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TUrklye Kızılay Cemiyeti 
Genel Me kezinden: 

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

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

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

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

Acethylarıan 
Atebrin 

" Bismarıol 
Blımogenol 

" ' Biımuthoıe 

Biım)lthoiodol 
Biımuth 

" 
" Blvatol · 

" Caabi• 

" Hectfne 

" lodure deppotalfum 

(Ampoule) 
( comprlme) 
( Ampoule) 

" " f Llqulde) 

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

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

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

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

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

Meıurol ( Ampoule ) 
,, ( Hquide) 

Muthanol 
Myoıalvarıan 
Neoıalvarıan 
Novarsenobenzol 
Neo 1C1 

• 
Neoıalutan 
Neoolesal ( Ampoule) 
Olbia 
Plasmochine ,, . 

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

,, ,, drage compoıe 
Quinoplaımine Ampoule 

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

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

Silberıalvarıan 
Salvarıan : 
Soluıalvarıan 

Stovarsol comprime 
,, sodique 

Spirocide comprime 
Treparıol " 
Uclarıyl 

Kinin, Bizmut, ve civafi veya milhlerini havi olup sıtma ve 
frengide kullanılan mus_tabzarların memlekette yapılması 
veya yapbrılması. 
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Egelilere Güzel Bir Müjde 1 

Tütünlerimiz Bu Yıl Çok 
·Para Edecek 

Amerika Kumpanyalarının Adamları 
Bu Yıl lzmire Akın Ettiler 

hmir. 1 (Son 
Poıta) - Son 
bfta içinde 
Czmlr. öaemJJ, 
ekonomHI aö~ 
'roımel•H aah· 
D• olmuıtur. 

Bilhaaaa tn
tlln ~Oıerlne 
hararetli 16-
rOımeler ya· l•rnlr lıBıl•rlıad• 
pılmaktadır. fiti• l•Hl•ın•l•r• 

Bu yıl TOrkl1e tuta~ rekoıt .. 
ılnin çok mOaalt olmaıı, Ameri
kahların botun dikkatini lzmlrl• 
birinci 11aıf tlltllnlerl üzerinde 
toplam11tar. Üç Amerika• tlltla 
firmaııaın dll'ekt6rlerl ura ile 
lzmlre ıelerek tlltlln balıelerlnde 
lacelemeler yapmıı Ye bu yıl mil-

bayaata hakkında lzmir ajanlarıaa 
direktifler vermiıtlr. Mübayut 
miktarlara tlmdlllk aiıll tutulmak· 
tadır. 

iyi mabıul tlıtOnlerJa az ol
mHı, tUtUn plyaıaaının acılmaaın
da büyllk bir rol oyaayaeakbr. 
ilk partide satılacak tlltllalerln 
150 kuruıa kadar çıkm111 mu• 
hakkak ıörlllmektedtr. 

Merkezi lzmirde bulunan 
Glena Tobakko ·Şirketi, Amerl• 
l a:lakl fabrlkaıında lzmir tltGnln
den yeni bir nevi ılıara çıkar
mııtar. ..Fatma., ada Yerilen bu 
nefla ıiıaralar Amerika plya1ala· 
nada bll1lk bir rağbet 16rerek 
tamamen ıatılmııbr. 

TDtGn plyanıınıa Eyltll aya 
ıonlanna dotru açılmuına lntl· 
zar edilmektedir. 

Yu~an Filosu Geliyor 

Burada Parlak Donan
ma Şenlikleri. Yapılpcak 
Yunan Filosu 
Altı Gemiden 
Mürekkep 

V unan doaaamaaına menıup 
bir filoıunun bu ay lçerlılnde 
limanımızı ziyaret edecetinl bu 
ılltunlırda evyelce okumuıtunuz. 

Haber aldığımıza göre, Yunan 
el~i bu filonun on iki Eyliilda 
lıtanbul limanında bulunacatı 
hakkında hUkfımetimize malumat 
•erml9tlr. 

Bu filo iki kuruvaı6r ile dört 
torpltodlo mllrekkeptir. Kuruva• 
ıörleden blrlnlo adı Ellidir. Doıt 
Yunan hlik6meti donanması Uma· 
aımııda alb gln kadar kalacak, 
ita mon ... betle llmaada umiml 

. . 
, .• fıs, 

, • •• t , • 

Elll kru••zör• 

ve coıkua dostluk HSrenlerl yapı• 
lacaktar. Bu arada Tlrk •• Yunan 
babrlyeUleria tama1larlna faraat 
••limit oluakbr. Yuaaa ftlolU-

( O.Yama 10 uaw ,We ) 
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Habeş işi Yeni Bir Çıkmazda 
-

Son imtiyaz Müthiş Bir 
Bomba Gibi Patladı 

·Fransız Gazeteleri lngi~te
reye. Fena Çatıyorlar 

. . 

' . 

rakat Musolinl 
Diyor Ki: 

"Politika Oyunları ltalya
yı Yürüdüğü Yoldan Geri 

ÇeviremiyecektirJ 1, 

Roma, 2 (Özel) - Habeı im· 
paratorunun. bir Amerlkan • lngl· 

\ liz ı:rketlne. Habeıiıtanın 1ar\ıına 
., 1 ıamil olmak Ozere Yerdlil petrol 

imtiyazı, Italyada hayret ~• cın 

{ 
ııkıntaıile karıılanmııtır. Umumi 

kanaat, imparatorun bu iti, ftal
} Ji&D.l.D hareket ıerbeıtlılae enıel 

1 ' jk makıadlle yaptıiı merke
. zlndedlr. imtiyazı alo ıtrketla 

Uert ıelealerf imparatoru tazyik 
ettltl de tahmin olunuyor. 

Bununla beraber, yeal Jmt!yaz 
mukaveledne dahli olan toprak· 
lar. gllniln birinde ltalyanıa eline 
geçecek olursa, ltalya ile lnilltere 
ve Amerika araaında çok önemli 
llyaaal zorluklar batıösterebilir. 

Fakat Muıolini, ltalyamn Ha· 
beıe kartı aldığı keıJn durumu 
anlataıı ıöılerinl ıık. ıık tekrar 

T•11k•p• '•ıı•a•kl 11allgonl•lı tl•l•r- edtyor. Tarantta ı6yledij'i ıon 
d•kl tulA ••"'•arına 6lr 6•lıı nutkunda demlttlr ki: · 

Çok Kıymetli 
Bir Eser 

Mahvoluyor ! 
Tarih ve ıan'at eserlerinin 

korunmaıına doğru hızlı ve &nem
li bir çalııma bqlamııtır, bu ara· 

~ Gidecej'imiz yol bulunmuı· 

tur. Bizi bu yoldan çevirmek 
içla yapılacağını dıtarıdan duydu
ğumuz manevralar aemeredz ka· 
lacaktar.» 

"Gene Fatfat ltalya'nın kuY. 
vetli JllrOylijftatl aefll bir poltlka 

( Onama 6 ıacı 7lade ) 

-..-ı. • ·~ ..__, _____ _ 
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Udnkl futbol maçlarında Galat. • 
Hray ile Gaaeı takımları ralip r•l
dller. Yaz·ları ıpor Hyfamıadadır. ...,______ .....-.-.M 

Amerikanın Eski Arna• 
vutluk Elçisi Öldü 

Lor. dra, 1 - Amerikanın Hkl 
Arnnutluk elçiıl Bernıtayn bir ka"p 

krizi ıonucanda lHmGttlr. 

da ıfzll kalmıt tarihael •• Uluıal 
e .. rlerl meydana koymak, her ( Sayfiye Hasreti! ) 
nbndq ~D 6u~I b~ 6deY ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
olmuıtur. Biz bu yazımızda harap 
olmakta bulunan çok k11metll bir 
ıan'at e .. rinden bahaetmek is
tiyoruz: 

Tapkapıdan kale dıı•na çıkı· 
bp da Fllorya yolunda 3 • 4 yllz 
metre llerlendlii zaman ıol ta· 
rafa harap ve ıhfap bir camiye 
raıtlaoır. Bu cami Tllrk nakış ve 
çia aan•attnin bir eıl daha bu· 
luamıyan ea ılbel eaeridir. Cami 
tepeden temele kadar altın yal· 
dııla nakıılaamıı, 1293 harbinde 
camiye 16çmen 1erle1tirilmlt o 
zaman bu nakıılar içeride ateı 
yakıldıj'ı için lılenmiı ve üzerine 
)'efil Jaib boya ıOrDlmUıtUr. Fa• 
kat nakıtlar boyanın albnda bU· 
tlln ,eıellitlnl muhafaza etmek· 
tedlr. 

Buadaa 2S yıl önce ltu camii 
ıeıea bir Alman arkeoloiu 
camllo kapıııaın llzerinde yaram 
m•tre kadar blyDklftktekl nıkıtla 
bir tavana bin Inıillz llr111 kıy
met vermlıtl. Bu tavanın timdi 
durup dunaaclaiJ da mıçhaldDr, 
sibakı cami kapahdar. 

• Devama 10 n• ,tade a 

- Hani bu yu aayfiyeyo aidece~tin? 
- Makıat bir çam dalı, bir de deniz kenarı deiil mi, buJ<lan 

IJlal cu ••ALP. 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi] 
Tacirlerden 

He&ap 
Soruluyor 

Güzel hmJrlmizde bir '•llzfim,, 
Ye "incir,, meselesi var. lddial&ra 
ıöre, bazı tacirler, kendi m•nfa· 
aüerlnl, müetah.Uin zararından 

temin etmek için fiatlan k.uten 
düıürUyorlarmıı. Ekonomi Bakan· 
lıiı bu oanbazoa ljt i iddetle el 
koymuv n bu gibi tacirlerden 
be1ap ıormıya ltaılamıı. Ba ••1· 
re• edilecek ite bl:1 de elkoyarık 
halkın fikir ve miltaliasını arlf
tırdık ve 111 Htırlım topladıkı 

Hayri Yarcan ( llkmektep 
mualllmlerlnden) 

Aı.lzlm •• Ben İı.mlrliylm. Bu aebeple 
Gdm Ye lac:U bikiyHhal pek iyi bUi
rlm. Yudumu.ıua bu lkl albn kayaatı 
Jıllarda•beri onun bunll.D elinde oyun
cak olmuıtur. KaylamG.z aylarca uf• 
ratıp alın teriyle bazırladıtı altın aarııı 

mahıulGnO, rok palluı•a eliadtn 
kaplırmıthr. ftitiyoruz ki bu yıl da 
baza açıkg6z tacirler köylGyG, perde 
arkaaında at uyaatmak aureti:e haraca 
bağlamak aevdaımdadır. Açlık ,Oılin· 

den bir okka ekmek çalan bir dell
kanbJJ, e•1slıf a kat'iren eens nr
medlfl lçla up.. malalıril• edea 
clmharlret kaaualanaum. ba al• orta 
dalaYereri Hzuız buaktıflnı kabul 
edeme-. Hlkumet. de•ir 7111anıfu•• 
bu dalanrecilula baılarıaa tlddetle 
hadir•elldlr. 

• &uphl 6ner ( Takal111 81ra-
aervller) 

- Son Polta•ızda slalerdeaberi 
okuyorum ı Glzel lzmir k8ylaltrl, 
baı.ı ia .. f•ı• taeirleriu ellerinde kukla 
vazl,.tta6 dltmlfler. Baaa kalana 
ortada bir eu~ •arclar. Sa~ teıkll edea 
Yazi7etlu de adllJeala ••tlaka mO· 
da.b&le•I lhı• •• urirldlr. Bu ıe
~plecllr kl TlrkoflalD ••Ja Ekonomi 
Bakaalıtuu• bu itle keadl batluıaa 
utraımalan ciotn olamaz. Bu slbl 
ticlrliı derhal adll7eye nrilmell H 

bunludaa lalldm lnanraada heıap 

ıorul•alulır. ,,. 
Kadri Ha .. • ( Beyazll Tav• , ...... ) 
- Beaim aalamadıtı• •ır nokta 

ar. Gazete•izde, 7en1 Hne bmlr 
ilzllmlala on lmna,. kadar aabldıfıaı 
ıtkuyorum. Halbuki biz burada lzmlr 
iizllmlal otuz kuraıtan qatı alamı
yoruz bunda blJt it ol•• serek. Orada 
on kunaf8 aatılaa azilmilıa buaya 
ıellnce Gç miallne fırlama1ına akıl 
ermiyor. Eter bu para k6ylilnh 
cebine ıirlyoua mtsele yok, köylG
mDz varaın f ula para kaHnaıa, fakatl 
uadaki mutava•aıtlarıa ka ... ıaa giri
yorsa hllkilmet buna meydan verme
melidir. 

Nezafet Ahırları 
Beyoğlu kazam temizlik itleri 

ahırları Şlılido Bomootl caddHin
de idi. 

Kaym,,kamlılr ba abırlart, p 
çenlerde Mecidiye köyüne kal• 
dırmıştı . 

Fa1'at nezafet ahırlarının Me
cldlJe k&yftode bul11nma11 kıt 
mevıJıninde mahzuru olacağı d· 
betle, bu ahırları11 daha 7akına 
getirilmesi kararlapalftır. 

SON POSTA 

Belediye Evkaf idaresinden Milyon- ı 
ları Aıan Para istiyor 

Hakem Heyetinin Çalış
ması Devam Ediyor 

Urayla Evkaf araaındakl ka
rııık itlerl düzeltecek olan ha• 
kem heyetinin çah1mala11 llerle
mif, 8 it hakkında doıya teslıloe 
baılanılDllflu: 

Her it için iki taraftan g6· 
rfttlerlai bildiren birer llylha 
istenilmekte, bunlardan Evkafın 
liy ihası Belediyeye, Belediyenin 
llylbaıı da EYkafa Ytrilmekte, 
bu IAyihalara da birer cevap 
latenilmektedlr. Bu meaele hak· 
kındald layiha teltlal ikmal edil· 
mfştir. Şimdi hakem heyeti b• 
llylhaları ve cevapları tetkik ede
cek, kat'ı karannı yerecek, icap 
ederH Evkaf ve Belediye Yeklllerl 
buzurlle mllrafaa da 1apacakbr. 

Bu itlerin en mllhlmmi Evkaf .. 
tan Ura1a devredllmlt olan mezar• 
bk, çeıme, mektep ve mednse
lerln iman Te lfletilmeıl için 
tahıia edllmlı wakıflann Uraya 
devredJimeai iate'iidir. Milyonlu 
tutan bu geliri Evkaf elinden 
Ç1karmak latememekte, bu va• 
kıfların ayrılmaaına lmkia olma
dığını Deri ıllrmektedlr. Hakem 
heyetinin ba lıl naııl halledebll .. 
c:eği merakla beklenUmektedlr. 

Yollardaki Mezarlar 
Umumi cadde Ye yolun tize• 

rfne tesadtıf eden mezarlıklardan 
tarihi kıymeti olmlyanlar kaldırı

lacak ve daha gerilere abnacalrtır. 

Telgraf 
işleri 

Anadolu ıehlrlerl Avrupa ile 
telgraf muba berelerini lstan bul 
t\zerlnden yaparlar. Adana, lzmir 
ve Konya gibi mDblm ticaret 
merkezlerinde doğrudan doğruya 
Avrupa ile muhabere teaiaine 
çalıplmaktadır. Bunun için bura• 
larda birer kllçllk telılz alacı ve 
verici lıtaıyonları tealı edilecektir. 

Bundan başka Adana ile SArye 

ıehirlerl aruında da telef wı mu
ha berul temin edilecektir. 

llml T emıslar 
Knlttır Bakanlığı ninıelerlmlzln 

dllnya mllzelulle teaaa etmeleri 

•• arkeoloji Aleminde yeni buluı• 
lardan latif ade edebilmeleri iÇln 
mllzeler tarafından zaman zaman 
riaaleler Te kitaplar neıredilerek 

ilini temaalu tembaial dlfüıımek• 
tedlr. 

1 
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Kıymetli 
Eski Eserler 

Müzelerimizdeki kıymetli Ye 
eski eaerlerln çürümemesi ve 
bozulmama11 için mllzeler umum 
mUdllrlllğil geçen ıen• Topkapı 

sarayııun eald fınnlannm 7erinde 
bir kimya IAboratuYan kurulma
ıım kararlatfırmıı Ye bir de plAn 
yapbrmlfb. Bu tuanur bu HD• 

hakikat oJacakbr. UboratuYU 
kurulacak Ye eald eıerlerin fenni 

bir şekilde muhafualan temi• 
edilecektir. KfttDpbanelerdold ki
tapları kemiren kurtlar için de 
fonnf dezenfekte ıandıldan aba .. 
aakhr. 

Mazotlu Banyo 
Bofaz Sulannda Bunun Da 

Meraklılan Türedi 
Bır haftadanberl bogazın her 

tarah Ye Haliç mazotla kaplan

m11tır. Mazot Yapurlanaın boğazda 
anbar temizlemeleri ve 80lll'a 

(800) tonluk bir mazot dubuımu 

babna11 boğum afizel aulanm 
kokuttu Ye ziftledL KilD8• denize 
giremlyordo. Fakat iki gtlndeoberi 
ortaya bir pyia cikmı• Gn1a 
doktorlar mazotlu banyo çok 
faydalı olduğunu ıöylemifler. Şim-

di ubillerde YIClk Yacık mazotlu 
banyo alanlar coğalmıfbr. 

MUatahdamin idarehaneleri Sıkı 
Bir Kontroldan Geçirilecek 
Şehirde mUatahdimin idareha

neleri unvanı altanda faal:yette 

bulunan müesseselerin genel bir 
kontroldan geçirilmeal kararlaı· 
mııtır. 

Buralardan e•"ere ahnan bazı 
hizmetçilerin ırk ıık kaçarak tek· 
rar ldarehanelere batvurup ytni· 

den baıka bir it• gitmek için 
para aldıkları Ye bazı müatahdl
mln lclarebanelerinJn de bana 
bilerek Yeya bilmeyerek Afet 
olduldan gör8Jmlştftr. Buna ben• 
zer hareketlerin önllne kat'i ola
rak geçllmeıi için belediye mO.· 
tahdimln mlldUıltığll icap eden 
tedbirleri alacaktır. 

••• Her yeni medeniyet, her yükatllt 
n her bayındırlık: ruhun bir btdtn 
iatemul gibi mutllk:a iman çokluğu 
iatlyor. E.ki umanın btltlln mede
niyetleri nüfu artmuı He birlikte 
ricut lnilinut. aüfua diifHlkçe ba 
medenl7etı.r de çö.kmüıtth. Bu •ebepleı 

20 llkte"'n 
Pazar gUnU 

Y apılıoak olan (Genel Nlfua) a
J'llDl en önemli eoyul itlerden biridir. 

1 .J 

Yol Parası 
Belediye, Bir Karar ile 
T ahail Şeklini Değiıtirdl 

Belediye uklden yol puulDI 
tabail için tatbik etmekte oldutu 
asulD değiftirmlştlr. Yol parUI 
6tedenberi aerbeıt mealek uhip
Jer~nlo evlerine ve yazıhanelerine, 
müesseaelerde çalıf8o ltçl, amele 
Ye memurların da maqlanna 
mftracaat edilerek iki taksitte 
alınırdı. Fakat bu ıekilde 1apılan 
tahmin J•nht pkıyorda. 

Belediye tahminde bati edil· 
memesi için timdi mfteueaelerde 
maaı ve ücretlere mllracaat edi· 
lerek tabıllat yapılmumdan ur
fınazar etmiftir. 

TahıilAt mahalle mllmessllle
rlnin haz1rladığı listelere dayana• 
larak eTlerden yapılmaktadır. 
Bu liıteleri hazırlayan mahalle 

mtimesslllerlne yazdıkları bu 
mDkellef baıına död kuruı Te

rilmektedlr. Belediye bu it için 
de bir taıı.üdarhk teıkillU 7ap-
1Dlfbr. 

Haliç Şirketinde 
Bir ihtilaf 

Haliç ılrketl, memur T.e mllatah
demlerfne her yıl birer kat elbiı• 
verir, bunun yarı bedelini onlar-
dan alrrdı. Şirket bu sene memur 
ve mOstahdemlerlne elbiıe Terme• 
miştir. Onlar da şirketten, yan 
olblae bedelini latemektedirler. 

Otel lskelecilari 
Sirkeci otellerine mlfteri ara

mak iç.in tren duraldanoda Ye 
vapur iskelelerinde dolqaa otel 
iıkelec.lerinin bir blrlerlle kavta 
ettikleri, bu yüzden yolcuların 

rahatlarını kaçırdıklan .. kJinde 
ıikiyetler yapılmıtbr. Bu flkiyet• 
ler üzerine iıkeleclllğm bir nizam 
altana abomalilna karar Y..Umlıtir. 

Ceza Görecekler 
Beledi7e, açıkta denize girea 

çocukları yakalayıp cezalandırma 
hakkındaki karannı tlddetle tat• 
bik etmektedir. Ba gibi çocuk· 
lardan çok klJçilk olanlar için 
Yell:erinden para cezası alınacaktır. 

P•z•r Ol• Ha••• B. Diyor Ki ı 

\ I 

Eyliil 2 

08nlln Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

45 Yllllk ÖQretmenler 
Bu yıl, meslek hayatlarınd 

45 inci 11llarını doldurarak teka 
olan &jretmenlerden Kandllll 
ıesl direktartl Bay Akli ile Be 
koz 45 inci 1111 okul 6ğretmenl 
rioden Bay Mehmet AJI içi 
6jretmealer birliği Çapa kız m 
allim mektebinde bir t6ren haz 
lamlfbr. Tören, timdi Samıun 
balunan liğntmenlerln ıehrlml 

ıelitinden aonra 7apılacakbr. 
• .. JI. 

lnglltere Elçlal 
lnsiltere bUyllk elıln Sir P 

Loren bir a7 izinle mlmlekıtla 
fitmlftir. 

• .. JI. 

Ll•e Mualll111lerl 
Use ve orta okulları• mualll 

kadroları bu aJln ortalarına dolf 
teblil edilecektir. .. .,, .. . 

llkmekteplerd• 
lık mekteplue talebe 1asım111a b 

... bqlaı11mıtır. lllı •ıaıflara 928 d 
fuml•l•rla daha ewnlkl dotumlar 
arta kalanlar alınmaktadır. . .. . 

Profesllrler 
Yas tatw mlaaHbetlle Anadoludı 

tetkik geziDtllerlne çıkan Oniver1lÜ 
profHörlerl ıehrlmlze döa•ltl~dlr. .. . . 

TulO•t Plyealerl 
Matbilat Umu• MOdOrlGğO, tultlat 

•ampaayalan için plyt1ltr baı.ırlat
mıftır. .. .. . 

Merlnoa Kuponlar1 
Karaeabeydelri Meriao• çlftliti f9la 

Avrupadan 500 damızhk ••tirilmık• 
tedir. . .. .. 

Gtiçm- Geldl 
Balkaa memleketlerinden anayur. 

da yenidea 30 aile ıöçmea gelmlf, 
tayla edilen yerler• yul .. tlrllmlfia 
lerd ... .. .. . 

Peçe, Çart•I 
Peç• •• prtafın latenbulda ela J• 

aak edllmeal lçla bir cereyan oldup 
haber Yerill7or. .. .. .. 

Telefon iti 
l.taab.ı hlefoau dOaden ltibana 

tamamen hDkimete ı•ımiftir. .. . .. 
Umumi Aylak 

Memurların umumi Eylül aylıtı be 
rGad•n itlbarea datıtdmaktadır. 

• • • Denlzcllerl11 llRtlhanı 
Mektep maunu olmı,- ameli 

kaptaa, makialat Ye klavulHı• ba .. • 
terfi lmtibaaluıaa baflaaacak, a:rıa 
yedlaia• kadar ıOrecektii. . .. . 

Sla DUdUIU 
YeıUk&,dekl ılı cffldüQii bozul•nıt

tu bu aebeple bir mlddat ÖtmİJ .. 
cektlr. 

Jt- * .. 
SiY•• AtelJul 

O.•let de•lryollerınıa StyHta r•p
tıracatı vagon atel1•-' iıl• 1,300,000 
lira l:edel keıfedilmiftir. 

- Haaan Bey l Oku1uculardu mektup 1 
ahJor tz.. 

- Harp Wardaaı•daa •• 

1 
- Gaz h11CH1a tehlkealnd-.. S.lmk, 1 Hann & - Öyle he, adalar n s • 

........ ctlJorlu. Tlıe ••n6 ldiJorlar. , ....... 1111'1 •uarhktu, ,.ı.u plAaıaci ... a 
....dbal 



2 Eylöl SON POSTA 

Hergün ~Resimli Mak;;le il iki Hegkeltraş il 

Dllnya 
Ne 
Diyor? 

* 
ftalya - Habeş ve Italya • lngil· 

tere an\avmazlığı hakkında bUtün 
dgnyanın ne dUşUndOğUnü anla· 
lllak istiyorsanız, muhtelif mem· 
lıket gaz telerlnlıı mütalealarını 
bu!asa eden aşağıdaki parçaları 
oku>•unuz. 

Amerikada Ne Düşü-
nliyorlar? 

Ncvyorkta çıkan Herald· Trl• 
bune gazete diyor kl: 

.. Akdenlıi kontrol, lngllterenln 
d•niz siyasetini tayin eden en bU· 
tük amUlerden biri olarak kala· 
taktır. Bu kontrol ne kadar teh· 
ilkeye dUıerse, loglltere o kadar 
ıırarla ona sarılacaktır. BugUn 
lngtltereoln ltalyaya karşı aldığı 
muhalif vaziyette, lngiliz impe· 
ratorluğunun deniz ve kara yol· 
lırının tehdit edilmekte olma11 en 
btiyUk Amil olmuıtur. ltalyamn 
Habeılıtanda Hint yolu Uzerln· 

de saltanat sUrmesl Ye Akdeniz· 
de hakim bir mevki kazanması ı 
lngllterenln hoı göremlyeceğl bir 
ftydlr • ., 

lf-
Fransada Ne Dllşü-

nayorlar? 
Franııı matbuatı, Fransanın 

Italyaya kartı Ekonomik bir 
blUeyylde tatbikine lıtirak etme• 
)'eceğinl ı8ylemekte ağızbirllğl 
etmiıler gibidir. Sanayicilerin ga· 
ıetesi olan "L'Ordre ,, : " Fransa 
hiçbir zaman komıumuz ltalyaya 
karşı hakiki bir müeyyide tatbi· 
kine asla razı olmıyacaktır, diyor.,, 
Tempı gazetesi " ltalya, iktlsa· 

den iıtlsmar edilen, hükumeti, · 
adliyesi ve yolu olmıyan bir mem· 
lekeli, ona zarar Yermekslıln 16-
lbUrge yapabilir. Neteklm Irak ve 
Fasın birer müstemleke haline 
aelmesl onların zararına olma• 
ınııtır. ,. diyor. 

* 
' Avusturyada ne di-

yorlar? 
AYuıturyanın ltalyandan yana 

olan gazeteleri, lngilterenin Italya • 
Habet itine karıımasının bir Av· 
rupa harbine ıebeblyet verebllı· 
teğlni söylllyorlar. 

Deri Wlener Tage: " ltalya 
aleyhinde bir hareket bir Avrupa 
harbi doiurabilir ,, diyor. 

1 Resmi Wiener Zeitung diyor 
ki: " Uluılar ıosyeteai antlaı
llıasınan 16 ıncı maddesinin tatbiki 

· IUphesiz bir cihan harbi doğura• 
bilir. Bir mHst.ımleke itinin Fran• 
ııı - ltalyan mUna1ebatım bozmaıı 
Fransız mantıamın alabilecejl bir' 
it değildir. ,, 

Jıl. 

Almangada ne düşü
nüyorlar? 

Alman Dıt Bakanlığı ile ııkı 
bağı otan Deutch Algemelnt 
leituııg diyor ki: 

"Afrika mllstemlekelerlnln ye• 
lllden taksimi mevzuubaha ise 

Taıa iltediğiniı manayı verebilinin:z, fakat bu en r, 
ltlenmlt ve iyi yetlttlrllmlt bir dimağ kadar ~!iı:el 

Biri taı üzerinde, Jırona Ozerlnde, alçı Uze9inde çılıtır. 
Tııa, bronza •e madene ruh n hayat .erir. 

ÖUakl, çocukların dimağları üzerinde çalıtır. Onların 
kaf alan Gzerinde itler n yeni bir ne1iJ, yeni bir adam 
yaratır. 

olamnL 
Muallim, mimarların 

kudretliıidlr. 

en 1Dluetl, aaıı'atkArların en 

Birinci ıanatkAr heykeltraıtır, iklnciıi muallimdir. 
Birincinin yaptııtı eaer aaırlarca dayanır. İkincinin yarat. 

tıRı Her nesilden nealle geçerek ebediyete kadar uıanır. 

Biri canıız, öteki canlı madde Gzerinde 
canıiz, öteki canlı uer yaratır. 

Hocalara saygı lıH!emesinl ağrenelim. 

çalıt ır. Blrl 

DADİ 
'· 

Şehrimizde 
Yeni Mektep 
Açılacak Mı? 

Dün de yazdık: Şehrimizde 
ilse ve orta okullara namzet 
talebe yazımı evvelki gUn bitti, 

fakat binden fazla talebenin 
açıkta mektepıiz kalması gibi bir 
netice kendini gösterdi. 

Lise ve orta okullar direktör• 
lerl, lıtanbulda, mektepsiz kalan 
talebeyi yerleştirmek Uzere yeni· 
den Uç orta okul kurulma11 lizım 

geldiğini ileri ıUrUyorlar. Direk· 
törlerin bu miltalaaları KUltUr 
Bakanlığına blldirllmlttlr. Bize 

verilen malumata iÖre, Kültür 
Bakanlılı yeniden orta okul açıl· 
mıi11nın mUmkUn olup olmadığını 

inceden inceye araıtırmak mec· 
burlyetlodedir. ÇUnkll muallim 

ihtiyacı, yeni okul kurulması 
imkinlarının önlln• geçen bir 

vaziyettedir. Bununla beraber ba· 
kanlak, okumak iıtekliıl olan 

• 
talebelerin açıkta kalmalarının da 
mutlaka önüne geçmek arzu• 
ıundadır. 

Haber aldıtımıza göre, KUltUr 
-Bakanhğı, bu ite her halde bir 

çare bulmak için bazı tedbirler 

alacaktır. Ancak bu tedbirlerin 

ne gibi ıeyler olacağı henHz 
kHtirllemlyor. ----
Osküdarda Sünnet 

DUğünU 
Üıktıdar Kızılay tfibHI tara· 

fından da Üsklldarda KııkulHI 
parkında ayın bııincl gllnU akıa· 
mı sabaha kadar devam etmek 
Uzere bir sünnet dUğ8nU yapı· 

lacaktar. 

i • LE 1 
lstanbulda Bağcılık Çok ilerledi 

Üzüm P~k-8-~i~f akat Pi
yasaya. indiril • 

ıyor 

Bunun Yerine Bağ-1 
larda D nslı Çaylar 

Tertip Ediliyor 
Hemen hemen bütUn Türkiye• 

de haılamıı olan bağ ~ npma me· 
, rakı lstanbulda da başgöstermlt 

ve ıehirde yekiin itibarile ıehir 
ihtiyacının dörtte birini karşılıya· 
cak miktarda Uzllm yetiıtlrilmiye 
batlanılmııtır. 

Bağlar en ziyade topkapıda 
tekAsiif etmlttir. 50-60 yıl önce 
lstanbulun meıhur çaYUf Uzümle· 
rlni yetfıtiren Topkapı bağları 
floktera vurduktan ıonra harap 
olmuı, bir daha yapılmamııtı. Fa
kat bir taraftan Tarım Bakanlı· 
ğının bat yetiıtirenlere büyük 
kolayhklar göatermesf, diğer ta· 
raftan arazinin boş durmaaı araıl 
11hlplerinl yeniden bağ yapmlya 
1evketml1, on yıl önce yapılmıya 
baıhyan bağlar artık tam mabıul 
Termiye baılamııtar. 

timdi Topkapıda, Edirnekapıda, 
Ramlıte aay11ıı ve verimli bağlar 
vardır. 

Ancak bu batlar bUyilk emek• 
ler H masraflarla Yllcude getirll• 
dlil için bağcılar OzUmtı piyasa· 
1a Yermt1mekte, bajlarda ıatmak· 
tadırlar. Bunun için bn~lar e .. 
7oğlu bahçeleri gibi bir hal al
mııtır, GUıel çardaklar, danı 
1erlerl yapılaııf, cazbant takım• 
ları tutulmuıtur. Buralara giden· 

ler UzUm alarak yemekht buna 
mukabil de eğlenmektedirler. 
Şimdiye kadar lstanbul halkı için 
bllinmeyen bağ Alemleri her yıl 
biraz daha rağbet bulmakta, 
bu rağbot karşııında da bU· 
ttın bağlar bir eğlence yeri 
halini almaktadır. 

Bu ıekll llkönce ortaya atan 
Topkapıda ilk bağı t11ls eden 
nUmune bağı sahibi Remzidir. 
Bundan &onra Alibaba bağı, 

Şerifin Asri bağı, Hacı Bekirotlu 
Tabirin bağı, Rahmanoğlu Rıza• 
nm bağı, Bulgar muhaclrlerlnden 
Oımanın bağı da bu şekilde 
açılmııtır. ilkyazda Mecidiye kö
yünde görülen mahıerl kalabalık 
timdi Topkapıda göze çarpmak· 

ta, Cumartesi Ye pazar gUnlerl 
bUtUn halk bağlara taıınmaktadır. 

Eczacı Ve Dişçi 
Mektebinde 

Dera Programlarının De· 
A'iıtirilece§'i Söyleniyor 

Fen F akUlteıl Eczacı ve diıcl 
ıub11lnde yeal ders yılında önem• 
11 bir değltikllk yapılacafı, bil· 
haHa den programlarının değlı· 
tirlleceğl ıöylıamektedir. Söylen· 
diAlne göre Ecsacı mektebi dl· 
rektörlllğüne Alman profHörl .. 
rlnden Budendorf ı•tlrllecektlr. 

Fen Fakültesi profesörler mec• 
llıl tarafından mektep için bir 
program hazırlanmıt ye kUltUr 
bakanhğana gönderllmlttir. 

Sayfı 3 

r---------------...... 
Sözün Kısası 

Perde Yerine 

Tahtaperdt1 Lazım l 
•-------- Ek -Ta _ _. 

Dün, matbaaya gelmek Uzere, f' 
karaköyden tramvaya bindim. 
Vagon bomboıtu. Yalmz en ön 
sırada, biri çocuklu, iki bayan 
vardı. Arkalarında Ye biraz geri· 
de b n de oturuyordum. 

Blribirlerine o Ane kadar ya• 
bancı iken, bu tramvayın içinde 
tanıştıkları bazı lakırdılarından 
anlaşılan bayanlar konuıuyorlardı: 
Uzakta bulunduğum halde, ne 
söylediklerini tamam:le lşillyordum 

Köprünün üstündeki duraktan 
binen Uç yolcu da benim glbl 
bu muhavereyi gayrı ihtiyari 
dlnleme~e mecbur oldular. 

Bu suretle öğrendik ki: 
1 • Çocuklu bayan kocaslle 

(adım ve hllviyetlni de biliyorum 
amma, bittabi söyleyemem ) iyi 
geçinememektedir. 2 • Bu geçim· 
ıizllğin aebebl kaynanadar. 3 • 
kaynana, oğlunu bu kadından 
ayırıp (burada maruf bir ticaret• 
hanenin adını söyledi).. da çah·· 
ınn, akrabasından bir kızla evlen· 
dirmek emelindedir. 4 • o gece 
karıkoca kaYga etmlılerdlr. 5 • 
bu bayan timdi bu ytııden, evden 
fırlamıı, Fatihte bir ahbabını 
altmektedir. 6 .. böyle erkekleri 
yaldırmak için onlara karıı hain(!) 
davranmak lbımdır. 7 • canından 
bezmit olan bu bayan yapacağını 
biliyormuş: Cadı kaynınaaile, ko· 
caaı olacak herife g~ıterecekmif. 
8 • Zaten, peılnde dolaıanlar 
varmış. 9 • Yalnur bu piç engel 
oluyormuş.. ( Burada, vıyakhyan 
çocukcağız bir tokat yedi). 10 • 
Bu sefer, artık canına tık etmiş; 
batının çfırealne bakacakmıı!. 

Biz, -bu monolotun ister iste• 
mez dinleyicileri, arada bir yUı 
yUze bakıııp, bu acıklı hikayenle 
kahramanları nam ve hesabına 
kızarıyorduk. 

Bir Ailenin, ltporta malı gibi 
ortaya d6klllen bu Hrarı, bu kirli 
çamsıırları nemize gerekti? 

Amma, lıte, dinletiyorlardı! 
Nerede iae, çocuklu bayan, 

BabıAll yokuıundakl mabut ço
rapçı gibi: 

Benim adım Elmaı •. 
Denden iyi anlatın dttDyada bulunma• 
Beyefendll .. 

Diye haykıracak, hlklyealnl bize 
beğendirmeye çahıacaktı. 

için için, ve lnıanlığımızın en 
ıayıf damarına uyarak, vak'ayı 
muhakeme ediyorduk. Kimimiz 
kaynanayı bakla görDyor, kimimiz 
kocaya acıyor, kimimls de belki 
kadından tarafa çıkıyorduk. Ya!• 
mı orta yerde, çiğ Ye çirkin bir 
hakikat, upuzun, aanki teırih 
maıaıına yatırılmıı bir nıey}it 
gibi ıUrUnüyordu: Bir ailenin 
mahr' mlyetll 

V • bu manzaranın lSnllnde, 
dinleyiciler tarafmı teıkll eden 
dört yolcunun, dördUnlin birden, 
ılhnlmlzde • eminim • aynı fikir 
belirdi: • 

Tramvayda kadınları erkeklere. 

bu husuıta unutulmamaaını tate
lllek Almanyanın da hakkıdır. 
Almanya da, ltalya ve Japonya 
tibl, ıUmUrgelerlnin ve ham madde ( 
kaynaklarmıo geniılemesl lhtiya· 
tında dar . ., 

iSTER iNAN 
Bir milıahedeı 

iSTER İNANMA! 
yanı uzikla11111, Halkevl tarnfınıı doğru röıden kay
bolan bu tekli uzun uıun aeyrettl m. itin en feci tnrafı, 
o Hnada ıokakta aıatı yukarı yirmi otu• kivi olduğu• 
mua halde, bu manzaraya benden baıka klmıe taımadı. 
Herkeı, berıOn iörDlen tabii bir ftymiı gibi batını 
bile çnirmeye lüzum görmeden dalrıo, yo!una dn11m 
etti. 

-ı den ayıran bez perdenin kaldırıl· 
ması aynı isabet olmuıtur •. Fakat 
bunun yerine hazan bir tahta perde 
ikame etmek IAzımgeldiği do bu 
gibi vak'alardan anlaıalıyor. * ispanyada ne diyorlar? 

Sol cumhuriyetçi La Ubertad 
gnzeteal ltelyaya hUcum ediyor: 

'' Harbi reddeden Kellog 
~unhcdeslne imza koyan bir dev· 

1 
•t_. timdi kendisi hnrp açmalı 
ıtıyor,, diyor. 

11 Muıolinlnin 11 Cenevre ile, 
Cerıevreslz Yeya Cenevroye karşı 
da olıa biz gayemizden ayrılmı
Ya.c1ğız11 ıllzU, uluslar sogyetesine 
~llrıılmuı 1100 darbedir.,. 

Vak'a bir sokakta g•çlyor. Buruı oldukça lılek bir 
yerdir; bir tarafında HalkeYi, kartııında lran aefaretl, 
blraa ileride fstanbul liıHI var. Saat on bire geliyor. 
Sokakta gelen geçen ekılk detll. lıtanbul llıe1inla 
ön On deyim. 

"hte bu aralık uzaklardan btnlm bulundutum tarafa 
yaklıııan bir tekil gOrdOm. EnelA .a.ılyetl knrıyamıı• dım, yanlıı aörOyorum aandım. Hatta elimi yOdme Bu tekli, lcırk Y•tlarında, kelll felll bir adamdı. Çıp-
gHtürerek afüleriml otuıturdum. Hayır.. Aldanmıyor· lak ayaklarına fıpıtık terlikler geçtrmlıtı. Sırtında, ucu 
dum, yanlıı görmGyordum. Şekil bana dotru yaklattı, dizkapaklarını blraı •tıın bir gece Htariıl taııyor ve 
iki metre öteden hlıama geldi •• geçti. aanki yatak odaaındaymıı gibi hafifçe göbetlnl hopla· 

Hayretten dona kalmııtım. Arkama döndüm, 1naf tarak, aallana aallana yUrOyordu. ,, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

\--------------------------------------------------------------·J 

Beylerbeyinde 
Hava Kurumu BıylerbeyJ 

Kolu tarafından da önUmUzdekl 
Çarşamba gUnti akıamı Beyler• 
beyi yazlık tiyatroıunda bir mil· 
samere tertip odllmlttlr. Mllsa• 
merede muganniyeler;mtz ve ke· 
manlstlırJmiz tarafından blr kon• 
ser verilecek, rakslar, muhtelif 
oyunlar oynanacakhr. 
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1%öRoUKL1Qi~lz 
Eli Sopalı, -
Bir Anne 
Oğlunun Peılnde 

Elinde bir lncıclk detaık, 
Adliye korldorlırım fıldır, fıldır 
dolanıyor: 

- Nerede o, ah nerede o?. 
- Kim teyze o? 
- Oğlum canım; otlum Cı•ab 

arıyorum .. 
Ve nihayet karıılaıtır 
- Seni çapkın eenl !. Bir 

arkadnı mahkemeaJ tutturdun, 
beni aylardanberi kandırır11n 
deAll mi? Hangi arkadaı mah• 
kemesi.. Hem arkadaıının mah
kemesinden sana ne? 

Meğer bu, mahkeme lıl delll 
baıka ltmlf.. 

Bıyıklan 7enl terlemeye bar 
lamıı genç, tatlı dtl d6klyor : 

- V alla hl değil anne; beD .• 
- Sus. Yemin ederek bir de 

gOnaha girme •. Seni buaDn eYclen 
çıkalı beri taldbedlyorum. Kimdi 
o, kolunda HDİDle beraber , .. 
len?. 

- Şey anae .• tamyamadm mı? 
Mediha canım, Senet Beylula 
MedibL. mahkemeli •armıı ta 
akıl danıflı. 

- Ben dalaa bunamadam. 
Mediha ftlAa deiiJdl o .•• Ben ~ 
nun klm olabileceilal blllyorum, 
amma neyıe.. haydi bakalım af .. 
ğı.. Ana bundan 80DH baran ya-
ıak. Hem 7anndan tezi yok, Ha
fbeoln kızlle batını hajla71yere-
1lm de ben de kurtalayım. 

Delikanlı W•m•difl bir ha• 
1all kafuından koğar lfibl ellerini 
ıallaclı: 

- Sakın ha, ulan J.. 
Ve aonealnlo Öla8nde mtrdl

venlerl inerken, ne illtiii varda 
bilmem, yaıla gözlerle bqıoı tok• 
rar tekrar geri çevirmekten ken
dini alamadı. _.. ........ ________ . ,,_ _____ _______ 
Mardinli Aktar 
Mahmut Metre
sini Öldürmek 
lstedf 

Mardin, (Ôıel)- Sanr lcıpı
ıında aktar Mahmut iç yaldaaberl 
bir arada yqadığı Semiha adh 
kadını muhtelif yerlerinden .haıa· 
çerllyerek aldDrmık lıtemfftfr. 
Mahmut Semihayı aldftrmek lçfa 
ıehlr dııında Şeyh Salih denUen 
yel'e g&tlrmlftlr. Burada bir kaç 
yerinden hançerlecllkten 10nra 61-
dU unarak ceaedl bir çukura 
atmlf, kendlal ıa•uıup ıitmiftlr. 
Semiha çukurda geçenler tarafın· 
dan g6rllimftf, zabıtaya haber 
•erllmiı, hastaneye kalchnlmq. 
Mahmut yakalanm&fbr. 

Nöb•tçi 
Eczaneler 
Du gece nöbetçi eczaneler ıun• 

lardır: 

Eminönü (Hlllntı Haydar), Kilotlk· 
pazar (H. Hultili), Alemdar (Eaat) 
Beyazıt (Bellnı), Şesadebaıı (Onl· 
ver1ite), Şohremini (Nbım), Samatya 
(Teofiloe), Fener ( Vitall ), Ak.arar 
(Etem PertH), Kaıa&l•rllır (Sut), 
Bakırköy ( İl*epan ), Şlıll C Şark 
Merkez), Galata (Mer•• eouneıl), 
Be1oğhı (MaUr:u~), ı.tikW ca441Hl 
(Kemal), Beıik&at ( Blsa ), Hukö1 
( Yeni Türkiye ), Kaampata ( Yeni 
Turan), Kacbköy (AllecWl.o ve Rıfat 
eczaneleri ), Btiyükada ( Şinaef ) 
Heybeli (Tanq), OıkldaıC.Alamedfye) 
Beykos (Be1kos), P.,.Mhoe (P...
bahçe ). AnadohıHiun ( Aaadolu· 
hitarı), Rumellhiıarı (Bumelibiıarı)1 
Sarıyer ( Oıman ). ________________________ .... 

•• • • Dll~L&111~d 
KET HABE LE 
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, Havzanın Modern Evlilikte 
B • S Ş h • y J Kimler 
ır u e rı _ ~P!. -M11s'ut Olabilir lor 
ması Duşunu- Evlenmek demek, mutlaka 

mes'ut bir yuva kurmak d emok 

Gllsel hanadan U9 görllntlş: 'C.tto; çam· 
bklar içinde havıa, ortada; Hana ha
mamları,altta; Hananıa genel görtlnOıU 

" Hayzı, (Özel) - Merzifon• yipılma11 dll~Q 
Hana yolu biraz bozuktur. Çeltek nlilllyor, fakat 
botazı ıu·a ııra un fabrikalarının bunun için çizilen 
dizildiği bir yerdir. Havza ilk krokiler, proje· 
bakııta çolr duraun ye barekebıfı ler bir tUrJO tat 
görbmektedir. Sonıus çamlıklar blk aahaııoa ıi-
Ye koruluklarla ıDıleaerek yara• remiyor. 
tılmıı olan bu ilkede 45 derece . Hana Ue Samıun araıında 1 
ııcaklıkta ııfab ıular kaynamak• Ka•ık adı Yertlen yer de• eııfz bir 

t•dır.Hananın~modorn bir IU ıohrl ııfa 7urdu halindedir. Yazın ııcak · 

I •• değildir. uyor TecrUbeler g6stormlştir ki b ı 

gtlalerbal bunda geçirmek için gel
Qılf aloo akja halka raıtlaolyor. 
Bu yıl Ka•akta oturacak yer bul
mak mlmkln olmuyordu. 

tnAnlar için e vlilik hayatı bilaldı 
bir cehennem olmuıtur. 

Ohalde evlilikte kimler mes'ut 
olabilir, kimler bedbaht olm,yl\ 
mahkumdurlar ? 

Birkaç A vrupah Alim bu sua1f11 
cevabını aramıılar ve bazı garip 
neticelere varmıılar. O nlara göre 
mea'ut olmak için karı kocanın 
apğı yukarı ayni yaşta olmalat1 
ıart değ'Udlr. Mes'ut çlftlel' fçm. 
de birçok kimseler bulmuşlar ki, 
erkek kadından beı on yaı kO. 
çllktür. 1 

Nazilli Köylerinde Son Posta 

Dal~a Köyündeki Mağarada Bir Çok 
... >Antikalar Bulunmuştur 

j Mardinde Hava 
Kurumuna 
Yardım 

Çocuk iile aaadetlnde mllhlDJ 
rol oynayabilir. Halbuld bu alini' 
lerla buluıuna g6ro bunun aksi d• 
dojrudur. Çocuk habrı JçlR 
dewam eden Ailede saadet kal• 
IDUUfbı'. BilAkls çocuksuz ailedt 
iki taraf botun 1e•gilerlnl bMbh' 
lerlne yerdikleri lçln daha ziyadt 
mes'ut olmuılardır. 

KlmHslz Çocuklar •~lllikte 
daha me1'ut oluyorlar. Bunlaf 
hayatlarında hep yalnız keldıklf• 
rı ve kimıeılz yapdıklan için 
HYglye ıefkate, arkadaıa muhta~ 
tırlar. Evlilik onların bu ihtiyaçları Nadili (Özel ) - Dalca k6y8 -· ··;-: ... _ . · · •· • ._._ ... 

t4o e•li, 650 n111usıu bir k6ydtır. Elazızde Bır 
Köyde 2 bakkıl, 4 kahn, bir v: l' J 2300 E 
berber dOkklnı Yardır. K&ylln 1. l ua v 
varidatı, ovadaki pamukçuluk ve }4 /d 
incir balıçeJeridfr. Y IZID btrkeı ap f ı 
bahçelere a6çerler. K6yde sekiz 

1 

Hnodenberl mektep yoktur. Kö-
7Un l 100 lira olan 935 btitçe
ıinde mektep için biç bir tah· 
ıiıat konmamııtır. Köyde 80 
kadar tahıil çaiında çocuk vardır. 
Çocukların bir kısmı kııın Nazllll 
melrteplerine deYama mecbur olu• 
yorlar. Kaubaya yalan Ye kala· 
balık olan bu k8yde yeni mektep 
bina11aa ve mektebe çok lhtlyag 
•ardır. 

K6yde evvelce aıtma fazla idi. 
Şimdi nispeten ualm1tbr. Bunun· 
la beraber (Gölcük) meYkilndekl 
bataklık yaza kadar si'fl'iılnelc 
yap•aktadır. (Oalce) bundan bar 
ka Kuzeyden Gerenlı çayının 
daimi tehlikesine, Glneyden Men• 
dires taıkınına maruzdur. Köytln 
yeri deiittirilmek, Aydıa ıosell 
Dzerlnde blrleım•k lçhı k6yce 
müteaddit mUracaatlar yapılmıı 
Ye kaza mecliıi ldırHince buna 

karar da Yerilmipe de bu it t ... 
hakkuk etmemit. blylece kalm1t

hr. K5yün lıtlkbah için buna 
lüzum vardır. 

Geçen HDe Dalca o•a11nda 
kay ve kuabadan elli ortağın 
lflirakl!e meydana getirilen (Dal• 
ca mlama kaaah) bu Hne 3 bin 
d6nftm pamuk tarlaaını aulamııtır. 
Bir W.ae 50 liradır. Kanal tlrketil 
15 eenelik mühletle teıekktU et• 
mittir. BugllnkO lsermayeal 3000 
liradır. 

Şirket hlaaedarlan geçen 1ene 
yaridabnı firkete terk etmifler. 
Şirket ~onunla Nazilli • Y aıırla 
köprill yakmındaa yeni bir 
kanal açmıf Ye bu 111 ite yar .. 
mııtır. 

Kual Şirketi aulanan tarla· 
lardan mahaulAbn yüzde on lki
ainl alıyor. (Dalca) k6y heyeti de 
l»unua ylıde b.tlni aanclıta 
nridat kaydediyor. 

Kaıd• yeal blı mekteb .. 

-ı 

El&zlzde lıtaıyon caddeal 
Elazlz (Özel) - Burada bayın

dırlık çabımaları çok ilerlemek· 
tedlr. Bir yılda 2300 yeni e• 
yapılmlfbr. Şar yeni yapılar iıtaa
)'ODa dotru gittikçe büyümekte
dir. Yeni yapı~ar kirğir olarak 
yapılmakta, fakat bir kısmının 
n.te yine e1klıl gibi üzerinden 
ıllindir ıeçirilmek suratile toprakla 
örtolmektedir. 
Burada blltUn kahvelerde oyun 
ya1ak edilmif, bunun &zerine 
okuma have1i f11lala1mııtn. Peçe 
va çarıaf kullanılması da yaaak 
edilmiftir. 

Cumhuriyet meydanına, köy 
temizliğine ihtiyaç Yardır. (Dalca) 
k6yU 160 sene evnl kaza moı• 
kezi lmlı, ıonra kaza merkezi (Kea
tel) • nakledilince nahiye olmu1-

( Dalca ) nın kuzey aınmnda 
(Para kuyuau ) denilen bir mağara 
•ardır. Buraıı bir çok merakı .. 
larca aranı;mıf, para bulmak 
Omldile içine inllmiı, bazı antika• 
lar bulunmuıtur. Yerin derinlik• 
lerino dojru &itmektedir. / 

Mardin, (Ôzel) - Ha'fa telle nı tatmin ettiği için, bunlar cvliiik• 
çok mes'ut olurlar. 

il kesini bilen 
llye sayııı gOn 
geçtikçe çogal
maktadır. Şim
diye kadar 
8 bin Ura ta• 
abbM ı kayd .. 
dllmlıtlr. llba1 
F ebmi Uralın 
baı kan htın da 
yapdan bir top
Janbda Tecim 
•e Endaaterl 
odua baıkaaı 
Muaa Kalav bin 

Kunama bfn Un, 
••ren Jılardinli 

lluu Kala• 
lira teberru et• 

mittir. Tecimenlerden AbdUrreuk 

Dabai, Hızır Mıhsl, OçyUzer, Dr. 
Yahya Sümer, fabrikacı Rlfat 

Emin ikiyqzer, Musa Akıllı 150, 

llya 130, Dr. Rlf at, llyaı Şlha, 
Kuyumcu Yakup Hanna da ytızer 

lira teberru etmiılerdir. 

Şımarık, anne kuc:aA"tndan ar 
rılmamıı kızlar evlilikte n•• 
diren saadete ka•uıurlar, 
bunlar Ailelerine ç.ok batlı olduk• j 
lan için bir tllrln kendilerini k~ 
calarına ve ya karılarına vor .. 
muler, bu 1ebeptea mevemez vi 
M9Üemezler. 

Sevenler ve ıeYllenler dalma 
meı'ut olmuılardır. Sevmek Ye 
ıevllmek te bir kabilfyettlr. Her 
kea ıeYmeslni ve keadlıinl ıef• 
dfrmeılnl bilmez. 

TEYZE 
--·····--···---·-··-···-············~ Em ette 
3 Orman Yangını Oldu, 

Üçü De Söndürüldü 
Emet (Özel) - Etrigöz dae 

ğında bir orman yangını çıkmı1t 
24 aaat yandıktan &onra söndü• 
rUlmllftllr. Y anğın ıöndUrülmesiQ-

de Azant, Yagcık Samrık köyleri niıl 
bUyilk gayretleri ııörUlmüştUr. 

Bu yangın sondlirüldükten 
ıoara Eğrlg«Sz dağı ile Gölclllt 

IOD Posta 

~ datı arasında bir yanaın daha 
çıkmq, fakat çabucak söndürlll• 
mOıtftr. Bu yangından sonra da. 
Haaanlar k&yO civarında bir yan:- · 
gı• ~ıkmııbr. 5andDrUlmeslne çah• \ 
rılmaktadır. ı • ........ 

- . 
-

Gaıetemlzd& ~ılcan .ian 
ft reel mlerio hcitUn haüstt 
mahfuı ve caıetemiH a1Ui& 

ABONE FIATLAAI' 

TOIUUYE HGO 750 400 
YUNANiSTAN 2340 lllO 710 
SCNEBI 2700 14 800 

Abqaf_ bedeli pe~iadir. Ad ru 
4ellttlnnek 2& kurtttuı. ..... 

150 
2JO 

Celen tflr•lc ınl 0Ml111n. 
lln19rclM •u'ulirol ......... f 
Cevap içiA mekluP!ara 10 kırutll* 1 

pul ilAYea lhamcLr. 

\ Poeta · kutuauı 741 lllaDhl 
Telgraf ıSoopotta 
1'elofon • 20203 

. . ·-.. ... , ... .. ,. ~. 

r -, 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Pazar~eıi 

(*) 

Halep Çıbanı 
Bngün gelen hastamın burnunda 
genit bir yua vardı. Muayene ettim. 
Kendilinden iıahat aldım vo o •ıla
dım ki, bu yara, Halep çıban Jır. 
Küoftk bir ıi•iloe ile ba1lamı91 giio 
geçtikçe büyümUi ve koyu şarabi 
bir reuk almıt. 
Haıtam bana gelmekte çok g"rik rn iş. 
1 - Bu hastalığın tedniıin 1.u lllı· 
IUB hususi iİrlngalardao biri ... LIJjlc 

edildi. 
9 - Diyatermi Ue key edildL 
Bu yollardan yürünerek kı1& bir 
müddet ıonra çaban kayboldu. Ş.ıu\l 
da ıöyllyeyim ki Halep, Diyarb4.. k · ı 
ve IJria çıbanı dediğimiz liu yaralar 
bugOn, nihayet bir aydn kat'i şekilde 
tedal'i edilmektedir. Hiç ihmal ed:I
memr a:, abuk davramlmaıı 187..ımrh. 

t•) B u nottan lusalp aaklayınıı, J · hu' 
bir a blm• yaptfbnp kollokai7on y.ıJ»
nız. Sıkıutı ıamanınız.da bu ootlar bir 
do:Otor bl imdadınıza 7etl eblllr. 



2 Eylfıl 

Kötürüm/erin lı
lerine Yarayacak 
Bir Keşif 

T e!evfzyonu bir hakikat ya• 

Elt1ktrikten pan, insan eli do
yeni bir is· kunmadan kapı· 
. . ları açıp kapayan, 
tı/ad• çaresı motör elektrik pil· 

leri, fen in bu yeni harikaaı, ya• 
kında binlerce g5t0rUm •• mef· 
lfıçların da iJİne yarayacak bir 
hale konacaktır. 

Nev,; orkta bir haatanedo yapı· 
lan tecrübeler, bazan da (elektrik 
gözü) denilen bu pillerin elini 
kaldırabilen yeyahut da baıını iki 
yana çevirebilen g6tnrllmlere 
oldukça faydalan dokunabilecee 
ğin\ göstermtıtir. 

lık tecrUbeler boynundan ap· 
ğııı tamamile mefluç bulunan 14 
ya,ında bir çocuk tlıerinde ya• 
pılmıştır. Karyolanın baş tarafına 
bir kutu elektrik pili konmut ve 
bundan intiıar eden ıua huzme• 
lerJ, çocuk baıını iki tarafa sal• 
ladığı zaman, inlntaa utrıyacalc 
bir surette tanzim •• teıblt edil· 
rn:ştir. Cocuk haıını eallaymca, 
bu huzmeler inkıtaa uğramakta 
•e elektrik gözll derhal harekete 
geçerek bir radyo ilet( açmakta 
\'eya kapamakta, bir kitabın 
ıayfa!arını çevirmekte Yeyahut 
da hastabakıcı çağıracak bir zili 
çalmaktadır. 

SON POSTA 

HARİCi 
Amerlkada: 

Bitafaflık Kanunu imzalandı 

Sovyet - Amerika Münase
betleri Çok Gerginleşti 

Vatlarton l (A.A.) - Cumur bat
kana Bıy Ruı.velt, Amerikanın bita
raf bir dnlet olmaeı hakkıadakl 

kanunu imzalamıı •I de•lttlr ldı 
'
1 Bitaraflık projeeial onadım. 

ÇllnkO bu proje Amerika laOkümetl. 
nin H uluıuaua bizi bit harbe ıl• 

rllkleyebllecek her baraktttea ka• 
çınmak huıuıuadakl Jıtetfaia bir ifa· 
dealdir. Ve amacı aa1et iyidir. 

Run·elt, Amertkaaıa harlte ilet 
olacak batka dnletlen kredi açm .. 
11 ve bu tekilde dlter 101lara aa~ 
mamuı lbım ıeldlfial l•a et•lttlr, 

Amerika • Rua~a 
Watlaatoa, 1 (A. A.) - Dıı itleri 

bakanı B. Hull, Amerikan - Ruı 
doıtluk Ugilerlaln dnamıaıa, Ruıla• 
rın, Amerikan dıt ltlerJae karıtma• 
•ak huıuıundakl taalabltlerlnl yerine 
aetirmelerioe kHID olarak batlı oldu• 
tunu ıllylemlttir. 

B. Hali, SoYJet latlkOmetiniA Clçla• 
ell enteraaayonalla bOtln menfi faa• 
Jlyetlni durdurması gerektlflni, akal 
takdirde buaun çok vahim ıonuçlar 
doğurabllecotini ilhe etmittlr. 

B. Hull, Amerikan pro•utosunu 

Biru ıertçe konuıan Amerika Dıt 
Bakanı Hul 

~ ··············································"·--...,..·· 
I' ~ 

Marsilga '~ 
Faciasının 

Muhakeme~l 

Başlıgor 

\ 

Ell• A" Proo•H (Fr•,,,.) 
1 - Kr•I Al•k .. radr'• J1•pıla11 
•alk .. t• ort•klılı il• ••çla •ç 
Hrro•f t•lırar •t•r cH• malak•· 
M•ıl•• t1•rllml1lerdlr. Ba•lar 
bir l••ılz l•lld••• l•zalamıı· 
l•rdır. 

Kısa Haberler : 
§ Parlı, 1 - Kraliçe Aıtrldla 

cenaze töreninde de11is bakanı Plyetrl 
tumlaur batkanıaı •• batkaa muaTlal 
Berard lalkümetJ temıU edeceklerdir. 

Almanyada: 

Yalıudiler Artık Hiç Bir 
Şey Yapamıgacaklar 

Sayfa 5 
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Kavganın Önünü 
Almak için! .. 

Dördilncli Muradın Revana ıldlp 
dönütO tariht• bir kanlı iz gib dlr. 
Batdat ıderi de öyledir anıma ilk 
ridit dnba kızıldı, toy:er Clrperticl 
c in"yetlerle doluydu • 

. _lıte bu kanlı izin çizlldlj"i aün. eria 
bırınde ve Ilgın kaaabaaı önlerinde 
orduya iki ihtiyar •İpahi çıkageldi. 

Bunlar, bir tllrlü ıona erdirllemiyen 
bir anlaıamamaı.lıQ'ın Sadrazam tı. ra
fından incelenmesini lıtiyorlardı. Her 
lklıl birçok anıtlarda bu!unmuı: • 
aayıııa yara almıt ve ünlenmit adam• 
lardı, Ak aaçlarınıD her telinde b r 
ubr macera okunuyordu. Bunda n 
6UlrQ Sadra:ıam keDdilerlnl yanın a 
çatırttı, dertlerini ı8yletti, büyQk bir 
illi ıöıterlp aralarını bulmlya çalıftı. 
Fakat iki alpabl de fikirlerinden oön
mlyorlardı, hükmQa mutlaka kendi 
dileklerin• ıöre nrilmHinl iıtiyordu. 
Çünkü ikiai de kendini haklı buluyordu. 

Sadrazam gQler yOıle, tatla ıözle 
bunları uzlaıtıramıyacağını anlayınca 
ıuratıaı ektiltl, 1ert daYraamıya 
ftltendl, yine bir fayda elde edemed. 
Bunun Oıeriae kalktı, Hllnklrıa yanı
na aitti, maalabatı anlattı, divanca 
iki •lpahlaln dayaıına ıon nrileme· 
me1inin rülGnç gHrGnecetine tOpbe 
olmadıtıadan me1eley• Hünklrın 

llgl göstererek duayı bir ıona erdir· 
nıesl için yalvardı. 

HClnklr, nalr aöal dinlemeyen 
inatçı dHlcaJan buıuruna fetlrttl, 
birlblrlnden ne iıtedilertni ıordu. Bu, 
blr koru iti \dl n laer lkl ihtiyar 
korunun - Karıtık mlru yollarlle • 
kendilerine feçtlflal iddia edlyorlardıl 
Hanklr, 1rllrlltlnGn Hbtbial anladık
tan ıonra fU hllkmil Terdi: 

- Koruyu kardeıçe paylqın, 
gtlrtlllilden yaa f•Çin. 

iki Sipahl birden hayk.,dıl.r; 
- Olmaz, olamaz. Koru mutlaka 

blrlmlzin olacaktır. 
HUnkAr, kızmıt olmakla beraber 

onları yola i'etirmeye H••ımaktan 
geri kalmadı. 

Bu sayede k5tl\r0mler kendi· 
ler:nin yapmasına imkin olmıyan 
lüzumlu bazı şeyleri ufak bir 
hareketle yapabileceklerdir. Bun
dan dolayı da biltlln Amerika 
hastaneleri bu yeni icada son · 
derece alaka göstermektedirler. 

kabul etmiyen Sovyet aota1ınua öoemll 
bir taahhGdOn lnklr edilmul demek 
oldutunu ve bu hareketin her ikl 
Olkenln doatluk Ugilerine Yurulmuı 
vahim bir darbe tetkil ettitlnl ıöyle• Derli•, 1 (A.A.)- ADtika •• ıan'at 

Htrleri ye efyaaa techaenliği bundan 
böyle Yalaudllere yasak edilecektir. 

~·,... , ~ .-..-- ıa-- ... a., __ ,..,.,. __ _ - iyi ımma, dedi, bu daYaaıa 
ıonu gefmu. fytıi ıulh olmaktır. 

lhtiyarlardaııbirl cnap nrdl: 

ispanyada: 

Yine Kavga 
Bir Gürültüde Ölenler Ve 

Yaralananlar Oldu 
Madrit, 1 ( A. A. ) - Komlniıtler 

tarafından beyanoa•e datıblan blr 
fabrika lıçlleri, paydoı ettlklert ııra• 
da gOrOltü çıkarmıtlardır. Zabıta it• 
karışmıtbr. G6ıteritçllerdeD biri 
ölgıilf, iki poliı memuru ne blr ltçl 
~J·ralanmıftır. 

mittir• 

ç. Slovakyada: 

Küçük 
Anlaşma 

Çok Kuvvetli 
Praf, 1 ( A. A. ) - Dıt ftıerl Ba

kanını• flklrlerlal J•H• CHke SloTO 
ıazet..ı. klçlk aalqmaaıa her sa• 
manklad•• kunetll oldatunu, Is 
devlet ara11ada ta• bir ı&lt •• 
dDtO•lf blrlltl buluadufuau 7a11yor 

Edebi 
T•/rlka 

No; 78 

d tiiili - .. ct 
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Fakat bOyllk palasın bu çl
t•kll, baharlı aalonunda barare
timbl teskin etmek için i.ürlü 
ıarap içiyoruz. 

Ve ben bu ıece aarhot ol· 
ınak istiyorum. 

E~ref Bey maıtanıo Uıtllndekl 
çiçeklikten bir beyaz karanfil 
çıkardı verdi. 

Beyaz karanfil, 
Masum sevgi. 
Çiçekliği aradım. lstedltfml 

buldum. Daha açmamıf, ba11 e~lk 
bir aarı glll buldum. Bunu ona 
uzat.ığım zaman gözlerime baktL 

Dedim ki: 
- Çiçeklerin dilini bilyor1u-

•nıı. Konuıalım. 

Başını tığdi. 
Ve bu defa vazodıın bana 

bir ateı alı karar.fil verdi. Benim 
huzlin ve melli ifede eden aan 
illllime neş'ell bir cevap vermltti. 

Guldüm ve kadehimi kal
dırdım. 

- Ateşin, kırmızımn ve onun 
ltaret ettiği mananın ıereflne. 

Nefiı Fraoaıı. ıarabı içimdeki 
ateşi alevledi. 

Eşref Bey ı 

- Kırmıaa, dalma kırmlı..1• 

Diyor. 
CeYap veriyorum. 
- Kırmızı, kırmızı. 
Öz kırmııı. Çftnkll beyazı 

llmitslz ye aan manaıız. Hayat 
kan lıtiyor. 

Yemek bltmlttl. 
ilk viıkl bardağıaı b0taltırken 

caz baıladı. 
Din gec• gllrmemek için kaç• 

tığım da111 uloauna bir fırtına 
ıılbl daldık. 

Her birl dli.nyanıa bir ucundan 
güzel bir kıı geçirmek için lniç
renln bu dağbaıı oteline gelir 
çeıit çeıit inıanlar lniilizl, Ame
rikalı11, Frao11z:ı, Almanı, ne bil .. 
ylm daha birçok ayrı kafada, 
lnaanlar bu aalooda bu muzikle 
aynı baYayı teneffüa ederek gUlO
yor, eilenlyorlar. 

Aralarındaki bağlar Ye uzak· 
lıklar ne olursa olıun bu inıanlar 
hayatlarından memnun yaşıyorlar. 
o kadar memnunlar ki aaadetl 
kana kana tatmak için bu karlı 
dafl tepeaioe kadar çıkmıtJar. 

Bunların ara11Dda benim yerim 

Yahudiler, Alman blkümetl kOltOr 
oduının her ıubeaindeo çıkarılacak
lardır. Bu kararın, mllslıiyenlere ait 
elan k•••• tatbik ediJ•lt baluam•k· 
tadır. 

Buadaa ıonra h\ç bir Y abudt, Al•an 
killtlr Ye Hn'at eHrlerlal ae Htacak 
ae de ıabn alabUecektir. Yahudiler aynı 
samanda kitap teclmealitl de 7ap .. 
mıyacaklardır. 

lran • Irak: 

İhtilaf Yine 
Halledilemedi 
Loaıdra 1 (A.A.) - lr&D - bak aa• 

laımaıhjı, eattGluap nelarlnde 117rl-
1tfere taalluk etmektedir. Irak hlkt
metl bu nehirde 11yrftaefer hakkını 
almalı fikrinde, lran hlk4metl IH 

•• aebrto iki •••l•k•t araııDda tak•lm 
•• Habıbur.larıa krallık tahtını tek· edilmul lcabettitl mlltal&a1111da bu· 
ru •eç•ell meHlealade ldlçlk aa• luamaktadir. Fakat Tahranda yapılan 
lat•aa•• mtıaalt dn·raaaca11 laabe- ıon ıörilımeler 11etlce1lade de blr 
rlal de açıkça yalaalı7or. anlatma elde edllememtttlr. 

herhalde bir haatalak knrtl 
1apmak delil, 11lıhatlmdeD 1ikA-
1etim yok. Ba katmer katmer 
boyah Ye ıalkım 11llam p11lantah, 
auem yerindeki Amerikan kad11t
ları katıla katala gller, doya doya 
oynar, eğlenirken atlamak bana 
dUımeı.. 

Dönllyoruz. 
Renkler, ıııklar, tıpkı cazbant 

gibi birbirine karıııyor, fakat 
tempo bir. Bu tempo kadınlı, 
erkekli bUtUn bu kozmopolit 
aleminin neı'etl ve kabkaha11! 

Ara ılra masamııa uğradıkça 
ıoğuk v:ıkl cazband.n kamçıaı ile 
kııııan vücutlerimizl ıerinletlyor. 

Ne kadar danı ettik. Ne k_. 
dar içtik ve gece ne kadar ller• 
ledl. pek farkında değilim. 

YaJnaz ıönmlye bqlayan elek· 
trlklerln loı bıraktığı aalondan 
zeyke, eğlenceye, dansotmly• ka· 
namamış bir kalabalığın hole 
doaru ıUrUkleoişlni ve bizim de 
bu kafaeye katııtığımızı far
kettlm. 

Asansör tıliyor. 
Sıra bekleyenler lnglllıce, 

Franıızca, Almanca daha ayırde
demediğim birçok dlllerce konu· 
ıuyor ye gl\lDıtlyorlar. 

Eıref Beyin kolundan çektim. 
- Merdiveaden çıkalım l 
Bunu tUrkçe aöylemiıtim. 81-

ılm o tarafa yUrüdUiUmllzll gö
renler petimlzden kottular. Şimdi 
bir y arıt baıladı. 

Geniı buamakları llçor '' 

dörder athyoruı.. Etref Be1 biraz 
ıeriledi. Elinden çektim. 

Peıimlıden yetiımJye çabfaa 
birkaç çifte fıraat Yermeden bblm 

kata çıktık. Çok '"""' ld at .. 
kiler daha llıt kata tırmandılar. 
Lot koridorda 1orgunluktan blrl
blrimize dayanarak yllrDyoruz. 

Viıkl meydanı boı balda. 
Dan1ederkın o kadar hissetmi· 

yorduk. Şimdi artık çdgınhklarını 
g6stermiye batladı. 

Boılukta oda numaralarımızı 
11çemiyoruı. 

27 mi 28 mi 26 mı.. Eıref 
Bey bir kapıyı açb. Kokusundan 
anladım ki yabancı bir oda 
değil. 

Başım dönOyor, göz kapakla· 
rım dtııllyor. Dizlerim kesiliyor: 

Kendimi yatağa bırakıyorum. 
En ıon hiHettlğim hareket 

lıkarpinlerimla ayağımdan çekllltl 
oldu. 

* 
Hummalı, buhranlı bir ıece. 
Bu gece bir yıl kadar uıadı 

bayır, bir saniye kadar çabuk 
geçti. Bu mahmurluk mu, rUya 
mı nedir, hayal aleminde mi 
yaıadım, bir klbuı mu geçirdim. 
Sarhoıluğun ıar'aları mı, ibtiliç· 
)ar, gerglollkli gevıeyiıler ve hep
sinin Uıtünde coıkun •e kanılmıt 
bir zeYkln raıeleri. 

* Kollanm uzun uıun gerildi, 
göz kapaklarım ağar ağır açıldı. 

İlk gördUğltm ıey bana aUlea 
bir çlft ıöz oldu. 

- Zaten iklmb:den biri 61medlkçe 

1 
bu gftrOltG dinmez ki 1 

Dlirdilbcil Murat bu aad duyar 
duymas köplrdQ n haykırdı: 

- Demek oluyor ki bu iti Blllm 
dO&eltecek. Ô1Je ı .. lklnld de kes· 
tlre7lm de ıla diDlemeyenlere beliniz 
örnek olıua. 

ltalya • Habet dan11 da 1avaf 
JH8f böyle blr neticeye dotru 1idi-
1or. Onlar uzlatamayınca hikem du· 
rumunda olaalar köpOrmey• n D8r· 
dGacQ Murabari bir bQkOm nrmeye 
huırla1117orlar. 

Gittikçe genlıley•• dedikodular· 
daa çıkaa anlam t\mdllik budur. 

iL T. Tan 

Benim odamda Eıref Bey. 
Baınnı kaldırdım. Fabt bu· 

ra11 benim odam değil. 
Ôrtlllerl üaUlme çekerek ba· 

ıımı yaatakların ara11na 11kladım. 
Nerede idim ben? 
Akşamın vak'alarını habrla· 

maya çalı11yorum. Fakat hafıxam 
bir noktaya kadar geldikten 
sonra bulanıyor. Bir ı•Y zapt .. 
dememiı gibi. Y aıt•iıo liıtllnde 
ODUR seal: 

- Niçin 1&klanıyor1un GOi· 
1even? 

Y aatıklar arasındaa cevap 
veriyorum: 

- Çıkınız benim odamdan 1 
Küçük bir kahkaha! 
- Bura11 aenin odan mı? 
Ve parmakları 1&çlanmı altın• 

da enıemde dolafıyor. 
- Sizin odanız mı? 
- Oeğllml ya? 
Dün gece bana kokuıu ya• 

hancı gelmiyen oda demek Etref 
Beyin odaaıydı. 

Demek bu gece. 
O kabuslar, rateler, heyecan• 

lar rli'ya değildi. KAbua değildi. 
Sarhoıluğun raşeleri değildi. 

Demek ben geceyi onun oda· 
ıında geçlrmitUm. 

Bu mubakkakb. 
Şimdi baş mı yastıklardan çı· 

karmaya utanıyorum. Parmakları 

enıemi gıcıklıyor. 
Şimdi nasıl kalkacağım. 
Vücudum ateı gibi, kmhyor. 

(Arka .. Tar) 
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(siyaset Aıemı) SON DAKİKA• '1 Atlnadan 
japonganm 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 1 T .. k y 
1 t ·h _ , ur - unan 
?ı· 

1 
a~ b dı Tecim Anlaşması ~.:~ ..... ~ .::ı .. Çini• Habeş işi yeni Bir Çıkmazda Konuımalarda Bazı 

olan aalaıamazlıtı yOzllnden ulualar - Zorluklar Çıkmıı 
kurumunun takındıtı tnurdaa lStOrü s 

1
. t e M ee th e 8 e Atına J ( Özel ) - Yeni bl 

Japonya Ceanredea çekildi H çeki- on m 1 y 
leli de iki aen• kadar bir ıey oluyor. az u iŞ ır tecim anlaımaaı elde etmek Uzer 
Yani kurum mlaakma g8re iki aene yapılmakta olan konuımalard 
tama'mlaamıı olurH, bu çekiliti de uzlaıılamadığındao bu konuıma• 
katiletmlt olacakhr. B b Gebe p 1 d 1 k ·ıdığ· t k Jt14 • 1918 harbiadea aonra, bG· om a 

1 1 
at a 

1 
arın Hl 1 yayın lll ÇI mıt 

yOk deYletler araıında mOatemleke lao de bu, resmi kaynaklardan 
takalmah yapılırken J!!ponyanın da yalanlanmııtır. 
hiaae1lne bOyük Okyanuata birtakım Ayni kaynaklarda yalnız ko-
actalar dOttiJ. Suriye Franaaya, Fllla- ( Bqtarah 1 laci yüzde) nuımalarda bir takım zorluklar 
tin lnriltereye nHıl nrildiler .. , Bu ile aJl..rlaıtarmak yeva durdurmak B t ti B • B lk baıalSıtermit olduğu söylenmekte, 
namına n onun .eldlleri ııfatiyle Yebmlnde bulunanlar, bu weblm• er l i tara ça bunların ortadan 
adalar da, Japonyaya, ulualar lauru•u •• 1 e :gra a ır a an h k f 

manda ifa •tmek tlzere tndl olu•· lerinl blrakmalıclır.,, kaldırılmauaa çalaıılmakta oJdutu 
dular. Japonya kendi i.tetile ulualar lnglltere'nln Hiç Bir.eyden ,. l t Yı ld da llAve edilmektedir. 
kurumundan çekildi, çekilirktn bu 01' an ısı apı ı Konuımalarıo normal bir halde 
adalan ulualar kurumuna iade et- Haberi Yok d d .\.: ..,ı J k d 
m •• i de mantılraa icap ederdi. Etme• '"' evam e ece11• te,,.t o unma ta ır. 

Londra, 2 "":ıel) - Habeı 
di. Etmedikten baıka bu huaU1ta J D •• t B /k D l t • B ••t •• T l J V • ) K 
yOllaelen bir, iki hafif HH terı ter1 mpratorunun verdlii yeni imtiyaz Or Q an 6V 6 l U UR 1.I Brae eDJZe 0500 8585 
mukabelede bulundu. özenle tetkik ediUyor. la,tltere 

Derken, bir gDn ıeldl, uaul hllkümetl, b6yle bir imtiyazdan Muta hık Kaldı Açıldı 
oldutu Ozere Japonyada, uiualar haberi c,lmadıtıaı, buaunla bara• 
kurumunun •andalar komlayo- ber Habeı Impratoruoun Iaıil- Belgrad, 1 (A.A) ·- TOrkiye dıt bakanı Terilk RDıtD Araı ile Atin•, 1 (Özel) - Atlna def. 
nundakl kaaım da, bu adaları t it 1 F il l Roman1a dıı bakanı TitUlesko onoruna baıbakan ve dıı bakanı Sto- t d hw i d h idare edlt tarzına dair ıorguya ere, a ya •• ranıa e an a.- er ar ga, syao an aonra acze-
çekildl, 1arıldiiki Japon1a bu ada· madaa önce b6yle bir imtiyaz yadfnovlç tarafından Yerilen tölenden ıonra Uç deYlet adamı, Yuna• dilip bankalarda bulunan V eolze-

. lara bir haylı ma1raf yapmıf. Fakat nremlyeceilai blldirJUif, Habeı niıtanan Helgrad sefiri Melaıın da itllraklyle, bir konferanı akdet- loe, oğlu Klryakoa ve eski ayan 
yapılan maaraflar, öyle bay111darlık, hökftmetine de ı:mdillk bu lmtl· mitlerdir. Melaa, Yunaniıtan dıı bakanını temsil etmekte olduğundan baıkanı Gonataı Ue Argiropoloıa 
falan, filan itlerinin icap ettlrecetl yazın ıerl bırakdmaıı tavıiJe- konferanı bir Balkan antanb konferıınıı olmuı, bunda antantı ilal• ait kaıaları açbrmııtır. Bu kaıa• 
ıekil ve miktar da defli, ylkll. d b 1 dl 1 1 ö 1 l d h 1 C k 1 d k k b 11a.t k i Ulualar kurumu bihakkıa tlpla•ye ıin • ulunmuıtur. Bunuala bera• en ren melO e er g rnın mUı ve i er e Ye e e tnevrede ta ip ar a pe ço ta Y • çı mıı H 
dütmDı ve japonyanın bu adala•da ber, Habiıtan hllkümetl bu imtl- edilecek hattıhareket kararlaıbralmıı, mutabık kalınmııtır. de albn miktarı memurların tab-
tahklmat yapm .. ıodan ltkilleaerek bu yazın Uç yal 6nce verilmlı oldu• f tahmin ettlii kadar değildir. 
maarafların mahiyetini izah etmHial ğunu ine ılrmektedlr. ransada Büyük Manevralar 
iatemı .. Japonya, bir ... e evnl A Gı·rı·tte Yenı· Bı·r aorulao aualla CHabını timdi Yeriyor merlkanın Bltaraflllı Teh· 

Ye bu paraa•n e•d••trı .. ekoaomık Hk•r• Mı ou,u,or? Orduda Bey· gı·r Yerı·ne Ayaklanma Mı? inklıafat netlcHI aarfedllmit olduju• 
nu bildirjyor. Vaıiagton, 1 (A.A.) - Habe-

8uaun bulclade iae, japoaya, fistanda bir Amerikan • lnailız M •• K 1 ı 1 Atlna, 1 (Özel) - iç bakag. 
lagiltere ile Felemenk .. diter t.uı kumpaayaaına imtiyaz Yerllmeal, otor u anı ıyor lıtına Giritten.gelea telgraflarda 
Uzak Ş1rkta toprak aahibi olaa burada endiıeier u1andırm11br. adadaki lıçJler me1eleainln yine 
devletlere baı Yurmuı .. bu toprakta ÇünkO hllkfımetin, gUnln birinde Reymı (FrMDıa) 1 - BoyUk manevraların mllmeyyiz vaıfı, bundan aaleyanlı bir hal aldığa ve ıenel 
!:i~~ı~. muhaciri yerleıtlrilmHlnl iate- bu ıirketln menfaatlerini koru· aonra kat'lyytn beyrJr kullanılmamaaı olacaktır. Piyade fırkalarma bir ıre• çıkmak ihtimali oldutu 

Görül O yor Jd mllyonluı fıf ap mak için harekete geçmek •ec• motörlerJ.. mtlcebheı elemanlar refakat ettiği albi ıllvarl fırkaaı da bildirilmektedir. 
edebilecek reaiılikte olan Mançurya burlyetinde kalacajı ileri ıllrOlli- tamami1l• mot&rleıtlrilmlştir. Yabancı ıUbaylar, buglln Reymse gel· Yunanı·standa Bı·r 
toprakları bile Japonyanın lttihaaıH, yor. Halbuki bu hareket, Ameri• miılerdir. 

e~r ~ ~n~~ d~ru 1~" b~bl~nffik pre~~·~bn• -~----------~~~~~--=~~------ıeliyor ye uıualar kurumu, bu maa- d Dl ft B y Jd Casus Şebekesı· ura 11.arııaında aeyirel kalıyor. Onun ır. ter tara an Dıı Bakam • •• M •• 

ltalya-Habeı .. ı.ıarnulıtı 6alndekl Hul, Meaeleyl tamamUe aalama• ır 1 on umu Yakalandı 
durumunu da yakında gBrecetiz. Çok d•kça hDkftmetln hiçbir karar 
birı•y kalmadı, nlha1et birkaç Yeremlyeceğinl ı&ylemiıtir. Fakat, 
l'On.- 8Dreyya. bitaraflık prenıipinden hiç a7rıl• 

Çerez Kablllnden 

Tufan 

Doktor Abdullah CeYdet bir gün 
ulemadan bir sat ile din tarihi üze
rine mübahaıaye giritmişti. 
Hoca, twinı anlatıyor, onun ıaik 
ve sebeplerini uzun uzadıya izah 
ediyordu •. 
- O zaman, diyordu.. losanlıtın 
ıapmış bulunduğu fısk ve fucfıru, 
fitneyi baıtırmak, ln1aolum fevka
lade bozulup tefesıtih etmlı ahli
kıyltını iııJah etmek mümkün olı· 
madığıodao, Cenabıhak beıeriyeü 
kökten temiılemeyi munfık bul
dular n bu makıatladır ki tüfaa 
oldu .. 
Doktor Abdullah Cndet, sllümıe
yerek, bocaaın aözlloü keıtiı 
- Ve, dedi, bu ilk tufanın uıl 
maksadı temin etmediğini ve hiç 
bir ite yaramadığını gördüğü için· 
dir ki, Allah, ikinci bir tınan 
daha göndeımeye lüzum görmüyor! 

Tıjlı 

33 Çocuğu 
Olan Baba 

Gedls, (Ôzel) - Kuabamızın 
Alhnkuı köyUnden 43 yaılarıncla 
Ye 1,95 boylu marangoz deli Ha
lip'in ıimdiye kadar 33 çocui11 
olmuıtur. Bunlardan 21 l 6lmOı, 
12 ıi sa2 kalmııhr. 

Bayındırhk Bakanı 
Doğu illerine Gidiyor 

Ankara, 2 (Özel) - lıtanbul
dan buraya dönen Baymdır!ık 
Bakanı Ali Çetin Kaya iki gUn 
ıonra doğu l!lerinde b'r inceleme 
gezisine çıkacaktır. 

f elefonda Ça ışına Saatleri 
Değiştirildi 

Hllkfımet idareaine ıeçen Te· 
lefon f°rketlnde çalııma saatleri 
değiştirilmiıtir. Memurlar it ba
flna aabah ıekh buçukta gele-
cekler, akıam beı buçukta çıka· 
caklardır. 

mıyacak olaa Amuikanın, bu 
yeni imtiyazdan dotacak mahıu .. 
lar kar111ında kumpanJayı ıiyaıal 
balı: d • tutmıyacatı ıöyleaiyor. 
Franalz Gazetelerl lngllte• 

reyi itham Ediyor 
Pariı, 2 (Özel) - Habeı ı .. 

pratorunun .erdiği yeni imtiyaz 
yeni zorluklar doğuracak malıi· 
yettedir. Gaseteler, lngiltere 
hUkumotinln bu imtiyaz lıinden 
daha eYYelden laaberdar bulun• 
duğunu, bu ıuretle lnıiltere tara· 
fandaa ltalya hakkında alanmalr 
teklif edilen zecri tedbirler pren· 
aipiae yine Inıiltere tarafından 
darbe ladirildltlai ileri ıllrllyor
lar. Eko d6 Pari, lnalltereyi it• 
ham ederek diyor ki: 

uzecrl tedbirler tezine ciddi 
bir darbe vurulmuştur. lngiliz hl
kümetl tarafından verilen tllkran 
değer inançlara retmen, zecri 
tedbirler tatbiklul lıteyenlerin 
bitaraflığından çok kolay tllphe 
edilecektir.,, 

Övr Gazeteal De föyle 
Diyor 

Ôvr diyor ki: 
"Londra'nın ı6zllnden ıllphe 

edilmemekle beraber, lngiliz me-
murlarının, uzun zamandanberl bu 
itlerden habersiz olduklarına da 
ihtimal Yerilemez. Eğer Rickett, 
HRbeı lmpratoruna ''bunu imza· 
lamazaan.z, lagilture gayretleri· 
nize karıı kayıtsız kalacaktır.,, 
Demek kuvvetini kendiıinde bul· 
mamıı olsaydı impratorun böyle 
bir imtiyaz bağıolamıya razı ola· 
cağını tahml ı etmek zor olur. 

Pöti Jurnal diyor ki: 

. 
Bundan on yıl önce kurulan 

Ortak6ydeki Şifa Yurdunun don 

onuncu yıl dönOmO tamimi bir 

törenle kutlulanmııtır. Bu mUna• 
1ebetle Yurdun mOe11iı ve direk· 
tiSrll Dr. Aıım Onur bir ı6yley 

Beled~qeler 
Bankası 
Huıusi idarelerde de 

Avana Verilecek 
Ankara, 2 - Belediyeler ban· 

ka11 nizamnamesinin bazı mad· 
delerinin değiştirHme&lne dair 
n:zamname Bakanlar Kurulunca 
kabul edilmlıtir. Yeni değiıikJiğe 
göre banka bazı ıartlar dahilin· 
de Husu~i ldarelerede kısa veya 
uzun vadeli avanslar Yerebile
cektir. 

••Jmtiyazın zenginliği, anlaşmaz· ............................................................. . 
hğl'l aııl mahiyet' ni Hydınlatmak· zar an bugün daha biiyüktUr. 
tadır. Bu, petrol harb:nin yeni Habe,ıstanda 

bir ene.,idir. Adisababa, ı (A.A) - HUku· 
Hümanite ıazetesl de dl - met, ahıaliyi sükunete davet et-

yor ki: 
"lngiltere vo (tal~ a karıı kar· miş ve memleketten çıkmak is· 

şıyadır. iki emperval zın Habe· tiyenlerln hapis ve mallarının mü-
ş:stana el koymak için yarıııyor- sadereıi ile cezalandırıiacaklarmı 
lar. Harp tehlikesi dUnkllne na• ilin etmiıtir. 

Yermlf, IODra bir aırdeapartl 
eğlınceai Japılmııhr. Kalabalık 
bir da Yetil kiti Hinin iıtfrak ettlji 
bu •ilence çok gUzel olmuıtur. 
Bu ııhbat mu.,uaeılne hayırla 
itler dileriz. Reıimde daYetlUer
den bir kıımını görllyorsunuz. 

lngiliz V eliahtı 
İstanbul' da 

Yunaniıtandan Sonra 
Buraya Geleceği Tekrar 

Haber Veriliyor 
Atına, 1 ( Özel ) - Yakın 

dojuda özel bir gezi yapacak 
olan foglUz VeJiabdi ile Prens 
Gluçester'ln Atine, Korfo ve 
Akdeniz adaların1t uğrayacakları 
Ye Yunan'standan sonra lstanbula 
da gidecekleri Londradan bildi-
rilmektedir. . 

Son Poata (ltu haberi birkaç rlln 
eYval Sofya muhabirimiz nrmiı Ye 
biıde yazmııtık. o ıaman bazı rayret
keı arkadaı lar, hiç tahkik etmeden 
maaa batında tekzibe kalkıtmıılardı.] 

Yugoslavya Kabinesi 
Be:grat, 2 (A.A.)- B. Branko 

KaJoudjeritch, posta bakanlığına, 
B. Mihet de Nezaretsiı bakanlıja 
tayin edilmitUr. 

Atina, (Özel) - Bugün Atlaa 
telefon ıantralında hudut kıt' ala• 
rlle muhabere etmekte olan bir 
caıuı ıebekeıJ yakalanmıştır. Bun• 
lar komGniıtlerden mftrekeptir. 
Şiddetle tahkikat baılamııtır. 

'Arnavutlukta Ölüın 
Cezaları 

Yeniden Dört Kişi Ölüme· 
Mahkum Oldu 

Tiran, 1 (A.A.) - Fierl divanı 
harbı, d&rt kiıiyi idama, 23 klılyl 
mlebbet hapsfll Ye J 1 klılyl de 
20 Hne hapıe mahkum etmiıtlr. 

Güreşirken 
Bir Rum Genci E eynlne 

Kan Hücumlle Öldü 
Beyoğlunda e1ld Venedlk 

ıokağında bakkal Dlmltrinin 
otlu V asli, kendi yatında Salih 
adındaki arkadaıile gDreılrken 
J•re dtııerek bap tatlara çarp
mıı, biraz ıonra da dimağ nez
flnden &lmüıtUr. Zabıta hldiaeye 
el koymuıtur. 

lpar Yatı Marmarada 
Fırtınaya Tutuldu 

Moda denizcilik kulllbUnOa 
lpar yah, içinde on sporcu ile 
Plre1• muvaffakıyetli bir 1eyabat 
yapmııtı. Dun ıehrimlze dönmesi 
beklenen yat, fırbna yUıllndea 
Marmara adasma sığınmııtır. 

Beykoz Sırtlarında 150 
Dönümlük Arazi Yandı . 

Cumarteai gUnll öğleden ıonra 
Beykoza 6 kilometre uzakta He
kimbaşı çiftliği cıvarmdaki fun
dalıklardan ateı çıkmışbr. 

Sert esen rtıııArdan y2ni•D 
birdenbire genlolemlı ve 24 saat 
ıUrdUkten ıonra ıönduriiJmUıtt r. 
yanan yer 150 d\Snüw uhmla 
edilmektedir. 
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Hava Kurumu Maçları 

Taksimde Dün De iki Mü
sabaka Yapıldı 

Güneş Ve Galatasaray Kazandılar . 
Hava Kurumu heaabına yapı• -··-·"-······=-·- ---·------, 

lan futbol kupa maçlarına dlln dı K'u•·r·k 
Taksim Stadyumunda de•am ıdH· v 
dl. Bellibath kulUplerlmlzln fttlrak Yar ı-.:ı 
ettiği bu müsabakalar nihai ıtın· r 
lere doğru gittikçe kuvvetll bir H ---- J tıkil almıya baılamııtır. Dnn ava Sert Olduğu çin 
Galateaarayla, Şiıll ve Gllneılı Yapılamadı 
Kurtuluı araıındaki maçlar btlyllk lıtanbul Denizcilik heyeti ta• 
bir merakla takip ıdllmiıttr. rafından tertip edilen kUrık ıam• 

GUnUn pazar olması dolayııllı plyonaıı maçlarının iki mühim 
ıtadyum her gUnkUnden kalaba· mUıabaka&1 otuz Atuıtoıta yapı• 
lıkb. Saat 3 de hakem Samlnln lamadığı için dUn kanlıca tahfl· 
idaresinde GUnef • KurtulUf ma• )erinde icra edilecekti. 
çına ba,landı. Daha ilk dakika· iki gllndenherl ılddetll Hen 
lardan itibaren Kurtuluıun, rakibi poyraz dolayısile dUn de bu mll• 
karıısında çok ıaif oldup 1ıs1e aabakalar yapalamamııtır. 
çarpıyordu. HAldmlyet alan GUneı Denizcllik heyeti kürek ıam• 
takımı ilk deYrıde arka arka iç plyonasının Uç çifte ile dörtlük 
gol yaptı. kıllıik yarıılarını önUmUıdeki 

ikinci denede rUzglrı arkaıına GUoün galiplerinden Gihıeı takımının Pazar gUnil Y enlkapı uhillerlndı 
alan GUneıliler temamen hakim • blrkao oyuncuıu yapacaktır!. 
bir oyun oynadtlar ve attıklanUç ~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

gole mukabil bir ıol yiyerek 
neticeyi 1·6 kazandılar. 

GUneı takımı ıu kadro Ilı 
oynadı: 

Corcoviç, Faruk, Reıat, lımall, 
Rııa, Celil, Rebli, Necdet, Raalb, 
Salahaddin, Celil.. 

Bundan ıonra aaat beı• çey· 
rek kala hakem Sadrlnln ldar .. 
ıinde Galatasaray • Şlıll maç,pa 
baılandı. Galatasaray ıu ııkDdı 
çıktı: 

Necdet, LUtfü, KadrJ, ibra• 
hlm, Fahir. Doğan, Danyal, Faıd, 
GUndUz, Münevver, Necdet. 

Rüzgarı arkaıına alan Gala· 
taaaray daha ilk dakikalarda hi• 
kim bir oyun uynamıya baıladı 
ise de rUzııAr Hzeriaı çahıma11 bU· 
tUn bu hücumları netlceall bara· 
kıyordu. 

Anupa turnesinden dlS-
nen Galatasarayıo dUığOn 
bir ıekilde yaptığı hücumlar 
uzun paslarla Şlıli kalealnde top
lanıyor, Kalecinin cidden fedakar 
oyunu birçok fırsatların kurtulma• 
ıına sebep oluyordu. 

ilk devre Galatasaraym hlklm 
oyununa rağmen golıllz bitti. 

ikinci devrede Galataaaray 
daha canlı oynamıya baıladı. 
ÜıtUıte yaptığı hücumların birin• 
de lbrabimden Gündüze alden 
top, güzel bir yuruıla Şitll kale· 
ılne girdi. 

iki taraf bu sayıdan ıonra da· 
ha canlı oynıyor, oyun . asamı ıu• 
rette ıert oluyordu. 

Bu arada Münevverin, GUn· 
düzün cidden güzel ıntleri direğin 
kAh yamndaa, kAb tlzerinden ae· 
çlp gidiyordu ... 

Oyunun sonlarana dotru MU· 
nev•er sakatlandı Ve Galataaaray 
On kiti ile oynamlya baıiadı. Bu 
auretle deYam eden oyun Galata· 
•arayın (1-0) galibiyetilo bitti. 

lzmirde Şarpi Y arııları 
lzmir, 1 ( A. A. ) - Türkiye 

birincilikleri şarpi yarıılarana dün 
d devam edilmiştir. Dilnkn ya
rışta birinci gelen Demir Turgut 
yine birinciliği alarak 138 puvanla 
Türkiye birincisi olmuıtur. Şeref 
( lataubul ) ikinci, Rlf at ( lzmir ) 
UçUncUdür. 

DUnkU yarıılarda Eşref ikinci, 
Refik üçlincU gelmişti. BuaünkU 
yarışta Refiğin dümeni kmldığı 
için yarııı terketmi,tir. 

Yurtda Spor Haberleri 

Edirne, Konya Ve Simav
.. da Maçlar Oldu 

... 

~dlrne ıpor takımına bağlı gtn9ler bir arada 

Edirne (Özel) - Mimartlnan 
Edirne1por takımları ara1ında bU· 
yük bir futbol maçı yapdmııbr. 
Birinci devrede birer gol yapan 
takımlar, ikinci devrede tekrar 
birer ıayı yaparak lkl ikiye bı· 
raber• olmuılardı. Son dakikada 
Edlrneapor bir sayı daha yaparak 
maçı Uç lkl kazanmııtır. 

Konya da 
Konya (Özel) Konya atletizm 

blrinclliklerl muvaffakıyetle yapıl· 
mııtır. idman Yurdu aayı heaa• 
bile ıampiyonluğu almııtır. Sa· 
hanın !Uzumu kadar dUzgUn ol• 
mamuı dereceler üzerin• çolı 
tetir yapmııtır. 

100 metrede Yusuf l 1.8, 400 
metrede Nail 57.2 gibi lıtlkbal 
için iyi derece yapan atletlerdir. 

Simav 

SlmaY (Özel) - HalkevJ spor 
ıubesl tarafından bUyUk bir spor 
gUnU yapıldı. Uzun zamandır ölU 
bir baldo bulunan Simav ıporu, 
Halkevlnln açılmaılle birdenbire 
canlandı. Yapılan mU1abakalar 
Umlt verici bir ıekildedlr. 

Adapazarında 
Adapazar, 1 (A. A.) - Hava 

kurumu menfaatine idman yurdu• 
Sakarya spor yeni ay ve gençler 
birliği futbol takımlara ara1ında 

bir turnuYa maçı terttp olunmuıtur. 
Maçlar Oç hafta ıilrecek ve 

ilk maç yaran idman yurdu • Sa· 
karya ıpor, Gençler birliği· Yeni 
ay takımları arasında yapılacaktır. 

Turnuvanın ııalibine Hava 
Kurumu tarafından bir kupa, 
maçlara giren dört kulüp takımı• 
na da AtatUrk'Un bUstlerindın 
birer tane verilecektir. 

Simnda canlı bir ıpor &eıabürU 

Dünkü maçta Kurtuluı kaleılD.e gol olurkeıa 

At Koşuları Tamamlandı 

Dün V elicf endi de Bin
lerce Seyirci Vardı 

Sülün Adındaki At 
lkrallıiye Fa~la 

1000 Liradan 
Kazandı 

Yaz meniml at yarıılarımn 
altıncısı ve ıonuncuıu dün yine 
Vellefendl çayırında yapılmııtır. 
DUn koıunun ıon ye lSnemli gü· 
ntl için Veliefendl çaym, geçen 
kaftalara niıbetle daha kalaba!ık 
bir seyirci kütleailı hıncahınç 

dolmuıtu. 
DUnkU yarat geçen haftaki 

yarıılardan çok daha helecanlı 
olmuıtur. Bilhaasa geçen haftalar 
koıularda lraıanan atların bu haf· 
ta da kazanma11 dliıUnülUrken, 
bunların, ikincillj'l ıöyle dur1un 
OçOncUlüğU bile kazanamamaları 

aeyircllerin helecanlarını bUsbU· 
tDn arttırmı't r. 

Tam 1aat 15 de birinci koşu• 
ya if tirak edecek olan atlar mey• 
dana çıkarıldı. 

Birinci Koşu 

Birinci koıu Uç yaıındakl 
yerli yarım kan lnglllz taylara 
mahıuıtu. MesafHI l 600 metro 
olan bu koıuda birinciliği Rnste• 
min (Ayhanı) iklncilfil Salih An· 
karanın ( Semiumiı ) i ve Halim 
Ayamamaoın (Bora)ıı UçUncUIUill 
kazandılar. 

ikinci Ko'u 
Üç ve daha yukarı yaştaki 

ballı kan lnalliz at ve kıaraklara 
mahsus mesafeıi l 800 metro olan 
bu koıuya alb at lıtirak edecekti. 
Fakat prenı Halim bu poıuya 
(Romflon) ismindeki atını ıokmadı 
•• koıu beı at ile yapıldı. Bu 
koıuda birinciliği Akif lıtanbulun 
(Bekir) ı, lklnclliğl Prenı Halimin 
(cburbara) ıı ve UçUncUIUğü yine 
Akif lstanbulun (Gazbadalya) ıı 
kazandılar. 

OçUncU Kotu 

Bu koıuya "lnönO koıusu,. 

adı verilmişti. 
1000 metre gibi mesafesi az 

iki yaıındakl 1 halis kan İngiliz 
taylarına mahıuı olan ve yalnız 
dört tayın ittirak ettiği bu koşu 
ıon derece helecanlı olmuttur. 
Bu koıuda birincillil alan Ali 
Çınarın iki yaşındaki ( SUlUn ) 
lımlndeki tayı birinci ikramiye 
olan 1000 liradan baıka 
bu koıuya ııireo hayvanlar için 
verilen duhuliye ücretlerinin mec• 

muunu da kazanm_ıfhr. lklncllltl 
Salih Ankaraoın (Ünll1ar) ı Uçlln· 
cUlüğU do Ekonomi Bakam CelAI 
Bayarın (Oktay) ı kaıanmıılardır. 

DördUca Kotu 

Dört ve daha yukara yaıtaki 
yerli yarım kan at •• kısıraklara 
mahaua ve mesafesi 300 metro 
gibi çok uzun olan bu koşu çok da 
hayb zevkli geçmittlr. Koıu baı· 
lamadan evnl yalnız ıeylrcllor 
değil, atların sahipleri ve bu itin 
ehli olanlar hlle hangi atın birinci 

geleceğini kestiremiyorlardı. ÇUn· 
kil bu koıuya lftlrak eden atların 
çoğu birçok yarışlarda birinciliği 

kazaqmıı ve birçok ikramlyelt!l" 
almı,..iardı. Nihayet aaat 16,45 de 
aeklz at &abaya çıktı ve güç hal 

ile hizaya giren atlar çıkıt 
memururu Sabrlnfn havada sal
ladığı kırmızı bayrağı yere indir· 
mesile atlar, yaydan fırlıyan ok 
gibi ileri atıldılar. Koıuyu tamaıın· 

Jamak için atlar bir buçuk tur 
yaptılar Ye tribünlerin önünden 
geçerken halkan coıkunluğu hu
dudunu aımıfb. Bu arada tribün· 
ler de boıanmıt ve halk parmak· 
lıkların önüne doğru hUcum et• 
mitlerdi. Bu sırada pek geride 
kalmıı olan Salih Ankaranın (KU· 

çUkklaaı ) koıudan çekildi v• 
bu mUbim koıu ıu suretle netico• 
lendlı 

Birlncl Fahrinin ( Bozkurd) u, 

ikinci Ahmedin (Ceylan) ı, Uçünc:U 
de Sadettin Bursanm (Ay dm) ı. 

Beşinci Koşu 

Dört ve daha yulcan yaıtakl 
yerli yarım ve halis kan Arap 
at Ye kısraklara mahsuı ve me• 
safesi 2800 metre olan bu koşu 

dördUncU koıu kadar önemli ol· 
muştur. Bu koşuda birincili. J 
Kemalin ( Al den it ) i , lkincili• ·i 
prenı Halimin (Poruj ) u, UçUncU• 
lnğU de Emin yüzba~rnın (Necip) i 

kazandılar. 

Gelecek seneki yarışların daha 
mükemmel olması için alakadar· 

lar daha şimdiden ehemmiyetle 
işe baılamak kararmı vermişlerdir. 

Cemal Doöuştane"' 



Badıköyde Mab kkak 
Bir Deline Var 

Yazanı Hatice Hatip -37 - 2 • 9. 938 

Bir Gece Yarısı •• Ana Kız En Derin Uykularındadır Aşa
ğıdan Hon:ıurtulu Sesler Aksetmeye Başlayınca ••• 

Belkıı Hanım içini cektL 
- Ah çocuğum, deli ıf bl bir 

baldeyim bir tllrllt. •• 
- Çok müteessirim hanım· 

efondi ..• Fakat. 
Muhavere yine Klmrana lntl• 

kal ediyordu. Ve Umia Ômerln 
1ert, ıert bakan g6zlerl kUfısın
da birdenbire yutkunarak ıutu .•• 
Gözleri şaıkınlıktan biraz bOyO
müş \:e bakıoı adeta sabitleımiıti. 
Bir mUddet menuauzluktan 11kıl• 
maş dört bir tarafına bakb, sonra 
bir ıey söylemit olmak için .. 

- lstanbulda acayip vak'alar 
durmadan çoğalıyor, dedi, ~eçen 
ay L:zim hizmetçinin eYindon ıu 

klipUnU çalmıılar. 
Bu ne mUnaaebetaiz bir IAkırdı 

ldi. Kamranm kayboluıu onun 
düşüncelerini ziocirlemit H bu 

•uretle hizmetçi kazın eYindın 
acayip bir ıurette kaybolan su 
kUpUne kadar ılirUklemlıtL 

Bu çok mUnaaebetaiz bir ıey• 
jdi. Adeta uyıısızlık, aaygısızlık 
•ayılmasa bile hiç olmaıaa ıer• 

femlikti. 
Ve Ömer hiddetine rağmen 

jlayriihtiyari glllOmaedi: 
- Ne su kUpll, LAml Bey? 
Kendi de yaptığı mllnasebet-

'lzl iği hemen anlamııtı ı 
- Geçenlerde bir ıece ..• 

J'ialiba bir ey kadnr oluyor •• 
~izim hlımetçlnln annesi ile kız 
Jıardeıi evlerinde uyurlarken 
pıağı katta itittlkleri bir aUrUltll 
Jle uyanırlar Ye .•• 

Ve Laml blz.metçilerlnln an• 
fesinin evinde geçen hadiseyi 
ıjızun uz.un anlattı. Belkıs Hanım 'tç sıkmtısı ile " Ne aaçmacı ço• 

uk,, d iye dUtUnUyor, fakat ne-
aketen: 

.. - Çok muakla ıey diyordu. 
. - Yok hanımefendi dedi da-
lın hldise merakla değll fakat 
~onra meraklı olan bir ıey var. 
T;OnkG bu kUp ISyle bizim bildi· 
, imiz gibi lAalettayJn bir kUp de

lil ... 
Ömer dayanamadı yarı fıtlJı. 

~n ve yari ıska: 
' - Demek Haleti Ye huıuıt· 
teli olan bir kUp. 
\ Diye tekrar gUIUmsedl. 

O. evet hem asaleti hem de 
~ususiyeti olan bir kUp aıaletl 
;olan bir kllpmllş çOnkO bu kUpU 
!/\bmet paıanm hanımı bizim hlı
r,ı-ıetçinin anneaine vermft. 

Muhataplarının biraz ıaşkın 
ve münekkit nazarları altında 

'(pıtseleyl daha faz.la izah etmek 
'lLtiyacını duydu: 

- Efendim Ahmet paıaoıu 
hanımını tanır mısınız? 

- Hayır oğluru. 

- Biz çok iyi tanırız Hanım 
Efendi Pckmezoğlunda Bahariye 
caddesine pek }'akın gii· 
zel Hr kötkleri vardır. Güzel 
bir bahçe gUıel bir köşk 
A hmc.t Paıanın vefatından eYvel 
Hanımefendi bu bahçede kuru· 
muş bir ağaç kntüğli varmıı 
onu yerinden çıkartmak istemiş. 
Ağaç ki' tüğü amma kocaman 
bir ~ey onu } erinden çıkartmışlar. 
Fakat tam çıktığı zaman ağacın 
lcöl:ilnün a!tından sone uz bucaksız 

den kalma bir kuyu... Ba 
kuyuyu temlıIIJ or diye arattmrlar
ken içinden bir kaç tue bakras 
çıkmı1-. Hanım da bunlan kul· 
lanmak için kalaya Termit an
lıyor muıonu. •. Kimbllir kaç yh 

oturuyordu. Geçenlerde hanıme• 
fendi yanan köıkteo kalan duvar 
enkazım temel taılarım aatmıya 

kalkmıı.. Onları tattığı glln de 
bizim hizmetçinin annesi orada 
çamaıır yıkıyormuı temelleri ka· 
zılırkeo.. O harabınio bir tara· 
fanda eakl bir kOp meydana 
çıkmıı pis eskl blrıey. Hanımefen· 
dl kUpU atacakmış •. Fakat bizim 
hizmetçinin anneıi: 11Atmayınız,, 

diye yalvarmış getirmiı eyine; 

11ne1Jk kıymetli Hulerl kala1a 
••rmlf ne buyurulur ef endlm. 

- Hakikate• bnyn bir bata. 

- Hata da ılSa mil efendim 
derkea bundan beı Hne •••el 
kaılcOn harem tarafı yanmııtı. 
Hanımefendi de selamlık tarafında yıkamış. (Arkası var) 

Mükafatlı 

Çoban Mı, 
Anketimiz 

Dinarlı Mı? 
Diyorlar Ki: Galebe Dünya Şampiyonu 

Dinarlıda Kalacak 
Birkao ıUn sonra yapılmruıı mukar
rer Çoban Mehmet - Dinarlı Meh· 
met güreş mileabakasına ait oku
yuculanmız *arahndan g önderilen 
tahmini cevapları neşre devam 
ediyoruz; 

İstanbul hapleaneelode 
Ali: 

Süleyman 

İstanbul hapisan'!ıinde Sübyan ko
ğuşunda H ilmi Çatlıyanı 

- Çoban Meh· 
met Balkan ıam· 

piyonu, Dina rlı 

Mehmet ise dOn· 

ya şampiyonu• 

dur. Bu sebeple - Yarın bu• 
gftoO yıkar, ge· 
len gelmi şi ye-
ner, Öyle zanno· 
diyorum ki, ıar
ıılmaz bir lra· 
deyi ncfı'ndo 
toplıyan Dinarb 
Mehmet, dünün 

Dinarla Mehmet, 

Çoban Mehmedi 
bJr tutuşta yenecektir. 

* Zonguldak orta okulu Sühaı 

- Çoban gnlip gelecek. 

* 
pehlivanı olan Çoban M-hmedi 
yenecektir. · 

latanbul bapi· 
eentainde Arnavut· 
köylU Dimitrl; 

* Buna Hoıkadem mahallt1i Böoık9l 
ıokak No. 4 de Fahrilnnisa: 

Dinarla 
Mehmet, Çoban 
Mehmedi tuttu· 
iu ıibi bir elma· 
gibi yere vura• 
caktık. 

- Dinarlı MUlayimo yenildik· 
t•n ıonra, elbette Çobana yeni· 
lecekUr. 

1 
•. 

"loa Posta,, nıa MlkAlatıı Aaket KapoaaM 

KiM KAZANACAK ? 
Dlnerh Mı? • • • • • • • • 
Çoban Mehmet MI ? • • • • • • 
Adres • • • • • • • • • • 

[ Emllk ve Eytam Bankası ilinları 1 

Pazarlıkla Ve Taksitle 
Satılık Arsa 

Eıaa No. 11 
646 

MeYkli Ye Nev'i Depozito 
lıtanbul DlYanyolunda Binbirdirek ma• 
hallealnde Klod F arer caddesinde 236 
Ada 23 Paraol ıayıla 241 metre mu• 
rabbaı arsa. 964 Ura 

Mevkii yukarıda yazılı ana paraaı 8 takıltle ödıamak üzere 
pazarlıkla satılacaktır. Geri bırakılan 1 takıit için falı ve komlıyon 
alınmaz. lıteklilerln 5 Eylül 1935 Peraembo aUnD Hat onda ıube· 
miıe aelmelerl. "213,, (H.l.) 

Esaa No. ıı 
165/22 

~ .. 
Kiralık Emlak 

Mevkii ve Nev'i 
Galataserayda Anupa P11ajında 22 
No. lı dUkkln. 

115 Meksube Teş•iklyede Hamamcı Emlnefendl ıoka• 
ğmda eski 3 mükerrer yeni 19 No. la 
Teşriklye Apartamaaının 5 No. b 

Depoıito 

103 Lira 

Dalreıi. 57 Lira 
b 'r kuyu çıkmış... Hanımefendi •.• 
Eir bo lan kul usu eaki devirlere 
e.t kin.b.iir k10ç uır evvel• 1 

Yukarıda yazıla yerler bir yahut Oç Hne mOdd•tle kiraya Vft!' 

rllmek üıcre açık arttırmaya konulmuıtur. isteklilerin 12 Eylül 1935 
Perıembe &UnO ıaat onda ıubemiı.e ıılmelerl. "215,, (H.l) 

Pazerteal 2 EylUI 
Istanbul - 18,30 Bayanlar 

İ< ·n jimnastik dersleri, Azade 
"ı .rcan, 18.50 Fransızca dera, 
19, 10 plik nııriyatı, 19,SO Ru
men halk musikisi, Etıtegaço 
orkestrası, 20.20 son haberler, 
b orsalar, 20.30 Bedriye TüıUn, 
'l ürkç• sözlü eserlor, radyo caı 
ve tango orkestraları, 21.35 Son 
haberler, 21.45 KAzım, keman 
solo, 22 plak neıriyatı. 

Viyana - 17.10 keman, plya• 
no ve ıan musikiıi, 18.05 fıkralar 
Yo konuımalar, 18,35 gramofon, 
19.05 konuımalar, haberler, hava 
rapQru, 20.15 gramofon, 20.55 
konuşma, 2 ı. 15 gramofon, 22. 05 
senfonik danslar. 

Budapeşte - 17. 15 Gençlerin 
zamanı, 18.05 piyano ye klArnet 
konseri, 18,35 konferanı, 19.05 
cazbant takımı, 20.05 konferans, 
20.35 ıan konaori. 

Sah 3 EylUI 
lıtanbul - 18.30 Almanca 

ders, 18.50 danı musildıi, plAk, 
19.40 haberler, 19.45 Ege caz, 
20.15 konferans, 20.30 ıtUdyo 
orkeatrası, 21 radyo caz ve tango 
orkestraları, 21.35 son haberler, 
borsalar, 21.45 ıehir tiyatroıu 
artistlerinden Galip, konuşma, 
22 plAk neşriyatı. 

Viyana - 17.10 gramofon, 
18.05 dama müsabakası , 18.20 
halk hRyatından sahneler, 18.35 
ıarkılar ve opera parçaları, 19.05 
ulusal yayın , 19.30 konuşmalar, 

20.05 haberler ve hava raporu. 
Bed in - J 7.05 mh:ah1 ıarkı· 

lar, 17.35 gençlerin zamanı, 18.05 
Königsbergden, J 9.35 konu§ma, 
20.05 şan konseri, ıo.35 radyo 
ıergisine dair. 

Budapeıte - 17.15 kadın: aran 
zamanı, 18.05 gramofon, 19.05 
konferans, 19.35 ıalon orkestrası, 
21.05 konser Sen· Senin eserleri, 
22.35 haberler, 22.55 Çingene 
musikisi. 

Bükreı - 18.05 gramofon, 
19.05 haberler, 19.20 gramofon, 
20.05 konferans, 20.25 aramofon, 
21.05 konferans, 21 .20 Hnfonik 
konaer, 22.05 haberler. 

Ç•r,amba 4 
Iıtanbul - 18,30 franıuzca der1, 

18,50 danı muslkiıi, 19, 10 mono
loğ, Halide, 20, 10 konferans, 
20,30 ıtUdyo caı ve tango orkes· 
traları Gavin kardeıler, 21 ,35 
ıon haberler, borsalar, 21.45 Ro· 
z.i Ludvinkson, ıan piyano ile 
beraber, 22 plAk neşriyatı. 

V iyana - 17, 10 Gramofon, 
18,05 konser, 19.05 konuşmalar, 
haberler ve havil raporu, 20,35 
ıUel musiki. 

Peşte - 17, 15 Gençlerin za• 
manı, 18,05 konferanı, J 8,35 
Çingene orkestraat, 19,35 konfe
rans, 20,05 ıan konseri, 20,35 
lı.onferans. 

Pariı (Radlo Parlı) - 20,25 
Gramofon, 20,40 ha herler. 21,05 
muhtelif danı havaları, 21,35 
haberler, 21,50 komedi, 23,50 
proğramın . tekrarı, 1,20 danı 
musikisi. · 

Pertembe IS EylOI 
lıtanbul - 18.30 bayanlar için 

jlmnaıtlk dersleri, Azade Tercan, 
18.50 Almanca deu, 19.10 dans 
muıiklsi, plAk, 20 Ordu aayla•ı 
Selim Sırrı Tarc:ao tarafından 
aöylev, 20.30 ıtUdyo orkutrası, 
21 radyo caz Ye tango orkestra· 
tarı, 21.35 son haberler, borsalar, 
21.45 tiyatro muılkiei. 

Viyana - 17.10 gramofon, 
18,35 konser, 19. 15 konuımalar, 
haberler Ye ha Ya raporu, 20. 15 
akıam konHrl, 22,95 Melodram
lar zamanı, 22.35 koauıma, ha
berler. 

BerJln - 17.35 konser, 18,05 
Laypzfadon, 19.35 ıpor, 19.50 
kitaplara dair, 20.05 gençlerin 
zamanı, 20.21 piyano konseri. 

Budapeıto - 17.15 masailar, 
18,05 halk için, 18.50 Yiyo!onsel 
konseri, 19.~0 konferanı, 19.50 
aramofon. 

Tuluz - 20.05 kısa hiklye, 
20.25 Viyana orkeatra11, 20.35 
haberler, 20.50 opera parçaları, 

21.10 Çingene orkeıtrası, 21.20 
eğlenceli konHr, 21.35 halk mu• 
ıikiıL 

Cuma 6 EylOI 
lıtımbul - 18.30 danı masl· 

klıi, 19. 10 hafif musiki, 19,45 Ege 
caz, 20. 15 konferan, 20,30 stUdyt 
orkestraşı, 21 radyo caz vı tango 
orkeıtraları, 21,30 ıon haberler, 
borsalar, 21,45 Alekaandr May• 
Ier, Macar halk havaları, 22. lO 
hafif muılkl. 

Viyana - 17. IO gramofon, 18 
05 ıarkılar, 18.40 haftanın spor 
haberleri, 19.05 konuşma, 19.30 
11Die ValkUre,, operaıı; lıtirahat 
z.amanlermda haberler ve bava 
raporu, 24.05 konaıma, 24.20 ara .. 
mofon. 

Berlin - 17.05 komedi: Me .. 
lekdaılar ara1ında, 17.35 kadınla• 
rın ı:amanı, 18.05 Hamburgdan, 
19.35 radyo orkestrası, 20.3~ 
ulusal yayın, 20.45 gllnUn akiılerL 

BUkreı - 18.05 radyo orkeı• 
.trası, 19.05 haberler, 19.20 orkes
tramn devamı, 20.05 konferanı 
20.25 gramofon, 20.55 konferanı. 

Pnris ( Radio Parla ) - 21.05 
uluaal muılkl, 21.35 haberler, 21. 
50 şarkılar, 23.55 danı havaları, 
24.05 gece konseri, 

Vartova - 19,35 haberler, 19 
50 gramofon, 20.05 haberler, 
reklamlar, 21.05 hafif musiki, 
22.05 haberler. 

Cumarteel 7 EylUI 
Istanbul - 18.30 Fran11zca 

ders, 18.50 dans musikisi, 19.30 
Mozar konıerto keman orkestra 
refakatile, 20 spor konuşmaları, 
Sait Çelebi, 20.30 Bedriyo l'UıUn, 
Türkçe ıözlU eaerler, radye caz 
Ye tango orkt1traları, 21.35 ıon 
haberler, boraalar, 21.45 Bablk· 
yan, şan, 22. tO plAk neırlyata. 

Viyana - 17.50 Gramofonla 
danı muılkiıl, 19.05 konuımalar, 
haberler, hava raporu, 21.05 ka
rııık program, 22.05 ıan ve or
kestra konaeri. 

Bertin - 19.05 spor, 19.20 
karııık program, 20.05 Hamburg, 
20.35 gUnUn akisleri, 21.05 ha• 
herler. 

Budapeıte - 17. 15 masallar, 
18.5 gramofon, 18.35 ıalon or
kestrası. 19.35 karııık proiram, 
20.20 Çingene orkestraıı, 21.05 
komedi, 22.40 haberler. 

BUkret - 18.5 ıUel musiki, 
19.05 haberler, H>.20 ıUel musiki, 
20.05 yeni pliklar, 2 J.05konfe· 
rans. 

Tuluz - 20.05 ıarkılar, 20.25 
muhtelif ıololar, 20.35 haberler, 
20.50 opera parçaları, 21.05 halk 
muslkiıl, 2 t .20 musiki ıakalara. 

1 1 _ , _ . _ _ ........ ·--·· ._.._. __ ..... -......: 

Qoplantllar, Konaer;er ) 
Kızılay Kızta91 Şubesinden: 
Şubemiz menfaatine 15/9/35 paııır 

günU Yalova için bir deniz gezintiıi 
tertip edilm iıtir. Bu gezlntini ıı örnek 
olabilecek şekilde ruz.el olmasına çok 
çalıoılmaktndır. Geleceklerin hem mü· 
euoıeye yardım edecekleri n hem de 
güıel bir gün geçirecekleri bildirll· 
mektedir. 

Bu akşam 

Beledlye B•hçealnde 
uat 21 de 

Hlzım tarafından Karagöz 
oyaatılacaktır. 
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1 TANATIG ERKE 
( MI tar eke devrinin tarlb ı ) 

~ Her hakkı mahfuzdur. -c ~ Yazan= Zlg• Şakir ._ ___ :lllamll:Bılmm!I-~ 

Bu sırada • vaktlle, lıtanbulda 
leş ekklll eden ( Halaaklir zabitan) 
gurupu erkanından olduğu için 
Ordudan çıkarılmış olen .. Arnavut 
YUzba ı Rahmi B y, Miralay Bekir 
Snml Beye mliracnat ttmiı; o 
civarın en kahraman efelerinden 
olan ( Postlu M otan ) m yanına 
gitm y vo onunla teıkll edeceği 
ınlllı bir kuvetle ( Turgutlu ) 
•e (Manisa) dnld zayıf Yunan 
kuvveti lne taarruz etmey mU· 
•an de f stedf. Bekir Samı Bey, 
Rahmi Bey bu müsaadeyi ver
tnekl beraber ( Poıto Mestan 
E:fe ) ye de Milli hl11lyabnı okıa• 
l'acak bir mektup gönderdi. 

Yfn bu sırada Alaıehir eıra· 
fındnn Mustafa Bey lımtndo bir 
ıat ortaya atılmış: 

- Yunanlıların sılrditf yerde, 
l'UrkJOk y maz. 

Diye bağırmaya baılamıı, mem· 
leketin eşraf ve halkından bir 
hayb hamiyetli zah etr fına top.o 
)ınıııb. Bu zat, Miralay Bakir 
Öaml Beye mllraca t etmiı: 

- Dllımana muk vemet etmek 
fçin her fedakarlığı JhtJy r ede
~eğtz. Eğer icap ederse, ıu 

~lnıehfrJ de at t• vereceğiz; 
Üdemit daği nna çekileceğiz. 

Demiı v yardım istemişti. 
C ... kir Sami B , lizımgelen yar.o 
dırnda bulunmak! her ber, eıkl• 
den m iyetlnde bu nmuş olan 
lhtıy t z bltl rind n mlllizim 
Riıa Beyi d Mustafa Beyin refo• 
lcntana ver lıU. 

Mır lay Be ir Sami ve yaveri 
l'Ozbaşı SalAhattln Beylerin Yui· 
~ati bUınnid re etmeleri ıııayeslnde 
Aln(lehfrde vazly t birdenbire in· 
kiıaf etmlftl. Ateıll bir zat olan 
jandarma kumandanı da aynı ıu· 
retıe mllli teıkllat başlamakla 

beraber; ahzıasker ıube reisi, 
tnlltekalt bir binbaşı [l] da her 
llıes'uliy ti Uzerin alarak gerek 
kasalarının ve gerek depboylan
tıın kapılarını milli müdafaa uğ
runa açıvermişti. Bidayet n bu 
ive pe h veskltr olmıyan kaza 
knymakamı Giritli Bczml b y bile, 
bu milli heyecan kar11smda .. bn
kuınetin erdiği mlr1erden ziyade.o 
kendi vfcdnnının ıeslnl dınlemiı; 
Ortık o da bu ceryana karıımak 
cUreUnl göst rmlıtl, 

Rumi r ve ( Hürriyet· itilafçı) 
lar; hayretler içindelerdi. Bu he
)'ecan ve bozırlıkların önllne geç• 
~k iç.in orada bulunan Fransız 

tlıOmeuUI rint harekete gethmek 
istemi terdi. Halbuki vatan aık 
"'> heyecanının ne olduğuna çok 
iyi bilen ve takdir eden bu 
transız zabitleri, vatanperverlere 
karwı en kUçllk bir mlldahaley• 
hile lUıum görmemlıler; bOyük 
hır ankrın ve bitaraflık göstormfJ.o 
lerdi. 

Bekir Sami Bey tarafından 
l'llıbaıı Rasim Beyle ( Ödemlt ) 
k.ymakamına gönderilen mektun 
tevabı gelmlşlf. Kaymakam 
(~zurumlu, Bekir Sami Bey) milli 
lnUdafaa tarihimizde ıerefli bir 
hr almaaı ldzımgelen ıu cevabı 
"ermişti : 
l) [ Şaıırmışhkt ne olacağız ? .. 

lyorduk. Emrinizi aldık. Ne ... -
d lll Maole1ef bu lki zatın lımiııl 

' ~treaemedik. 

olacnğımııı anladık. Ya, düıman; 
ya biz.. ikimizden birimiz, toprak 
olııcağız. Derhal bir mlldafaa 
heyeti vücuda getirdim. Cepane.o 
Uği açbrdım. Bin beş yllz göniillfi 
kaydettim. Ödemiş sırtlarını Öde· 
mişin kahraman evlatlarına tevdi 

ettim. lzmfr, düveli ltilAflye mil· 
messillerine haber gönderdim: • 
( Dökfilecek knnlorm mes'ulleri, 

tanbuldaki padişah, onun hUkii· 
metl ve sizsiniz. Biz lstlklAJ isti· 
yoruz. Vo bu fstiklalimlzi de ; 
dilşmanla kadeh tokUflurmaktan 
değil, 11anldığımı~ siJahJarla, TUr
ke yaraşan terefll bir 61Dmden 
bekliyoruz. ) dodim. 

Şimdi bur da; taliln, TOrke 

• 
1 

219/85 " 

er Ulusa 
ordu 

yazdığı mukadderata intizar dl· 
yoruz. ) f I) 

( Ödemiş ) kaymakamının ıu 
mektubu miralay Bekir Sami Bey 
knrıırgahanda sevinçli bir tesir hu· 
sule getirmişti. Demek iri şu an· 
da, iki noktada (Milli mfidafaa 
kuvveti) teessfia etmiıtı. 

( Arkası var ) 

(1) Bekir Sami Beyin gu mektubu 
ulından çıkarılmış bir parçadır. 
MaaleHf gerek bu mektubun eshnı 
ve ger k itllif devi tlerine çektiği 
telgrafların ııuretlerini .ı. sr•çlremedik. 
Bunların pek kıymetli blru vesika 
olduğunu rivayet ediyorlar. Şimdi 
vllAyetlerlml:ı:den birinde vaU olduğunu 
lSJrındlJlmf.ı Bekir Sami Bey bunların 
&1ıllarını hitfederJerae, minnettar 
oluruz. - .Z. • 

Kültür Direktörlüğünden: 
. ik MEKTEPLERDE TAL E 8 E 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
AŞLANACAKTJR Birinci SJNIFLA

RA BU SENE 928 DOGU LU-
LARLA dnha evvelki doğumlulardan arta kalanlar alınacak· 
tar. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-

•• 
L ULE kadar bulundukları yere en yakın okula, çocukl . .mnı 
kayıt ettirmelerini velilerden rica eder. "5015,, 

• 
1 n 

Akçakoca TUı'-' Hava Kurumu Şubesinden : 
Ba§kanlığımızm himayaslnde 8 Eylül Pazar günü bllyük yağlı 

pehlivan güreıleri yapılacaktır. ikramiyeler başa ( 50), ortaya 
( 30), ayağa ( 20 ) ı:radır. 

Vapur 7 Eyini akşamı liaat 19 Sirkeciden 
1abah Akçokocaya varır. 9 Eylül akşamı da 
eder. bteklilerln gllreı gtlntınden e•vel iaim ve 

hareket ve ertesi 
Iıtanbula hareket 
adrH!orini ıubemi· 

ml.ze bildirmeleri. 

Hayrabolu Şarbay ığından: 
Her sene Sonbaharda. yapılmakta olan me§hur 

hay•an ve emtea panayırı bu ıene dahi " JS 
Pazar glinll açılarak fiç gün devam edeceği ilin olun~~. 

Hayrabolu 
Eylül 935 

''5153,, 

RADiO SALTS 
ile çabucak geçecektir. He
mou bugUnden bir kutu alı· 
nız, ve akşamları derununa 
kifi miktarda koyaca.ğıwz 
Radio Salt& ile bir ayak ban· 
yosu yapmız. Kat't bir te· 
davi bulunacak, avaldarmız 
lıafifliyecekt sar.cı ve şişkin· 
tikler ıail olacaktır. Bütnn 
ecznnelerdo satılır. 

Üsküdar Ve Kadıköy Akşam Kız 
San'at Okulları Direktörlüğünden: 

Okullarımız.da kayıt itlerine 1 Eylül 935 baılanacak 15 EylOI 
935 kadar ıörecektlr. 15 EylUl 935 de derslere baılanacaktır. Kay• 
dedilmek lıtiyenlerin tahsil veaikaları •e diğer kayıt evrakı ve fo-
toıraflariylo beraber olnıllara baı Yormaları. (5152) 

Dr. ETEM VASSAF Sinir ve akll 
hutalıklan mlUehuı111 

C.ialejhı OılaaD B. apartuaaaı r.u:ıou 

Sayfa 9 

" 

Ordu Terfi Li tesi
1 

· Rütbe eri y··ks 
bayi rımız 

Lev zım blnba ıh{tından y r· ı 
bayhfta: 

KAmll Bursa, Abdfilvahlt Er.o 
zlncan, Ömer Eskişehirt Sabri 
Berat, Osman AntaJy , Cevdet 
Fatih, Abdnlvahit Kırşehir, Kamil 
Istanbul, Şeref ttin Sivas. 

Levazım yUzbaşıh ından bin· 
beşıhna: 

Şevki lstanbuJ, Bahaeddir, 
Ha köy, Yusuf Kenan lstanbult 
M. CeldJettln Erzurum, Mustafa 
Sultonselim, 1. Ethem Kasımpaşa, 
Arif Harput, Şlikrll Edirne, fzzot 
Bağdat. 

L vazlm teğmonllftten yüz· 
başılıfi ; 

Süleyman Kalecik, Avni Fatih, 
Neıet Gaziantep, Fazı} Manastır. 

Lev zım tegmenllkt n teg· 
menll e: 

Muatafa Istanbul, Sabri Edirne, 
Ruhi Kırklareli, Fahrottin isten• 
bul, C IAlettin lstanbu1, Ekrem 
lıtanbul, Bedrettin Arapkir, Şefik 
Sivas. KAmil Knrahiaar, Ali Ek· 
rem Is tan bul. 
Harita yarbayh§rnd11n albeyhfta: 

A. Kadri Şumnu. 
Harita blnbaşıh§enden yar· 

beFhft : 
Kemalettin SarıgOzel, A. Hu· 

luEI Bursa, Nüz.het Bağlarbaıı, 
Hasan Sırrı Serez, Ömer Kabataş. 

Harita teğm nliğioden yüzba· 
ıılığa: 

Sami Gemlik. 
Harita asteğmenliğinden teğ· 

menliğe: 

M. Şinasi lıfanbuJ, A. Kemal 
Konya. 

Askeri fabrikalar binbaşılı· 
ğından Y arbayhğp: 

M. K rami Van, M. Remzi 
İımir. 

Askeri fabrikalar yllzba,ılı· 
ğından binbaşıhğa: 

Selahaltin Bursa, Rece Ist. 
Sait Üsküdar, Kemal ICJlurumca. 

Adli hakimler: 
Barem beşinci dereceden dör· 

dilncU dereceye: 
Kemal Asım Urfa. 
ÜçtlncU s.nıf adli hakimlikten 

ikinci sınıfa: 
Abdntiiıiz lst. M. Kemal KaJ.. 

kandelen, muharrem. Niyazi Muğla: 
Dördüncü sınıftım IlçUncU sı· 

nıfn: 
Kadri Gilneı Bahariye, Faik 

Kastamonu. 
Beılnci sınıftan dördUncü sınıfa: 
Fuat Hocapaşa. 
Altıncı sınıftan beıtnci sınıfa: 
Ziya Şehremini. 
Yedinci sınıftan altıncı smıf a: 
Tevfik Van. 
Dördüncü ıınıf askeri liğret• 

menlikten 3üncü sıuıf öğretmenliğe: 
Nazmi Beylerbeyi, Şevket 

Draman. Muam•le memurları. 
ikinci sınıftan blr~oci ııoıfa: 
Hilmi Kcsmekaya. 
Üçüncli ııoıftan ikinci s.aıfaz 
M. Tevfik Itkodra, Ahmet 

Sivrihiaar, M. Hulusi lzmir, Reşat 
bebek. 

DördUncO sınıftan llçllncU 11nıfa: 
1. Hakkı Edirne, Celal Harput, 

Ali Rıza Muıtafa paşa, Hamdi 
Karahisar, A.li Beşiktaı, Salim 
Çanakkale. 

Beşinci sınıftan dördUncU sınıfa 
NizamettJn lıtanbul, H. Uhami 

lstanbul. 
Altıncı sınıf tan beılaci ı.nıfa ı 
lbrabim Ethem Manaıhr, Ce· 

mal lstanbul, Topuzlu oğlu Islan· 
bul. Abdlllvaba lstanbul, Mustafa 
lstanbul, Muhsin latanbul, H. 
Hulüsi Iıtanbul, Cemil lıtanbul, 
A. Ihsan, Riza lstanbul, Hidayet 
latanbul, Zekai lıtaobul, Cemal 

• 
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lstanbul, Necmi lstanbu1, 1. Haklt 
lstanbul, Reşit Iatanbul, M. Hulfis 
Edirne, Vasıf 1 tanbul, Salahntt'a 
lstanbul, Neşet Kfrmasti, Adnan, 
Aknn ltnnbul, 1. Cemli lstnnbul, 
Ihsan Gelibolu, Ziyaettin lstanbul, 
HUsnü Sana, Özyar lstanbul, G. 
Emin Yanya, Mazhar Hasan 
Mustafapa a, Kasım Bağdat, 
Ali Erzincan, Halit Istanbul, Saim 
foton bul. 

Altmcı sınıf !mamhktan be• 
şinci sınıf imamlığa: 

Abdlllaziz Erbail, Ynhya Rize, 
Muıtafa Manaıtır, 1. Hakkı E<l:r
ne, B. Sıtkı Boyabat, Mustafa 
Çankırı, Is mail Prerin, Muataf a 
Demlrcl, Lütfi Balıkesir, Maksut 
Gümüşhane, Ali Trabzon, A. 
Hamdi Kütahya, Bahaottin Ker· 
kak, S. Z ki Hezargrad. 

Yedinci 5ınıf telsiz: makinist• 
liğfndeo altıocı sınıf telsiz maki· 
nlitliğe: . 

Mehmet Ankara, M. Necati 
lstanbul, Hasan lstanbul, M. 
Esat IıtanbuJ, 1. Hakkı A. Salim 
l&tanbul. 

Yedinci sınıf telli makinf&tl.· 
Alnden albncı sınıfa: 

Salim Zeki Erzuru , Ömer 
LUtfO Iıtanbul, Az.iz lstanb 1, 
Tahsin lstanbul, M. Şevket Ha,. 
put, A. Refik lstanbul, 1. Hnkkı 
lıtanbul, Yaşar Çatalca. 

Y .,df ncl sınıf tayyare maJdohıt· 
fiğinden altıncı sınıfa: 

1. lsm t Aksaray, Lütfi KarasL 
Yedinci sınıf ışıldak mnklniat• 

liğinden altıncı aınıfn: 
Musa lıtanbul, SUleymao Ba· 

tum, Murat Antalya. 
Altmci smıf oto maklnistliğio

den beşinci sınıfa: 
M. Arif kliçl\k Mustafnpaşa. 
Aibncı ıınıf tf1fenkçllikten be

lnci sınıfa: 
Mustafa lstanbul, 1. Haklcı 

lzmir, Kahraman Erıurum, A. 
Refik Sivas, F alk Başaran Er!.i • 
can, Osman Erzurum, M. AU 
leanbul. Ömer Yenlhahçe, Osm n 
Trabzon, Ali I' astemoni, M. Ce· 
mil lstanbul, Mustafa Gebıe, 
lsmnil lstanbul, S. Ali Van, Aı 
Hulusi lnebolu, M. Durıun ÜskUp, 
Vehbi Kalkan Van, A. Osmıt.q 

Gümüıhnn , Abbas Nevrekop. 
Yedinci sınıf tüfonkçilikten el• 

tıncı ~ınıfa: 
lsmail Ürgüp, ROstem Erzurum 

Mustafa Burıa, Bekir Yenipazar, 
Ali Osmancık. 

Altıncı sınıf kamacılıktnn bo• 
tinci sınıfa: 

A. Nafiz lstanbul, Emin lzmir.' 
Yedinci sınıf kamacılıktnn al• 

bncı amıfa: 
M. Ali Bakırköy, Sami Istan" 

bul, Murat Erzurum, Salt Çe!ikko 
lzmit, Haaan lstanbul, Akif latan• 
bul, Şükrü Edirne, Sadi V on. 

Beşinci sınıf demircilikten d6r
düncü 11oıfll: 

HuJfısi Girit. 
Altıncı sınıf demircilikten b~ 

tinci sınıfa: 
Ş. Domlrtaş Maoaıbr, Mehm t 

Kastat ı oni. 
Yedinci sınıf demlrcilikt ıı aJ. 

tmcı sınıfa: 
Abdülkadir Kayseri, Süleyman 

Isparta. 1 
Altıncı sınıf marango2Iuktcııı , 

beıiocl ıınıfa: 
Nuri Rusçuk, Yuıuf Vidin. "'\ 
Yedinci ıınıf marangoıluktaa 

alhncı ımıfa: J 
Ömer Beypazarı, Abdulla~ 

Sami lstanbul, lsmall Kırım, Kad~ 
Kerktik, Tevfik lstanbul, Ahmet 
Çanakkale, M. Rüttll 

(Arkası V&I' 



Biat Denizlerinde 
Tir ki er Yasuı: 

M. Turhan 

Piri Relı- Murat Rıiı • Hadım Silleymuı 

Gönlünde Hınç Değil, Fakat Onun 
Derin Bir Aık Yaşıyordu 

Fakat 1lretial kemlrea kurdu bir 
terli atamı7ordu, Saftrln kendini 1 lateyip latemedlj'lnl bir Ulrll kHtire
mlyordu. Bir or-
du ile, hım de bir 
Türk ordualle an11-
sın gıllnrea Safa· 
ria kendini ara
m ak n bulmak 
için bö1l• bit bll
Jiik hadi11 rarat• 
tıtına inanmak lh-

tl7aclle kınım kıY• 
rım k1Yraaı7ordu. 

O, Bahldlr Şala 

Ue keadl kardetl· 
ain lllmlerll• ıo
aun a erea kargaıa• 
hktan laep Vla Ra
•ayı, tlmdllll koca• 
•ıaı ••ti• bulu
rordu. Kardeılal de 
o auçta ortak t.nı· 
•aktaa • .,ı kal· 
aıyorda. Hele Sa. 
fer Relıla kardeıinl 
lldOtdlflae bir - Dımla Hhıc'llalıl ot111orcıum... lmıaaııı blraı kan· 
tlrlll lnanamı1arak tık buldum ... 
•unu, qk loJayuzlufu rapan aefırln 
.•ydurdutuaa lalkmıdlyordu. Bu 
••beplı Safırla ortadaa ka1bolu1uau 
da masur slrlyordu. içinde klçlk 
bir bıat yoktu, bttylk bir aık Ye 
izlem •ardı. 

Bununla beraber dltlni 11kıyorda, 
rıretlal b11tıra b11tıra yerinde duru• 
JOrdu. Kal6 lahde l&Htın batla
dıjı ılnden beri kale dunrları a .. 
tine çıkmamıt, aıkerler araunda 
dolaımamııtı. Safer Relıla geldljlnl 
ltrenlr ltr•••es darımunu d•tlttlr• 
••ıl elbette kooaaınıa dlkkatlal 
cekecektl. Gerçi oaaa ••rdltl .ase 
Ye HHd• gire lreadlne bir ıe1 
tle•l1• •ıkka yoktu. Llkln kıakaaç
ht• kapılarak bir ıeyler Japma11 Ye 

ılz gelimi kendinin Safer Relıle •'
rltm•lr, bulutmak için almak late1•· 
eetl tedbirleri •l•lldea •ldl1• boz•ı-
1• çibt mlll •lmkUadti. S.Yglllılal 
alrel»lleeek bir rere ko1ma11ada bir 
•ahıur dalaa •ardı: Keadial hlta•a• 
•akL EHt, Jaa bl1l• bir ihtl•aldea 
•• kork•yordu, H•glllalnl dayarlar 
a.t1a•• ılılr alr••• da1aaa•ıya• 
rak upna•lara ablaoatıaı unırordu. 
o. •• •tn•d• aı ••• rulauaa kınaı 
••ra• blle oaun elile okı•••adaa ~• 
••lin bit .a.1a1aı •uymadaa ~ •• 
delderde p.,plan•ak •o .. aa ılbal· 
rorda. 

1 
daha •kallıca mlllhasalu ,arıttı •e 
kararını Hrdll Kale du•arlan Qıtlne 
sldecektJ, kendiai Safer Relae glat .. 
recektl •• onua alacata dur11ma ılre 
bir plln kurup H•glllılle buluımı7a 
çalatacaktı. 

Jaa bu kararı•• r•ri•• setirmekte 
gecikmedi, oda11ndan fırla11p aa•q 
cephe1lae geçti, ID 6adekl dunnn 
lattla• JÜkHldl. Kocaıı da oradaydı 
n Safer Reiıln boy 26ıtermeaindea 
dotmı GzlntO lıiade kiti kötü dl· 
tlalp duruyordu. 

Dl,. ada11 def il btltln Hint eli 
kadar det•r nrdlfl, ltelki tlalıa Jlk· 
ilk tattufu kanllDID keadlae Jlk)af• 
maaı lçla Safer Relıin hayattan uzak· 
latmHı, Jlr yllıOae artık dBnemlye• 
••k kertede uıaldatmHı ilzam iken 
o, ılılal du7uracak kadar keadllerlae 
rald ... lfb, 7aaında bir de ordu bu· 
lantluta laalde ltl• lalerlade dar .. 
1ord• 

Vlı Run bu bldl11ala ruhuna lt-
ledlll aca ile bealltial karbet••k 
IHre b•lunurkea güzel kar11ını duya. 
nn lıttlnde glrlace bir duyju detl· 
ılldlllne utrada, kırıınlıktan kıııanh· 
I•• dutualuktan harekete ••ıtı, re
rladea farlararık Jaaıa karııııaa di
kildi, ellerlal 1akalad14 

- Ne o. dedi, ne •ar? Yokla o 
laerlfta Hıladea koka•• flkıyor •• 
Ha o kolca,. alarak mı burara ıeldla? 

G8nl katlıa, tlklialr ılbl da•raa-
4a, eDerlal t•ktl, eslol bir bakıfla 
•oeaıaaı tepedta tınaata kadar ılı· 
•1, t• •11• karfl)ıfı Yerdi : 

- De•la unedialsl oku1ordum, 
l•saa111 blru karııık buldum. Yaıı 
.a.ıa elma•alda berabu imzanın pek 
okaaakb ol•a•a11 caaı•ı 11kb. Bu
nan iti• 7aaıaııa kadar ••idim. Mak· 
1adıa Mr•aktıı; Snıtllm Safer Rel• 
De aerede " •erlaaa,ı bir ıuretle 
karplqır1a• ltltla koeahk laaldara· 
aııdaa ile••• •••ı•ç••k lçla •ertll• 
tlall ll•de dururor muauaus, durma-
1or ••ıuant 

Jaaın dltlacelerU., lrarırllo bu 
il• arıuada hiçbir mlaa1ebet yoktu. 
Fakat Vlı RuYaaın Safer Reiıe herif 
demealadea, •erdi il ı8ze •• 
Hnede rafmen hiddetli glrln-
mHladea ılnlrlenlnrmlıtl, her 
iti berbat edeeek bir durumun yas 
glıtermHlal de ılıe alarak bu ılır· 
lerl ıl1l••ekt•• k•adlal alama•ııtı. 

(Aıkaıı nr) 

Slda ............ laı .. . 1apa
••tıa• WW tirli kelltlre•lyordL at.e
ler lçlade raaa raaa dlalp dolafl
rordu, .. ., ılrl ..... cllflaceler ... 
aeçlrlJONL Bir aralık jaadarkı .. tır
ladı. Yurdaau dlı•aa elladen kur
tar•all lllllaile ••rabaı ateflere ,. .. 
ren o 1aaaa kızın efuatleıtlrll•lı 
mactralanaı ılıöala• ı•tlrerek il· 
.. mlar arada Jaadark komplyea ıela• 
rlal ml41afaa ederkea ı•lür de laalk 
tarafıadaa kale dıııada bwa ... ıa Bor
a-1ahlarıa ella Jltllrll•lftL J•• 
••, Tlrldere lalcum eder gibi •iri• 
alp kaleci• •J'"ıl•arı .. keadial 
Safer relıe ealr ettlr••JI taurla••1a 
koyul•qta. Jandarkaa ntan uırua
dı bııına relen tut11khfı o •ık JO
lunda kabal etmekte çlrklallk detll, 
attıellik bulu1ordu. Bir dlt•an gibi 
kaJedH çıkıpta bir doıt •ibl J&ka
lanmak, lıferla lnGae çıkarak " lıt .. 
Hna ıeldlm ,,demek onua içlae • ıan
ki yayılmıı bir fedaklrlak •lbl • haı 
•• anlaç doldura1ordu. 

Fakat ba iti batarabllmek lçla -----·••••••• .......... -····-······-··-
kocaaınıD yardımı H lznl lbımdL Tek 
bat ına kaleden çıka•aadı. Kahraman 
roll oyna1abllmek için birkaç ylz de 
ıcrdenıeçtl bulmak n oalana blfı•da 
bir hlcu• komedlıl oynamak ••relı:tL 
Koca11 bl1le bir oyuna ı•lmlyeceldl, 
1r9l1te bile kaledeki aakerler içlndea 
Tlrklerle yl111lzo botutm•rı g8H 
alacıık babı1itit bulmak aaçtG, belkl 
mlmkla detlldl. 

lıt• ba karmakarııık dütlncelu 
sGıel Portekizll1l kı•randırıp duruyor• 
ela Nibaret Hjukkaahlıtıaı ele alda, 
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( Baıtaraıf 1 inci ylıde ) 

nun diğer bazı llmanlarımım da 
ziyaret etmHI muhtemeldir. 
Yun•n Kuvvetini• BugUnkU 

Kuvveti 
Yanan donaama11, eldeki meY. 

cut umumi malilmata ı&re 9450 
tonilltoluk " A •erof ıırhh11 ile 
21 IS tonluk Helli kuruYaz6rUnden 
Konduryotiı tipi Ye 1329 toalllto 
hacminde Hidra, Pıara, Spetaar 
muhipleri ile Y erakt, Leon,· Aeto1, 
Panthera torpltolanndan Ye Glan
coa, Nereuı, Proteuı, Triton, 
Katıonlı, Pappanlekolll. denlzalb 
kemllerinden •• Kldonya, Klo1, 
Kyzlkoı (1914 de yapılmıılardır), 
Perıamoı, Pruua, Alıli, Alldonl 
Arethonsa, Dorla ( 1913 te yapıl• 
m11lardır ). ThJella, Sphendonl, 
Lonclll ( 1907 de yapllmıılardır ), 
Nlkl, Aıpll Ye Velot ( 1906 da 
yapılmıılar) torpltolarlle T. 1 ve 
T. 2 torpltobotlanndan mlrek• 
keptlr. 

Bu torpltobotlar 1929 da ıa• 
bn abnmıılarchr. 

Yunan donanmaııaın en kuY. 
Yetil ıemlsl olan Averofun hacmi 
9450 tondur. SlratJ 22 mlldir. 
Son Yanan llyanında bir bomba 
ltabetl ile haıara ujTamıt. tamir 
edilmlıtfr. 

Elliye gelince, bu ıeml de 1914 
ıenest nlıanında Çin bOkOmetl 
heaabına Amerlkada yapılmıı •• 
Yunanistan tarafından ıatın aha· 
mııbr. 211 S tondur ve ıllratl 
( 20,5 ) mildir. 

AYerofun d6rt tane 23,4 lDlr, 
8 tane 19 luk, 16 tane 7,6 lak, 
2 tane 7 ,6 lak, 4 tane 4, 7 ilk to
pu •ardır. 3 tane de 45 mlllmet• 
re çapında torplto ko•anı vard11. 

Elliye ı•lince: Ellinin iıe 3 
tan• lS,2 ilk, bir tan• 7,6 bir, 
dart tan• 4, 7 llk topu Ye iki taae 
de 4S,6 çapında torplto koYanı 
yardır. Ayrıca 100 tane torpil 
taıı1abllecek tertibata maliktir. 

Fakat Atlnadan yeni ıelen 
haberler• ıare, Yunan Deniz 
BakanlılJ, ihtiyata çıkaralmıı olan 
ıemUerlo flit hizmet• çatnlmaıı· 
na karar Y•rmJftir. Bu ı•mller 
fili hizmete pdikten ıoara 811-

temlerln• ı&re ıruplara ayrılacak 
fakat Jln• aynı kumanda altında 
bulunacakbr. 

Çok Kıymetli Bir Eıer 
Mahvoluyor! 

( e .. taratı ı lnol yfllde , 
Camlla çinileri btanbulua •• 

atllel çlnllerlclir. Hepal Kltab7a 
maladır. 

Ba un'at eseri ıl•dl harapbr 
•• belki de bu kıı 11kılacaktır. 
Halbuki bir dam aktarma11 •• 
~lr pe•c•re tamiri, bu •plz TDrk 
ıan'at eıerl.t kurtarabUlr. 

Yarım metroluk bir ta•an 
parçaaı bin lnılllı Ilraıı kı1metla· 
de oluraa btıtnn camlin nak11ları• 
nın ne bUyllk kı1met oldutunu 
tahmin etmek kolaylaıır. Bllbaua 
ıan'at tarihinde bllyllk yer tutan 
çinileri kıymet blçllmiyecek kadar 
yUkHk eHrlerdlr. Harap •• 
mahvolmakta buluaan bu Her 
lzerln• ilgililerin ıazlerinl çeker 
Y• bu kıymetin kurtulmaıını 

dllerlL 

·-····----·-·---··---·· .. --&.--··---

EJlll 2 

1 Borsada 1 

Hafta içinde 
• 

Neler Duyduk ? 
lataııbal plyuaıı araya giren bir 

gttnltik uluıal bayramla paroalanan 
••çen yedi rttn loinde de ıoo ay· 
laıdaki normal durumu takip etmlt· 
tir. Her m .. denin hafta içindeki 
durumunu .. ağadaki 11tırlarda •ayn 
ayrı bulacabuus: 

Afron - Afyon plyasa11 
aylardanberl hep bir durumdadır. 
Arbk lnblıarın bu yıl rekoltesin• 
vereceil flat ıtıntl 1aklaımıya 
baıladıtından plyaıada hararetli 
bir bekleylı vardır. lnblaann 
kartelemal ıatmıya baılayacatı 
1olundald lnhiaar mDdUrllnlln 
hafta içindeki dlyeYI de bu 
yolda intizar edenlere çok mll
aalt bir tem yapmıftır. Bu lda· 
renin bilhaısa ticaret mlldtlrOnllD 
Uzak ıark ıazlllnden ıonra mal· 
larına bir çok mahraçlar bulacalı 
ve blnnetlce de iyi flatlarlarla 
mllblyaata geçeceği kanaati k6k
ıalmaktadır. Pl1aaada it 1.ektur 
durpn ve lntlıar edtr bir Ya• 
ılyettedlr, 

Tiftik - Tiftik plyaıaımda 
bu hafta yalnıı Almanya henbı· 
na alıılar olmuı, So•yet Ruıya Ye 
lngllter• heaabına mal alulara 
raıtlanmamııbr, Alman1a için 
300 balya muhtelif Anadolu tlf. 
tlj'i satılmııtır. Flat ıeçen yedi 
,UnOn eıl olarak 70 bu-

1 
ntın alacalı hakkında kav•etll 
bir kanaat Yardır. 

Hafta ıonunda plyua kapanır-
ken 250 balyalık bir parti beyaz 
Kaıtamonf mahnın 7 4 kurut etra• 
fında sataldığa ltltildl lıe de bor
ıanan kapanmasını mOtealdp yapı• 
lan bu alıı Yeriıia tahflfln• lmkln 
bulunamamııtır. 

Y•P•I - Yapak plyaıuı 
cluriundur. Plyaaamuda fabrika• 
lar için yapılan bir iki parti ahr 
tan baıka bir lı olmaaıtır. Flat
lar lımen inceler için 47·53 ku-
rut araıındadır. Anadolu malla
rına hiç it JOktur. latanbalclald 
lltok oıı Oç blD balya kadar tah
min edilmektedir. 

Buld•y - ButdaJ plJUUI 
hafta içinde Jlne ıe•temlftlr· 
Ekiıtra butdaylana flab 6,25 8,50 
mahlutların lıe 5,SO-S bnat ., .. 
ıındadır. Detlrmencller nub da.
ranmakta Ye mal da bua tin
ler çok ıetmelde oldaladan 
bu ı••ı•kllk ma11na ıan ıok 
bld bir denn1• Yarmaktadır. 
Plyaıa men6dlta tabi buı.a
maktadır. 

Arp• - Arpa pl1a11nclı 
ıavalh Marmara mallan dert 
kuruıtan aatdmaktadır. Fop y.,. 
mara lıkelelerl için Yerilen dik• 
m• flat 3,50 anallll düa fail' 
olan Merlln mallan itin de 3 
kurut OD Da OD b.. paraclar. 
Plyaaa aatlam bir durumdadır. 

~ 

çuk kuruıtur. Bu alıtlann 
de•amı için ihracatçılar iıtelr 161-
teriyorlaraa da elin de mah olan 
tecimenler flab arttırmadan par
Ulerlnl devretmek lıtemediklerla• 
den btıyttk itler olmamaktadır. 

Dil• taraftan Alman1ada flat 
kontrol dairesinin de henOz flat
ları bu Hvlyelere Yardırmadığa 
llSylenmekteclir. Bu dur~mda Al
manyanın er ı•ç flatmı arttıra
cağı Y• tlftlklerf mlzl normal de
terlerl ile ıeçen yıl oldup gibi 

Fındık - Fındık pl1au11a
da hafta lçiade bir ıerllme p 
rlUmtıı ıeçen ay 4S • 46 kurut 
olan Hatlar 38 • S9 kurup lnmlt
tlr. bu gerllemealn Hbebbd allkala 
olanlar, bir J&ndan bu ,.ı rekol
tHinln çok olmı11ada; •e dlier 
taraftan da atutoa aymda plya
ıalara birdenbire çok mal ralal
dıtma atfetmektecllt. 

kişi 

POKER 
tıraı 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

Bir Daktilo Aranılıyor 
Ankarada Uml bir mtlesaeHd• deYamlı bir it için Almanca 

•• Ttırkçeyl iyi bilir bir Bayana lbtlyac vardır. 
Yazı makineaile doiru •- çabuk 1azmaıı gerektir. 
StenojTafl, Fran11zca ve loıillzceyi de bilenler tercih olunur. 
btayenler taball ve llaan derecelerini, tercllmelhalleril• 

beraber IS EylOI• kadar Ankarada Maden Tetkik •• Arama 
Enıtltllall Doklmaataıyon loımına yazı Ue bildirmeleri rica 
olunur. (2131) (4145) 



2 Eylül 

~-~ Yazanı z. ş. Her h•kkı wahfuıdur ._ _ _.,, 

~us S fi inin Sözleri Abdülhamidi 
enirlendi ip Mera a dırmı tı 

DUnkU Kısmın Hulôsaan 
Bir selamlık resminde AbdUl· 
hemıt mera;ıim kö§kilne dönerken 
nua eefirl ZinoviJ ef ile Fr llllZ a • 
firj Kon tan konuşuyorlar. Rua 
sefiri Tilrk orduııunnn intizamıııdan 
bahsediyor ve bn~iio Abdülhamitle 
)'apacağı mülUkatı anlatıyor. Bu 
Bıruda bir teşrifat memuru geHyor, 
Sefirleri intizar &aloouna dant 
di)or. 

Abdülhamit • bermutat • atllrlerl 
kabul Ui. Sıra, Rus ıııefirine 
(Mösyö, Zinovyef) e gc·lmlşti. Bu 
ihtiyar Rus diplomoh, huzura girer 
girmez, eğtldiı 
- Şevketmııapl.. Kalbimde en kil· 
çük bir riya hissetmeden~ büyük 
bir samimiyetle arzederim ki, eakl
denberi Tnrk aıkerlerinin kıymet 
~e faziletlerine meftundum. Fakat 
bugan, geçit resmini temlişa eder
ken, bilsbütDn coıtum. Artık 
Avrupa ordularından ve bilhnua 
AvueturTa ve Alman ordularından 
hiçbir farkı kalmıyan ordunuzu 
tebrik etmeme mUıaade buyurma· 
nııı iıtirham ederim. 

AbdUlhnmlt, ıefir!o n demek 
~ledlğini derhal kestirmlf, der· 
al ıefirin oyn mak istediği (bu· 

ltıskar) rolUnU taklit ederek cevap 
•ernıiştil 

- Ekselans!.. Komşularımın, 
ltıillet ve hükümetlm hakkmda 
be lediklerl hi&Siyah çok iyi tak· 
dir eden bir bökllmdarım. Siılo, 
~•kerlerlm hakkında beslediğiniz 
'naatl, benim de sizin askerleri· 

tı}ı hal,kında beslediğime çok 
;nıin olabilirsiniz .•• Avusturya se• 
&teti baıkAtlbine gelince, ibtl
ltlalkı mtitteflklerl olan Almanla· 
tllı medhUsena edildiğini i§ltmek 
latenıfıtlr... Mamafih izhar ettiği· 
tılz bu samimi dostluk hissiyatın· 
dtn dolayı ıize bilhaBia teşekktır 
ederim. Bu hissiyatımı da; muhte· 
~eın muhibbim, çar hazretlerine 
Udirmenlzl rica eylerim. 

b AbdUlh m.t, hafifçe eğilmlıti. 
t il hareketi, artık mül4katın hl-
ıtın bulduğuna i nrettl. Sefirin de 
~tnı ıurctle paditahı seldm· 
~arak çekilip gitmesi icabeder• 
kı. F ı:ıkat sefir, çekilmemlıti. BllA-

' padiıaha doğru biraz daha 
)tkJaııırak s6ıüna dovam etmlıtl: 

- Ş vketmoap 1.. Muhterem 
~Ubibblnlz, metbu mUfahham çar 
ltretıerluden hususi bir emlroa· 

ıtı, aldım. 
hı. AbdUlhamidln bUtUa dikkat 

1 

tL lerl, bir anda bu sözler Uzo-
qıde toplanıvermlıtl. 

- Evet, eksc:ans .. 
t - Ha~metlü Çar Hazretleri, 
t~tı fahanclerlnden hususi bir 
tada bulunu) orlar. 

- Ne gibi? •• 
~ - M tbuu mufahhamımm bu 
~ tlthqmlarmı kUçUk bir mu
llddirne ile aı·zedeylm. 

eJt - Dlkkatle sizi dloliyorum 
•eJfinı.ı. 

~ - Şovkctmeap 1.. Haımetlu 
~ rıınmt henllz velibat iken Kıf· 
d 'Yada bir su:kasta maruz ol-

iunu tııbiI hntırlnraınız?. 
db Bu oual, Abdlllhamidin Yllcu· 
r . l\ Urpertmiş, birdenbire dlzle· 
.,.lllı titre;tmişti. Bir ıında; ne nıüı-
~•t . 
~ ve d menfı bJr cey p 
~ trnem' ti. Sadece ıefirin söyle· 
~~~ği sözlerin ehemmyetJni tak· 
ı;;tnıicı; karş sındakl lake kol· 

gbst rerel<: 
blhtı ._ Nıçin ayakta duruyoruz, 

eaı. SJz, fU koltukta daima 

. ·- ........... ·=-
rahat edersiniz. Bir r cıgera da 
içebiliriz. Değil mi ? .. 

Demlttl. Abdülhamidln mak· 
sadı, sefirin söylediği aözlerd n 
hasıl ettiği llrkUntnyO, ona göı· 

termemektl. Nitekim kendisi de 
pençerenln pancarları araaındnn 

süzlHen ışığa arkaımı verecek 
surette geni§ bir koltuğa yer· 
leşmişti. 

Sefir, AbdUllıamidfn verdiği 
sigarayı yaktıktan sonra, 1ıözUnc 

devam etmi ti. 
- Şnphe iz bahrlanınız ki, 

Haşmetlü metbuu mufahham, 
Veliahtlik zamanında Kafkasyada 
hususi mahiyette bir seyahat icra 
ederken, bir ( Nihilst ) in hücumu
na maruz kalmış; kılıçla batın· 
dan yaralanmıştı. Cenabıhakkın 
sıyaneti sayesinde, bu Nihllst'in 
savurduğu ilk kılıç darbesi, bll
yük bir te1:r yapamamıştı. Bunun 
için bu vahşt canavar, lkincl ve 
kat'ı bir darbe vurmıya hazırlcın· 
mııtı. Fakat tesadlifen orada bu· 
Junan bir adem, derhal o kamı 
herifin UstUne ntılmıı; beli~den 
kavramış; kaldırıp yere vurunca 
kafa taıını pnrçalemııtr... Bu 
adam genç d a-ildl. Bilakiı olduk· 
ça yaıh, bir Kafkaı uılzadcsl 
idi. (Şemhal) eileıine mensup 
olduğu için vaktile çok zengin 
iken, sonraları emlak ve arazisi 
Çar Hükumetine intikal etmiş; bu 
suretle biltUn ıenetlnl kaybot• 
mlştf. Kendisine (Ahmet D mirof) 
d nilmakte ve et cambazlığı Ue 
geçinmekte !dL •• Haşmetlu Çanm 
kendisini ölümden kurtaran bu 
odamı derhal mniyetlne almıı, 
artık yanından ayırmamııtr. Çar• 
ide makamına ıı çtikten sonra da 
(Ahmet Demirof) a Kazak lay
larmdan birinin fahri miralayhğına 
vermiı, onun mazideki hizmetine 
bu &uı~etlc de mnkabele etmek 
iat mi ti. Y nlnaz ıu vardı ki, (Ah
met Demirof) hayatından memnun 
değildi. 

Ne ıarayın ıinot ve baımetl, ne 
herkeıl kııkendıran nnfuz ve kud· 
reU onu bir tnrlQ memnun etmiyor; 
naaılsa kalbin• giren bir kurt; bu 
ihtiyar nıılzadenln ruhunu ylyip 
gcmiriyordu. 

Sefirin ilk aözleria.den garf p 
bir fikre kapılarak vilcudU llrperen 
Abdl\lhamit, gittikçe Romantik 
bir bal alan bu hlkAye kaqıaında 
büyük bir elAka hisa tmİi\i. Onun 
lç'o ıofirin ıözlerlni bUyUk bir 
dikkatle dinlemekte idi. Sefir, 
elindeki sigaradan birbiri lür!e 

iki derin nefeı çek~rek sözüne 
devam etti: 

- onun, gittikçe artan dalgın 
'YO dütUnceli hali, gerek Çar 
hazretleriae ve gerek aaray bal· 
kana merak olmuıtu. Fakat Ah· 
met Demirof, bUtftn sorulan l'tlal
lere, kaılarını çatıyor; hiçbir 
ceYap vermiyordu... Bir gUn Çu 
hazretleri Llvadyaya gelmişti. O
rada, sarayın huıuıl parkında 
atla bir gezinti yapıyordu. Maiye
tinde de Ahmet D lrofla, J•Yer• 
lerinden binbaıı Kont Tubulesld 
bu!unuyordu. Rarkm ormonİndald 
yola girecekleri ı:aman, yeıde ya-
tan bir ağaç kötüğUnden, Haı
meştlii Çer Hazretlorfnln atı 
birdunbire UrktU. Haynn, o anda 
ıahlandı; ö ... nii,'ldeld ağ'açbkh yola 
ııçrada. • .. 
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DİREKTÖRLÜÖÜNDEN: 

1 - ilk orta •• lise k111mlarına, yatı .,. gilndtb., kız ve erkek talobe kaydına baılanmııtır. 
2 - Kayıt için borgUn ıaat ıo dan l 7 ye kadar gelinebilir. 
3 - latlyenl re, kayıt ıartlarını bildir n öğronekten bir tane parasız olarak glSnderllir. 
4 - BntUo ~nnıf!arm engel e biltıinleme yoklamalarıoa 2 Eylül PılZartesi günU baılaoacaktır. 

Şehzadeba ı Poll karakolu karşısınd Telefon: 22534 

3 g"n zarfrnda 
Bu güzellik tedbirini 

Tecrübe ediniz. 

HerırOn bir sinema yıldızının yüzQnQ 
g6rdtığünllz uman, elld ve teninin 
aehhar güzelliği ndi bir teaadllfün tesiri 
detHdir. Onun gnzellltindeltl aım, 
ıtz.in de olabilir. Cildiniz.in, onun gibi 
lAtif n nermin olmaıı için yalnız 3 
lf11n kifayet eder. Şlmdi Tokafon kre• 
minin terkibindeki ta.ze krema ·ye mu• 

nffa zeytinyağı ile beraber luymet11 
cnherler vardır. Beyaz rengindeki 
(yağ•ız) yonl tokalon kreminin gOnde 
bir Teyn iki defo laUmali ile cilde ye• 
ni bir hnyat vermekte beyazlatmakta 
~c !kuvvetlendirmektedir. Aynı uman· 
da eiynh benleri kırmıııhkları ve tenin 
biitlla gayrıaaf maddelerini i:ıale eder. 
Ve Unbeıit meanmata ııldaıtırır. 

Teni bUtQn gOn ter ·n taze tutar. 
H(lmen bugllnden bu ıayanı hayret 
güz ilik tcdbfrlı:ıl tecrGbe edluiL Ve 
cildinizi alnema yıldızlarının ciltlerile 
mukayese etmekten çekimeylniı. 

Galata'da 
L yli, Nehari - Kız, Erkek 

SEN JORJ 
AYusturya mektepleri 

Kayıt munmeleıılne lıaşlam19tır. Iler 
ıün sııaı (9·12) ve (3·6) ya kadar 

milracaat olunması. Tel: 42095 

Önemli Bir Bilmece 
Kızılay Cemiyeti Eminönl kazaaı 

horhesten soruyor: 

fsEMRE!I 
Bu kelimeyi dofru okuyanlar 1•· 

karıki ç rçeveyl keaip kelimenin 
c otruıunu ey adre11erile Kıxılay 
Eminönü ka:a.a başkanlığına 5 Eylül 
aktamına kadar ırönderainler. 

Kelimeyi dotru yazanlardaa bir• 
çok kiıiye 7 EyHll CumıırtHI aktamı 

Takalm bahçealndeld KERMESTE 
ıkıymctll hediyeler yerilecektir. 

Denlzyolları 
JŞLETMESl 

Anatelerl ı Karak3y KGprGbaoı 
Tel. 42362 - llrkcel MDhlrclaraade 

Han Tel. 22740 

-ııı•mm•• 
lskenderlye Yolu 
1 Z M 1 R •ap•ru 3 Eylül 

SALI aUnO uat 11 de lıken .. 
deriye 'ye kadar. "5182., 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 3 Eylül 

SALI aUnll saat 20 de Ri· 
ıey• kadar. 115783,, 

KiMYAGER ... 
HÜSAMEDDiN 
idrar, kant kazurat n ticaret tahlil
leri yapılır. Eminönü, Emllk ve Ey· 
tam Bankaıı karomnda İzetbey hanı , __ _... ... ...-....... __...... ................ .._._,_...._ 

Son Poıta Matbaaaa 
t1 .. rl711 Ml41it ı Talıll 

...................... &iM 

J Ş A TAŞ 1 N DA Gecell, GUndUzlU 

('FEYZiYEn LİSESİ 
Ana, llk, Orta ve Liıe kısımları Fen ve Edebiyat şubeleri nrdır. Türki
yenin en eski lıuııuii liseaidir. T•lebe yazılın ı ioln hergüo mektebe ınüra• 
oaat edilebilir. lsteyenlerc mektep tarifnameai gönderilir. Telefon : 44039 

~-------------------·· Beyoğlu • Tllnelbaşı - Y enlyol -c: ___ .. __ ~ 

Kız ve 

Erkek LMAN LiSE i veTicarot 

mektebi 
Tam devreli lise - Orta tio-ıret mektebi •Lisan öğrenmtk için ihzari sınıflar. 

D rslere 9 EylOI Pazarte 1 ba lanse !dır. 
Kayıt muamel si 2 Eyliilden itibaren Pazardan bajka bergllo 
saat 8 den 12 ye kadar nüfus tezkere I, resmi aıı kağıdı, ı ıhhat 
rapora, tasdikname veya ıebadetaame ile müracaat edl:meı~ 
Faz'u tafaılllt için mektebe müracaat veya 44941 -44942 ye telefon edilmesi. 

'~tnm.-..... _. ... mm ...................... ~ 

-· ... " -.. -... ....,.. ... ,_ 
\ 
i 

81Rl KTIP.Di"Gi 
PAQA 

CANKURTARAN 

---------··--··---

· Kültür Bakanlığından: 
915 numaralı kanuaa göre KtHtnr Bakanlığına bağlı li1e •• 

orta okullara seçme ıınacı De paruız yattlı talebe alınacaktır. 
1 - Seçme ırnaçları 23 Eylt11 Pazartesi gUnU baılıyacaktır. 
2 - Seçme amacına girmek iıteyenler en son 21 EylUl CumartHI 

gilnll aaat 13 • kadu kabul edılecaklordir. 
S çmc amacına ginceklerlo şu ıertları taıımaları gerektir. 

A - Türk olmak, 
B - Lise ve orta okullar öğreneğinln her aıoıf için sapta dılJ 

yaılarda bulunmak, 
C - Illetll, ıakat, bedenHl ve tlnel kusurları olmamak, 
D - Baba • anası kend:ıinl okutmıyacak kadar fakir olmak, 
E - Zekbı, çalııkaulığı, ahlAkı talebesi bulundugo okuldan alacalı 

fotojrafü bir belge ile ıaptanmak, 
F - Sınıfta kalmıı olmamak, 
3 - Seçme ıınaçları aıağıda gi>aterlleo yerlerde yapılacaktır. 
4 - Bu it için faıla malümat almak iıteyenler lise, orta okul 

yeya KUltUr DirektörJUklerinı müracaat etmelidirler. Bakanlı• 
tımıza bat vurmak gerekmez. "2385,, "5171,. 

lnhiı rlar U. Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için Gudiyer, Dunlop lndiana marka olma~ 

Uzere muhtelif eb'adda 45 adet dıı ve 65 adet iç otomobil liistlğl 
aatın alınacaktır. Vermek iıteyenlerin pazarhia ittirak etmek Uzere 
12/9/935 tarihin• raatlayan Perıembe günD saat 14 to % 7,5 gil• 
•enme paralarile birlikte Kabataıta Le"Yaıım ve Mubayaat şub .. 
alndıld Ahm Komlayonuna mllracaatlara. ' 15048.. 

... 
f 
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12 Sayfa SON POSTA 

ne • 
ı - 7/8/1935 tarlllll we 2787 sa,.i.ı kanunla monopola cemiyetimize verilip icra ~aklllıal •eyatlaoe 

t•ıd!k ıdllıa UAçlarm llıtesl aıatıdadır. 

2 - Moaopola tlbl 11tma ve frengi llAçlarmın ı Eyllll 1935 tarihinden itibaren toptan ve perakende 
ıatıııarına bqlaamııtır. . 
lstanbulda Yeni Postane civarında eski Zabtiya caddesinde Aksarayhlar hanında 22 numarada 
Kızllay Cemiyeti satıı doposu direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

3 - Hariçten ıapılacü ılparıııer, banlla vasıtaılle veya postanın bllşardıltedlye aıallle derbal glnderUlr. 
4 - Depomuzda bUyük ambalajlar içinde sabn ahnarak dışarda ambalajları perakendeye 

çevrilen llAçların ne evsafından ve ne de ambalajlarından Kızday Cemiyetinin mesuliyet 
kabul etmiyeceğl alikadarlarca bilinmek üzere ilin olunur. 

Acethylarıan 
Atebrin 

" Biımarıol 
Blımogenol 

" 
Bismuthoıe 

Biımuthoiodol 
Biımuth 

" 
" Blvatol · 

" Caıbia 

" Hectfne 
, 

" lodure deppotaılum 

(Ampoule) 
( comprime) 
( Ampoule) 

" " f Llquide) 

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

. ( Solution huileuıe ) 
(Ampoule) 
(Solutlon) 
(Ampoule A) 
( " B) 

lodobiımuthaüe de qulnine 
lodobiamuth 
Kınakına kabujıı (yalnız) 
Mercure benzoate de 

" 
" 
" 

bi - iodure de 
cyanure Cle 
lactate de 

,, protoiodure de 
,, Salicylarıeniate de ( Eneıol ) 
, , aalicylate de 

Meıurol ( Ampoule ) 
,, ( llquida) 

Muthanol 
Myoıalvarıan 
Neoıalvaraan 
Novarıenobenzol 
Neo 1C1 

Neoıalutan 
Neoolesal ( Ampoule) 
Olbia 

· Plasmochine ,, 
,, ,, Comprf me 
,, ,, ,. ıimple 
,, ,, ,, compoae 
,, ,, drage compoıe 

Quinopf aımine Ampoule 
,, ,, Comprime 
,, ,, Drage 
,, ,, atovarıol 

Quinine base: 
,, Bi • Bromhydrate de' 
,. Bromhydrate de basique 

" 
" 
" 
" 
" 

,, ,, ,, neutre 
Bi- Sulfate de 
Bi • Chlorhydrate de 
Chlorhydroıulfate de 
Chlorhy~rate baıique 

,, ,, ,, neutre 
., Valerianate de 
., Tannate de 
,. Sulfate de 
,, Carbonate de ( Ariıtochlne) 
,. ethylcarbonate de ( Euquinine) 
.. Poudre, comprime, Tablette, Drage 

Silber ıal v arıan 
Salvarsan 
Soluıalvarsan 
Stovarsol coınprime 

,, ıodique 

Spirocide comprime 
T reparaol ,, 
Uclarıyl 

Kinin, Bizmut, ve civayi veya milhlerini havi olup sıtma ve 
frengide kullanılan mustahzarların memlekette yapılması 
veya yaptırılması. 


