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Bir '' Tahrir Komisyonu ,, TeşklJlne Karar Verildi Ünir1ersitege Yeni Profesörler G~llgor 

Uluslar Sosyetesi Kon~ey~ 
Bir Hususi Bir De Açık 

Toplantı Yaptı 
Fizik Ve Kimya Derslerine De Birer 

Saat Eklenmesi Düşünülüyor 
--·····································-··-··············· ......., ___________________ , ___ r 

Anlaşmazlığın Halli için 
Takip Edilecek Usul 

lttif akla Ka
bul Edildi 

Çek l•emıl bir •Ö•''"' .,.,. •• 
/b,.allim NHml Dllm•11 . 

Dil Bayramı 
Büyük Törenle 

Kutlu landı 
En bUyllk kllltUr 10nOmOz 

olan 26 EylUl dil bayramı, dtın 
bDtün yurtda olduğu 1ılbl, lıtan• 

bulda da coıkun törenlerle kut· 
lulandı. Bntnn tafılllta 9 uncu 
ıayfada bulacakıımz. 

CENEVRE, 26 (A.A) - Uluı· 
lar ıoıyete1l koaHyi, ltalyao de
leaeai hariç ol.;.ak Uıere dfj'er 
bOtUn devlet llyelerl bulundutu 
halde huıuıi bir toplantı yapmıı 
Y• bu toplantıda ltalya • Habeı 
anlaımaılıj'ınm halli için takip 
edilecek uaulll ittifakla kabul et· 
mittir. 

Konsey Betler Komitesinin 
raporunu her iki tarafca kabul 
edilmediği için incelemem•~• ka
rar vırmlıtlr. 

Konıey, ıoıyete pakbnın 15 
inci maddealnde yazıh tavsl)eler 
hakkında rapor vermek üzere, 
ltalyao deleaeıl hariç, bUtDo kon 

( Devaaı 6 ıncı ylhıde) 

AdlHbabeda h•lkın bir gösteri topl•nbaı 

Adisababa Mektubu 

•• 
Habeş Kadınları" Olüm,, 

~~So=v~y=et~D~o=d~l.=r=ım~1=za~K=a=r,=ı=H=az~ır=ı.=n=ıy=o~ru~z~~ Tubwfun~T~MfuT 

En Kuvvetli Futbol 
Takımı Kurulacak 

---·----·---·-
Yirmi Bir ·Futbolcu Cıgarasız Ve 

içkisiz, Durmadan Çalışıyorlar 
Arka arkaya ı•lenıl 

: At, otomobil Ye lnıau yarı,. 
l&rlle, eıkırlm, l(llreı, kotra, futa 
m'llaabakalarlle 1DrOyen 1933 • 
••Spor yılı,, da de7eblllrlz. 

• ÇOnkO ıon aylar içinde ılln 
ıeldl ki ıaıeteler, unıln ıpor 
haberlerini ıayfalarına aıtdırabll· 
mek için, en klrh lllnlarını at• 
mak mecburiyetinde kaldılar. 

Bu aenlı ıpor faaliye~l buıll• 
durulmuı deiildir. 

Önnmnıdek.1 Pazar ıfla\l ya• 
pılacak olan Balkan atletlsm · mll
ıabakaları, Kadıköy ıtadıni yine 
mahşere çev:recek. 

Ondan çok az sonra baıhya• 
cak <.'lan yeni spor kaYaalarıaın 
kahramanları da, kurdukları pu
ıularda ıeaı'z sedaaız kollarını 

paçalarını aıvıyorlar, pazQlarını, 
tf1ıirleriol ve ciğerlerini b111i• 
yorlar. 

Çl\nkll önDmllzdeki ayın ilk 
haftalarında Sovyet doıtlaramııın 
ıureş~ilerl v.., futbolcuları ı•le-
cekler. ( Devamı 8 iaci 7üade ) 

Hudegde Yolu.qle Habe~istana Her
gün Silah Ve Cephane Geliyor 

Adlaababadan 
Yazıhyor: 

lnıilis Somallalndekl Zeyla 
limanı vaaıtaalle Habeılıtana her 
,ıamaıa ıaih ve cephane kaçırı· 
hyor. Bunlar ÇekoıloYakyadan 
•• lsYtçreden Ciddedekl bau 
ııtenıio tacirler namına a•lmekte 
ve Clddeden Hlldeyde tarlkile 
Zeylaya, buradaa da kabr •• 
deYe kenanlarlle Habeı budu· 
duna ıGnderllmektedlr. 

z.,.ıada yapıla• bu kaçakça
btı giılemek için Cibutlde bulu• 
nan Italya konıoloahane1l memur
larının bu limana ıttmelırln• lılo 
yerilmiyor. 

Kamyonlar 
Gönderllyor ı 

Adiaababadakl Takıl ıoför
lerlnden bir çoğu, l911liz Somall
ılnden bu cephaneleri ı•tli'ecek 

lan kamyonları ıDrmek Uıere 
hareket etmlıtlerdir. E•••lce aa• 
kerlerln omuilarında ıörUn•n Hkl 
ve köhne ıilihlar Javaı yavaı 
yenllerile değ:ıtirilmektedir. Bir 
zamanlar bellerinde bomhoı sar
kan flıeklikler ıimdl baştan bata 
doludur. Son Uç hafta zarfında 
Habeıiatana" kUlliyetli miktarda 
~illh •• cıpan• ithal edllmlf 

( De•aaıa 10 uDcll rtx4• ) 

l--·· .. ·················-····:········ ..... ·-·····---8 i r Ana Çocuğunun 
Ölümüne Sebep 

Olmak Suçile 
Mahkemede 

lzmlr, 26 
(Ô:ıel) - A· 
tır Ceza bak· 
yeri aalonuDda 
allka uyaadı• 
raa bir muha· 
keme.. Suçlu 
~ •rinde 27 yaı• 
larmda ıl7ah• 

tar l(lyinmlı 

ı•nç bir ka· 
dın, davacı 
ıerlnde bu ka· 

Suçlu H•tlce dınan eıl Meh· 
met var. Mehmedio kendi eti 
aleyhine açh~ı davanın mahiyeti 
çok dikkate değer. 

İddiaya ıöre, l\ç cocuk:u ol•n 
Hatice, bundan bir .ay önce ço· 
cuklarmı evde yalnız brakarak 
komıuya gltmif .. Evin bahçeıinde 
Uıtn açık bir kuyu varmıf.. Bir 
buçuk yaıandaki kOçük Seher 
emekliye emeklly• kuyuya kadar 

( Devama 10 uncu yCh:de ) 

Üniversite için Yeni 
Bir Nizamname 

Yapılacak 

Ankara, 27 (Özel) - KOltllr 
Bakanlığı, Ünlırerattede yeni te· 
kAmUI tedbirleri almaya karar 
verdi. Üniversitede bazı değiı· 
meler de yapıl acaktır. Söylendiğino 

göre, Anupadan tanmmıı birkaç 
profesör daha ıetirilecek, Üni· 
Ycrsite için ayrıca bir iç nizam· 
name bazırlanacakhr. Aokarada 
kurulacak olan tarih ye coirafya 
enıtitU&U için de Avrupadan 
profesörler ietirllv. .. ldir. Bu en1-
tltilnUn idare jc,v, '1 •U hazırlan• 
mııhr. 

Kültür Bakanhğı buradaki 
muaikl muallim mektebini kon· 
aenatuvar ıeklin• ıokacaktar. 
Bu yoldaltl incelemeler bitmek 
üzeredir. 

Uselerde de fizik ve kimya 
derslerine birer aaat daha ek· 
leneceği, 28 aaatlik dera hafta· 
ıınm da 30 saate çıkarılacağı tah· 
mln ediliyor. 

Çankırı Saylavını 

Kaybettik 
Ankara, 26 ( A.A )- Çankm 

Hylavı Sami Çölgeçen, buglln 
Çan km' da nezfl dlmağtden iSi· 
mOıtUr. 

· Saylavın cenazes~ alleal tara· 
fından Ankara'ya kaldınlacakbr. 

Llval Parla• DöndU •• 
Cenevre, 26 ( A. A. ) - B. U· 

•.İl, yarın ISğled.n ıonra PariH 
aidecektir. __ ....... . ··-

Miaa/İt' lıaoa /lloıo k•matanı 

Aliı•11 Negr••ko 
L Y cı ııın ~ inci Hyfod•) 
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Atletizmde 1------------------------- Bir iki 
Neden Mııva//ak w- Satırla 

Olamadık? 
Yapılan Balkan cüreılerlnl, çok 
şnrefli bir muzafferiyetle bitirdik. 
Fakat roııa.le1ef, atletizm milsa
t•aka.laranda, umduğumuıdan da 
aşağı dereceler ve neticeler 
aldık. 

Dün bir yazıcımıı raatgflldiğl 
k mı~lerden bu tezadın hikmetini 
öğrenmek iıtemiştir. 

Aşağıda, eorgalarına aldıtı oe
vaplan bulacakıunız. 

Tepebafı, Haaıralll aokaaı, 
3 No. h hane, Enver Raci : 

- Bu sualin cevabını bir gazeteci 
çok güzei vermif. Atletizimdeki mü
temadi matlubiyetlerimlıden bahH· 
diyor, mat:Qbiyetlerdeo ıonra uydu
rulan bahaneleri alaya alıyor, 

ıooaoda: 

- lıittim ki, diyor, yarııı bitiren 
atletler;miıdeo birioia ihc iti, etrafın
dak ılerden bir cigara istemek olmuı l 

Ve JIAn ediyor : 
- B:r atletin cıgarHı, rakııı, ka

rısı olmaz t 
H akikaten bence de, cıgaraya, ra· 

kıy1 .. kadına tiryaki olanlara atlet 
dej'il, hovarda nya ehUkeyif denir. 

lf. 
Terlıaba,ı caddesi, Çemberci 

sokagı, 11 No. h hane, Saim ı 
- Bizim gOreull•r ekıeriyetle 

köylerde, Ye atletlerimiz tehirlerde ., .. 
tifen çocuklardır. ÇllnkCl ıGret mera
kı ıebirlere, ve atletizm merakı köy• 
lere girmemiıt1'. 

Köy çocukları, daha aiyade vlcut
larını çal ı ıtıran itlerle utraıırlar. Bu 
itibarla vücutları ,ebir çocuklarına 
nlabeten daha fazla lnkitaf eder. 
Oıte?ik te oa!ann yqaclıkları y•.rlerde 
cııara, içki Ye kadl.D ıibl uzviyeti 
Jıpratan zevkler, ıebJrlerdekl kadu 
mOteamı:nim delildir. 

Bence, ıGrewçUerimlzln muvaffak 
oluı!arınıa ·n atletlerimizin geri ka
lııhır.nın mebeplerJnl daha al7acle bu 
noktada aremak muvafıktır. 

* GUnet kulUbU futbolcUlerln• 
den Necdetı 

- GDreıçllerlmia de atletlerlmhı 
de bu mDıab•kalu itin hami l'•J· 
retle çalııtıLar. Buna ratm•a, atletle• 
rlmiz, gGreıçiJeriml:ıla kazandıklan 
1aferlerdea mahrum kaldılar 

Bu da ıöıterir ki, blnyeleriml:ı, 
aOratle Ye tekaikle bataralan ıpor
lardao ziyade, kuYYetle becerllen 
itlere mil.aittir. 

Atlna Belediye Bat· 
kanı Bugün Geliyor 

Atina belediye reiıi M. Kaç1oa 
buılln tayyare ile latanbula ıe
lecektir. MiaaflrimJz BllyOkderede 
'flıayet Ye belediye Deri aelenlerl 
tarafından kartılaoacaktır. 

Belediye reiıi M. Kaçyoa be
raberinde Atina ıehrl adına yap
tarılmıı bir de heykel- getirmek· 
tedir. Bu heykel Balkan oyunla· 
rında birinci çıkan arupa hediye 
edilecektir. M. Kaçyoa aah gllnll 
dönecektir. 

Peınlrcllllln lnkltafl 
Peynir tllccarlan dün Tllrk· 

ofiıte toplaomıılar, peynirciliğin 
inkişafı, ihracat yapılma11 itleri 
etrafında g6rtlfm0tlerdir. 

DUn tehrlmlze gelen Romen tayyareleri Ye•llköye indikten aonra .. &old•n aaı111 Misafir 
tayy•recller aellmlanıyor, fllo Yetllköy tayyare alanında, Romen tayyare 

filosu kumandanı ••kerlerlmlz GnUnden geçerken ••• 

Romen Tayyarecileri Şehrimizde \ • 

M:safir]erimiz. Geceyi Is
tanbulda Geçirdiler 

Yedi uçaktan mürekkep Ro
men hava filoıu havanın bozuk• 
luğu yüzünden dlln Ankaraya 
gidememittir. Miıafir filo Miralay 
Negreakonuo komutanlıgmdadır. 

3 kaymakam, 6 yUzbaıı, 2 mlllA· 
zim, 2 de makinistten müteşekkil 
olmak tızen 14 k:,ı o~an uçman· 

Kapalıçarş1da 
Bir Gece ... 

Kuyumcu Dükkanını So
yanlar Yakalandılar 
Müddeiumumilik dlln Ömer 

oğlu Muatafa •e Oaman otlu 
Şohap adlı iki adam tftvkif et
tirm:ıtfr. Bunlann ileri anrtllen 
suçlar1 da Kapahçartıda V eznecf. 
lerde kuyumcu ,.. aaatçl Oıman 
oğlu lımallin dnkklnını ıoymUf 
olmalarıdır. Soyuı pek eDtereaan
dır Ye ı&yle olmuıtur: 

Mustafa bir hafta Ç&l'flY• ıel
mi1t aitmit bu dakklnıa uap 
camekanına wrulmq ye aöz 
koymuftur: En ıonunda evYeliıl 
atın çarp kapanacajı bir 11rada 
maymuncuklar ve anahtarlarla 
birlikte kapıdan içeriye alı
mlı. Yavaıça mobl!yecl Lüt
flnln tahta bölmeal arka11na 
saklannııf, ıeceyi orada geçlnntı. 
Sabahleyin ıaat beıte bir kedf 
af bl yavatça buradan çıkmıı ve 
lamallln dllkkinının önlln• gelmlt 
Ye buradaki camekAnın kilitlerini 
açmıt. yükte yenli (hafif) d•ierde 
ağır albn gllmtlf ( 40) aaat (10) 
altın köıtek, ( 5 ) gllmftf tabaka 
ye daha birçok değerli fincan 
ıarh çalmq ye yavana oradan 
uzaklaıarak bot bir dllkkAnın 
içine iİferek . tekrar Aklanmıı ve 
aaat ( 9 ) a kadar burada kal• 
mıı. Ömer çarıı açılınca 
dııanya çıkmış ve kendlıinl bek· 
leyen arkadaıı Şehaba çaldığı 
etyayı verdikten sonra aak'atmııtır. 

Polis çalınan ıeylerden 29 unu 
Şahabın ve biriıini de Muatafanın 
evinde bulmuı ve ~tekllerl de 
sattıkları yerlerden aeri ahnmııtar. 

Suçlular yaptıklarını Oıtlerine 
almıtlar Ye kıaaca, ne yapalım 
bir ittir yapbk. ceza.mıza razıyız 
demiılerdir. 

lara Yeıilköypalasta bir öğle 1e
meği verilmiıtir. 

Karıdama töreninde Romanya 
konsoloıu ve halk da bulunmuı· 
tur. Misafirlerimiz alkışlanmıtlardır. 

Uçaklar havanın bozuk olma• 
amdan ötürtı geceyi burada ge· 
çirmişlerdlr. 

Halde Asfalt 
Yollar Yapılıyor 

Belediye yeni aobze Halinin 
nhtamdakl Ye etrafındaki alanla• 
nn aıfalt yapılmaaıua karar ver
mJı ve bu iti de (45) bin liraya 
bir mllteahhlde ihale etmiıtir. 
Rıhtım Ye Halfn iç:ndekJ yollar 
lalbamen asfalt olacaktır. Bu it 
iki aya kadar bitecektir. Hal 
meydanımn elektrikle aydınlatal

maıı iP de bin liraya baıka bir 
mllteahbJde verilmittir. 

"Ben Bu Kırığı 
Sararım,, 

Bir Bulgar Kadını. Hak
kında Takibat Yapılıyor 

Mtıddelumumilik dlln bir Bul· 
ıar kadını hakkında takibat ka· 
rarı vermiıtir. Bu kararı icap 
ettiren hidiıe de ıudur : 

Maçkada Atiye sokağında 12 
No. h evde oturan HDseyin oğlu 
Yaıar adh bir genç birkaç gUn 
et'vel otomobilden atlarken ayağı 
kırılmıf. 

Bir Bulgar kadını ı .. Ben bu 
kırıj'ı sararım,, diye ite karıımıı •. 
Yaıar da dftn gece ölmllttUr. 
Mllddeıumumtlik derhal tahkikata 
baılamıı ve tabibi adli Salih 
Haeim da cesedi yoklamıı ve 
morga kaldmlmaaına lüzum gftı· 

termlştlr. 

Romen tayyaresi fere inerken 

Suçlu Kim 
Anlaşılamiyor 

Silivri Açıklarında liatan 
Motör Davası 

Mersin vapurunua bir gece
yara11, Si:ini açıklarında, llç kar
deıler adındaki motörle çarpqarak 
motörUn batması ve bir kitiola 
boğulmaaile neticelenen hldiaenJa 
Uk duruımaıı diln ikinci Sulh 
Ceza mahkememinde yapılm1tbr. 

Vapur kaptaw Retit ile motk 
kaptanl Tewflk •• ayrıca d&t 
kiti aorguya çekilmiştir. Hu Od 
taraf kendilerini hakla göatvmeye 
çabımıtlardır. Motör ıözçBıQ 
Mustafa tunları söylemişti: 

- Vapuru lkimll uzakta g6r
dUk, hemen kaptana haber Yer· 
dim. Dilmeni kırdık. Fakat vaper 
boyuna UstUmllze aeldi. Motörde 
tam Uç fen~rimiz yanmaktaydı. 

Vapur kaptan ve adamları lıe 
hAdfse gecesi motörde fener yan• 
madığı için bir ıey g8remedlkle
rinl ve mot6rden de hiçbir hare
ket ve fıaret vorilmedlğfnl bildir· 
diler. 

Suçlu tarafın tayin edilebilmeıi 
lçln hadise Uç iı bilir (ehlivukuf) a 
verildi. Duruıma bafka gOne 
bıralcıldı. 

20 llktetrin 
Pazar Genel 
Nüfus Sayımı Verilecek rapora ılSre tahki-

kata denm edilecektir. Sayımın bütün yurtda bir günde 

B. R d I' ""d y k 1 d başardma11 aoyıai birlik Ye çalı9ma-
ı r an avucu \G m a a an 1 nın en güzel bir belg .. i olacaktır. 

Randevuculuk yapmaktan auç- t:Bu büyük &ünde dnletiı:ı bayrak- J 
lu Altın kızı Elenl adında bir 1 lanna hepimiz uymalıyız. 
kadın diln tevkif edilmiıtir. 

P•z•r Ol• Ha••• a. Diyor Ki ı 

) 

• • 

iki Terziden Biri Kurtuldu 
Beyoğlunda pek ıöhret;J iki 

kadın terzisi hakkmda ayrı ayra 
kaçakçılık takibata yapılıyordu. 
Bunlardan F egarl hakkındaki tah• 
klkat bitmiı, lınat edilen suo 
ıabit görülmediği için takibata 
mahal olmadığına karar verilmlı• 
tir. 

.. .. )f. 

Yollara ltaret Konuyor 
Belediye Selamiçeıme, Kartal, 

Pendik Ye Yakacık yollanna ...,. 
1ıulu1al seyrllıefer işaretleri koy• 
durmaya karar vermJı ve it• 
bqlamııtır. 

.. * .. 
Caınl Avlusunda ÖIUm 

Samatya SlimbUllU medreıe
llnde oturan kuşçu Necati dUa 
Fatih camii avluıunda kalp dur• 
maıından ölmllıtnr. 

.. * * Limon, Portakal Sebze 
Hallnde Satllacak 

Belediye Ekonomi Dlrektörlüp 
limon, portakal •e mandalioe 
Hbfllll da ıebze halbıde yaptır
mıra karar •ermfıtlr. Yeni maJı. 
aul burada sablacaktar. 

.. * .. 
GUmrUk Tatbikat Kursu 

Ankarada bir gllmrlk tatbikat 
kunu açılmaktadır. Kan doku 
aylık olacakbr. latanbal gtlmrllk-· 
!erinden kona doku memur 
gönderilmektedir. 

* .. ,.. 
Yunan Amlrallnın ilbay• 

Telgrafı 
Dost Yunan filosu amirala 

limanımızdan a1rılırken Dbay M~ 
blddin Oatnndata g&nderdij'I bir 
telgrafta kendUerlno karıı göı• 
terilen kardeıce Ye doıtça ht\t' 
nllkebule karıı ıtıkranlarını blJ .. 
dJraDJıtlr. 

* * .. Rumen Featlval He.,etı Git~ 
latanbul featiYall tçln Batkano 

lardan g61en gruplardan Rume11 
heyeti de din gltmlıttr. EYvelce 
gidm Yunaıa Ye Yog~v heyet-1 
leri reisleri ilbay Muhiddin O,. 
tlladaia hararetli birel' teşekkQr 
telgrafı ıöndermişlerdlr. 

• ,.. * 
Çöp Kongresinden DönUt 

Belediye namına Almanyada 
toplanan çGp kongresine giden 
HüınU ve Nuıret dönmllşlerdlr, 
Banlar 6 ıtın sllren kongreyi 
takip ettikten aonra Hamburg. 
Berlln, Parlı, Roma ıebirlednl 
gezmiılerdir. Buralarda çöp, 
itfaiye Ye yol itlerini gözden 
geçlrmlılerdir. Bir rapor hazırla· 
maktadırlar. 

.. * ... 
Yangın Batla11gıcı 

lnkıJAp mahaliuinde 26 aayıla 
Hin mutfağından dlln öğledeıa 

aonra yangın çıkmıı, ateı bOyQ. 
meden ıöndUrlllmUıtlir. 

- Hükumet yeni b:r btlro teıkil edi· 
> or wui, Hasan t.ey L 

••• Eu bUro kartaalyecllikle mllcadole 
edecekmiı •• 

••• Ondan ıonra, itler baaitlqecek, 
oradan oraya evrak taıımı7a, g6türttp 
ıetirmlye mahal kalmıyacak mıı .. 

Huan B. - Evet amma, korkarım kl 
aoora bu kırtaııye ile mftcadele bU o u 
ile de mUcadeh için yeni bir btıro daha 

• . 
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Hergün 
- ·-

Habeş Davası 

Mllstemlekeler 
Davasıdır 

ltalya • Habeı anlaımazlıtı, 
Afrlkada kalan ıon iki yerli mllı· 
takll de•letten birinin hayatına 
daha nihayet verecektir. Harp 
lıter olsun lıter olm&1ın1 buıtınkll 
buhranın netlce1I budur. 

Resimli Malcat e 
lar t Tbib~it hayat, ~biat içinde !eçen hayattır. Şehirler büyüdükçe, tehirlerde yaşaJaD· 
t 

1 
• a ten uza lai m•i, tabıı yafayıı tarılarıaı kaybetmlıl,udir. Şehirde temiz han 

em ı. ıu, ernlı elit ~ulmak, 1akln n temiz yaşamak kolay değildir. Şehir hayatı in1a• 
nın sonradan kurdugu ıun'I hayaUir. ' 

l~an ~biatten uzaklaıtıkça, tabii olan karakterlerini de kaybediyor. Blrook kötö· 
Ullcler oğren~y.or,. köt.ü huylar e~intyor, hatt& tabii inıan olmaktan çıkı7or. 

Onun ıçındı~ kı FraDBıı Fılezofu J ean J aoh Rou11eau, inıanlara meant olmak için s 

tab~at•.1 d~omelerıul tavıiyı ıtmiıtir. Tabiat içinde tabii hayatı yaşayan bu ln8ınlar ~ 
me ını erın taıuruıuoa uğra!'laıalar her halde biıden daha meautturlar. Şehirde .: 
m~ya meebwaanız, Hn•d• bırkag ayım olıuo tabiat içinde ıec;irmıye O"lıııaıı. J&f 

t 1 

a Tabii Hayat a 

Afrikanın barltaıı hep A•ru• " 
pada yapalmıflır. Şimdiye kadar 
blltün Afrika, Awrupa endüstri 
memleketleri araıında paylaıılmıt. 
bududlar çiıilmif, fakat bUtlln 
bunlarda Afrikahların reyi ıorul· 
mamııtır. 

Buıb de Habetlıtaaın mu• 
kadderab Romada, Ceaenede, 
Londra •eya Pariate mllzakere 
edilmektedir. Acllı Ababada 
olup biteni dDıDnen bile yoktur. 

Fakat A•rupada yapılan bari· 
tayı 1erfnde tatbilr etmet llzı• 
ıeldiğl ıaman yerliler var olduk· 
)arını göllermeye kalknnf, ve her 
lıtllA iyi fena bir harple ve kanla 
yapılabllmlıtir. 

Son bir aıır içinde Afrlkanın 
cenubunda Zulular, batıda Aıan
tiler, ılmalde Sudanlılar ve Faılılar 
••cak ku•vet Ye ıllAhla esir edi· 
lebllmitlerdir. Franıa Cezalr, Tu· 
auı •e F aaı lıgal edinceye ~adar 
ıenelerce uğraımıı, birçok kan 
d6kmllıtUr. ispanya Riflerden 
flddetll mukavemet ıörmDıtDr. 

Buılln de, Habeflıtamn hari
taıı Avrupa da Japılmaktadır. Fa• 
kat bu harita tatbik edilec•il 
ıaman ltalya herhalde bUyOk 
fedakArllldara katJanmıya mecbur 
olacaktır. 

• Hahqlataa latlllaaıa lklael 
bir manası daha vardır. 

BOtlln Afrlkada mDıtakll kal
mıı iki devlet vardm Habeılıtan 
Ye Llberyı. 

ltalyamn Habeıtıtanı ortadaa 
kaldırmaya teıebbDı etmeıl, dejll 
1aln11 Afrikayı, yanm mlıtemleke 
Yeya mDıtemleke halinde yapyaa 
~lltOn milletleri derinden allka· 
dar etmlıtlr. 

Habeılller ffırlatlyandırlar. 
Ôyle oldutu halde, Afrlkada r•· 
pyan MüllOman milletler bile 
Hıb•ı tarafını bıtmaktadırlar. 
latildlllerlne Aıık olan Araplardaa 
blnlerceü Habetlıtan orduıuna 
santılltı yazılm11a taliptirler. Hatti 
M111rlılar, Hintliler bile Habeıı .. 
tana yar<hma hazırlanmaktadırlar. 

Habeılstanın uyandırdıtı all• 
9'ı yalnı• Afrika •e MDslOmın 
mllletlere mllnha11r da detlldir. 
Japonya bile Habeılstandan yına 
olduğunu Uln etmif tlr. 

Demek ki ltalya • Habeı an• 
laımazbğj belki beyaz ve alyab 
arklar kavıaaını değil, bntnn ya• 
nm mllatemleke •• mtıatemleke· 
ler halkama emperyaU.t devletlere 
kırp olan ıizll duygularını da 
meydana çıkarmqtır. 

BOtlln ı•rl memleketlerde 
emp.ryallzme karıı için için ka~
aayan lıyan Habeı harbi veıll .. 
.Ue kendlılnl ıöıtermek imkl· 
atnı bulmuıtur. 

lıte lngiltereyl en çok kut
lndRndıran bAdlae budur. 

Ve A•rupayı en çok dlltlln
dOrecek meaele de budur. 

Belediyede ı, Saatleri Değişiyor 
Belediye dairelerinde 1 T •trl

nl•••elden itibaren meıal saati 
chğiıme)dedir. lıe aabableyln 9 da 
baılanacak, 12 den 13 e kadar 
itle pa1cloıu, 13 den bet• kadar 
... •" ....... r.ı J•pdacakbr. 

r D.ABİLI B.ABIBLIB 1 
Açıkta Kalan 
Talebe 
Y erleştirlligor 

Bu Jıl btanbulda açıkta kalaa 
1800 talebenin yerleıtfrilmeal itli• 
uğraıaa empekUSr T eYflk Ye 
Mehmet Ali, çoeuklana JeDI aç .. 
lacak okullara a1rılmuına dla 
baflamıılarchr. 

Yeni açılacak lnaaı okulu. 
Gaıioıma•paıa okulu blna11na 
tapnarak, ı•niıletllecek ve bura
ya 350 talebe yazılacakbr. 

Kumkapıdakl okula lı• 500 
talebı yaıılacak, diğer gerl ka· 
lanlar da KadıkBylladeld okula 
rerleflirlleceldercllr. 

lnönll ve Kumkapı okullan 
blrJnclteırlnln ilk Jedl ıllnDnde 
Ye Kadıköy okulu da biriacltet
rlnln aonlarında derilere bqlı• 
racakbr. 
Eıki Elblseler Nasll Satllacak? 
• Kapahçarıının bir kıımı ile 
Bitpazarlarında, Sandal bedeıt .. 
nlnde eald Ye kuUanılmıt elbiseler 
ıatalmaktadır. Uray, bu elbiselerin 
Hrl haatalıkla 6Jen inıanların 
11rtından çıkmıı olmaaını ıGza
nlnde tutmuı Ye Uray etlw ••inde 
fennii temizliği yapılmadıkça 
bunlann ıatılmHını yauk etmlıtlr. 
Eti.den a•çmlt olan elbl11lere 
Uray tarafından bir kijat yapı.
bnlacakbr. 

Sarhof Dınlza Yuvarlandı 
Kurtarlldı 

Haçik · otlu Andoia adındı bir 
ıenç kendini bilemlyecek dere· 
cede 1arhoıken Tarabyadan bir 
ıandal tutarak denize aplm11, 
ıandal içinde de ayala kalkarak 
en yllkHk aeaHe nara atarkea 
denize yu•arlanmııtır. Etraftan 
yetiıenler Andonu ılls halle 
6ltımden kurtarmıılardır. 

KUltUr Direktörü Dönüyor 
Oç gDn evvel Ankaraya tldea 

ıehrlmlı KOltllr dlrekt6rll yarın 
dönecektir. Direktör, btltlln ilk 
•• orta tedri1&t kadrolarını da 
beraberinde ıetlrecektlr. 

Od• Mfk••ı Mlth9t 

Ticaret Odaları 
Kaldırılıyor 

Geçen ,.ı Ank;rada yapılan 
odalar konırealnde bazı lhumıu• 
ticaret odalarının kaldınlmaıı 
lrararl .. brılmııb. l.tanbul ticaret 
odaıı da 16ıumauz odalar meya• 
nınd~ ıGrDlmektedir. Ticaret oda• 
aınıa yapmakla mDkeUef olduju 
ltlerla hemen cllmleıl Tllrkofili 
tarafından yapılmaktadır, bunun 
için lıtanbuldakl TUrkofiıin biraı 
daha ıenlfletilmesl •• ticaret 
oda11nm kaldırdmaaı için incel .. 
meler 1apdmıya baılanıl•ııtır. 

ld•re Heyeti Teplandı 
Ticaret odaıı idare heyeti 

dUn toplantı yapmıı, odaya alt 
,anilik itlerini ilSzden ıeçirmlıtir. 

Tramvaya Asılan Çocuk 
Yaralandı 

8 1aflannda Sallhaddln adın
da bir çocuk din Galata1ara1 
llHal 6nDnde bir tramway arka· 
11na uılmıt. fakat tramvaydan 
yere atladığı bir ıarada da 2409 
ıayıb otomobilin GnDne dDıerek 
çarpılmııbr. Çocuğun muhtelif 
rerlerl yaralanmıt. aol kolu kınl
mııtır. 

'Beyoğlu Gençleri
nin Bilgi 
Şubesi 

D&rt yıldıaberl çahımakta 
olan Beyotlu Gençler mahfelinin 
bllif ıubeslne bağh olan dU. 
muhasebe, elektrik, biçki derileri 
bu yıl da açılmqbr. Der1ler 
18,30 dan ıoara mabfel kurağında 
Yerllmektedlr. Bu kuralar para• 
ıııdır •• yazılmak lıteyenler 
bertin 14 ten 21 e kadar C. H. 
Partlılnia Be1ojlu kolundaki 
mabfel kuratına bıtYUl'ablllrler. 

Kanalizasyon işleri 
latanbulua kanal11:aa1oa Japıl

mamıı :rerlerlae kanallzaıyoa 
J•pılmaaı, eıkiden açıkta akarken 
ıonradan Dıtllnkarn llıerlerl k .. 
patılmıı olan Jaj'ımlann da betoa 
kanallara ahnma11 kararlqbnl· 
mııtır. Bu arada Kaclık&7 vı 
Oıklldara da kanallzaıyoa yapı· 
lac~kbr. Kadık6yde Kurbajab
derenla kanala ahnmUI onaylan
mııtır. Bltnn lıtanbulda kanalı. 
ıaıyon yapılma11 Jçln 50 milyon 
lira harcanma11 gerektltlndea ba 
it her yıl ayrılacak koçuk paralar 
ile 25 • 30 ydda yapılacaktır. 

Karı,ık Bir Kavgamn Sonu 
Sarıyerde Mllne••er adh bir 

senç kız, yanında iki arkadqlle 
beraber eYlerlne tldiyorJarmıı. 
Memduh •• Savmi lımlnde lkl 
genç de bunlara lif atmıtlar, 
ıarkınblık yapmıtlar. MthaeYverla 
kardetl Halip de bu tecavlıl 
s6rm8f, mini olmak latemı .. 
Fakat ıençler Halibl dö•meye 
baılamıılar. Orada fııbk ıatan 
Mehmet de · komıu!uk gayreti ile 
Haslbl korumak için ortaya 
ablmıf. O da mOtecavizlere hO
cum etmif. Bu arada poliı , .. 
tltmft. 

Mehmet poll11 de hakaret 
ettitl lçln Mnddeiumumllite verll
mlıtır. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
Biı müddettenberl .Alman1aya )'Umurta lhracatım111n 

1ohıada ıitmeditinden dolayı ıik&yetler ltltip duuruz. 
Almanya1a gidecek yumurtalar burada bir Alman 

mtlmHıillne teıU. edlldiğl n ınklyat o kanalla 
yapıldıfı için JUmurtalar çürtlmekte n Almaayaya vak· 
tindı •armamaktaclır. Bu ;ytbdea yumurta ihracatımız 
aektıy• uğramıt gibidir. 

Buna kartılık olarak Bulıariıtanın Almanyaya yap
tılı yumurta ihracatı hakkında ıu malftmat nrilmektıdir. 

.. Bulrarletanm yumurta lbracabaıa 1hd• dokı .. ı Alman· 
J•Jadtr, Bulprlataadaa 1umarta lluat •••• blltla lbracatça• 

lar, Bulcarlatuda ,uaarta iti J•P•• koeperatlfler •e hlkl
mat birer aurabhaı ıeçlp iç kltlllk bir beyat Yllcucle setlr
dller H ba he1atl Almaa1a1a slnderelr orada bir "Bul.ar yır 
marta blroellft açblar. Bulrarlıtandu Almaa:ra1a chdarlle• 
b&tlla rummtalar 1alau bu b&ro,.a ıHkedUlr, bu bire or•da 
banlan eatar, Paraunı topla,.ıp Bul.ar denet bukua .. sı .. 
derlr, Bulsarlıt•na Almaa,.adakl ,.umarta durumu bakluada 
telgrafla malClmat yerfr. Bu ıuretla flatlana dllfmellae, malla 
bosulaa1ıaa, plJaHaıa faala malla delmaaıaa mabal •arllmes. 
Bu tetklllt reçu .... J'•palmıt H Bulrer yumurta lbraeab 
septurapt altına abam11tar. Bu Hy•d• da Almuya Balsarlataa 
için bllJ'llk bir yumarta puarı olmuttur • ., 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

r----------------, 
Sözün Kısası 

Fazla 

Tevazu 

ı-------- Ek· Ta ---
Biz Türklerin fazla tevazu göı· 

termek adetimizdir. Kendimizi 
herkesten, dalma kllçilk Ye hakir 
görmeğe meylimiz Yardır. O iae 
ki, bunu Japmakta bata ediyoruz. 
Amma kabahat bizde dej'il Bu 
gllnlere eriımezden evYel geçir
diğimiz devirlerde, bizi bize öğ• 
reten olmadı. Biz kendi varlığı· 

mızın, kendi değerimizin, kendi 
kabiliyetimizin cahili olarak, bt· 
ılneai olarak yaıadık. Ke,ıdl ta• 
rihimizi Hamerden, cotrafyamıu 
Foncinden, hattl edebiyatımw 
bile lngiliz Gibb'den öğreniyor
duk. Dilimizi Arapça ve Far1ça• 
dan kurtaraımyorduk. Muliklmlz 
ma•aldan boıma idi. Mimarimiz, 
reuamlıtım.. de•ede lrulalr kabi
lindendi. Halin mlakinlitl içinde, 
mazimizin azametini unutmuıtak.: 

Deditlm fazla •• llllumam te
vazu blıe, bu dedltlm k&tll d .. 
Ylrlerden mlraı kaldı. 

Halbuki, bb çok blyDk bir 
ulus, çok &nemli bir ktıtleylz. 
Tarlhlmlı, bllttln tarihlerin llze
rinde111 beı bin 11llık bir kıdemla 
ona bahşettiği asametl• bakmak· 
tadır. Medeniyetimizin btıtDn dl• 
ğer medeniyetlere 6nayak ve 6rnelc 
olduğu yine o tarihle ıablttir. 
DJUmizln blllur kadar berrak ve 
arık, zengin ve feyıll kaynatın· 
dan fııkıran birçok lehçeler tDrlll 
adlarla bu,nn cihana hakimdir. 

lıbnlbeyan ııfabnı kendine 
IAylk 16ren arapça, Tllrk dlllnln 
taıayytlre uğramıı bir mahaulnn
den baıka blrı•Y delildir. Garp 
dlllerintn cota da 1>&,ı ... 

Buna rağmen, bu ıaı kama,. 
tmca hakikatlerden hlll ınphe 
edenler, .. acaba? ,, diye içlerini 
kurtlara yem eden ıayıf lmaaWar 
ıörllyorum. Onlana ba faıla t .. 
yazuu yerinde delildir. Zamanı 
ı•çmlıtlr. Buglne bup, Tlrklln 
6neml, llnD, deleri, dOımanlann 
bile kafalanna dank demlıtir. 

Bunu arbk keadimi& de iyice 
anlamahyıı? Y oT·P--.,-.-•• - K-o-1-ay_c_a 

Alınacak 
Gelecek Yıl Mahalle Mil· 

meıslllerine Lilzum 
Kalmıyacaktır 

Yol paraıı mDkelleflerinl te .. 
bit eden mahalle mllmu.Werlne 
teıblt ettikleri her lalm bqına 
d6rt kuruı •erlleceil yaalmıtb. 
Mahalle mllmeulllerl llcret ala• 
caklarını blldlkleri için fazla 
ıayretketllk &tmlıler, raıtıeldlk• 
lerl adamı mtıkellef olarak yaz• 
mıılardır. Evvelce de J••mııtık, 
Mahalle mOmeulllerlniD yol para
ıll• mtıkellef tuttukları içinde 
kadınlar •• hattl k6pekler bile 
Yardır. 

Bu mllmeulllerdea baulan 60 
yapnı ıeçmlı, b.. çocuklu oldu
tu lçln kanunen 101 Yerifılndea 
muaf tutulmuı olaalan bile mll
kellefler meyanında ı&ıtermlıl•r
dlr •• Şimdi bu adamlardan para 
lıteamekte Ye biçareler, kanunun 
kendilerini muaf tuttuğu bu ver
ılyl vermemek için lıtldalar ya• 
zarak kapı kapı dolaımaktadırlar. 

Gelecek yıl yol m8kelleflerl
nla mahalle mlm ... illerlne tHblt 
ettlrllmemeıl, nOfua Yeya aaker
llk dairelerindeki adreslerle b .. 
ledlyenin bu yıla alt kayıtların
dan latifade eclllerek belediye 
memurları tarafından teıblt edll-
meıl kara_rlıfbnlmıttır• 



tuH IE N Elf IİE 
~ÖRDÜKL[Rj M j2 
Vücut 
Değiştiren 
Bir Manto 

Hacerl• FethlJ• adlarfnda iki 
im kardeı bir ıDD çarıı içinde 
dolaıırlarken Fethiye Hacul dllı
tlyor ı 

- Şu kadı11111 1l1dill .. , • • 
dikkat et abla r 

- A L. S.alm çahaan mantol. 
Fethiye yakahyalam ıaa ... 

lkiıl blrcla kadımn 1ab-
11na yapuiy~lar ı 

- Çıkar 11rtmdald manto1• L 
Blslmdir e.. 

- Slı ldau•nls ayol 1 Riya 
• 1Myonuaua roba?. Ne 
maata.u? .. 

S.aladlr, ...... dlr lddıa. 
... malake .. J• lraclu ptfrlyor. 
Şimdi lldael Salla Cuada elana 
Hacerle mçla ş.Rbma dur....
lan J•pdaJor. ffacerla Jdclal 
Mlll ı Maatom tal•••fb. lunmD 
kim oldapaa Wlml1ordu•; dd 
•afta 10ara .... toma ba bcluun 
111tuula yakalaclam.. 

Fakat Şefika da ıa lddla11 
sldlıon 

- e.. ...... ı .......... aı 
Od haçul& .... enel Malmautpa-
.. cla bir ••tuaclaa alarak k ... 
dm diktim. Ba ha7u padıyer. 

itte .,.. .......... lıaı..ı bir 
parça.. sa. .. tau••adrellalcle 
wvehllirim. 

llanto •• •• lm•&fl•• •ı
pa bir parça malak ••• ,. ptl-
rlldL Hlldm ılıdea pçlrdi •• 
Od kamaım apl mal olap oı.... ..... aa1....-... .. ....... 
elen anlayaa bJr ldmaıye ıaıte
rllm..U.• karu •erllcll. 

H11/ilcliler Suya 
Kar1uıtular 

sı.... ( Oz.ı ) - 70 ,.ı ... 

SON POSTA 

Sl•u • Emara• ,ola lnrla4e 
lıarulmq olaa Haflkte P.tliJe 
kadar içecek 1a ıokta. Kmlru 
IUJDDUD kuaya retfrllmffl dlft1-
all07or, fakat para bahuıamJor
R. .... için bir p1, .. ,. t ...... 
edilcl. Buadaa tımla eclll• laul
llt il• Kaala, .,. UUJ• aJu. 
tılcL •• Haflldiler IUU&laktu 
kartalda. llcede bet ç .... ,. .... 
mıfbr. s. .. , ..... lclr. 

. Dl....tok•da kmtul ..... ,..._ 
Dhutob (ÔHI) - Bip Y• Dlmatokada lla 111 kartuluf bayramı 

ı•lllderl ~ok tkel olaqtar. Dlmatokada ihtiyar heyeti tarafıadsn 
~ ulb IJlr PJ fil_. •erllmlt. bltla mektep talebeleri•• de biıklri 

-----------, daiıblmfbr· Bipda a ba,lk fllt•ril•r yapılmıfbr. 

Bir Doktorun 
GUnlllk Ooe 

Notl•nncllln (*) 

Kemik Haatalılı • 
R111it&m 

o. ... ,..... lıir ..... ... .,....111 ............. ... 
......... .w ....... ..... . , ................. ........ 
rlptl. 
ç.. ..... .., ............. . .,. •t ......... ,itil... ... 
...... .. ··- Melaımt •• 
.. ldJI lfrH ............... tulrU. 
efrllllr artllakta ..... -,.... 
Derlaal .............. ...... 
Ka111 ................ ifna 
................ tahi'9 .. 
... .,.. ....... v ........ pek ... 
tlJ .. ..... •• ima llı·llllld 
..,._e1• YI ...._, dıre .... 
•lwillk le •J lflMe düılmey• 

........ Gut ..... '°"" ......... 

.. dellttl-
.. , ......... k .......... 11 .... , ..... .. al.... ,....... kıllı'ral,.. ,.,.. 

... illaatı ........... .... ....., ..,, ........... ........ ............. 

Niksar Ve Erbaadal 
Hava Kurumu için Kon· 

feranalar Verildi 

Gedizde Orman Yangını 
Gedla (Ôzel) - Murat daj'lnıD 

BaJ botu IDeYldfnde bir orman 
J&DllDI pkmlf, fakat çok ileri .. 
meclen 18ndlrllm09t&-. fttamafila 
ima llnn ba yangın bUe olclulr~a 
•lhlm bir ıaru 7apmfb'• 

Tokat, (Ôzel)- HallceYl .. aç
lerl. d•• ka11en stdenk. ahali,. 
uya telallkMlai alllatmalıtaclırlar • 
Son olarak Nibara aldan pacJer, 
llalla, ka11a ea•"-d• topla1uak, r 

Nöbetçi ..... ., ...................... . 
tehllkeıial anlatarak pz tecrlbe
lerl 1ap ..... nL.. 8-du '-ika 
a1nca Yeril• telDliller de llallae 
lzerhacle çok •a..ir ol•ut •• 
bulan mltealdp derhal toplaaaa 
altlDlf kaclu mahalle mlmcuili, 
laıwa karamana yardı• ip. 
taalalaacle ıirmltl•dlr. 

........ IODI.. Erbaaya ela p 
dea paçler, IİM•a b._. 
unda topla•aa balla, ilan k ... 
muaa ıardama çajumtflar •• 
banun illerine 90 k61 mlm...u& 
laaYa lnarumaaa 7ardım taablal
dlnd• bulaamutlardar • 

Eczaneler 
Bu 1111 nah.tel ıc:uaeler ta .. 

lardarı 

KltUlrpaur C iL Hlaal ), Ale•dar 
( Cata:otlu), Beraz•t ( Sakta ), Şeh
udebaıı (Onlnnlte), Fner ClmU. 
1adJ), Aluua1 (Zt7a Nart), Kua
... ,.k (Arif}, ş. ...... , (Nbl•). 
Ka•ıklı ( Faik lakeadlr, Na•ılr ), 
S..aalJa (Rıd•••). Bakırlı., (Hllll) 
lletiktaı ( Recep ). Sarı1er (Narl), 
Haıkay (Halk), KHımpqa (lluba) 
BIJikada (Şlaa8i)1 Heybeli O'uuf). 
Olldcİar (lmreltor) Emialal (Aıep 
111...,aa ), Şffll ( Halk ), S.7 .... 
CTakllm ... Beyotlu Galata ( Mlt.ı 
Sofi DocU.adla 

Amııyıda Nakıı Sargiıl 
Amu1a (Ôzel) - ICıluaçulaa 

Ulı oblunda bil' biçki n aalılı 
aerpl aplmlfbr. Seqide ~ole 
.... ı itler tqhlr edlllllİflİr •• 
hmlu ıar-leria takdirlai b
zaamıtbr. 

Gımffktı Bıf Kifi 'ırbonı 
Tltuldu 

Gemlik ( ÔUI) - lldal Umaı-
beıcl ... aça c1e ••wd• o1ma1c 
ta.. .... kiti earbon lautahtına 
tutulm... hda.t alma ahamı .. 
larchr. 

Gemlikte Dl Bir Kwu Yııdl 
GemHk ( Ôzel ) - Narhcla 

1000 dGatlmlak koca yemle koru
ıuacla yaapa pkmlft 24 Hat 
ı•m... 10nra aladllrllmQftlr. 

• .&abra iri. '!'. 
Taballlnlı• ele••• ......... 

afbl lldırlamms. Ba ••da ba 
rent talebe de, .m.le ..ı-me,. 
taBp olana. o nldt projeabıl 
deifttlrir, •mllİrlİDll. F •kat 
laeals ortada fol n ,_uta Joll 
lk-. bir oral• lrapdap ttıb•WI 
pnda bırakmak dopa olma. 
K.lch M o da clalaa ta .... 
denm edecek. Hl ... ,ı ta .. .. ,r1a. bırabm. Kalplwlala 
blrlblrlal ..... .. ........... 
netice keadlllllad• ta&aldndl 
eder. 

* 

• 
ı..w. Jıl. Jııt A. 1 

Kı1111 alll .tart .... .,. • .., .. 
bDeceflal uaHtmiJoru-. S.• 
ala ilk harantlle ba nltler 7ap11 
br. Fakat ıoara saman ba •tefi 
llkadlrlr, •• aae çaba ilk taBM 
Yanhr. 

•Hıui• 'O. B. 

&r •lddet d.ı.a ..,.. ~ 
mp danı ma Fabl mu,.a 
.-fyaldl lraW ... Y• ....... 
ıtd•a •ureçenials. K..++• 
Wiklll ..,.,...... lala ... 
........ pçlaclirlp ...... 
eclehUecellab• bnhtım, • 
ftklt ima bacbrarak ..... 
alklb olur •• iti ballecl.,... 
Alul takcllrde .......... ... 
rUI olliaaktu ..... ppacak bit .., ... ., .... 

* Ltaabal B. B.a 

Demek ld lu .We alAku• 
--.k latl1or, rabuz •k.W. 
ct.tll ........ ela lca-- .,... ' 
lerl INralarlar. 
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EJ endim, Bizde 
Pazarlık 
Yoktur! 

Nevyork gazetesi diyor ki: 

Bir kafile Amerikalı NeYyork 

~
Dalgın bir limanında, Nor· 

mandla vapuru ile 
olcunun ba• PariH giden bir 
ına ne gelir? dos~lannı geçir· 

dikten sonra ovlerlne dauUyorlar
dı. Yolda konuıurlarkon biriıl 
aordu: • 

- Bir yolcuyu geçirmeye gi· 
den adam dal~mlık neticeal va
purda kalırsa ne olur? 

Konuşanlardan bazıları bu dal
gının pilot romorkörll ile dönebi· 
leceğinJ söylediler, bazı:arı ise 
bu dalgın yolcunun Fransaya ka
dar gamek mecburiyetinde kala· 
cağını iddia ederler. Neticede 
içlerinden biri Franıız vapur kum• 
panyasına telefon ederek ıorar. 
Şu cevabı alır: 

- "Bu dalgın yolcu Fransaya 
kadar gider, lıgal ettiği kamara 
kaçıncı ise onun llcretinl vorir, 
fazla olarak kaçak telakki edi
leceğinden bir ay haplı yatar ... 

Fakat acaba her memlekette, 
her vapur kumpanyasında adet 
böyle midir? 

Meraklı adam bu kere de Al
man vapur kumpanyasına mUra• 
caat ederek ıorar: 

Tesadüfen ıl:d• memleke
tinize gitsem •• alda Yapuru
puıda bulunsam biletalz olduğum 
kaç giln hapis yatarım? Franıız· 
lar bana bir aydan bahsettiler. 

Telefonun öteki ucunda Al
man memuru birkaç saniye dft· 
tUnUr, anlaıılan ıuall pek iyi 
halledememlt olacak ki ıu ce
Yabı verir: 

- EEencllm, bizde pa1arlılı 
yoktur. 

Yunanistanda : 

lngiliz Gemileri 
Patrasta 

Atına, 26 ( A. A. ) - PatrH k8r· 
fezlne bet lngillı: denlaaltı i•mlıl 
_1relmlıtlr. 

Geldiğim gUndenberl size karıı 
bllyllk bir sempati duyuyorum. 
Yüksek bir kadınsınız. Fakat çok 
teessüf ederim ki bugllne kadar olan 
vazifemi yarından ıonra bırakmak 
mecbur:yetlnde kalıyorum. En 
bU7Uk kederim, sizden uıaklaı· 
mak olduğundan biç ıUphe et
me} iniz. 

Şaıırdım blrdenblreı 
- Fakat ne var Eliza, dedim, 

niçin bu .• 
O blSyle ıorgu karıııında 

kalacağını heinp etmemişti. 
ft 

Durakladı. 
- Niçin, dedim. Seni bizden 

uıaklaşhrmaya mecbur eden ıebep 
nedir? 

Toparlandı. YUzO kızarmııta: 
- Müsaade ederseniz buna 

cevap vermlyeylm. Yalmı ıizi te
min eder.m ki şahı.nıza karşı bil· 
yük lia} gım ve aevgim Yardır. 
Buna karar verinciyekadar hep 
&izi dü\'ündUm. Size çok alııtım. 
Fakat öyle bir vaılyet ki daha 
fazla kalmama lmkin bırakmıyor. 
Çok rica ederim bunu sormaym daf 

El.ı. ının dilinin altında blrıey 

SON POSTA 

HARİCİ TELGRAFLAR 
Holandada: 

Fırtınadan 16 
Kişi Öldü 

Amlterda•, 26 (A. A.) - Ülkenin 
kuzey doğusunda hOkftm ıDren fırtına, 
Hkiz kiılnha ölOmüae sebebiyet 
vırmittir. Selmeer'de 4 bahkçı botul
muı, Amıterdamda dGıu bir ataeın 
altında kalan bir kadıa ezilerek 
ölmOı Ye rüıg&ran tlddetlnden 8tC1rl 
direl..aiyonları kullanıımıyan Oç bilik .. 
letçi otomobil ve tramny a!taada 
kalarak ölmllt!erdlr. 

Cenevrede: 

Memel Hakkında 
Bir Bildirik 

Cenevre, 26 (A. A.). Memel atatU· 
silnll teahhüt eden Uç devlet hukuk· 
tinaalnrı Berline glSnderllmek iizere 
bir bildir:ğ hnz •rlamıtlardır. 

Bu Llldirlt, gelecek seçimlerde, 
Hçina özgOrlütOno riayet edllecetl 
hakkında Lozairitlı tuafındao verilen 
lnancaları hatırlatmakta Ye Alman 
hllkQmetini de-, ayni ıekilde tam bir 
bitaraflık mubafuutaa dıınt etmek
tedir, 

Almanlar Memell latlll 
Etmlyecekler 

Berlin, 26 (A.A.) - Sllel kunet
ler toplamıı olan Almanların Memeli 
illilA etmek nl1etinde olduklarına 
dnlr Stokholmdaki "Soclal demokra~ 
ten,, gazetesi tarafından verilen haber 
reımt kaynaktaa yalanlamaktadır. 

Macaristanda : 

Gömböş Uçakla 
Berline Gitti 

Peıte, 26 (A.A.) - GlSmblSı uçakla 
Borline rltmittlr. Ne zaman döaecıtl 
belll olmamakla beraber, haftanın 
ıooundan öuo geri gelmlyecotl 
anlaeılmaktadır. 

Londrad• Bir Depo Yandı 
Londra, 26 (A. A.) - Timu aehrl 

lhtrhıde ve içeriıinde yıtınlarla ham 
kauçuk bulunan 1edi katlı büyük bir 
depodan yangın gıknaııtır, 300 itfaiye 
neferi 8 saat uğraıtıktan sonra bu 
yanguu ancık b&1tırabilml1lerdlr. 

iki Uçak Çarpıttı 
Ve.raailleı, 26 ( A. A. ) - iki ncı 

uçağı çarpıfmıt ve paratUU1 uçata 
takılan pilotlardan biri yere dOıerek 
6\mUıtGr. 

tardı. Fakat bu terbiyeli kadını 
ıöyletmek lmkinı yoktu. Y alnıı 
darhal kafamda aydınlanan bir 
tUpheyl deımek ihtiyacını duydum. 

Dedim ki: 
- Peki Ellza. Sonl haklı bul• 

duğun kararından yazgeçlrmek 
lıtemem. Yalnız blrı•Y anlamak 
isterim. 

- Buyurunuz madam. 
- Ben farıet ki seyahate çık· 

mııım. Y almı olarek. Sen, ben 
ve çocuğum. Beraber gelirmisin. 

Kıpkırmızı oldu. Baıı göğıüne 
dUttU. 

içimdeki fllpbı tam hedefini 
bulmuştu. 

Titrek bir Hıle: 
- Gelirim madam. Dedi. 
Artık birıey ıormadım. 
Yalnız elimi uzattım: 
- Peki Eliıa. Öyle ise dedi· 

ğlm gibi yapacağız. Rahat uyu. 
Ağlayacak gibiydi. 
Onun omıunu okıadım yı 

odama çekildim. 
l~renmlttlm. 
Arbk lğrınmiıtlm. Bu kadar 

bayağıhk. bu kadar klrlllik idra· 

\ Ruzve~te Karşı Ford 

Cumur Reisliğine F ord 
Namzet Gösteri ecekm ·ş 

Parti Namına GösCumuriyetçiler, 
terilecek Namzeti Bulamıyorlar 

Londra, 26 (Özel) - Vaılngtondnn 
bura gazetelerin o bildirllditine glSr• ı 
Ctimhuriyet partiıi merkea beyni, 
1936 da yapılaeak cOmhur reialitl 
intihabatında pıırti namına namı:etli· 
tini g8sterebileceği kimseyi bulama• 
mıı ve çok mütkOl bir u:ıiyote dllt· 
mllıHlr. Hattl, lu yilzdeıı mubafa· 
ı:ak!r cumuriyetçilerle muhafaza. 
kir demokratlar arasında bir anlaıma 
husulüne çalıııldıfı söylenmektedir. 

Bunun için üniversite profesl>rle
rlnden mürekkep bir grup cUmhuri· 
yet partisi merkez heyetine ıayanı• 
hayret bir teklifte bulunmuıtur. Bun• 
ler cUmbur roialltl için, Runelte 
karıı ın•ıhur otomobil fabrlkatara 
Hcnrl Fordu ve ikinci relılik için de 
demokrat partlılnln en nüfuzlu 
bP.sındaa ve bir aralık bGtçe 
teftiı heyetinde bulunmuıken 
ıırf Ruzvelt'in mali ılyaaetinl protuto 
makamında latifa etmlı olan Leuiı 
Douılae'ın nıunı:etJiklerinln lllnını 
tnvıiyo etmektedirler. • 

Ford daha 7akın zamanlarda Cu• 
muriyetçi o'.muıtur. Evnlce Wllsona 
n Demokrat partialne re1 Yeren bu 
11at Kulic zamanıada Cumuriyet par• 
tialn• intisap etmfı ye o z.amandıa 
beri Ruıvelt Jdare1iaia mOtblt bir 
aleybdarı kullmittl. 

Eskiden Runeltln çok samimi 
dostu olan Douglu, Muhafa.ıaklrlarea 
an'anevt uıullere müatenit bir iktisadi 
programa aadık kalan m11ktedir bir 
maliyeci olarak tanınmıftır. 

Ancak muhtelif sebeplerden dolayı 
eOmhuriyet partlıiain Forda aamset 
1röateruml7•ceti 1anaedilmektedir. 

Muhafa:ıııklrlar taraf.odan yapılaıı 
teklif, cllmhurlyetçileria tereddUdünü 
göstermesi itibarlle çok dikkııte değer 
Bunlann eumur relallj'lne namı:et 
olarak glSsterebllecekleri ı:ent mah· 

duttur. Bunlar meyanında Herbert 
Hoover Ye Frank Knox gibi adamlar 
nrsa da bunların hiçbirinin ı\yaat 

nOfuzu Ruzveltla mevkiini tehdit 
edecek kadar kuvntll deQ'ildlr. 

ProfulSrlerln teldifindcn, cOmhu
riyttçllerla Hl cenahının &yandan 
Borab'nıa gittikçe kuYnt kaıı:anmaaın· 
dan korktukları n ona kartı blr 
mücadele açmak latadlkJerl anlatıl· 
maktadır. 

kimi isyan ettirdi. 
EUza ZUrihll fakir bir Almnn 

ailesinin kızı idi. Ne bi'.eyim ken· 
dine göre güzeldi de. Blitlin bir 
tipteki klAsik Alman gllıellerlıı
den. Fakat onun hafif bir kadın 
olmadığı muhakkaktı. Hayatını 
Ye ilerlıinl kurtarmak için çocuk 
dadılıtı eden bu kızdan şUpha· 
Jenmek için hiçbir sebep yoktu. 

Ve onun bu akıamkl hail en 
bUylik ıablttl. 

Fakat ne garip tesadüf ki 
ötekilerin mahmurlaştıktan sonra 
meydana çıkan hUyiyetlerlnden 
iğrenip eve ielir gelmez onun bu 
maaum yUıU ile karıı karşıya 
gelmiştim. 

Derler ki aılfte kadın haya• 
tından usanan erkekler masum 
kadın yllılerinl g5rlince ıaha kal· 
karlar. lieikl de doğrudur. 

V aaiyet öyle göıteriyor ki Pa· 
riıin kaldmm çiçeklerinden artık 
ı:cYk alamiyan bizim Aksaray 
beyi de ( Eliıa )nm masum ytl• 
ıUnU görUnce evinin çatısı altında 
Ye karısımn havasında olduğunu 

da unutarak bu pembe ı•ftall 
çiçeğini koklamak için hoyratlık 
etmiı .. 

içimden kızgın bir kin kabardı. 
Hayatta yerleri ve ıöhretlerl 

ne oluraa olıun ruhları )'Dkıele

mlyen, gerilikte, hamlıkta takılıp 
kalan bu kategori insanların dU· 

1 

Cumurlretçller tar•fnıd•n nifti·
zet gösterlleceıı aörle11en 

me9hur fabrikatör Ford 
_.........._.... ___.. awuwww.-~ .-m e===e-= 

Fransada: ----
Yahudilerle Ar

bede Oldu 
iki Yaralı Var 

Pariı, 26 (A. A.) - Bir toplantıdan 
çıkmakta olon 11 Fransız dayanııma ,, 
blrUtinln yüı kadar Gyul, birçok 
Yahudi mOıterilerln oturmakta oldutu 
bir kahvenin çamekAnlarını kırmıf H 

maaalarını deyirmiı ve ateı etmiıler· 
dir. Yabudi!er matrakalarla n.ldıran
larn kari• gehniı ve bunlardan lkialol 
yaralamıı'ardır. . 

Knga edenlerden çotunu• polis 
gelmeden eYvel datılmalarına rağmen, 
UçQ ıilAh tajımadan suçlu ola:rak 12 
ldtl yakalımmıttır. 

zelmclerino imkan yok. 
Birkaç haftayı evinin sakin 

ve temiz havası içinde yaıayan 
bir adam macera ve aef alet dolu 
dllnkll hayatına artık unutmUf, 
ıUfli kadm heyecanları geçirmiye 
doymuı görUnUyordu. 

Demek ki aokakta kaldırımda 
kadın avcılığına alışkın olanlar 
için evlerinin çatısı altında boı 
oturmak kahil değil .• 

BugUne kadar iki kocamdan 
da bana sıcak bir bağhlık gör· 
medlm. Bu bir tesadilf mü, yoksa 
bütUn ukekler böyle mi? Bunu 
tecrübe etmeye lmkin yok.. Fa· 
kat görüyorum ki hayatıma karı· 
ıan erkeklerle aramızda çözUimeı 
gönül bağlı'ıkları olmayışı onları 
'f• onlarla beraber boni do evlilik 
hudutl r.ndan uzaklaştırıyor. 

Ben önce tecrObeı:zlikle ilk 
kurduğum yuvayı bUtUn bir öm
rU dolduracak kadar kuvvetli ve 
gcn·ı bulmuştum. KüçUk bir rDz· 
gAr onu yıkıverdi. 

Burada mea'ut mu idim. 

Benim saadetim iki haftalık 
6mrU olan bir dağ aşkı oldu. 
Ben saa detl bu on beı glln \'e 
on beı gecede tattım. Bu daa 
aşkı bana bir hatıra bıraktı. 
Şimdi bUtUn gönlil kabili yeti yal· 
nız evlat aevglsl etrafına toplanan 
bir anayım. 

Kocam, payla§ılucak sofradaki 

Mektepsiz Kalan 
Talebe Meselesi 

Genel Savaı ıırHmda blrtalc m 
bny raeYer kurullar, yurdumuzun dört 
yanına adamlar çıkar.r.ar, bitiler 
yollarlar, bildirikler yatdırırJar, a ınır 
boylarında - bakıma ı bir durumda • 
7urt için kanlar.aı d8ken yüksek 
ruhlu askerler için ktthk çorap, fani.e, 
g<Smlek Ye don toplaauya savaıırlardı. 

Dört uzun savaş yılında bu b. y rh 
it yapıldı. Fakat, kendim iı:n içinde 
bu!undu~m için, çok iyi bHiyorum, 
timdi de içim yana yana hahrlryorum, 
o kurullana bu tutumları, bu Yarı§ları 

bep geç kalırdı, bu yüzden çekilen 
zahmetten, halkın gönill hoıluğile 
nrdifJ arma~andsn sınır boyun· 
dakller faydalanamazdı. Ç6nkQ • he· 
men her yıl - kıtlık armagao!arm 
toplanmuına zemheri içinde bao· 
lanırdı. Yazıp çıı:moler, köy 
klS7, ka1aba kasaba, ıehlr ıehir 

ı toplanan 19ylerl ambarlamalar, ıonra 
denkleyip aınıra dotru çıkarmnlnr 

ancak ma711 ayı aonlarında biterdi YO 
ııakerlor, ya:ıı ortaırında fan ile giye
mlyecoklerl için o .zahmetler heder 
olup giderdi. 

Mektepıi:ı kalan talebe meselesi 
de aıatı yukarı bunıı benziyor. 
Mekteplerin açılacatı, der11lere baı~a
nıcatı ırradı okul azlıfı, öfrdmen 
7oklufu n talebe çokluQ'u ele alını· 
yor, mektep Ye öğretmen aramıya 

kalkıtılıyor, ortaya 7erdı: ve zamansız 
bir muele çıkmıı, daha doğruau 

çıkardmıt oluyor. 
Benim dBtllnceme göre •mektep· 

els kalaa talebe meuleıti. diye bir 
meaeleain çıkmasına, eğer dilenfrH, 
meydan nrllmemelr gayet kola7dır. 

Çilnkl her yıl ilk okullardan kaç 
talebe çıkacafı bellidir. Nitekim ben 
bile kOltlr lılerfJe afrllf" bir İfyar 
olmadıfım halde ıazetecllik meraklle 
bu yıl ilk okullardan on bine yakın 
talebe çıktığını n bu suretle orta 
okullarda okuyanlar HJlstnın altmıı 

beı bine ııkbfını 6ğrenmit buluna· 
yorum. 

Şimdi bu on bin rakamı, biç ol· 
mazaa, mart ayı f çl•de ele alınaaydı 
eylül sonunda bir ''Mektepalz kalan 
talebe mueleai,, çıkmazdı. Çlakll Gç 
dört ay içinde yeniden mektep ml, 
yoksa mekteplerde şubeler mi açıla· 
catı dUınnnlar, 1taal:ı Ye dedikodusu~ 
her ıey 1apıhrdı. 

Bugünlln iti yarına bırakılmaz!. 

M. T. Tan 

yemA'imizden başka bir şeyimiz 
yok. Fakak onu ve benl bağlıyan 
birkaç ay önce olduiu glbl yalnız 
konsoloabane memurunun defte
rindeki kayıttır. 

Ona karıı biraz mahcup, biraz 
arkadaşhm ve belkJ bir parça da 
ıefkatll olabilirdim. 

Fakat bu onun çok ıUrültUIU 
i•ÇeD maceralı bayabndan bana 
tam ve geri gltmez bir ıeldlde 
dönmeslle kabildi. 

Evimin havuıoda, yuYamın 
çatısı altuıda beni kızımın dadıaı 

ile aldatmıya kalkan bu adamın 
artık benimle hiçbir lllşiğl kal· 
mamııtır. 

Bu iğrenç hidlse okadar ıl· 

nirime dokunmUf ld gururum 
değil, insanlığım isyan ediyor. 
Fakat aioirlerime hikim olmıya 

çahıı> orum. 
EJiıa odaaına, ( Sevenglll) Un 

yanına çekildi. 
Saat on bire geliyor. 
Kararımı Yerdim. 
içimde artık kökletmlı bir 

iman yar. G6ntU doluıu bir a7kı 
öleaiye vadeden bir erkeği baya• 
tama eş yapmıya lmk4n yok. Bel· 
ki tabiat, belki insanlar, belki 
de hldlselor hiçbir aıkı, baharı, 
çiçeği Ye gıcıklayıcı kokusu He 
uıun zaman yaşatmıyor. Fanilik 
ioaanlar için. 

( Aı kaeı nr) 
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·MisterRoozvelt'e 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 /skô.n işleri 
Çıkarılan ' - · ' Sag~ /ık Bakanlı-
7 Fevkalade Hadiseler l{arşısında •• 
LJorluklar · ğına Geçiyor 

Roonelt iktid .. m .. kıtoe w•ldlkl UI si s t .- K • ö =:.~:. A;.:~~:.:.kti:::~~=~ •::~:::~; u ar os ye es 1 o nseyı lgaö?çaAm• :nkb~v:ae, kı·2ıak~a~n:-lt!lreorı~:elsçli~BeHagka~aırnre.· 
lıkambll klfıtları gibi devriliyor, atır E 
n hafif aanayi, bat dandürllcU bir ı·cap de'· rse Jı·ne Toplanacak lıktan almarak Sağlık ve Soy1al 
.Oratle aanınh ı•çiri7or, bunlardan J Bakanhğına verilecektir. 
birçoklcttının temelleri, biiyük çatılar· Baıbakan lımet Inönü bugUn 
la aallanıyordu. Denilebilir ki, yeni dOnyaaın üzerind• milthit bir cinaet ( Battarafı l inci yih:d6 ) ' )#. )#.. )#. yanında Sağlık Bakanı olduğu 
kaııraaı ı eıiyordu. Buallııden yarına 1ey Uyelerinden mürekkep bir o·· ğl D ğ G 1 T halde iç Bakanlığa gelmiı ve • • eye o ru e en elgraflar dd 
birçok mllyon•rlerln ekmek paruına tahrir komitHI teıkiline karar uzun mü et kalmııtır. 
muhtaç oldukları ıörlllüyordu. Hiç vermlttir. B y 1 K 1 Göçmen iılerJ Sağlık Bakall'-
klmHde O mit kalmamıfb. Herku, Bu komite ı,ı.rine yarın aabah arış o u apa 1 hğına geçtikten sonra, Bakan6 . 
yarının nasıl bir facıa getireceğini en· baılıyacak ve işlerini mümkUn ol• -:- . lıkta yeni b:r teıkilit kurulacaktır. 
dite ile bekliyordu. At t •• k •• lıte bu t artlar altında it batına duju kadar çabuk bitirecektir. . .. a ur un 
gelen Roonelt Naaional RecoYery Aet Beıler komitesi yine kalacak· Fransız Gazeteleri Artık Hiç" Bir Gezı·s; 
iıiml nrllen ,.. N. R. A. rumualarl\e tır. ÇünkU konaey taniyeler ra• ~ 
her tarafa ya71lan meıhur lktiHdl porunu kabul edinclye kadar uz· ("eyin ltalyanlara Engel Olamı- AtatUrkUo Doğu iJlerine bir 

gezi yapacatı ıöyleomekte idi. 
Verilen haberlere aHre AtatUrkDn 
yakınlarda böyle bir geılye çık• 
mala.rı henüz tekarrUr etmlt 
değildir. 

Ye milli kalkınma programını vtlcude laıma usulüne deYam olunablllr. vı 
get:rdi. Bir nni it diktatörya11 kur•· Konıey bu akıamld ve aısam gacag~ 1nı VQZlUOT 'ar 
rak it •erenle alan araıındakl mUna• I.' 4 li 
,.betleri tanzim etti. inzimam eden ble cumarteıl ııUnkll içtimalarını 
kurakhf .n da yardımı ile feci bir ,... ıonraya bırakacaklardır. Gerek 
ziyete dilt•n Amerika çiftçiılnl kur· konıey gerek a1Samble her zaman 
tarac•k tedbirleri aldı ve bugünkO toplanbya çağırılacaktır. 
duruma •r"ttl. BuıGnkU durum tudun Bu huıust celseden sonra kon• 

Amerikan intaat ve otomobil H• Hy açık bir toplantı yapmıttır. 
nayii blyQk bir faaliyet dnreııine 
girmlıtlr. Edenin Sözlerl 

Bunun manaaı tudur ki Amerika· C•nevre, 25 ( A.A) - Ulus• 
da itler tekrar baılamıtbr. Ç&nka lar Soıyeteal Konseyi Batkanı, 
yeni dllnyada inşaat faaliyetinin h ::ı t· konseyin on beılncl maddenin 
lama11, refah dnruine geri dönütil· dördllncU paragrafı mucibince 
ae bir alamet Hyıhr. )#... tavsiyelerde bulunarak bir rapor 

fııerln tekrar batlamaal, halkın, yazmasını teklif etmlıtir. Bu tek• 
bu durumu ihdu eden adama bir lif toplulukla kabul edllmiıtlr. 
mlıli d•ha minnet duymaaını lubet- B. Eden konaeye hitap ederek 
tireceti yerde, bu hal, halk ekaerlye- k1riıe ıimdlye kRdar hiçbir çözg• 
yetinin Rooznltten yllz çnirmHln• bulunmamaıından ötllrü mUteoa· 
aebcp olmuttur. Çünkü bunlar, ken• ıif olduğunu ve başkanın teklifine 
dilerini ite kaptırmıt •• kurtarıcıları• 
n ı unutmu9'ardır. Bu durumdan lıt;. lttlrak ettiğini ı8ylemlttlr. 
fade edenlerde, Rciıicumhurun ıiya.. On ÜçlerKomiteıinfn 
ıal muarızları olmu~tur. Onlar, Rooı- T 1 
nltin dellrdltinl lı :ı• edecek kadar op antıaı 
ileri gltmiılerdlr. BOtiln bu 11bepler Cenevre26 ( A.A) - Raporun 
bir ıene ıonra açılacak olaa Reiıl ve tavılyelerin yazılması itlnl 
cumhur Hçim dnrealnl ıon derece üzerine alan OnÜçler Komiteal yarın 
~etinleıtirmektedlr, V • Mlıter Rooz- ilk toplantııını yapacaktır. Ulu1-
velt, bir bakıma ılSr•, memleketin 
taııdıfl minnetin kurbanı olmak teh· lar Sosy•tHİ Konaeyl baıkanı, 
likulne marUEdur. - Süreyya konaeyln icap edtrae fevkallde 

hAdlaeler karıııfoda derhal tope 

Çerez Kabilinden 

Şurada.. Bur•da •• 

Şurayı Devlet reiıl, merhum KUrt 
Sait Paoıının gö.derl, lhtiyarJadıkoa 

hiç görmez olmuıto. 
Keodlııine arsedilen nr•ln okuya
bilmek için, adeta burnuna yapış· 
brırcımna yakın tutardı. 

l lavei memuriyet olarak, hariciye 
nezaretini de bir aralık idare et
mekte olduğu ııırada, birgün bari• 
ciye memurlarmdan biri, elinde 
;azı evrak ile patanın odasına 
girdi. 
Pata bunu teşhiı edemediğinden: 
- Uğlııml Şurada mısın1 

Diye eorunca, memur. Sııit Paıanın 
şinıine de, körlüğüne do aldanarak: 
- Hsyır, efendim, buradayım 1. 
cevabını verdi. 

Tı/lı ............................................................. 
Yarışların bir;ncilcri 

f O R D Otomobili ve 

Z A F E R Liatik14ri 

lıtanbulda yapılan hUyUk otomobil 
yarışlarında ''FORD,, otomobili ile yerli 
malı ''ZAFER., lbtiklerini kullanan 
Ziya Türkiye rekorunu kırdı -.e birin· 
ciliğl kazandı. Bu uluaal endüstri 
için de büyük bir 1aftr olı:nuitur. 

lanacağmı ıBy lemiıtlr. 

Hab•tl•tanın latedlll •ey , 
Kabul Edllmlyecek 

Cenevre, 26 (A. A.) - Uluı· 
lar soıyetesl çeYenlerlne ıtsre, 
Habeaiıtanın gBıcll ıönderllme
ıine dair olan dlletlnln; konHy 
tarafmdan pek de kabul ıdil-

miyeceğl anlaııhyor. 
Oç Meşhur Futbolcu Fr•n••Y• 

iltica Etti 
Pariı, 27 ( Özel ) - Meıhur 

Avrupa fubol turnuvaıında ltal· 
yan takımının galibiyetini teyit 
eden •• bundan bir müddet HYel 
ltalya tarafmdan Arjantinden ıu· 
reti mahsusada celp edilen Uç anı 
ulusal futbol oyuncusu, Doğu Af· 
rlkasma se'k edilmek endişesile 
Franıız hududunu geçmlt ve Fransa• 
ya iltica etmiılerdir. Bu araıuluaal 
oyuncular Arjantinli meıhur En
rico1 Guatia, Andrea Stagnaro ve 
Ale11andro Scopellidir. 

Guaita ltalya takımmda orta 
ve ıağ muhacim olarak oynamııtır. 

Komite BugUn Neler GörU,ecek? 
Cenevre, 27 (A.A.) - Uluılar 

Kurumu Konseyi tarafından dUo 
tayin edilen komite buiUD, 
Habeşi ıtan hrafmdan oraya bir 
tetkik heyetinin gönderilmesi 
lıteğini inceleyecek, ondan aonra 
da hareket tarzını tesbit edecektir. 

Habetlstanm, ltalya muhtıra· 
ıına vermit olduğu cevabı o za
mana kadar gelemiyecektir. Çün· 
kil bu muhtıra ancak d lln Adiı· 
ababaya tebliğ edilecektir. 

ı,ıerlnden Çıkar1ldılar 
Londra, 27 (Özel) - Ebuklr• 

de lngiliz bava kuvvetlerine alt 
mUeıaeselerde çalışmakta olan 
yetmi, ltalyan amelui işlerinden 
çıkarılmııtır. 

Parl1, 21 (A. A.) - Cenevrede 
1enl alman karar, barıı için yeni 
bir mühlet vermekte IH de Parlı 
ıazeteltrl barııın mümkUn ola• 
mıyac:ağı mUtaleaaındadır. 

Gazeteler, ancak harp baıla· 
dıktan ıonra daha semereli gö• 
rU1111eler yapllablleceğinl yazı· 
yorlar. 

Maten 187le diyorı 

" Uluslar Kurumunun muvaf
f akf yotsizliğlnl örtmek için Cenev• 
rede yeni bir cephe lhda1 edil
mittir. 

Habıı • ltalya lhtllAfının ıulh 
yolile halledileceğine hiç kimse 
inanmıyor. Arbk hiçbir ıey ltal· 
ya ordusunun Habeılerden Adua 
mağl6blyetlnin intikamını almaaı· 
na engel olamaz.,. 

* * * lngillzler Deniz Kuvvetlerini Arttırıyor 

lngillerede Vaşington Deniz Anlaş
masını Tanımadığını Bildirdi' 

Londra, 21 (A. A.) - DeyU EksprH gazetesine göre lnglltere 
Amerlkaya gönderdiği bir notada yeni harp gemileri lnt~sı ve fil~ 
ıunun takYiyHI huıusunda öıgUrlük lıtemiıtlr. 

Bu nota, Vaılngton muabedeılnln Japonya gibi, lngiltere tarafın· 
dan parçalandığını gastermektedir. 

Onüçlerin ilk Toplantısı 
Cenevre, 27 (A.A.) - UJuılar sosyetHi kenteyl tarafından don 

teıkil edllmlı olan 13 ler komitesi, bugQn ilk toplantlsmı yapacaktır. 

Almanya - Macarista11 Ve Lehistan 
Arasında Bir ittifak Yapılıyor 
Pulı, 26 - Macar Baıbakanı Gömböı'ttn ant Bei'lin seyahati bu• 

rada çok önemle karıılanmışbr. Söylendiğine ıare Memıl meaeleıinln 
had bir 11fhaya alrdlği buaUnlerde Almanya, Leblıtao ve Macarl1-
tan arasında bir ittifak aktedllmeli üzer•dlr. Bu ittifakan Sovyet • 
Franıız vı SeYyet • Çekoslovak •• hazırlanmakta olan SoYyet • 
Romanya paktlarına karıı olacağa bJJdlrJlmektedir. 

Almanlar Bir Şey Söylemek istemiyorlar 
Berlln, 27 ( A.A.) - Alman resmi mahafm, Almanya, Lehistan 

•• Ma~arlstan arasında yapılmakta olan konuımalar hakkında büyOk 
k6tumıyet muhafaza etmektedir. Koreapandanı Diplomatik gaHtesJ 
SoYy•tlor hakkında ılddetll bir makıle nııretmiıtlr. Gazete, buaUnkU 
yıgAne tehlikenin Habeı meaeled olmadığım ıöylemektedir. 

lngilizler, Fransızlara Cevap Verdiler 
Londra, 27 ( A. A. ) - Dıt lşltrl Bakanlıiı dalmt genel kitibl 

Van Slttart, Fransız Sefirin• Avrupaya karıı •ukubulacak bir teca• 
Yllzde lngllterenin ne gibi bir hattıhareket takip edeceğine dair 
Fransızlar tarafmdan sorolmuı olan suallerin cevabını tevdi etmlıtlr. 
BUtUn bu muhaberat, önümüzdeki haftanan batlanaııcmda matbuata 
verilecektir. 

Türk- Yunan Anlaşması imzalandı 
Atina, 27 ( A. A. ) - Alb aylık Ttırk • Yunan tecim anlatmaıl 

dnn saat 18 de Yunan Ekonomi Bakam tarafından imza edllmişUr. 

lngiltere Silahlarını Çoğaltıyor, Yu
nan Ordusunda Da izinler Kesildi 

Londra, 26 ( A.A ) - Deyli 
Telgrafın, Mısır'da Mersa matruş 
aylarından aldığı haberlere bakı
lırsa, Libya bölgesi geniş bir 
ıUel kamp haline gelmiıtlr. Bin· 
gaıi'de önemli hava kuvntleri 
topludur. 

Deniz Uıtsü haline kcnmuş 
olan Tubrukta 1 kruvazör, 3 
torpito, 2 denizaltı gemisi, 3 de 
deniz uçağı bulunuyor. 

~ 
Londra, 27 ( Özel ) - Malta 

adaımda hava ve gaz hUctımlarına 
karşı tedbirler alınıyor ve evlerde 
sehirli gazdan korunmak için 

mahzenler yapılıyor. 
Yunanlstan'da Askerlere 

izin Verllmlyecek 
Atina, 27 ( Özel ) - SU Ba• 

kanlığı aUbay ve aıkerlere ;Lin 
verilmiyeceğini bildirm iıtir. lzinll 
olanlar da kıt' alarma iltihak ede
ceklerdir. 

Sigorta Şlrketlerl Harp 
Tarifesi Tat bik Edecekler 

Londra, 27 ( Örel ) - Loyd 
ılgorta tirketi, gemi ılgortalarında 
harp tarifesi tatbik etmiye karar 
vermiştir. Şirket, ltalya gemilerini 
harp tehlikesine karşı sigorta 
etmemeyi de karar altına almıştır. 

Atatürkün Tebrik 
Telgrafı 

Ankara, 26 (Özel) - Meksika 
ulusal bayramı mUnaaebetile Mek• 
ılka Cumurluğu Başkanı ile Cu• 
mur Baıkammız Atatürk a•·asındı 
tebrik telgrafları teati edllmlıtlr. 

Genç Öğretmenle• 
rin Güzel Bir 

Hareketi 
80 Öğretmen Köylerd• 

Çahımak istiyor 
Ankara, 26 (Özol) - Bu sene 

muallim mekteplerinden çıkan 89 
muallim köylerde ve Bakanlığın 
dilediği yerlerde çalışmak Uzere 
Bakanlığa baş•urmuılardır. Genç 
öğretmenlerin bu hareketi burada 
çok iyi karşılanmıştır. 

KültUr Bakanı bu genç öğret• 
menlere teıekktır etmtı, isimleri 
blltUn memlekete tamim edllmlttitİ 

Diğer öğretmenlerin tayin lıı 
tamamen tasdikten a•çmemlıttr. 

Kralcılar Genoydaı 
Vazgçmek istiyor 

Atına, 26 ( Özel ) - Kralcı• 
lar ıı•noydan Yazıeçllerek kral• 
Jıtın yeniden kurulmasına parla• 
mentonun karar •rermeaini iıt .. 
mekte oldukları ıöylenlyor. 

Bugün Ttlze Bakanı hUrrlyet• 
perver partlıi llderJ Sofulis ile 
görüterek genoy muamelibnı 
dair ayrıııklarm lıtedlğl ıeyler~ 
inceleyeceklerdir. 

Geredede Bir 
Köy Yandı 

Bolu, 26 ( A. A. ) - Geredenfn 
Ahmetler köyünde dlln gece bir 
yangın çıktı. 15 eY, 30 samanhk, 
15 ahır tamamen yandı ve yalnlz 
bir ev kurtarıldı. KöylUniln zahl• 
releri ve efyaları. da yandı. 

Y anüın bir ahırdan ve köylü• 
nün geco hayyanına yanar çıra 
u~ bakarken otların tutuşmasın· 
dan çıkmışhr. ----ltf aiye Töreni Başka 

Güne Kaldı 
Yarın yapı :acağı blld lrilım itfa• 

lyenin 13 Uncl\ yıldönUmU kutlula• 
ma töreni hava yağıılı olduğu için 
başka güne bırakı ld ığı l ~ nl:ah 
itfa iye müdUrlyetinden bildirilmi19 
tir. Törenin yapı'acağı gün ilan 
edilecektir. 
Hava Kurumuna Yardım 

Ankara, 26 - Finans Baka~ 
hğı memur maaılarından ke•f .. 
mekte olan hava kurumuna yara 
dım teberruunun dul ve yetim 
maatlarından ve Ucretll memul"" 
lardan da kesilmesi lbımgeldiiiDI 
alakadarlara bildirmiıtir. . 
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1 
Ziraat Bilgisi (*) 

Bir Çok 
Sorulara 
Cevaplar 

Çiçekçilik bakkmda Ttırkçe 

Çlç•kçlllk uyuılmb lf kitaplar 
ç eı taneden 

kitapları ibarettir. Bunltrda 
Bay Lutti Arifin eserleridir. Hep
ılnl lstanbulda Anktlfa cadde1in• 
deki (Yeni Kitapçı) dan arayabi· 
lirsiniz. Bu kitaplar ıunlardır: 

Gül Bahçesi· 100 kurut- Kak· 
tnı Çiçekleri • 25 kuruı. Salon 
Çiçekcillğl - 100 kuruo. Turfanda 
Karanfil • 50 kuroı. .. 
·r·-0-lı-ıım--t.-d-a-- Galatada .. Tilrkl

ye Tohum mağa· 
rllcl için za1ına baıvurunuz. 

• 
SorduA'unuz bulamaç ıöyle 

1 
Bordo bula· ı yapılır: Tahta bir 

fıçı veya tat bir 
macı yalak içinde olmak 

ıarUle Uç teneke ıuda bir kilo 
göıtaıı eritirainlz, ayrı bir tarafta 
bir baıka Uç teneke ıu l ;inde de 
bir kilo kireç eritir1inlı. Sonra 
karışbra karıştıra kireçli ıuyu 
g6ztaşıh ıuyun Ozerlne aktarırsı· 
nız. Fakat bu sırada eczanelerden 
alınabilen pembe renkli Tornosol 
kAğıdının bir parçaaını bulamacın 
içine ıokarsıoız. 

Bulamaca kireç kondukça bu 
klğıt maviye dönmiye baılar. Tam 
rengi değişirken ilacın kireç 
miktarı kararını bulmuıtur. Artık 
katmazsınız. Bulamacı llıamııelen 
yerlere kullanıraınız. 

• Zayıf ola:ı çlçeklerlnls için 

z. ı/ bil ü·~ evde biriken kah· 
«g g ve telvelerlnl ya· 

en çlç•kler rı yarıya klll ve 
çare ıoba kurumu . ile 

karıştırıp diplerjne koyunus, orada 
bulabilirseniz (Nltrofoıka) adın· 
dakl kimyevi sıUbre ile ıulamak 
da çok iyi gelir. .. 

Ankara· • Blll'cla tllfilr luan B. 
Tahıln: 

Lizollll v~ nlkotlall lllçlu 
böclly• ancak t .. 

Çlçelc w •· maı edince tealrU 
jaçlartlald olduiundan llzin 
Weiil•r• çicekleriaiıl •• 

lıerşı aiaçlannısı uru 
hııerelere .kartı faydaıı olmu. 
Sizin ıehlrll bulamaç ıerpmenlz 
ıerektlr. Fakat bu bulamaç için 
gereken zebtri dııarıda bulama
yacatınız için ılze keatirme olarak 
Ziraat Memurunuza baıvurma11 
aatlılnerirlm. Onun depoıunda 
bulunan zehirlere ıöre bir reçete 
hazırlanabilir. Belki bu llicın 
hazırlamıanı da ondan 6jTenir, 
onun pUakllrgeçlerinden de iltifade 
edersiniz. Bir defa onunla ıörll
ıOnllz. Mevcut zehlrln cinılnl 
6ğrenlnlz. Iılnizl kotaramaıaamz 
lütfen yine bana yazınız. 

• Eakitehlrdı tı)ııl:r:oi A. AkıDı 
Çiçek!erinlz için beı T emmaı· 

1 
Bu çiçeklik 1 d'! cevap vermt,. 

tim. Armutlarınuı 
lıalckıntla için 15 Temmuzda 

faıla izahat iıtemlıtlm. Bu aefer 
yazdığımı bu fazla izahatı da 
okudum. Fakat derdinizi bllem .. 
dim. Böcekçilik hakkındaki iste• 
ğinizi de ileride yazacağım. Şimdi 
mevsimi olmadığından daha mU. 
1ait bir sıraya bırakılmııtır. 

* 
Malatyada Bay Saib 
( Çiftçinin övlltlerl ) kitabı 64 

eayfa olup ziraatın her ıubeılıı
den yazıları vardır. Kırk kurufluk 
bir polta pulu göndererek [ Pen• 
dik • T. Biricik ] adrealnden iıt .. 
)'•bilirsiniz. 

Çiftçi 

(*) Ziraat huıuHadalal mllf klllerlald 
ltlae ıoruııu:ıı. Son Poata'aıa ( Çiftçi } ıl 
ılae ceYap werecektir. · 

SON POSTA 

Tarihi Mlsababe 1 Kari Melctahlan 1 ~ 
Büyük Iskender, Bir Mızrak 
DarbesindeKocaKumandanı 

._ 

Doktorun Cevapları 
Çankırı Yapraklı muallimlerlndia 

Ö. Tekine : 
Sorgularınıza ııraalle ceYap 

veriyoruz : 

Yere Serdi! 
O Kumandan Ki Onu 

•• • 

Olümden Kurtcirmıştı 
Tarihin bUyUk tanıdığı adam· 

ların hayatı incelenince onlardan 
çoiunun tezatlarla dolu bir varlık 
taııdıkJarı görülür. Söz gelimi 
Yavuz Selimin Fatihteki Emir) 
Efendi KUtUphanesl mUzes:nde 
aıılı duran minyatür reımlni ele 
alalını. Bu resim, o kabına lıığ
mayan, yer yüzUnU bir padi9aha 
az bulan hünkarın kitaplara geç· 
mit bir sözünden ilham alınarak 
yapılmııtrr. San'atkir henUz tahta 
çıkan Yavuzla hocaeı Hilmi Çe
lebiyi karşılaıtıriyor Ye Y aYuza 
ıu sözleri ılSyletiyor: 

- Tahta çıktık, tacıdar olduk. 
Fakat Uç gllndUr hocamızı gör· 

mele: zevkinden mahrum kaldık. 
Bu hicranı o zevk telifi eder mi? 

Şu söıe bakılınca Yavuzun 
hoca hakkını saltanat zevkinden 
daha llstllu tuttuğu anlatılır. Böyle 

bir adamın iae bütün bl!genlere 
gUler JÜZ göstermeal tabii görU· 
nllr, Halbuki Yavuz, Mısır sefe
rine eıerken birlikte götUrdilğU 

Uç ıılrln kılıçları kendi eleğine 
değdlğ:nden .dolayı zavallı· arı 

6ldOreyazmı9h. O perhiz ne, 
bu llhna .tut"şuıu ne?. 

Fakat dediğimiz ıibl böyle 
adamların çoğunda böyle tezat· 
lar, birbirine uymaz hareketler 

1örlll7er. Makedonyalı Cihangir 
lıkeader o aibilerin en •~çkin· 
lerindendir. BllyllkllltUnden ıOphe 
edilmiyen bu adam, Iran orduıi:e 
Graalkoıta ilk bUyDk aawaıı ya· 
parken eliadeld mızrak kmlmıı, 
kendi at uıatuun mıırafını al
mak lıteyince uıık: 0Baıkaaını 
bul., diyerek HYUfmUf Ye genç 
cihaaıir mUıkOl bir durumda 
kalmııtı. lıt• o ıırada lranlı n .. 
fer ilerledi, lskendere bir kıhç 
darbeal indirmek için kolunu kal· 
dırdı. ÖIUm gerçekleşiyor gibiydi. 
Fakat kumandanlardan Kllitoı 
yetiıtl, ıiddetli bir wuruıla o kal
kKn kolu kealp atta, lıkenderi 

kurtardı. 
Bu, unutulmamaaı lbımgelen 

bir iyilikti, de§fl mi?.. Halbuki 
lakender, bir kızgınlık aıraaında 

o iyiliği biç dUşllnmedi, kendi 
hayatını ~urtaran adamın hayatını 
yıktı. Bu facia, Semerkantde ve 
bir ziyafet ıofrası batında cere· 
yan etti. Davetliler, bol şarabı 
içiyorlar ve bol bol lskeoderi 
methediyorlardı, her dev:rde ve 
her diyarda görülen t•Y bu sofra 
batında da yapılıyordu, Iskenderln 
Tanrı kudreti taııdığı haykmh· 
yordu. Onu Granikoıta ölUmden 
kurtaran Filtoı da oradaydı, ya· 
pılan soğuk dalkavukluklardan 
sinirleniyordu. Bir aralık dayana· 
madı, Jekendere döndü. 

- Şu aevezeleri, dedi, ıuıtur. 
GUlOnç oluyorsun. Sen de bilinin 
ki tanrı olamazsın! 

lskenderin bu sözlere canı 
sıkıldı, bir patates alıp Kılitoıun 

kafasına atlı, sonra bu hakareti 
az bularak kıl ıcım aramıya baı· 

ladı. Kılitcsun doıtları o.:ıu kolun• 
dan tutup götürmüşlerdi. Fakat 
o da kızmııtı, başına patates 
atılmasını bir türlü hazmedemi· 
yordu. Bu kızgınlıkla dostlarının 

elinden ıilkinip kurtu '.du, l ine 
~İl af ot ealo.ıun geldi, gözler ini 
lskenderin gözler;ne dikerek ba-
ğırdı: 

- Ben olmaaay<iım ıen Gra· 
nikoıta ölmüı gitmfftin. O sıüna 
unut mal 

llkender bu haykırıt Uzerine 
yerinden fırladı, eline bir karga 
geçirdi ve Kilitosu bir hamlede 
öldllrdU. Şu örneğe göre lıkender 
aayet alıngandır, kızdığı zaman 
ıiairlulne hAkim olamamaktadır. 
Hayatını kurtaranlara öldürecek 
kadar amanıızdır, değil mi ?. Bir 

de onun kumandanlardan Hefis· 
tiyona karı• aldığı duruma baka· 
hm: Hefiıtlyon ~ok çalımlı bir 
adamdı, iyi giyinirdi, ıUaft ve 
göıteriıi severdi, dik ynrnrdU ve 
lıkenderle beraber bulunurken 
onunla efit imiş gibi davranırdı. 
lpaosta Dara ile yapılan bllylik ta• 

vaıın ıoounda Iskender yeni ve 
pek yOkHk bir zafer kaıanmıı bu• 
lunuyordu. Topu topu Uç bin ıllvarl 
ile yirmi bin piyadelik bir kuvwetle 
Daranın altı yUz bin kiıilik ordu· 

latanbul mUzealnde bulunen ve BUyDk lakenderln lehdl oıdulu 
Bne aUrUlen tarlh••I laf tabut 

- BUyUk lakender 
ıunu darmadağın etmfı, onu yarı 
çıplak kaçmıya zorlamıı ve btı

tlin hazinelerlle beraber anaıını, 
karııını, kız kardeilnl ve iki kızını 
ele geçirmişti. 

Bu haımeth'.i esirler kapahldık
ları ça.dırda bağıra batıra eğh· 
yorlardı, döYilno dövüne gö.zyaıı 
döküyorlardı. lskender, adamla• 
rmdan birini onların yanına gön· 
derdi, Daranın sağ olduğunu 

müjdeledikten sonra kendilerine 
kraliçe muameleal yapılacağanı, 

ıaten Dara ile bir düımanlığı 
olmayıp yalnız Aıyanın hakimiyeti 
meselesini kökünden keıip atmak 
için bu harbe giriıtfğini ıöyJettl, 
onların ailamalarım kestirdi. 

lakender ertcıi aUn, doatu He· 
flıtiyonlıı beraber haımetJü tut· 
eakları ziyarete gitti. DArAnın 

ana11, durumundaki çalımdan, · 
elbiıealndekl ıfiılerden dolayı He
fiıtiyonu kıral aandı, onun 6n0ne 
dotru ilerleyerek diz çCSktU. Fa
kat HeO.tlyonun °Kıral, budur,. 

1 - Sabah, aç karnına, öjle 
yemeğinden Ye akıam yemekl ... 
rinden en·el yemelidir. Kabukla• 
rının ve lüzumunda çekirdekler!• 
nln de fayde&i olduiunu dUınn .. 
rek olduğu gibi yenmeıi daha 
muvafıktır. 

2 - Karaciğeri zayıf olanları 
bu kllrll tavıiye etmeyiz. 

* 
G3dGlde lımall Etyımez

1

e : 

Albomlo mewcut olduğu za
manlarda tuzlu Ye etli yemeklere 
perhiz etmek lhımdır. Beı İün, 
azami bir hafta aut perhizi ile 
günde 2 - 3 kilo aade silt alm:r. 

Albomin böbrek iltihabanaan 
eri ıeldiğlne göre aOzülmeai 
mUıknl olan yukarıda ki yemek• 
lere perhiz etmek hastabğın bir 
gUn evvel geçmeaine yardım edeıt. 
llAç olarak ta ıOode ( 60 - 100 
santigram ) Diyortin almanızı tav• 
ılye ederim. 

* 
Okuyucularımızdan Çay Dotana ı 

Bir bakterlyologa, meYadı ga• 
ita ye idrar muayeneal yaptırınız. 
Raporlarını biıe g5nderlnlı:. Haı• 
tahğını.1 hakkında o zaman kara~ 
rımızı vereceğlL 

* Okuyuculanmısdan Sıdıkaya: 

Saçlarınızı muayene ettim. 
Bu beyaz kUçnk noktalar 1açın iyi 
gıda (kan) lanmam11ından ve HÇ 

bllnyeılnin zayıf kalma1ından ileri 
geldiğini aamyorum. Haatalık bir 
Trlkofiı ıekllndedlr. 

1 - Gece ıeytlnyajını sa9 
diplerine iyice ıDrllnDz Baımıll 
blr t8l itine aarİp yabnıı. 

domell O.zerine ıaıırdı, imparator 2 - Sabah kalkınca ılık ıu 
ana11 oldutu halde bir kırah ile ve ıllıtrinli 1abaala yıka1ınu. 

tanıyamamaktan · ve hele kıral- Bol mey•• yiyiniz. Snt içiniz.'• 
dan bqka birinin ayaklanna ka• Nifaıtall, unlu, hafif ye ıDtll 
pandıjından ıon derece _ııkaldı, yemekler ylylniL B6ylelilde ka• .. 
terlemiye baıladı. lıt• o ıaman • aız kuYvetlenecektlr. lıteraentı 
lskender bOyGk bir alçak ıönOI- bir defa da yloe muayenelinl 
llllnk 16ıterdi : , , yaptınraınıL Bir defa da bizi 

- Zararı yok madam, dedi, görllnüz. 
6nllnde diz çöktUtOnllz bu adam 
da bir lıkenderdlr! 

Pahası Filipin ikinci bir karı 
almak mUnaaebotlle yaptığı dtı· 
ğllnde yeni kraliçenin babası 
tarafından " hayırlı bir veliaht ,. 
doğma11oa dua kılıklı birkaç ıöz 
ıöylenir söylenmez yerinden fırla· 
yarak " ya ben, ya ben ne ola-
caiım? ,, diye haykıran Iskender 
kendini muhakkak bir ölümden 
kurtarmış olan Kılitosu bir mızrak 
darbeslle öldürmekten çekinm .. 
yen lıkender, en küçük ılSzden 
ahnarak hesaba H kitaba sığmaz 
çılgınlıklar göıteren lskender, 
bir imparatoriçeye kartı Hefistiyo· 
nun kondisile bir olduğunu naııl 
ılSyliyebildi?... Yahut imparato
riçeler yanında kendinden daha. 
çalımlı görünen bu dostunu ora· 

1 dan çıktıkıtan sonra bu ıuçun
dan dolayı niçin öldiirmedi? .• 

Yukarıda ıöyledik: Bunlar, 
o glbllerin ruhunda zaman zaman 
beliren tezatların eseridir. lıken· 
der bugUu öyle davranırdı, yarın 
birden baıkalaşıp hırçın, dar 
gönUllll bir cellat oluverirdi. Ta· 
rlhte bunların örnğl okadar 

l. çok ki? ..•• 
M. T. Tan 

. ............. ·--·-··· ... ---·-·------··· ......... ... 
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8 Sayfa SON POSTA 

Badıköyde M~bakkak 
Bir Deline Var 

Yazan 1 Hatice Hatip -•o- 17 - 9 - 9'I 

Kıyıda Işıklar Yanıyor, Denizdeki Sandallar Yavaı Yavaı 
Sahillere Yaklaş1yor, Fener, Denizi Aydınlatıyordu 

ismetin 6nUnde fitler bir kll
m• halinde idi. Lami kan ter 
lçeris:nde idL ikisi de baflarmı 
kapıya bile çevirmediler. Her 
halde h:zmetçi geldi. Kahve fllAn 
getirdi zannında idiler Uml 
bağrı yordu: 

- lkl hop daha vereceksin. 
Demin parayı bozamadın. 

- Allalı Allah haagl iki bop. 
- Kolay gele. 
- Meral... Mersi... E LAmla 

ne yapıyorıun? 
- Ne yapacağım, file adi· 

7orum .•• 
- Bir t•Y ılSyle, manyar ml 

ediyorsun ••• 
- Iıte .&yledim... Kırk... Aç• 

bm ••• 

tarlarla beraber bir buçuk aaatı 

l'eçmemell. 
- PekL 

Eylll 27 

Sovyet Dostlarımıza Karıı Hazırlanıyoruz 

Kuvvetli Futbol En 
Takımı Kurulacak 



27 Eıltl SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
(MI tar elle dewrl•I• tarlll I ) N.01sa 

Her hakkı mahfuzdur. "' • Yazan: Zlg• Şalcil' 17 /9/i6 c 

ittihatçıların Ortadan Çekilmesi, Hürri-
yet V cltilif çılara Yeni Bir Saha Açmıştı 

Tllrk milleti; namua, ıeref Ye I 
ha1atanı koı:umak için tam dart-.. 
buçuk •••• hagillz ı\Uıgtıluiaia 
karfanaa ıöiüa ıererkea, bu ut 
Mı•ırda lagllizlere dua ile vakit 
pçh'mlt " lraJblada, lariJb ..... 
aettarhta bulemlfti. Sadık Bey 
mDtareke,t mateaq, (Mınr) dan . 
( Waabul • Harbiye Nearetl ) •• 1 
....... dltl ( .. pbat 1334 ) tarilıll 
mektubunda, lnıtJlzlere karıı 
olan hltlerhd f11 kelimelerle ifade 
etmftllı 

[ lnıUter• uYletl falılmul, alb 
........... biri drl O.iyi ..... 
,..,.. -1ıa1aa Ye bW.mısa 

tllrt ..... ._,., alta allfmtan 

..... kldl heyeti all..ı iqe 

..._....,_.._ • ...,aa .,. 
leclL De•letl mlfarllııileJlaum lnı ...... , e.ddl ... o ..... HarblJ• Nazarına vazdılı 
muayeutfnln devamı, •ullaun aktı mektupla• bir parça ve imzası 
tardalne bcfar olmakla metrat Wı .U lçt., t1J1e bir propam ml1t çarçabuk bu zDmrenla bap 
lclL Şimdi katolulDUI pek tabii- tuzlm ettlı aa seçmif; Padlplıa s&nderdiil 
dlr. Ve lam lauauta da blu r•• 1 - Fırk&}'I tamamen ele,.. arlzalarla bOkümetl tlddetJe 
.._ teblj eylecli. Va Wr zaml· çlrmelr. tenkide tlrlfmiıtL 
.. ı ..., olmak lzen, arza et- 2 - Damat Ferit papam H0ta ıltmeyea lıacliseleria 
tllim talrdlrde, bizi maalle ayaiJna bir çelme takaru yere birbirini takip etmeaiDden endip 
lataabula iratlar ela Htkedeblle- dewlnaü. içinde buluaan padiph; Sadık 

BeJba, wul7eti bGıblln bulaodır-
celfnl laeyaa eyledi.} TaH, J••aı Ja••ı Sadık beyla ma11ndan çeklnmiıtl. Oauo, ma• 

Allı eUmlıcle bulunu Ye ar- Jldn• ,eJmete baılallllfb. Da· 16m olu lurmnı tukla ve al· 
bu pek ama olan bu aektup, mat F.-lt pqamn takip eltili lditunu temin için (mec:lüıl 
Sacl•lr Bayla Hublye Nuaretiade ıaklm ıiıaat, her tarafta bir laaw rikollya memur) etmiftl. 
..W ~ tal.W.e alt el- NYeJla uyudarllllfll. Artık Miralay Sadık Bey de; 
dağa içi• diter kı•ımlanaı defte Ve aibayet aulh konferulllldald ıabık aadrazamlarla, hzet ye 
.._. ıermlyoruz •• tekrar hedmet, Forit Paıınm Tazlyetinl Tevfik Paıalarla yanyana otura• 
a... ..,.. tı.nklbaa nm a..a.111a 1•11•11; •• w la• eak, • ialafraap tabiri De • (ça .. 
ediyoruz: tarafta• flddetll bir htlcam bır tam nazar) olacakb. 

lfte, Iatlllzlere bu raretl• lamııtı. Fakat; (zllmrndnanka) kuıuna 
minnet ye ınkru beıleyea Sadık Bu sarada, ffllrriyet Ye ltllif benzeyen bu JQemarlyet, Sadık 
Bey de mlltarekeıl • •• ittihatçı- flrka11na mensup olanluıa için- Beye pek hafif plmittL Çnnldl 
lana ortadu çeldlauial • mıt.. de de, Damat Ferit Pqa al•J· 0 , ne yapıp yaparak sadaret kol-
aklp Iatab.la ... mit; ,tae .ı,a.ı hinde bir zDmre tDremJıtL Bunlar tutuna geçip oturmayı kat'ı bir 
laayata perek baclialu bir da, Ferit Papnın memleketi bir ıaye edinmlt; Ye bu haauta, her 
.. Ykl "•la et .. k tpn ... ıfrir fellkete ıDr81dedilfne kanaat ttlrlll mUcadıleye alrlımeye karar 
miftL aetlrmiılerdL itte Sadık Bey yermftti. 

Enelce de arıetmı,tflr ki; derhal ba fınattan istifade et· ( Arka11 YH) 

(lttlhatcalar)m ortaclaa çeldlmuial 
mlltealdp, latabulcla Wı (farka 

tetldl ebaek ..ı11m) •&flfhter
mfttl. Bu me1anda da • yerlade 
anettllllllll wchUe • {Hllrrlyet 
•• ltillf &r•a11) yeaidea t .. ekktıl 
•tmlftl. Miralay Sadik Bey, 
.. ,... tefekldUla ........ 
.....mcla ...-..itti- Fakat, lar
metll ve seki maa'ffni ( Şaban 
•la) nm çeYlrdltf manenalar 
aa1ulnde tekru fırka1a ıirmlt •e birdenbire bir bayL rinllmfttl. 
Fakat •mchıfa meftl Ye maka• 

... Wr tlrll ... -··mlttf. 
Fakat pruı pek ıarlptlr ki, 

Ba alqam 

1 PEK 
Sinemaııncla 

Silemanın en blytlk 

Yıldızı 
BRIGITTR HELM 

tarafmdu temıll eclllea blylk fllm ı 

MONTE KRiSl'O 
KONTESi 

AJllca Paramount 
dODya haberleri 

J WILL Y FORST • PAULA VESSEL Y ) 

l SIR AŞK ~.VLIŞ BiTTi 
mabarrlr Ali Kemal •e filuof 
Raıa TeYIU& beyleıia bir......._ 

-- ye tfb-a11 dnlet reı.a ca1- 1 l•tanb.. Beledlyeal lllnl•rı 1 
•klan bı. demde, Sadak .., .. _ ------------------ıııııııı---'-
Wr klfede rlalll ye illik Wr Ketlf bedeli 963 .. 70 klll'Uf olu GOlhane parkının Sarar-
ftllyette bl••JI aefllne ,...._ ..._ tuafmdald duwarluile dli• tarafta bulunu duvarlarıma 
..cU. Ve hattl, (Nuufak) metW tamiri açık ebiltmefe kcmalmuflar. Şartnameli leYa11m m8dlrl• 
" malı•mm• da et&prak bir 11ç- pnde ılrlllr '- iti .._,a p..ierla ha itlerinden •lıllJet vesi• 
nyıfta raclant ranclalJulııe otur- ka11 aı.ü Ye 72 Ura 28 kuruıluk muYakkat teminat makbuı •• 
.U latecll. 1a mektabile beraber 7/10/935 pazarterl tini aaat 15 te daimi 

Aacalr .. nr ld, &Hılr heJln eacl .. de buluo•aladır. (B.) (S7fJ6) 

hvvetl. .... ldfl deflldl. Çlhl- T k H K Ah u pad .... ( u11rr1,.t Ye ltillf ür ava urumu m ve 
fakaa)aa Ye•• .a.eulll ta- S b K • d 
....... Damat Ferit ,..a,a ..._, a m omısyonun an : 
etmekte ldL Padipb aaarmcla 1936 · Yllh... Plyuıon lçla ( 150 ) bin el •e " ( 10) bin 
Wr kıymet kazanarak aadarat dnar pllnı ( 1 O ) bin nılmli •fit butınlaeakbr. 
..,..,..._ •çrayabllmels lsla Açık eblltma ile 30l9n93S Pazarteal ,nnll uat (15) de mtı-
9* maaaiia ~•lrmek e11e-a mtbaa '" lbalul 1apdacakbr. t.t.ldl olanlar PlyaD_Jo Dlrekt&ı-

.. ...,.,_ J111 llalaıı•ı6de fUIU•• , ......... ,anbiliiı.r. "5909,, 

Sayfa 9 

Emln8nD Halkevlntle dll -....mı kutlulaaırke• (k81et1e aBrlev 
veren Ev Bafka111 A .. h Sırn) 

Dil Bayramı Her Yanda 
Coşkunlukla Kutlulandı 
Atatürkün Yüksek Buluıu Bize Ô• 

Dilimizi De Kazandınnıfbr 
Ulmal demmlmid bOtlhıleyen 

dil ummlmlzla yıld6nlmD, dlD, 
bitin 7urtda bD,Ok bir ltayram 
halinde aeYlnçle kutlulandı. 

Dllo ilk olarak, Onl•er.ıtede 
yapılan bir toplanbda. t6renl açan 
profeaör lbrahim balda, len ...... 
tik profH6rl Ragıp Hul6ıl7I ta
nııtardı Ragıp Hul61i de, dilde 
ywimimldn temellerini, ıeçirdlil 
ufhalan •• ıon dil hareketlerialn 
aaeminl aalatan ilmi bir koaf• 
rau verdi. Bun• ark•ada 
edebiyat talebMladea Vahit de 
bir ı&yleY •ererek, dllnkll ba1ra• 
mın 6nemini caalandırclı. 

Bundan aonra, Emia6n8 Ha&
emad., .. at 17 de bllyllk bir 
yurtdaı kltleıl 6alnde doktor 
Celil Tahsin t6renl açb ve Halk· 
e't'İ bqkam AgAh Sırra, bundan 
iç yd evvel bafla1aa dil aavapaın 
hakikatte bJr kurtolq PY&fl oldu-
jwıu ve dilimizin yabancı alSzler
den kurlulmalile, uluıun erılnll• 
ilnla taaıamlandıjını aalatb. 
Bundan ıonra Orhan Se,O 
iki halk tiri okudu •e Sevim 
Agth Sım da Falih Rlfln 
Atayan ( ldaYUdald kelimeI.t 
naal kullanmalıyız?) Adlı kitabı
nın baılangıcanı okudu. T6reade 
bulunanlara konıerler Yerilerek 
t6ren bitirildi Ye radyo açdarak 
dll araıtırına kurumunun n8fl'lyah 
ve bu anda (.•Hl sekreter lbra
hlm Necmi Ddinenln çok 6memU 
ı&yleYI dinleadL Alqam, arqbr-
ma lmrumwaan JAJlllllmD cllnle
nllmeıi için ı.taabul Ye Ankara 
radyo•u biıleflirilmiftir. 

Beyoııu Halkavlnde 
Dtıu alqam Beyotla Halkeüt

de Hıfza T evflk bir konferau 
yermif •• dil meaelelerl az.iade 
tnc.ı...ı. 7ap11111br. Buad•• 
•onra halk plui Ye ttlrkll.t 
okuaarak, IODunda, Rept Nurlnla 
(iıtikW) isimli piyesi OJDammfbr• 
Bundan ba,lla Bqildaf, KacbklJ, 
Şehremini. Şltll Ye Oıklda 
HalkeYlerincle de bD,ak t&nnler 
yapalarak, dil bayl'ama b&yak bir 
aviaç içinde lmtlulammfbr. 

lbrahl111 Nec111I Dlk111•n'lll 
tllP.YI 

TDrk Dili Araıtırma Kuruma 
ıenel ıekreteri lbrahlm Necmi 
Dilmen 'in dtıa akpm radyoda 
btitüa yurtdaflara verdiil llJleY 
çok &nemli blldiriklerle doludur. 
lbralıim Necmi, ıöylewine f&Jl• 
bqlamafbr. 

"Sayın 1ortdatlar, 
Oç yıl tnceydi: Atattlrk'ID 

y&bek bulut •• 1arabf bJD .. 
tında 1eni bir pmı•k çakmlfb. 
TDrke varhluıı. erginliğini, ep 
menlliini, aoyıalhğuu bailfh1u 
Ylice Önder, Türk dilini d• 
ay.din ,,aöıllıı(lQ IDID• alapfb. 
Bu bak•pa ilk •erimi. 26 EJIUI 

1932 de yurdun bu yerlaclo 
s•lmlt bin kadar dilcinin Dolma
bahçe Sarayında toplanmam oldui 
Blrlacl Ttırk DW Kurultayı adile 
Tlrk denim tarihinde yer alan 
bu toplanbma buglln lçtlacll 1al 
d&ı8mtln8 kutluyoruz. Bayram ... 
mı mutlu olnn. 

Tlrk dlU itini bu durala ,.. 
tlrmezden 6ace, &nder, 9 ağustoı 
1928 de Tllrk alfabe.tni yarattı. 
Bu alfaba dilimize ıoa1aal dlla1•• 
da hakka olan yeri ••rmlfti. Sa 
alfabeye yarapr yolda lüıat, 
ıramer, terim yaratma lfbae de 
el konmafta. Ancak bu yoldaki 
ilk çahfmalann nrlml, Atatlldln 
karanhklan yaran, ,nçlllderl , ... 
aea, a kıu yoldu m umalm• 
dılr ylkaek buluf)ara Yaran d .. : 
haaına göre yeter detlldi. EQ 
klçllr bir izden ulu bir anayol 
balan lnder, bu JetmezUn ned• 
ileri gelditfnl hemen ıardtı. Dil 
demmlne doğru yGrtlyen y .. 
hm tarih byaa;ıaa dayanma• 
ıerekliğlnl duydu •• Jaltnlr uçan 
aazlerlnl oray çeYlrdL 
DU••• KUltUr .. ıklarıaı TUrkler 

Yapmıfbr 

Tllrk dili KPrwnUDa 6z bir 
kardeı olarak kutaal ellle kurdu
ğu Türk Tarih Kurumu, yer ,UzO 
tarihinin ilk ktıltilr ıııklanmn orta 
Asyadaki Tnrk anayurduada par
ladıpna, oradan ttlrlll ıeçme yol
larlle Ural • idil boyuna, Hlat 
Werbıe, Iran yayluma, Mezepo
tamya ovalarma, Ôa A..Jaya, Eıe 
Ye Akdeniz lu:rıJanna, Afrlkaya, 
Atlu Okyanom yablanaa, vı .. 
111. RaJD, Tua baualuma, Çine, 
Amerikaya •• b&tlln Okeana yr 
Jddıjuu ortaya çıkardı. Soyral 
1qamaaın, Wlpalu, •er tirli 
lrlltlrlDlha bJDAia blylece belli 
edildikten IOlll'a, yeniden dil ... 
rlne dlallebWrdl, Tarllda Yerditl 
yead aycLDhta g&re, yer ,aza dil-

leri tlzerinde Tlrk dllinla bir kayull 
aibl ,azden pçirllmuine batlamakf 
bana için de bir JUUD Tlrk• 
pala en eıkl Yarhklanaa kadar 
derbaleomek, bir 1andu da bqka 
dillerin edmolojilerial uafbrarak 
bunlarla ctiUmlz arumcla tarihin. 
belki de tarihten incenin karaa
hldarı içinde untalmq olan bar 
blıldan balmap çahpıak. ite 
yeni dil abhpmn bqhca amaflan 
bunlardır • 

lbrahlm Necmi Dllaea bun
daa aonra dU araıbrmalanndu 
bugllne kadar elde edilen ıonuç
lan ayn ayn anlat.11 •• •öp .. 
Ylai f&7le bitlrmlftir: 

"Y urtdaılanm, 
Dil Bayramıam lçtea kutlu, 

hepinize mutluluklu diler, bütln 
bu aeYlaçlut 1aratan Blflk Ata
tlrk'e uzun we daima tl*la 6mi1P 
l• dJlerim.,. 



Adisababa Mektubu 

Habeş Kadınları "Ölüm,~ 
Taburları Kuruyorlar 

( Baıtarafı 1 inci yüıde 

olduğuna tDphe yoktur. 

Yeni Bir Yol 
Yapıhyor ı 

Demiryolunuo tahrip edllmeıl 
ihtimaline karıı, Ovaı t•hrVe 
mUnakaleyl temin etmek üzere 
yeni bir yol yapılmaktadır. Bu 
yolda çalıımak üzere ıimdlye ka· 
dar iki bin amele gönderilmlttir. 
Habeıistanın en mllhlm demiryolu 
köprülerinden olan A vaı kiSprllsU 
dDşman tayyareleri tarafından 
ıtsrünmlyecek ıuretle çalılarla 
gizlenmiıtir. 

Tayyarelere karıı kullamlmak 
Dzere kuvvetli projöktör;er ıımar· 
lunmııbr. 

Habeş hükumeti mUıa•lrlerln
den Miıter David Hal Almanya
dan buraya dönmllttlir. 

ltalya Kararı 
Reddedince : 

ltalya hllkômetlnf 11, beıler ko
mitesinin teklifini reddetmeıi, bu· 
rada bUyllk bir heyecan uyandır
mıı ve bu fena haberin bilhaau 
Habeşlilerin yılbaıı ve Maakal 
bayramım kurtuladıkları bir sırada 
ı•lmes1 derin bir tesir yapmııtır. 
Hatta lmperator blraralık umumi 
Hferberlik emrini vermeğl dUtlln· 
mu, fak at son dakikada bundao 
1arfmaıar etmiştir. 

Bayram Töreni 
Ve ltalya Elçlal: 

Maskal bayramı mftııaaebetlle 
rHm1 Ye bUyDk bir ayin yapılmlf 
Ye imperator Halle Sela11le kır
mızı ya1d1klarla ıllılenmlı altan 
:raldızlı tahtına oturarak bu m .. 
raılme rlyaHt etmlftir. 

Merasimde bDtftn ecnebi elçl• 
lerl ve bu meyanda Italyan elçial 
kont Vlnçl de bulunmuıtur. Im
perator diğer 1efirlerle beraber 
kontun elini de ııkmııtır. Ay1a 
.. naaında rahipler llAhiler ı6yle
yerek lmperatora kabı mlceYher
ltrle ıDslD bir ineli uzatmıılar; 
lmperator mukaddeı kitabı büyük 
bir hürmetle öperek tekrar rahJp
lere iade etmiıtir. 

Bu münasebetle 5000 aıkerln 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime

lerin üzerinde halisli~ini tekeffül 

eden EB markasını arayanı~ 

ittirakile parlak bir geçit rHml 
yapılmıı ve kıtat bllyllk merasim
le lmperatora udakat yemini 
etmiılerdir. 

YaAmurlar 
HenUz Dinmedi ı 

Ümidin bllifına olarak Jai
murlar benUz dinmemiştir. Bun• 
larrn daha Uç hafta devam ede· 
ceği tahmin edilmekte ve ballı, 
bu müddet zarfında Itıılya· Habeı 
lhtl !ifının aulhan halledilebllece
tinl limit etmektedir. 

öıum 
Taburları : 

Habeıiıtanın her tarafında 
Habeı kadınları tarafından 11ölllm,, 
taburları teıkll edilmektedir. 
lmperator bunlarm harbe iştira· 

kine mUaaade ettiğinden bu kadın 
taburlan yakında cepheye iide
ceklerdir. Bunların omuzlarında 
kırmızı pelerin, ve bellerinde de 
otomatllc mavzer tabancaları var• 
dır. Toprak rengi birer kilot 
pantolon ırlymekte ve bacaklarına 
deriden yapılmıf dolaklar sar
maktadırlar. 

Her Taraftan 
Asker Gellyorı 

Adiaababaya memleketin muh· 
telif yerlerinden bergUn asker 
gelmektedir. BugUn de Çeliya ha· 
valisinden llniformaaız, fakat ıllihlı 
15,000 aıker a-•lmit ve ıehrln ha· 
ricinde kurulan çadırlara yerlet
tirilmiıtir. Bunların çoğuna cep• 
hede harp etmek iıtlyen karılan 
ve hemşireleri de refakat etmek· 
tedlr. 

Geçealerde ltalyan Hfirl bu· 
ratlakl ltalyan HfaretbanHlnl 
muhafaza etmek için muhafaza 
kıtaatı ve altı tane de mitraly6z 
getirtmek lıtemlı fakat lmperator 
eefirln . bu talebini reddetmlıtir. 
lnırilt•r• HfarethanHine bö1le 
bir mU1&ade verlldlif halde, bu
nun Italyanlardan Hirgenmeal Ye 
bllha11a imparatorun bu red c .. 
Yabnu lıtilzam eden 1ebeplerl 
izah etmemHI buradaki ltalyan 
kolonlıini hayret ve ınditeye dll
tUrmUıtnr. 

Dr. ETEM VASSAFhada~~~~ v~U~e~~llllı 
C.1ı .. •ıhı Ocb .. a B. •paru•&a& T.u;llU l:.w. 9'a.ıa"if 8wbar ,elleri Hilal& Tel.61JU 

Sovget Do•tları
mıza Karşı 
Hazırlanıyor uz 

[ Baştarafı 8 inci yüı.de ) 

ÇUnkU belki futbolcularımızın 
Ruıluı matlup ettiklerini göre
mf yeceğlz. 

Fakat hiç değilH, bu ıeferkl 
mağlôblyetln ıonunda bahane 
dinlemekten kurutulmuı Ye fut· 
boldakl hakiki kuvntlmlzl de
nemlı olacağız. Geçmlt günleri 
hatırlayanlar, bu saadete 1500 
lirayı çok görmezler sanırım r 

*it* 
Naall Çah,•yorlar ? 

Şimdi ıahadayız. Onların naaıl 
ter döktllklerlni iÖrdlikten sonra 
kamptaki konforlarına karıı duy• 
duğum gıptadan eaer kalmadı. 

ÇnnkU biçare çocukların Mano 
panıiyonunda sürdükleri rahat 
Fener ıtadında burunlarandan 
fitil fitil geliyordu. 

jlmnadik, oyun, yOrUyUı ve 
koıu, saat on bir buçuğa kadar 
ıOrdD. 

Bu ıreçen aaatler içinde beni 
en fazla hayran eden, elli yaıında 
olduğu aöylenen, ve otuzunu 
otuz gün aımamıı kadar genç 
görünen lngiliz antrenörün dloç• 
liğl oldu. 

ÇUnkU, çocuğu olacak yaıta 
gençlerden çok fazla yUrüdUğU 
Ye koıtuğu halde, ensea"nl ka· 
tımıı kadar bile yorulmamıı gibi 
görllnilyordu. 

Selim Tevfik 

Misafir Balkan Atletlerın·e 

Konser Verilecek 
Iıtanbul KonservatuYar aan'at• 

kArları, bu akşam ıaat 21 de, 
şehrimizde bulunan Balkan atlet· 
lerl için, o)i'un programlı bir 
mllzik konHrl tertip etmlıtir. 

Bir Ana Çocuğunun Ölü
müne Sebep Olmak Suçile 

Mahkemede 
( Baıtarafı 1 iaci yüzde ) 

gitmlı ve içine düıerık can ver
mlf. Altı yaıındaki kilçUk Saba· 
bat de kardeşini kurtarmak için 
kuyuya atılmış; o da yaralanmıı. 
Mehmet, eıi Hatlcenln, çocukla· 
rtna karıı alika1ızhğından ve milt· 
terek çocuklarının ölümüne 1ebe· 
biyet nrdiğinden davacıdır. 

Siyahlar gl} inen kadın, göz· 
1aılar1 içinde ayağa kalkarak 
şöyle konuıuyor : 

- " HAdise gUnU, kocamın 

gömleğini dikmek tizere komşu~ a 
gltmlıtim.. Kuyunun ağzını ka· 
patacak kadar paramız yokt&i: 
Yarı tok geçinip duruyorduk. 
Batımıza böyle bir felaket g•ldi •• 

Sayın Hikim.. Rica ederim 
dOıOnUnUz.. Hangi ana, öz ço
cuğunu isteye isteye ölllme ıU
rOkler... Benim acım kendime 
kAfl değil mi ?. Ben mahkeme
lerde ne arıyorum. " 

Bundan ıonra muhakeme bar 
ka bir gUne bırakıldL 

····························································-
lstanbul Aallye Birinci Tlca· 

ret Mahkemesinden ı Laıter ZH
bermaıı yapur ecentuindea alınmıı 

327S n rak n SO poliçe numarala 49 
aeferli Miloı npuru • ile Anvenden 
gelen AB mark ah n 4086, 1 Ye 3 
numaralı 2 1andık por1elen dütruHI· 
ne ait bir kıta ordino zayi olduğuq• 
dan iptaline karar verilmul W. Ub
belohc1e tarafından talep edllmiı ol· 
m ıkla mezkilr ordino her kimin ye
diade iH mahkemeye vermesi n ilk 
llAn tarihinden iti bar en 4S ırlln zar· 
fında ibraz edilmedlğl takdirde lpta• 
lin• karar Yerlleceti Ticaret kanunu
nun 688 nci madde1ine ıröre ilAn olu-
nur. (4849) 

Zeri - Fatih Aıkerlllc ıubHln· 
den aidatım terhlı teakeremi zaJI et• 
tim. Yeniıini çıkaracatımdan hOkml 
yektur. 

Hanuılı Atlr otlu Mehmet 512 

r-----------------------------------
MO s As AK ALı 

HiKAYELER 
L------------------------ üçüncü 

Yeraltı Şimendiferinde 
Bir ÖJüm 

Esrarlı 

-8-
Mllddelumumiye nazaran lı ga· 

yet basitti. Bay Erlngton kendisi· 
nl iz'aç etmeğe baıhyan gayri -
meıru bir münasebetten yakayı 
kurtarmak iıtem:şti. BekArdı, zen• 
ırindi, yakıııklı idi .• Soıyetede ve 
fen mahafillnde güzel bir mevkii 
oldukça itibarı vardı. ihtimal ki, 
parlak bir lzdiYaç yapmak eme
linde idi. Fakat ondan evvel, aya• 
ğındakl bağı çözmek lbımge
liyordu. 

Onu kendilerine damat edin· 
mek hevesinde bulunan birçok 
ailelerden bahsediliyordu.. Ünlll 
avukat Sir Artur lngleYud, bari· 
kulAde maharetini bir kerre daha 
glSsterip, ittiham ıahitlerlnfn ifa· 
delerinl altUıt etti. 

EvYel emirde, lacivert elbiseli 
adamla mllttehem araamda kat'ı 
bir mütabehet görmediğini Bay 
Kem bele ikrar ettirdi. V • on da· 
kika ıUren mukabil bir ıorgu ne· 
ticeılnde zavallı borıacınm akıl 
ve fikrini o derece periıan etti ki 
adamcağız mahkemeden çıkınca, 
eminim kendi adamlarını bile 
katiyetle tanımak huauıunda ıah• 
m•t çekm:ıtir. 

LAkin, uğradığı ıaıkınhğa rat· 
men, Bay Kembel, trende gor· 
dOğU adamın, kadımn elini sıkıp da 
"Bu akşam geç kalmayın!. Allaha 
ısmarladık!. ,. dediği anda mak-
tulenln snğ ve neıell bulundutu 
hakkındaki iddiasında ısrar etti. 

Onun fikrince, o mechul adam, 
kadına her banai bir zehir yut• 
turmuı da hl olaa, her halde bunu 
yine o kadının rıza ve muvafakati 
ile yapmış olacaktı. 

Bay Vern•r de, tren yaaaıır 
yanaımaz, vak' anın hAdlı olduğu 
kompartımanan kap111 GnGne ge• 
llp, Bay Kembel iner inmez, der
hal oraya bindiğini, kompartı

manda, kendlslle o kadından bai· 
ka hiç kim1enin bulunmadıfını 
ve F arlnsıton ıokatı durağandan, 
Aldgate durağına kadar olan 
mesafede, kadının en ufak bir 
hareketini dahi görmediğini kat'ı 
ıurette tekrar etti .•• 

-4-
Ylne aynı köıede, hem 1af 

hem de şeytanı olmak garabetini 
göıtenn mahut tebe11Umile, alay 
ediyor muş gibi yüzüme hakan ih· 
tiyar, bu sefer elindekl alcim par· 
çaıının sayısız düğUmlerioden bl· 
rini ç6zmeğe uğraıarak: 

- Hayır! dedi. Bay Erington 
mahkum olmadı. Olmadı amma, 

KötU bir badana 

bunu avukatının maharetine ye 
belagatine borçludur. 

Müttehem, licivert elbi1ell Ye 
tık kıravath adamla hiçbir mll· 
naaebeti olmadığına, o meı'um 
iUnlln sabah aaat birinden ltiba• 
ren bayan Hazeldane'ıin yUzllnll 
bile görmediğine yemin etti. Kart 
vizit;ne geil:ıce, bunun ne ıuretle 
•e ne mUn.aebetle orada bulun
duğunu izah edemiyordu. 

Ettiği yemine kartı urlh ve 
ciddi bir t6hmet medua bulama• 
dılar. Diğer taraftan, Bay Kem• 
belin de Jf adesine göre, lAclYert 
elb:ıeli ıahsın mutlaka kadının 
katlli olması lhım gelmiyordu. 
Filhakika, damarlarında, alld 
prllıilc gibi ıiddetll bir zehir ta
ııyan bir kadının, kendl•ine bu 
zehri telkih eden adamla tatlı 
tatla görU1me1i ve ona nezaketle 
veda etmHi aldın kabul edeceği 
ıeylerden değlldirl 

Şimdi Bay Erlngton yabancı 
bir memlekette yaııyor. Böyle bir 
vak'adan, idama mahkam olmak 
tehllkeıini geçirdikten sonra, ta· 
blatile Londrada oturamazdı. 

Onun Hrvetl, ııklıtı, bilglıl 
ve her tllrlll muvaffaklyetlerl, bir 
çok kimselerin ha1edlni, çekeme
meıliğlnl uyandırmııtı. 

BUtUn bu adamlar, bu hadi· 
aeden ıonra. onun bUıblltlln 
aleyhine d6ndllltr •• Dedikodu 
yaptılar Y• mahkemede beraet 
ettiği halde, efklrıumumlre hu
zurunda onu mabk6m ettlrmete 
çalııtılar. 

Zabıta bile, hali oadan yana 
Umldlnl keamlt dejlldlr. Glnlla 
birinde, hakikati ikrar Ye itiraf 
etmetlni bekliyor. 

HattA, uzun mlddet, ıahlt 
V ernerln de peılne adam koyup, 
glSzetledller. Halbuki bu zat 
fevkalide dGrllıt, namuılu bir 
adam olarak tanınmıfbr. Fazla 
olarak, Hazeldene alleılle de 
mllddetl 6mrllnde hiçbir mDna,.. 
beti olmamıftır .. , 

l s ••• n olc•gacııları•ızın 6arad• 
tlarap, 4lıii11lp, lıadb•gl lrl•n 
.srar perd .. lıd 6izsat kaldırrnat• 
çatıımalaruu rica •d•rls.} 

( ÜçUnctl hikAyenin ıonu) 
...... ... ·~------·--

Yeni Ne9rlyatı 
HOLIVUT 

HOLIVUT bu hafta BDytlk Har· 
bin Mütareke Hnelerlnde Ennr pa• 
ıanın Turan lmperatorlutu madrala• 
rına karııarak bltüa Çial dolaıan 

bir muharririn akıllara laayret Yerici 
1ergOzeıti ile çok ılbel rHimll .,.. 
en ıon ıinema haberlerini 1Dkll ola• 
rak çıkmı,tır. 

Duvarın çirkinliğini bUıbUttın meydana vurur 1 
iyi pudralanmam19 bir kadın yUzU 

K6tll badana vurulmuı bir duvara benzer ••• 
Y alo•• n mutlaka 

PERTEV PUDRASI 
Ue padra.anmı& 1 
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27 Eyltil 

f stanbul Milli Emlak MüdürleR-ünden; 
Mubamen değer 1 

Lf ra 

Kumkepı : Nifancı Mehmet paşa Havuzlu hostansokağı 
eski 1 yeni 23 ıayô evin 112 payı. 180 

Mercan Dayebatun Terakçdar sokağı eakl 86 yeni 66 
sayılı dükkanın 1/5 payı 120 

Tarlabaşı ı Hüseyin ağa davarcı sokağı eski 55 yeni 65 
sayılı arsanın tamamı. 216 

Kemerbatun : Y enişehlr demirhane ve keklik sokağı yeni 16 aa• 
yılı v mahlinln 5124 •e arsa mahllofn 5112 payı 48 

Aksaray : K tip Kasım fuçucu aokağı yeni 28 ıayılı 
arsanın 101120 payı. 20 

Kamerhatun : Papasköprllstı aokağı Hkl 24 sayıla arsanın 

Kulekapı 

Divanyola 

Eminönü 

Tarlabaıı 

HUseyJnağa 

HUaeylnağa 

Boyacı köy 

Tarla bap 

Şehremini 

Bakırköy 

Arnevatk6y 

tamamı. 

ı Emekyemt-z mahalleai MUrver sokağı eıkl 
8/JO yeni 8·10/1 Hyılı araanm tamamı. 

: Atik Ali paıa Sofçu hanı alt kat eakl yeni 
16 sayılı arsanın tamamL 
Hacı Mustafa Taıçılar sokağı eski 281 yeni 
89 sayılı dnkkanın 20/240 payı. 

z Hfiaoyln ağa mahallesi Dıvarcı aokatı eaki 69 
yeni 81 sayılı araanm tamamı. 

ı Yenişehir caddesi ve kuap çıkmazı aokakt 
.. ki 75, 77 ve 2 llA 8 ıayıh iki parça a-,. 
sanın tkmamı. 

ı KUçUk Şişhane sokağı eaki 21-23 Jenİ 13 
sayılı arsanın tamamı. 
Reıit paıa sokağı eakl 1 yeni 117 aayılı 

270 

645 

126 

165 

204 

552 

41 

nrsanın tamamı. 250 
HUseyfn ağa kUçfik fİihane aokağı eski 36-38 
yeni 24 aayılı araamn tamamı. 56 

: Şimket mahalleıi Paınbakkal mokafı etki 2 Mtı• 
kerrer yeni • ıayılı onparça arsanın tamamı. 400 

ı Yeni mahalle hat boyu yeni 100-102 sayılı 
evin 2/JO payı. 500 

: Dere ıokağı eski 88 yeni 70 aayılı arsanın 
tamamı. 95 

Arnavutk8y ı Y enlmahalle sokağı eakl yeni 45 ıaytb ar-
&anıo tamamı. 62 

Fener : Tevkiicafer yeni sokak eaki S yeni 7 aayılı 
eyin tamamL 500 

Dlvanyolu ı Atik Ali pata Tawkpaıan aokatı Hkl ye• 
nl 32 aayılı dUkklnın t&mamı. 120 

Feri köy : ikinci kısım çlf te ce.Wer sokağı 30 M. H• 
yıb araanın tamama. 733 

Fener ı T eYkilcafer taı mercliıren Mkafı Hkl 16 
yeni 20 aayıb evin J/2 payı. 15 

Dayehatun : Kalcılar hanı alt kat eski yeni 6 1ayılı 
dnkkirun J/2 payı. 80 

Tahtakale : Uz1111 ÇU'fl caddMI uld 101 yeni 300 aayılı 
dllkklnıa 19760/291840 payı. 65 

Rumelihisarı ı Arapcami çeıme sokağı eıkl l 7 yeni 33 ha., 
rap bağın tamamı. 1880 

Tulabaıı : Hüseyin ağa mumhane •okağı Hkl 22 yeaJ 
20 &ayılı arsanın tamamı. 56 

Tarlabap : Hlıaeyln ağa şlıhane sokafl eskJ 47-49 ye-
ı ol 33 aayı1ı araanm tamama 55 

Tarlabaıı ı Hnıe1ln ağa ılıhane ıokağı uld 19 yeni 15 
1ayalı arsanın tamamı. ı IS 

Tarlabap J Hllıeyln ağa Bilezik ıok•tı eski 35·37 1•nl 
29 aayıh arsanın tamamı. 236 

Emlnöatl : Hacı Mustafa Tuzcular ıokağı yenl l Hld 
36 1ayıl1 dnkklmn 6/40 payı. 400 

EmioönO : Ahıçelebi Umoncalar caddesi eıkt 48 ycnl 
55 aayılı dllkklnın 12/80 payı. 200 

Heybellada Değirmen sokağı yeni 4 tayılı e•in 2/8 payı. 50 
HaskfSy ~ Piripaıa kızıtmlnare ıokağı yenl 6 sayılı ı 

evin tamamı. fiOO 
Hasköy ı Abdtısaelim kumbarahane ve halıeıotfu f1-

kcl11l aralığı yeni ı 53, ı 55, J 6 aarılı dllk· 
kAnların 112 payları 450 

Fener ı Tahtaminare caddeal eakl 84 yeni 68 aayılı 
dUkkAıun 2/5 payı 81 

EminönU ı Ahıçelebl Umoncular cadden eakt 37 yeni 
34 1ayılı dtıkkAnın 2385/4800 payı. 692 

Tarlabaıı : Hüseyin ağa Sultançeımeıü sokagı e1ld 21-25 
yeni 23-27 aayılı iki evin 1/4 payı... 405 

KnçUk paıar1 YaYuz Sinan malıalleal ayazma caddHl eakl 
615-617-619 yen1 217-219ıayıh dtıkkln 
•e evin 3132 payı. 132 

Çen11elk6y ı Malak aokağı Hld yeni 9 sa7dı ••fn 114 
payı... 216 

Kamerhatun ı Kalyoncu kulluğu sokağı eakl 175 1enl 183 

••yıh ••i• 114 payı... 270 
Üsküdar ı SelAmlall&IJ maballeıl meyhaneler 90kağı 

eski6-8 feDİ 8-10 1ayılı iki arsanın tamaJDL: ,156 ...... ~. 
Boyacıköy ı Biriacl sokağı eski 27 yenl 31 Ayıh •vla 

2112 payı 36 
BaktrklSy ı Salmatacı orta ıokak yeoi 28-30 uph e'rin 

4!12 payı 34 
OakUdar ı lcadiye Kayıkçııöhret sokağı Uki 9 yeni 13 

aayılı evin tamamı. 188 
Ü11kUdar : lcadlye tenekeci eaki 7 yeni 52 ıaplı arauua 

Tarlabaıı 

ÜskUdar 

tamamı. 

ı Hüaeyinağa mahalleal Sultanç•ımell Hkağa 
eakl 27 yeni 29 sayılı •nn 1/8 payı. 

ı Pazarbaıı Toprak uokağı e1kl 2S.35 yeni 37 
ıayıh evtn tamama. 

19 

f 2 

5'76 

Doğdutunuz tarih n• olursa 
olaun, bu sene kazandığınız •• 
aıOtenkip .. nelerde kuanaca• 
1 nıs parlak muTaffak'yetler 
yıldı:ılnra delil bizzat ken: lni· 
ze medyundur. Şimdi her ka· 
dın hatta ao\muı uya burut
muı bir ybe malik olsa bile 
cildine g•nç" iği iade edebilir. 
Viyana ilniYersiteal Profeafüi.l 
Doktor Stejakal'ia huıuıf 
uıulO dairesinde genç hayYan• 
lardan iıtihıal edilen ve Biocel 
tabir ecli:en gençlet ' ir"ci cey. 
her timdi, Penbe reng"ndekl 
Tokalon kremi terkibinde 
meYcuttur. Yaln .z gençleri yat. 
mrıı.dan evTel tatbik edeceti· 
niz bu krem, uykunuz e1na
\·nda cildin;zj b .. Ior ve genç· 
leılirir • 

Yüziln zayıf anıış ud .. ielo. ıni 
kuvvetlendirir. Sabahlar.; lıe• 

yaz renıindeki ( Ya~s :ı) To-

kalon kre• 
mi kul'am• 
nız. Milnbe· 
ıit mesama· 
tı ıı&dsıtırır 

•• ı l y n h 
benleri gi
d o r i r. Bu 
krem beyaz· 
lnt · cı, bes
le y i d ye 

mukavlmdlr. Bu yeuı genç· 
leıtirici tecrübeyi yapınız. 

Yüsünüzde baaıl o1acalc şa
yanı hayret tebeddül size 
m ~s'ut ve muvaff aklyetll 
bır iatikbal temin edecektir. 

Oıkt1dar Selimiall efendi Selamsız caddesi eski 225 • 
227 yeni 239 • 241 sn yılı arsanın tamamL 

Kuzguncuk ı Konçlne aokağı eski 98 yeni 25 aayılı eYin 
tamamı, 

Ferik6y ı Birinci k111m Baruthane sokağı eakl 135 M. 
ıayılı arsanın tamamı 

Kamerbatua: Kurtuluş Çeıme meydana ıokağı eaki 70-72 

Kum kapı 

EmlnlSoll 

Kum kapı 

Emloönll 

Emin ön O 

Emlnllnll 

Eminönü 

Galata 

Galata 

Tarlabaıı 

yeni 68-70 aayıh araanın 3/5 payı. 
ı Çadırcı Ahmet Çelebi, Pazubent S. eski S 

yeni 15 sayılı Hin 6/20 pa)ı, 
ı ŞeybgeylAni mahallesinin Meyhane Ye Kafesli 

sokaldan eski 11, 13 M. 13 M. 13 M. yeni 
1 t llA 19/2 ve 2 i:A 8 aayıh dükkanlarla 
odaların 31317370/663552000 payı. 

: Çadırcı Ahmet Çelebi pazubcnt sakağı eski 
5 yeni 13 sayılı evin 6/20 payı. 

ı Şeyhmchmet GeylAni KömUrcU ıokağı eskl 
yeni 8 11ayılı Bili ha•a dükkanın 3/40 payı. 

: Şeb GeylAnl mahaUesinin Arpacılar ıokağı es• 

ki 29 yeni 38 ıayılı bili hava dükkanın 
.. 140 payı. 

: Şebmehmet GeylAnl Şapçı hanı derunu e1kl 
:yeni 6 • 8 ıayıb lkl odanın 3/40 payı. 

ı Şeyhmebmet GeylAnl Bahçekepı iskele cad· 
desi eaki 19 yeni 51 aayılı bili haYa dnkkA· 
nıo 108/1440 payL 

: Kemenkeı mahalleal Kılıç kalı paıa caddesi 
e1ld IO- 12 yeni 16 • 16/1 sayılı iki dükklnın 
1/10 Payı. 

: Kemeakei mahallesi Karaköy caddcal eski 
yeni 17 sayılı dükkan Ye odalarm 3/40 payı. 

r Hüseyinağa Y eniıehir caddeil eıkl 173 yeni 
153 sayılı dükkanın tamamı. 

Kasımpaıa : Emincami mahallesi Samancı aokağl eski 14 

FeriklSy 

FerlklSy 

Ferlköy 

Feriköy 

Galata 

yeni 36 sayıla ey H dUkkAnm 1875/2400 payı. 
: Bir:nci kııım mahallesi Baruthane sokağı ea· 

ki 59 sayıla arsanın tamamı. 
: B:rloci kıaım mahalleli Dabakhane ıokaiı 

eski 28 aayıh araanıo tamamı, 
ı Birinci kıaım mahallesi Kasımpaşa ıokağı e~ 

ki 7 M. aaylb arsanın tamamı. 

: lldocl kıaım Çiftece.lzler sokatı eıkl 84 sa• 
yılı arsanın tamamı. 

ı Kemenkeı mahallesi Kemer alta ıokaA'ı eıkl 
32-34 yeni 50/52 ıayılı iki dUkkAnan 
64/120 payı •.• 

AnıaYutklSy ı Y enlçeım• aokalı eaki 8 yeni 6 sayılı evin 
1/4 payı •• 

Arnawtk6y ı Dere aökatı eakl 22 yeni 15 aayılı e•ln13120 
payı. 

ArnawutklSy : Ayanofrl aokağı eakl 70 yeni 6-6/l aayıb 
e'f' ve dllkkAn ar1&aının 2/6 payı ..• 

BllyUkdara : Aamah ıokaiı Hki yeni 10 1ayılı eyin 6/16 
payı ... 

98 

236 

149 

345 

1416 

345 

100 

81 

117 

333 

168 

1247 

972 

691 

230 

862 

828 

84 

1037 

170 

350 

90 

95 
Yukanda yazılı mallar 4/10/935 cuma ıOoll aaat 14 te peıin 

para ye açık artırma ile satılacakbr. Iateklilerln yllzde yedlbuçuk 
pey aÇelerlnl ••t 12 clea evYel 7abrmalan. (F) (5727) 

• 

C - .... 
Toplantllar, Davet.er ~ 

Askerliğe ÇağırBaralaı 
Seaelliler, Deniz Ve Jandarma 

Sfnıfı, Bakeyeler 
Eminönü As. Şubesindenı 
1 - l inci teşrin 935 oalJ.ı v~ 11ev

kinde hnngi ınnıflnrdaa haugı Jc ğum-
larma k dar çağrılacağı ve Lı ı sınıf .. 
lardaa bt-del verecekıecin ha r,ı tarl· 
he kadnr bedellerinin kabul P ıleoeğl 
sırası ıle aşağıya yazılmıştır. 1 J kk tle 
okunarak oubeye müracaat ('t neleri 
ve bedel vermeyeceklerin de t..ıplan• 
ma günlerinde oubede buluuwaları 
lAzımd.r. 

A - Deniz 11uıflnrına nyrılmıı 
eratlardao 829 baknyasile 830 iğ. lu• 
lar 10/ 1 inci teırın 935 ğiinü ııevke· 
dilme le Uıere ıubede toplanııcııkıardı r. 
Bu ııınıftan bedel vE>rccekleriu lıe<lol• 
Jeri 9/ l inci teırin 935 akşamıua kn• 
dar kabul olunaoaktır. 

B - Jandarma sınıfına ayrılmış 
eratlardan 329 bakaynaile 3 O dğ. hı· 
lıır 15/ J. inci teşrin U35 günli eevko· 
dilmek üzere şubede toplanacaklardır. 
Bu sınıftan bedel vereceklerin bede( .. 
lerl 14/ 1 inci teırin 935 gUnü akın• 
mına kadar kabul edilecektir . 

C - 316, 327 baknyaııila 828 do
ğumludan geri kalan piyadeler V<' 316, 
828 dğ. lu iki senelik ıınıfa ayrılmıı 

olanların bakayaııile 829 dğ. lular 24• 
1. teşrin 935 te şubede toplanacaklar
dır. Donlardan bedel vereoekler:n hı· 
dellerl ~3- 1 inci te§rİn 985 ak~nınınıt 
kadar kabul edilecektir. 

2 - Toplanma günlerinde şubeye 
müracaat etmeyenler hakkında Aaker· 
lik mükellefiyeti kanununun ceın mad· 
deıi ahkamı tatbik edilecektir. 

DOYÇE LEVANTE 
LINYE HAMBURG 

Hambuıg, Brem, Anvere, İstanbul ve 
Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postalan 
Hamburg, Drem, Stetio, Anvers ve 
Roterdam'dan limanımıza muvasalntı 

beklenen vapurlar 
Haraclea vapuru 29 Eylüle doğm 
~llo• vapuru 7 Birinoi T"arine 

doğru 

Angora vapuru 14 Birinci teşrioe 
doğru 

Arta npur11 il Birinci tcırine 
dotru 

Bur1ıaz, Vama, Köstence, Kalas ve 
lbrail için limaxı.ımızdan hareket 

edecek vapurlar 

Mllo• Yapuru 7·9 Birinoi t•şrine 
doğru 

Arta npuru 21-28 Birinci teşrioe 
doğru 

Yakında Hamburg, Brem, Auvers 
ve Roterdam limanlan için 

hareket edecek vapurlar. 
Wlnfrled vapuru limammızda 
Allmnla vapuru 3·5 Birinci tPşrine 

doğru. 

Galllea npuru 2-8 Birinci tefrine 
doğru 

Alda ,, 14-15 ,, " 
Heraklea ,, U-22 ,, ,, 

Fazln tafsilfıt için Galata' da Ova
kim_yao hanında Lastcr Silbermann 
ve :;ıürekfisı vapur acentalığınıı mii
racaat. Telefon: 44647 • 6 (11955) 

6m ____________ .. , 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENTALIGI 
Umaa Han, T elefoıu 8Sl9211 

TRABZON YOLU 
TARI Yapuru 29 

PAZAR gUnU ıaat 

Rlıe'ye kadar. 

EylUI 
20 de 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR Yapuru 29 

EylUI PAZAR gUnO aaat 10 da 
Mersine kadar. 

._..· • TiFOBiL 
Dr. lh•an Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul
mamak için ağızdan alınan füo hap· 
landır. Hiç rahataızlık nrmes. Herkea 

.._ _ _.alabilir. Kutusu 55 Kr. '41-Plllllll'c 
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AY.DA 75 KURUŞLA 
Suyu Ş5 derece ısıtan SU ve BANYO ISITICI elektrik aletleri 

Alevsiz, dumansız ve kokusuz • Hiçbir tehlikesi yoktur • Otomatik ayarlı 
Peşin 66 lira • Bir &1ne varle ile vereıi1• 7'1. lira • 4 aene vade ile vereaiye 82,5 lira • kira ayda 75 kuruı 

'S A T 1 E 
Satış yerleri: 

SALIPAZAR MAGAZASI ı Sahpazar, Ntoatibey ~addHi, No. 428 - 430, TeJ. 44963 
METRO HAN · ı Tünel Meydanı, Beyoğlu, Teltfo·l ı 44800 ' 
ELEKTRiK EVi ı Beyazıt, MUrekktpçiler caddt11 Teleltfon: 24378 
KADIKÖY ı Muvakkithane oaddHi Telefon ı 60790 

\ J 1 ~' BÜYÜKADA ı 28 Niıan oadde1l, TeltfoD: 56,128 
ÜSKÜDAR ı Şirketi Hayriye iıkelt1i, Telefon: 60312 

'~~ ...... ·····,····································································~···················································· 
GECEL - GÜNSEL 1 

Kız~~:k•k YUCA ÜLKÜ LiSELERi lı~l~rta 
Kuvvetli bir talim 

( Eıki 1 N K I L A P ) 
Kur•nı, DlrektörU ı NEBi OCLU HAMDI ÜlkUmen 

heyetine maliktir. Raami okullara muad~ ,eti taadikli~i~. Kayıt için 
olu11abillr. late1tnlere mufuul tarıfname rönderıhr. 

hergh mGracast 
f 

C•i•lotlu • Yanıksaraylar oranı • Telefon : 20019 , 
~ı-------1!11111----•~ Nlı ııntaıında Karakol karşıaında 41

--
1----------••m.. 

Liı~. E~:::rı 1 Ş 1 K "F e;~iye" LİSESİ 
Ana ilk, Orta H liH ln•ımlara Ft11 ve edebiyat l:lSJOkleri vardır. TOrklyenin en Hkl hu•ud llaeıidir. Franıızca, 
logiİizce Ye Almaaca ll•anlarından blriılni iyice ötretmek için H 'l•la ve ciddi tedb:r:ar alınmıthr: 
ilk aınıflardan itibaren ecnebi li1&nı okutu1 makhdır. Talebe yazılmak için herrGo mOrac-aat edebıllr. 
~ 30 EylUlde derslere b•tlanacaktır. Mektebin tmrlfnameslnlnl isteyiniz. Telefon: 44039 

"VERDA,, 1abunu, yal0tz büyük 
lnkı bir aabuo değil, ayni za· 
manda hakik1 bir 1Uzelllk 
tedbiridir. Faıla miktarda köpü
rerek meaamatın der:nliklerlne 
nllfuz ıder ve bUtllıı gayrisaf 
maddelerden kurtarır. 

Cildin ılyah benlerini •• kırmı• 
zılıklarmı riderir. Ku:Iandığmızda 
tınlnlıio tanliğ"nl Yt tabii ren• 
glni verecektir. 

"VERDA., aabunu, fe'fkalAdı 

modern bir fabrika tarafından 
imal ve lıtihı.ar edi!d:ği cihetle 
cins vo kıymeti garantidir. 

TURAN Sirkeci -NurHan 

Ankara Otobüı işleri 
Direktörlüğünden: 

,r idaremize• ba1tırılarak halka 1ablacak otohUs hareket cetveli 
Ilı Ucret tarifelerini ha•I yol rehberine 'fe ııhrln muhtelif yerlerin· 
de diklltacek ıııklı bölıe atıtunlarına ve arabaların içine konmak 
Uzer• ilin kabulllne baılanmııhr. lıteklilerin dofruca Direktör· 
ltığe mllracaatları. «27 34~ '5887., 

terkibinde kulJaDılan buıuat ecı:alarıD 
tHlri makayeH edllemeL 

Setıı deposuı 

Atabe! Han No. 30- 3S 

Şirketi Hayriyeden: 
29 Eylül 935 Pazar •abab1ndan itibaren Sonbahar ve kıt 
tarlfelerlolo deYamı mllddetince yalnız Pazar gllalerlne mabıuı 
olmak Gzere tam Ucrete tabi al•il 7olculardaa avdetU bllet 
alacaklar için atideki tarife tatbik edilecektir ı 
2 ncl 1 ncl 
mnkl mnld 
kuruı kuruı 
1 5 20 KöprOden R. HUıın •• V anJkıs1 lıkelıltrlne 

Ye bu lakelerden K8pr0ye 
20 25 Köprllden Emlrıln Ye Kandilliden itibaren 

Kavaklara Ye ltu iıkelelerdın KISprDye 
15 20 Boj'az iıkelelerlniD birinden herhangi birine 

gidecekler lçlo 
Mektep talebeslne alt pasolar yalnız Pazar 

gUnlerl her iskele arasında muteberdir. 

Karaciğer, Plide, Bağırsak, Taş, Kum ve Şeker hastahklarma 

TUZLA iÇMELERi 
Ye oteline hergll'l KöprOden 6,30 • 7,35 • 8.20 - 9,45 • 11 • 
13, 15 • 15, lO da HaydarpaJaya IJldeo Yapurların trenleri 

menbalara kadar berıOn slderler. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

AtHtelerl ı KarakllJ Kllprilbatı 
Te!. 42562 • l!rkcel MQhlrdarıı:ade 

Ha:ı Tel. 2l740 ··---,. Trabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 28 

EylUI CUMARUESI ıruou Hat 
20 dı Hopa'ya Kadar. "59l9,, 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat : Galata Posta kutu•u 1255 

lat. 3 ncU icra mernurluiun 
dan ı 10/9/934 tarihli Ye 1834 numa• 
ralı aO•hamızın 11 inci 1ayf111 nrn •on 
•Gtunu11da Emniyet sandığına ait 
34/2228 do.ya numaralı •a OçBncG 
icra memurlutunun açık artarma l'A· 
nıada biribel arbrmanın 10/10/935 
perıembe 1azılma11 ic:. p ederken .eh
ven 10/10/935 puarteal yazılmıtt r. 

Taşra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal filim, Haut KlmU, Opera, 
Metro •e poli filim mOe11e1elerlnlo 
.. plyaHDl1l bltUa HHlz filimi•· 
rhal Htıa aldı•. Bu flllmlerl ıe
çiraelc lıteyea ta ıra ıln• •aları 
dlrekt8rlerl, J1:111lr biriaol kordoada 
Şalalıarerl llanınd'a fiılmcl Muıtafa 
a4rHiae •ilrHaat etmelfcllrler. 

Beyoflu 4 Uncu aulh hukuk 
h•khnllllnden ı Beyoj'lu Franaıı 
Lap• baatahanu'.ade •kıl hutalıtıD• 
daa clo!ayı tedayj altanda buluaaa 
SuriyeU Mehmet Muhil• Suacettlne 
lataaltul Aı•a altı <:aaiJH hanında 
18 HJUla A.ulnt THflk Klmilln Y&• 

•i tayla e4il41 Ut. olu.ur. (465) 

M-aıııı- SAMSUN'de 4m_.._ 
İıtaa.buluD ea methur aoık ve kapalı 

FLURYA KOLONYALARI 
Samaundl Ani Peker'iD Hat 
matuuıada mutlak' arayınıı. 
Yeni •• hu.uıl H&adula yapılaa 
hu koloa1aları bir defa tecrOlte 
etm•te kifldir. 

Et•I• ••analar geldl. . 
~~ ( Eıkl MllftQ Zade H. AYDI ---

Dr. A.KUT IEL 
Karak6y Topt•laı oaddt1i No. IS 

Soa Poata Matbauı 
............... 'l'ıılıılt .............................. 

MAZON 
laim Ye markuına 

dikkat 

• • 
Kolaylık olmak ıı .. re 
perakend• 65 kuruıa 
1atılaa ,ı,.ı... plya· 

HJ• çıkanlmııtır. 

. bu da mükemmertye 
· tin ı n sebebi erinden 
biridir. 

KöpOgü fazlalaştı ran. ona kayma 
,hassasını veren, eynı zamanda US· 

1 

. 
: turanın yOrOyüşünü kolavıaşı.,.an 
~old krem dir 

Beşe~eyi yumuşatan ve 

Gf BBS TIRAŞ SABUNU 
1 

ile ıııapılan tıraşdan sonra ıatff bir 
serinlik hlsseıtiren hep Kold 
krem dlr, 

1 Gıbbı Tır•t ••bun. 
pratik , r•••nablllr 
ve ekonomik tlt& bir 
lıutu içinde satılır. 
8u kulular, ubunu blltik · 
çe reni sabun lıonularılı 
ct.ımr kullanılır-

• 

MAZON MEYVA TUZU 
Sabahları aç karnına bir kab•o 

katığı almdıkta 

KABIZLIGI DEF'EDER 
Yemeklerden bir .aat ıonra alındıkta 

HAZiMSiZLi~I, MiDE EKŞILIM 
Ye yanmalarını ıriderlr. Ajızdakl 

tatıızlık ve kokuyu izale eder. 
Fasla bir yemek H iom•· 

den ıonra hiısedilen yor· 
gunluk ve şitkinliii haflOt• 
tir. M A Z O N tuıunwı 
tt1lrinden memnun kal• 
mıyanlar §İIHİ aoık ela olıa• 
Hahoekapıda İt Bankuı ar· 
kaıında 12 No. Ju MAZON' 
BOTTON eoza dıpoıuna iadı 
ederek bıdtlini •eri alabilirler. 

[ Emllk ve Eytam Bank••• 116nları 1 

Taksitle Satılık Arsa 
Eaaa No Mevkii •• neY'l Depeıltt 

245 ·Yeıilköyde Şevkıtlye mahallHlode Eıkl hul~ar 
·yeni Hllrri1et ıokajında eakl 1 O yeni 20, 22 
No.lı ı 768 metre murabbaı araa . . 180 

Yukarda yazılı araa ilki peıln olmak Uıere Hldı aenevl ve 
mllaı•1 taka:tle 1-e pazarlıkla ıatılacakbr. Geri bırakıla• yedi tıJl. 
ılt tçia faiz ve komiayon ahnm11. lıteklilerln 30 eylOI 1935 pazar• 
tHi İDnO Hat onda ıubemlze ıelmelerl. [230] 

_&"yurun 
.Size güzel bir 

Qf Sabunu_ 

_Beyhude İ•rar c meyin .. 
8cn !>ütün Türk.iv.enin 
kulland•i• AQISIN TrClf 

5abununclan baska Sabu 
is+cmclft ... 


