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İtalya 
Fakat 

Ordusu Hududu 
Henüz· Harp 

Geçti: 
Yokl 

H•hıl••• kuıı laarrl• ... ilet•• eril•..,. .. iM ..... ,..,.,... .. llr ..,..,.., 

Şimdi komadan Hususi Bir Hab8r Aldıkı 

Habeşliler ltalyan Elçisinın 
Evrakını Ele Geçi diler 

.......... lraqa ..... f .. ,......... plraa ....... Jtal. 
htp•ffar çok mllllm bli hldl- JU lmn•tlerlnla Daaldle b .... 
•P parmak bua1ordu. Bu tel- llncle Hab., topraldarma p.U.. 
patlarda d•l1or ki ı tini bUdlrmektedlr. Bura r...a 

1 - llha kadar ltal1an ukerl çewealulacle ba haberi teyit ~ 
•adada qarak Hab.. toprak- ma161aat 1oldur. 
lanaa pmlftlr. Loaclr•, 2 (A.A) - Rlyter 

· 2 - Fakat b• haber hen&ı aj•• blldlrl1or: H•k tee11lt 
teyit eclllemlyor. Bia kadar ltal• etml1• bir habere ıan bla ka· 
Mkuiala Habeı topraklarına gir· cin ltal1ao aıkerl Habe.t hadu-
•Mi, bir clhett•a bir harbin d•u pçmlftir. 
bqiupel aayılabUlr. Bu takdir- .F81rllt ile T•rlt. ile De 
.... ıe çok ehemml1etllclir. Tekalp Edll.._ 

8b bu 1ahah muhtelif DJ- 8a Wsralara bit& blsim bu l&bah 
uklarclaa tahkikat Japblr. la Bolwlın alclıiıma Uber de f8du: 
.., .. .a..ı4aa..._.11Wr telsraf a.a. 1(0..)-~an ... 
t11i .W.lr. Baiads .ta aarih bir 1•1 kerlerlala H .... laaclaclaau qtak
,.kt11. lanaa clair ecaebl ka1aaldardaa 

Sabaha ...... plea teJsraflar •• haberlu banda ae teblp 
..a.ı , MlllJor, •• de ı.,lt oı • .,or. Ali-

..... S (A.A)- Ba11 rabaaca C D••••• 6 ıuı rlacle ) 

Gece Yarısı Bir Hadise 

Polise Karşı Sila/ı Atan 
Birkaç Sarlıoş 

Yakalandı 
Bu pce Be1a11tta bir hldiH 

ol•u• ıllllı ualeri lfitllmiftir. Hı.; 
6e ıec• 1arı11Dda ıeçmiftir. Bu 
aabah erkenden bu lauauata Em
•1•t a6b•tci direktlrlOtDnclen 
ele tahkikat 1apbk . •• ıualan 
ltr•hclik: 

Gece 1•raaı, Bayazat me1da· 
... dan IOD •tlr'atle bir otomobil 
seçiyordu. Otomobilin içindekiler 
batırıp çapıyorlar, ylkıek aell~ 
aara abyorlarch. 

8e1uıt meydaamchl suif• it~ 
ha poUı memurlarr ıDkftneti ilit.
~tlade olaa ba otomobili 
•••••-•••aus latemif, •• ilur,. ..,f 

Faat ... ~ 

----------------------........ --....-::ıı-------------
S pek ü l is yon c Ular a Artık 

Nefes Aldırılmıyacak 
Bir Kano~ Projesi 

Hazırlanıyor 

Birkaç Tacir Sösbirlili 
Edip Trabsooda Fındık 

Fiatını Düıürdüler 

Aakara. 3 (Özel) - lzmlrde 
hıa tacirl..ın 1aptaldan a1kan 
llanket sfbl, Trabıoadada bir 
mm taciri• ..... lda fındık flat• 
ıana. 20 tanitaa 15 kurup ... 
cllrmltlerdlr. • dala•·~ İf, Arr 
liaracla illbdır maha&lde ı;alf 
bir _ ... ,. ............ Salllll-
J,etll bir ut '*' clecll ld: • - ı.-.. Tranoada Mı .... 
•• lluwt t......., lral.ldu fm. 
•k ftatlanaı .....,.. lçla ara-

............. ,~••r" 
CD-ı•I .... ,...., 

6,Nıı.ı-. .. ,..,.,,.,,_,_ 1ııır1.,... 

, .. , •'• ··~ .. ı .. um..u 

Futbol 
cilik 

altıma latbdeo daha ıeaıta 
oldutunu llyll1orlar. Bil ba 
mlDaıebetle uJl)a tarih bllala
lırlmizdu Mllknmla Halll De 
konuıtuk. Bize fU hemll lzabab 
Yerdi: 

0 
- latubala altaula had-

i •eler ıtzldir. A••• ._ _.. 
(Dwa.-llaei,....t 
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( lkın Ses J 1 

1'ürk Sanatını 
M {lhvolmaktan 

Kurtaralım 
Memleketin her köıeıi, büyük 
Türk mimarlarının maharet ıaçan 
ellerinden çıkmıt çok kıymetli 
tarih yadigarı rile ·doludur. Fakat 
bunların muhafazasında kusurlu 
davranıyoruz. Tük medeniyetinla 
eısiz eserlerini bütün dOnyaya 
kuşı muhafaıa etmemiz lazımdır. 
Nitekim .kendllerile görüştüğümüz 
kimseler de eu fikirleri söylilyorlara 

HUsnU Cemal (Cihangir Hav• 
yar okak) - Türk milletinin on 
binlerce yıldanborl, hiçbir millete 
unsip olmıyan çok yOkaek bir Yarlı 
gBsterdi~lnl ki ae lnkAr edemez. 
BugOn munzam bir Ege medeniyeti 
vardır ki bu medeniyet Türk kafu:• 
nın e1erldir. Fakat bll dedelerimizin 
ve atola11mız1n, Türk medeniyetini 
kainata labat eden u rlerlnl iyi 
muhafaza edemiyoruz. Meseli "Son 
Poııta" da nvelkl gOa okudum: Çok 
nefi• bir sanat Heri olan Topkapı· 
daki Takl<ecl camii barap oluyormut. 
Bu emerler! harap olmaktan kurtar• 
mak, Türk medeniyetinin b0yllk10i11 
Damına hükumetin batlıoa Y ııfesfdir. 

• LOtfl Kenan ( Onıver ite hu· 
kuk F kUltesind talebe ) 

- itiraf edelim kl tarihi aaıtlar
dao bir kıımı ihmal edilmit bir nzl· 
yettedir. Fakat bunları, gerekli olduğu 
tekilde mu haf aza etmek kolay bir it 
değildir. Bunuala beraber, ben hllku· 
metin bu itteki gayretli dananıtını 

çok beğeniyorum. Elinden geldiAi 
kadar tarihi enrl rl harap olmaktan 
kurtarmıya çalıtıyor. 

* All Ahmet ( llkmektep mu• 
olllml ) 

- TDrklerin, tarlhtea önceki H• 

unlara kadar uzanan çok parlak 
mazileri Yardır. TGrk ulun, muaz• 
zam bir medeniyet yaratmııtır. Ben 
Eg llylm ve o medeniyetin buglıı 
hll'A ayakta duran muazzam eııerlerl 
knrtı•ında hayret duyar!m. Tarihi 
eserler, bir milletln nrlığının en 
canlı tıhitlerldir, Onları muhafaza 
etm k için, icabında fıdak rlıklara 

bile katlanmak IAzımdır. 

aptan V 
Çarkçılar 

Dünden İtibaren imtihan· 
lora Başlandı 

Dnn, Yüksek Den'z Ticaret 
mektebind ameli .kaptan vo 
çarkçıların imtihanlarına başlan• 
mıştır. imtihanlara 927 den evvel 
vahad tname alan ameli denizci· 
l r girebilmektedir. Bunlarla Qe• 
raber, son kanundan i tifad 
edebilen kıla~u:ı kaptanları da 
Jmtihana girmişlerdir. Bunların 

hcpı,lnin l ekünu 200 :ıU bulmak· 
tncır. imtihan bir hafta sürecektir. 

Arsıulusal Felsefe l(ongresi 
Avrupada bulunan Üniversite 

umumi fclsef ordinaryüs profe· 
ıbrü Dr. Hanı Relchenbach, 
Parlste toplanacak olan arsıulusal 
f Isefe kongresine, Üniversite 
nnmınn iştirak edecekt;r. 

-

L 

•• Yeni talebeler Unlversıteye yazıhrlark n 

Univcrsitede 
Yaz mına n 1 

Fabrikalarda Çalışan Çocukların Oku" 
tulması İçin "'edbir er Alınıyor 

bnt~~:!:0 ~~ıb::~:. 0:~~:~:!7:r~ J ......... E.~kf ·wf ~t·~-~~i~i ....... . 
ve yeni talebe yazımı başlamıştır. 
He:ıUı müracaat edcn:er çok de· 
ğildir. Dun Hukuk FakUlteıine 

yalnız llç kiti baş vurmuıtur. 
ilk Okullarda 

llkmektepierde de kayıt itleri 
dün baıiamııtır. Yazım on glln 
devam edecektir. On gUn scnun· 
da alınacak neticeye göre, yeni· 
den mektep açılacaktır. 

Bu yıl, fabrika ve1afr yerlerde 
çalJşan çocukların da, lı 1aatle· 
rinln dııında okutulm larını temin 
etmek için de tedbirler alınmak· 
ta ve yarım tedriıat usulleri dü
tünOimektedir. 

Dun, KültUr Direktörlüğünde, 
ilk tedrisat mUf ettiılerf toplana· 
r k, bu işleri görllımüşl rdir. 

Llsel rde 

Dlin lisderde de engel ve 
btitUnleme imtihanlarına ha lan
mışbr. imtihanlar 16 Eyinl ka· 
dar devam edecektir. 

lbrahim 'Uteferrikamn ez arı 
Kas,mpaşcı aırtlarmdakl mezar· 

lıkta gömülü bulunan TUrk mat· 
baacıhğını ilk kuran lbrab:m MU· 
teferrikanın mezarı bakımsırlık 

yllzUnden mahvolmak fizeredlr. 
ilgili makaml rın dikkatlerini celp 
ed riz. 

Arl<adan Bıçal'la Yaraladı 
DUn akıam Sahpazermda mo· 

tör sahibi lnobolulu Hasan, karısı 
Hacerle birlikte gezerlerken, Ab
dülkadir adında bir adam tarafın· 
dan arkasından bıçakla yaralanmıt 
tır. Abdülkadirio önce Hasaaın 
motöründe çaılılığı anlatılmıştır. 

Görünce .. 
Berber Hamdi Eski Metre
sini Ve Dostunu Yaraladı 

Evelki gün Y eniköyde kadın 
yüzünden bir cinayet iılendl. 
Hadise şudur: 

Berber Hamdi yedi 11eneden
berl AJeksandra ile metres hın alı 
yaşıyormuş. Fakat bir bu.çuk 
aydanberi Aleksandırayı kaybet• 
mittir. Nihayet kadının Y eniköy· 
de olduğunu öğrenmiş ve ) anma 
bir tabanca olarak Yeniköye 
gitmiş. Bu &ırada eski metresini 
Rahim adında bir mütekaitle 
gezerken görU.ıce hemen taban
casını çekerı! k ateş etmiştir. 

Çıkan kurşunlardan, Rahim 
bacağından, kadın da karnından 
yaralanmı tir. Yaka'anan Hamdi 
auçunu itiraf etmiş: ir. 

iki Çırak Arasında 
Rıhtım caddesinde Nurinln 

dükkanında çırak Abdurrahman, 
diğer çırak Rıza tarafından 34 
lirasının çalındığını iddia etmiş, 
Rıza yakalanm.ştır. 

Şeri 
Ölümile memleketin tecim ve 
deniıcllik alemini mUteellim 
eden merhum Sadık Zade 
Bay Ruten'in ruhu ıtın 
bu ayın betin tesadüf eden 
Perşembe gUnU saat on 
dörtte Yen'ı Camld mev· 
lidi şerif oku'tturulacağındım 
merhumu tanıyan ve &eY n· 
lerin teıriflerini saygılarımızla 
dileriz. 

Merhumun ollesl 

L 
Ze irli Gaz Ve Fın

ık K buğu 
Almanı r Kabuklu Fındık 

Şeftali Alıyorlar 

Almanlar memleketimizden kül· 
liyetJf miktarda şeftali ve kabuklu 
fındık ve badem almaya baıla• 
mışlardır. Ayrıca fındık ve 

badem kabuğu da satm almak· 
ta dırlar. 

Üniv r&ite ordinaryüılerinden 
bir kimyaker bunun sebebini Al· 

· manların fmdık ve badem ka· 
bukları ile ıeftali kabuğu ve 
çekirdeğinden elde ettikJerf bir 
knll zehirli gazdan korunma 
fmkAoını temin ettiklerini söyle
mekle izah etmiştir. 

Diğer tarafta Almanların bu 
3 maddeden bir nevi zehirli gaz 
lstihs l ettikleri ve insanlara n 

kuvvetli gıdayı temin eden bu 
maddelerden müthiş ve öldUrUcll 
bir zehir çıkardıkları söylenmek· 
tedir. Fındık kabuğu kömllrllnün 
zehirli gazlara karıı en mükem
mel korunma çoreai olduğu t • 
bakkuk etrnfJtlr. 

ukuk 
Fa ültesinde ,. 

Sınıfta Kalanlllr Tekrar 
İmtihana Girecekler 

Hukuk FakUlteıind , haziran 
eleme imtihanlarında muvaffak 
olamadıkları için, ıınıfta bırakı· 
lan tn:ebenin tekrar bu devrede 
de imtihana girebilmeleri karar
lrı ştırılmıştır. Alakadar talebo bu· 
kararı çok bUyilk bir sevlnçl 
karşılamıştır. Dünden itibar n bu 
t alebe d imtihanlara girmiye 
başlamışlardır. 

~eçhul Cesedin Bir Hintli 
Old ıgu Anlaşıldı 

Galatada Isanın kıraathaneıil 
Ustli::ıdeki odalardan birisind in· 
giliı. tebaasından birisinin ölU ola· 
rak bulunduğunu v ceaedlnio de 
morga kaldırıldığım yazmııtık. 
Cesedin hüviyeti anlaşılmııtır. 

İmdat ad~ı bir Hintli mUslfiman• 
dır. Fakat ceaed koktuğu için 
ölümün sebebi henllı enlqdatma· 
mışbr. Morg da henüz raporunu 
vermemiştir. 

Seyyar Fotoğrafçı Saati Çalmış 
Rumeli kavağında tUtUocülUk 

eden Şerefettin, yeleği cebinden 
aaat:I 24 lir kıymetinde altın 
saatini, seyyar fotoğrafçı Abraha
mıo çaldığını iddia ed rek zabı· 
tay milracaat etmiştir. Abraham 
yakalarımı tar. 

( Ottnün T 

Ba bek n N zdlnde 
Ekonomi Bakanı Celil B yarla 

TOze Bakanı ŞUkril Saraco~lu dOn 
Adada Başbakan fımet lnönünO 
ıiyaret etmlılerdir. 

* • .. 
Deniz Ticaret e tebl 
Bu yıl, Yilkulr Deniz Tıcaret 

mektebine 15 hioi alınacaktır. Şim• 
diye kader 150 nnınzet müracaat 
etmlttlr. Mektap bir mOsabnka imli• 
haoı açacaktır. 

« il 
Hu uk KUtUphane 1 

Hukuk FakOltesinin kOtllphanHI, 
ye iden getirilen kltnplarla ıenginlet• 
tlrilmit ve direktör Ofllne de, ukl 
Amme hukuku mOderrla muavini 
Doktor Edip Serdengeçti getlrllm.ıtfr. 

« • .. 
K yık Bulundu 

Belediyenin Kadikliy bkele bah• 
çealne alt koyıAın akıntıya kapılnrak 

Mudanya aolerlnô dOttOtl anlatıl. 
mıttır. Kayık dGa lstanbula getiril· 
mittir. 

.. « « 
Yirmi Dört Kl91nln Dava ı 

A•liye ikin 1 ticaret m hkemuins 
de, Bakırköy çimento TGrk anonim 
tlrketi hiu darlarından 24 klfl tara• 
fından idare meclisi al yblne ııçılan 
dnnya 'dDn de denm edilmiıtlr. 
Davacılara aYukat Kenan, Oıman 
Nuri .,.. Abdurrubman tem•ll ediyor• 
lardı. 

Mııbkeme i'eçrın celn•lnde, olrket 
idare heyetinin muhakeme yııpılaca.a 
ğıaı gazetelerle fi n etme•lne karar 
vermltti. Dfln tlrket nYukata arar• 
tatlller ı:rdltl için bunun yapılama• 
dıfını aoyledl. Muhalcem• bu Hanla 
yapılm .. ı için tehir edlldL 

* • • 
Evkafta Tasfiye 

Evkaf ldaruiode, dlloden itlbareD 
gen l dlrektörlükçe huırlanao, muvalıı:ıı: 
knt kadro tatbik edllmel• batlamıt~ 
tır. Bu kadro mucibince bir kı11m 

memurlar açıkta kalmıtlardır. i.taa• 
bul EYknf Y rldat mildilrlOhQne Hlcİ• 
let ed o Bay Fahri, genel dlrektörlGk 
munlnlijlne; lstanbul ukaf muhase• 
bcclıl Faik Konya evkaf mUdUrUiğlln• 
tayin olunmuı, onun yerhae d , Kon• 
ya nkaf mOdilrü lbrahim Hakkı ge• 
tirilmiıtir. Bot ola fstanbul nridat 
mQdürlüğllnc de Bursa evkaf mil• 
dürü Hilmi atıınmıılardır. 

* * .. -
ÖIU Ol r k Bulun n t< dın 

Beyoğlunda Bülbül dereainde 1~ 
No. da oturan Madam Anna evinde 
'510 olarak buluıımuıtur. Kadının kalp 
sektesinden öldQğQ anlaıılmıttır. 

* * « Bay lbrahlm Tan 
E•ki Trakya genel mUfettiti iken 

lltlfa eden fbrahim Tali tedavi lçlD 
bugiln A nupııya gidecektir. 

* « * Belçlka Krallçesl için 
Otomobil kazaa nda ölen Belçika 

kraliçesinin l•tlrabatl ruhu için bugün 
S nt E!!pirl klU.o•tnde bir ruhani 
Ayin yapılacaktır. 

« .. 
BugUn Tayy reler B yan• 

nameler Atacaklar 
Bugün öğleden itibaren, Uç 

gUu müddetle Uç tayyare şehrin 
Uzerindo dolaşacak vo halkın 
hava tehllkeıine karıı göıter• 
dikleri alakaya karıılık o.malt 
nzere şehre beyannameler ata• 
caklardır. 

Pazar 01• lyor Ki ı 

- Buhran noler 
ıao B. ?. 

rol açmıyor, Ha· ı -Bağcılar, zümlerlnin ıllrflmüot1 aağla· 
aıak ivin bağlaruıda duıb çaylar tertip 
tlmltlv .. 

- Paıtirmacılar da, ne yapucaklarını 
dllfUnUyorlar mıı .• 

llaaao D. - Onlar da, Şohir Tıyutru•U 

artistlerini çağırıp, müşterılere .. l{nyseri giılle
rlni,, oynataaular t 
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,-----------------..... 
Hergün 

Üzümleri Yakınız 

• 
Acı Bir Tecrübe 

* 
Üzümleri Yakınız 

-
Lrezib'ada yUzbinlercQ ton 

kahveyi dağ gibi kümeler halinde 
)lğıp yakıvermfyorlar mı? 

Knnadada vagonlarla buğday• 
ları dınlze dökmiyorlar mı? 

Amerlkada yUzblnlerc• hay· 
Yanı öldUrUp ateoe atmıyorlar mı? 

SON POSTA 

Resimli Makale a Şeytan Ve Kadına 

Bizde neden olmasın. Bizde de 
UzUmlerl yakınız. 

Niçin? 

Kadın, nedenH, Şeytıma çabuk kapılır. Onun icin ola· 
oak ki, Şeytan da onun peşini bırakmaz. Onu, evinde, 
oda1ında, yatağında; ıokakta, hulnea hayııtınııı her safha
sıoda kovalar. Kadın dalma onunla . çaıpıımıya ve onun 
esiri olmamıya oalıtır. Fakat bir gün itlir mukavemeti 
kırılır, Şeytanın aldatıcı •özlerine, parlak ıihidtrinln oazl-

eline alır ve kadına onunla hücum eder. Bunlarla muvaffak 
olamaz1a o vakit başka ve daha korkunç silahlara müra· 
caat td&r. 

ÇUnkU UzUm mahsulU fa:z.ladır. 
Flatler dU9üktUr. Eldeki malı 
kıymetlendirmek için fazla ya ateı 
•eriniz. 

beıine kapılır n kendiılni bırakıverir. 

Genç kızlarımıza, Şeytanla J&pacakları kavgada muvaffak 
olmaları için kartılık ıilahlıı.r vermeye çalıtahm. Mukavemet 
sllAhlan, irade, temia bir terbfy.,, kuvntli bir alıliik ve iyi 
bir muhittir. 

Bunu söyleyen, lzmlr ihracat 
tiiccandır. 

ŞeytH kadını dUtUrmek içln muhtelif silahlar kullanır. J{ızlımnı ihmal edenler, onları ıeytanın aldatıcı cazİ· 
Hazan parayı, basan modayı, bazan sevgiyi ıllıih olarak beaine terk ediyorlar demekair. 

Avrupa ve Amerlkada, iıtih· 
ealle istlhlAk arasında ahenksiz• 
ilk, istihsalle pazar arasında 
Uygunıuzluk o!duğu için, fazla 
mal yakabilirler. Bu, o mımlekıt· 
lerin, yani büyük kapitali&t Ulke· 
lerln hastalığıdır. Onlar bu hasta• 
htın tedavisine yanaşamadıkları 
için, yaraya merhem sürmekle iti 
balletmiye çalışıyorlar. 

r DA BİLİ B AB 1 ··-L-1--1 
Fakat biz o memleketlere ben• 

2er miyiz? Blzde lstihaalle istihlak 
arasında ve istihsalle pazar ara· 
ıında ahenksizlik mevzubahs 
olabilir mi? Biz hınllz o derece 
)'Ukaek kapitalist Ulkelerden 
eayılmayız. Onun için de onların 
hastalığı bizd yoktur. Binaen· 
aleyh onların kullandıkları mer· 
heme de biz muhtaç değiliz. 

Memlekette şeker yiyemeyen, 
mey va yiyemeyen milyonlarca in• 
san var. Fazla UzUmünUz mU var· 
dır, onu bu muhtaç halka dağı· 
tınız. Elinizdeki yetmez bile. 

... 
Acı Bir Tecrübe 

Susuzluk Tehlikesi Yok 
Bentlerde İhtiyaca Yetecek Su Var, 
Yalnız Kuyularda Sular Çekiliyor 

!Telefonda Değişik
lik Yok 

lıtanbuldakl bUtUn kuyu1afda 
ııcaktan, yağmurs~ıluktan sular 
çekilmiştir. Sebze bahçeleri sa· 
bipleri daha 10 • 15 gün yağmur 
yağmadığı takdirde bütün klş 
ekinlerinin mahvolacağını, mev· Komiserler Yeni Vazife· 
sim mahsullerinin de kavrulaca· le re Tayin Edildiler 
ğını ı6ylemektedlrler. Telefon ıirketl iki gUndenberl 

Susuzluk, tehir içinde de baı 
hükumet tarafından itletilmekte• 

göstermiştir. Şehir içindeki kuyu• 
dir. Şirkette 7 6 11 Hırıstiyan ve 

lar da kuruduğu için halk çeşme· Muıevi olmuk Uzer• 375 Türk 
· lerden fazla ıu çekmeye başla• 

14 te ecnebi memur vardır. Ec· 
Bı'zc kıymetli ve gen" bir mı•tır. Digv er taraftan Valde ve 

"' .,. nebi memurların ondördi işten 
ıan'atkdrı kaybettiren acı bir Kırkçeıme bentlerinde suların 
t •crUbe: d d k çıkarJlmıştır. Bunlardan yalnız 3 ... azal ığıoa alr çı an rivayetle· 

Vapurlarımızda sıhhi vardım tanesi devri teslim muamele&inde , rln aslı yoktur. 
teıkilata noksan. bulunmaktadır. 375 memurun hiç 

A k 1 ilgililerin verdiği malumata 
Vaktile meri an gazete erin· biri lşindtın çıkarıJmıyacak Ucret· 

d bl 1 1. d · ı k" Uk göre ""erek Valde, gerek Kırk· en r ıman a ış eyen oç 6 lerde hiçbir değişiklik olmıyacak· 
Yapurlarda ııhhi yardım ve çeıme bentlerinde kıt ortasına tır. Artık vazifeleri kalmamıı 
kurtarma tertibatının noksan kadar yağmur yağmasa bile şeh· olan komiaerlerden biri abonman 
olduğunu iddia etmlı. Vapur rin ihtiyacını karıılayacak ıu dairesi, diğeri 3 aı:ı işleri dairt:.sl 
ılrketi, dünyanın her tarafında vardır ve suyu idare ile kullan• ıafJiğine tayin edilmişlerdir. 
olduğu gibi, derhal tekzibe kalk- ma tedbirlerine bile ihtiyaç gö- Dun Bıyoğlu, Kadıköy ve f s· 
nıış ve olrketln manevi haysiyetine 1 ı · tanbul santrallarında detir ve 
bir tecaYUz telakki ettiği bu neı· rll mem ıtır. 
rlyattan dolayı gaıehyl mahke· 

1 
teslim muamelelerine başlamıştır. 

Dle)'e vermlı. Dün ki Fırın Daha Buralar bittikten ıonra diğer 11 
Gazete, ertesi aUn iyi ylizU· kUçUk 1&ntralda t11ellüm muame· 

cUlerden birini alıp bir tecrübeye Kapatıldı lesine baıJanacaktır. 

Rumen ulusal ç•lgıcıları 

Balkan Festivalinde 
1 

Rumen Ve Yunan Heyet
leri Geliyorlar 

Balkan festival komitesi çalış· 
malarma devam etmektedir. Ko
mite dün Adalara gitmlı, ıenlik 
yapılacak yerleri gezmiı, vUcude 
getirilecek tesiıah tesblt etmlıtir. 
Gece t>abaha kadar Atet oyunları 
yapılacak, renk!l maytaplar yakı· 
lacak, ateş ıeJAleleri vUcude ge• 
tirilecektir. 

Festivalde bufooacak Rumen 
heyeti 10 EylUlde, Yunan heyeti 
de 1 1 Eylülde tehrlmize gelecek· 
lerdlr. 

karar yerrnlş, ılrkete haber Yer-
aıeden yUzUcU vapura blndirllmlt, Belediye, balkın, tam muayyen Maaı Sahipleri Sıkıntıdan Çekirge Akını 
Ye tam yolun ortasında, intihar olan çeınl dahilinde ekmek yiye· Kurtuluyor Bir iki gUndUr Istanbul clva· 
•diyormuı gibi yaparak, yUıUcU bilmelerini temin için bUtUn fırın· rmda kırlarda, tarlalarda ve 
kendini denize atmıı, halk arasın• ları daimi bir kontrol altında B ( Baıtııkrafı 1 ilnUci yüzde ) hatta ııhfr sokaklarında rekfr· 
da bir telif, Yapur durdurulmuı, u prati usu n muvazenel· "' 

bulundurmakta devam etmektedir. geye raıtlanmaktadır. Bu çekirge· 

Sözün 

Mazutlu 

Banyo 
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Kısası 

•-------- Ek ·Ta -
Biz, lstanbullular ömlir adam· 

larız J Cin akıllılığı kimseye ver· 
meı, farfara görUnürllz de, hal· 
buki bizden ıaf, bizden uysnl 
dünyada hiç kimse yoktur. 

Kafamıza vurup hemen aA-zı· 
mızdan lokmayı alımlar f. 

Nelere tabammlll etmez, ne• 
)ere inanmaz, ne kUller yutmayız? 
Hem de bu kül yutmak tAbirinl 
burada biç te mecazi manaıile 
kullanmıyorum: Harbfumumf de, 
külü, ekmek niyetine bilfıil } ut· 
muı insanlarız. HAIA da, çepeçev· 
re deniz olan bu şehirde, ıulan· 
mıyan sokaklarımızın yanıbaşla· 
rmdaki yangın yerlerlndın her 
saat havalanan kUIJerl mUtevek· 
kilen alellab yutmakta devam 
ediyoruz. 

Her şeye kuzu kuzu boyun 
eyerlz. Şu bizde, bu bizde, falan 
blıde, filan bizde, adamı soyan 
esnaf bizdedir. 

Dlllerimize birtakım laflar 
dolamıfızdır: u Ne Yerseler ana 
ıaklr, no kılsalar ana ıAdl,, ; "tc .. 
vekkelln gemisi batmaz!,, ; "el· 
mukadder, laytıııayyerl,, .. 

Kuru bir valtle yıllarca avu• 
nuruz. Baıımııa gelen dertlerin 
tevilini, badem Hmeıl gibi çiğ· 
nemeden yutarız. Hepıi de ılfa 
niyetinedir. 

Boıtanlar lağım ıularil• sula· 
nır.. Ekzemah, uyuzlu dilenciler 
omuzlarımıza kadar sokulur .• 
Yarım masura menba ıuyu ile 
blr milyon damacana doldururuz •• 
Çocuklarımıza süt diye dere 
suyu ile nişasta iç.irlrfz... Daha 
da neler yapmayız: Hepsi de 
tifa niyetine. 

Geçenlerde kıyıları çoktanbe· 
rldir kömür depoıu olduğu lçln, 
hiç olmazaa denizden istifade 
edegeldiğimiz boğaılçinde bir 
saormç gemlıl battı. (800,000) kllo 
mazut o canım suları berbat etti. 
Günlerdir, bu cıvık, bu lA'renç 
kokulu tiksindirici mayi, kıyılar-

da tmazlar gibi yığılı ldSmllrlerle 
karıı karııya, htenbul ile alay 
ediyorlar. 

iki, Uç glln, lıtanbullular iğ· 
rendiler, boğucu ııcaklara ra~men 
denize girmediler. Fakat onlarla 
alay edenler öc olıun diye galiba, 
muzibin biri çıkmıı: 

- Maz tlu banyo fevkalide 
ııhhtdir!. 

Palavrasrnı ıaYurmuı .• 
Ve dUndenberl, yine denlıe 

girenler çoğaldı.. Şifa niyetine! 
Biz, bu fifa nlyıtine ne zehirler 

yutmuı, teYekkelin gemisi batmaz, 
ltlkadile no filolar babrmıı inıan· 
larız: Maıutlu suda yllzgeçllk et• 
mlılı, ne çakar? Defterde bu da 
bulunıunl fakat •apurda kurtama tertlbatt b H k umumlyeden maaş alan dul, ye· ler ıimdillk ekine zarar nrebile· 

Doksan olduğu için adamı kur• Dün iri as öy diğeri KU· tim ve mUtıkaitlere de tatbikı 
• k bi · d cek bir halde değildir. Bunların Ü 

tarmak mümkün olamamıı. Nlha· çU pazar na yasın • olmak Uze- du,nnlllmUı ve çok daha pratik imhası için lizımgelen tedbirler lzmirdeki Aykırı işler ze• 
)'et yUzUcll yarım saat sonra tek• re iki fırın daha birer hafta bir uıul bulunmuıtur. almmııtır. 
rar vapura alınmıı. Bu ıuretle mUddetle kapatılmııtır. Çeınl rina Baıbakan Emir Verdi 
ı_ h fil • Bu pratik uıul ~udur: BU Uk d d 1 2 C y d aumpanyanın at&1ı • 0 ııpat ltlnden baıka, noksan tartı Ye y a a il am an 1 [ Baştarab 1 inci yüıde) 
edilmiş. Her maaı sahibinin Malaan• 

Bizde Yapurlarda vo deniz fmnların aağlık itlerine de azamt dığında veya MalmUdUrlüğUnde BUyUkadada Lunapark yak.. 20 kuruştan 15 kuruıa dUıllrarak 
b .tt. dikkat .. dilmesi belıdı' omdaki fundalık, kimin tarafından Ek l ı amamlarıoda doktor bulunma· sur "" ye- adresi nrdır. MalmUdtirlUğU ma• memleketin onom1& var ığını 
d h d b id t · dı'l · t' atıldığı belli olmayan bir sigara 
ığı, atta yar ım tertl atınıo ce yan en emım e mıt ır. at bordroıunu, bordronun tutarı baltalamaya yeltenmiılerdlr.Fakat 

d ldd d S hh 1 yUzUnden ateş almıştır •• 10 metre 
t,oksan ol uğu ia e ilmlı ol· ı 1 ıeraite uygun o mıyan olan maaıı ve maaf sahivlerinin murabbaı fundalık ve bir dllzUne hükumet bu gibi canbazlıklara 
'iayrlı, şirket bunu derhal yalan· fırınlar hakkında da bu hususta d 1 • p b k ;r. kat'i bı'r 1100 vermek kararını al· 
lıyacaktı. Fakat fıte acı bir tec· mevcut talimatname ahlıAmı tat• a res erınl osta aneye verece ' çam a5acı yanmııtır. 
rUbe bu noksanı filen meydana Poıta ldareal de her maaı sahi· e· T f y ' mııtır. Türk köylUıtınUn alın teri 

bık edilmektedir. ır ay a ara andı 1 ı· d k çıkarmıştır. bine ayrı ayrı bir ha•alename spekülasyoncu arın e ın en ur• 
Vapurda küçük bir cam dolap !arından çıkacak bir doktora tanzim ederık parasını verecek· Piripaıada Mustafa kaptanın tarılacaktır. Bunun için memleket 

içinde birtakım ecza şişeleri Ye terkedilebllir mi? tir. tıpkı bir adamın dlgv er bir yelken gemisi direğine çıkan tay• mahsullerini korumak Uzere bir 
b . l k t k d fadan Akif munzen1&inl kay be· 

ir Fcaçk pa e li~atmul bvlar ırk., Her doktor böyle bir mesulf· adama poıta vaslta1lle para gön· derek yere diişmüş ve belinden kanun Iaytbaaı hazırlanıyor.,, 
n at m s ace r va a ve ? Benim haber aldıgv ıma göre, bu 

ihtiyaç halinde bu eczaları kulla· yeti üzerine almak ister mi dermesi gibi. ağırca yaralanmıştır. k 
tıacnk adam ve lmlciin yoktur. kanun lftyihası llzUm, incir, fındı • 
Bu eczaları kim alacak, hastaya r----------------------.....-=----=====-------------------;,,,;;;m;;;~9"') tütün, bağınak, yumurta, ceviz 

kim verecek, nerede ve naııl ı S T E R J N A N ı S T E R İ N A N M A .f ve diğer ihracat maddelırimiz 
\'erecek? üzerinde dalavereli işler yapılma• 

Vapurların yan kamaraların· sının önüne geçecektir. Kanun, 
d b . l bi kU Uk hhA d Buğday fiatları son zamanlarda düştU. FakM ekmek "Son zamanlarda buğday fiatları diiı:ıUktilr. Buna an ır r ç sı ı yar ım ~ TUrk ofiae flat koymak hakkı 
odası olarak hazırlansa, burada fiah olduğu yerde eayıyor denebilir. Son hafta kilo rağmen un fiatları üzerinde çok az bir değişme olmuı- d 
her tUrllı ilk mUdaYat vasıtaları baıına yalnıı 10 para indirildi. Gazeteler, bundan eonra tur. Belediye gecen hafta narhı 10 kuruş ıo para ola· verecek, ıpekliliayon ve ffat U· 
bulunsa ve böyle bir vak'a halin· narhın 15 günde bir teabU edilmetine karar verildiğini rak teıbit etmlıti. Fakat birçok fmocılar bu fiattan dUıUrme katiyen yasak o!acaktır. 
de hasta buraya getirilip dikkat yazıyor. Bir gazetede tunu okuduk: aoağı ekmek satmaktadırlar. ,, Söylendiğine göre, memleket 
\'e it' na ile tedavi altına alınsa mahsullerinin dalavereci imlller· 
~aha iyi olmaz mı? İSTER J NAN 1 STER J NAN M A f den kurtarılmasını, bizzat Baıba· 

Yolcuların hayatı, kendi ara• L kan emretmiştlr. 
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HAHKEHElEIDE 
fiÖRDÜKL~Qi[jiZ 
Ak Saçlı 
Kapı 
Yoldaşları . 

lkial de elliılnl geçkin.. lıclıl 
de ak ıaçlı. Bir mahallenin ayni 
sokağında doğmuılar, ayni anada 
ııpzıp oynamıılar, ayni mektepte 
okumuşlar. Memurluk hayatına 
beraber baılamıılar va yıllardan 
ıonra yine beraberce tekaüt 
edilmlıler. 

Tuhaf de~ll mi?. Yarım aınn 
blllUn gllnlerlnl bir arada g • 
çlren bu lkl arkadaş ve kapı 
yoldaşı hiç kavga etmemişler, 
birlblrlerfne yan gözle blle 
bakmamışlar. Fakat ıon gUnler
de cin mi çarpmıf, aralarından 
uğursuz bir kedi mi geçmlf, no 
olmuş.. Bu iki canclğer arkadaş 
biriblrlerl aleyhine mahkemelik 
olmuşlar. , · 

Hidlae ıudur: 
Bir ıtın iklıl de kahYede otu• 

ruyorlarmıf. LAf llh açmıı bir 
aralık namuıtan babaedllmlı. iki 
arkadoıtan blriıl 16yle bir ıey 
a6ylemlı: 

- Ben dOnyanın en namuılo 

adamıyım. 
Vay .•• Sen misin bunu söyleyeni 

Ötekiıl küplere blomiı ve cayır• 
byı basmış: 

- Dem•k ki dünyanın en 
namuslu adamı seoıio. O halde 
bizim namuıumuzda ekeikllk var. 
Bo, apacık bir hakarettir. 

işte .•• böyle baılayan mUna• 
kaşa uzadıkca uzramıf, nihayet 
ikisi de ellerine birer istida 
alarak Adliye kapııına dayan
mışlar. Birisi hakaret, ötekisi de 
iftira dnYası açmıılar. 

Eğer it Hildmln ~nllne kadar 
gelseydi, herhalde çok entue1&n 
bir mahkemo dfnlımiı olacaktık. 
Fakat lkbinl de iyi tanıyan bir 
avukat, bu yarım asırlık arka• 
daıları banıtırmıya muvaffak 
oldu. 

Bu barışmadan ıopra Adliye 
koridorunda sarmaş ~olaş oldu• 
Jar. Öpilttiller, tokalaıtılar. 

Iklıinin de glln glSrmUş glSzle· 
rfnden hafif yaılar ııuyordu. 

Avukat ise, bu banımadaa 

zevklenerek gUIUyor ve ıöyle di· 
yor dul 

- Artık biriblrlnlz.e bir daha 
namus meaelcıinden bahsetme
yiniz. ------- .....,.__,......,. ........ .-...-.... . 

Bir Doktorun 
GUnlük Salı 

Notlarından (*) 

Yüzde Çıkan 
Ergenlikler 

Üeklldar'da Bayan Naoiyeytr 
YO:din!zdeki ifrazatın .ebebfnl 

lyice anlamak içln doktora kadar 
gitmeniz li:ıımdır. ÇOnkü yGzler· 
deki ifrazatın renk He alikaıı var· 
dır. Esmer kadınlarda bu ifrazat 
daha fazla olur. Aynı zamanda 
yDzde çıkaa er:renllk naairenln, 
mide, kara citer •e böbreklerin 
iyi l4le7lp lt'cm•meaile de alikaaı 
çok yalundır. Sarııın kadınlarda 
lae deri IDce Ye kuru olduj'u için 
yOz buruıukJukları, eamer)t"re nlı
betle daha çabuk kendini ıöı• 
terir. 

Bu sebeple bir doktora kadar 
zahmet etmenla ı:aruridlr. 

(•) Bıı ooUan kulp aaklayınız, 7ahut 
blr a b&m• yapı9hnp kollekaiyon yapı• 
nı:ıı. Stkıoh aaaıawoıada bu notlar Dil 
do . tor rlbl imdadınıza 1otl1ebll"r. 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLER/ 
Trakyada Hızlı Bir Bayındırlık Çalış-
maları Göze ~ ·· 
Çarpıyor 
Çorlu (Özel) - BlltUn Trak• 

yada göze çarpaa bir bayındırlık 
çılııması vardır. Bu çahımalann 
en batında Iıtanbul • Edirne 
ıoıesinin yapılmaıı gelmektedir. 
Iatanbuldan Kırklareline kadar 
otomobllle 10 aaat eUren yol 
Uzerfnde biri Bttyllkçekmece • 
Silivri arasında, diğeri Vlz.e ve 
Saray araıında, UçllncUsU de Çer
kesköy .civarında 3 yerde yol 
faallıeU görUlmektedJr. Çekme• 
ceden Kırklareline kadar bUtlln 
yol boyur.a taı yıjılmışbr. Bunlar 
bir taraftan kırdmakta, bl r ta· 
raftan dlSıenmektedlr. Her köyde 
göçmen evleri yapılmakta, bu 
evler yeril köylere de nllmune 
olmaktadır. Batan kuabalarda 
Belediyeler hı?.lı bir çalııma 
yapmaktadırlar. Bu arada bfJ
ha&1a Çorluyu zikretmek IAzımdır. 

Geçirilen iıtllllar 7DzUndea 
pek harap olmuı olan Çorluda 
timdi gtızel, modern binalar glSze 
çarpmaktadır. Bu binaların en 
baıında bllkiımet konağı gelmek· 
tedlr. Bir taraftan hllkiimet ve 
Belediyenin, diğer taraftan halkın 

" deYamJı çalııması Çorluyu pek 
yakında Trakyanın inciıl haline 

Çorluda yeni yapılan hUk6met kona~ı 

Mardinde Akşehirde Mo-
fkt Köylü Birlblrinl Öldürdü dern Bir Hamam 

Mardin (Ôzel) - Kabala k6-
yUnden Hüseyin oğlu Racep ye Yapıldı 
Ahmet oğlu Sado bir bat meae· Ô 
1 1 d bi 'bf ı il k Akıehfr ( zel) - Şardald es n en rı r or • avga et· b" 1 d 

1 1 iki 1 d tnf k kulla 
ına ar an en güzeli olan ve 

m ş er Ye ı e en na• b k 
rak blribirlerlnl 61dllrmtlşlerdir. a ımııılıktan yıkılmıya baılamıı 

bulunan Gl•ur hamamı Uray 
Orhangazide Tayinler tarafmdan aahn alınmı1, eaasl• 

Orhangazi (Özel) - llçebayı• ıurette tamir edilmif, me.-cut Uç 
mız Sait Yüce Ardahan llçebaylı· hamamdan en gnıell olmuıtur. 
ğına, bUkilmet doktoru Hakkı Hamamın içinde tadilat yapılmıı, 
ander Kahta hOküm•t doktorlu· soğuk ve ııcak IU banyoları 
ğuna, huıusi muhasebe memuru tesis edilmiı, erkek ve kadmlara 
Muıtafa Iınık huıuai muhasebe mahıuı kııımlarda ayrı ayrı ve 

koyacaktır. memurlutuna tayin edllmıılerdir. pek ~bUyUk yllzme havuzları 
_____________ ...;;....___ vUcude g'tirilmiştir. Kadınlar 

Hacllar Nahiyesinde Atatürk Büstü hamamına çocuklAra mahsuı 
beılk havuzlar da yapılmııtır. Ha· 
mamın ~nündeki boı araa çocuk· 
lar için bir çocuk bahçesi olarak 
hazırlanmıştır. Hamam 30 Ağu .. 
tosta töronle açılmıı; ve o giln 
kadın, erkek, çoluk, çocuk herkes 
hamamda bedaYa yıkanmııtır. 
Uray cidden Akıehirlilerl sevin· 
diHcek bir tekilde çalıımakta• 
dır. Güzel bir park yaptırarak 
halkın temiz hava almaları 
imkanlarını hazırlamıt. ıokakla· 
rın daima temiz kalmasını temin 
etmİi, ekseri ıokakları parke 
dUıetilmlştir. Teıis . edilen bando
da şehir Ye köy çocukları yetiş
tirilmekte, halkın da musiki lhti· 
yacı tatmin edilmektedir. 

TamzaralılarSevinç 
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111•ı+ı;uıii .a • 
ll~l~L&lllll~ 
Kadın Üzerinde 
Göreneği11 
Te•iri 

.. E•liylm, karımın ılbO komıu Yt 
tanıdık kadınların Gıerlnde • onlaf 
ıuau yapıyor, lıunu giyiyor, 487lt 
1a117orlar, bla niçin JapamıyoruL ,, 
diye kendini fiıfip durur. Onun by 
hail beni de ılnirlendlrlr. Ben zenahı 
blr adam d'Alllm. E•lendltlmlz zama 
da karım benim ıengln olmadıfıqaı 
biliyordu. Bu hal nlmlzln rahntıaıl 
kaçırıyor. ikide bir knıa edlp duru• 
Joruz. Onu yola retirmek için ae 
1apayım? Fikri 

Kadın bu sahada manb~a 
kolay yanavmaz, baıkaları gibi 
yaıamak latiyen kadını ıus!uracak 
yegane vaııta, ona lıtediğlnl 
temin etmektir. 

Fakat kendlılne Taziyeti açıkç• 
anlatın, onu kHkandığı Ye kııka
nacağı muhitlerden uzaklara a~ 
tllrftn, öyle bir muhite ıokun ld, 
kendlıfni diğerlerine aaıaran dabt 
iyi Yaz.lyette g6rslln, o •akıt det~ 1 

dJnlz kökünden halledllmlı olur. .. 
.. Zengin bir ailenin kızıyım. Fa~J1 

fakat tahıill lyl bir ıencl ıeviyoru~ 
Ailem beni bu fakir rence •erme 
lıtemlyor, ben flJukl tlmdiye kad 
çok rahat yaıadım. Fakat bu sıenp 
için her tDrIQ mabruml7et• katlaa:. 
mıya razıyım. Hilkh değllml 7lm? 

TOrkl 
Haklaıınız, aervet para değil, 

kablliyettir, ıevdiğlnlz genç zeki 
Ye istidatlı ise her Yakıt para 
kaıanablllr ve her Yakıt sizi re
faha eriıtlrebilir. 

~ 

Dul Yo genç bir kadınım. Bir 
mOesseaede çabııyorum. Son za• 
manlarda bir genç benimle eY• 
lenmeğe talip oldu. Sordum; 
araıtırdım. t 

\ 

Biraz ıeraeri tablatll bir adam. 
olduğunu öi'rendlm. Ne iş y&p-ı 
tığını benden saklıyor Ye buııb 
6ğrenmlye kalkanam derhal bu 
lıten vazgeçeceğini ı6yll1yor. Beo 
1Upheye dllıtUm. Siz ne derRlnlz1 

Nazmiye 
Bfı foaan mealeA'inl Yo işini 

glall tutmak mecburiyetinde lıe, 
temiz Ye namuılu tı yapmıyor 
demektir. Bu adam hertUrlll ma• 
ceralara dökUlebilir •• ıizl de 
felAketlere ıUrUkleyebllir. Kara~ 
lıkta ve karanlık klmıelerle ha• 
yat yoluna girmeyiniz. 

TEYZE 
Kayaerf, (Özel) - Şarımıza bağla Hacılar nahiyesinde Halkevl 

blnaaı 8n0ne Atatilrklln güzel bir bUıtU ~onulmuıtur. BOıt bUyDk bir 
törenle açalmıı, Kamun Bay ile parti Ye Belediye başkanlın tarafın
dan birer söylev aöylenmlş, köyllllere bir kır ıölenl verilmif, akıama 
kadar eğlenti yapılmıthr. 

içinde ...... .._ ........ -·····--·········· ··----~ Bandırma idman Yurdu Seçimi 

Kızılcahamamda 
Yakalanan 
Hırsızlar 

Kızılcahamam ( Özel) - Gö
vem nahlyeai mUdUrll Arifin evin· 
den hala ve 1aire, Sey hamamın· 
dan da tUze hukuk itleri mildir 
muavini Şemsettinin eşinin man• 
tosunu çalan ve Geredenln Dört 
doğan nahiyesinin Dülger klSyOn· 
den Hasan HOseyin ile aıçı Ah· 
medln Te arkadeılarının yollarını 
keıerek cebren efy"larına alan 
Çanlı köyünden Hurrem oğlu 
Mustafa, kardeşi KAzım, arkadaıı 
Arif yakalanmışlardır. Çaldıkları 

et ya geri alınmıı, 1&hf plcrine 
Yerllmlf Ur. 

Biga idman Yurdu Seçimi 

- Son Posta .._ 
iLAN FIATLARI 

1 - Gazetenin esaı yazıeile 
bir aütünun ild satırı bir 
(santim) sayılır. 

Si - Sayfasına göre bir un. 
timin lifin fiatı ıunlardır ı 

l 
uyfa 1 aayfa tayfa aayfa l'oığer Son 

1 2 3 _S_ljYtırler ~yfa 

400ı 250 200 1100 ı; 60 30 
Krt. j Krı Kr.. Krfo il K,.. Kr .. 

8 - Bir santimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - lnce ve kalın yazılar 
tutt1cakları yere göre 
1&ntimlc ölçülür. '-----·-·' N•••-••••eee••a• ... -·······--··-··-••r•• .. •nıeıa .... 

Baıbakana Yaptıkları Di
lekler Yerine Getirildi 

Şibinkarabiaar ( Ôıel ) - Bu· 
raya bailı Tamzara dokumacılıiı 
ile Un almıt bir beldedir. Baş• 
bakan ismet InönU doiu illeri 
gez:ı:nde Tamzarayada u~ramış 
ve halkın di!ek!erlrl dinlemişti. 
Halk ta Baıbakandan Adana iplik l 
fabrikasının Tamzara dokumacı· 
ları için aenellk ihtiyacı kartı· 
!ayacak hazır iplik bulundurma· 
sını ve Gireson iıkeleılnde iplik 
klloıu batına iki kuruşa çıkarı• 
lan iskele resminin eskisi gibi 
bir kuruşa indirilmeaini iıtmiıti. 
Baıbakan halkın bu istekleri ile 
derhal Hgilenmit!•r ve isteklerinin 
yerine getirlmeaini temin etml19 
lerdir. Şimdi Tamz.aralı!ar bu her 
iki dileğinde yerine getirlJmit 
olmaıından dolayJ sevinç için· 
dedirler. 

Kızılcahamamda Bozuk 
Sigararar 

Bandırma ( Özel ) - Idma• 
Yurdu Bölge heyet ldareıi &eçiml 
yapılmıf, acente Reıat başkan, • 
lnhiıarlardan s.,.n ikinci başkan, . 
bankacı Cemli aekreter, Uraydap. 
Muıtafa enıpektlSr, tUccar Recep~ 
kaıiyer olmuılardır. · 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Du rece nöbetçi eczaneler 9un• 

lardır: 
KGçQkpazar (H. Hflınl), Alemdaı 
(Catalotlu), Beyazıt (Sıtkı), Şebıa• 
debatı (Hamdi), Fener (Emilyadl), 
Akaaray (Zi1a Nuri), KaragUmrlk 
(Arif), Şehremini (Ahmet Hamdi), 
Samatya (Rıdnn), Bakırktiy (HUAI) 
Betiktaf (Recp), Haak8y ( Halk ), 
Kaaımpaoa ( Merk11 ), EminanO 
(Betlr Kemal), Şitli (Necdet Ekrem), 
Beyoğlu (Kanzuk, Karakin Kllrk• 
çftyan, GQnef), Galata ( Hidayet ), 
Kakık8y (Faik lıkender n Namık) 
OıkDdar ( imrahor ) Büyiikada 
(Şinasi), Heybeli ( Yuıuf ), B. ykos 
(Beykoı), Anadoluhiıarı (Anadolu• 3 
hisarı ), Pa4abahçe ( Patabahçe ), 
Rumellbiaarı (Rumellblaarı), S rıyer 

{Nuri). 

Biia, (Ôzel) - idman yurdu 
gençleri tarafından yapılan bir 
toplantada yurdun yeni idare hey• 
etl seçilmiıtir. Seçilenler ıunlar
dır: Reiı: Tüccardan Recep ikiz, 

genel kaptan: Baytar Reaul, Oye
ler: Polia memuru Hamdi Özen, 
muıikl mualUm' Yuıuf Uy1&I, foto 
Fethi Kızıltan, bankacı Niyazi 
Baron, mltbaıir Şükrü, Yaıar 
Yavuz. 

Kızılcahamam (Özel) - Sigara 
paketlerinden b:r kıaım sigaralar 
yırtık ve dağılmıı olarak çıkıyor. 
Bozuk sigaraların Kıı:ılcahamama 

teaadUf etmlı olma11 çok gariptir.l"' ---------------



4 Yaşında Bir 
Güzellik 
Kraliçe!i 

A merikada, O bio eyAletinde, 

SOM POSTA 

HARİCi TELGRAFLAR 
. 

Almanya da: 

Hava Ordusunun 
Büyük Manevreleri 

5 W est Toledo şeh· BtrJia, 2 (A. A.) - Dördnncl --..... ··--········-----··---······--· 11 ,OOO Jo· rinde dört yaıında ko1ordunun buarnnden ıtibaren Ha- Rusya da ; 
toğraj ara· ve btırikulade de· noYJ'e bcUgHinde 1apacat1 bUyOk 
sında bir necek dP.recede ıonbalıar manevraları ile beraber, c ,, 

seçme gU:ıel bir kız ço• yeni Alman haYA orduıunuD ilk QSUSlQ7fft 
cuğu \'ardır. lemi J oanne Snyder bGytlk mannraları da Bruasvlk bat- Mu!ıakemeleriJ ' fi 
dir. Amerik ada, Amerikanın en sıealnde bııılayacaktır. _ 

b Han topçuıunun Dç balağn, bir 
glhel çocu~unu seçmek için ir projektör MSlütll n han ordusunun Başlandı 
m~sabnka açıldıgw mı duyan annesi " öteki teıkflltı bu manevralara lttlrak 
kızını alıp derhal fotograf çıları edeceklerdir. Motkova, ~ ( A. A.) - l'eı ajan11 
do\aşm:ya başl ar. Şımarık ve kendi B 1 1 t d bildiriyor; lrkutsk'da lbplaaaa SoY• 

U gar S 8ft 8: yeller iblrUtl Yargutay .bakJerl etlel 
gUıelllğile iftihar eden bir çocuk kollejl dün bası Le7az RHlarlll eaha• 

olmiyan kUçUk Joanne, binlerce Plevnede Rumenler kııauiae baılamııtır. Bir yaltaacı 
kişinin resmini glSnderdiğl yere, dnJet cuuahık teıkilitının talimatı 

annesinin kendi reıminl de ııön• Tören yaptılar herine Mançurl yOllle SoYyet topra• 
dermek için çektiği bu 11kıntrlan, tına 1rir•it 0 1 ..... ,ıu1v eeld Alba1 
katlandığı kü.fetleri bir tUrltı Sofya, 2 (Ôzel) - Bulgar waz•t•· Kobilkla lle eakJ auba1larGu P.erela-

lerlnin yazdıldarıaa söre iki pn dof " Olenlkof'har, Yaalarında eRih, 
anlayamaz. eYel PleYnenln yaaıada Grlvitaa JaDflD bombaları ve mukabil u.til&I 

Teşekklll eden bir jlırl heyeti köJllnde Roman1anın Sofra Hflrl M. neıriyata oldqu halde laudaclu .. ç. T•krar slpnl faaHyetlne 
lııftalarca u~raşarak her tarafta~ Stoyka Rumen Hfarethanell m•••r· tikten eonra tn·ldf 8 dUmiflercUr. llta,leya• "8•nlg 
gelmiş olan 115000 fotografı lannıa tıtlraklle 50 atulto• 1877 de S•'1ıılar, llk taltldkat •ırHıada, A vusturyada: 
tasnif eder. Bu pek de kolay Tllrkl•rle Japalaa muharebelerde mak· 1A&par11u ta•a•en itiraf etmitl• n 
olmaz. Çünkll Amerikada kllçftk tul dOıea ıs Rumen sabiti fle 1300 Ru· faallyetl•rİDio ••aı Ye ıaraçlan Ye H b b 1 
ÇOCUklarJD hemen hemen hepsi men aıkeri lçlD bir t4re• yapilmıftır, talimat aldıklarl kunamlu aaklunda a s urg ar 
,Uzeldir. Nihayet yığanlarla fotog· KornUnl•tler Yakalanırorlar geni9 bllae Yermitlerdir. Mes .. lesı· 
raf kağıt sepetlerine atılır •• Sofya, 2 ( ôz.ı) - Zabıta, v .. ı Ynnanistanda : "' 
geriye topu topu yirmi relim Zlrada yeniden blr ko•lnlıt tek'keıl Şu • K "'k A dl 
kalır. Joannenln resmi do bunla· meydaH çıkaımııtır. Duaların batında 

1 
şnıg üçu n atmaya 

rın arasındadır. butu .. n •• 932 11lında Ruayadan ''Rejim şlerinİ Cevap Veriyor 
jtlrl heyeti bunları da gftnler- döaen Bacakof te•klf eclilmittir. vı1ana, 2 ( 'A. A.) - Schuıchnig, 

ce tetkik ettikten ıonra nihayet 1 'EylQI Hldlsealz GeçH Bırakalım" Wiener Neue Stadtta, Marle Therer al 
Joanne) 1, Amerikanın en gl\zel Sofya, 2 ( A. A. ) - Oçüncll en· okulu talebeaine verdili blr •ÖJlevel 
çocuğu o'r.rak ilan eder Ye fo· teraasyon•l tar.dandan komüniıt Atiaa, ı2 (Özel) - Eski Oıt Bakanı ılyasal 'faaliyetini t.krar t>aılamııt r. 
toğr.ıfmı ilk gördükleri dakikada 1rençlltl u•ıuluaal fHlilc ırllall olarak Mlhalakopuloı ıAYrupaya yapta.tı ani· Chuechalar, ba •&JleYlade lrOÇtlk 
bile k li çügw ün fevkalade gözelllg"'i• llln edllmit olan 1 EylOI bütün Glke- dea dönmUttür. Memleketi olan aatant konferaa•ından sonra lBl•d'•""a• 

de hadlsealx ve tuahilrat•ız geçmiıt:r. J 
ııin masum ifadesinin teılri altında Patraıta gazeleciler ile konuıtutunda rılan ildiri,jln Hab•bur.:Jarın tekrar 
kaldıklarını ıöylerler Dört ya• Fransada: kendiı:nin cGmhurlyet taraftarı bu- tahta geçmele.rine dair olaıı kıamına 
fındal<i küçük Joanneye hem lunduğuau, fakat .flnta tehlikeler bilnsıta cnap n rmit ve demlttirkl ı 

Bı•r Tedhişçi Daha görtdrditi t• nmanda, ltıerkuin İlgili Dlkede mn.zuu bah .. ailmlyen 
parlak bir kupa 'fe hem de rejim ilf1Wl91 •ır tllftifa ltnrakna'k, it mnelelerin baılca 'ilkelerde aörll· 
15 bin lira mUkifat verirler. y akalandl ....WsftJa mac1-...181 la.ı....-ı..- t•hn .. 1 llnmRn bir ,..btyet.,.. hlr 

Parl , dlrmeye çalıımaaı !lım. oWu.t-au ._ai.. ay•ıacbnnaktaa ba;ka lblr 
Yugoslavya Bafbakanı 8 te Paria, 2 ( A.A ) - Mulbause'den ı~lemittir. ıODuca nr.ama&. 

Padı, 2 ( A.A) - Yugoılavya Bat- Petl Paristen gaıete.lne nrllen bir Avuaturya, her ne tekilde oluraa 
bakam Yi Oıı lılerJ Bakaaı Stoya- !habere ,ar., l'•c•, btrçok ıiyaaal Makalınos c .... ~. Glcllror • olıun, meı'uliyetlerla l 'kavramaktadır. 
dhıoYiç, ıaat 20,SO dt Pariı'• ~elmlı auikaatlerin faili olan 415 yaıında Allaa. 2 ~ Ön1 t - Bu •kıamki ıtllhdlk Bir 1>enhd ÖldU 
n iıtaayonda Lnal adına kuıılaa• Budaicolıman adında bir tellhiKl b' .. ile C••••rey• ridecek ıolan Dıı ••• 

t yakalaamııtır. Bu adam birkaç yıl .itleri Bakanı Makalmoa CGmlMir ıBat· Londra, 2 l(A. ~-) - Deniz m•H· 
Dılf ır. enel Uluılar Soıy•tHlnlnl toplanta illeri kınia irç.o'k eaeiter l.JBZ• 

Kargaıallk... , yaphtı odanın eamlanaı ktrmııtr. k&Dı Za7imiıi dfu•t •d•rek •eale- mıf olan .ıA.airal Re,elnaltl Kuıtana'ın 
Belgrad, 2 (A.A.) - MalaDcdeben· Sto)'adino•lç'in geçtltf •ırada bu ketla iç :ve dıe ıl1aaıJarı ile Ywuuıiı- öldilkll blloirlllyor. Amiral, en bOyOk 

Sayfa 5 

..................... 
Pire Ve Yorgan 
Hikayesi 

Pire Jçln yorl'an yakmak blkiyHl 
hlr bakımdan keçl inadını, bir taraf· 
an ela zahmetaizce ırahata •rmek 
kayıu.ile lbüy'llı: bllyük zl1anlar l'Öze 
almak aııldıfını laatıra sretirlr. Yata· 
tında "Uzanıp yatan herhangi bir ada· 
mın plr•Jl yakalıyamayınca yorganı 

1akma11 yenilmez bir iaat tnııdıt nı 
.ı~S.terlr. Fakat plrenln ona verdiği 

8%8 fle JOrg&nlD Jakllmaeındaa dotan 
aiyAn karıılaıtırılınca yapılaa itlıa 

..ıt '•a~ılık detll, dGpedlla alıklık 
oldutu da anlatılır. 

itte etaları•ıı ba alıkhtı g8z 
lnlH llıoymak •e ıkanclaıları, Jurt· 
da,lan 6yle lblr duruma dl.-ekten 
lcoroyat>Hmek l~a h ma1ab uydur· 
muılar •• pin ,çin yorgan yakan 
adamın blklyuinl çatdan çata 
mlrae bıra'kmıılardır. 

lla'aa ormanlarımızda geçen iÜn 
7üı aö.terip ta• 12 kilometroluk bir 
.. hayı ıkaplıyaa y~ının aleYlerl 
iııe.Gz erl .. den Blillaanlı kBytl raaın
ırchı1d ;o,..aalann da hituftatunu ıa-u•· 
telerde Ok.tule. ıBu J••i F•Dl'ıaı .n 

"il• 'kıclar Siyan yarattıtını ve ne za• 
man ıönaarülel;llecetln1 'lbeHplamaya 
z.aman 'bulmaaan yeni blr telgraf 
,geldi, bize Dadayaa'kl 1kar kalmn 
ormanının da tuluftutunu, Uç alın· 
.danberl ıcay.ır .cayır J'andıtını blldlraı. 

Bizde orman yangını, en çok, 
'tarla ıaçmak kaJ,gu.uadan dotar. 
Çolaanbk edem kllçük fAfta ıçoculda
rın da araaıra etleame'k için orman
lara ateı verdikleri g8r'tUmlllıtür. 

1Fakat ulusal servet için bDyllk bir 
yıkım demek olan bu yan8'1n1arJn 
birinci aebebl tarla açmak bıraıdır. 

Kazançla ..zİJJaıu lilçeml}'•cek kadar 
dar dll.tflncell :ve aıfır bilgililer 

'Ya kendi ~arJalannı "1"9ni1letmek, ya• 
hut yeni ;ı,ır tarla yaratmak tlçln bu 
ağır ıuçu 6tedenberl itle1lp dururlar· 
dı. K8y korularınl yatırlar bekleditl 
iıaltfe 'Ol'Dlanlar.na 'ibekçi•I, H1d dnir· 
IJ.rde, yok ııibiydL Bu da o dii,fDncHiz 
n bilai•iz kiyJW.rln ıclllediklerlnl 
rapmalaranı kolaylaıtınyordu. 

Clmh11riyet denhade ormaaların 
'korunma11 için hayh aenlı tedbirler 
alındı, fakat birbiri ardından yUz alS•· 
'teren ıu yaflFnlarClan anlqılıyorld 
r•çmif gOnlerden arta kalan k8tll blr 
4il9tl h'lll 1rildealer vardır. Bu giblle· 
rln akılla'llDI batlaTına 1retirmek, 
'Sllllnederiz ki, lhıemli öde•lerhnizden 
cblrldir. de bir knrgaşalık çıkmııtır. Poliı 1te adamı• Mulllauae'de balu•Ufu R•rip laıııa Cenenede mejgul olacafı teY· ~ ... iı ıtrahıjif't • rsevlculcençl • lerin· 

kar ıtm ı ttır. Bir öltı, 3 yarah Yardır. görlllmektedlr, lerl anlatmııhr. den b-1 :sayılmakta idi. M. T. Ten 
·~~~~~~~~==~=""l!!!!!!!!l!!!!!~~::!!--~~~~~~~==~!l!m!!!!l!lll!m!"!!!!!!!l!~~-R----------~~~~~!!!!!!!!!..-=~==~~~~!!l!!O!!!!!I--~~~~~~~==~~ 

Edebi 
Tefrika 

· No: 77 

Saat kim bJllr kaç. Tam yedi 
buçukta famdöşambr odama ge
lir, banyomu ha:ıırler. Y am!dise, 
beni görmedlse.. çıldıracağım. 

Yastığın altından ıorduml 
- Saat kaç. 
- Yedi. 
Oh, geni~ bir nefes aldım. 
- Siz biraz odadan çıkarmı• 

ıınız. 

Parmaklan baıımı okıadı. 
- Üzülme Gtılseven, Hnl dil• 

ıUnUrllm, ben kaJkah çok oldu. 
Aş ğıya iniyorum, sen istediğin 

gibi hazırlan, odana geç. 
Oda kapısının çekildiğini 

duydum. 
Baıımı yavaı yavaı yaabklann 

arasından çıkardım. 
Kimse:er yok. 
Eşref Bey tertipli bir adam. 

Bana' alt her feyl top)amıı, ara• 
mak zahmetinden, unutmak teh· 
likesinden kurtarmak için hepıiai 
ortadaki maaanın Uıtllne b1rakm11o 

Dizlerim kesiliyor, fakat geçen 
her dakika tehlike. 

Ben aktam kendi odam •• 
yatağım zannile elbiaemle kendimi 
bırakmıştım. Bunu hatırlıyorum. 

sonra ne zaman kombinezonla 
kaldım, elbiaelerlm hepıi ortada!. 

Fakat bunu araıtıracak fırsat 
yok. lıkarplnleriml ayağıma ge· 
çlrdlm. Damdeıyondald halimiz 
g8zUmlln önUne ieldi. Banyo aa· 
hahları çamaıırlarımız kolumuzda 
kapı önllnde ııra beklerdik. 

Çift kapılardan birini açbm, 
dinledim, Hl yok, ikinci kapıyı da 
araladım. 

Koridor bot. fakat ziller çala
)"Or, batımı yaTqça ç?kardım. LOf 
koridorun aouunda iki hizmetçi 
kadın alçak Hale konuıuyor.1ar.· 

Baktım. Yftzleri bu tarafa 
değil 

Fakat küçlik bir aea, bir ha· 
reket baılarını bu tarafa çevire 
miye yetecek. 

lld oda kapısı arasında iki 
adımlık yer var. Kapının anabtan 
'1st0nde. Çıkarken kapamak lde
tlm detil. ikinci kapı kilitli. Fa· 
kat ondan korkum yok. 

Eşref Beyin kapısanı geçeceğim 
kadar araladım. Ve onu tekrar 
kapamıya IUzum görmlyerek rllz• 
giır ııibl kendi kapıman önüne 
kaydım. Artık tehllko yoktu. Nl· 

ha yet k••di kapımın .ıinüatle •cH.. ı 'Şimdi ı>enceremin camlan "6- d>da hlzmetçiai genç .kız ıo.rdu: 
Ve qref Bey ,oktan apjıya 11ftnne dışarıaa llpa lapa ,yatan - Madam inmiyecek miainiı? 
lnmiıti. 'karlara bakarak bu bir iecenln Balkon pencueaioln &nündeki 

içeri pc\ijim uman kalblm tanhinl "tekrar etm'lye çahııyorum. "koltuğa gömUlll kalmııım. :K-af am, 
ae1 acı çarpıyordu. Arlık karhıl· 'Bu iecenin ,Yarııından sonr.a• ;gözlerim çahfıyor. Dııanda bUtün 
muıtum. Fakal bu heyecan Ye ki 'hldiaelerln rOya detll, cK'lbua otel halkını Çllgına çeviren güzel 
ıltırap beni .Stllıt ebniftl. :N.,e değil, hakikat oluıu timdi bana Hlr kar yağıyor. Tam apor aUnU. 
ile baılayaa 'bir alqamm lltlbaplı ııarip 'bir acı <luyuruyor. .Baıım ağrıyor. 
hummnla ııec..ı ve hele elim ve :Bu acı, acı deail, mnyhoı, Nasıl ineceğim. 
hazin sabahı beni çok ıaramııtı. kekremsi fakat yine lezzetli bir lnımlyeceğim. 

Arkamdaki kombinezonu da acı ..• Hatta buna acı diyemiye- Onunla yUayUıe gelmekten 
attım. ceğim. Şuurum ba tadı bana acı "Sıkılıyorum. 

Ve kendimi dık ıuların ıırıl· gibi dfÖlteriyor. Fakat "çimde, Bu on iki aaatln hAdlselerl 
bıına bıraktım. ıuurumun albnda bir gizli beye· on dokuz yıllık ömrUmlln en he-

J( can noktam bunaa en ytıksek yecanlı \'e muhakkak ki en zevkli 
Ne otau? 
Bu bir ııeceoln tarihinde neler 

ı•çli. 
E,ref Bey. 
Ve onun bana bayağı gelmi

yen fou.aere kokulu odası. Ben 
bu kokuya .aldanlDlfbm. Onunla 
dans ederken baıı omuzuma dil· 
fliyordu. Ve ben saçlarından sızan 
bu kokuya ahımıthm. Bu koku bana 
bayaiı gelmedi. 

Ônllme açılan kapıdan beni 
karıılayan bu ahıhfım koku be· 
nl aldattı ve ben •• 

Evet, bu baklkattı. 

Ben onun odaıına glrmlıtlm 
ve yarısı yemek, eğlenmek, danı 
etmek ve sarhoı olmakla ıı•çen 
gecenin ISb'Ur yarııı benim rDya 

ılbl glSrdliillm o leziz Jıaldkatle 
ııeçmlıti. 

zevklerin çiçeklenmiş, ağaalan· hidiseleri. 
nnş u8A1"en olduğunu haber ve- içimdeki o buruk kekremıl, 
riyor. mayhoş lenet yerini kaybetmiyor. 

Ar.aııra yUı.Ume kan çıkıyor. i'fakat başımda l.bunun gUnabın· 
- Gecenin ıikinci ~anama eit dli- ilan, kabahat olutundan, memnu 
tllnceler ve hatıram bunu ya· olutuodan gelen bir aprlık. Uzün· 
:pıyor. tll i.Ve ııkmtı var. 

ŞlmBl onunla glb goze -gel· Bu da olmasa! 
mekten korkuyorum. Bir fırtınru:len ıonra ;gelen dur-

F.akat o her z.amar. ki inceli· gunluk, :aiikônet .gibi şimdi -vlicu· 
iini yine gösterdl düm din"en"yor. Kendimi yoklu· 

yorum. iki tes:r altmdayım. 
Beni ıUnabımın acılarile yal· fBiri, 0 ~ecenin rüyadan tallı 

n•z .bırakmak için çekildi. Alla· habraaı. 
hım, beni mes'ut etmek için ne v;e kafama yerleten bu batıra• 
kadar işkence çektiriyorsun! 'IDID günahı. 

* O kaaa~ 
Onun salonda olduğunu bili· Saat ller1iy01'. 

forum. Ve saat ilerledikçe ders ve 
Ve bunun için inemiyorum. ceza -.aati geımış haylaz bir 
Sıkılıy'Orum. kolej talebesi gibi Ur.kllyorum. 
Birkaç kero yanıma ,aıelen (Aıkaaı nı) 

• 
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Ankara-~ 

Belediyeler 
Kurultayı 
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Alametleri 
Habet illana kartı ltalyanın yaptıfı 

hazırlıklar aruında en fazla göze 
çarpan ıey. ne yilı binlerce ln•anı 
gemilere bindirip dotu Afrlkuına 
göndermek, ne ltalyan donanmuını 
aeferber haline koymak. ne de ylz• 
lerce uçağı hazırlayıp techlz etmek 
değildir. Göze batacak derecede çar
pan ıey. bUUln bu itleri yapmak için 
icap eden parayı İtalyanın nereden 
bulabildiğidir. Bu ıuall ıararla ıoran 
bOtOn dünya matbuat ı. benüa bu ıo• 
ruıuna cevap alamamıştır. 

Mamafih, yGz binlerce fnHn. ylz
lerce gemi ve tayyar•• binlerce bay
.anın aeferl er eclilmeai için lcap eden 
paranın bepılnl dıt Erdan almak 
mllmkün olamaz; bu teıebbOıe sılrl
fCD memleketin kaynakları da, liıım 
olan para •• •tyayı, icabında ortaya 
kıımen olıun dökmek gerektir. 
Nitekim bu ihtiyaç balyada da 
haaıl olmaya batlamıt ve bir· 
kaç gOn nvel Bolzanoda, M. Mu· 
ıollni'nin batkanlıtı altında toplanan 
ltalyan nazırları, ltalyaaıD yapmak 
mecburiyetinde bulundutu masraflara 
karııhk olarak birtakım kararlar 
vermitlerdir. icabında buıuıi HrY•t-
lere kadar el atmayı bile 8'Öı:e alan 
bu kararlar, bllhaHa bu bakımdan 
büyllk ehemmiyeti haizdirler. 

Bundan baıka ltalyaa nazırları ıu 
kararları da almıtlardır. 

Memleket dıtına çıkarılan Hrnt· 
lere vaziyet edilecek. 

Yllı:de altıdan fazla kuıınçları 
muvakkaten bGkumet alacak. 

Hamiline yaıılı olaD ubam n 
tahvilat J'Hİmleri top7ekiin 7G:ıde 
on arttırılacak. 

Modern muharebelerla ne derece 
•tara mal oldutunu, ltalyan bGkume• 
tinin daha tlmdiden nrdlti fU karar• 
lar 8'Ö•teriyor. Allah beterlndea 
aakla1ın. - Süreyya _......._.. . . _ ..... ...... _ ....... 

Çerez Keblllnden 

Yıka Da Getir 1 

Muharrir Abdülhak Şinasi. titlzliJl 
hastalık dereceıioe vardırmıı ~ir 
&attir. Rahmetli Slleymao Nasif, 
onun bu haline aon derecelerde 
sinirlenir n fıraat dü1tük9e de alay 
ederdi. 
Bir gün. ikiıi beraber, Beyoğluuc{a 
pastacıda oturmuilar, lı:onuıuyor
laYdı. Gar1on, i•lip ne arsu ettik· 
lerini ıordu. Nazif, ı1marlıyacağını 
ıımarladı. Sıra AbdGlbak Şinuiye 
gelince, dudaklarını lıUkerek, karar-
111lık içinde: 
- Bilmem ki.. dedi; l'llYenemem 
ki .. Buraaı ttımiz midir ?. Bir kalt
n içsem mi?. 
Nazif kızmıya baıltyordıı. 
- Canım! Işh birşey 11marlayınr 
arttk ta, bitsin 1 diye çıkııtı. 
Bunuo üzerine, Abdülhak Şin11I, 
gar&ona: 
- Eh, öyle ise bir Taıdtlen ıuyu 
ver, bana 1 dedi. 
Ganon. peki diylp te uıaklaıırktD, 
S üleyman Nazif arkasından hay
kırdı : 
- Pek meraklıdır.. Suyu yıka da 
getir! Tıjlı ................................................. -......... .. 
Namık lsmailin 
Ölümü 
, Sağlık Direktörlüğünün 
Tahkikatı Neticelendi 
Namık Ismailln ölUmU dolayı• 

ıiyle Akay idareainln Burgaz Ya• 
purunda ecıa dolabının açılama· 
dığı da Jlerl sUrülmokte idi. 

Şehrimiz aaA"lık dlrektörlOj'8-
nUn bu it hakkında yaptığı tah
ldkat neticelenmlıtlr. 

Buna nazaran, Burgu: vapu• 
rundaki ııhbt imdat dolabının 
anahtarla açılmış olduğu Ye Na• 
mık lsmailln Buraa aaylaYı bak· 
terlyoloğ bay Refik ile Alman 
profeaörU tarafmdan muayene 
edildiği ve bütün mUdaHtın vak· 
tinde yapıldığı anlaıılmlftır. 

Ankara, 3 (Öul) - Re1sam 
Namık lımailln ölUmü burada da 
teessür uyandırdı. Ankara Hal· 
kevi, sanatkarın her sene hatır· 
lanması için bir Namık Iımail 
günü yapacaktır. 

Şimdi Romadan Hususi Bir Haber Aldık : 

Habeşliler Italyan. Elçisinin 
Evrakını Ele GeçirdiJer 

(Bat tarafı 1 leci 1ayfada) 
kadar 11ml makamlar bu buıuıta 
hiçbir şey ıöylemiyorlar. 
Bir ltalyan Tayyareal Ha· 

b•tlllerln Eline Geçti 
Diğer taraftan Lodradan aldığımız 

bir habere gllre, bir İtalyan tayyaresi 
Habeı topraklarında Habewlilerin eline 
geçmlıtir. Telgraf tudur: 

Londra, 3 (Ôı.ol) - Üç ltal• 
yan tayyaresi Ogaden mmtaka· 
ıında Habeı hududunu geçmlt. 
fakat derhal Habeı a1kerlerlnln 
ateılle karıalaımıttır. Neticede 
bunlardan biri yere lnmlye mec· 
bur kdmııtır. Plot tayyareyi yak· 
mak iıtemiı. fakat muvaffak ola• 
madan rasıdile birlikte tevkif 
edilmiıtlr. 

400 Aralan 
Yeni gelen haberlere göre, 

Habeılıtan orduıunda imperato
run emrlle 400 Aılan beslemek· 
tedir. Bu aa!anlar bir harp vu-
kuunda hepbede ön uflara f&
çirilecek ve düımana yırtıcı hU· 
cumlar yapacakhr. 

Habe,te B••k• Bir Hldlae 
Daha Oldu 

Roma. 3 (Özel) - Adlıaba· 
b .. lakl ltalyan elçiılne alt reımt 
ve huıusi evrak ve mektup çan· 
ta11, Habeşlatanda birkaç Habııll 
tarafından ele ge~lrllmlıtlr. 

Bu çantayı taııyan ltalyan me
muru bir kaç Hıbıtll tarafından 
yakalanmıı vı çanta o ıuretle ılın· 
mııhr. Fakat bu Habeşlilerin Ha• 
beı hUkOmeUnlo emrlle hareket 
edip etmedilderl henüz belli de· 
ğlldir. ltalyan elçiıl bu hidlHyl 
ılddetle protHto etmlıtlr. 
Mıa1r HUkOmetl Yeni 81r 

Karar Verdi 
Kahire, 3 (A.A.) - Mııır 

Hükumetinin ecnebi deYletlere 
ıönderdiğl bir notada ııkeri 
tayyarelerin Mısır üzerinden 
geçebilmeleri için on beı ıUn 
evvelden M11ır hllktimetlni haber· 
dar etmeleri lüzumunu blldlrmlf tir. 
ltalyen Gemllerın'• Erzak 

YUklemlyorl•r 
Londra, 3 ( Özel ) -

Cenubi Afrika dal Kap J Umanın• 
da çok önemli h4di1eler olduğu 
haber veriliyor. Kap limannun 
yükleme boıaltma İ§Çiltri, Italya 
orduıu için rıhtımda duran et 
denklerini ltalya bayraiını taıı
yan Sabliya vapuruna yUkleme
mltlerdir. Bu hareketi yapan 
lıçller. Eu ıuretle bir Italya • 
Habeı aavaııoa alot olamıyacak· 
lannı ıöylemlılerdir. Bu hare
kete lıçl federasyonu tarafından 
müzaheret edilmlıtlr. Fakat et 
denkleri baıka ltÇller tıdariklle 
yUkletllmiıtir. 

Her ihtimale karıı, Kolombo 
adındaki lngillz kruyazlSrU Kap 
limanına hareket etmfttir. 

Musollnlye HUcuınl 
Londradaki iıçl sendikaları 

kongrninde de ltalyaya karıı 
tiddotll hücumlar yapdmııtır. Kon• 
ıre baıkanı Kean. dört mllyon 
İfçi namına Muıollnlye karıı çok 
sert ıöylemittlr. Diier bir top· 
lantıda da Y ork kontluğu baıpa• 
pazı demit !ir ki: 

u - Harbi durdurmalc ve ulus· 
lar kurumu nizamnamesinin faydalı 
olmaaı için kuYvete müracaat 
etmek lbımgeliyorsa, buna hazır 
olmalı) ız. " 

Toplantıda Oıvald Mosley l1e 

Şehrimizde 
ltalyan 

Gönüllüleri 
Çoğalıyor 

İtalyan - llabet savaıında Ha· 
beıUJere karşı gönüllü olarak 
gitmek arzusunu göıteren şehrimiz
deki bazı İtalyan tebea11nın geçen 
gün lıimlerinl yazdık. Bu ilde 
uıamaktadır. Haber aldıitmıza 
göre ıebrimizdekl eaki İtalyan mu· 
hariplerl baıkanı doktor Pellegrini, 
Aero Eııpresao tayyare 9lrkeU mü
dürü M. Siaıen'de M. Muıoliniye 
müracaat edenler arasındadırlar. 

Gönüllü olarak Habeıiıtana gidt· 
bilmek ipin bazı ıııhhi ıartlaı ge
rekli görlilmektedir. Eter, iıtekliltı 
bu ıariları haiz iHler, talepleri 
muhakk ki kabul edileoektir. 

Buradaki ltelyanalrı ., H•b•- ' 
,ıaten bizimdir,, Diye 

b•l1rdller 
Dün akıam Kaza Ditalyada 

ltalyan kolonisi bir toplantı 
yapmıftır. T oplaatıda bulunan 
gençleri "Habeılştan blzlmdlrl., 
diye bajırmıılardır. 

Konıoloı namına Yerilen bir 
ılSyle•de buradaki Italyanlarıo ne 
ıuretle gönllllft kaydedecekleri 
anlııılmııtır, 

1 J 
lnalltereain yalnaz kalma alyaaaaını 
mudafaa etmlı Ye hUkümetJ, lngll· 
tereyi altın harıına ıUrUldemokle 
ltltham etmlıtlr. 

Habeı imparatorunun bir in• 
glllıı • Amerikan kumpanya1ma 
ıon Yerdiği imtiyaza gelince ; 
Adhababa'dakl lnglllz elçlıl Ha· 
bet lmparatorile bu husuıta ko· 
nuımuft Inırllterenln bu imtiyaza 
muYafakat edemlyecelinl bildir· 
mlıtir. Fakat netice benUz belli 
değildir. imparatoru dün Italya 

. eılçiıi de ziyaret etmlttlr. 

lnglllz don•nm••• harekete geçti 

Parla, 2 (A. A .) - Jurnal 
·-- =.:==+ 

Akdeniz Meselesi 
Cenevrede Makıimos T. 
Rüıtü Araıla Görüıecek 

Atina. 1 ( Özel ) - Dıı işleri 
Bakanı Makıimoı Ce:ıevreye 
gitmiıtir. Makıimos Cenevrede 
Uluslar Kurulu konuımalarında 
hazır bulunacak ve orada doıt 

devletlerla murahhaslarile ilgili 
bulundukları ılya1a iıleri için 
ıörUıecektlr. 

Yunan Dıı Bakanı en önce 
Türkiye Dıı Bakanı doktor Ar&1 
ile ile görüşecektir. Bu görüıme
lerın Akdeniıde lngiltere Ue 
ltalya ara1mda baıgöıteren ih
tlllfa karşı iki devletin alacağı 
durumun birlikte tayinine ait 
olduğu için ayrı bir 1.Snem 
aldığı buradaki siyasa çevren· 
lerde söylenmektedir. Yine bu 
çevrenlere göre Türkiye ile Yu· 
nanistanın bu lhtilAfma kartı du· 
rumlarmın samimi ıulhaeYen dev· 
letlerin durumunun aynı olacaktır. 

Avukatlar Tasnif Edildi 
Kazanç Vergisi Kanunu mu· 

eibince lstanbul a•ukatlarmın da 
sınıflara ayrılması işi bit irilmiştir. 

F evkalAde sınıfa 29 birinci ıınıf a 
elli avukat ayrılmııtır. 

J gazetesinin Londra aytarı, in· 
glliz amlrallığı tarafından geçen 
hafta alınan ihtiyat tedbirleri 
hakkmda fU tafıilatı vermektedir: 

1 - Vatan flloıu, evvelce ha· 
ber verilen 9 eyhil tarihi yerine 
1 eylQlde Portland limamnda top
lanmak emrini almıştır. J 3 hattı· 
harp gemiıf, Portland'a gitmek 
llzere, halkın alk•ılan arasında, 
bağlı .olduklara limanlardan ayrıl· 
mıılardır. 

2 - Protımut limanında bu· 
lunan Vatan filosunun hattıharp 
gemileri gereç ve cephane yük· 
!emektedir, daha eakl gemiler 
tekrar sonf1e alınmaktadır. 

3 - Akdeniz filosunun bir 
kısmı SUYeyı kanalı yakinfndeld 
gezilerine devam etmektedir. Her 
biri 31,000 tonluk Keen Ellzabet 
ve Barbam zırhlıları Akdeniz filo
ıunu takviye edeceklerdir. 

4 - Bollarofan Ye Noralya 
gemileri mühimmat ve bir topçu 
mUfreze1i yükleyerek Maltaya 
hareket etmJılerdir. 

5 - Malta halkı, hava bil· 
cumlarına kartı hazırlatılmıştır. 
Malta limanının mlldafaaaı aab 
glinU hazır olacaktır. 

200 Bin Asker Oç Ay için 
Roma, 3 (A.A.) - 1912, 1913, 

l 914 ıınıf farından ıllAh altına 
çuğrılan iki yUz bin aıker ancak 
Oç ay müddetle 11114h altında 
bulundurulacaklardır. 

Son Dakika 

Romadan GelGn 
Bir Tekıip 

Fakat ıon dakika aldığımız 
telgraflarda Italya bu haberleri 
tekzip ediyor: 

Roma. 3 (A.A.) - ltalyan 
askerinin Donkall civarından 
hududu geçtljlne dair haberler 
kat'ı ıurette tekzib edilmlttlr. 

* Roma, 3 ( A. A. ) - Reaml 
mahafllde ltalya askerinin Habeı 
hududunu ıeçtlğlne dair malumat 
teyit edilmemlttir. 

-w Ali Çetinkaya 
Devlet Demiryolları Mü

dürile Şarka Gitti 
Ankara, 3 ( Özel ) - Bayın· 

darlık Bakanı Ali Çetinkaya, 
Devlet DemiryoUarı MUdUrU ile, 
Yollar MildUrUntl yanına alarak 
Şark •ilAyetlorine tetkik aeyaha· 
tine çıktı. 

lngiliz Donanması Yunan 
Limanlarında 

Atına. 2 ( Özel ) - Eyliilün 
ıonlarıoa doğru lngilterenln bUtUn 
Akdeniz donanma1ının Yunan 
ıularım ziyaret edeceği rHml bir 
tebliğ ile bildirilmektedir. lnglllz 
donanmaıı doğu Akdeniıln başka 
limanlarını da ziyaret edecektir. 

Yunanlılar Dört T orplto 
Yaptırıyorlar 

Atına, 2 (Özel) - Yeni yap
tırılacak beheri 000 • 1000 tonluk 
dört torpido muhribi bugünlerde 
ıımarlanacktır. 

lr an Heyeti Geliyor 
Cenevreyo gidecek olan lrcı n 

Dıı Bakanı Kizımi Hanın Baş

kanlığındaki Heyet ıehrimize 
gelmektedir. Kazımi Han burada 
önemli ırörUımeler yapacaktır. 

Yeni Ve Eıaalı Varidat 
Menbaları Bulunacak 
Ankara 3 ( Özel ) - Boled'4 

yeler Kurultayının toplanmaıı 
yakınlaımaktadır. 

Belediyelere yeni Yaridat mem• 
baları bulunması için yapılan tet•• 
klkler rapor halinde hazırlanarall 
Kurultaya ittirak edecek her Şaı 
baya verilecok ve fikirleri alına• 
caktır. 

Belediyelere yeni Yarldat men• 
baları bulmak lçlo vergHer kon• 
mak meaelosl mevıuubahı olsa 
bile bu vergi halka tahmil edl• 
leçek bir tekilde olmayacaktır. 

PirinÇ Ekimine 
Önem Veriliyor 

Aokara, 3 (Özel) - Tarıaİ 
Bakanlıtı memlekette pirinç zl• 
raatine de önem vermektedl••' 
En iyi pirinç çiftçiye tohumluk 
olarak Yerilecektir. Hükumet çeJ. 
tJk fabrikalarını icap ettiği , .. 
kilde himaye edecek, lüzum glS,. 
dUğU yerlerde yeni fabrikalar 
açtıracaktır. 

iktisadi Bilgiler Enıtituıu 
Ankara. 3 (Özel) - Buradaki 

ticaret Uıosinln ''lktıaadllbllgller · 
Enatltilıü,, haline getirflme1f içlb 
bir proje hazırlanmııtır. Enatltll 
Uç sene olacak, son sınıfta derılet · 
Almanca, Fransızca •• lnırillzce 
olarak verilecektir. ' 

Gümrük Hamalları için 
Nizamname 

Ankara, 3 (Tele fonla) - GOm• 
rUk hamalları için Ekonomi ba• 
kanhtı tarafından bir nlzamnamt 
hazırlanmaktadır. 

iş Bankaıının Büyük 
lkramiyeıi 

1 EylUlde çekilen it bankasl 
ktıçUk cari heaaplar ikramiye-_& 
2000 lira Afyonda 666 numarala 
be1ap aahibi Turan Ibrahlme çıli• 
mışhr. j 

Dün Gecekli 
Cinayet 

Dun ıece Çenberlltaıta bit 
cinayet oldu: Atik Ali paıa camii 
civarında Kurıunlu ban oda ba• 
ıııı Ali Rıza ile, ban kiracıların• 
dan Ali Oıman iımlndeki bit 
ıencin bir alacak mo1elesindeD 
araları açıktır. 

Ali Rıza, dün gece aaat ona 
doğru yine alaca§mı iıtemiş, o .. 
man da veremlyeceğioi ıöylemit
tlr. Bu yüzden çakan münazaa ne• 
ticoslnde Oamam, bıçağını çekmlı, 
Ali Rızayı ylizUnden yaralamıştır. 
Ali Rıza da bu darbenin teairiyle 
bıçağı Oımanan elinden almıı YI 
onu Osmanın Yiicudunun bir kaç 
yerine eaplamııtır. Oıman, kan• 
Jar içinde yere yığalmıt Yaka y.
rine gelen pollı memurları, ölüm 
halinde bulunan genci hastaneye 
kaldırmıılar, Ali Rızayı da yaka• 
lamıılardır. 

K,raliçe Astridin Cenaze• 
sinde Türkiyeyi T emıil 

Edecekler 
BrUk1el, 2 - Kıraliça Astrl· 

din ceneaze töreninde Türkiye 
cUmur başkanını temıile Pariı 
bilyUk 4!1lçiıl Suat buraya gelmlr 
t ;r. TUrkiyenin Brüksel itgüderJ 
Emin Ali de Türkiye cümuriyetinl 
temsil edecektir. 

Şark Demiryolları Satın 
Alınacak 

HUkiimet tarafından satın 
alınmasına karnr verilen Şark 
Demlryolları için iki taraf ara• 
aında görüşmelere bir mUddot 
ıonra başlanacaktır. 
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Yaramaz Çocuklar 
- Tuti. Ko9!. Yakala!. 
- Ne oluyorsun, Haun Bey? 

Yankesiciye paranı mı çarptırdın? 
- Hnyırl Şu tramvaya aıılan 

çapkınlan iÖrmUyor muıun? 
- Sana ne? Varıın aıılıınlar! 
- Al ıana bir de bundan! 

Naııl, bana ne olur mu? Bunlar
dan bfr tan uf nf yetiıtirmenio nı 
demek olduğunu biliyor muıun? 

- Biliyorum elbette! Allah 
kimin vana bağıılaaıo, iki tane 
do benim var. 

- Öylı iae, bana kartı ı•le· 
cek, beni ayıplayacak yerde, son 
de benimle birlik ol da hük6me
tln yaaağına yardı~ et. 

- Hanil yasağına ? 
- Duymadın mı yoksa? Polfı, 

tramvayların peıioo takılan, oto• 
nıoblllerl, trenleri taılayan yara• 
Dlazlara karıı mücadele açtı. 
Böylelerini sıkı ııkl takip ediyor. 
Bir tanesini yakaladı mıydı, 
dayıyor babasını, veliıloi mah· 
kemeye ! 

- Deme, Haıan Bıy 1 
- Dem11i var mı? Böyle itte! 

J!undan sıUzel, bunun kadar uı· 

Haaan Bey 1 Gel 'eninle el tutu9ahm •• 
Hah ıöyle, komşum 1 Şimdi o!dul 

turlaph, yerinde bir ft olamaz. r-------------------
HerillD az kaza mı oluyordu bu M A N İ 
lıaıarıların yüzUnden?. Senede kaç 
çocuk tramny, kamyon, otomobil 
•• araba altında kalıp ta ölOyor, 
Jahut ki sakatlanıyordu, bllf7or-
111uıun sen? 

- Peki amma, acaba poliı 
baıa çıkacak mı? 

- Elbette çıkar; ona ne fUp• 
be? Hükumetin gUcU her ıeye 
yeter. Hele bir kaç tane kayıtsız 
ana baba kodeıi boylaaın, para 
cezaıını uçlanıın da bak ondan 
ıonra, çoluğunu, çocuğunu hayta• 
lar gibi ıokağ'a 1alaverlp de pe9lnl 
kollamayan vurdum duymazların 
akıll•uı baılarına geliri 

- Mi denin? Ben yine de 
ttıphe ediyorum. 

- Yok, a canım! ŞUphelik 
bir ıey yok. Bu it bu 11fer cid-
didir; artık bıçak ke~iğe dayandı. 

- Haydi, öyle lae: Tanrı, 
•vlAt ıahiplerinln b:anlarını da 
\'İcdanlarını da ikaz etıinl 

- Amini HUkfımetimize de, 
tuttuğu her iti baıardıiı gibi, 
bunda da muvaff aklyet verainl 

- Ona da ben Amin deyim, 
Hasan Beycitiml. 

r 
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Boıa koydum, dolmadı 
Dolusu hiç almadı, 
lıtanbulun derdi çok, 

· Kulak aaan olmadı. 

Haıan B. - Şu adamı görU· 
yor muıuo ? lıtene, halin biri· 
birine katar. 

- Gazetıci midir? 
Haaan 8. - Hayır, otobllı 

toförU ! 

Ben Buyum! 
Ben, nı balkabağıyım, ne yetlıtim Lingada; 
Ne var apartımaaım, ne de param bankada! 

* Tuzum gayet kurudur, ta1a nı demek, bilmem; 
( Pazar ola) dedin mi, bir taneyim dünyada! 

~ 

BtıtUn acun çalkanır töhretimle, ıanımla, 
Beni bilmfyen yoktur Hanyada ve Konyada. .. 
Daima iÜler yUzUm, neş'e aaçar Aleme. 
Ben de göraem kendimi ıırılmm &) nada. .. 
Şu koskocaman kafam, tuıkabağı deiildfr, 
Ondaki temiz akıl yoktur değme kafada! 

~ 
Boyum, bosum, biçimim çok gönlHler avladı, 
Bu ynz bayanlar bilo, bayıldılar Adada. .. 
Sözlerim sanmayrnn.:, birer kuru nüktedir: 
Ne önemli hikmetler varc.lır hazan onlarda! 

L ER 
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Adalalar su bekler; 
Süt bulamaz bebekler; 
Mücadeieye rağmen, 
Azdı sivri ıinekler. 

Ancak! 
Haaan Bey·n dost:arından ev:i 

bir genç, ertesi akıam verilecek 
bir bc.lo için bilet nlmıt olduğu· 
nu anlatıyordu. Hasan Be}': 

- Öyle ise, eve hemen koş, 
bayanına ıöyle, hazırlansın .. ded • 

- Balo yarın akıam, Hasan 
beydğ:mr 

- lşto iyi ya: Ancak hazır 
olur. 

ikisinden Biri 
Bir akıam, Hasan Beyin evin· 

de oturuyorduk, Birden iç ilcık· 
layacı bir ıes duyuldu. içimizden 
biri: 

- Hasan Bey, nedir bu ses? 
Diy sorunca, Hasan Bey, biraz 
kulak verdikten sonra: 

- iyi an~ayamadım amma, 
dedi; ya biıimkl tilrkU ıöyliyor, 
~ ahut ki kün:ese ıanıar girdi! 

Haaan Beyciğim 1 Yemek 
baıır, pijaman UtUIO.. temiz ça· 
maıırlaran yatağın Uzerlnde .• ter· 
ilklerini dı ıetlreylm mi ? 

- Bın bu kadar allkaya iyi 
mana Yerml1orum.. Dttdlr : Yine -------------------------..J mptoa mu Nldcll 1 
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Dileğimiı çok değll, 
Atılamaz ok değil, 
Şu ıokaklar ıulan11 •• 
Arozözler yok değili 

- Hasan B. 1 Nasıl, denizin 
suyu? 

- Tabiate göre .. Bana biraz 
tuzlu geldi 1 

Hikmetinden 

Ne Yapacaksın? 
Pazarola Hasan Bey, matbaada 

bizlere miıafir gelmişti. O aralık 
içeriye teJişh birisi gfrdi, tahrJr 
mUdürUne: 

- Karımı kaybettim! dedi. 
Dört gUndUr eYden çıktı, gitti, 
hAIA dönmedi. Iıte ıu onun fo· 
toğrafıdır. Kendisini hemen bul
mak iıtiyoruml 

Ha1an Bey, fotografı adam· 
cağızıo elinden aldı, baktı ve 
tekrar aahibine uzatarak, ıojuk 
kanlılıkla sorduı 

- Bunu ne diye arayo11un, 
be birader? Kaybolduğuna tUkU· 
ret11ne 1 

Enalmiyim Ben 
Pazarola Hasan Bey, birkaç 

111 evvel, bir arkadaıil• beraber 
lzmire gidiyordu. 

Rıhtımdan Yapura bindiler, 
iÜverteye çıktılar ve sıeılnme11 
baıladılar. 

Tam vapur kalkacatJoa yakın, 
arkada91, Hasan Beye: 

- Den~ çok gUıell dıdl; 
Haydi ıuradan iki ıandalyı bul, 
getlrde, oturup tath tatlı ıeyre
dellm. 

Hasan Bey: 

- Ya ?f dedi. ZahJr ben 
lıkomle araıtardığım zaman, vapur 
kalkıın da ben kalayım, 6yle mi? 
Enayi miyim, ben? 

Geri Kalan Saat 
Pazarola Hasan Bey blr akıam 

ıvlne döndUğOnde, karııı ı 

Ha1an Bey lj Dedi. Buıtln 
tuhaf bir ıey oldu. 

- Hayrola? 
- Yukarıld odada, duvarda 

asılı duran aaat yok mu? O, 
birdenbire yere dnıtü. 

- Vah, Yah 1 
- Hem. Allah 1akladı. Yok· 

18, bet dakika Gnce dDımUı olsa 
idi, minderde oturan annemin 
baııoa rastgelecekti. 

Haaan Bey, ciddi bir tavırla: 
- Zaten, ben her zaman 

demez mi idim? Bu 1aat daima 
boı dakika geridir.. dedi. 

Sorulmaz! 
Kısmeti kıt oluraü, bir adamın, acunda, 
T~mmuzda suya girae, balta keımez buz olur. 
Şeker ataa ağzına, muhakkaktır, ucunda, 
Ya Arnavut biberi, ve yahut ki tuz olur! 

* EIAlem plAja gider, bo:hol geıer ate,te, 
Sabahtan kuma y.'.:ta:-, kalkar tam aaat beıte; 
Kıımetsiz şayet ka "ıa on dakika güneşte . 
Derileri yüzülür, 1&nki bir uyuz olur. 

* Herkea bu?ur mahna, bir iatekll alıcı 
Satar kıvırcık diye, haliı ııska dağlıcı. 
MUıteriye izrnarid gelir onun kılıcı: 
Kıımetslzln mataı daima ucuz olur. .. 
Talip olsa bir şeye, tamah edip peylese, 
Üzerine fazla düsse, ne kadar caht eylese, 
Yanılıp da aovinse, sevi ncini söyleıe, 
O nesne ya aatılmaz, yahut ki mahcuz olur! 



Kadıköyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Yazanı Hatice Hatip -38- s . 9. 931S 

Esrarengiz Adamlar Bir Gece Eve Gelmişler, Kıymetli Küpü 
Yerinden Çıkarmışlar, Bir De Kağıt Bırakıp Gitmiılerdi .•• 

Komşusunun oğluna da yeri 
kezdırmıf.. Ve oraya ıuyunu 
ıoğuk tutsun, diye toprak avluya 
iÖmdUrmUş •• Fakat ne olmuş işte 
bu kUpUn kıymetini anlamıf ve 
onun bu kadının evine gittiğini 

bilmfı olan birtakım esrarengiz 
insanlar gelmlıler bir gece yar111 
küpü yerinden çıkarmııJar ve o 
fakir kadına yeni bir kOp al
manız f çln size on lira bırakı· 

yoruz diye yazıp gitmlıler.. Mek
tup hAla elfmdedir. Fransız.ca 
yazılmış bir kAğıt .. 

Ömer. 
- Hakikaten çok i&rlp bir 

hikaye dedi. 
- Münir ' bu daha o kadar 

ııarip değil Fakal bundan ıonra 
bunu on.. On bıJ glln ara ile 
t akip eden hAdisoler çok 
garip tabii gazetelerde oku· 
muısunuz.dur. Geçenlerde bir 
gece Kanla kilise tısmiye edilen 
fenerin tepeıindekl bir klllaeye 
dört kişi gelmiş. 

- Evet gazetede okudum. 
- Y n Kocamustafapaşadakl 

vak'a .• ıayam hayret bir şey değil 
mi?.. Isa kapısı mesçitl mneııini· 
nin önünde geçen hadiH. 

- Po!is daha fai ılerl bulama· 
dı değil mi ? .. 

- Hayır. . Ondan sonra yine 
bir takım hidiseleri gazete yaz• 
maktndır .• Fakat en ziyade şayanı 
h ayret olan bldiıe nedir biliyor 
musunuz... Bilmem onu da duy• 
dunuz. mu. 

- Hangisini?. 
- MUhllrdar caddesindeki 

badiıeyi? .. 
- Bilmiyorum.. Ne lmit bu 

vak'a. 
- Aman hanımefendi herhal

de bugün akıam gaz.etelerine 
aksetmit olacaktır. Hakikaten 
ga~ et acayip bir ıey... Tıpkı bir 
sinema romana gibi gayrJ hakiki 
nörünecek bir t•Y· 

• 
Bu ara hizmetçi gelmlıti. Kah· 

~elerinl almak için bir an ıuatu· 
br sonra Lamia devam etti: 

- MUhUrdnr caddeainde bl· 
tı:lm dayının eYI •ardır., malum ya 
efendim .. 

- Bilmiyorum oğlum. 
- Dayım ılzi pek iyi tanır 

Jıanımefendi. Dişçi Baha Beyin 
kıudır. MUbUrdar caddesinde 
muayenebaneltrl Ye evleri vardfr. 

- Ha evet Baha liey benim 
dişlerimi tedavi etmlttl. 

- GördUnUzmU işte bakınız 
1 mıdınız MUhOrdar caddesindeki 
l aba Beyin evi emvali metrukeden 
: 'ınmıt bir evdir eıki rumlara ait. 
Kendisi de oldukça eski bir ev .. 
dayımın evinde bodrum katında 
iğreti diş fılin yaptığı bir 
yer vardır.. gece ı•ç va• 
k it burada çalııan lımet 
deriı den derinden bir 111lır iılt· 
meye başlam ış saokl insan ko• 
nuşuyor topraklar yıkılıyor gibi 
bir uğltu ne olduğunu anlamak 
için dinlerlerken birdenbire çnht· 
tı ğı imalathanenin dııındaki ta.
lığın bir kenarında doğru bir 
g ölge belirdiğini görmüş çok 
uzu 'l boylu çok zayıf bir insan 
hayali bu insan koyu renk elbl
ı,eler gi) rnekle ve ~ı UzünUn alt kıı· 

lllını d a bir mendil veya aiyah bir ıaJ 

ile aarmakta ltmiı .. lımet korkarak 
bir feryat koparmıf.. Onu aören 
ıtlynb elbiseli zair de birdenbire 
fenalatmıı her halde gecenin 
bu saatinde bu bodrum kabnda 
çalaıan bir insan olduj'unu ltah· 
min etmemlı olacaklar &zerindeki 
belki bir an ıUren bir tereddnt• 
ten ıonra bf rdenbire lımet ıı .. 
rine atılmıı lamet o anda kal· 
binin ftıtnnde ıivrJ bir hançerin 
parladığını g6rmliş, yabancı adam 
fran11zca .. ıusl,, demlf.. SuL. 

Müthlt bir korku ve adeta 
kAbua içinde olduğunu ıanneden 
lımet aralık kapıdan • gGrmUt ki 
taılıkta olan kurumUf bir aahrın· 
cın tq oyuğundan bir bat çıkı· 

yor. O bqı bir kövde iki 
biçak Ye bu Ud bıçağı evvef A yi· 
ne iki el 11onra blr baı bir göv· 
de takibedJyor. Bu aureUe yine 
ıiyablar giyinen iki erkek tathkta -

peyda olmuı Ye kınııldamaaına 
yakıt bırakmadan onu• bapna 
atarca bir ıey Yurup onu Hraem 
ederek 1en atmıılar.. ıonra ağ· 
ı:ına ft ellerini k11kınak baila· 

mıflar... Korkuıundan kenilinl 
baygıa 16ıtermeyl daha muvafık 
bulan lamel bu &ç kifinln kendi 

çahfttiı odanın du•arlarlna bir 
takım demlrlw nrup dinledik· 

dikledDI prmt1f. Adamlar e1ek· 
· trik ftn•rlerin1 dunrlara tutarak 

bir ıeyler arayıp durmuşlar ... Ve 
bet halde arad~kları ıeyl bnla· 
mam:ı olacaldarki.. çıkıp gitmifle.r. 
Gece ıuyanan yengem aıağı kattan 
bt inilti lfitmif ... Dayımı uyandır· 
mıılar, aıağı lnm·şter. Ne görsün· 
ler, yerde ismet yan baygın yatı• 
) ' Or, hemen bekçiyi cağırmışlar ... 
Zaten onlar merkeze yakındır. 

(Arkası va,) 

Yüksek iktisat ve 
Ticaret Mektebi 

Direktörlüğiinden: 
1 - Okulun her Uç kısmına yazılma 2 Eylül 935 Pazartesi 

gllnü başlıyacak ve 25 Eyli.ıl 932 Çarşamba gUnfüıe kadar sürecektir. 
Yazılma işleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 

10 dan 16 ya kader yapılı r. Yazılma iıteycnler bir dilekçe ve be!li 
belgelerle okul direktörlUğUne baş vurmalıdırlar. 

2 - Yüksek lkti11at ve ticaret kısmı Üç, Ticaret Lisesi bir 
ihzari ve Üç asli, orta Ticaret mektebi Dört sınıfııdır. 

3 - Yüksek iktisat Ye Ticaret kısmile Ticaret lisesine yazı· 
lacakların en aı liıe ve Orta okul derecesinde Fransız.ca bilme• 
leri gerektJr. 

4 ..:.. YtlkHk iktisat ve Ticaret mektebine lise mezunlarmden 
Bakalorya veya olııunluk imtihanlarını pek iyi veya iyi derecede 
vermit olanlar almrr. 

5 - Orta Ticaret mektebile Ticaret ll&esine yazılmak için baı 
vuranların aayıeı ber kııım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu 
geçtlji takdirde içlerinden mUracaat tarihi aıraaile pek iyi veya iyi 
derecede mezun olanlar ve bunlu arasından da tahılllerine ara 
••rmemlt bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her Üç kuımda yazılı bulunan eıkt okurların 25 EylUl 
935 tarihine kader okul DirektörlüaUne bllf vurarak okul harçları· 
nı Yermek suretile kayıtlarını behemahal yenilemeleri gerektir. Is· 
tanbulda bulunmayanlar kayıtlarına yenilemek için okul Direktör
lUğUne mektupla müracaat ederler. "5210,, 

--~------~------------------------·--------------

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - SıYaıta inşa olunacak BaşmUdUrlyet binaıile Tuz ambarı ka· 

palı zarfla eksiltmeye konulmu9tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli keıif " 41307 ,, lira " 46 ,, kuruştur. 
3 - ihalesi 1019/935 Sah gUnll aaat 14 dedir. 
4 - Şartname ve projeler Kabataıta Levazım ve Mllbayaat Şu· 

besinden 207 kuruş mukabilinde verilir. 
5 - Ekıiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı ıartlar da· 

hillnde muayyen gUn ye saatten bir nat evvel 3100 lira te
minat ve teklif mnktuplarlle Kab'!,.taıta Levazım ve Mnbayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonuna mllracaatları. "4500,, 

Kültür Direktörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA· EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKTIR. Birinci ~INJfLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha •YYelkl doğumlulardaa arta kalalllar alıaacak· 

tır. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-
•• L ULE kadar bulundukları yere en yalan obla, çoculdanm 

kayıt ettirmelırlnl Yelilerdeo rica eder. 

Eskişehir 
l'(urtuluşunun 
Yıldönümü 

Eskitehlr, 2 (A.A) - Bugün 
l urtuluşunun onuncu yılını kutlu• 
b yan Eskişehir heyecan içinde 
çalkalanıyor. Sabahtan beri bu
ton dOkkAnlar kapalı. Halk kitle 
!-itle Cumurjyet meydanına ordu· 
) u kar~ılamağa toplan dı. 

SUrekll top ve piyade st~eıl 
arasında kısmı kUlli Cumurİ· 
yet meydanına g irdikten ıonra 
top!u blr halde komutanlığa gl· 
dildi. Orada komutan g,eneral 
Naci Tuıas bir 6Öylevle Eskite• 
hlrin kurtulutunu kuUuladı. Halk 
ıokaklarda helecan lçtnde tam 
l>lr bayram günü yaşıyor. Gece 
şenlik ve fener alayları yapılc!ı. 

Uşak'ın Kurtuluşu 
Uıak, 2 ( A. A. ) - Dnn 

Uıakblar kurluluı ba; ramını kut• 
(uladılar. Ordunun glrlıi temıil 
edildi. Bugllne ait söylevler veril· 
dL Kurtarıcılara minnet ve şllk• 
ran duyguları gösterildi. Gece de 
fıner alayları yapıldı. 

Efgan istiklal 
Bayramı 

Ankara, 2 ( A. A. ) - Reiıl• 
cumur Atatürk, On Afgan iaUk· 
lil bayramı mnnaıebetiyle AfgaD 
kralı Mehmet Zahir Han'a çektiği 
tebrlk telgrafı ile buna geleD 
ceyap aiağıdadır: 

Afgan istiklal bayramı mllna• 
ftbetiyle, en hararelll tebrikleri• 
nıin ve ıahsl saadetleriyle kardet 
ulusun refahı için olan samimi 
temennimin kabultıntl majeıtele
rlnden rica ederlm. 

K. AtatUrk 
Nazik tebriklerinden dolayı 

eksel&nılarana teşekkür ederken, 
şahsı ıaadetlerile kardeı Tnrk 
Ulusunun 11aadetl için en hara• 
retli ve en aamlmt temennilerimi 
suna ram. 

Mehmet Zahir 

Istanbulun Altı Çok Zen
gin Definelerle Dopdolu! 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 

ne kadardır ve nerelerde ı11mlHU· 
dUr, bilinmez. Bir kere bunları 
bulmak kolay kolay mUmkUn de
ğildir. ÇUnkU eski Iıtanbulun 
ltzerinde timdi en aı 10 • 15 
metre yUkaekliğindc enkaz yığını 
Yardır. Bu 15 metrelik enkaı 
yığınını kaldırdıktan ıonra yine 
en az bet on metre inmelidir ki 
gidi badneler bulunıun. 

lıtanbul muhtelif zelıeleler, 
yangınlar; lhtlliller geçirmiştir. 

Nika yangınında·ki bu yangın 
flmdiki Alemtlar caddeainin bu· 
lunduğu yerdne çıkmıştı • toprak 
altında birçok hazineler kalmııhr. 
Ermeni Leonu öldtırdOkleri zaman 
bu çok zengin adamın hadneleri 
de toprak altına gömUlmUı bu· 
lunuyordu. 

Zaman zaman çıkan ihtilaller
de zenginler ıervet \'e haıinele· 
rlni toprağa gömUyorlardı. Eski· 
den Bizanslılarda mllıaderel em· 
val vardı. Mallarını hnknmdarla
rın mUaadereslnden kurtarmak 
lıtiytmlor topraia saklıyorlardı. 
Kuyularm içlerine atıyorlar, kuyu 
duvarları içinde oyuklar yaparak 
saklıyorlardı. BUtUn bunlar da hilA 
aaklandıkları yerlerde duruyorlar. 

Ancak dediğim gibi Uzerlerlnde 
kaldırılması ınç bir toprak yığını 

•ardır.» 
Mükremin Halil eıkl lıtanbn· 

]un nasıl gömUldUğUnU de izah 
ettikten sonra, ıöılerini ıu cUmle 
ile bitirdi: 

"- lıte lıtanbul bôyle doldu, 
gizlenen hazineler böyle gömüldü, 
lıtan bulun altı dofinelerle dolu· 
dur.,, 

__ __; __________________ ____ 
Bu akşam 

BeledlJ• Bahçealnd• 
ıaat 21 de 

Hlzı111 tarafından Karagöz 
01aatılacaktar. 

Yunan Ekonomi 
Bakanı Eski 
Kralı Gördü 

Londra, 2 (A.A)- Pcsmazoğ· 
lu Münibe hareket etmiıtir. Ken· 
d isl Londrada kaldığı sırada ilk 
defa olarak cumart esi g UnU eıki 
Yunan kralını görmüştür. 

Eski Yun an Cumur Baş· 
kanın!n Ölümü 

Ankara, 2 (A.A) - Eıkl Yu· 
nan Cumur başkam nmiral Kon
diriyotls'un ölnmU mllnaıebetiyle 
dıı bakanı Tevfik RUştU Araa'ao 
Yunan dıı bakanına çektiği bat 
sağı te lgrafı ile buna gelen ce· 
vep &fağıdadır: 

Amiral Kondiriyotiı'in ölUmO 
mUnasebetiyJe, el,selanılarına, cu· 
morluk hUkiimetinin taıiyetlerloi 
arzederim. 

Dr. T evflk RUıtU Araı 
Ekselanslarının bana, amiral 

Kondlriyotis'in ölUmU mUna&ebe· 
tiyle TUrkiye cumurluğu h llkiime· 
tinin tebliğ buyurdukları bat 18• 

ğtndan dolayı pek ziyade duygu· 
lanarak, Elen hUkdmetinin n• 
mimi teşekkUrlerlnl kabul etmr 
lerini rica ederim. 

Makılmoı 

3 üncü Tiyatro 
Festivali 

Moıkova, 2 (A.A) - ÜçDncll 
tiyatro feıtlYali, 25 memleketi 
temıil eden yüzlerce miaaflrin 
huzuriyle dUn MoskoYada açıl· 
mıştır, 

Tnrk mİiıaflrler ara11nda kom· 
pozitör Hasan Ferit ile lstanbul 
tiyatrosu dlrektörtl Ertuğrul Muh
ıln bulunmaktadır. 

lzmir Panayırında 
lran Pavyonu 

lzmir, 2 (A. A.) - Arsıulusal 
iz.mir panayırında Iran pavyonu· 
nun açılması mUnasebetlle dUn 
ııece hmlr pala1 salonlarında bir 
tölen verilmlıtlr. Şölende ilbay, 
lran maslabatııUzarı ve Iran kon
solosu ile ıarbay, Tllrkofls dlrek· 
törU ve baza aayla•larla baııo 
oruntakları bulunmuşlardır. 

Fransada Askeri 
Manevralar! •. 

Pariı, 2 ( A. A.) - Fran11z 
manevralannda bulunmak Uz.ere 
buraya ielmit o!an Polonya ıllel 
heyeti manevra yerine harekıt 
etmittlr. 

Heyete Franıanın Varıova 
ataıemlliterl General Dearbooeau 
refakat etmektedir. 

Remls, 2 ( A. A. ) - Bllytık 
Fran11z motörlU manevraları yllk· 
aek harp mecliıl üyelerinden Gr 
neral Retaltinın idaresi altında 
başlayacaktır. Manevralardan mak• 
sat muhtelif motörlU cUz.'itamlar 
arasında hareket birliğini tecrnbe 
etmektir. 

Hava Tehlikesini Bilenler 
Ankara manifatura tecimen· 

lerinden Abdullah zade M. Nuri 
hava teblikeılnl bilenler kurumu
na 1500 Ura bağışlamış ve senede 
200 lira da taahhüt etmiıtir. 

Bezzaz ŞUkrll ve kardaıları 
da 3000 Ura batıılamıı ve beş 
yUz lira da taahhüt etmişlerdir. .................... ____ ........ -_. ................ .. 

r 
Bu akşam 

TAKSIM BAHÇESi 
Süreyya opereti • Yeni operet ·~ 
Muhliı Sabahaddin birleşik tP.mıillerı 

LAYŞE-
BÜYÜK 
HAFTALIK 
MECMUA 

Resimli 

HERSEY 



3 Eylll SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGÖCERKEN 
( Mltareke devrinin tarllll) N.oıa4 

Her halda mahfuzdur. Y'.uan: Zlg• Şalcir 5 NJtS • 

ilk Milli Müdafaa Vazifesini Alanlar 
Müşkül Şerait içinde idiler .. 

1 - ( Turgutlu ) da, - ubık 
ynıbaıı • Rahmi Beyle mftttere
ken (Poıtlu Mestan Efe) nin vfi. 
cuda ıetirdlğl taarruz kuv•eti. 

2 - (Ödemfı) kaymakamı 
Bekir Sami Beyln teıkil ettiği 
DıUdafaa kunetL 

Miralay Bekir Sami Bey bu 
•aılyetl bir taraftan Erkanıharb~ 
Yeiumumlye reisi Cevat Paşaya 
fifre ile bildirmekle beraber dl· 
ğer taraftan da (Hana) da bu· 
lunan (Ordu mUfetfftl Muıtaf 
Kemal Paıa) yı haberdar etmlt; 
Yapılacak hareket hakkında dl· 
rektif lıtemlıtl. 

-
larda bllyük bir heyecan tevlit 
etmi~U. (Aydın)dan çekilen 57 ind 
fırka karargiblle Aydın sultani 
mektebt muallimlerinden Sabri 
Bey, HilAlahmer reiıl Hocn E&at 
Efendi gibi bazı zevat (Çine) ye 
çekllmlılerdi. Bunlar, orada der
hal faaliyete geçmiıler. ( Aydın 
heyeti mUliyesl) namı altında kur· 
dukları bir teşekklille mlllt kuvet 
toplamak için mubltJedJe muha· 
bereye glrlşmlıludi. 

Fakat bu muhabere, matlüp 
olan ı:ıeticeyl Yoremiyordu. Çünkü, 
uırlardanberl imparatorluk kav· 
Yetinin arkumdu bir adım bi e 
ayrılmamıı olan aaf ve cahil balkı, 
tf mdJ birdenbire o kuvetten 
ayırmak, yepyeni bir mefküre 
arka11nda koıturmak kolay olmu-

1 
yordu. Halk, ıladlye kadar her 
ıeyl hUkfımetten beklemeye, onun 
arxularına körU körllne itaat etml
ye ahımıib. Bir telr ıllah bile 
pntlcmedan Aydan Ye Manlsaya 
giren düşmanlara karıı bUkl.'imetln 
sakit ve muti blr halde kalması, 
h31km zihnini karııtırmı9tı. (Hllku· 
met) kuYvetinlo mağlup olduğu 
yerde, ( mlUct ) kuvetlnln hikim 
olacağına dair hentlz bJr kanaat 
uyanmamlfh. Bu bini uyandırmak 
için ortaya atılan rehberler, be
nUz bu aaflet perdnini yırlama
mıılardı. 

Garbl Anado1unun Cenup el• 
betleri bu halde iken, Şimal 
kııımlumda bfı az daha canlı 
eserler aörlllme1• bqlam11tı. 

( Arkam ıvar ) 

Fakat Muıtafa Kemal Pap• 
dan ceYap ıelmeden, Miralay 
Bekir Sami Be7ln HYiaci, blr te• 
eııllre lolalAp etmlıti. Çnnkll, 
(1 Haı.lran) geceli, aabık ,Oıba11 
Rahmi Bey ağlıyarak karargAha Leyli ve Nehari 

11•1~'v0z ı.ad .. mmudumuda Boğaziçi Liseleri 
lurıutludakl Yunan kuvvetlerine Eski F EY Z f A" Tİ Hse..:1 
tekarrDp ettlk. Hemen taarruı.a •1 

l•çecektik. Fakat (Poatlu Meatae) Bo§azlçlnde ı ArnavutköyUnde : Çifte Saraylarda 
birdenbire kayboldu. Kuvveti de Kız n e:k~lder için ayrı bölllklerde kum1muı, ana ıınıfı, ilk kum~ orta 
dağıldı. Ben bu fıl anlayamadım. okul n Jf1e 11nıilarını havi uluaal biı mllesseııedir. 

DemlıtJ. Yıllardanberl kazandığı muvaffakiyetle tanınmıı olan mekt•p 
iki gün ıoara da (Ôdemiı) hA· kayıtlara baılamııbr. Kayıt fçln herglln 11aat ondan on altıya 

diıesl zuhura gelmlttf. Ödemft kadar mektep 76netimine bat vurulabilir. isteyenlere mektep 
kaymakamı Beklr Sami Bey, 'z ™"' tarifnameai gönderilir. Telefon: 36.2t0 ~mm--r# 
Jandarma Ku~andanı ylıbaıı ·ı-----------------------·---
?ahir Bey ve diğer arkadaılarlle 
beraber hakikaten kıymetli bir 
lcuv'fet teıkll etmtı, Ôdemtıtn 
ıırtlanna çektlmlı, oraya gelen 
dUıman kuvvetlorlno karı• silahla 
lbukab le etmltti... (Ayvalık) ta 
172 ncl alayın kumandanı Kay• 
lbakam Ali Beyin patlattıj'ı ıilab 
llaul ld Türk ordusunun llk alll• 
hı ite, ( 2/3 Haziranda ) Ödemiı 
dağlarında akseden tarrakalar 
da, milli mndaf aa ku'fvetlerlnln 
ilk ıilih aesleri ldf. 

iKTi R IZLIK 
V•KiTSiZ iHTiY4RLIK 
BiTKiNLi 
iSTEKSiZLiK 
BELGEVSEKLiGi 

,.,....~)'ORGUNLU~ 

~o~ 
BULUNDUGU 

YfRE OGRAYAMAZ 

Sayfa 1 

Spor: 

Balkan Müsabakaları Yaklaşıyor 

Atletler Ve Güreşçiler Bu
gün Kampa Giriyorlar 

BugUn ka111pa giren atletlerlmlzden birkaçı 

lstanbulspor Ve Pera ı Ahmet, Rahmi, Huıno, Hlkme\ 
BugUn Tekrar Hllae~In, Ankaradaa Necmi, E1-

l 
ld1ehirden Bolulu Cemal, lhaao 

Kartı aıacak da kampa girecektir. 
HaYa Kurumu futbol tanıa- Sandal Y•r1tı 

•aıı maçlan lçla lkarp••tu latw Tllrk Ha•a Kurumu Eytıp ıu• 
bulıpor ile Pera takunlan bera- beal Kaaımpaıa, Haaköy, Halıcı• 
bere kalmıılarda. TunauYa uıullle otlu, Sntlnce ye EyUp nndalcılart 
yenilen takımın mfteabaka harici ara11nda bir deniz yarııı tertip 
kalmaaı esıas olduğundan bu iki etmiıtlr. 
takım buglln Takılm atadyomun· Bu ya11f, Ev•elkl ıDn Eyüp 
da tekrar karıılaıacaklardır. Bu· cıvannda iplikhane önDoden, fU• 
gfln kar11laıacak iki takımın ga· 
libl haftaya Pazara Galatasarayla baren KAtJtbane dereal lzerinde 
oynayacaktır. Bugfinkn maça aaat yapılmıı ve yirmi bet ıanda• 
beıte başlanacaktır. lttirak etmlıttr. 

K Neticede Hask~y 1&ndalcılan 
Atletler ampa blrfncf, Halıcıoğlu ıandalcılan 

Giriyorlar lldncl gelmiılerdlr. Kazananlara 
Şehrimizde yapılacak altıncı birer bayrak verllmfttlr. 

Balkan oyunları hazırlıkları fçin Futbolda Kavga 
EeçUen ulusal atletlerimiz bugün EYvelkl gUn Halıcıoğlu ıpor 
ÇiftahavuzJardakl kampa gir.. takımile Çubuklu ıpor takımı 
ceklerdir. Çubukluda bir futbol maçı yapa,.. 

Kampa a.eçileo atletler otuz ken bir gol ihtilAfı yllzlloden kaY• 
İki kifl olup fU tekilde tesbit ga çıkmış, futbolcular yumrukla .. 
edihnijtir. mışlar ve Halıcıoğlundan iki kiti 

Semih, Raif, Hakkı, FJkret, d6nUlmliıtllr. Polis, hidiaeyl tah-
Ömer Beaim, Ziya, Cemal, Tlha, klk etmektedir. 
Recep, TeoharJdb, Rlza Makıut, Çekler Ruayada 
GaUp, Remzi, Haydar, Cihat, Çekos)oyakyawo en kuv\•eUI 
Sllreyya, Polioa, Zeki, TeYfik, takımı Sparta Ue Sfayya kombi• 
Avni, Hüseyin ŞUkrD, Fethi, nezonu pek l 'lda Sowyet 
Naili, Ateı Ibrahim, Karakaı, Ruıyada maçlar f dpmak üzere 
Mahmut Nedim, Salt, Raıit, 
Faiktir. Veyai ile Mehmet Ali bUyUk bir turneye çıkacaktıl'.. 
kampa girmiyecelder, onlar doğ· Beynelmilel futbol federasyo-
rudan doğruya müsabakalara nunun mUdahaleıioe rağmen 
fgtirak edeceklerdir. Çekler Ruıyedakl maçları yapa• 

caklardır. Balkan oyunlarına bll%lrlık 
için vakUn çok azalma• dolayıalle Malum olduğu Ozere SoYyetler 
atletlerimiz on gün kadar aabab beynelmilel spor ittihadına hentl• 
ve akşam olmak lizore gllnde iki dahil değildir. 
defa idman edeceklerdir. Ukrayna Muhtelltl Franaız 
Güreıçiler De Kampa Takımını Yendi 

Al Franaada yapılan Ukrayna ka• 

Ancak, burada ilk mllll milda• 
faa yazlyetl alan bu bir avuç kah
raman, pek faik dUıman kuY'fetle
tlnlo dayanılmasına lmkin olmıyan 
•Grekll ateşlerine bir mUddıt 

bıukavemet ettikten eonra dağd
llıak mecburiyetini hiaaelmiftL 
l<a1makam Bekir Sami Bey, ya• 
lllllda jandarma kumandanı Yüa· 
baıı Tahir Ye Ôdeadt etrafından 
lnceoğlu Hamdi ŞeYket Beylerle 
( Alaıehir ) deki Miralay Bekir 
Sami Beyla ka.rargiluna gelmif, 

tnıyor rııık takımlle Fransanın meıhur 
Beyoğlu· Tiinelba~ı • Yeniyol Dördüncli Balkan gtireı mil- ( Red Star ) kulUbu aruıodakl 

EKrıkı -~~ ALMAN Lı.SESı• •meef'.kicteareblt nbakaları için aeçilen gUretÇ.ile· maçı Sovyet ıporcuları (1·6) gibi 

~. hldiHyl nşkletmlıtJ. 

Şu iki nk'a buralarda milli 
laıldafaa kurumuna ,alıtanlara 
lcı1aıettar bir dera wermiştl. Şu 
haıe auaraa, hiçbir zapturapta 
lballk olmıyan parça parça lww
~etler; clddt bir iı premlyecek• 
ti. Buna binaen teıldlitı daha 
illetin ' eaalara latiaat ettirmek 
biraz daha lm•vetlendlrmek elzem
di. Ancak memnuniyeti mucip olan 
birıe1 varaa; lıtanbul hllkümetl• 
'in, daba bili ba hUkfımethı sl
hıetlnl takip eden buralardaki 
Sukumet memur ve mlmnsslllerl· 
ilin, Hnrrlyet Y• ltUAf fırka&Jnıo, 
'iunan propagandacalarının (dür 
lblQ latllaaına karıı mukavemet ) 
'leyhinde aarfettiklerl meaai bir
cleıabire aaraılı•ermfttf. 
~ ( Aydın • . ın ltıali •e Yunua 
lltTetlerlnla ( DeDiz.li )Je dotru 
Uerıemek lıtidadı 161termfti, on-

e& rimlz buglin Yakacıktaki kampa bOytık bir farkla kaı.anmıılardır. 
Tam devrcıll liH - Orta ıti•ret mektebi· Lisan öğreum~k için ihzari sınıflar. gireceklerdir. Kampa glncelder: Bu maç beynelmilel federa1yo-

Derslere 9 E,.UH Pazarte•I baflanacaktır. 56 da Koç Ömer, HU.eyin, Ke- nun mllıaadeılle olmuıtur. Fakat 
Kallıt muameleal '2 EylUlden itibaren Pazardan baıka herıUn nan, 61 de Yaıar, Ço:ak Ömer, f d b u d ı ilk 

' 66 da Salm, Yu•uf Aalan, Vefik, • erasyoo u m 888 ey •• 
Saat 8 den 12 ye kadar ntifus temereal, reamt •fi kiğıdı, ab:bat d f 1 k ı tir M k 

Sadık, 72 de Ankaralı Hftıeyin, son e 8 0 ara verm f • a • 
rapora, taıdikname Teya 1ebadetname ile mllracaat edllmeaf. Şaban, 79 da Nuri, Ahmet, ibra• ıat da teıkillta dahil olrnlyan So•• 
Fazla t.afıillt için mektebe mUraoa.at veya 44941-4494~ ye teij)fon ıedilmesi. him, 89 da Mustafa, Mehmet. yetlerinl burjuwa ıporlle temalla• 

8 

., Ağırda Çoban Mehmet. rını temindir. Ukrayna takımı iyi, 
. D H O R H Q R U N j Bunlardan maada: Burudan fakat aert oynamııtır. 

~hh~~~~h-~p~hbu~--k~~.-~~.~~~--E=T-=E~-.=~=v==A==.==S=A~~,~~-S-l=n-lr-v-.-.-k-.-.-
Dr • haıtalıklul mlteha11111 

Kültür Bakanlığından: 
1935 • 1936 dora yılı için ilk öiretmen okullanna paranz yatı 

lalebe11 aLnacaktıl. 
1 - lıtoklilerlo ıu prtları laiımalan gerektir. 
A - TOrk olmak. 
B - Orta okulu iyi ••ra pek iyi derecede bitlnnlf, he birinci 

yeya lkilld mnıfuu iyi ••1• .,-k iyi derec&de geçmif olmak, 
C - Uluaal karekterlerlnln iyiliği öğretmenler kurulandan sap

tanmıı bulunmak. 
O - Ya" ilk 6jnt.ea okulları öğroneiinin saptadığı çağda 

<ılmak. 
E - Tlnel Ye bedenael •ağlarllığı, okuHara g&nderllmiı olan 

rapor örneğine ,are, okut doktoru tarafından saptanmak. 
z - Şehit çocuklaril• yetimler Uıtlln tutut.ıcaktır. 
3 - Bu ıartlara uygun talebenin bağlı oldukları okuUara 

hem• b.tvur...&an ••ektir. ~384,,, "5170.. 

Cıialozl• Orhan B. apırhmaıu Teı,rıaıı EY. l<adılı.öı Babar;J• i leri Hkall TeLSJ7J 

-------
1~------••-t._•_nb __ u_ı_B_•_•_•_d_ır_•_•_ı __ ıı_ı_n~l•_r_•~~~' 

Darüliceze için lnzumu olan 300 ton yerli kırıple maden kö

mUrU açık ekalltmeye konulmuıtur. Bu kömllrlerin hepalne 4800 
Ura bedel tahmin olumuıtur. Şartnameai Levazım MOdllrlDillnde 

ıörUUir. Ekıiltmeye girmek lçlu de 2490 No. lı arttırma •• eıkıilt• 

m• kanununda yaıılı Teaika Ye 360 liralık muvakkat teminat mak• 
buz yeya mektubl!e beraber 12/9/935 Perıembe günli Hat 15 de 
dalml enctımende bulunmabdır. ..5165,, 

HAMAMCILAR CEMiYETiNDEN: 
i-9-935 tarihinde Hamamcılar heyeti idare initihabında ekseriyet hasıl 

olmadığından 5.9.935 Pergemb• gUnft aaaı ondan on dörde kadar uanan cüz· 
danlarile birliktı 4 üncU V akıl baa ikinci ka& No. 31 ı müracaat edilmesi 
lliıı olunur. 



-10 Sayfa 

Biat Denizlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Tiirkler 
Piri Reiı- Murat Rtiı - Hadım Süleyman 

Sultan Mahmut Gözlerini Jandan Ayır
mıyor, Ciddi Bir Tavır Alıyordun. 

Şu duYarlaran 
.llblnde bulunan 
ıngllial, kendi
n• yürek pekliği 
•eriyor gibiydi. 
Kocaslle dete_ 
kocasının ku· 
manda ettltl ıu 
alay alay uker
lerle de tek ba
tına uğraıma11 

o inda kolay 
ltuluyordu. Çün-
k8 ıevgillılni111 ~ 
hlndeklerl ııfa• ~ 
rak, duTarlıırı 

tırmanarak ,ar
dımına koıaca

lm umuyo1du. 
Deliliğe Fakla• 
ıan ıevgl, özle• 
mlerle bulenerı 
aık, iradeyi .iıt e 
b6yle bozar. 

Vlı Run da 
kendini kaybet
mek Qureydl, 

yOzOne tDkOren _ Karımın herhannl bir favda lıt!ln ' de olsa kadınla kaYga· • , T 

)'• hazırlanıyor· Safer Reis gibi •eraerllerle temasa gelmesini 
du. Artık verdlti istemem .•• 
ıfüü n aenedl dUıünmüyordu. Ella
deki kale ile beraber karııını da al
mak lıteyın Safer Ret.in kulaklarında 
çalayao ıeıile Janın 181.lul blriblrlae 
karııarak lclnl altüst ediyordu. Bun· 
dan ataro blrıeyler vı çok ıeyler 
yapmıık lıtlyordu. 

O belki dı farkında değlldl. Fakat 
ıuur altı bir uyanıklıkla fU durumdaa 
kendine bir kaaanç çıkarmak lıtiyor• 
du. Karısını, apaçık talundığı sayg1111 
tavırdan dolayı kızmıı görür.erek onu 
bir .odada hapsetmeğl tuarh1ordu. 
Bunu ylpmakla verdiği senedi yırtmıı 
olmıyacatına kaaaat besledlfl gibi 
mahbus kalacak Janın mağlup olaca
tını da oranhyordu. 

Dedlğfnlz gibi bu düıOnce, bele 
ıon diltlnae ıuurunun altında idi. 
Kendi de anlamadan Jaa1 matlup 
etmek ve kendine bağlamak amacına 
doğru yUrOmete haıırlaaıyordu. 

Fnkat atzına kadar srelen ı~bleri 
ıöyleyemedl, karııına hapiı olunaca. 
tını blldlremıdl, ağır bir kOftlr ıuu. 
ran baııaı arkaya çevirdi. ÇOnkcı bir 
nefer GGeerat ıultanı Mahmut ıahın 
••lınelde oldutunu haber nrmlıtt. 
Muhaaara baıhyahdan beri tellt ye 
korku içinde yaıayan, oda1ınden dı• 
tarı çıkma1an bu adamın en naıdk 
bir dakikada orara g•liıi, Vfı Ruda. 
rı zınnadaa çıkaracak kadar ılnlr· 
lendlrmlıtl. Fakat kendini tutma.Jı da 
ıerekll bulq7ordu. Zira kar111ıDda 
TOrkler varken kale içinde de bir 
dOımaa kHanmak itine 1r•lml1ord11. 

Bu 1ebeple dltlnl ııktı, elinden 
ıelditl kadar filler1llz takındı, Sultan 
Mehaıuda dofru bir iki adım attı. 

- Haımetpenala, dedi, kendlnl•I 
tehlikeye ıokuyor1unuz. Burada aıum 
Yar. . 

ÜlkHlı hUkllmdar, atzını çirkin· 
laıtiren bir gllllmHylıl• ırOıel Ja .. 
aaattrdL 

"'T' Burada hayat ta Yar! l 
Ylnı Vla RuYa cevap Yerdir 
- Kan•• Utlfnt buyuruyor1uauL 

Fakat onun yanıma gelmHI biraz ta
biidlr.ÇünkG kocaaı11m. Etrafımı atom 
ıe•iru karımın yol bulup yanaı•a11 
IGzımgellr. Halbuki ılz bir hOkGmdar
ıınıı.. Ayafınızla ve gereksiz lehli· 
keye ranıımımalııınıı:. HOkOmdarlar, 
kendileri için değll, tebaaları için 
Jaıarhir. 

Sultan Mahmut g8ıltrlnl Jao'dan 
ayırmıyarak ciddi bir taTır aldı. 

-Benim ölllmüm tebaama hOkOm
darsız bırakır. Lakin ııizin öltlmOnllı 
o hallu yurteuı bırakacaktır, Bu 
b ek mdan ılzln deteriob benden çok 
lstiindOr, Aynı zamanda ılz.i glirmek 
&orundayım. Konuıacak itler YAr. 

- Pek mOblm ı•yler mi, Haımtt
aıenp? 

- TOrlderla top ateıl kadar mil· 
bim. Belki daha mühim. 

- Ne lmlt bu iıler heımetmeap, 
•erçekten merakR dOttDm. 

- Safer Relain gellıi •• bundan 
tloğ cak akıbetleri 

J n, k81eletmit bir B< a nın aj'ı.ında 

Hvglllalnln adını 8'8rmekt6a enikoau 
tlkalndl, lğrenlt dolu gözlerini Sultan 
Mahmude çevirdi. Bakıılarile onu 
tahkir etmelf ve birlbirlne uysrun iki 
erketln Safer Relae dllıman olmakta 
da blrleımclerini lanetlemek iatiyordu. 
Fakat Sultan Mohmudun usta bir 
barek6tle kendine " auauuuzl ., cnla
mında bir lıaret ;yaptıtın ı görOnce 
irkildi, bakıılarını değlttlrdl n tepe
den tırnata kadar kulak kHildl. 

Vla RuYA da ökaOz ya1a7an aıkını, 
ıaltlanan hırsını yenerek Sultan 
Mahmud11 dinlemeye haurlanıyordu. 
Onull elinden hl, bir t•J gelemlye• 
ceğlnl bilmekle beraber Safer Rtlal 

yıllardanberl tf:nıyan bir adam olma
aından dolayı şu d urumda faydalı bir 
müllhba ileri aOr•cetinl ummaktan 
geri kalamıyordu. Sultanın bu yamaıı 
Tlrktl ınmemekte samimi olduğunu 
da bllditiDdtn ılızlerloe deter nr• 
meyi dotru buluyordu ve onunla 
kendini ıu dakikada candan dolt 
tanıyordu. 

Sultan Mahmut, aık ve hile pırıl
tıları taııyan gözlerini uzunca bir 
llhaa Janıa GıtGnde dolaıtırdıktan 

ıoara Vlı Ruuya d6ndG. 
- Mada• da, dedi, blıl dinleye

blllr ler, detll mi? 
- Tabii! 

( Arkası var ) 

Yeni Ne9rlyat ı 
Hatta 

Bıa haftaki eayııında Peyami Safa 
nın "Llibalilik,. fıkraaından ıoora 
latanbulun mtıhur köprüıiintin dıı ve 
iti, Samıunda ölüler diyarını ziyaret, 
Habtt kolay kolay yenilmeyeoek ya· 
sılan vardır. 

leta11bul DZSrdUncU icra me
murıuıu11den: Mahcuz n satılmau 

mukarrer manıon işl•nmit tilki veaa· 
lr kürk 519-8-985 tarihinde yapılaa 

blriacl arUırmuında tahmin edilen 
kıymeUn %75 ini bulmadığından ikin· 
oi açık arıtırmaıı 4-9-935 çarıamba 

ıünli 1aat ondan 11 • kadar Galatada 
Kara Muıtafapaea ıokağında 1o Banka· 
ıına aid Gabay hanında birinci katta 
icra ecHleceğinden isteyenlerin orada 
nktinde bulunacak iıyarına baıvur
maları ilin olunur. ( H162 ) 

~-------~~~--, 
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SON POSTA 

Ordu Terfi Listesi 
Rütbeleri Yükselen Sü
baylarımız Kimlerdir ? 

Yedinci ıinıf maranıozluktan 
altıncı aınıfa: 

M. RUttU Erzurum, Muıtafa 
Sıvaı, M. Raalm Erzurum, M. 
Zeki Iıtanbul, Necmettin lataobul, 
Ali Ezine. 

Altıncı ıınıf saraçhktan beılncl 
smıfa: 

Eaad Kandlye. 
Yedinci sınıf saraçhktan al

tıncı ıanıfa: 

ldriı Eraan Buraa, Şn·ket Fa• 
tih, Iımall Buraa, Fehmi Iıtanbul, 
Nuri htanbul, Mustafa Raci 
Kan diye. 

Beıincl sınıf nalbantlıktan d6r
dUncU ıınıfa: 

Mustafa Çankırı. Etem Pfrlepe. 
Altıncı ıınıf nalbantlıktan be· 

tinci ıınıfa ı 
Hüseyin Buraa. 
Yedinci ıınıf nalbantlıktan 

altıncı sınıfa : 
HUııyln Erzurum, Ali Refik 

Erzincan, M. Zekeriya Sivas, 
Muhiddin Çemlıkezek, M. Şükrll 
Erzurum, Ebubekir Erzurum. A. 
Hamdi Erzurum, lbrahlm Biga, 
ô. Faruk Erzurunr, A. Refik 
Erzurum, M. F ahrf Erzurum, A. 
Nuri Erzincan. 

Beılncl ıınıf aıkerJ bandodan 
dördUncU sınaf a : 

Recep latanbul, Muıtafa, Ali 
Kayacık. 

Riya1etl Cllmur bandosu b .. 
ı inci ıımftan dördüncü ıınafa: 

Ahmet lıt. 

Yedinci sınıftan altıncı sınıfa: 
H. Vasfi lst., M. AH lstanbul. 
Deniz güverte yarbaylıktan 

albaylığa: 

HUınU lzmir, Salt lst., Ertuğ· 
rul Üzklldar. 

GUvertel blnbnşıhlc yarbaylığa: 
Saim Beşiktaş, Nizamettin 

Üsküdar, Zlyaettin Sultanse!lm, 
Sami Tekirdağ, Hilmi Erdek, 
Nail Eirlkapı, Remzi Kasımpaıa, 
Heımet Kasımpaıa. . 

GUverte yUzbaşılıktan blnba• 
ıılığa: 

Sadi Heybellada, LUtfl Fatih, 
Hamdi Bllyllkpiyale, Fehmi Ka· 
ıımpafa, Nuri Beyazıt. 

GUvrte astegemenliğinden teğ
menliğe: 

Adnan lıtanbul, Mlthat lı., 
All Beykoz, Y aıar Iı. , Kenan 
la. Muzaffer Yanya, Fuat Gire• 
ıu~, Hikmet ÜıkUdar, 

Makine binbaıôktan makine 
yarbaylığa: j 

Hasan Mehmet Çanakkal~, 
1 Cemal Is., Ha&an Tahsin Beyoğlu. 

M1tklne yllzbaşılıktan binbaşı· 
lıta: 

Ali lıtanbul. 

Makine aatogmenlikten te .. 
menllğe: 

Rauf Istanbul, Fikret Iıtanbul, 
Kemal Jıtanbul, Niyazi EA'ln, 
Kemal Aziziye, Halll lıtanbul, 
Kemal lıtanbul, Sabahattin lı· 
tanbul, Niyazi Kıbrıı, Yahya 
Konya, Şükrll Islanbul. 

Sanayii harbiye binbaşılığmdan 
yarbaylığa: 

Salih Ha1köy, HUıeyln Kan• 
diye, lımall Bartın, Ali Kanlıca, 
Mehmet Kaaımpaşa. 

Sanaylf harbi ye yUzbaşılağın· 
dan binbaıılığa: 

izzet Mehmet lstanbul, izzet 
Rlfat Koıımpaıa, HUsnU Sultan• 
aellm. 

Tabib yUzbaıılıktan binbaşıhğa: 
Muhiddin Sivas. 
Dişçi aıtegmenllkten teg-

menllğe: 

Tarık Edirne. 
... 

Eczacı aıtegmenlikttn teı· 
menliğe: 

Mehmet latan bul. 
Levazım blnbaıılıktan levazım 

yarbaylığa: 
lımail Çorlu 
LHazım yüzbaıılıktan blnba· 

ııhğa: 
Sadi ÜıkUdar, Burhanettin 

1 

' ' 

Eyini 3 

Çoban Mehmet - Dinarlı 

H'aJkÖnünde Karşılaşma
larına lmkin Görülemedi 

Anketimiz İçin Koyduğumuz Para Oku
yucular Hesabına Kasamızda Mahfuzdur 

TUrk efkarı umumiyeslnin bll· 
yük bir kuvvetle arzu ettiği peh· 
livan Çoban Mehmet ve pehlivan 
Dinarlı Mehmet Yuıuf karşalaı· 
maaı maalesef yapılamıyacaktır. 

Bu karar dün, gllreı federasyonu 
tarafıııdan yapılan bir toplanb 
sonunda veril mittir.Vaziyet ıudur: 

Çoban Mehmet, beynelmllel 
teıkilata bağla bulunan amatör 
bir gllreıcf dlr. Dinarlı Mehmet 
pehlivan fae profeayoneldlr. Dl· 
nar:ının Amerikadan buraya g•l· 
mesJ münasebetfle lstaobul hava 
kurumu, bu iki pehlivanı kartı· 
tırarak kuruma bir miktar men· 
faat temin etmek istedi. 

Son Postada bu lıle bizzat 
alakar oldu. 

Çünkü bu teıebbUı, o ıırada 
bizim de tertlblle meıgul olduğu· 
muz yağlı gUnı mUsabakalarınıo 
yapıldığı zamana tesadüf ediyordu. 
Halkın alikaaını canlandırmak 
için, ayrıca bir de anket açtık. 
Okuyucularımızın bu pehlivan· 
lardan birini tercih etmelerini 
iıtedik. 

Bu arada, Çoban Mehmet • 
Dirnalı güreşi yapılabilmek için 
beynelmilel teıkilAta baıvuruldu. 
Oradan gelen cevap böyle bir 
karşılaşmaya " halk önUnde ,, 
mUseade edilemiyeceğinl bildirdi. 
Türk gl1reı federasyonu ise, 
bir emri hayra matuf olduA'u 
için, bu cevaba rağmen bir ça~e 
bııiarak bu karşılaşmayı temın 
edeuğlnl sanıyordu. Bu sebeple· 

dir ki, beynelmilel teşkilatın ce• 
vabını görüşmek üzere, dUn için, 
bir toplantı tarihi kararlaıtırmıı· 
tı. DUnkU toplantı, işte yukarıya 
kaydettiilmiz ıebeplerden dolayı 

menfi netice vermiı ve Türk gU· 
reş federasyonu, beynelmilel teı· 
kilAbn 11halk önünde yapılamaz,, 
ıarih fıkrası karıısında Çoban 
Mehmet • Dinarlı güreılnln yapıl• 
maama maddi lmkln görmemi .. 

Çoban ve Dlnarh 

tir. Bu mUnaaebetle de, gazıte• 

mlzin, bu gUreıln netlcHlne ta• 
likan açtığı anket ve bu an• 
ket için ayırdığı 50, 30, 20 liralık 
mükAfatları datıtmak lmkAnı kal• 
mamııtır. 

Bu para da, yine Tayyare 
mUıabakaları için ayırdı§'ımız ve 
her an için emre amilde 500 liralık 
mükAfat gibi, Son Poıta kasasın• 
da, sarf mahallini ' bekliyerek, 
mahfuz tutulmaktadır. 

Okuyucular1m11aa bize, bu 
noktadan hak verip açık maze• 
retimlzl kabul edeceklerlol umu• 
yor uz. 

Bu mUnaaebetle ıqnu da ıöy• 
leyelim ki okuyucularımız uluaal 
bir spor olan lfllreıle ve TUrklln 
bükülmez kuvvetlerinden birini 
gösteren sıüreıçllerimlrle çok ya· 
kından alikadar olmuılardır. Bu, 
blılm için göğUı kabartıcı bir 
varlaktır. 

~ Ba a11,am MAÇKA 'da 

Küçük Çiftlik Parkm~a 
Kemenoeol AL EK O 'nun 
MllılkHI hayatınan 30 uncu Hnıl devrlyHI 

kutlulanacaktır. 
Bu gece memleketin tananmıı 1an'atklrlarını 
~ dinllyecekılnlz .. (T •L 49356) 

Karacifter, Mide, Bağırsak, Taş, Kum va Şeker haıtahkl~rma 

TUZLA iÇMELERı 
ye oteline hergUn Köprüden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • l l • 
13 15 • 15, 10 da Haydarpaıaya aıiden vapurlarm trenleri 

' menbalara kadar hergUn sılderler. 

Davutpaıa, Saim Sarıyer. 
Levazım teğmenllğlnden yüz• 

batıhğa r .. 
Raif Fatih, Nazif Uıküdar, 

Milat Çatalca, Turhan Kadıköy, 
AlAettln Çanakkale, Ferit Midilli, 
Yunua Göztep•, Sıtkı Sinop, Aziz 
Mardin. 

Dördüncü sınıf hAkimlikten 
Uçllncll ıınıfa ı 

Salih Trabzon. 
Beıincf sınaf hAklmllkten dör· 

dllncü sınıfa: 
Eyllp Kasımpaşa. 
ÜçUncU sınıf askeri muallim· 

ilkten ikinci ıınıfa: 
T ah-im Kaıımpaşa, HUsnU Ka· 

ıımpaıa. 

Beılncl ıınıf beaap memurlu· 

ğundan dördtlncO sınıfaı 
AH Kızılhamam. 
Dördüncü ıınıf muamele mr 

morluğundan UçUncU sınıfai 
Hurıit Iıt. , Maıuk Beıiktaı, 

Muhittin Akçaabat. 
6 ıncı sınıf muamele memur· 

luğundan 5 inci sınıfa: 
Emin lstanbul. 
Yedinci sınıf muılka muallim

liğlnden altıncı ıınıfaı 
Hüsnü Selinik. 
Deniz kurmay binbaıılıktan 

yarbaylığa: 

Mitat Istanbul, Necati Bey
lerbeyi, Ruhi Kocamu~tafapaıa. 

Deniz kurmay rDabaııhktaD 
blnbaııbja: 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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... --------··--..,. No. 4 4m-
Bö elerinden 
Yıldız Sarayına 

•ED~ Yazan: z. ş. Her hakkı mahfuıdur ._ ... ., 

Sefirin Anlattığı Hikaye Abdülhamide 
Hayat nın En Acı Vak' asını ~atırlatmıştı 

Alnbildiğlne koşmı;.~ .... b.a.ıİ~dı:. İ ( Pr;~~;~ N~dya ) yavaı yavaı 
Çar Hazretleri, bu an1 hare· sararıp ıolmıya bnşl&yor. 
ketten fena halde korkmuşlar ve AbdUlhamlt, derin derin Jçlni 
ha> ılarak, atm boynundan sark· çekti. Sefirin bu sözleri Uzerine, 
bıışlardı. Hiç şüphesiz ki bu gidiş· hayatının en acı bir vak'asını 
le bir ağ'aca çarpacaklar ve, parça tahattur etmişti. Aradaki btlyUk 
Parça olacaklardı •.• işle o zaman, yaş forkı dola} ııilo bir tUrlli keu· 
hu ihtiyar Ahmet Demirof, atını dini sevemeyen zevcelerinden biri 
lllahmuzlamış; Çarımın, çıldıran ayni ıstırabı çekmlı ve kendisine 
te kuduran atının önüne geçerek çektirmişti. 
ıemlerinden yakolamıı, baygm bir - Evet, Ekselanı •. Sonra 7 •. 
halde bulunan muhterem Hüküm· - Sonrası, Şevketmaap •• Ya-
darımı, atının UıtUnden çekip pılan tedavilerin hiçbiri mllımir 
•lmış; bu sureti o de ikinci defa o1mamıt vo prenaeı Nndya da 
olarak haşmotlü Çarımın heyahnı ifakat bulmamı~hr. Zevcesinin bu 
laırtarmıştı. vaziyeti Ahmet Domirofu çok 

Abdülhamit, hafifçe batını mUteeasir etmiş; onu, bir müddet 
•aUamıştı. Çünkü; bu mesele et· için Istanbula getirip hava tebdiU 
rafında, saray halkının gösterdiği ettirmeye karar vermlıtlr. 
ketumiyete rağmen, kendisin• Son ıöıler, Abdülhamldio pek 
bundan bahsedildiğini hatırJamıftı. hoıuna gltmemi§ti. Çünkü, her• 

- Haımetlii Çar Hazretleri, hangi bir hükftmdar hanedanına 
lcendllerlno geldikleri zaman Ah· mensup bfr aHenfo Iatanbula 
illet Demirofu taltif etmek iıte- gelmesi ve uzu~ce müddet ika· 
llllılor: met etmesi • ıu gai)elJ zamanda • 

- Bu hizmetinize mukabil mi bir lb:UntO tetkil edecekti. Onun 
llasıl memnun edebilirim?. için bir ez soğukça davranarak: 

Demişler. Ahmet Demirof, bu - Evet, Ekselans: 
•uaU cevapsız bırakmıı; fakat o Dedi. 
•nda gözlerinde iki damla yaı Fakat pek kurnaz bir diplo-
Parlamıı. ihtiyar adamın kirpik· mat olan Möıy8 Zinovyef • ves· 
lerl orasında parlayan bu iki vese ve eYhamı zaten kendisince 
damla yaf, muhterem Çanma malum olan .. Abdülhamidin, ıu 
Pek manalı gelmlı; nihayet ıu anda zihninden geçen foylerl 
hakikati öğrenmif: • Bu ihtiyar d~rhal keıfedivermiıtf. Buna bi· 
l<afkas asılzadesl, haımetlii Çan· naen ıözlerine diplomatça deYam 
lnın hala zadelerlndon (Prenıes etti: 
~adya) yı seviyor ... 

- Ekselan11I.. Bir sigara daha 
lçnıez misiniz? .• 

Hikaye, AbdUlhamidln hoıuna 
altmişti. Yanındaki kordonu çek· 
tnlş, içeri giren musahip Nadir 
AA-aya, kahve getirilmesini emret· 
lt>İfti. Ve sonra; koltuğunda biraz 
daha yerleşerek: 

- Evet, ekselans., Dikkatle 
flıi dinliyorum. 

Demittf. 
Sefir M. Zinovyef, ıözUne 

devam etmişti: 

- Prense1 Nadya • • Genç. 
liennz yirmi iki yaşında. Afrodit 
kadar güzel. Sarayın blltlln 
)averlerlni, Ruayanın bUtUn as.l• 
ladelerinl pefinden koşturan ateıli 
htr kız... Ahmet Demirof; tam 
•ltrnış Uç yaşında. Sert ve çatkın 
Çehreli. Diğer saray gençleri gibi 
Pudra ve lavanta kullanmıyan. 
tlinden kırbacı bırakmıyan, küikn 
•e elbiıelerl daima sarımsak Ye 
lıpirto kokan bir adam... Haş· 
llıetlü Çarım, bu \•eziyet karşııın· 
da taşırıyor. Fakat, kend:a:ni iki 
dtfa muhakkak ö1nmden kurtaran 
.\hmet Demirofu memnun etmek 
l'2ım. Şu halde?.. Bu meselenin 
hın; hnımet:u Çariçe hazretleri· 
ilin busuıl rahibi ve Cenabı Hak· 
kın yer yüzündeki mah!ükat~nın 
•n eşrefi; muaızrz ve muhterem 
~8tflr burada, tazimkfirane bir haç 
Çıkararak} rahip Rasputin Hı.ne 
havale ediliyor. Allah tarafından, 
( llomanof ) hanedanının mukad· 
~eratına memur ofon bu zaUn 
radesile kısa bir zamanda izdi· 
"a.ca karar veriliyor. Ahmet De
hjtof, (prens) llk ünvanUe her .. 

er, dünyada (yegane murat) ı 
; an ( Nadya ) ya malik oluyor. 
tkat ~urraı tayanı dikkattir ki 

0 RUnden itibaren de; o şen, o 
thaki o Kremlin sarayının sa• 
nl•rıaı kabkabalarile pnlatan f 

- Şevkelmaep!.. Pek kıy· 
mettar ofan zamanlarınızı israf 
etmekten korka korka •ukubu· 
lan şu maruzatım zatişabanenize 
şahııları tanıtmak için arzettlğlm 
bir mukaddemedir. Şimdi asıl 
maksada; yani, metbuu mufahba
mım ve muhibbi mubteremiıılz 
olan haımet:n Çar Hazretlerinin, 
:zatışabanelerlnden fslirhamlarma 
gelince.. Bu garip kerı kocanın 
bir müddet Istanbulda ikamet• 
lerine mUsaada buyurmanızdan 
ibarettir. Çar hazretleri, zatııa· 
hnne:erinin cömert'fk ve misafir· 
porverllklerinden pek emin ol· 
makla beraber meuelenln knlfet
ılzce hallini arzu buyuruyorlar. 
Buna binaen Prenses Nadya ile 
zevci, Çar haıretlerinfn akrabası 
ııf atile değil; Rusya hükumeti 
tebeasından alelade bir karı koca 
sıf atile lstanbula gelecekler, her 
tOrlO tekellüften Azftde bir hayat 
geçireceklerdir. Çok kıskanç bir 
adam olan Prenı Demirof, euaen 
zevceainl buradaki ecnebi muhi· 
f ne ıokmak fikrinde değilmiı. 
Türk vo ialAm hayihnın saffet 
ve aüküneti f çlnde zevcesinin 
daha çabuk lfakat bu:acağına 
kani lmfv. Onun için Çar haz· 
retleri, her bir ma1rafı kendil ... 
rlne ait olmak üzue Tllrk ma· 
ballelerinden birinden bir ika· 
metgah teminini arzu buyuru· 
yorlar. Ve bu Jutfun da esirgen• 
miycceğine emin bulunuyorlar. 
AbdUihamidin, büsbütün zihni 
bulanmıştı. isi im ve Türk ma• 
bnlleleri arasında, ecnebi tebea· 
sma mensup bir kici Yahudinln 
bile dolnJ111nsından ho lanmıyan 
Abdülhamit; timdi, Rusya ha· 
nodam lmparntortslne monıup 

ve bahusus Kafkasyalı bir ia'.am 
pı·enslıı or&lr.rda ikametine nasıl 

raaa olacakta ? .• 

, 
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Yakın 
En sürekli, en parlak, en çabuk 
yeni kömür yakında çı yor. 

~anan 

En temiz, eli yeri ki etmeye , boy sı ı 
bulaştırmayan yeni kömür yakında ç kıyor. 

Yakı ıy 

En çok ısıtan, en parlak ya an, y narken 
parçalanmır,~n yeni kömür yakında çık or. 

akın Çıkıyor 
En kolay tututan, her sobad ve maltızda 
yanan yeni kömür yakınd çıkıyor. 

Bu bekled;ğ · n · z · deal kö 

Türk Antras 

CELE ET 
Denlzyolları 

iŞLETMESİ 
AHatelerl ı KarakÖJ KlJprClbaşı 
Tel. 41561 • &lrkHl Mtıhtırdarıade 

Han T•I. 22740 ... 
Trabzon Yolu 

ANKARA vapuru 3 Eylül 
SALI gUnfi 1A&t 20 de Ri· 
zeye kadar. ''578311 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA •apuru 4 Eylül 
ÇARŞAMBA gUnO saat 19 da 
Ayvalığa kadar. (5236) 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddeai No. 33 

•• ur; 

• 
ır. 

Sayb ıt 
-===-

KiMYAGER ...-, 

1~~~~~~~!?.!.~. ı 
Bu genç kadını ter harap ediyor ... Eğer: 

1 Südorono Pertev leri yapı'ır. Eminönil, Emllk ve Ey· 
'-am Bankası karşıaında İzetbey ham 

Önemli Bir Bilmece 
Kızılay Cemiyeti Emin<inl kazuı 

herke.ten ıoruyor: 

fSEMkiKf 
Bu kelimeyi dotru okuyanlar Jll• 

karıki çerçeveyi kesip kelimenin 
cotruıunu •• adnalerile Kızılay 
Emin8nQ kasa ba,kanhftna S Eylül 
akıamına kadar röoderaiDler. 

Kelimeyi dotru yazanlardaa bir
çok kitiye 7 EylOI CumartHI akıamı 
Takalm bahçealndeld KERMESTE 

kıymetli hediyeler nrilecektlr. 

Son Posta • Mıitbaa11 
NotriJoı MIWlllt ı T.atı ................. ~ ......... 

'9 kul'anmıı olsaydı böyle terJem:yecektL. 

Petrol Nizam 
SAÇLARI 
Bealer • Kuvvetlendirir • 

Döknlmeainl keser uzatır. 

Petrol Nizam 
Tecrübe edilmlt en iy~ saç ilacıdır. 

METAMORFOZ ~-----• Ylzdeld plleri •• •iYilcel•ri l'esirir. _______ ,.,, 



12 Sayfa SON POSTA 

ı - 7 /6/1935 tarlbll ve 2767 sayılı llanuıa monopola cemlyettmıze verilip icra Vekilleri Beyetlacı 
tasdik edilen llAçlarm listesi qatıdadır. 

2 - Monopola tAbl 11tma ve llrengl llAçlarınm ı Eylill 1935 tarihinden IUbarea toptan ve perakende 
satışlarına ba,ıanmı,tır. 

lstanbul'da Yeni Postane civarında eski Zabtiye cadde inde Aksarayhlar hanında 22 numarada 
Kızday Cemiyeti satıt doposu direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

3 - Hariçten yapılacak ılparıııer, banka vasıtaılle veya postan n blşarbttedlye asallle derhal glnderlllr. 
4 - Depomuzdan büyük ambalajlar içinde satın ehna ak dışarda ambalajları perakendeye 

çevrlen ilaçların ne evsafından ve ne de ambalajlarından Kıztlay Cemiyetinin mesuliyet 
kabul etmiyeceğl alikadarlarca bilinmek üzere ilin olunur. 

Acethylarsan 
Atebrin 

" Bismaraol 
Bfamogenol 

,, 
Biamuthose 
Biımuthoiodol 
Bismuth 

" ,, 
Blv~tol 

,, 
Caıbis 

" Hectlne 

" lodure depotaslum 

( Ampoule) 
( comprimcs ) 
( Ampoule) 

" " ( Llquide) 

( lnjectable) 
( oxyde de) 
( ,, ,, hydrate) 
( lodure de) 
(Ampoule) 
( Solution huileuse) 
(Ampoule) 
(Solution) 
(Ampoule A) 
( ,, B) 

fodobiımuthate de qulnine 
lodobiamuth 
Kınakına kabuiu {yalnız) 
Mercure benzoate de 

,, bi - iodure d~ 
,, cyanure de 

' ,, la cta te de 
,, protoiodure de 
,, Salicylaraeniate de ( Eneıol i 
,, aalicylate de · 

Mesurol ( Ampoule ) 
,, ( Hquide) 

Muthanol 
Myoıalvarıan 
Neoıalvarıan 
N ovarsenobenzol 
Neo 1. C. 1 

.. 

Neoaalutan 
Neoolesal ( Ampoule) 
Olbia - "" 
Plasmochine ,, 

,, 
" 

Comprfmes 

" 
,, H ıimple 

" " 
,, compoae 

,, ,, drage compoae 
Quinoplaımine Ampoule 
. ,, ,, Comprimea 

,, 
" 

Dragea 
,, 

" 
atovarıol 

Öuinine base : 

" 
Bi- Bromhydrate de 

" 
Bromhydrate de basique 

" 
,, ,, ,, neutre 

" 
Bl- Sulfate de 

.. Bi - Chlorhyarate de 

" 
Chlorhydroıulfate de 

.. Chlorhydrate baıique 
,, ,, ,, neutre 
,. Valerianate de 
" T annate de 
,, Sulf ate de 
" Carbonate de ( Ariatochlne ) 
., ethylcarbonate de ( Euquinine) 
.. Poudre, comprime, T ahi ette, Drage 

Silberıalvarıan 
Sal varsan 
Soluıalvarıan 
Stovarsol comprlm~ı 

,, ıodique 

Spiroclde comprimeı 
Treparaol ,, 
Uclarıyl 

Kinin, Bizmut, ve civayii veya milhlerini havi olup sıtma ve 
fir ngide kullanılan mustahzarlarln memlekette yapılması 
veya yaptırılması. 


