bo§anmn lstomelf dir. O ' 
boıanmadan eYlenemeHlnh:. Bu• . 
ıanmanın da kolay blrıey olma· 
dığını unut111ayınıı. 

TEYZE 

Karacabey ( Özel ) - 928 yılında teıekkül etmiı elan spor l 
yurdu hızlı bir çalıım•I yapmıya başfamıı, yeniden muhtelif k?Uar 
letkil edilm4tir. Aynca 11 parçadan müteıekkfl olmak Uzer• bır de 
bando takımı yllcudo getlrilmiıtir. Bando ıohirdo mühim bir ihtiyacı 
karıılamıı bulunmaktadır. 

Oezetewlıd& çı1'aı:ı l&lt 
\te ·realml~rio bütün hUJan 
mahluı ve caıetemlao aittle 

• ;o• 

ABONE FIATLAAI 1 

··-.. ··········-···-._. ........... -.... ·-············-
1\1 .. b f • I 
lYO B Çl · 

Eczaneler 
Bu gece nöbetçi ecıaneler şun• 

Jardır: Gemlikte Bir Kız Kaçırma Vak'ası 
Bir Kız Sevgiliaine Kaçarken Babası Yaralandı, 

Bir Genç De Öldü 

e a t 
Sen Ay 1.3 Ay 
Kr. "'· kr. Kw 

TORKIYE ıa 150 400 ıso 
YUNANiSTAN 2340 U'lO 710 270 
scm:et 2100 u aao 

GemHk. ( Özel ~ - Muhtar 
Abdullah adında birinin kızı 
Orhanıaddo ıevdiği bir gence 
kaçmıı, Abdullah da kızı ıerl 
almak lçlo aaklandığı köye ıit· 
miıtır. Burada Atlk adında blrl 
kazı kaçıran genci himaye makaa· 
dile havaya bir el silah atmıf, 
bunun üzerine iki taraf araaınd 
ıilalılı bir kavga baılamııtır. 
Abdullah ile Hasan ve Ahmet 
lsmlada Ud ı•nç yaralaDllllf, 

Ahmet aldıx.. yaranın teslrlle 
~· Abooo liedeli peşindir. Adreı 

ölmUıtUr. Orhangazi adliyesi 4'eftl0Urmek as kurtattuı. 
tahkikata el koymuıtnr. _ ,. .. 

Konyada Tiyatro Kurumu Cel•n nr•lc 6erl ,,.,.,,,,.. .. 
Konya ( Ôzel) - Burada bir lllnlarcleft mea'ul~el eh11111u. 

gençlik mUzik re ti1atro kurumu ,·Cevap içio melt~ıra 10 luuutlft 
yapılmış, Konyanın mUneYver pul ilAftll l&&ımchr. 
gençleri kuruma üye olmuılardır. ~ r p ta k t ..... 1 ...... __ ......... ., 
K k d. h b b' bl 08 · U USUJ ,,. YMDO• 

urum en ı eıa ına ıç r '· Telgraf 1Soop01ta 1 
mUıamere vermeyecek, bUtUn mUıa 1 Telefon a 20203 
merelerlnl Ye çalıımalannı hayır 1 ... _... 

kurumlan menfaatine haaredecektir. 

EminöaU (Salih Ne.ati), Küçttkpnzıır 
(Yorgi), Alemdar ( Eıref ), Beyazıt 
)Cemli). Şelıı.adebaşı (Aeaf), : ·!ıre· 

mini (NAzım), Saaıatya ( Ero. 03 ), 

Fener (Htıumettin), AkHray (Sarım) 
Karagümrük ( M. Fuııt ), Bakırl-i.ıy 1 

( Merkez ), Şiıli ( .A!ım ), Beyogltı 
( Galataaaray, Vidkopulo ) , Gdala 
( HUiil ), Beşiktaş ( Nail ), Hasköy 
(Halk), Kasımpışa (Merkez), Kadı
köy (Solraki ve üçler), BUyüükada 
(Mehmet), Heybeli ('fanaş), Usküdı..r 
(İttihat), Doykoz (Beykoz), Anndo'u 
hisara (Anadoluhiaım), Pavabal.ç.• 

aşabahçe), Rumelihisara (Rumcu· 
arı), Suıyer (Asaf). 



Gizli Bir 
Seyahatin 
Neticesi 

lrlandada, Belfast ıehrlnde 

Saadet nedir? Meı'ut olmak 
için aradığımız ıeyleri bir araya 
toplasak dünyanın en acı ıstıra· 
bı başımıza çök,.:-. Şurada yüı: 
kııi toplayıp hepıinl ayrı ayrı ve 
a'iıli olarak (saad•t) ıartlaranı 
•or11ak alacağımız cevaplar üatün• 
de bir çolduk toplamağa imkan 
bulamayız. 

Herkesin kendine g6re bir 
•&adet hulyası vardır. Daha doğ· 
tuliu bu hulya :zamana, yafa, 
lııuhite glSre değiılr. Bir köylOnOn 
•aadeU, şehirlinin saadeti, zengl· 
t.ln saadeti, orta haUinln saadeti, 
~isleri, fikirler biriblrinden ayrı 
b~tUn in&ilnların saadeti ar&1ında 

1
1çbir lllşik ve benzer nokta bu· 
trnayız. Ve biz yaşadıkça, yaş· 
andıkça, muhitimiz deifıtlkçe 
•tıadet hakkındaki duygulanmız, 
dnıuncelerimfz de değişir. 

Sen daha hnyatın eşiA'inde 
~ayı'ıroın. Hen!lz genç kızlık bağ• 
11il?-ından kurtulamadın.. Gözleri• 
, il altında eski rüyaları g6rüyor• 
t~tı. Hakkın \'ar. Bunlardan ay-

ı lllrık pek güçtür. insanların 
:~rnirni olmaları ilk b:lklr hisle-
11lden ayrılmaları pek :ıorludur. 

A i c" 

• 
rıne 

Pek acıdır. Fakat bu bağlar bir 
kere kopuncıya kadar. Ondan 
sonra hiıierlmlı hayatın değitilc 
hareketleri ile 6yle aıınır, öyle 
gevşer ve öyle çOrUr kil 

lıte bundan ıonra iÖrUşUmUz 
dUıUoUıllmUz ve duyuıumuı asıl 
hedefini bulmağa başlar. Biraı 
maddileıirb:, zevklerimiz katılaşır 
amma artık hayal ve rüyalarımız 
bizi rahatsız etmez. 

Iıte bu devH olgunluk dev· 
reaidir. 

Eıref Beyin tatlı bir konfe· 
ranaa benzlyen bu fikirleri ne 
zamandan beri UatUme çöken 
ağarLğı, limltalzliğl, neıeaizliği 

adeta sllkeledl. Oynattı. Boıluk· 
ta, hiç tutunacak yeri kalmamıı 
bir kaza kurbanı gibi sallanırken 
o Hızır gibi imdadıma yetişmlıll. 
Hiç özenmeden, zorlamadan tatlı 
tatlı anlattığı fikirler birer can 
kurtaran sılbl her yanımdan beni 
yakalamıılardı. Genit bir nefH 
aldım. 

DUn gece odama çıktığım 
ıarnan aalonda bıraktığım o 
neş'eli, mes'ut kalabalığın uzak· 
tan duyulan 1tılerile kendimi ne 
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( S y set Alemi) 

ltalya Söylerken 
lngiltere Müte
madiyen Susuyor 

Habeı - italyan anlaımazhA' r1 dön
dü, dolafh, blr ltalyan • lngillz anlat• 
mazlıQ'ı hnllne ıeldi. Öyle bir ltalyan
Jngillz anl aımazhğı ki miltemadiyea 
bir taraf ıöylilyor, öbilr taraf iH 
auıuyor; bu lif kaYgHında ıöyleyeo 

ltalya, ıusan lnıilteredir. Ve İngiltere 
bu duruma o derece likayt ıörünüyor 
ki bQtOo nazırlarını birer birer 1ayfi· 
yeler• dağıtmaktan çekinmemiştir. 

Glln!Ok meseleleri takip etmek için 
de Londrada birkaç nazırdan mGrek· 
kep bir hükümet komitHi bırakmıttır. 

İngilteronin bu allkutuou merak 
eden Framnzça Marianne gaıeteılnln 
muharriri Jan Prevo, bllha11a Taziyeti 
yerinde gözden geçirmek için uhmet 
edip Manı denizini g•çmlı, lnıılltereye 
kadar gitmif. Size, bu zahn ihtilaa 
ve intıbalarını aaklediyorum: 

" İngiltereyi tereddüde diltUrmek 
nya tehditle bir ithıa nzgeçirmek 
mi? Bu neticeyi elde edebileceklerini 

. tim diye kadar 1anan iki kiti çıkta : 
Napolyon ve ikinci Vilhelm. 

Böyle bir tehdidin, ıize, bugOo 
oldutu kadar yirmi ıene nya yUı 
yirmi sene 1 hvel de ayni büyklOkte 
bir hata olduğunu el ile tutturur ılbl 
lapat edeceğim. 

Bu mulcaddimeden aonra, Franaız 

yaııcıaı, lld lnırillz diplomatı lle olan 
mubanrealni anlatıyor. Bu diplomat
ların mOtnlealarına bakılıraa itte rol 
oynayan lngilterenin ne Habetiıtan
dalcl, ne de Afrikanın herhangi bir 
noktasındaki menfaati detildlr. MHele 
9udur: Uluslar Kurumunda a.za o!an 
bir dnlet, ayni kurumda aıa bulunan 
bir dlterlni iatlll etmeye hazırlan• 
maktadır. Eter bu te9ebbtlı muvaffak 
olursa Uluılnr Kurumu öldl demektir. 

Bu iae lnıiltırenlo menfaat n 
hayıfyetioe uygun relen blrıey 
detildlr. 

lugill:ı efklrı uaumiyeal, ltalyaıua 
te9ebbilıO oeticeal olarak Avrupaoıa 
tekrar anarıiye dönmealuden Ye 
kuvntln hakka galebe etmealnden 
korkmaktadır. Bu aebepledlr ki yeni 
nzi7et karııaında bütQn l•ıillıler 
tek vOcut ıibl blrl•tmitlerdir. Ve bu 
blrleım~deo de pek bilyGk bir kuvnt 
meydana r•lmlıtir. 

logiltere, uzun bir baritin maara
fına dayanabilebek 7eglne memıe ... 
kettlr. Son harbin borçlarının 
3denmemui yU:ı:Oaden, hiç klmH, 
yeniden borç nrmlyecektir. Bu 
aebeple harbe riren devletler, ancak 
IJendl .kaynaklarına fCl!ınebillrl•r. 

. fnılllz lmparatorluj'u, bır daha iyi 
· olmayack kadar derin ıurette ya
ralanamayacak btlyilk bir ıabadır. 
Bu imparatorluk, kolunu bükmedltl 

1 dütmanını ergeç l mabvetmealnl ve 
paraca iflaaa ıllrOklemealal bilecek· 
tir. Bu itibarla bil lnrilizler kuvvet• 
llyh:, fakat kunetimizdeo babHtme
aini Hvmeylı. ,. 

* Marianne muharriri Jaa Prevo 
talyan • Habeı anlaımazlıtı karıısıo· 
~do, İngiliz bakımandan nazlyeti böyle 
görüyor. - Süreyya 

-· 
Çerez Kablllnden 

Restlm 

Borazan Tevfik, bitip tllkenmek 
bilmeyen bir nükte hazinesi idi. 
Gilzel, zarif nüktelerinden birini 
yapmak için her fırsattan, her va
ziyetten istifade ederdi. 
Bir gUn, tramnyla, Karaköydeo 
Şişliye gidiyordu. Arabada, Tevfik
lı beraber, hepıl lıepıl dört müı
teri idiler. 
Tramvay hareket etti, biraz yol 
aldı. Kondoktör, yolculardan birine 
yanaetı : 
- Dilet! 
O adam, meb'uslardan Karaıu 

Efendi idi. 
- l'tıA 1 dedi. 
Koııdoktör eğildi, geçti, ötekine 
baıvurdu. 
- Bilet 1 
Bu zat ta bir gazeteci idi. O da 
aynı cevabı verdi: 
- Pas 1 
ÜçUucil yolau da, Ayandan blriıi 
idi. O da: 
- Pal!ll 
SöziinU yapıştırdı. Sara Tevfiğe gel-
di. O, soğukkanlılıkla cebinden yüz 
paralık lılr kaymo çıkarıp kondok
töre uzatmakla beraber: 
- Rcatim 1. dedi; hepıi bu kadar 1 
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ERLERİ 1 Zafer Bayramı. 
-.ii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiia# Şenlikleri w -
Kastamoni Ormanları Ca-

yır Cayır Yanıyor 
Yalnız Dadagdaki Orman Yangının

dan Doğan Zarar Bir Milyon ... 
Kaatamonl, 31 (A. A) - ViJAyet f çinde orman 

yangınları bütün ılddetiyle devam etmektedir. Bir 
kaç gUn evvol Ilgaz ormanlarmda çıkan ve 12 ki· 
lometrelik ıahayı kaphyan yangından baıka Boa· 
tan ormana da iki gUndUr yanmaktadır. 

1 
ormanmda da yangın baılamııtır. Kascılar mıota· 
kası ormanındaki yanaın iki gUn evnl ıöndUrUl
müttUr. Ayrıca Dadayın Karkalmaz ormam da Uç 
gUndllr yanmaktadır. Bu yaz Dadaydakl bir kaç 
orman yangınından doğan zarar bi~ milyon tahmin 
olunmaktadır. BugUn ayrıca Akkayanin Burhanlı köyll civarı 

ita/ya 
Yeniden 
·Asker Topluyor 

[ Baştarafı 1 inci yüzde] 
- ltalya orduıunun karıısında mu
dafaa vaziyeti alacaktır. 

Buraya, lnglUz aefarethane· 
sini muhafaza için 125 mevcutlu 
bir Hintli müfreze geldi. 

Habeı hükumeti, Çekoılovak· 
ya ve Almaoyadald ıllah fabri
kalarından ıllah, cephane ve 
mUhimmat aatın almııtır. Bunlar 
lnalllz Somallılndekl Zlla limanı 
vaaıt11lle Hıbeıiıtana ithal edil· 
mittir. 

Habetiıtanıo cenubundaki (). 
gıden mıntakaaına tanklı kuvvet
ler tahtit ediliyor. imparator, 
Habeı orduıunun motorlaıtuılma11 
için önemle çalııor. Y enlden 140 
askeri kamyon alınmııtır. 
H•be,ıstan Yeni lmtlyazler Verdi 

Londra, 1 (Özel) - ıaıotele· 
rln ıon haberlerine ıöre, Habeı 
imparatoru, bir lngiliz • Amerikan 
ılrketile ıon derece ıJzll bir im• 
tiyaz mukanle1l lmıalamııbr. 

Henüz teyit edilmeyen bu 
habere göre, bu mukavele, firkete 
Habeılıtanın yarııını lhtiYa eden 
geoit bir arazide petrol aramak, 
demlryolları yapmak lmtlyaıını 
vermektedir. Fakat allkadar ma• 
hafile göre, bu yeni mukaYele 
bUyUk siyasal zorluklara aebop 
olacaktır. 

ltalyada Yeni Bir 
Seferberlik 

Bolzano, 31 (A. A.) - Muıo
liol, her türlü ihtimallere kartı 
gelmek için yeniden 200 bin 
ltalyamn EyllUde silih altına 
çağrılaca~ını, askeri kıt'alar ta· 
rafından yapılan bUyük geçit 
reaminde verdlj-1 ıöylevde bildir• 
miştlr. Manevralara iıtirak eden 
kıt'alarm fırkalarile birakte kala· 
caklarını ilave eden Musolinl 
demiştir ki : 

"- Bir kere daha horkealn 
bilmesi gerektir ki, zecri tedbir· 
lerden manaıız ve tahrik edici 
bir tarzda bahsedildlkçe ne bir 
tek nefer, ne bir tek denizci, ne 
bir tok uçakçı terhiı etmlyeceğiz.,, 

Bu hitabe yalnız Uç dakika 
ıürmliıtllr. 

Bolzano, 31 ( A.A) - Kral 
ve Muıolini " Non ,, vadi11inde 
124 toptan mürekkep 31 batarya 
tarafından yapılan gerçek topçu 
ateıl talimlerinde haur bulunmuş• 
lardır. 

ltalya Büyük Erkanıharbiye 
Reisi General Badogliyo' da Fran• · 
sız ordusunun manevralarında 
bulunmak üzere Parise gitmiştir. 
Harp, Avrupaya Sıçrablmemall 

Parla 1 (Özel) - Habeş·ltal· 
ya işini görüşecek olan uluslar 
kurumunun 4 Eylfıl toplantısında 

Franıanın uzlaştırıcı bir rol oy· 

nayacağı ve ltalyaya kartı zecri 
tedbirler alınması hakkındaki 
lngiliz teklifine rey vermlyeceğl 

Balkanların Barışı için 
Lüzumlu Olan Şartlar 

_....................... ............. --=---· . sıı ..... .. 

Bulgar Dıı 
Yeni Bir 

Bakanı Gazetecilere 
Digevde Bulundu 

Sofya, 31 (A.A)- Bulıar dıt 
bakanı Köae lvanof, Türkiye 
dıı bakanı Tevfik RUıtn Araı'ı 
Dragomain istasyonuna götUrdllk· 
ten sonra Sofyaya dönmUı Ye ga• 
ıetecllero ıu dlyevde bulunmuıturı 

Araa'la yapbğ'ım konuımalar 
aıraaında Türk ve Bulıar hUkt\· 
metlerinin iki memleket araıın· 
dald doıtluk mUnaaebetltrlnl 
1925 doıtluk andlaımaaının ru• 
hu içinde kuvvetlendirmek ve 
berkitmek huıuıunda ayni arıuyu 
bealemekte olduklarını memaunl• 
yetle gördUm. 

Gerek aayın arkadaıım Araı, 
ıerek ben Türk •• Bulıar ba· 
sınları bütün anlaımazlık· 
)arının ortadan kaldırarak ve 
birbirini aayan ve seYen iki ulu· 
ıun iyi anlatılmıı aıığlarının 
barıı, ıllkunet ve anlaıma içinde 

yaşamalarmı gerekil kılmakta 
oldutunu göstererek her iki hUk6· 
metin &iyaaaııoa kınaYla (faali· 
yetle) yardım edeceklerin• allve
nlyoruz. 

ÇllnkU ancak böylellkledlr ki, 
bu iki uluı genel bayındırlık ve 
Balkanların barııı için lUıumlu 
olan ıartları yaratmıı olacaklar
dır. Bu yolda yapılacak mUıterek 
gayretler uluaumuıun barıı ruhu· 
na Ye Bulgar hUkftmetinln bDtUn 
komıu memleketlerle iyi mUna• 
aebetlerde bulunmak Ye bu mll
naHbetlerl her an daha ziyade 
kuvYetlendlrmek huıuıundıkl da. 
lenine (aımlne) tamamlle uygun 
dUımektedir. 

8. Arsı tarafından Anadolu 
ajansına verilen Ye iki hUkftmetln 
anlayıf, dllıftnc• ve arzu tıpkdı
tının bir belgeıl olan dlyovi 
memnuniyetle gördüm. 

Iran Dış Bakanı Gel(qor 
lımlr panayırı, 1 (Telefonla) - Iran dıt işler bakanı Kuıml ha·I 

nın perıembe ıabahı Ankarada bulunacağını ve aynı gUn trenle Is· 
tanbula geçecejinl öğrendim. Kaaıml han lıtanbuldan doğruca Ce· 
nevreye hareket edecektir. 

kuvvetle ıöylenlyor. 
Ga:ı~telere göre, zecri tedbl~ 

ler Habeı • Italya harbini Avru· 
paya ıiryet ettirebilir. Bu sebeple 
ltalyayı fazla inkıştırmaktan çe• 
kinmek lazımdır. 

Övr gazeteıi diyor ki : 
Franaanın, Cenevre meıele

ıinde, lngilteronin peşinde git· 
mezden evvel, lngillz Dıı İileri 
Bakanlığından bir inanca isteye· 
ceğl ye ıayet pakt, Avrupada, 
buna benzer bir ıekilde lhlil 
edilecek oluna lngllterenln, yU• 
kenlerlnl tıpkı Fransa gibi yerine 
getirip getiremlyeceğini soracağı 
muhakkak gibidir. 
Habeşlstendakl Gayrimenkuller 

Sigorta Ettlrlllyor 
Pariı 31 (A.A.) - Londra· 

dan Maten gaıetesine bildirildi· 
ğlne göre, Haboı imperatoru, 
Loyd sıgorta kumpanyasına mU· 
racaat ederek, Adiıababadakl 
özel gayri menkul malları ve hü· 
kümet mallarının büyUk bir kıa· 
mını harp tehlikeılne karşı ıigor· 
ta etmesini istemiıtir. Bu malla
rın hepsi takriben 82 milyon kıy· 
metin dedir. 

Loyd henUz cevap vermemiş· 
tir. lmperetorun Avrnpa banka· 
larında bulunan menkul özel ser· 
yetinden büyük bir kıımı Paria'te 
bulunmaktadır. 

ltalya'daı Hiddet 
Roma, 31 (A.A.) - Habeıla-

tan petrollerinin iıletllmeılnln bir 
loglllz·Amerlkan gurupuna lha· 
leai, burada derin bir hiddet Ye 
infiale sebep olmuıtur. 

Bulgaristan Silihlanma-
dı~ını Bildiriyor 

Sofya, 31 (A.A.) - CumurJ• 
yet gazeteainln Bulgaristanın gizil 
gizli siJablanmakta olduğuna ve 
bilha11a Italyadan tanklar getir· 
mekte bulunduğuna dair olarak 
vermlı olduğu haber, hayal mah· 
sulU ve maksadımahıusa mUı· 
tenlttlr. 

Küçük Anlaşma 
Bütün Meıelelerde Düşü

n üı Beraberliği Var 
Belgrat, 1 (Özel)- Bledde top· 

lanan küçük anlaşma daimi kon· 
seyi bir tebliğ neşretti. Bunda, 
bUtUn ılyssal meaeleler hakkında 
kUçük anlaşma üyeleri arasında 
tam bir mutabakat olduğu, kil· 
çUk anlaşma devletlerinin Sovyet 
Rusya ile münasebetlerinde ıer· 
beıt olmaları esaınun kabul edll· 
dlğl bildirilmektedir. 

Ajans Direktörü 
Rus yada tetkik gezisinde bulu

nan Anadolu ajanıı direktörU 
Muvaffak dUn ıehrimize dönmUt· 
tur. 

Yurdun Her Tarafında 
Geçit Resmi Yapıldı 
Ankara, 31 (Ôzöl) - Buraya 

gelen telgraflarda bu yıl yurdun 
her köşeainde 30 ağuıtoı zafer 
bayramının büyük ıenliklcr için• 
de kutlulandığı bildirilmektedir. 
Bursa, Muğla, Niğde, Zafranbolu, 
K:ııtamoni, lzmit, Orclu, Sinop, 
Bolu, Ayvalık, Şarki Karahisar 
ve diğer Ulorde yapılan geçit re· 
simleri çok parlak olmuı, halk 
orduyu ıürekli alkıılarla ıelim• 
lamı ıtır. 

Meçhul A•ker 
Anıtı Önünde 

Afyon, 31 (A.A)- Dün Dum• 
lupınorda Atatl\rk'Un ateş içinde 
harbi idare ettiği ve kesin ıonuçu 
aldıA'ı noktada buyuk tören ya· 
pılmııbr. Törende ıehrimizden 
binlerce kiıi kazır bulunmuıtur. 

lzmir, Bursa, Bilecik, Maniaa, 
Kütahya illerinden de heyetler 
gelmlttlr. 

Türk .. Macar Ticaret 
Anlaşması ~ 

Ankara, 31 (A.A.) - Tnrkoflı 
baıkanlıtından: 1 eylfıl 1935 
tarihine kadar uıatılmıı olan 
Tllrk·Macar ticaret anlaımaııı, 
1 birinci teırin 1935 tarihin• 
kadar bir ay daha uzatılmııtar. 

Hüseyin Rahmi 
Saylaybğa Namzet Göı· 

terileceği Söyleniyor 
Ankara dan gol en bir ha berdı 

maruf romancımız HUHyln Rah• 
minin açık saylavbklardan birine 
parti namına namzet gösterllıcell 
bildiriliyor. -----
Romanya c< 

Bisiklet Turu 
Yugoılavya Birinci, Ro• 

manya ikinci Geldi 
Bnkreş. 31 (A.A.) - Dün 

Romanya blıiklet turunun betincl 
etabı, Arda ile Oradea araımda 
120 kilometre Uzerlnden koşul
muıtur. Genel tasnif: 

Gragaç-YugoılaT·26 saar 6 
dakika 54 ıaniye, Davidoç· Yl'• 
goılavya-26 Hat 22 dakika 23 
saniye, Mormeçea·Romen 26 aaat 
25 dakika 45 saniye, Daniel• 
Lehlatao· 26 ıaat 26 dakika 1 
saniye. 

Uluı bakımından tasnif: 
Yugoslavya 82 ıaat 14 da• 

kika 8 saniye, Rumanya 83 saat 
17 dakika 26 ıaniye, Lehistan 
96 saat 26 dakika 1 saniye, aaat• 
siz olarak Türkiye. 

Tenkil Edilen 
Haydutlar 

Muş, (Özel) - Bu havalld• 
haydutluk yapmaya cUr'et göıter•• 
Şörikli Hasan çetesi, Vartu kaza&' 
taraflarında jandarmalarımız tara• 
fmdan sıkıştırılmıf, • haydut ıerlr 
lerden altı klıl ölü olarak el• 
geçlrilmittlr. Haydutbaıı ile diğel 
avenesi ılddetle takip ediliyor. 

lnhlaarlar Direktörü 
Avrupadan Döndü 

inhisarlar Genel Direktörd 
Mithat bir müddettir Avrupad• 
geziler yapıyordu. Diln şehriıntıe 
dönmUıtUr. 

Ali Çetinkaya 
Bayındı rlık Bakanımtz Ali 

Çetinkaya dUn akşam AnkaraY' 
dönmUı;tür. Bakan bh·kaç gllk 
ıonra doğu lllerlnde bir tetkl 
gezintisine çıkacaktır. 
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eryüzünde Olup Bit nleri H•ritada Ve Saatle Takip Ed lim 

Kaaadada or· 
mııa yangınları 

Blnl'ham' da 
yeni bir bu 
madeni bu· 

lunmuttur 

Dünyanın bu gölge ile g8aterllen 

7orlerlndo tOO milyon halk oturur 

Amazoıı 

de fen incel• 
melerl yapılmak· 

tadır 

Korooda 
c•••lkl saaan• 
tara alt bir yllan 
mllatehaaul bu· ' 

lunmuttar 

Hırsızlığın Ne Olduğunu Bilmeyen 
Bir Memleket , 

Danimarkada Sahibi Olma--

dığıHaldeKapısıAçı Kalan 
Dükkin Pek Çoktur 

NoYyork Taymlı gaıete1hsln 
bir aytarı aon gUnlerdı Danl· 
mitrka'da bir inceleme yolculuğu 
Japmıı, gazeteainı yolladıtı bir 
mektupta: 

- GUpe ıUndOz ıllne bir 
fener alarak namuılu adam araı· 
tırmaaıoa çıkan Hkl Yunanlıların 
Dlyojenl buıUn aat olaaydı Ye 
Danlmarka'da yaıasaydı, acı 
hakikati bu ıekflde anlatmıya 
imkan bulamazdı, diyor. 

Amerikalı ıaıetociyl bu ıekllde 
dnınnceye aevk eden aebıp Da· 
nimarkahların doğruluk mefhu· 
munu bntun lnıan duygularının 
en baımda tuttuklarını görmtıı 
olmasıdır. Meılektaıımız bu inan· 
cım anlatırken ıu cUmlelerl de 
llAve ediyor: 

-Kopenhaa sokaklarına ayak 
hnshğımz zaman ilk saatlerde 
karşınıza çıkacak olan kız erkek 
binlerce gençlere, bu namus mef· 
humunun mavj gözleri ve sarı 
ıaçları gibi kendilerine tabiatteo 
vergi olduğunu anlamakta gecik· 
mezılniz. Mesela önUnUze ktiçtik 
bir gazete satıcısının kulübesi 
çıkar, sahibi yanında değlldlr. 
Gazete alanın, mukabilinde •ere· 
ceğl parayı içine bırakması için 
)'ere ıapkasını koyarak gitmlı· 
tir. Halk beğendiği gazeteyi 
•lır, parayı da ıapkıınm içine 
bırakır. Danimarka komıusu 

2 
a n 

Amerikanın Ohlo evaletlnde 
Bucyrus şehrinde oturm;kta olen 
lierbert Rupe isminde bir adam 
kUçUklUkten beri kaybettiği iki 
hem~lres;ni tam yirmi iene mUte
llıadiycn aramış \'e arhk onları 
bulmaktan ümidini tamamlle kc:· 

1 

ar deş 
aşında 

miş, gUnUn birinde bir arkadaıile 
görUıUrken bunun te11adUfen söy• 
lediği bir söz Uzerjne kızkardeı· 
lerinin, altı ıenedenberl oturduğu 

ıehre ancak yirmi kilometre 
mesafede bulunan bir kaııabada 
oturduklarını öğrenmiı Ye derhal 

oraya gidip onları bulmuıtur. 

Yirmi seneden sonra birbirine 
kavuıan Uç kardeı aevir:çlerlnden 

Lusitanyanın Esrarı •• en uz 
Ayd1nlanmadı 

r, •• 
20 Yıl Once Olan Faci-

anın Sonu •• 
Öldüren il~ Ölen Bir Mezarın içinde 

Hup içinde bir 
Alman denlnlb 
a-emial tarafıadaa 

batnılmıt olan 
31,000 toa hac• 
mindeld Luıltu7a 

traa1atlaatik n• 
purunun bulunup 
çıkarılmall teteL
Lüıl b07Dk bir 
llwl u7aadırdı. Fa
ciada hazır bulr,. 
naalar araadı. a •. 
mlola denlı altıa• 
dakl 1erlal tayla 

için bltıralarıaı 

mOracaıt edildi. 

Buaların batında ~~~~~ri'i-W...-P~~~-llJll 
Chiıolm lımlnde ~~~:.ilJ.1:111~~-.... 

lbtlyır bir ıemlcl 
Yardır. Bu ıat 

diyor kh 

- Ben kama• 10 yıl füıo• batan geminin an.kazınan buluaduğu yer 
rottum. O 8'Ün 1aat 
ikiye dofru alt ıOnrtedea geçerken 
cenizde ıtlrııtle bJH dofru ••len bir 
eiıim glh:üme çarptı. Yanımdan· geçen 
bir tayf ayı çağırarak ıölterdlm. 

- Bak, rallba bir torpili dedim. 
Fakat clmleml bltlrmemlıtlm ki deh· 
ıetll bir ııUrOltQ koptu Ye •yatımın 

altındaki dötım• bir mabsea kapalı 
ıtbi açılınrdl, ıeml 1aaa yatmııtı, 

ıimdl ben 1an bölmelerin O:ıerinde 
yllrüyorduro, bununla beraber O.t ıtı· 
nrteye fırlamaya munffak oldum. 
Orada karııma meıhur mll7onır 
Vandtrbllt çıkb, korku ile çıldırmıı 

bir kad>aı kurtarmıya çalıııyordu, f•· 
daklrlıA'ıaıa fayduıı olacatuu •Öyle· 
dim ,.. dealıe aatıldım. 

lf 
LU11tan1aa10 çıkarılma11 tetebbtııU, 

araıtınlıyor 
bu 8'•ml battıtı saman yapılan ' 
mlaalutaluı tekrar uyandırmııtır. 
O zaman Alnıaolu b• ·npurun ıll&h
h oldutunu söyllyorlardı. Amerika• 
lalarla lnglllaler de akılni iddia edl· 
yorlardı. 

Hangi tarafın haklı oldutu 20 
kDıur Ha• ıonra ancak ıeml çıka· 
nldıktan ıonra aalatılacaktır. 

* Bu bah1e nllaayet nrlrkın ıura• 

1101 da kaydedelim; Garip bir teH .. 
dOf e1erl olarnk, Luıltanyayı batıran 

20 numaralı Alman denizaltı wemiıi· 
nln kumandanı da billhıua tam o 
ıemlyi batırdıtı noktada telef olmuı
tur. Luıltanya ile birlikte batan 1195 
kitinin yanındn yatmaktadır. 

Hiç Kimsenin atırına 
Gelmiye~ Şekilde • 

ır 

-Olta Y a.pıldı 
__ .... ..,...,.._.. • •• ..ıı ....... __ .......... ·-

Stor perdelerinin reeıorlerin· 
den bılık oltaıı yapmak hiç akh· 
aııa gelir mi ldi? Halbuki Ame· 
rikada Arkanıaa' da açıkgöz bir 
Amerikalı bunu da dUşünmUıtUr. 
Bakınız naaıl: Bu adam bir ilin 
bir perde ıtounun reHorunu ala· 
rak nehrin ke~arına iltmif. Yan• 
yana iki af aç bularak, tıpkı pen
cereye takar gibi bu resaoru iki 
ağacın araaına yerlcştlrmiı. Olta· 

ıöz yatları dökerek biriblrlerine 
ıarılmışlar ve aaatlerce baıbaşa 
verlnp dertleşmişlerdir. 

Bunlar, anaları öldUğU zaman 
çok küçük imişler ve bakanları 
olmadığından her biri bir tarafa 

dağılmıı ve yirmi ıeneden beri 
blribirlerlnl kaybetmiılerdi. Şimdi 
birlbirine kavuşmuş olan Uç kar· 
def, hail tkayıpta olan dördilncU 
kardcılorl Ev ret'l aramaktadır. 
Kendilerinin bu garip ıurette bu
luşmaları bütün gazetelerle ilan 
edilmlt olduğunden bugUnlerde 
onun da çıkıp ieleceğini tahmin 
etmektedirler. 
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ıını yuvarlak tahtanın Uzerlne ve 
ucuna yem takarak nehre fırlat· 
mış. Sonra da re soru kurmuı ve 
beklemiı. Aradan bir müddet 
geçtikten sonra yemi yakahyan 
bir balık oltayı ç kmiş, fakat o 
kadar çekmiş ki resıorun yayı 
derhal harekete gelmiş ve 

aeri •• muntazam b:r surette 
dönerek oltayı ıudan çekmiş ve 
bir iki ıaniye içinde, neye uğra• 
dığını bilm<ryen balık da kendini 
karada bulmuı. 

Şimdi Amerikada nehirlere 
yakın oturanlar storJerjnin, res&or• 
}erini koptıklnrı gibi baJık tutma· 
ğa koşmnktn imişler. Hattfi bun· 
}arın arasında diğerlerinden daha 
kurnaz bir zat kayık tutmuş, 

etrafına direkler gererek bunların 
arasına perde ressorleri yerleıtir· 

miş; sabahtan akşama kadar 

hafif haflf kUrek çekerek nehrin 
üzerinde keyif sürüyor. Bir taraf· 

tan da bu ressorlere bnğlı oltalar· 
la otomat.k bir ıuretle balık 

tutuyormuw. 



Kadıkorde 
Bir De· 

abakkak 
@ Vmr 

Yazanı Hatice Hatip -3 1 • 9 • 931S 

Kamranın Kayıplara Karışıp Gitmesi Herkesin Aklına 
~ Bin Bir Türlü İhtimal Getiriyordu 

Na1ıl KAmran hanımdan 

hlç bir haber yok mu? •• 
- Hayır biç.. Hı, blr haber 

rok. Zabıta onun lzlnl bulmaktan 
leh~ ... Kardeılm ne oldu? Nereye 
ılttl?.. Otomoblll ıören on ya· 
pnda ve yarı aeraem bir çocuk· 
tur. Bu çocuk. •• Bir ı•r anlata• 
mıyor. Otomobilin klh blr takıl 
klh bir huıuai otomobil olduğu• 
au söylUyor Ye sonunda huauat 
otomobil nadir takıl nedir dlye 
10ruyor. Şof6rll da tarif edıml• 
JOf. o anndıaberl kaç otomobll 
bç ıof ör btlntak ıdlldl. · Kıı 
kardeıim ne oldu? 

olmıyacak ve hepimizin beyenmi· 
yece~iml:z bir erkeği aevebilec~ 
tini bir an dUşUn~em. 1 

- Hıy ••• HaJ 
Ud i•ndn arasında ıakınblı 

bir ınldit oldu ortada konuwacak 
bu kadar m&hlm bir mevzu var
ken şudan bundan konuımaya 
lmkin var midi?. Onlar b6yle euı· 
muı ve darııan gibi otururlarken 
kapı açıldı Ye Belkıı Hanım 

içeri ef rdi: 

Bu ihtimal çok uzt.:: l>ulurum. 
Bir ıenç başka ne gibi sebeplerle 
eylnden kaçar.. Ailesinde, evinde 
fıtedlii bayatı bulnmnz da ondan 
kaçu, kıı kardaşım Fıdekl haya• 
tından fevkalade memo odu sonra 
eYde hepimizi sever, bepimiz!e 
lyl ıeçfnir ve iyi anı.@rdı. Anla• 
yamıyorum, yes1elAıa. 

- Ya polis? .. ' 
- Dad1m ya, poliste bir ne-

ticeye varamadı .• 
Bir mUddet sustu~ 

- Mamafl, timdi annem aşa· 
laJ• lndiil zaman yine o mev%ua 
tem11 etmiyelim.. ~ıka şeyler· 
dın babıedelim. 

- Safa sıeldlolz oğlum. 
- Safa bulduk hanımefeudL 
Belkıı Hanımın elini 6ptll. 

- Almanyaya d5nU1orıunuz, 
öyte mi? .• Kuzum o~lum Handana 
batımıza relenlerL. 

Ömer •<>zlloU kestlt 
- Ben bunu kendisine rica 

•ttlm anne, yine ayni 1eyden 
bahsetmiyelim artık .•• 

(Arkaaı var) 

Ona hizmetçi bir kifııt getlr
•itr demek bu gelen kltıt onun 
bildiği bir lnaan tarafından ya
sllmııtı ki o da bu davet• icabet 
etti. ÇtınkU Oıman F ayıl Bey ve 
daha önce Atıfın ••indeki birçok 
daYetlller kardeıimln bahçenin 
arka kapıaioa kendilitindın doğ
ru gıttiğinl ıarmnıler. 

- Evet bınde ~yle 16rdOm. 
- Oaman Feyzi Bey de ... 

lstanbulZiraat Mektebine 
Girme şartları. 

- Neden o deli gibi yanıma 
gelerek Kamran Hommı ıordu. 

Ömer manidar, manidar tebts· 
ıUm etti: 

- Evet o kard şlmin yere 
düıen i lıru bulmuz ..• Bu kayboluı 
ıayetle garip ve bunu ancak lld 
ıekUde izah edebiliriz .. Bunlardan 
biri kız kardeıimln kaçirılmıı 

elmasıdır. 

- Evet kıı kardeılniz kaçırıl· 
mııtır. 

- Kaçırılmıthr mon9er, fakat 
ntçfn kaçırılmıştır? Kimin için? 
Eğer kardcılm için bir fidyeinecat 
lateyecek haydutlar onu kaçırmıı 
olsa idi şimdiye kadar bir mık· 
tupla bize müracaat ederler ve 
bizden bunu lıterlerdl değil mi? 
Eğer kıı: kardeıiml 11ven bir 
lnıan onu kaçırdıysa bunu da çok 
saçma görürüm. Çllnkll bu asırda 
bu neYi kız kaçırma hidiselerl 
demode olmuıtur. Bir geliyor bize 
dllıman inaanlar onu kaçırabilir 
diyelim herhangi bir intikam hlsalle 
bu da pek romantik bir faraziye· 
dlr. En son faraziye olarak kız 
kardeıimin beyaz kadın tacirleri 
torafmdnn kaçmlmaaı akla gelir 
kl böyle bir ıeyin ben mevcut 
olduğunu zannetmiyorum. Bu, si· 
nema senaryoıu yapmak için ak
la gelen bir meuudur. Beyaz ka· 
dm ticareti •.• 

- Fakat ılz Klmran Hanı· 
mm kaçmlmıı olması ihtimalini 
tamamile reddediyor gibisiniz. 

- Oh, hayır, temamlle değil, 
l)öyle ıöylenllemeı .• yalnız fimdi 
jklnci faraziyeye gelelim: o da 
kızkardeşlmln kendi arıuıile git· 
mit yani kaçmıı olmasıdır. 

- Bu mftmklln mtldilr? •• 
- Hayatta her ıey mllmkUn 

lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Orta Mektep Mezunu olmak. 
ı - TUrk TabiyeUnde bulunmak. 
3 - Y aıı 19 u qkın olmamak. 
4 - Arad ıahibl çiftçi evladı olmak. 
6 - Hastalıksız ve vlkotları %İrrat işlerinde ~alışmağa dayanıklı 

olmak. 
6 - Mektebin Kayıt işleri EylUIUn 20 incl akşamına kadardır. 

Mektebe girmek isteyenler aşağıda yazılı vesikaları, istidala· 
rına bağlı olarak göndermelidirler. 
J • Mektep ıahadetnamul veya tasdiknames"nln aslı, 2 • HU· 
Yiyet CUzdaru, 3 • Sağlık Ye aıı raporları, 4 • HUkiimetçe 
musaddak eyi vesikası 5· hükumetçe musaddak arazi sahibi veya 
çiftçi veaikaaı. 6 • Üç ndet Yealkalık fotoğraf. Bu veaika:au 
tamam olarak ııöndermeyenlerfn kaydı yapılmaz. 

7 - Mektebe kabul olunanlar okuma deVf;est içinde mazeretsiz 
olarak mektebi kendiliğinden bırakdıldan Yeya ceze1 oforak 
çıkarıldıkları takdirde mektebin kendilerine yapbğı bUtün 
masrafları ödeyeceklerine dair mektebin vereceği utimu!leye 
glSre noterlikten taedikli bir kefaletname veHceiderdir. 

8 - letekliler arasında hesap, hendese, biyoloji, Fenbilgiai, li6rkiye 
Coğrafyaaı ve tarihten aeçme aınıcı yapılacaktır. 

9 - Seçme Sınacı 25 Eyllll 935 Çarıamba lfllnU saat onda falım· 
bul Ziraat MUdl\rlllillnde yapılacaktır. lıtakliJer Buglln ve 
aaatte Istanbul Ziraat MUdUrlllğllnde bulunmalıdıılar. 

10 - lıtanbulda bulunanlar yazılmak iç.in lıtida ve vesikalariie 
birlikte lstanbul Ziraat MUdUrlağUne weya Ha1kalı mektep 
MlldlirlüğUne baı vurmalıdırlar. "4806,, 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezı 
Satın Alma Komisyonundan: 

Tabip ve memurlar için 107 muhııfızlar için 109 muşamba ile 
gemiciler için 63 adet caket pantolon yağlı gemici muşambası vo 
30 çift lbtik çizme kapalı zarf usulile sabn alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli 5083 liradır. 
B- Şartnameler merkezimiz leYaıımından paramz olarak alınır. 
C - Ekalltme 17 Eyliil 935 Salı ınnll saat I~ ele Galatada 

Kara Mustafa pap sokağında lılanbul Limao SabU Sıhhiye Mer
kezi Sehnalma Kemlsyonunda yapılacaktır. 

D - Ekıiltme kapulı zarf uıulile yapılaad&:br. 
E - Muvakkat teminat 382 liradır. 
F - lıteklilerln bu it ile balon meıgul eld.uldarıaa dair 935 

senesine ait Ticaret Odası vesikalarını gö~waık mecburiyetinde
dirler. Aksi takdirde münakasaya airmazler. 

G - Ekıiltmeye girecek olanların kapah ıarf uıulile teklif 
mektuplarını saat 14 e kadar zarfları mUbllrlO olarak makbuz mu
kabilinde komisyona vermelidirler. Saat 14 d•n ıonra teklif mık· 
tubu kabul edilmez. 

H - Teklif mektupları verilmezden evnl muvakkat teminatla· 
rın merkez vezneılne yatırilinası ve mukabeleten makbuz almalan 

varttır. (5094) 

Eylül 1 
• 

Dün De Tayyare Kupası 
Maçları Yapıldı 

Beıiktaş, Sıhra Kartı iki Sayı ile Sü
leymaniye Takımını Yendi 

Arnawtköy • ikinci klime mubtelit takımı maçından bir enstaııtane 

Dlln tayyare kupam maçlarına i pas verdi. Muxaffw 6 putan topu 
devam -dildi. Havanın sıcak ol- havaya dlktL Nuri muhakkak 
ması ylzlloden maç o'kaôar ika· il)lr gol lkmtardı. 
labalık değlldL ilk maç Rum Birincl buftaym 1·0 Bqlktaıın 
ta'kımlarandan Vaniköy ile ikinci galibiyeti ile bitti. 
klime muhtelitl arasında yapıldı. Oyuna Bqiktatlılar baıladı. 
Parayı A:rnavutköy takımı kazan· Dk 1'akikalarda Şerefin feVkallde 

d N tt d Ar t
'-'X "" k blr frlkiklnden iaffade edemedi-

ı. e ce e navu rr.uy ,a ımı . _1 hl 
5 2 

r idi ler. Süleymanıye &1ey n• 
• ga ıp g• · bir korner Oldu. Şerefin feY· 
Be,ıkta, • 8Uleyman1ye kalade bir voleıi adamlara çarP"' 

Oyuna SiHeymaniyeliler baş·· tı. Bir arabk LUtfl yara• 
Iadı. Stileymaniyelil r r.anlı oy· (anarak çıktı Beıiktaf 10 ki9l 
nadı. kaldı. Muzafferle Hakkı blrlbirle• 

Beşiktaşta her zamanki gibi; rine girdiler, bu .sureti• bir ıol 
"Nas 1 olsa yeneriz,, Omidi 'Var. daha beba olup gitti. 
Beşildaıın tfü akınında Ha'kkı ilk HUsnU gol atmıya cabalıyor. 
golil yoph. SUleymaniye bir gol Nihayet Eıref gllzel bir ıutlc 
kaçardı. oyun mUte\'at:i bir şekil· ikinci gorn yapb. Bu auret!e• 
de ..• Slileymaniye a 1eyblne bir fri· oyun, Bqiktaşı• 2 • O ~alebeııle 
kik... Hakkı, Muzaffere güzel bir bitti. 

Atlet 8 zm Müsabakaları 
Balkan Oyunları İçin Umut Verecek 

Dereceler Alındı 
Dlin Kadıköy eahasmda Tür

kly• atletizm bir'ncitiklerine de· 
vam edildi. 

Milsnbaltalarda gllmrtıkler ve 
tekil1er bakanı Ali Rana ile 
General :Ali Hikmet te bulun· 

dul ar. 
Cuma gtıntı dlskln ôlçllsll 

boıuk olduğundan dl\n tekrar 
uisk atıldı. Vıeysi ~3,30 "atarak 
yeni bir Türkiye rekoru kırdı. 

Yunan tarzındaki 1 diskte de 
yine Veysi 36.41 ile Naillye alt 
olan rekora ya'ldaşb. 

Semih 200 metre~·i 23,3 de 
koşarnk Rıtif• mağlup oldu. 

10000 metroda Remzi ümit 
edilen rekoru kıramadı. 

ı 500 metroda Recep llui&i 
için yeni TUrkiye ıt'ekor:ları mllj
Jeledl. 

100X41 de müsabaka harici 
koşan Istanbul-l:zmir karıiık takı· 
mında I:zmlrll Cemil 10,8 de 100 

metreyl aldı. 
Atletlerimiz Balkan oyunlara 

için Umlt nrecek dereceler 

aldllar. 
NeHcelerı 
200 metre Raif birinci, Semih 

ikinci. 
Glille atma - Ateş lbrahlm 

birinci 12,7?5, Veyıl ikinci 12,665. 
110 metre maniab - Railt 

birinci 16,5, Kadri ikinci 18.1 
400 metre - Mehmet Ali 

birinci 53,8, Ziya ikinci 55, 1. 
Üç adım - Polyos blrlncl 

10000, metr• - Remzi birinci 
35. l5.l, lbrabim ikincl 39.35.4 

Vunu diski - Veya& birinci 
-00.41 metre, Naili ikinci 33.55 

Serbest rdisk - Veyi\ birinci 
oii3.30 yeni Ttırkiye rekoru, Naili 
ikinci 39.43 

1500 metre - Recep blrlncl 
4.17.2, Galip il(lncl 4.20.5 

Sırıkla atlama - Kadri blrind 
3 metro, Snha ikinci 2.93 

4 X 100 - Birinci lıtanbul ta· 
kımı 46.8, ıikincl Ankara, Oçllncll 
Bursa. 

-------~ ........... ~ 11••• .... .--....... .-c Davetler J 
Beyoğlu Halkevlnln Zen· 

gln Bir Konseri 
Beroaıu Halk Evinden• 
Evlmlzia 60 kitllik koro karulo 

bugünkü pazar ırnoa Hat 19 da evi-
mizde blr konser nrilecek ve lıtaa• 
bul rad7oıu tarafıadan yayılacaktır• 
Bu konserde ulusal mlldk parçalafl 
Ye halk türküleri söylenecek n e•~ 
miz üyelerinden Bayaa n Baylar 

ıololar yapacaktır. __,, ............... ... ·----......-. ... __.._. ' 
Bu akşam 

Belediye Bahçesinde 
1aat 21 de 

Hlzım tarafından Karagö• 
oyna.tılacaktıl'. -
TAKVİM 

Gta PAZAR Hııır 
SO 1 EYLÜL 935 119 

Arabi 1354 ~ Rumi U51 
ı Cem.Ahar il Aluıto~ 

\~!!!,•l 
-G-11-n•-,-ı ıo 41 5 26 
Ev'kat 

v ,,ıt 
Vakit ıı:uDI ~ 
~ ıs'.ı 

Allıa• 12 - tO -' 

ve muhtemeldir... Kız kardoıim 
kenc.i nrzusile kaçabilir, fakat ni· 
çln ve nereye?. Kaı kardeşim bi· 
raz Jımarık ve hoppa iÖrünUtU· 
ne L"ağmcn çok uslu Ye makul 
•e akıllı bir kızcağızc'ıır. Onun 
için ondan mantıksız ıey· 
ler bek· emem... Kıı kn.ıdeşlm 
evden neden kaçar?.. Diyelim kJ 
bir erkeği aever de kaçar!.. Peki, 
niçin bu erkekle evlenmeye to· 
şebbUe etmez.. Kıı kardeşimin 
kendine ve muhabbetim, Uiyık 

Dre ETEM VASSAF baat:~~~ v~u~!'i:!uısı 
13.87. Zekl Asım ikinci 13,37. 

Cirit atma - Karakaı birinci 
53,345, Necdet lldıacl 50,90. 

Ölle S 9 il 14 
lklodl t 11 ıs 55 

Yat11 J 36 641 
lm•&J. 8 55 :J J 

-== 
Caialoilu Oıbaıa B. apırllmHı Tıl.2JOJS Ev. l{adak61 Babar:7e llerl Hkall TeL"Gfl7' ı 



t Eyl6l SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGOÇERKEN 
( lltarelEe devrinin tarlbl) N.oıa• 

119185 ,. Her Jıakkı mahfuzdur. Yaın.n: Zlg• Şa#cir -cm _________ ._ 

Her Tarafta Zeh·r i Propagandalar iş-
ler n talyanlarDa liş içinde idiler .• 

Eğ r bu bekçi tqkilatı ne 
• Rumların da ivtlrakiJ~ • Ingiliz 
mümessilinin evinde karar veril· 
me eydi; bu Uznkerey , Fuat 
Bey do ittir k e\m ydl; y 
rumlara tevrl edilecek olan bu 
ıilahlnrı istemek içb fırk ku· 
nıandanma müracaat den lng iz 
rnümessUine, ( ayet böyle bir 
ıeye lüzum varsa, h ·met b'ı:• 
den lstoıı:n) diye cevap verilme
ıeydl; Fuat Beyin • Hnk met 
namına olan • bu resmi müracaatı 
derhal kabul edilecek, ve aillih· 
lar, hnkümete verTiecektl. Faknt 
ciheti askeriye; ımutasarr.ıf Vekl· 
linin bu teklifini tehlikeli telAkki 
etmf ı, ve latenllon sllAhları ver• 
IDemiftl. 

Deniıll ve haYalislnde de c:e
reyın eden flldr •• hareket1er bu 
merkezde idi. Hutlwa her tarafta; 
•JD'tzehlrH propaganda lc1emekto, 
halkın ve askerlerin Yunanhlara 
karıı mukavemet blıleri tezehU1e 
llğratdmak iatenilmıkte Jdi. 

Bu •ırada, ltalyanlar da bUyUk 
bir telaı fçfndelerdf. Itilif dev
letleri tarafından (Eğirdlr)e kader 
olan ıimendifer hattının Yunan· 
lılara iıgal ettlrlleceğl hakkında 
çıkan ıayialar, Italyantorda bU· 
Jtlk bir Tekabet hissi buıule ge· 
tlrmiıtl. Buna binaen ltalyanlar; 
Aydın ve havalısinde, propa~n· 
dalanna kuvet wermltlerdi. Para 
ile ikna edebildikfeı1 birkaç kitiyl 
evvela Kuıada.sına ve sonra 1ımire 
göndermişler; ıtilaf devlelleri mll· 
nıeıslllerine mllracaat •ttlrerek 
( Aydın ) ın ltalyanlar tarafından 
lıgalilll istetmiflwdL 

1 

m ndan miralay Ş fik Bey tara· 
fından • Aydına heııllı gelen ye
rıl • ınutcıaarrıf Hamdi Bey va11ta· 
sile Yuıuınlılara bir tezkere gön· 
derilmiQ; şehirde t rkedite eski 
ve bUylik malzeme deposuna, lr· 
tibat .uıbitlerine, ahzı iker kalem 
heyeUne te Türk ailelerine en 
kOçllk bir mlidahale ve tearrz:u 
vuku bulduğu takdlrde • mcauli· 
yet tamnmlle Yunan kumandanına 
ait olmak lizere • silahla !hareke
te geçileceii bildirilmlıti. 

335 senesi May.ııının 27 acl 
gUnU, Aydm knınbaıı derin bir 
afikfin içinde idi. Piyade ve sn
varlden mürekkep olan Yunan 
lıgal kuvotlerl de - ıanki bu sü· 
künu lhlll etmekten korkuyorlal"" 
mit 1'1hi - bDyllk bir aeuizlikle 
kasabaya tlrmiıleraL 

lf 
17 inci fırka kumandan ••kili 

Miralay Bakir Sami Be7, Haziran 
ayının ilk gllnlerlnde ( Alaıehlre) 
galmif; it• elritmifti. Ayni zaman
da kumandanı olduğu 56 ıncı 
fırkadan eline yalnız; Manisadan 
çekilen bir piyade taburu ile bu 
ta burun makineli tUfeklerl vo 
topçu alayınm zabitlerlle neferleri 
geçabUmifU. Artık bu kuvetle 
bir temel kuracak ve mlldafaa 
kuvellerini ihzar edecekti. 

Bu maksatla, yUzbaıı Ra11lm 
Beyi bir emirle (Ödemit) e gön• 

dermişti. Rasim Bey burada milli 
müdafaa esasını kuracak, dUıman 
oraya gelirse, mukabele edecektL 

ı Arkası var ) 

Hallt Pa9a AUeslnln 
Bir Mektubu 

Bu tefrlkamn:da birkaç gQ:ı evvel 
çıkaD kısımlar mOnaaebetllo IManlaadı Halit 
Paıa allealııden ıa ımelttubu a'dık: 

"Son Poatadakl (Oamanlı Saltanatı 
Çökerl<on) ad ,ı tefrlkanızrn U, n, 14 Ağus
toıı tarlhlerln r!ekl nuııhalarında lkuvayl mil· 
lly• htk:Uitma alt batlangıÇlarcla Manlu. 
havallılndekl hareketlerin icabı babnaıı:s 
Hsllt Pııadran lutfeD babaed yoraunuz. H• 
1e7den enci ılzl teD-.ı!T etnıek bterlm kl 
lıtlhbarat b.111aldarınu yanll•ıftardn'. 
Babam 1udığmız ilbl •• hnat kollayaa 
bir gHıp, ne de mGteırallibo ldL 1nıanlıia 
1ak11an evsaflle 111uhltlno kendlııl Mvdirmlf, 
bllhaHa 1urduna kırıı olan HWJrlalal biyllk 
blT ıın•kanÇtılı:la ve •mulst:s bir surette her 
fıraatta ghtenniffu. Ye nitekim blllkaydU
ıart maddi Ye maaeY! blltiht !ftrhfını ,,.. 
ıoıı1111da kendini •• IMa ujw-dı fad.a etm'lf
tlr. Ve bla efradı ..ıı .. ıaı yekaal bir vazl• 
J~e on ortatlada iki iç bin dl5alla çıplak 
n bot toprak Userlnde lmakmıfbr, Yurdu
mwcan cın.-aaclH k11rtulut aeYlncl bize 
her Uirla acıyı, ıabrabl unutturdu. Hlçblr 
ferde vo hiçbir makama yük o'madan ve 
ldm1eye dert 1-111•«Je• aakin Ye miitevek• 
kll çalıımıya ko1ulduk. 'Şeref ye namusu· 
muzla 71111aruz. Babam hakkında yazdık• 
larınıu tuhlh için bizden bir ıey eormayın 
bug;iıı tapındığmııı it baııodakl ISııdcrlorl
mbla, ulu!anmızın herh•nplao ttorarunnı: 
alııi tenvir edebilirler. Hele muhitlmlı:o il'•· 
lecek olursanı:s pok çok Memnun oluruz. 
ltllhHa ynılarınıa için bQyUlı: bir yardım 
o'ur1 babam lçln JUdıklarınısdan belki sis 
de •kıhraıruz. 

Bl:s her ıaecfyHlala y!\rfalwl buluııaa 
efradı alleal babamız mUI? yaı;!feslnl yap• 
mııtır, deyip duygularıınızı tatmin etmekle 
!iktifa ederlı:, • 

Türkiye Büyük Millet 
idare 

Meclisi 
Heyetinden : 

l - Ekailtmey konulan it BUyUk Millet Mecliıl Müstahdemini 
e blse, Palto ve fotlnleri. 

2 - Tahmin bedeJI 3331 Üç bin O,ynz Otuz bir Ura 25 Yirmi 
bet kuruştur. 

3 - Eksiltme 16/9/935 Pazartesi gUnD Bnynk Millet Meclial idare 
Heyetinde ıaat 1~ de yapllacakbr. 

4 - Bu lie ait ıartnnme .Mecllı Daire MlldUrlUillndın alınabilir. 
5 - Eksiltme açık yapılacaktır. · 
6 - Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerln muvakkat teminat tu· 

tarı olan 250 iki yüz cılll liralık Banka mektubunu nçüncll mad-
dede yazılı ıaatten bir saat evvel Meclisi ldaro Heyotine 1935 se• 

aıal Ticaret odası veıikaslle birlikte •ermeleri lazımdır. "2389,, "5203., 

B1111dan haberdar olan Yunan• 
lılar, derhal ytırtıyilıa geçmişler; 
(Selç.ıık) mevkilnl de lıgal etm1ı

lerdf. Kendilerine pişdarlık eden 
Çetelere, buradaki ıilah deposunu 
Yağma ettirmişler; ;. k~ylerJe Ay· 
duı ara11Ddaki lrtabab keıtirmiı· 
lerdi. -~-----

Aydındaki Rumlann faa1f yeti, 
derhal artım,tı. Yunaıılılaıın (G r• . 
llıenclk ) 1 de lıgal etme eri llze- t 
tine Aydındaki R: muteberam 
lle Rum köylerinden plen urah-

haalar, Aydın ccarlanndan 
( T eobarl Torkiydh ) in yanhane
•lnd e topbnm arıdı. Mthakere 
tııun 111lrmemişti. Gelu Yunan 
Ordumnu istikbal için bir lıeyet 
•tçllmiftl 

Rumlann .. laareketi, pek 
tabii telJJdd edDebillrdL Fakat 
ile kadar lıaynte 18) ıuadir iki 
'i unanlıları liatikbal IÇln fld• 

bu heyete. ( poU. komllerl Şeyh 
'1ebmet Ef•di t 11..ıbade b1r 
htıkfllaet memuru da a,tirak 
•hniftl. 

B. ... ,.t, Aıdmm OD ldlo
lbetre prbtnda blllmwa (Kan· 
l>ınar) meYkilne gltmlfler; Yanan 
~uınuadanil• gör:l,....k uk.t 
~aıabaya daYet ebniflerdl. 

Aydında bulunu fub, dlr 
'banla m-d•••J• mecbur olma· 
'bak içla (ÇıiH) J• p'ldlmlftl. F.a
~tt çekilmeden enel, depolarda 
Qtılunau aillhlann mlbim bir kıs· 
~· ıerek kasabada Te a-erek 
ıt:Öylvde buluıaaa balka teni 
'clilnaiftL AJlll Z'"MM, b-

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KA YD NA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKTIR. B:rinci S}NlfLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha evvelki dojıımlUlardan arta kalanlar almacak· 

br. KÜLTÜR DIREKTôRO 10 EY-
•• LULE kadar bulunduldan r•re •D yaba okUla, ,ocu'ldarıaı 

ikayıt ettirmelerini valilerden rica eder. .. 5015,, 

Kültii.r Bakanlığından: 
1935 • 1936 dera ydı iÇin ilk ~etmen obllanaa param J&b 

talebe.ı alınacakt=r. 

~ - 19teklilerln fU prtlan ıtqımalan ,.nJdlr. 
A - Ttirk olmak. 
B - Orta okalu 11JI ••J• pek iyi clerececle bilhmlf, .. blrhad 

9eya iki.et auufuu iyi •eya pek iJI derec.de pçmlf olmak, 
C - Uluaal karakterleriaba tylliji i6ifetmen'Jw kanll•daa np

tamuı bulanmak. 
D - Yı.,. .. &1r'9bnea Obllan ~aejinia 1aptadılı pğda 

Olmak. 
E - Bnel n bedealel uğl.Uğı, obllara pderlbaif olaa 

rapor öraefiae pre, okul doktôm tarafıadaa aaptaamak. 
2 - Şe1alt ~mil· ptt.iler ... t~kbr. 
3 - e. p.ıtlara •rı• .._._., b t.jla .w-Man -.Uara 
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Ordu Terfi Listesi 

Rütbeleri Yükselen Sü
baylarımız Kimlerdir? 
laUhklm Aategmen11A1nden 

tegmenllGeı 

H. Seıai latanbu1, Ata lataobul, 
Cemalettin lstaobul, Nafiz Erzin
can, Kemal Ankara, Abdurrah· 
men Erzurum, Abdnllltif Semi 
lstanbu1, O. Nevzat lıtanbul, 
TalAt Erzrum, M. Fahri lstanbul. 

Muhabere blnbatıllktan yar
bayııaa: 

Abdullah Bnynlgen Van, 
Mehmet G 'rlt. 

Muhabere yUzba,ıhğıdan bln
b&fıhaac 

Abdullah Fehmi Oıklip, Faik 
Şam, Halis başkat Ahllt. 

Muhabere tegmenllkten YDz· 
batıhaa: 

Enver Adana, Muhtar Üıkn
dar, Kemal Ayasofya. 

Muhabere Aata9menllkten 
tegmenllle ı 

A. Muhtar Ankara, 1. Yekta 
lıtanbut, Necmi Erzincan, A. 
HıfD latanbul, Rıza Kan, M. N. 
Gürpınar lstanbul. M. N. TeJ. 
geren latanbul, Demir AU latan
bul, Muıtafa Jatanbw, Salim 
Ankara, Sadettin AJdın. 

Demlryol YUzb•fllddan Bln
ba,ıhl•: 

A. Sa1im Manastır. 
Demtryol Aategmenllkten 

TegmenllGe ı 
A. Sami latanbuJ, Envor la• 

tanbul. M. Reıat latanbul, lbra
him Erzurum. 

Oto YUzbaşıhktarİ Blnba• 
,.ıııas 

Saim Girit. 
Nakllye YUzbatllıktan Bln

ba9ıhaaı 
lbrahim Geylan, Fethi Ayva• 

lık, Şevket Çemiıkezek, HUaa• 
metUn Dlmetoka, fhaan Motro
viççe. 

Nakllye Astegmenllkten 
Tegmenllte: 

Hamit lstanbu1, Şahap latan
bul, Recep lıtanbuJ, Sabahattin 

' lstanbol, Nurettin lstanbuL 
Tabip Yerbe~Jıkt11n Ay-

lbayflA•s 
Hasan Şokrll Berut, Akif Fi· 

ruzağa, M. Kemal Toygar, M. 
Murat Haseki, Nuım Şakir Ha• 

seki, M. Salih Defterdar, CeYdet 
Firuzağa, Fethi Sultanahmet. 

Tablb yUzba9ıhktan blnba· 
şıhğe: 

A. Fazıl Ist. M. Vahdettin lıt.J 
Lk. Al{göre İst., M. KemalettJn 
Sivas, Niyazi ' Trabzon, Ahmet . 

•Vehbi Çata ca, M. Kemal Galip 
Yanya, Reşat KöprUIU, M. Saim 
Iıt., Ô. LUtfi lst., O. Nuri Ist., M. 
Mübahi Tekirdağ, Yaıar Ruhi 
Osmaniye, M. Medeni Medine, 
KAmil Gelibolu, Remzi lıt., Murat 
Ergiri, M. Süreyya ı.t. Ali Rıza 
lst., A. Celalettin lst., S. Nuri 
Manlaa, H. lbrahim Çorum, H. 
Hamit let. M. Salih Donb:U, Ka· 
dir Erkan Aydın, M. Rıdvan Iat., 
H. Fikret lst., M. Mazhar lst. M. 
Nizami Erzincan, A. Şlikrll Me• 
dine, L Hakkı lıt, M. Adnan Ist. 
bul, M. Nurettin Ayaf, H. Nüzhet 
lat. S. Sudi lat. Yasuf Mera,. 

Eczacı blnba,•hkta yarbay• 
hl•: 

Hasan Fehmi Özer Nlşantaıı. 
Eczacı tegmenllkten yUzba

fıhla: 
Bahattin Malatya,. M. Burha· 

nettin Bursa, Mazlum Y akacıl,;, 
AbdUlkerim lstanbul, Iımail 
lstanbul. 

Kimyager yUzba,ıhktan bin• 
başıhGa: 

Seyfettin BeylerbeyL 
Dişçi yUzbatıhktan blnba· 

t•haa: 
Ahmet Nihat ÜskDp, Ethem 

inanç lst., A. Refik lıt. 
Baytar blnbatıhktan yarbay• 

hGa: 
M. Servet Buna, Etref Antalya, 

Ahmet Hilmi Maolaa 
Baytar yUzba,ıhkten blnba• 

,ıhOaı 

Esas SUtlUce, J. Rıfat latanbul, 
Refik lstanbul, Hilmi Zafranbolu, 
Hayri Üsküdar, SıtlC1 Harput, 
Hasan lst. , Kadri Bolu, Cemal et· 
tin lıt,, Fahri Manlaa, Nozn i 
Erdek, M. Comal lıtanbul, Emin 
Manastır, izzet lst., Remzi lat., 
Ahmet Bursa, Nail Berut, llyas 
Sami Ankara, Ali Hayri Amasya. 

,. Bayanlara MUjde ~ ... 
Artık tehlike kalmadı 

935 Parla Beynelmilel Serglalndo birinciliği 
kaı:anmışhr. Fennin en son icadı olan bu 
OndUIAayon maklneslle elektrik cereyanı, 11u 
buharı, ııcak hava ve ilaç kullanılmaz. Ağırlık ve 
ııcakhk duyulmaz. Alb ve aekiz aylık Permanant 
yapılır. 

Salonumuzda elektr;k cihazı ve ıu buharı ile 
de OndUIAsyan yapdır. Flatler mutedildir. 

Osmanbey'de kadın berberi Hasan 223 No. 

Telefon : 43905 

'--------------------ım111------~ Bölge San'at Okullarile Yapı Ustası 
Okuluna Alınacak Talebe 

Kültür Bakanlığından: 
Ankara, Aydın, Bursa, Dlyarıbekjr, Edirne, Istanbul, lzmi•, 

Kastamonu ve Konya Bölge San'at Okullarlle Ankara Yapı Ustall 
Okuluna paraaız yatıh olarak talebe alınacaktır. Bu okuHarı 
alınacaklaruı: 
1 - Türk olmaları, 
2 - 13 yqıadao küçllk. 17 yaıından bUyllk olmamaları, 
3 - En az bet 111nıffa bir ilkokulu bitirmit bulunmaları şartlle 

ı.teldilerin bulundukları yerlerin 1lbaylarma 3/Eyllll/1935 Salı 
sı"nl akıamına kadar bir dilekçe, okul diplomaaı \'eya belgesi ~ ç 
tan belgeHk fotoğraf &fi raporu ve öıbeleklerile (aUfus teıkerev ) 
birlikte ftl"IDalen. 225 4947 

' 
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61 de 
Yazan: 

M. Turhan 
Pirl Reis· Murat Reis - Hadım Süleyman 

Kale D varları Üzerindeki Yerli Asker
i r Arasında Bir Fiskos Başlamışt~ 

Bu, kendisinin 
Süleyman Paoa ile 
boy 8lçU1meyl 18· 
ze alııındnn değil• 
di. Belki Hadım 

Veılrin. tıpkı ken
dinin Safere kartı 
yaptıj'ı gibi dav· • 
rannrak böyle bir 
dllelloya tenuzill 
ıös ter me yecetinl 
dUtUndO tGndendi, 
CJbonl'lr bir im~ 

paratorlutu temıil 
eden Hadım gibi 

bir 'IHlr, Porte• 
kb Kralının mü• 

me11Hlol ancak 
yakalntabllirdl, O• 

nunla yGzyOzo r•
lip çlrpıfmııyı klt • 
çil ki Ok sayardı. 
Onun Dlu ada. 

ıındakl muha1ara
yı idare tdltl bile 
ltıılz kalmamak 
kayguıundan dot-

I 

.. 

\ 

I 

/ 
nta bir huoket 
olup Vlı Ruvaya 
ıeref vertcek bir 
da vrıınıftl. 

Fakat De oluna 
olıun Amfralıa bu 

Jan da Türklere büoum dder ıibi görünüp kaleden ay
rilmayı n kendini Safer Reise esir ettirmeğl tasarlamaya 
koyulmuıtu. 

enabı Safer Reisin pl&nını bir yandan 
ıuya dOfQrmGt olu7ordu. Bir yandan 
lso, kendinin de ummadıtı bir teıir 
Japıyordu. ÇOnkQ onun, )'llkaek bo· 
yanu blrH daha rttkıtlterek, gGr 
aeılne bir ıak gDrOltOaCl ahengi 
vererekı 

- Bllea bllıl•, bilmeyen öğren
ıin. Bana Safer Relı derler, bana 
Rumi deıler. Daha dün bu adadı 
•ilmi 8p0yorlardı, lSnümde yerleri 
kapanıyorJardl. lıt• yine reldlm. 

Kortn•da Jabancılan buldum. Amiral 
dB Sllnyra er lae kartıma çıksuı, 
Da,.üıellm. Beai renerat, bealm efen
dim olan de•letla nzlr, askerini H 

ı•mllerlnl haradan alıp gider. Çiiak8 
benim yenllmekliQ'lml f" aakerln yeni• 
lltl aayaca• kadar beni .. nr. Eter 
amirali ren1r1em kale biılm olıYD. 
Nasıl Portekb:ll, bu ite girltlr miıhaf 

tekls hayratını parçalamak iıtlyordu. 
Fakat bu yama11 glSrllnen dllefln 
altında acaba kendini ele ı•çirmek 
emeli var mıydı? .. 

Jaa bu bilinmeyen noktayı aydın
latmak için renç ömriindtn bir hayla 
yılları feda etmeğe hazırdı. Eğer 
Saferin bir Tlrk orduıuna klavuz!ulc 
ederek Adaya d8n0tünde kendini 
arayan, bulmak lıteyen bir ateıin 
mluılr olduğunu ıezse kalenin dtv
rllmeaine, dGtmea:ne bir 'fOrk topun. 
da daha covkun bir 1 · yretle çalıı
maktan geri durmıyacaktı. Safer, 
onun f göı:Onde De.adasından çok 
daha y6kaektl, bir cihan ye bir 
klinattı. Snıiliılni~ mendilile yOzOnO 
ıilmtk ınki utrunda ıu kale üzerin
de aalJanan bayr•tı gftle güle yırt
makta en kO,ük bir tereddOt göıt•r· 
miyecektl. 

( Arkaaı Y.ır) 
----~ Diye haykırmaalle ber.btr kale 

duvarları Ozerlnd• ımılanan yerli... Masonlar Fena Kızdılar 
kerlerl nraaında heyecaalı bir filkoı ( Bsıtoraıf 1 inci yllxde ) 
başlamııtı, her afıı:da 11 Rumi ., keli- Maaonlukta vehmettiğiniz ea· 
meal dolatmıyn baılamııtıl Durumu rarı bir gazetecilik metaı yap· 
kurtarmak ı,ın yOkı klerdea atma11 mak lat•alne düşkün olduğunuz 
l'erekll bulan Amiral Dö Sll•eyrada 

anlıtıltyor. o kellme7I kOçllk dllinhı olanca kud· 
retile n için için tekrar edip duru· Bu dUtklinlOğ'UnUzU duyurmak 
rordu. ÇGnkU Safer Relı veya Rumi, iatetl, bent size eçık bit· sual 
onun kalblDI yetim b11al<an hayalin sormaya aevkediyor. 
ıerçeklcıer k ortaya çıkması demekti. - Masonluğa girenler, o ce• 

Aıık koca, •ıkına karıılı• görme- mlyetin içinde gördüklerini ve 
ren koca, bu gerçekleten hayalin du1duklarını aıla açığa •.ı rmıya• 
linOndt yıldırımla Yurulmuıa dönmOt· caklarına namus ve t•rcf üzerine 
ta. DUello teklifini reddederkea dili aöz YerJrl"r. 
dolaoıyor, elleri titriyor, dlılerl btika- Şimdi ıorerım dzden: 
lllyordu. Artık kaleden ziyade karııını - O ı6zU verdikten sonraki 
düşllnll1ordu ve Safer Reisin ıahaında neıriyatınu:ı okuyanların ıize ve· ' 
kansının da • ou kale ıibi • elden recelderl not nedir? Ve bu m se--
çıkması fbtlmallni canlanmıı g8rerek le gazeteciJik ile telif kabul eder 
bııygınlıklor geçiriyordu. mi 1 » 

Jan da Safer:n TOrk orduıu içinde Bu Mason bUyUğlinUn soruiu 
n o ordunun bııobu§'ları ııraaıada gazetecilik kald lerinde öteden• 
bulundutunu çarçabuk du7up aı. beri dalma münakaşa uyandmr· 
renmlıtl. ÇUnl(Q yapılan haı.: mııtar, ve hfç bfr zaman halledile· 
baıa çıırpııma teklifi defil, memlıUr. Onun içindir kf, kayıt 
fakat Saferin adı hemen ağıılara ile fkHfa ediyoruz. » 
dOşmOf, onuıı da kulağına gitmittl. ·~=~=~=....,,,..~==.,.,,,,,,,=="= 
t\rtık yerinde duramıyordu, göklere Ön mll Bir Bilmece 
~eklldlltlnl ıanıp ta aylardnnberf OıU- Kı:ıılay Cemiyeti Eminön 
legeldiA'I sovglliılnJ g8rmek 8zlemlle 

herkuten ıoruyer: 'ırpınıyordu, 

kazaaı 

Bu yanık özlemle beraber içinde lij M RE~ 
bir k orku d vordı. Saferin nuıl bir Bu k•limeyl doa"ru ol<uyanlar yu-
duygu taı ıdıfını bilememek bu kor• knrıkl çerçeveyi k ıip kelimenin 
kuyu doğuruyordu. Acaba o aslan doğruıunu ey adrcılerlle Kızılay 
yDreldl n alan bilekli adam, fU Eminönü kasa baıkaalığıu S Eylül 
boğazın ,ortııııındakl lrnyalıkta geçen akıamına kadar aöndeninler. 
1r6c lerl unutmuı muydu, yokın ku· Kelimeyi do§'ru yaı:R.nlardaa bir• 
laktan kulaRa fısıldanan ı8zlerin ta- çok kltiye 7 .EyJQI Cu~ıırtHI aktamı 
dım henllz 78retindi taııyor muydu? 

Takılm bahçesindeki KERMESTE Gerçi onun Dev adasına geliti doıtça 

SON POSTA 

Beyoğlu Tah il 
Müdürlüğünden: 

Adet 
1 - Mtııtamel PaskUI 
1 - Kürek ve Ocak 
1 - LükUı gaz IAmba11 
1 - Saç kaplı 3 muıluklu bir 

3 

15 

buçuk tonluk depo 
Demir saçtan iki buçuk 
tonluk depo. 
Bir llA iki buçuk metre 
uzunluğunda demir boru 

1 El tulumbası 
5 Valf 
1 Bir ton hurda demir 
3 El Tulumbaıı 
1 - Üç Tonluk demir depo 
1 - Ocak UatUnde iki tonluk 

5-
22 
2 

1 

kazan. 
Sarı Musluk 
Muhtelif boyda demir fıçı 
Huni f eklinde nAkll demir 
boru. 
1 O metre uçtan baca bo· 
ruıu. 

2 - Ufak Mengene 
1 - MUıtamel helezon 
1 - Üç Tonluk depo. -19 Kalemdir. 

boru. 

Yukarda Cinı ve evsafı )azılı 
madeni yajlar fabrikaaına ait 
alAt Ye edevat vergi borcundan 
dolayı 11tılacakt ır. Talip olanla· 
ran 3/9/935 Sah glioU 11aat 14 den 
sonra Hasköy Maliye Tahıll Baı 
Memurluğuna müracaatları. "5198,, 

Denfzyolları 
iŞLETMESi 

AHatelerl ı Karaköy KöprObaşı 
Tel. 42361 • Sirkeci MGhGrdarsade 

Han Tel. 22740 
lmZ!!2!m::lll> ~l~~~t:'}j 

1 kenderiye Yolu 
1 Z M 1 R •apuru 3 Eylül 

SALI günll ıaat 11 de isken· 
deriye'ye kadar. "5182,, 
'~~~~~~~~~~ 

.. iKTiD4RSIZ IK 
VIAKiTSiZ iHTiY4RLIK 
BiTt<iNLi 
i STEKSIZ Li K_.....,.,.a8Z'f"'I 
BELGEV~~c:K;L•İ•~ı,ı:l~ll YOl!CiUNLU!, 

Yeni çıktı <l:tZ::::Zlizt\. 

AVGJLIK •e B~LJKCf LIK 
1 

A\ cı M1hmu~ Sal h Fi: 40 

--- · - ·. l .;..ıi . ı ;;.;.t t ••• 1 ... ..... .... ' ...... .. 

S on Po~tı\ ~lıı ıluuısı 
~' t ıy ıl t Mir l Tabı: 

f°•h ,1-n , "· E H m s. R• ıırı • rı ı ıın 

( 

deiilul. fıto ka •eyi yıkmak ve Por• kı7mttll hediyeler nrllecektlr, 

~_:_~~~~~~---iliiill ... ~ 

Eylul 1 

Mükafatlı 

Çoban Mı, 
Anketimiz 

o·narlı Mı? 
iki Mehmet De, Rey Almakta Omuz 

Başı Gidiyorlar 
Okuyucularımız arasında açtığımız 
''Çoban mı, Dinarlı mı 1.,, Anketi
ne, araya bazı lhtillflann girmt· 
ıine rağmen devam ediyorur. En 
isabetli tahmin yapanlardan iio 
kitiye anket netlceıinde 60, SO, 20 
lira mük8fai nreceğiz. Okuyucu· 
larımızdan gelen cevapları buglin 
de neşrediyoruz: 

* 
Bolvadin 1abnc· 

ler yıld zı artiıt 
Sabahat: 

- Çobanın ka· 
unacağına, ku~ 

çükten beri heı· 
lediğim koçu 

koyarak bahse 
girişirim, 

Nişantaıı nll 
konağı ıokak No. 
6~ aparhmanda 

Biikıyı Sezenı 

- Çalımla ya• 

pılacak maçta 

Dinarlı kazana· 
caktır. 

l 
4 tikeli vakıf han karıııındalBoraacı 

Vitali Zalmaı 

- Dinarlı, kendinden çok ağır 
ve kuvvetli olmuma rağmen 
Çobanı, zekAalle yenecektir. 

* Niıantıfı Yail ko· 
nnğı ıokak Saadet 
apartımııaı Veof~J 

Sezenı 

- Dinarlının 
kazaoma1ıoı lı
terlm, fakat ka· 
zanç kuYvette, 
yani çobanda· 
dır. 

* Ankara Eskiıehir garajında Hnean 
Ye Mehmet: 

- Yüzde yUz ikisi de berab .. 
re kalacaklardır. 

* Bursa Luca palaı oteli kıraathant1l 
Adem Fikret: 

- Dinarlı Çobanı r•necektfr. .. 
Bursa Hoıkadem mahılul Böcek 

ıokak N o 4 de F atmaı 

- Bence Çobıın kaıanacaktar. 

n Posta,, nıa M kilatıı Anket Kapoaa 
- ------
KiM KAZANACAK ? 

Dlnarll Mı ? • • • • 
Çoban Mehmet MJ ? 
Adres • • • 

• 

• 
• 

• • • 
• • • • 
• • • 

• 

Kültür Direktörlüğünden: 

L~SE VE OR A OKULLAR 
p ARAS z y AT LI TALEBE alınması 

işile ISTANSUL KIZ VE ERKEK 
LİS ELERJ meşgul olmaktadır. Gereken tafallAh almak 

ve ka}ll olunmak için KIZLARIN KIZ, ER-
KEK LERIN ERKEK LiSESiNE mu-
racanfan. 0 5016,, 

ORFOZ 
Ye sivilceleri geçirir. ~IJll••••l!ll'll" 
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Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sarayına 

••--Yazana z. ş. G >Her hakka mabfuıdur"' # 

~bdülhamit; Oynadığı Oyunun Muvaf
fakiyetle Neticeleneceğinden Emindi 

DUnkU Kısmın Hullaasn 
Bir Hlamlık re11minde AbdUl· 
hamit merulm köıkilne dönerken 
Rua Hfirl Zinovief ile Fransız ae
firj Konstan konuouyorlar. Ruı 
eefiri Türk orduıunn intizamından 
bahsediyor ve bugün Abdülhaıniile 
yapacağı mültikatı anlatıyor. Du 
ıırııda bir teşrıfat memuru geliyor, 
Sefirleri intizar aalonuna dant 
ediyor. 

Meydandaki kalabalık, epeyce 
lıalmııtı. Cami avlusunda,· ( Hu• 
"ııi yAver) )erden, (maiyeti seniye 
•fradı) ·ue ( Tnfekçiler ) den: Yıl· 
daı yokuşunda fesli ve sarıkla 
( Zuhaf ) ala) larma mensup birer 
laıllfreıeden; saray kapısında da, 
( SöğütlU •llvarl böltiğtı ) nden 
Laıka hiç ldmıe kalmamıştı. 

(Mevkii mohsu& ) dakl ecnebi· 
ltrln çoğu da dağılmııtı. (Huz6r)a 
k.bul olunacak ( misafir ) ler, 
'aray teşrif atçıları vaaıtaslle büyük 
lllabeyndeki fntizal' 1&lonuna 
llınmııtı. 

Abdülhamit, bugtın pek neı'•ll 
fdt Bu da, &ebepsiz değildi. iki 
IUn evvel, ( Yemen ) den gelen 
~eyeti bu sabah huıuruna kabul 
•tınlı; (imam Yahya) tarafından 
l&nderilen mektup ile ıif ahen 
~ıedllen ıadakat teminatı, pek 
Cloıuna gitmişti. ÇUnkU, ( imam ) 
tie bir ltilAf aktedilip de askeri 
qrekit tevakkuf edecek olursa 
~lr haylı para iktisat edilectık; 
"'tup fabrlka•ma olan silAh bor· 
tılnun - vadesi hul<il eden. taksiti 
'erllecektl. ÇUnkO Almanlar, bu 
Ptra için Abdülhamid! fena halde 
ttıyik etmektelerdi. 

Abdülhamit, bu tazyikten do· 
llyı çok mlltee1&irdl. Mamafih 
~nıanlara iyi bir oyun oynamıya 
lt.rar vermlıtl. Araya bir vasıta 
~lllarak ( Armeıtrong ) fabrika11 
direktörlerinden birini l&tanbula 
'tlbetmiıti. Şimdi, ıaraya avdet 
'ttlği zaman, onu huzuruna kabul 
'decekti. Bu lnglllz ıllAh fabrl• 
~törü ile mlilAkah, ecnebi • ve 
~assa, Alman • gaıete muhbir· 
lert tarafından Almanya ya akıede· 
'-ktl. Bu mülikattan en çok 
~up) fabrikası 1Uphelenecek Ye 
~. rekabet tehllke1i karşuında 
~dığını zannederek latan bul· 
~i yekilinden izahat iate· 
)teekti. Halbuki iki gUn ev• 
"1 bu Tekile • ıihlren sureti 
~tan; halbuki hakikatte, AbdUI· 
"'nılt tarafından • saraya men· 
'-s> bir ecnebi gitmit : 
t...- GözUtılizU açın. Armeatrong 
~rlkaıı, Iatnnbula adam gön
~dl. Bu fabrika Su!tana kafi 
~ecede borç para ile uzun 
._.ddet vldeli bir çok ailah teklif 
'diyor. Gizlice haber aldığıma 
ltre Sultan, bu parayı kabul · 
..._cek; ıize olan borçlarım nre• 
~ fabrikanızla mUnaacbcti k6· 
'-tek, ve bundan sonra bütUn 
'illbları, Armutrong'tan müba· 
.__ edecekmiş. 

Demişti. 
Mt Bu; Abdlilhamldln tasarladı~ı 
~ llın birinci kıımı idi. Ve mu• 
~aklyetle de tatbik edilmiıti. 
() di ııra. ikinci kı•ma gelmiıtL 
~da; beı on dakika sonra (Çit 
9; kU) nde tatbik edilecektf. 
~Uncu luıma gelince : Bu ancak 
~ hafta ıonra netice verecekti. 
'-t fUpheıiz Almanlar bu reka· 
~ttn Urkecekler ve artık para 
"-l AbdUlbamldl tazyik etmek· 

Çekineceklerdi. 
All MM ••il; Ah •lara bq. 

oynadığı oyunu, muvaffakıyetle 
intaç edecealnden emindi. Ve 
bunun f çlo de bugün, pek nqell 
idi. Bu neoe ile askerin reamlg•· 
çidial seyrettikten •onra, dalreafn• 
den çıkarak yavaş yavaı merdi· 
Yenleri indi. Binek taşının önllnde 
bekleyen bir çift dUz beyaz at 
koıulu (BrJk)ine bindi. (Faytoncu 
baıı }nm büyllk bir htlrmetle tak· 
dim ettiği · dizğinlerl eline alarak 
arabayı bUyOk bir meharetle binek 
taşının önünden sağa doğru çe· 
virdi. O anda yaverlerle tüfekçiler, 
uabanm etrafım ihata etmitleJ"dl. 

Arnba, ağar ağır yokuıtan 
çıkh. Ylmk ıhçla selAm duran 
SöğUtlU süvari bölUğl1nUn öntınden 
bir çarh yaptı. Ve sonrat allrtatle 
ınrayın fılaltanat kapısından içeri 
daldı. 

BilyUk mabeyin dairoslnln kar· 
ııamda, ba&ık bir sundurmayı an· 
dıran çit köıklinUn önünde, husuıt 
bendegin ile saray erkAnından 
bazıları, ııralanmışiardı. Kapının 
6nllndekl mermer sahanlığa ge• 
lince Abdiilhemlt dizginleri çekti. 
Araba, tevakkuf etti. Abdiilha· 
mit, oradakilere seUim nrerek 
aralarından geçti. ~ Bu, bir katla 
binanın sağ köıesinl te9kil eden 
basık tavanlı küçük Ye loı bir 
aalona girdi. Kendisini takf p eden 
musahip CeYher Ağaya: 

- Misafirlere haber venlnler. 
Dedi. 
AbdUlhamidln(m.isafir) demek· 

ten mak•adı, huzura kabul edf· 
lecek olanlardı. 

Builln misafir, pek fazla de· 
fildi. F elemeak, Fransa, Rusya 
11efirlerl:yle Viyanadan gelen (Ba· 
ron Hirı) in damadı, itfaiyenin 
lslahı için mllhim bir layiha veren 
miltekalt bir Bo!çika Generah, 
Amerika hükumet reisinin yakın 
akrabalarından bir karı koca, 
ve bil' de Armuturong fabrika· 
sının vekili sıfatlle gönderllmlt 
olan Mister Haley'den ibaretti. 

Abdülhamit • bermütat· sefir· 
lerl kabul etti. Fakat, her defa 
ıefirlerle uzun uzadıva gö· 
rüıtUjii halde, bugU~ Jikır· 
dıyı laıa kesmek istedi. 
Ayakta kabul ettiği F ele
menk Ye Fransa 11efirlerlne meb· 
zul iltifatlar etmekle beraber 
fazla g3rlımeye vakti olmadığım 
lhaa• etti. Sıra, Rua aefirine 
( Möıyö, Zinovyef ) e gelmlf ti. 
Abdülhamit, onu da • mütadı 
veçhile • ayakta kabul otmlıtL 

Mübaleğalı tavırlar ve tam• 
tarakla cümlelerle ıöz ıöylemeyi 

aeven bu ihtiyar Rus diplomatı, 
huzura girer girmez, eğildi: 

- Şevkctmaapl.. Kalbimde 
en kOçllk bir riya hiısetmeden, 

bUylik bir samimiyetle arzederfm 
ki, eslcldenberl Türk ıiıkulerlnln 

kıymet ve faziletlerine meftua
dum. Fakat bugttn, Franıa aefirl 
M. Konıtan aenaklnnııla &1keri• 
nlzin geçit resmini temifa eder
ken, bU•blltUn coştum. Hatta, 
mli1aadei senlyenize mafruren 
ıunu da arzedeyim ki; bu hiıle
rlml muhterem muhibbim M. 
Konıtın'a arzederken, merakla, 
ıey.. Af buyurursunuz, meraktan 
ziyade hasetle bizi dinllyen Avuı• 
turya sefareti baıkAttbine de ıa• 
rlf bir tokat •urdum. Arhk 
Avrupa ordularından Ye bilhaHa 
Avuıturya ve Alman ordulann· 
dan hiçbir farkı kalmayan ol'du· 
nuzu ttıbrik etmeme mOıaade 
buy urman&&ı latirbam ederim. 

(AımWI) 

SON POSTA 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

:::>ultannhmet Hacibeıirağa teklı:eııl 

l Losyon 1 ıok No. 9 da Ya9ar Al· 

kan, Cağaloğlu Tqauak1ar sokak No. 
10 da Necati Altan, Toıvikıye Ihla· 
mur No. fi te Suna. 

Bolu helvacılar ıskakı No. 6 da 
MUrek- ı Muetıı.fa, Beylerbeyi 27 
· kepll inci mektep 68 Muzaffer, 
Kalam lıtanbnl kız Uaelıl taltı· 

beılnden 101 Pakize, Mutia dat alayı 
hetap memuru oğlu Orhan, lıtanbul 
Büyük Roıitpaıa cad. Haydar B. apar• 
tımana Nur iye. 

Beyoğlu okıam kız aan'at mektebi 

Dolma 1370 Nuriye, Muğla Zir•· 
Kur,un at Bankası müdürü oğlu 
Kalem Necdet, D@veli Mehl Ağa 

Adil oğlu M. Doğan, Vezneciler Mü· 
•errih Hayrullah ıokak No. S ta Nec
miyef, lstunbul erkek liıesi 803 Nihat. 

Babaeski Tilkipınar köyünden Oı· 

Boya man oğlu Şükrü, Pangal-
kalem I tı Devebaıı iokak No. 7 

Faruk, Güıhanı parkı soğukceşmı 
aokak No. 9 da Teyflk kızı Yaşar, 
İstanbul Divanyolu Tıık •okak Alı B. 
apar. No. 5 to Nusrat •e Neeip, An
kara Daşıırtepeai General Seyfi apar. 
2 inci Irat Jale. 

Ankara Cümhur Başkanlığa Ata-

Muhllra tUrk e•inde Mehmet De· 
d ft 1 mircan kızı Ayı•, lıtan-

e er bul 15 inci mektep aınıf 
l5 ten Klmuran, Ankara Ba9ktr earaç 
Sinan mahallesi Kuru sokak No- 6 da 
Mualla Ziya, Kadıköy rıhtım iskele 
sokak No. l0-1 te Salahattin Alpaelant 
Kastamonu Hilmi B. sokak No. 11 te 
I~eman GUltekint Sultanııhmet tram· 
vay durak yerinde No. 11/1 de Hüse· 
yin, Çankırı gazeteler bayii Hü•eyin 
Nergiıı oğlu Kenan, .A.ynalı.ç.e9we 
aoıklar caddesi No. 97 de Selma. 

Fatih Hüsam B. mahallesi biiyilk 
Lisllk Karaman cad. No. 46 da 

Salih, Saraçhane ba§ı 

Dülgerıade ııokak No. 41 
de Keyhan, Beyazıt Veznecller harik
ıedelcr ıokak No. 40 da Sami Olgun. 

lJ rfa maarif bntkAtibi ltemıi vaeı-

Top 

BUyUk &asile Süha Gönült Eren-
Sulu k8y Caddeboetan caddtel 
Boya No. 12 de Perizat Hik-

met, Ycııikapı yalıboyu No. 147 de 
Yusuf, Eliziz 6 ıncı mektep 240 İrfan 
Gürgan, Kaaımpaşa Memlchaneei 110-

kak No. 17 do Semahat Uyar. 

Kadıköy erkek liaeıi 896 Muhip, 
KUçUk 1 Beyazıt camcı Ali No. ıs 

aulu te Emine !ıhnot Kasta-
bo a monu Ziraaı ll ok mu• 

haecb.:cisi kızı Muazzez, Kızıltoprak 
6 ınoı mektep SJ Fe.zilet !{Amil D, Ka· 
lamış, Eskişehir bağlar c:nddeıi No. 
68 de Muzaffer. 

42 inci mektep Metin Pekcan, Pan-

1 Kart 1 raltı Derebaeı sokak No. 
7 de Naıiret Samatya Köşedal ı aokak 
No. 8 te Muammer Deniz, Samatya 
48 UncU mektep •ınıf 3 teo Yaıar, 
Edirnekapı kı\'riye yağhane çıkmazı 
No. 2 de Yuııuf Kemalt Kayf!eri lıtan
bul cad. N o. 47 de Arşııguh i, latanbul 
Vezneciler Biiyükreşitpaşıı cad. Hay
dar D. ıır-ır, CelAlcttin, Knyscri ı~tan
bul caJ. No. 41 de Kirkor, lı&anbnl 
Aya.of ya .Mehroetpaşa yokutu No. 141 
d• Mehlika, K iiçükaynıofya bardakçı 
ıoknk No. 8 de Mulıha Altay, Vefa 
liıoalndcn 346 SUleyman Ôzkant !atan 
bul 6 ınoı mektep sınıf 5 teu 399 Be· 
dia, Çamlıca 13 ünoli mektep 55 Firu
zan, Muğla dağ tuğRyı levazım müdü-
rü otlu Metin, lstaahul Beıiktaı 
Ortabahçe Nazifbey apar. kat 3 te 
Mehmet Kartal, Sultanalımet lıtanbul 
apartımauı Mlieyyet Sezen, Zincirli kuyu 
20 inci mektep A-3 ten Kamran 
Uzu, Istl\nbul 48 ünctl mektep, öB 
Ömer Faruk, Ankara ıanayi oad. H• 
fer berberi İsmail, Zlncirlikuyu 10 inci 
mekif1p A-3 ten 134 Feıdane Güuer, 
AdapAzarı Çarksokak batı No. 1 de 
Nuri Şumnulu kııı Samime. 

Aokara Ç krıkçılar yokuıu Necati 

1 Defter 1 aparhmaaı No. 9 da Gö
nW Ahmet, Befiktaı Sinanpaf& tram
ny cad. No. 71 de Eaat, Konya 
PücçüklO mahalleal No. 27 de Sema· 
hat Tizin, Edirnılı:apı eıki Oımaniye 
ıokağı No. 111 dı Slnoil Nurka, 
Balıkedr ihUıaa hakimi kızı Saime 
Gümu, İzmit Kemalpaf& mahallesi 
hamam ıokak No. 27 de Celal Erdi, 
Balıkeeir Ayıören ıu7olu ıokak No. 
17 de -Omer yanuıda TujTu~ Ankara 
~-.....,. )1. ....,. ...... 

Sayfa 11 

Kız, erkek N!ŞANTAŞINDA Gecell, GUndUzlU 

IŞIK "FEYZiYE,, LiSESi 
Anat İlk, Orta ve Lile kııımlan Fen ve Edebiyat şubeleri nrdır. l'ürki
yenin en esld huıu11i lisesidir. Talebe yazılması lobı herglin mektebe müra
cant edilebilir. İsteyenlere mektep tarif ı:uunesi gönderilir. Telefon : 44039 

TALAS AMERiKAN MEKTEBi 
Orta Derece • 5 sıml 

Lisan San'at Ticaret 
1935 • 36 deu ıeneslnde ayrıca iki senelik meılekt san'at 

kursları açılacaktır. Fazla maliimat mektep idaresinden alınır. 

Tedrisat 23 Eylül Pazartesi gUnU başlar. 

iTAL YAN LiSESi ve TiCARET MEKTEBİ 
TOMTOM SOKAK BEYOGLU 

Kayıt muamelesine Eylfılün ikinci gUnn baıhyacaktır. 

~ • Beyoğlu • Tünelbaşı • Y enlyol 

Kız v• ALMAN L·ısEsı· •eTicarot 
Erkek mektebi 
Tam devreli füıe - Orta ticıuct mektebi • Llean öğrellm'dk için ihzari ımıflar. 

Derslere 9 ErlOI Pazartesi batla11acakbr. 
Kayıt muamelesi 2 Eylfılden itibaren Pazardan bqka hergUD 
1aat 8 den 12 ye kadar nüfus tezkereıl. reımt aıı kiğıdı, ııbhat 
raporu, taadikname Yeya ııhadetname ile müracaat edl!me1l. 
Fazla taflillt için mektebe müracaat veya 44941-44942 ye telefon edilmesi. 

Asipin Kenan 
Sizi aotuk algınhDından, nezlede11 gripten, 
aırılarından koruyacak en iyi lllç budur. 

ismine dikkat buyurulmaıı 

KASADA 
SAKLAOIÔINIZ 

DAD.A 
KUQU 
Bi rl 

(~ŞM[ 
VAZİY~TİNDEDIQ 

ONU rAİZL[ 
gANk'AYA-VEQİNJ2 

.. 
'-tUSUSI S'ARTLARIMIZJ 

soQUNUZ 

Elektirik Makinisti 
Aranıyor 

• 

Anadolu Ylllyetlerlndeo birinde elektlrJk santralında Nafıa v .. 
klletinin _ehliyetini haiz bir baı makiniıt aramyor. 

lateklilerin •u ile iıler Hntrallarda çaJııanları •• ıaoat mek• 
tebl mezunları tercih olunur. 

Baı makiniıte aantral yanındaki ev bedaYa Yerlldlil gibi 
ıimdillk ayda yüz yirmi lira verilecektir. 

Aıkerllğinl bltlrmit olanların mtlracaatları kabul olunur. 
lıteklilerin Iıtanbul poıta kutusu 741 No. ya mektupla ve ma• 

ldnlıt lımlle mOracaat etmeleri fotograf ve kAğıtlarının muaaddak 
ıuretlerlnl beraber vermelidir. 

s-:=:ıı==:::ıı::::================================================-= 

DHI Nari oğlu Siile7mant Kütahya 
Jandarma mektebi 1. 1. Bölük Ka· 
mutanı ön Yzb. Remzi kızı Necla, 
Çorlu bakkal Emin Akıoy kardeıi Hı· 
Ut Alı:ıoy, Kırklarell İltaayonu fen 
memuru oğla Eroüment, Ankara Sa
manpuarı Muküm mahalleai ha111roı 
MlıakMe.6N..ı&B-ma, s. ... x. 

zade anbarı Nuriddln mahtumu Oal 
Ankara Atpazan soy ıokak No. 2 <

1 

• 

llüıeyln., Ankara Oebei Ozgüreller f • • 

kığı No. S te Bedia Oour, Emlrg. ı 
ortamektep A-2 den 81 Targut Beri , 
Ankara gOmrük tetkik kaleminde , ., . 
rakı müııbitı mtimeylıi Aıia km AJç'J 
Kaau Bayaa •• Ba7lar. 
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TUrklye Kızılay Cemiyeti 
Genel Me kezinden: 

ı - 7/1/1135 tarlldl we 1717 aa,.b llaaula •••opola ceadyedmlze werUlp icra Veldllıal Beyetlace 
ta11111r edllea uaoıana Ustell aıaaıu111r. 

ı - Moaopola tabi 11tma ve lreagl UA9laruwl ı lyltı 1935 tarihinden itibaren toptan ve paruendı 
Abtlarına ltql••mııtır. · 
lstanbulda Yeni Postane civarında eski Zabtlye caddesinde Aksarayhlar hanında 22 numarada 
Kızllay Cemiyeti satıt doposu dlrektörlül}üne müracaat edilmelidir. 

3 - Barlçtıa Jlpdacu alparlt11r, banlla wasıtallle veya postanın bllprdıltedlye aıallle derhal gladerlllr. 
4 - Depomuzda bUyük ambalijlar içinde satın allnarak dı,arda ambalajları perakendeye 

çevrilen lllçların ne evsafından ve ne de ambalijlarından Kızllay Cemiyetinin mesuliyet 
kabul etmiy•ceil allkadarlarca blllnmek üzere ilin olunur •. 

Acethylarıan 
Atebrin 

" Bismarıol 
Blımogenol 

" ' Biımuthoıe 

Biım)lthoiodol 
Biımuth 

" 
" Blvatol · 

" Caabi• 

" Hectfne 

" lodure deppotalfum 

(Ampoule) 
( comprlme) 
( Ampoule) 

" " f Llqulde) 

( lnjectable) 
( oxyde de) 
( ,, " hydrate) 
· ( lodure de ) 
(Ampoule) 

. ( Solutioa hulleuıe) 
(Ampoule) 
( Solution ) _ 
(Ampoule A) 
( " 1) 

lodobiımuthaüe de quinine 
lodobiamuth 
Kmakıaa kabuju (yalnız) 
Mercure benzoate de 

" bl • iodure de 
" cyanure de 
,, lactate de 

ı. ,, protoiodure de 
,, Salicylaraeniate de ( Eneıol ) 
,, ıalicylate de 

Meıurol ( Ampoule ) 
,, ( Hquide) 

Muthanol 
Myoıalvarıan 
Neoıalvarıan 
Novarsenobenzol 
Neo 1C1 

• 
Neoıalutan 
Neoolesal ( Ampoule) 
Olbia 
Plasmochine ,, . 

,, ,, Comprime 
,, ,, " ıimple 
,, ,, ,, compoıe 

,, ,, drage compoıe 
Quinoplaımine Ampoule 

,, ,, Comprime 
,, ,, Drage 
,, " ıtovarıol 

Quinine base : 
,. Bi - Bromhydrate de, 
.. Bromhydrate de basique 
.. ,, " ,, neutre 
.. Bi • Sulfate de 
,. Bi • Chldrhydrate de 
., Chlorhydroıulfate de 
.. Chlorhy~rate baıique 
.. ,, ,, neutre 
.. Valerianate de 
,. T annate de 
.. Sulf ate d, 
,. Carbonate de ( Ariıtochlne) 
.. ethylcarbonate de ( Euquinine) 
,, Poudre, comprime, Tablette, Drage 

Silberıalvarıan 
Salvarıan : 
Soluıalvarıan 

Stovarsol comprime 
,, sodique 

Spirocide comprime 
Treparıol " 
Uclarıyl 

Kinin, Bizmut, ve civafi veya milhlerini havi olup sıtma ve 
frengide kullanılan mus_tabzarların memlekette yapılması 
veya yapbrılması. 


