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ltalya, Bir AD Evvel Harbi 1 ~ ..... oz_an __ Gü-nü 

A Faydalı Buluyor I Dün, Un_iversitede Ve 
çmayı Halkevlerınde Kutlulandı 

Musoliniye Göre, 
ltalya 

Sersem Değildir 
o Diyor Ki •• • 

••n Vaziyeti Gözden Geçirdim, Durumu Tetkik Ettim. 
Ondan Sonra Kllı Ktrk Yarer•k Kar•r1mı Yerdim. Mu• 

•ollnl, lnglltereye Kızgın, Pr•n••r• Da K1rgındar. 
Parlı 25 (Özel) - Fran11z aa· yapmayıılarıdır. 

reteleii harbin önün• ancak ılya· lkinciıi: Habeı lmp•ratorunun 
ıt bir mucize ile geçlleblleceiinf, ltalyaya tek karıt yer Yermlye-
••asen Jtalyan ve lnilliı i'azete- c•tlni ıöylemlt olmamdır. 
••rinio de bu fikirde olduklarını ÜçOncUıO: V • Italyanın artı~ 
t-ıırorlar. Bunun Uç sebebi vardırı izzetinefsini kırmadan ıerl çekt· 

Birlnciıi: Jngiltere ile Franaa• lemlyecek derecede ileri fltmlı 
llın Habeılstan Uzerine tazyik olmaRdır. 

ltalya, lngllterenin Son Kararını Kendi 
Aleyhin• Buldu 

.. 

Roma, 27 ( Ôıel) - ltalya bekliyordu. Ve lnıtltere Ilı , 
lıl llkthneti lngiltere ile Fraaıadan Franıa da razı oldukta• ıonra 
lalyaya Habeıiıtanda tam veya Habeılıtanın UJHI dananaca· H•ll•ı ordasmr1a11 iki millaim /cıı-
tarırn egemenlik y.r.. bir teküf ( o ..... 8 lael 1a..i• ) .. ,,,.., .. , "'" t•ll•I•~• "'-=== ; ;;csvu 

Yağlı Güreş Müsa~~·~ 
BugünDeManisalı Rıfatın 
Hayatını Anlatıyoruz 
GOreıçilerimlz araıanda açtıtımız yaj'lı ıtllreı 

lllllıabakalarının uyandırdığı derin allka devanı 
•diyor. Hele bugünlerde Amerlkadan ıelen Dinarlı 
lrıehmet Yuıufuo bu arada Çoban Mebmetle i°' 
teşrnek lhtimallnla bulunma11, bu alAkayı aıamf 
derecesine çıkarmıştır. Biz, iddialı mUnbakalaı 
lbUnaıebetile pehlivanlarımııı ayrı, ayn okuyucut ... 
l'ınuza ve yurldaılarımıza da tanıtmak yazlfealal 
'1zerirnize aldık. Onun içindir ki bualarıa birer kut 
t•Yografiaini baaıyoruz. Geçen pazar ıUaft baıhya• 

u nıtiaabakaların ikinci gOnU olan ayın yirmi 
•ekillncl pazar gOnUne kadar bir hayh blyegrafl 
Laırnış olacağız. BuiUnde ııra Manltah ~fatandır. 

. Manlean:n Akhfaar Y ayakiy nıblyHınd• dünya· 
)'a gelen Maniaala Rıfat buglln tam otuzalta yaıın· 
dadır. KUçUk yaıtanberi tUtUn ekmekle utraıan 
Rıfat bUtün arkadaıllm gibi ıenç yatta evlonmil 
Lir Türk çocuğudur ve buıUn Uç çocuk bahaııdar. 

On dört sene eYvel ıUreş• baıhyan Maniıab 
aıfat (82 ile 89) kilo arasında iUreıler yepmıı Yt 
•on iki aone ekHriyetle başta l'Ureımiş!lr. 

Baıta mandıracı Ahmet, bekçi Mehmet, Kara 
Ahrnet, Ali o.man, Niyazi, adem iibl çok taaınmıı 
Pehlivanları teker teker yenmlıtlr. Baıı ıUrcılerdı 
de nıaglfıp olmuıtur. 

Hal& baıpehlivan namını tafıyan Kara Aliyi d .. 
llebilir ki yanandan ayarmamak ıuretile buıO•• Jlartl••'• Rı/111 

......_ ( Dev~a=m~ı~9-u~•-c_u....:.,y_az_d_•_) __________________ __ 

Soba Borusu Kalınlığında Bir Yılan 
Biga (Özel) _ Burada yıllardanberi yaıayan ve her yal yaz ıBn· 

leri çıkıp halkı korkutan bUyllk ve yatlı bir yalan, birkaç ıt8ndenberl 
)~ne görllnmlye baılamııtır. Bu yılanın kalınlığı bir ıoba borusunun 
hır buçuğu, uzunluğu da on metre kadardır. Görenlerin ıöylediklerine 
IÖre batı Uç aylık bir buzaiı yanuıunun kafaıı bOyDklOjilndedJr. 
Ekseriya tehir salhanesı meıarhtında ıörlılmekte Y• balkı •• bll.lauıa 
batcıyı bil) Dk bir korkuya dDfürmektedir. 

lladılllJIDdı 
llallallkall 

Bir Deline Var 
Bu iddia belki tamamlyle doğru 
detlldlr. BUttlo araıtarmalar öi· 
retiyor kiı iju Hngin defineyi 
ele geçirmek için Eğrikapıdlilkl 
Panaiya klli1tılnde bulunan 
lıarıtll mer· 
mer ln·banın 

manaııoı ket

fetmek l&11m. 
Buau daha 

bir Arkeoloğ, 

hl9 bir bisam· 
toloğ l»ulmamıştır. Size bunu 

Cumartesi ı&ou SON 
POSTA öj'retecelr. 

------........... ---..-.... , ____ _ 
Kağıthane Yan
gınının M.esu/ü 
T11vki/ Edildi 

KAğıtbane yan;ını hakkında 
yaRi1an tahkikat aetlcelenmiı ve 
Janııaın natal çıktı.fa tHblt edil• 
mfıtir. Yaaıın bir ıigaradan 
çıkmııtır. Yangı• çılun e•la aa· 
hibi Şabanın 16 yaıındaki kardeıl 
Remzi elinde bir ıiiara olduiu 
halde yata;a ıirmlı, uyumuı, 
kalmıf Ye elinden aigara dllıerek 
yatalı tuhlıaıuf, yatak alev ahnca 
Remzi uyanmıt vo korkuıuadan 
kaçmııtar. Remıl bu hakikati 
itiraf etmittir. Bir dikkatılzlik 
JlıUadea 32 evin 1anmaaana 
ıebep olu ltu ıenç din teYklf 
edllmlftlr. 

•• 
Universite Töreni Çok Heyecanlı 

Oldu Ve Bir Heyet Atatürke 
T azimleri Götürdü 

Cam1a.,.ı •• t aıutc•• ç•l•ıalc k•••• 
o.1u.r.ıt.lil•rl• •'•'•" v•r•• r•k· 
tir C•mll o• M•llıl•• cllr•lıtlr• 

Hiı•ıf• Şllcrl 

Dlln 24 temmuzdu. Dab. 
dotraau dla, o..Jupaaarcla Tlrll 
kalcı ile parçalanan tarlhm, Lo
zanda JeDI bir bızlaDlf Ye ylkaefft 
JOluna glrdijl bOylk ıtıadl. 

BuıUn8 kutlulamak vı ltu 
vesile ile de, aeuçlitin dınhn 
yolundaki duyuılaranı, buıuoaa 
kalıba içinde anlatmak lçla din 
Üniverıitede bllyOk bir t6rea 
yapılmııtır. 

Saat on beıte, bllyök bir 
dinleyici kUtleıi karıııında klraUyı 
Üniversite Rektörü Cemli BilHI 
gelmit ve sUol bandonun çaldıtı 
lıtiklAI marıı ile törene baılan
mışhr. 

luiklil marıından ıonra Cemil 
Bllıel, Loun hakkında genel 
bakımdan bazı dUıllncelerlnl .a,. 
ledi. Loaanm bUytıklOğtınde, dev
rimimiz.in ödOltığlntl ve temel 
prensiplerini bGytık bir Yukufla 
iki bliyUk cilt halinde ilk defa 
ortaya koyan Cemil Bi'.ıel, ıöze 

ıöyle baıladı : 
" Saym dinleyiciler, 
BuıcUn Lozan barııı glloO. 

Loıaıı anlaımaıı 12 yal evvel 
buıün, imzalandı ve imıaıından, 

tam bir yıl oadört glln ıonra, 
yl"rUrlUje 1ılrdi. Bu a dlqmanın 
önemini kavra} an hukuk fakülte
mizin gençliii bu günü kendile• 

( Devamı 10 uncu yüade ) 

Kültür Bakanının Bir Mu
harririmize Deyişleri 
Evvelki glln ıebrimize ıelen KtHtUr Bakam Bay Saffet Arıkan 

dlln Üniversiteye aelerek bazı tetklkatta bulunmuıtur. Dün kendisile 
-{Örliıen bir yaz.ıcımııa demlf tlr ki: 

" - Dun Ankaradao Iıtanbula geldim. AtatUrkU ziyaret ettim. 
Burada bau tetkikatta bulunmaktayım. Şimdi de Üniversitenin ihtiyaç .. 
tarını tHblt etmekle meııulüı. 

Yann akıam Aokaraya dôneceğim. On ıUn ıoora tek· 
rar Iıtanbula geldiğimde, K&lUlr itlerinde, yapılacak 1enl deJitik· 
ilkler hakkında lhlnle, daha uıun i'Örüıeceilm. ,, 

Dlln 8niversitede KUltUr Bakanının Baıkanlıj'mda, Üniversite 
Rektör& Cemli BllHl,. Tıp FakUlteal Dekanı Nurettla Ali ve Klll
tlr Ba1caabta T •ftlt He7eU Bq kaaı Ce•at toplaaarak f6rllr . ........ 



[Halkın s.,.;) 
Zehirli Gaz 

Korkusu 
Ve Halk? 

Akaarar, Sultan •okaGı 71 
nemarah hane S1rr1: 

- Gazetelerde, zehirJI •az!ara 
kartı tedbir alındıtını okudum, AYru
padaa 700 lira a7hkh bir mtltelaa1111 
•etfrtiJmlf, mahHaler 7apılaoak, Ye 
(25) bin liralık da ıaz mukHl ıetlrtJ .. 
leeekmlf. Fakat beace, zeblrll .... 
lara karı• alınacak tedbirler cok dalla 
kakla olmalıdır. Gaz mukelcırinln 
tanHl kaç paraya aatılır, bilmiyorum. 
Fakat yapılacak mahzenlerin n 
alıaacalc maakelerln, ihtiyaca tama
men kartı koyabilmeal liı11nd1r, 

ÇlnkO bunun ale1inl 1apmak, 
dalıalı bir denb:de 70rDyen koıkoca 
bir Tranılantite yalnız aç dart tah
liılye aandalı, .,.. Oç dllrt ılmlt koy• 
maya benzer. 

Kazıı bat g8ıterlnce, ean kotkuıu 
ile bütGn 7olcular birden bu 
mahdut kurtulma Yaaıtalarına aaldıra• 
caklar n onları paylatmak lcin 
birbirlerine ılreceklerdlr. O takdirde 
IH, kaıada boj'ulmıyahm derken, 
birblrlerlal botacaklardll'. 

Sonra ba tedbiri•, aade latanbal 
detll, memleketin her tarafında alın· 
mHı l'IHktir. 8a7le olmazaa, bu 
tedblrı. manam ıkallir batta kalma&. 

* 
Sultanhamamı, Mekik sokatı 

7 No.11 dDkkln aahlbl Nesim; 

- Z.lalrU •azlara kartı alınmakta 
olan tedbirler, •• HYlnçle karıılana
cak hareketlerde• biridir. Bir çok 
lı:imMlu cok u.sak ıayılaa bu •ilıl 

tehlikeler• kut• buslnden karp 
lı:on•l•anaa om us ıilkiyorlar. 
Bence, bundaa dah• blylk bir 
ıaflet olamaz. Alıaaa tedblrle-
rln •• kadar 1uiade oldufua• 
anla•ak lcla, aıı. ••zleri aaçu bir 
•cak ılrlılalla hleum-dald 4ebt•li 
taba~ etmek klfidlr. Yaran ebedl
JeD uyutalmamak lçla, busG• •Jaaık 
durmak lbımdll'. 

• 
Samatya, Çartı aokal1, 34 

No. il dUkkla sahibi lh-n 
Kerim: 

- Gazetelerde okudatuma naza
ran, 25 bla liralık •az •aakul ahaı
JOrmuf, ıu ıelecek maakıleri halka 
timdiden datıtaalar çok iyi ederler. 
ÇOnkll eter buau yaparlar1&1 laepimlz 
hem bu garip alatlerl kulJaamannı 

ötrenmlt oluruz, llem de İatanbul 
ıokaklaranda maakelerle dolaıarak 

toz fırtınalarıada bojulmaktaa kur• 
tulurduk 1 

Otomobil Talimi 
Yaparken .• 

Bir Kız Ezildi, Ezen Kadın 
Tutuldu 

Kızıltoprakta mOhendla Hu!Q• 
tinin 18 yaıındaki kaıı Melek 
kendi huıuıi otomoblllerile yanın
da ıoförlerl de olduğu halde 
talim yaparkeD 2 yatında Mela
hat lamindı bir kızı çiğr.eyerek 
kulak tozunu patlatmııbr. Melek 
tevkif edil mittir. 

iskelet • • 
ışı Kof Çıktı 

Balkan Haftası 
Hazırlıklar Epey 

Hararetlendi 
21 Eylülde lıtanbulda baılı· 

yacak olan Balkan haft&11 için 
«Snemlt bir hazırlanma Yardır. Bu 
hafta içinde latanbulda muhtelif 
ıenllkler tertip edilmiıtlr. Bilhaııa 
ıpor ıenlfklerl pek gllıel olacalc· 
br. Onyediai idareci olmak Uıere 
o hafta latanbula 120 ecnebi 
sporcu gelecektir. Otomobil ya
rıılanya pılacak, Adaları glbelleş
tirme cemiyeti tarafından milli 
rakı mnsabakalan tertip edilecek
tir. Bu hafta için Avrupadan fazla 
turlıt ~elbl, dtııUoOlmektedir. Bu 
emelle broıUrlor hazırlanmaktadır. 
Bundan baıka neşriyat da yapı• 
lacaktır. 

Bir Araba Kazası 
Naim lıminde bir arabacı 

Arpacılar caddealnden geçerken 
çöpçU T ahıinin arabaıına çarp
mı" araba da Tahsine vurarak 
göğıtıoden yaralamııtır. 

Tıbbı Adli Raporu Dün 
Adliyeye Verilmiştir 

Nişantaıında Vali konalı 
caddesinde CUmhurlye, apartma• 
nıoın tavanında bulunan iıkelet· 

lerin mahiyeti dUn anfaııldı. 

Adli Tıp iıleri mUdürlüğO mUd· 
deiumumiliğe gönderdiği raporda 
bunların muhtelif insan ceaet• 
lednden alınmJf ve temlzlenmlı 
kemik parçaları olduğunu bildir
miştir. Kazak Ye dou parçası 

Ozerindı de kan lekeleri teabit 
cd.lememiştir. En kvvetll tahmin bir 
bbbiyeli veyahut bir liH talebeal 

tarafından bu kemikleri toplaya· 
rak dırı yapmak için kullamlmıf 
olmasıdır. Allkadar bir doktor 
bu nevi iıkeletler hakkında bir 
muharririmizı ıu malumatı Ycr
miıtlr: 

f 
"- Tıbbiye talebesinin hepal 

ders için birer lıkelet edinmek 
mecburiyetindedirler. Hor Yaldt 
l.kelet hazırlayıp aatanlar Yardır. 
Bunlar mezarlardan muhtelif ke· 
miklorl toplarlar ve tencereler 
içinde ka}natarlar, Bu ıuretle al· 
nir ve et parçaları tamamen ay
rılan kemllderl bir müddet de yan· 
mamış kireç içine yatırırlar ve 
kemikler bembeyaa olur. Kafa 
komiklerini ayırmak için do kafa 
tasının içine kuru nohut Ye faıul· 
ye doldurarak kaynar tencueye 
atarlar. Bu maddeler kemiklerin 
içinde ılşinco de kafa taaınm 
ekli yerleri kendi kendine açılır. 
lıte bulunan iskelet de bu tekilde 

temizlenmiı ve haz:lrlanmıı olacakhr. 

Pis Sularla Sulanan 
Bostanlar Meselesi 

Belediye Ve 
Hamamlar 

Yapılan Tarife Hamamcıları 
Gôya Memnun Etmemiı Şlfllden Bqlktqa kadar olaD 

aatbı mail Uzerlndeld birçok ll· 
ğımlar açıkta akhğı için bMtın 
oralardaki boıtanlar bu pla ıular· 
la aulanıyordu. Sıhhat Mudnrlnttı 
buradaki liğımları tamamen ka· 

Mahkômlara lı 
Edirne Hapiaaneai De Ya

kında Açılıyor 
Tüze Bakanlığı ceza evlerlle 

yakından alAkalıdır. Bu sebeple 
memleket ıanat ve ılraat bakımın· 
dan kııımlara 1tyrılarak amal ve 
ıfrat ceza evleri yaptırılacak Ye 
mahkümlara bu suretle it temin 
edilecektir. Edlrnede Yanıkkl§lada 
yapılan hapiıanenin de açılması 
kararlaıhrılmııtır. Buraya vilayet· 
lerden hafif cezalı mahkumlar 
nakledilecektir. Iıtanbul hapiaane
ainden de 100 kadar mahkiım 
buraya aönderilecektir. 

Bir Kadın Denize DUf tU Ve 
Kurtarıldı 

Kadıköyde oturan Ayte, dftn 
KöprllnOn Karaköy cihetindeki 
kayık iskelesine gelmif, buradan 
denize eğilerek kirlenmiı bir mon
di:inl yıkamak lslemlttir. Fakat 
bu 11rada muyazeneılni kaybede
rek denize dUtmUşttır. 

Oradaki kayıkçılar Aneyl 

pattırmııbr. Fakat bu defa da 
bazı boıta11 1ahiplerinin liğımları 
deluek au çaldıkları görlUmUıtOr. 
Kaymakamlar yaz.lyetten haber-
dar edilmiılerdlr. Boıtanlar ııkı 
bir kontrol altına alınacaklar. 

Üsküdar da 
Bayındırlık 

Boledlyo ÜıkUdardakl bayın• 
dırlık işlerini tamamlamak için 
bazı binaların yıkılmoaını IUıumlu 
görmUıtUr, fakat şimdiye kadar 
aranmış, taranmıf, bu binaların 
ıahiplerini bulmak mllmkUn ola
mamııhr. 

Bu bina sahiplerine 8 ıUnlUk 
bir milhlet verilecek, bu mühlet 
a:arfmda binaların aahipleri Bele
diyeye müracaat etmene Bele· 
diye takdir edilen kıymeti ban
kaya yatırarak binaları yıktıra· 

caktır. 

Emniyet DirektörUnUn Teftişleri 
Şehrimiz Emniyet Direktörll 

Salih, dUn dircktörlUğUn blltüo 
ıube ve kısımlarını geım:ı, me· 
murlarla yegan yegiin temas 
etmitlir. 

kurtarmışlarsa da, içinde 42 lira 
bulunan para çantası denizde 
kaybolmuıtur. 

Belediye hallan yf yocetl, içe
ceği, yatacaj'ı ve temfzlenecetl 
yerler için ucuz tarifeler tubi t 
ederken hamamlarla mqaul ol• 
muı Y• ken ile aabua alrmek 
fiatlarını 60 kuruı oluak teıplt 
etmiştir. Eaklden bu flat tek 
kiıllik kamaralarda aoyunanlar 
için 105, mUıterek kamaralarda 
ıoyunanlar için de 75 kuruıtu. 
Şimdi belediyenin lOkı Ye birinci 
aınıf kamaraları blrleıtlrmlı ol
ması hamamcılarıD camnı ııkmıt .. 
br. Hamamcılar zararda olduk• 
larını ileri ıllrerek belediyeye 
müracaat etmiıler Ye bu fiatlann 
değiıtirilmesini, lUkı kamaralar 
için de bir fiat tayin edllmoaiai 
lıtemişlerdir. 

Bir Tecavüz 

Meselesi 
Bu Yüzden Bir Adam 

Tevkif Edildi 

Şehremininde Ane adlı bir 
kızı berbad ettiği lddiasile yaka
lanan SalAhattln dUn mUddeiumu
miliğe Yerilmiştir. Salihattin su• 
çunu üatüne aldığı için Beıioci 
mllıtantik tarafından tevkif edil
mlşllr. 

P•zar Ol• H•••n B. Diyor Ki ı 

// 
~ 

[ Gıinlili Tarilıi J 
Bir iki 
Satırla 

iki EH KesHen ltçl 
Ortaköydı iskelede Lütfinlll 

d•poıunda odun keaon Mustafa 
iki elini makineye kaptırmııtar, 
M•stafa tedavi için hastaneya 
kaldmlmııhr. ... . .. 

AAustosta Gelecek 
Seyyahlar 

30 Ağustosta iki 11yyah ·~ 
puru ile şehrimize 800 ıeyyafa 
ıelecektlr. Son bir ay içincN 
Balkan memleketlerinden ıehrJ. 

mlze 968 ıeyyah gelmlıtlr. 
.. .. Jt 

Ba9bakan Qellyor 
Şark vlllyetleriodo tetkik g9' 

ılai yapan Başbakan ismet 
ln5n0nlln Erzincan .. SivH yom; 
Ankaraya dönecoal, Ankara~; 
mUıtacel itleri gördDkten ıon~ 
lallrahat için tehrlmiH aeleco§I 
bildiriliyor. 

.. * * 
Beledlye Ve MUaakkafat 

Vergisi 
Belediyenin if galettlAl dairtf 

lerden mUsakkaf at Yeraiıl abnml' 
ma11 Finans BakanlıAından llalll 
olanlara bildirilmiştir. 

* ... ... 
DoltUs için 

Dan, eıkl Anııturya Baıb-: 
kanı DolfUaftn AYuaturya Naıile~ 
tarafından Vlyanada katledillılnfi 
yıld6nllmtıyd0. Bu mDDaaebetle, 
ATuaturyada olduğu gibi, dt\a 
Iatanbuldaki AYuaturyalılar tar• 
fıadan S.n • Jorj klliaealnde de 
bir iyini r6hlal yapılm11br. .. .. .. 

Bir Çocuk Ealldl 

Pendlkte kunduracı Mehmedla 
bir buçuk yaıındaki kııı Perlhl 
ıokakta oynarken Arnavutlu 
tebaaıından Halilin idare elti 
otomobil altında kalmıt. çiğu" 
aerek 5lmUttllr. 

Jt .. .. 

Topkapı·Aksaray Caddeal 

Belediye Tramvay Şirketi hHa• 
bina T opkapı • Akıaray cadd .. 
ılnl tamir ettiriyordu. Şirket 
dotrudan dotruya Valiye mllra• 
caat ederek caddeyi bizzat yape 
bracağını blldirmit ve Belediy• 
nia tam·r ifinl bırakmaaını rica 
etmlttir. Şirketin bu isteği yerlae 
ı•tlrlJmlftir. ...... 

Kazalara Kar,ı Tedbiri 

Tramvay kazalarının arkasını 
almak makıadile arabalar yürıır. 
ken binip inmenin önüne geçmeli 
için kat'i çalıımalar yapılmakt• 
dır. Fakat netJceıi, hAli bildirile 
mit değl!dlr Ye vaziyet eski ta1t 
eaki hamamdır. 

Komşu - H s lU Bey !.. Gazetelerde 
ok muşsundur. Amerikada bir zenci ... l ... Beyaz bir kadım hafifçe yara· ı ... Bunun llzerine ahali bu vahşiyi ı Hasan B. - Yanlış ıöyliyoraun: "Vah• 

lamıı. tutup linç etmiıler. ıller 2enciyi linç etmiıler • ., Demeliıln. 
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25 Temmuz 

Hergün 
Plansız 
Çalışmanın 
Zararları . -

işler dev!etleıtikçe plı1nla91r. 
Plinlı iş demek, az ınaıraf 

'• az i~le1 israf yapmadan çok 
randıman veren it demektir. 
b işler eerbeıt ellerde başıbot 
ırakıldığı müddetçe planlı bir 
f tlııma ılı temi tatbik etmeye 
lllkAn yoktur. Fakat devletlış• 
tikçe, planlı bir lı tarzı kabulUn• 
llıecburiyet vardır. 

1 1 
Onun içindir ki bllUln dünyada 

t' e~ devletleşme yoluna alrmek• 
•dır. .. 
Şehir lıinde 

ister devlet, ister fert ftlnde 
olıun, plAnıız tı yapmanan birçok 
lararları Yardır. 
h Bunu birkaç misalle anlata• 

lllriz: 

1 - latanbul için her aene 
~i!Yonlarca para ııırfıdilir. Fakat 

11 Para plansız Ye programsız 
~'rfedildigl için, yapılmıı hiçbir 
1 görUnmez. ÇUnkU şehrin ima• 

~=~· bir plAn dahilinde çahşılmıı 
d gıldir. İhtiyaçlar teıblt edilme· 

lkçe. bu ihtiyaçlara göre bir 
l>lan yapılıp bu pllna göre lıler 
••rasana konmadıkça, sarfedilecek 
t~ 8 bir netice vermemiyı mıh• 
Unıdur. 

lktısat Sah:sında 
lktııat aahaıanda pllnJa çahr 

llıalc ancak ıon aenelerde, o da 
~ncalc htlkümet teıebbOılerlnd• 
•şladı. 

1 
Ondan evYıl hangi 11naylln 

~kiıafa latidadi Yardır, hanglıl 
llıaye edilmelidir, hanıl aanayl• 

~h•tnınlyet ·nrllmeHdfr, bilmiyor
~ ulc. Uluorta ıanayll himayeye 

0Yulduk. Bu programııı vı plan-
:• himaye, baıı lUıumıuı aanayll 

1 
'" haline getirdi, baıl lOıumlu 
•nayU cüce bıraktı. 

h Şimdi devlet, plAnb bir ıanayl 
ıaı'r•ketlne ön ayak oldu da, 
Uıbet neticeler almata baıladılr. 

* killtür işinde 
ll:ı ı!<llltür Bakanhtı on 11nedfr 

1
,' . lep protramlarını, imtihan 

tı ~ıllerlnl birbiri ardınea dejiı· 
1
{ P durdu. PIAnsız bir kUltUr 

• Yaseti tabii mUıbet bir netle• 
.:renıezcll. Onun ı,ın de her HDI 

111 
•kttplerden aldığımıı netlH 
enfi çıktı. 

Yine KUltllr Bakanlıl• on bıı 
••nedir birçok kitaplar çıkardı, 
:ahut bazı eserlerin neırlne ya,. 
d •nı •ltl, bu uturda ıimdlyı ka• 

SON POST~ 

Resimli Makale a Tersinden Bakanlar 

1naan hayata hangi gözle b~~arsa. onu ?,)'.le gornr. 
OnUD. iqindir ld bayat bazıları ıoın giillttk, gulıstanlıkdır, 
baıılan için bir oehannem. Hayata dürbünün doiru tara-

itı.Y•' ugrııııua \:"l ştıkı11 ı ı<,; u zt:vk ve saadt:t uuyıulur. 
Fakat hayata dürbünün teninden bakanlar, gfüdülderl 

manzaradan ürkerler. Hnyatlım yeiı içinde geçer. 
Yaşadıklarıoın manaıtnı anlamazlar. Eğer ılı de hayatı 
böyle görUyoreanır;, dürbünün tersinden bakıyorsunuı de
mektir. Iler şeyden eYVtl adeıeııizi değiştiriniz. 

fından hakanlar bedbin olmazlar. He.r~tı oldu~u gib~! ~at· 
tl bir&ı müballgalı ıörtirler. Onlar ıç_ın dtirbunle ıordiik• 
}eri muhayyel lleme eri~mek büyük hır ıraye olur. Hu 

\ DABILİ BABEBLIB 

Buğday Düşmeye aşladı 
-

Düşüklük Kiloda Yirmi Parayı Buldu 
buğdaylar 7 kuruşla 6, 18 para paradan muamele görml1atUr. Ticaret ve zahire boraa1ında 

flatlar dUımeğı baılamıthr. An· 
karada buğday komiıyonunun 
Iıtanbuldakl ıahlre flatlarına mll· 
dahale kararı verdiği blldirllme
ıloe raim•n Ziraat Bankasına bu 
huıuıta blr emir ıeJmlt dej'ildlr. 
Maamaflh banka, fiatlan kırmak 
ıuretile fili müdahale yapmıı gl· 
bidlr. Aacak bu mlldahaleyi flat 
düıllrmık addetmemektedlr. 

Ziraat Bank MDdUrU HAmlt 

demlıtlr kh 
- Bu mtıdahale . ıaten Yakldl 

yı blılm aatııa baılamamızla mll· 
dahalı de baılamıı oluyordu, An• 
cak blı flat kırmıyor, borsa fi• 
atlarına, daha doğruıu piyasaya 
uyuyoruı. 

flat kırııı köylUnlla aleyhin• 
olacacaktır. Borudaki Hatlara 
uymak 111 ıaruridlr. Biz 1&h1a 
bqladığımız zaman fiat yedi 
buçuk kuruıtu, bizde aatııı (7) 
buçuk kuruıtan yaptak. Şimdi 
flatlar (7) kuruıa dltıtO, bizde 
yedi kuruıtan sallı yapıyoruz Y• 

buıGn yedi kuruıtao tam 120 

ton mal aattak. .. 
DOn boraaya 315 ton butday 

19 ton un gelmlttlr. Yumuıak 
= 

ırasında aablmııtır. Y edl kuruıa 402 ton yumuıak, 50 ton ıert 
1atılan buadaylar Ziraat Banka· buğday satılmıthr. 760 kuruıia 
ımındır. 470 kuruı araaında da 102 

Sert bujday da 4 kuruı otuz çuval un Hblmıtbr. 

Şahidi Gelmediği için Bi
tirilemiyen Bir Dava 

Suçlu, Beyoğlu Maliye me· 
murJanndan Ragıp oğlu Şeref. 
Duruım111 Ağırcezaya alt; fakat 

· tatil münasebetile ikinci Asliye 
mahkemeıinde muhakeme ediliyor. 

Şerefin ıuçu lhtlJAa ve sahte-
kArlık l iddiaya göre zlmmetindı 
(9000) lira kadar bir açık tesbit 
cdllmit ve evrakı araaında ıuçlu· 
nun kendi ellle hazırladığı bazı 
ıenetler yakalanmıı .. 

Duruımaaı mevkufen yapılıyor. 
Tevkif edildiği ıaman ise iki 
seneyi geçmif. O zamandanberi 
ne muhakemesi bitiyor, ne de 
tahJiye ediliyor. 

Buna sebep ite mahkemeye 
blızt sıelerek dinlenmesi icap 
eden bir Maliye Müfettişinin taJlk 

1 edilen duruımalarda bulunama· 
ması imlı. 

DUnkU duruıma baılanğıcında 
daha önceki celse zaptı akundu. 
Bu zabıtta ~Maliye MUfetttıl 
Hakki Atamanın mahkemeye 
çağırılmasına karar verlldlğl bil· 
diriliyordu. Mübaıtr dııarı çıka· 
rak se~lendlı 

- Hakkı Ataman, Hakkı 
Ataman!. 

Gelmediii anlatılarak doıyaya 
göz gezdirlldl. Evrak ara&mda 
bir kAğıtta Hakkı Atamanın 
" Muğla ,, iline bağlı " Datça ., 
ilçesinde teftişte bulunduğu bil· 
diriliyordu. 

Genel Savaman Hakkı Ata• 
man için lcap eden yerden 

ar bir mlJyon liraya yakın para 
~rfedUdi, elde edilen netice 
l •dir ? Hiç. Elimizde bir anılk• 
~r•di mi var. KIAıılklerl mi dlll• 
l'l ıe çevirdik ? KUtUphanemlı r 

ne tamtakır. /STER [NAN /STER 1 NANMAI 
* . 

11111 
Bunlara mukabil plinla ,ıhıan 

1 •ssıs• ve Bakanlıkların aldık" 
•rt U b nı ı et netice meydandadır. 

bu MeıelA Bayındırlık Bakanlajı 
lb llln deıniryollarını ecnebi Hr• 
\r ayeıfnden kurtarmaya karar 
herrnı,u. On Hn• muntazamen 
h~ Programı takip etti Ye birer 
ııır re.r bUtüo demiryollarını devlete 
.. eçırdi. 

fr, Yine meseli Sağlık Bakanbj'ı, 
hı ilgiye, ııfmaya kartı programla 
h:s:avaı açtı ve menıleketl bu 

Ôlıkların Afetinden kurtardı. 
~li nun için herıeyden evvel 
ltııın ve planh çahımıya ihtiyacı· 
lblzı vardır. Çalışmamızı, aervetl• 
tata.k Ye paramızı sağa sola dala· 
ile israf etmeye ne vaktlmlı, 

Blr Fran1ıs mnkut gaıetHI, mOtenffa Yunan 
Kralı Koıti'nin ltaI1an preoı .. Ierlnd•n olaa mıtrHl 
PaollJ• yasdıtı atk mektuplarını nefretti. Bu mektuplar 
. 

1 
d B lgarlar hakkında yasdatı aabrlardan birini 

ıçl n e uKral Bulaarların açtttı lklncl Balkan harblni 
a ıyoruı. ' • 
anlatırken diyor ki: 

ııı 74 alaJ ,.. ,a. kadar toptan mOrekkıp bir 
ku'f'Vetinı vardı. Bulıarlaran miktarı lı• 88 blol b~lu• 
rordu. Bizde• çok daha kunetıl n mllcıhllla ldılar. 
Atı' topları bile nrdı. Muharebe av rUn ılrdD. 
Allalun lznl n ..... a1kerlerimiD tuan•r edllıml1•cek 
olan kahramanlıldan Hyulode onları tepeledik .,.. 
ıiperltrlndtn ıDnglllerlmi:ı:le kovduk. 30 tane kadar 
taplarıDt aldık. Ben de bOylk saylat verdim, on bin 
ki iden fasla aıkerlaa •ubarebe harici kaldı. Çok 

volmu1l.~1rdı. Yollar harp levazımı He dolu ldlı yorrun• 
luktıın oıeo neferler ıoseJeri doldµruyorlardı. 

Onların itlerini kolayca tamamlatabilirdlm; fakat 
maalesef medeniyetim buna mD1aade etmedi.,, Olur 
t•J deliller ... Ne nhıl adamlar, yaptıkları nhıet gay
rikabili tariftir. ÔHllerl bile artalığa plıllk n hutalık 
ıa,ıyor. TDrklere kendimi dtltman aanıyordum. Fakat 
bu domuzlara karıı duyduğum •ay& H kin daha 
bDyDk. Her r•çtiklırl J•rl kana ve ateı• bo1uyorlar. 
Erkekleri ltkence yaptıktan ıonra 8ld0r0yorlar, kadın• 
}arın Ye (ORÇ kı&larıa ırı:ına fCÇtlkten ıonra canlarına 
lr11ıyorlar; bQtOn Dnlet Relalerfne n Krallara telgraf 
çekerek bu vaziyeti bildirdim; o Ferdlnand domuzu 
da ırOya beni tekalp etmek ı,tn ( DaUy Tılıraf) • bir 
tılpaf çelcmlf. 

Eıirlerlmdea otus neferi, çabuk kaçhldarı için 
beraber •6t0remıdlklerlnden, akla arelmiyecek ıekllde 
3ldtirmOıler. Elleri, kulakları, burunlara k11llmlf, 16z· 
Itri oyulmuıtu.,, 

&tblı bir 1•1 detll ml ? Fakat erlıtltlmfa ••renin 
::.terll oldutunu da unutmamah; alb gün onları ıece 
ıOodlı koYSlıdım... Hallerini bir ılSrmell ldla... Mdı· 

JSTER iNAN /STER iNANMA/ 

r-----------------
Sözün 

Denizle 
Resmi 
Olalım 

Kısası 

_..._ __ ....,._ Server Bed1 -

Denıze g rmeoin mUddelini . 
fen ta) in ediyor.. Bilmem kaç 
dakikadır, fakat her halde bir 
saat, Uç saat, beı ıaat değild r. 
Bir plAj garsonu anlattı: Sabah· 
tan akıama kadar ıudao çıkma• 
yanlar varmıı. 

Sahiden, yUztklHerimizin çoğu 
iç:n d~niı, bir banyo değiJ, Uatlln• 
de herşey yapılan geoiı bir mfn· 
der, bir ıedir, bir divandır: Saat· 
lerce ıu yüzünde kalan bu yUzU• 
cüler, da?galar• yastık yaparak 
denizin f ıtilnde yatıyor, uyuyor, 
hor:uyor, kalkıyor, çömeliyor, 
bağdaı kuruyor, diı çökftyor veya 
oturuyor!ar. Nerede IH miıafir· 

lerini su üzerinde kabul edecek• 
ler, yemeklerini orada yiyecekler, 
gecelerini o güzel ejderhanın bir 
şUte kadar yumuşak Ye oynak 
sırtı Ustunde geçireceklerdir. 

Belki bunun içindir ki yalnız• 
lığı çok seven denlı, o ebedi 
münzevi, bu Tanrı misafirlerinden 
arada bir rahatsız oluyor ve içle· 
rinden bir ikisini çok ağ r bir 
is iskalle koğuyor i 1&de kendi 
sırtından değil, yer ylh:llnden do 
koğuyor. 

Evet, arada bir olagelen bo
ğulma facialarının mes'uliyetlnl 
şunun bunun araamda pay edlyo• 
ruz amma boğulanın tedbirsizlik· 
lerinden hah.etmiyoruz. Eu ted
birsizliklerin baıı, denizle liuball 
olmaktır. Ancak reıınl bir eda 
lçindo aamlmlllği kabul eden o 
sevimli ejderha, btltnn gövdeıl 
sudan yaratılmıı olduğu halde 
sululuğu aevmeı, çok ciddidir, 
JaubAJlllğe dayanamas, kızar ve ... 
boğar! 

Denizle resmi olalım. 

Bir Kadm Zehirlendi 
Tırlabatında yefll ıokakta 

oturan Madam Marlka, kalaysız 
tencerede piıirdiA'i yemeği yeyince 
zehlrlenmlı, Beyoilu haataneaine 
kaldırılmıtbr. 

izin istenerek mahkemeye getl· 
rilmeslni, Şerefin itine ilk vaz'yed 
eden bir kimıe olmaıı dolayı&lle 
dinlenmesinin mecburi bu:undu• 
ğuou ileri sUrdU. Mahkeme gere• 
ğinl (icabını) dllıUndO. Bu talebi 
kabul etti. 

Fakat, bu karar Ozerlne suçlu 
ayağa kalkarak ıöz iıtedl ve: 

- Bir mUfettiıln getlrilıneıl 
için muhakemım altı aydanberi 
talik ediliyor. O mUfettlıin de 
geleceği yok. ÇUnkü bana işten 
el çektiren odur. Bana düıman• 
dır. Gelmez. 

- Ne yapahm? kanuni yol· 
lardan mı ayrılalım? 

- Fakat dlişUnUnllz ki ben 
de bigünahım. iki yıldanberl 
hakıız yere yatmam dotru mu? 
Bu duruşma alta ay, belki 
bir senede aUrecek., Ya 
netice benim lehime çıkar• 
da boraet edersem • ki hiç 
1Uphe etmi} orum • o zaman çek· 
tiğim ııkı ıtmın meı'uliyetini kim 
yUklenecek ?. 

- Maksadım söyle ! 
- Maksadım tahliyemi dile· 

mektlr. Durutma lehimde veya 
aleyhimde neticelenebilir. Fakal 
Anadolu içinde vazifede bulunan, 
mahkemeye gelip gelmeyeceği 
kestirilemeyen bir ıabit için gayrı 
muayyen bir müddet hapiıte 
kalmaklığım bilmem n• derece 
doğru olabilir ?. 

- Şimdiye kadar tahliyeni 
hiç istemedin mi 1 

- Hayır 1 
Mahkeme, timdi, bu husuıta 

bir karar Yerecektir. 



Bir Doİandırıcı 
10:· 

Tevkif Edildi 
Birinci Sulh Ceza mahkeme· 

ıine jandarma muhafazasında bir 
edam ıotirllerek ıoriUIU yapıl• 
mıı ve ıuçlu görülerek tevkifine 
karar verilmiştir. 

Bu, Ali Ihıan namında biridir. 
Kendiılne iınat olunan ıuç 

lıe dolendmcılıkbr. iddia ediJdf· 
ğlne gtire Ali herhangi bir 
mağazaya uğrayor: 

- lndirlnlz kumeıları 1 
Diye yllksck makamdan bir 

emir veriyor; çeılt çeflt malları 
g8zdcn geçlrcırelc; 

- Şu kırmızl çizgili gllzel 1 
ki top ayırınız 1 

- ~u ~içek11 baıma da tık 
ıörUntıyor; ondail dı !kl top. 

- 250 metre krep, 3Ö(t1&:!~?e 
jorjet, 200 metre patlaka •• demin• 
kilerle birlikte bir denk yepıJ> 
hazır tutunuz. Ben Samıunda 
Çift yıldız manifatura 1&hlbl 
Hllseyln Sıdkıyımll dermit• Yağlı 
bir alıcı yakaladığını sanan maA'aza 
aahibi ne yapacaaını bilmez; 
blltlln mUstahdimler bu kibar 
mUştorinln etrafında d6rt döner· 
mlş. 

Iatenllen ıeyler hazırlana dur· 
ıun, AH lhaan hesabı ıorar? 

- 1120 lira efendimi Ceva• 
hını alınca: 

- Ooool Çok aDzel. Ben 
daha fazla borçlanacağım ıan· 

mııtım, 6yleyıe bu mağaı:.a ile 
her zaman alış verlı edeceAlm, 
ıanırım.. diyerek bu arada ne 
yapar, yapar mağazadan ( 25 ) 
lira kadar ufak bir talepte 

bulunuyormuı •• 
Bin liradan fazla bir alıı verit 

yapan bir tUccardan 25 llracıktan 
kıakanılarak kaçılabillr mi? H ... 
mon nezaket Ye mahcublyetlle 
yirmi b8flik eline uıatılırmıf, 

Fakat Samıunua bu tlall 
tnccarı matazadan fırladı mı; bir 
daha utramazmıt T• hazırlanan 
denkler ılSkUltır, keıllen kqma,. 
lar çdıartıhr yine eıkl yerlerlae 
konurmuf. 

( Denmı 7 iool yüzde ) 

Bir Doktorun 
GUnlük Perıemlle 

Notlarından (*) 

Muannit kusmalar 
Bir genç kadın için nlerine mua
yeneye davet edildim. Henüz yeni 
nlenmiı sinir buhranları geçlri• 
yormuf. Ü9 ayd&11beri de ığıından 
geçebllen ne yemek olursa olıun 

mutlaka kusuyor n mldeıinde iki 
dakika dahi muhafaı:a edemlyor
muo. 
Ü9 ay sarfında blı9ok hekim muı• 
yenelerl n illçlar, tıdaYiler, ta•· 
aiyelu teıir edememif ve onu l;t 
kilo aayıfJatmıı uy.kulan boıuk, 
hayatından gayn memom neı'eall 
bir hal almıf. 
Muayene ettim. Mide radyoıkopt 
n radyoğraft, yıkaı::Q.aıı 7apıldı. 

1 - Oiterlerl 11ğlamdı, 
1 - Balllil &arı yoktu; 
8 - Kınsıılıktan Adetleri ual

mııtı; 

4 - Ke.ııdi kanaa\inoı mldt1in· 
de nrem •ar oldufunu ıöylü· 
yordu: 
Sinirleri •• maneviyatı ook bozuk 
olan ha.taya mecburi r•m• uıull· 
nll tatbik ettim, einlrlııiııi kunet· 
leodirdim. Dalla ilk tecriibı 
mu•kffaklyet Yerdi. Şimdi kilolar 
almıo yun11 net'e lolnde yqı• 
yorlar. 

r) Bu notlara kulp uklaJUUSt yaJuat 
bir a'bllm• yapııhnp Jıollekalye• y.,.. 
aıa. Sakıatı ıama.nuada bu aoUa Mw 
doktor ırlltl fmdadınısa 1•tlt•hlllr. 

• 
L E J 

Yozgatta 
Hızlandı 

Terzili Kaplıcası 
Güzelleıtiriliyor 

Bayındırlık Çalışmaları 

Yozgat (Özal) - Burada Da• 
yındırlık fılerfne hu verllmiıtir. 
Çok lyl bir kaplıca olan Tcrı:lllye 
çok önem verllmekte, yeni bina· 
lıırla burası bayındırlaıbrıl• 

maktadır. 
Şehir dablllnde luı menlmfne 

kadar blltUn boıuk kaldırımların 
dU.ıeltllme&i kararlaıtırılmııtır. 

Geçen yıl lnıaaıaa baılanllan 
haıtane ikmal edilmlıtlr. Dahili 
teılsatı da baılamak tınredlr. 
llbaylık ht1abına tahılle glSndo· 
rilen rl~kt2!'.!!r d~nllnceya kadar 
haıtane ikmal ~~Hııdı olacaktır. 
K6y yollanma [da yapılitsıı a 
baılanmııtır. Bu yıl ıonbaharda 
yol çalıımaları ıona ermtı bulu· 
nacaktır. 

Y oıgaUan gUıel bir görUnt19 

Bandırmada Barındırlık itleri 
Bandırma, (Özel) - Belediye 

ıehri çirkin g&ıteren harap dök· 
le.An ve barakaların bir Ağostoaa 
kadar behemehal yıkılmaaını 
kıırarlatbrmııtır. Yıkılma itlno 
ıimdlden baılanılmııhr. 

Çorum Çocukları Bir Müsamere Verdi 

Çorum ı••tlerl mOumeredın •onra 
Çorum, (Ôıel) - Halkevl temsil kolu çocuk ealrı••e kurumu 

faydaaına bir ml\aamere vermlıtlr. Bu mtlsamerede çocuk koruma11 
hakkında konferanı verilmlf, ıöylev ıö7lenmlf, ıoara da 0Tırtıllar,, 
plyeal te...U edllmlıtlr. Temıllde bllyUk bir muyaffakıyet elde edil· 
mlıtir. Sepetçi oğlu :ıeybeti çok alkıılanmıtbr. 

Adanada Uray 
Çalıımaları 

Yeni Yoğurt, Butday Ve 
Hayvan Pazarları Yapılıyor 

Adana (Özel) - Burada ıöze 
çarpan bir uray çalııması vardır. 
BUtlln dUl&klnların cepheleri ıG· 
zel reaklerl• boyatılmaktadır. 
Caddelerin çıkıntıları dtı.ıeltil
mekte, yolların bozuk yerleri tamir 
ettirilmektedir. Bitin dllkklnlann 
li•haları aynı büyUklUkte, aynı 
ııkildt, aynı renkte yaptmlmakta 
ve berkeain ıoyadı llvhBliuıa yaı• 
dırılmaktadır. 

Hal bOtDn TUrkiyıde nllmune 
olacak ıekilde gllzol ve monta• 
zamdır. Şehir içinde de her eınafa 
aan'at ve mtılelderlne ılke yer 
göıterilmiıtir. Yoprt, butday, 
atpa Te hayvan pazarı için de 
ayrı ayrı yerler yapılmaktadır. 

MecitözUnde Peçe Ve Çar,af 
Kalktı 

Meelt6:ıl, ( Ôıel ) - Burada 
bltftn evlerdeki kafealer kaldırıl· 
11119, kadınların peçe ve çar,.f 
kallanmalan yaaak edllmiıtir. 

Hacıbektaşta Yeni 
Bir Koprü 
Kuruldu 

Hacıbektaı (Özel) - iki yıl· 
danberl burada, uray itleri bil· 
ytlk bir hızla ilerlemektedir. 
Kentin tam ortasında bfiyük bir 
cadde açılmış ve Kirıebir yola 
UıUlade bulunan Ethem dereaine 
4000 Ura 11rfile bir köprll yap
tırılmııbr. 

Kentin birçok bozuk çeıme· 
)eri de tamir edilerek ıuıuıluk 
kaldırılmııhr. 

Bunlardan baıka kaaabada 
kttçUk bir park yaptırılarak, 
bir de Atattlrk blltt1 koaula• 
caktiı. 

Adapazarının 
Hasan Be .. IJİ : 
Necati 

Adapazarı (Ôsel) - Son Poı· 
tanın meıhur Haaan Beyi 1ankl 
canlanmıı da 
buraya ael· 
mlıtlr. Ada· 
pazarlı kltçllk 
Necati bu 
meşhur Hasan 
Beyin tıpkısı·ı 
dır. Kocaman 
kafaaı, kllçü 
cUk göTdeai 
ile tıpkı Ha· 
ıan Beyin eda· 
ıını taıır ve 
nane ıekcrl 
aatarak hem 
kendlııtnı, hem 
Je mensup 
olduğu aileyi 
bealer. Ada· 

1 

pazarlılar da bu klçllk Haaan 
Beyi çok HTdlklerl için ondan 
nane ıekerl almaktan zevk du
yarlar. 

Kaşta B~r Kadın 
Muhtar Oldu 
Kaı ( Özel ) - Kazamııın 

Gelemen k6yU muhtarhfınu NI· 
dire adlı bir kadın seçilmlıtir. 
Nadire muhtar olur olmaz çarıaf 
ve peçeyi atmıı, köyün diğer 
kadınlarını da kendisi gibi man· 
to giymeğe teıvik etmeğe baı· 
lamı9tır. 

Niğdede 
Av Tüfengi ile Bir Adam 

Vuruldu 
Niğde (Öıel) - Aktaı kö) ll 

muhacirlerinden Vehbi klSyOne 
giderken yolda meçhul bir adam 
tarafından ablan av tOfengi ile 
vurulmuştur. Vehbinln yaraaı ba· 
ıındandır. ifade verememektedir. 
Ve kurtulacatı 1Uphelidlr. TU· 
föngi kimin attığı belli değildir. 

Merzifonda Tito 
Merzifon ( Özel ) - Burada 

bazı tifo vak'aları ılSrlllmOıtOr. 
Satlık ve ıoysal vardım tııkUAb 
hemen harekete sıeçmlı, heıtahğı 
&nlemek için çalıımalara baıla· 
mıftır. Herkese tifo aıııı tatbik 
edilmektedir. 

Tanızarada Bir Cinayet 
DeYcli, ( Ôzel ) - T amıara 

nahiye1ine batlı Kale köyUnden 
izzet otlu Haaao V eyıi otla 
HllınUyll 8 yerinden kama ile 
yorarak &ldtırmtııttır. KaYıaaın 
aebebl HUınllntln koyununun 
Haıanın arpa tarlaaına ıirmlı 
olmaaıdır. 

liiliji@lll 
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iKız Erkeğin 
Arkasından 
Gider Mi? 

D 
sı 

''25 yaıında bir kızım. GüzeliOJ. 
1'ahılliaa orta. Şimdiye kadar bir901 
kimaeler benimle evlenmek istedllel• 
Klmiıinl beğenmedim· Kimisini koJl' 
dlme az gördüm. Kimiıino karşı kap• 
rtı yaptım. Çok sevildim, çok taklf 
edildim. Fakat tam bu hayatt~n yori 
lup evlenmeye karar verdiğim sıro. 
etrafımda kimse kalmadı. Eekid 
beni bir defa görmek loin evimiz~ 
etrafını günlerce tavaf edenler oim 
ıörlinmez oldular. EYienmek için d 
6ıüraonat eden yok. Bu neden böy 
oldu Y Anlamadım. Siz bana lznh ede' 
bilir misiniz 1 Ferhunde 

Yavrum, aen do her genç klf 
ıın lıledlğl hatayı yapmışsın. BJf 
genç kıı, later gUzel, ister çirldl 
olıun, 23 yaıına kadar her lıt• 
dlji erkeğe kendisini aevdlrebllfrJ 
Genç kızlığın kendine has bil 
çekicill~l yardır ki, erkek farkınf 
Tarmadan onun bOyUlll havasını 
kapıbr T• arkasından gider. Gen 
kıı bu kudretinin farkmdadı 
Onun için erkeğe karıı nazla b,. 
Yaıiyet alır. Onun bu hail erktA 
§in HTilıinl kamçılar, ve geıif 
kıı hayatın hep böyle gldeceğlDI 
ıanneder. 

Fakat yaı 24 e geldi mi fş d,.. 
ilımete baılar. Genç kız guru• 
runu bili kaybetmemittfr. Fakat 
haTaaındald ıihlr dağılmıştı~ 
arbk carkekleri ağına dUşUrece~ 
kudrete ınhip değUdlr, bir mil~ 
det yoae dnıer ve ıonra kendill 
erkekleri takibo mecbur olur. 

Anlatabildim mJ ? 
Bununla beraber meyuı olm .. 

Bu defa ıf.ıl olgun erkekler arat 
ili, eYlilik saadeti için daha hM 
7ırlıdır. Etrafına bak, kocası. 
lıalmıt kaç ihtiyar kıza rastgele 
blllraln? 

J Şarkta evllllk asıldır. Güzel 
"rldo herkea kendisine göre bfİ 
koca bulur ve evlenir. Yalnıl 
erketin arkasından gltmeylnl 
Uu erkeği daha çok haçırıt. 
Bırakınız o sizi arayıp bulsun. 

* 11Dnnkn yazınızı okudum. KA1 
danla erkeğin dost olamıyacatl• 
larinı iddia edf yorsun uz. 

Halbuki ben akılnl iddll 
edeceğim. ÇUnkO ben kadıil 
olduğum halde erkeklerin arkıf 
dqlığım kadınlarınkine t~ 
clh ederim. Kadınlar bana rubai 
kUçnk, ahlAk bakımından kı 
kanç ve zeyif, kafa tarafmda 
cılık ıörUnUrler. Arkadaılıklannl 
inanılmaz, Halbuki erkekle kcw 
nuıacak mevzu çoktur. Ona 
gUvenebilirsiz. Sözünü aazını bf.a 
Ur. Lüzumsuz hirçınlıklar yapa~ 
maz. Dnıl\ndUğllm doğru değil mil 

Bedriye 
Siz daha evlenmemlı olacakt 

ılnız. Evlenhıiz ondan sonra 
16rtı1Urüz. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

TEYZE 

Bu ıece nöbetgl ıcıaneleı 

111nlardın 
lıtanbul tarafı; Şehzadebaşın• 

da ( Hamdi ), Aksarayda ( Ziya 
Nuri ), Edlrnekapıda ( .Arif), Şeb· 
remlnlnde ( A. Hamdi ), Samatya• 
da ( Erofiloı ), Zeyrekte ( Ha11n 
HulQıl ), Eyüpte ( Hihmet ), Lulr 
ilde ( Sıtkı ), Fenerde ( Emilyadi ), 
Sirkeoide ( Eıref Neı'et ), Bahçe· 
kapıda ( Mehmet Kazım ), Bakır• 
köyünde ( İstefan Terziyao ), De• 
yoilu tarafı; Kumbaracılarda ( l'i• 
carim ), Galatada ( A11t ittihat ), 
Miı ıokağında ( Limonolyan ), Kur• 
tuluıta ( Kurtuluv ), Kaaımpaısda 
( MırkH ), Haıköyde ( Helk ), 
Kadıköy tarafı; Modada ( Faik 
lakender ), Paıaryolunda ( Namık 
lamet ), Büytlkadada ( Halk ). 
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Rusgada Bir 
Doktor Konf eran-
81 Toplandı 

R.uayada lnaandan laaaaa lıaa 
Kon-.rve naklini ve bilhaa

lceıa aetılı- aa konHne kan 

11 1 
kullandma11nı koo 

d or aupıak Ilı.ere bir 
((ok tor konf eranaı toplaaımıtır. 
Pr:E~aosın konutma temolinl 
btt esör- Şamof'un yaptıiı tecrU
ler ~ teşkil etmiıtlr. Bu tocrtlbe
IO kesilmft kapeklerden alınıp 
lr •aat buz içinde saklanan bir 
h~~ hentiz hayatta bulunan 
k,t bir köpep damarlarına 
rtı}ı ~akta, diğer taraftan, bu tee
le •herin muyaffakıyetlo aotic•· 
~ n1nesfnl müteakip Moskova On:• 
k:rafteıl profesörlerinden Judin 
l~" uğramak suretiie ölmftf 
)' arın kanlannı alarak. ihtl• 
t:u~ulunau haatalara vermeyi 
bıu t • etmlı ve muyaf!ak oJ.. 
k Ş ur. 
t:ngrede 2400 vak'a hakkında 
kofsı.ftt verilmiştir. Şimdi Rusyada 
le .... rv. kan kullanılmatı renel
·~t~ek Uzercdir ve ta1yare ile bir 
ta ırden diğerine konaene kan 

l•nmaktada. 

* B e.11 hastalalaım ölmUt aanı• 
~diri diri glSmOlmeıl 
Oi,.ı diri ,,, vak'alarıaıa çoial• 
~,.. konul- muı üzerin• Al
~ • k' manyada Hart .. 
bir cı alar ment adını tapyan 

fen adamı ortaya: 
ıınd- Doktorlann bir nltt kal'fl• · 
anı • buluaup bulunınadtlrlanm 
ıllt arnak içia kuUaadıkJan •uata
li "' hiçbiri ıaomu. detildl. ıek· 
f~~r· bir nazariye atllllfbl• T ekllft 

• 
b - Artık aımnı sanılan bir 
t:~tayı ·mezarda dirilmek lhtlma• 
el' ~- do kurtarmak için. ceM-

•ni hıutlaka yakmalıdır. 
l Alananyada 1ent ortaya konu• 
'' bu teklif Awsturyaıua Grab 
:'h~indo ötedeaberl baıka blı 
h~de tatbik edihnektedlt. Zira 

h~ ieh'rde, ölen bir haatanıa kal-
'ııe · k a-~uı ınce bir bıçak batırma au-

kı e ö ümiinlla kat'ilqtirllmul d 
13anıanl rdan beri adetolmuftar. 

~hl ~tun bunlara karfı, Amerikada 
~ damarlarına Fiuoresce!ne 

~ l)'tftnmek istiyorum. Fakat 
n::.tıirndeki bu bler hep o hayal 
ı.ı nde... Iatiyonım ki o pcenla 
}'~Yan a;aatlerinJ tekrar yaıaya-
11 •rn. Sarhoı aibfyim. Öyle bfr 
,1'r~oşluk ki baş d6ndDrmeden, 

Oltle f rn d r germedtın, vncudD yor• 
' an z~vk veriyo~ 

lıtı~nladım arhk.. Bu, ıenç kız• 
• da beni yarı yolda bırakan 
e"gi . dlın. hlft, olımnı. nitanh iken ken• 

an 1 l'oklardı-. Ac•ba ıe•iyor• 
,

0
uYurn. v. arkadaş'arım bana 
l'•f'l.rc1ı: 

B Nişanlım aeriyor m•nn? 
t Utun bu yoklayıılala özlO bir 
de~ap bulup veremiyordum. Oku• 
b:~nı.. 1ıittiğim atk maceraları 
df\fıJ bıraz garip ielirdL O ı•Y· 
tni arın du} du)darını ben duya· 
ın·Yordurn. Dtışftndllklerinl dOşüne· 
b~tordurn, Onlar gibi kıskançlık 
hid~llnfR~ı geçiremiyordum. So.n 
oıı se bır kıskançlıktan çok b:r 
di ~r .nıeseiesi idi 0 Nail,, in mad
•l ı stıfadeler için beni çiğneme• 
kı:k gaz yumamazdım. Bunu da 
}'a ıtnç.ık değil, belki de bir hınç 
)Q~qllı. Bu hınçla ona bir daha 

Utnü göstermedim. 

BAKiCi 'ltl~LGBArLAB 

Silah Yerin• Taı 
Ve Kum 

Fıanaadan Gönderilen 
Sandıklarda Ne Çıktı ? 
Pariı, 25 ( A..A ) - Matea razı .. 

t11hıla haber nrdltlne gö!e• 325 
.andık lçerlıJnd• hulunıua n Franaa• 
daa Buenoı Alreı'e (Arjaatıne) gön· 
derllmlı olan !15 bl• kilo afırlıfındakl 
ıUlh T• cephaa•, ambargodan lStlirU, 
Franaa'ya gOaderllmlıtır. Saadı\dar, 
Hnu !imanında açıldıfı zaman, 
içlerinde taı il• kumdan gllyrl bir 

Monttkarlo, 24 { Ôael ) - Bir ar• ••blacatı laal>er Yerilen meıla11r nldl 
gazinoıu hakkında çıkan haberler ralaalanmaktadır. 

MHele çok aararh görGlmekte H itin fçlade mllyoaluk maafaatler d8adiltll 
iddia olunmaktadır. Bu gazlnonua Hntllk gellrl SO mllyondaa fadadar • 

A . tin Ayanında Bir 1 Holanda Da Mas-
rJaD . • rafları Azaltıyor 

ıey fıkmamııtır. 

Cinayet işlen dı .. 11'.:.b?.~ıı!! ~~~.A.:.:ı.~:~:ı 11~;; 
Bir Polis, Kurşunla Finans Bakanını !~~:1~1~;: ''an ııuraıunda dn•• 

Öldürdü, Bir Diğerini De Yaraladı 
&.eao• Alr•a, 24 ( A.A ) - Arjan• 

tla Ayu Kuıulunda, bir ıörüıme 
e1na1ında Qyel.rdea Dıllatoro ile 
Flaan• " Tarım Bakanlan Te bir de 
bafka Itır ü,. aruında çıkaa kavp 
••a11...U. PfeDlerıle qiadea pkan
laa Valdu adııaclald bu poll• komi
Hrl oturdutu locada• tabanca Ue 
at•İ etmiı ve f1naaı Bakanı Borda 
Behert'yi oJdlrlp, Tan• Bakanıaı 

da 1aralamı1br. - ·-·-----
-;;bıülll-k~ıtırılmaıı teklif edil· 

mittir. Bu mablUl ~ylı bir mad· 
dedlrkl. eieı cuette hayat eseri 
yana derhal damarlara geçer ve 
lnıaD vUcudlatıo rentlul değiş• 
tlrlr. 

idi Diyorlar ld HYilen insan kıe
kaaıhr. Bana Emia Tosun Beyin 
benimle eYleacllktu sonraki ça~ 
kıalıldanm anlattıkları zaman bır 
teY duymadım. Hattı bunların 
..ııı olduğuna inandıktan aonra 

bilet 
Sevmiyor mıyım? 
Buna da cevap veremiyorum. 

Se•ilmeyen bir koca, hele karısını 
ihmal edea bir koca oluna alda• 
hlmıy• mahki\adur. Emin Tosun 
Be i belki blr iönUl buhranı l!e 

y 'yorum • Fakat o beni ihmal 
1evmı • 
ettiği •• &ıDme pek çok fırsatlar 
çıktılı halde onu aldatmadım, 

aldatmtyacatun· Onu aldattı• 
!e ....... kocam değildir. Bu da 
gı• ·-benim kafama yerleımlş hlr garip 
fikir ki romanlarda tffadtif ede-
medim. Aldatmak için kimae 
ıart, ıekil, formUI aramıyor. 

Eşref Bey. 
Onun dizlerim• temas eden 

batı benim yalnıı kalbimi ııcık· 
1 dı etimi ye sinlriml değil. Bu 
t~m~• belki de kocamın hakkın· 
dan çahnınııtır) Fakat masum 
bir arkadaşlığın ıamimt ve maddi 
heıoyanlardan nynlmuı aevgiıl 

k d temiz " berrak ki buna 
0 a ar im yarmıyor. 

-R~m-;;y;d; Bir 
Rezalet 

Sil' Albay 25 Milyon Ley 
Rüıvet Almıı 

BGkref, 24 ( A. A. ) - Poll• llerl 
geleı.lerlndeq Alb11y KalatorHko, 
dolandırıcılık ve dlh'i• ka5akçıhğı 
ıuçlarlle yakalanmııtır. 

Kalatoremko, Belçlkala hlr endüstri 
kurumunun Romauyadakl paralarını 
d&f&11Ja f&kartmHI için aereken izni, 

11ı uıa1 bankadH kopumak adntına kar 
ıı1 ık, o kurumdan 25,000,000 ley rüınt 
almıı o1mzı kla •uçlandırılmalttadır. 

Keıki bu gecenin ibadete, 
Ayine ben:ılyen o dakikalarını 
tekrar yata1abilıem, hayatımın 
en mea'ut d•kikalan onlar oldu. 

Eıref Bey. 
Bu ince ruhlu adam birkaç 

hafta içinde havaya karıımıı bir 
koku aibl nefealerlmle beni tılı· 
sımladı. Buna zehirledi demiye
ceğim, çUnkii fikayetim yok. 
Fakat ekıir ııibl, ruh gibi yavaş 
yavaf yutum yutum beynimden 
aüzillOp geçerek içime itlcdi. 

- Bu ıecenio hatırasını aak· 

byabm. 
DedL On ıeklz J8f1na kadar 

maıum kalmıt bir genç kadı., 
l\ln bu gecenin hatıradan çok 
kudretli bir akide, bir iman gibi 
yaf&) acağına onu naaıl inandıra• 
bilirim. 

- Burada kalsın. ÇUnkD Uç 
aylık bir ••il kadından feragat 
beklenemez. Dedi. 

Buna ben de ıtıphe etmiyorum. 
Kocamın benim için çıldıran, ben· 
den batka bir kadın düıünmiyen 
içli bir erkek olmadığınt biliyo· 
rum. Fakat hayatta her izdivaç 
çılıın bir aıkın mahsulü olmak 
lazım gelseydi çokları bekAr ka
lırdı... Ben kocamdan beni aay· 
masanı istiyorum. Bana hörmetslz
lik etmeain yeter. Ben o fikirde
yim ki onu aldatmıya karar verdi· 
ğim g8n onun adını tatı~·amam. 
Buna kartı ondan yalnız bir tey 
bekliyorum. Beni kOçl\k dl\fl\rme-

Batbakaa, aenel mauaflar hakkın
daki glSrGtmelerin ortaya atılmaıllll 

dllcmfttir• Kablnenla ya çeldltcetl 
nyahut ld, aaylnlar kurulunun datı
tılmuını latlyeceğl ıaaılıyor • 

Dolfüs için ... 
Viyanada Ruhani .A.yia 

Londra, 24 ( A. A. ) - R81ter 
ajansı Viyanadao 8trenlyor; Y ann 
Dolfilalln 8ldOrllldOkGnün yıldöatlml 
mllnaHbetlle çıkmaaı ihtimali olan 
kari talıkları göıönl1ne sıetlreD pollı, 
aakni (lhtlyat) tedbiri almak Oztr• 
nui olcfuklan belli 500 kiılyl tevkif 
etmiotir. 

- -

ıin. Eğer aldatıyorsa benim ha• 
berim olmasın. 

Onun için Emf n Tosun Beyden 
tlkAyetim yok. Her erkelin ken• 
dine göre hevesleri, ıayıf taraf· 
ları olabilir. Her hoıa gitmeyen 
ıey için ayrılık lazımgelsa klmH 
evli kalamaz. Eıref Beni iyi an• 
lamış. 

Dışarıda ayale ıulerl Yar. 
Be.ki annem kalktı. Emin To

sun Beyin bu ıaatte sı•leceğinl 
biç zannetmem. 

Kapım vurulur gibi oldu 
- Sen miıin anne ? 
Emin Tosun Beyin ıesl: 

U.)'umadın nu daha 1 
- Şimdi uyandım. 
- Konuşabilir mi} im. 
- Tabii. Gel. 
içeri girdi. Elektrik dUğme· 

ılni çevirdL 
- Açmasaydm. Mehtap nr. 
Soyunmamıfh. Ağ r ağır, ot· 

rafına bakıoarak sıeldi. 
- Saat kaç? 
- Daha on iki. 
- Na,ıf oldu. Bu gece erken 

döndllo. 
Sesinde bir kırıkhk vardı: 
- ÔJle lizım geldi. 
YüzU karanııktı. Bir ıeye canı 

ı:kılmış olduğuna şüphe yok. 
YatAğ'ın lç;nde doğru,dum: 
- Kim er vr rdı? 
- Eşref Beyden baıka herkes. 
Yüzüne baktım. 
Burun delikleri açılıp kapanı• 

çocuğa akıl satın abnmıt olurl11 

Cevdet tarihinin ıekiıincl 
cildinde •• bılsıeler araıında da 
ıöylı bir yazı Yar: 

0Galatanın Beşlktaı nahl) e
ıinde Pqa mahallesinde devletlü 
inayetli Valide Sultan hazretleri
nin klhyaları aaadetl6 Yusuf ağa 
hazretlerinin yalılarında toplandık, 
Hacı Sadullah ağanın söılerlnl 
dinledik. Bu Ağa iÖDlll hoıluğile 
ve kendi iateğlle yedi )lıihk 
ömrllaO Yuıuf ağaya bağıfladı, 
biz de ıahlt olduk . ., 

Bu, bir HUccettlr, Galata 
Kadıaı Kavaf otlu Mehmet Emin 
tarafından yaaalmqtır, mahkeme 
klitütnne de &•çmittir. Tarihi 
(1217) dlr ki ıtmdl kullandıtımız 
takYJmdlr. (1802) demektir. HUc• 
cetln altında yalnız Kadının deill 
tanınmıı hocalardan lrf an otlu 
Arifin, Saray kapu çuhadarı 
Ömer ağanıa, HUnklr musahip
lerinden Sadık atamn da imzalara 
vardır. Şu belgeJe göre ylb otu• 
yıl öac• lıtanbulda ömlr aatmak 
ve 6m8.r aata• almak mllmküa 
oluyormut- Bu, inanılamayacak 
birıey. Fakat japonyada bugtıa 

, bile akıl uhldığını duyunca 
lıtanbulua YaktUe edej'er Yerdltl 
o alıfYerftl hl~ de gOIOnç bulma
dım. 

Ylrminc1 aaırda akıl ıabldıkt11n 
vr sahlan aklı satın Alacak 
akılsı:ı.lar bulunduktan ıoara on 
dokuıuocu asarda ömllr satanlar 
ve HmUr satın alanlar niçin 
bulunma1m, yahut onlar nltln 
aBIUnç olıun? 

M. T. Tan 

yor; ne demek lıti) ordu. Buna 
anlamama:ı.bktan gelerek sordums 

- Poker yapmadınız mı? 
Uzun bir mllnakapya haıır

lanacağmı gösteren bir ajırlıkla 
koltuğa yerleıti, halinde bir tut
kunluk vardı, duvarlara bakarak: 

- Hayır, dedi. Bugece taz:e 
Ada haberleri dinlemekten pokere 
vakit bulamadık. 

Sinirlendim. Dilin"n altında bir 
şeyler vardı. Genliyordu. BugUno 
kadar benimle o kadar açık ve 
temiz: konupn bu adam neler 
s&ylemek istiyordu. 

Ona karşı ilk bir iıyanla gGğ· 
ılim kabarıyordu. 

- Bu taze Ada haberlerini 
bana da söyllyecekaMI, bekleme! 

Niyetin ) oksa hemen sıiL Uyal 
Benim kestirme, kıaa fikirleri• 

me ahıkın olduğu için mırın kmn 
edemedL Kafaaını kemiren bir 
tey yardı. Ayaklarının ucuna ba· 
kı)ordu. 

- Bekliyorum, dedim, ıöyle. 
DDıüridüklerini söylemek için 

haz:ırlanmıı olacaktı. Benim böy· 
le açık, ve atılgan halimi görünce 
bu hazırlık bozuldu ga:iba. Fa
kat ne kadar o!aa lt adamı, 
çabuk toparlandı. 

- Biitün ada çalkanıyor, dedL 
' - Fırtma mı varl 

Gülümsedi: 
- Bir fırtına var. Fakat d .. 

nizde değil, karada. 
( Arkaıı nr) 



[ Si!PfJD41l Alemi ) 

Bizi Hala Yanlış 
·Anlamakta 
Israr Ediyorlar 

Soa poıta iJe gelen " Tan ,, gaze• 
{tealnde Morlı Perno'nun blır:e taaUôk 
l 6deo bir yuııı Tar. Keadiıladen 
nvelki hirçok garp yaılcııı ıibJ, bu 
ı.at de yeni TilrkİJeJl anlamamıı. 
Morlı Perno, doktor Şa••n ( Şaban 
olacak) lımlftde bir Tiirktln .. Ayrııık 
ATrupa ,, isi•li bir kitabını mevz.u 
olarak ele almıf, yaaıcının Alman 
uluıuna karıl ıonııuı bir takdir ır~•
termHindeo acı acı bahaedlyor. Hitl•r 
•akkıDda brlıtiya•hk aleyhdarı poll· 
tika1ından dolayı çatıııoı de, bir 
müalüman ııfatiht muharrir l~in garip 
buluyor. Avrupa hakkında gGveaalz 
dauanmaaıaın Hheb!Dl anlamıyoruz. 
diyor ki; 
Avrupanın mtıtemadl ıurette ihtilif 

halinde bulunmaaı, onun dofurucu 
mahlyethıl bozuyor. Eter Fran1a Ue 
Almanya anlatabUmi9 ol1alardı Av
rupayı, dOımekte oJdutu uçurum ke• 
narında tutabillrlerdL f'akat böyle bir 
anlatma D• yakın, ae de muhtepaeldlr. 

Muharrir, bundan ıonra T6rk ln
kılibıaın Japtıtı Herleri 1ayıyor; A•
rupa n Aıya •ibl iki clhaaıa mGlte• 
kasında bulunan TDrklyealn, bir Aı
ya ve bir Anupa dnleU ııfati1le 
oynamak emeliade bulundutu role 
ltar•t ediyor. Garpta, buı dnletle• 
rln bu emel •e illeti anl•••maları
na mukabil BerUnlıa n•i1etl ••Y•t 
iyi kavradıtnu kaydediyor, diyor iti: 

Almanlar, bu anlayıtlarının mlkl
fatını, kendilerine Türk uiuaunun harı 
ıoyHl .e ekonomik hayatında ehem
miyeti dalma aıtan bir rol .,.rUme
ıile idrak etmlt olu7orlar. 

TOrklyedekl teıebbüılere, umran 
vıı ziraata yaptıkları yardım alimdir. 
TArk mlleuuelerlal Al•an tekaik 
adamları dolduruyor. Hitler rejimi, bir 
kıaım Alman mütefekkirlerin Alma•· 
yanın dıtında yaıamıya icbar etmekle, 
farkına varmadan, Tllrklyede Alman 
nüfuzunun artmaaım teniç etmlt oldu. 
Onun kaundı~ııw maalesef bl~ kay
bettik.,, 

* lıte mltefekkir bir FraHız ki bu 
yaz111 ile bili yeai Türkiyeyi anlama. 
.lığını açikça itiraf etmit oluyor n 
bilmiyor ki: 

TGrk!yede, lhti7ac olan •er bllıi 
ndamına yer Yardır. Fakat onun 
mllltyetl ile Tilrklyenln hiçbir al&kaaı 
yoktur. Türkiyeye relen Alman pro• 
fHörleri, aadece bilgilerini vermekle 
mükellef bulunuyorlar. Onlar •e 
diğerlerinin, ıiyual Ye FraHız muhar
ririnin dPdJği yolda a8ıtermiye COla• 

ret edecekleri en ufak faaliyet, tabir 
mazur görG l stın; derbal kapı dıtarı 

•dllmelerinl intaç eder. Bir n aahibl 
ııfatUe •• mecburen o ya.zıya kartı bu 
mukabeleyi yapmıya mecbur oldum. 

Süreyya 
-..••••••••••••••••••••••••••--•-••••••••n••••••H•••••Hlln 

Çerez Kabilinden 

Eşrefin Duası 

Şair Eşrefin, hiç 1evmediği, çeke
mediği bir 1ı:om~uıu nrmıı. Bu 
adam günün birinde hasta dtiıa:tlif. 
E,refin doııtlan; 
- Yahu l Sev, sevme.. Ne olıırııa 
olıuo.. Herif komıundur.. Bir kere 
git, yokla, hatır ıor; demişler. 
Eıref zorla ritmlı. 
- Geçmiı olıunl Ne oldunuz? disı 
ıormuı. 

Raııta: 

- Sıtmaya tutuldum.. Boynumda 
da ılddetli bir ağrı peyda oldu. İki 
gündilr, hamdolaun, sıtma keal!Ji 
iıe de, boynumun atrı11 henüz ke-
aıilmedi.. • 
Diylnce, Etref, gayet oiddi olarak; 
- Merak etmeyin, İof&tlah yakın
da boynunuz da keıilir !. 
Demekten kendini alamamış. 

Tıflı ........ _ .......... ·-.... ·-· . ·-~· .......... ' .... -
Amasyada Derece 34 

Amasya, 24 ( A.A. ) - Bir 
kaç gl\ndür sıcaklar tiddctini ar· 
tırmıştır. Dlin sıcaklık derecesi 
34 U bulmuştur. 

os a 
] 

Uluslar Kurumu Pazartesiye Toplaıııgor ''Türk Ulusu 
Bahtiyardır,, italyada Japolı-Ve Ingilizler 

Aleyhine Nümayişler Yapıldı 
Bir Hintli Gazeteclnfll 
Ankarada Söyledikleri 

Ankara, 25 ( Telefonla ) " 
Hlndlıtanın en eskJ ve en çok ti 
tdan gazetelerinden biri ol., 
Star of lndla gazeteslnln ıablbi 
Refik, lngiltoro, ltalya ve Fran8' 
yı gezdiktıan ıonra ıebrimlze atl' 
mittir. Hintli ıazetocf burad" 
Surye, Irak, lran yoluylo meaıll' 
ketbıe dönecektir. Misafir gazıtr 
el Tnrklye hakkında ıunları ıar 
lemiıtlr: 

-
Japonlar; Italyanlar AleyhineDöndüler 
v·;;,f;;ı;; .. ···········••ouu•Ho .... Habeşistana Silih, Cep-
Hükiimetle h G •• d J Birleımek lstigor ane on eriyor ar 

Atına, 24 (Öıol) - Venlzeloı 
Ayrıııkların rejim için bt1kiimet 
ile blrleımek ıartları olarak ilk 
önce lıyandan dolayı malıktim edl· 
len btıttin ıiyll Y• ıUbayların affını, 
ondan ıonra da Mecllı da~ıtalarak 
nlıbl uıulde aeçlm yapılmaaını 
teklif etmlıttr. 

Yunan Ordusu 
Kuvvetlendiriliyor 

Atlna, 24 (Ôzel) - Baıbakan, 
ıl, deniz ve haYa bakanlarllo dıı 
ve fioana bakanları dön fevkallde 
bir toplantı yaparak Yunanlstanın 
ıUel durumu ile ordu ve donan• 
manın techlzat lılerlni konuımur 
lardtr. 

-tü;kiy;J; ...... D~Tı:-
neler Var 

Bunları Çıkarmak için 
Bir Şirket Kuruldu 
Ankara 24 - Firarller tara• 

fındao 1aklanmıı altın, gtımtiı ve 
kıymetH eşyayı çıkarmak Uı;ere 

Finanı !Bakanlıtana müracaatlar 
yapılmlf, Flnanı Bakanlığı lıln 
Yermlıtlr. Müracaatı yapanlar 
Kouyadakl altınları çıkaran• 
lardır. Bunların bir ılrket ha· 
)inde çalıı·tıkları Ye Yuna· 
niıtandan adrealer toplayarak 
ğizlenmlı 1enetlerln yerlerini 
teablt ettikleri anlaıılmııtır. Bu 
sefer lzmir, Manisa, Mut, Erbaa, 
Mersin, Konya ve SUlfkede araı· 
tırmalar yapılacaktır. Bulunacak 
sen·etlerln ytlzde elllal hükumute 
alt olacaktır. 

Liselerde Yenilik 
Kültür Bakanlıj'ı Muallim
lerin Cevaplarını Bekleyor 

Ankara, 25 (Telefonla)- KUi• 
tUr bakanlıtı liselerde yapacatı 
ıslAhata baılamadan önce mual· 
!imlere yaptıtı tamime gelecek 
cevaplara beklemektedir. 
Cevapların ay sonuna kadar talı· 
mln edilmektedir. Bir kmm ce
vaplar kalmııttr. ----

Bir Rumun 
Hezeyanı 

Yenicamiin Menberini Pis
ledi Ve Tevkif Edildi 

Koço isminde bir Rum dUn 
Y enicamlde tenha bir zamanda 
Membero çıkarak pfslcmiı ve 
daha bazı gayrıahlAkt hareket!er 
yapmıı, cami hlldemelerl tarR· 
fmdan görUlmUf, Adliyeye veril· 
mittir. Koço tevkif edilmittlr. 

Bir Adam Vuruldu 
Karagümrtikte Kocadede ma• 

hallesinde oturan Liitfl bir alacak 
lfinden -~rk ı daşı F ahrettlnl sus .. 
tcılı çakı ile -ölnm dereceılndc 
yarala"mıştır. Lfıtfi tevkif edilmiıtir. 

Parfı 24 - Uluslar Kurumu• 
nun Pazarteıl gUnU toplanması 

kararlaıtarılmııbr. Italyan - Habeı 
lhtllAfını incelemok üzere toplanan 
13 ler komlıyonu mütecavize karı• 
alıoacak ekonomik tedbirler hak• 
kında haı:ırlanan raporu ıöıden 
ıeçlrmiıtlr. 

Bu huıusta Yerilecek kat'ı ka· 
rar pazartesiye ulualar kurumuna 
bildirilecektir. ltalya mahaflll ltal• 
yan • Habeı me1eloainin uluılar 

kurumunu alAkadar cıtmiyecejl 
fikrindedir. 

Japonlar ltalyayı 
Protesto Ettiler 

Toklyo, 24 (A.A.)- 11Selsanto,, 
yani Japon Uretmenler partiıl 
batkaoı M. Uşida, ılzll nasyona
Hıt birliklerinin da yardımlle, M. 
Muıoliniye bir telgraf çekip ltal• 
yan orduıunun Habeıiıtanı ııkıı
tırmuıoı protesto etmlı va bu 
Ulkeya karıı ıtıtmekte olduğu 
tecavüz ıl711aıından v11geçm11lnl 
dilemlıtlr. 

Japonya Habeflatana Elçl 
Gönderiyor 

Tokyo, 24 (A.A.) - Genel 
olarak Japon gazeteleri sUldinetl 
muhafasa etmektedirler. Japonya, 
gelecek ikinci kinunda Adlıaba• 
baya bir elıl gönderecektir. 
lnglltere Ve Habeş Meaeleel 

Londra, 24 (A. A.) - ltalyan -
Habeı aalaımazlıianı lacelemek 
Ozore aeleeek halta toplanacak 
olan ulullar soıyeteal konseyindeki 
lnglliz delegasyonun• ulualar soı• 
yeteıi itleri bakanı B. Edenin baı• 
kanlık edeceği sanılmaktadır. 

Konaeyde Uye olan tUrlü dev• 
latler, genel toplantıdan evvel 
ö1el bir toplantı yaparak konuı· 
malarda tatbik edilecek uıul hak· 
kında karar vereceklerdir. 

lngiliz ·polltikası, Uluslar aoı• 
yetesi Yasıtaıile Habeı • ltalyan 
anlaımaılıj'ının yalnıı barııçı bir 
çözgesini bulmıya çalıtmaktadır. 
lngiltere, Cenevre andlaımaıının 
ruhuna uygun bir ıiyaıa takip 
etmekten başka bir ittiham al· 
tında kalamaz. 

lngilrere, bu prenıip dııında, 
hiçbir tarafgirlik Ye iki yüzlü 
alyasa gütmemektedir. 

ltalyada Japonlar Ve 
lngilizler Aleyhine 

Gösteriler 
Roma 24 - BugUn Romada 

binlerce halkın iştirakile Japon· 
ya ve İngiltere aleyhine göste· 
ri:er yapılmıf, Muıol~nl ve Mu~o
lininin Afrika siyaseti alkıtlan· 
mıştır. 

ltalyan Sevklyatı Berdevam 
Napoli, 24 ( A. A. ) - Praga 

vapuru 70 si.\bay ve 423 askule 
dUn Masavva'; a gitmi~tir . 

Japonlar ltalyanlar 
Aleyhine Ayaklanıyor 

Londra, 24 - Japonyada ltaJ}a 
aleyhc:arhğı başgöstermiştir. Japon 
ulusal kurumu olan Siyah Ejder, 

1 

Japonları ltalyaolara karıı a7ak· 
!andırmak üzere harekete goçmlıtlr 

Japonya Habe,ıetana Slllıh 
Gönderiyor 

Cenevre, 24 ( A. A. ) - Bir 
takım Japon ajanlarını, Habeılı· 
tana ulaıtmlmak ilıero Çlbutiye, 
evgin olarak (alellcelo) bol mlk· 
tarda ıllah •• cephane yollamakta 
oldukları burada haber ahnmİthr. 
Rozvelt Habef imparatorunu 

Tebrik Etti 
Vaıington, 24 ( A.A ) - Cu· 

murluk Baıkanı B. Roxvelt, Habıt 
lmporatoruna bir telaraf çekip, 
dojumunun yıldönUmOnU kutlu• 
lamııtır. 

Almanyada Kato· 
lik Aleyhtarlığı 

Müıademeler Oldu Ve Ka· 
tolik Kurumları Kapatıldı 

Karl1ruh.e 34 - Alman fı 
Bakanı Doktor Frtk Gon~ KuYvot 
'ımlndeld Katolik Kurumu ile 
bütıın Katolik Kurumlar1nı ka• 
patmıf, mallanıu da muaadere 
etmlttlr. Kolonya ile Ren Yadl· 
ılnln birçok mahalJerJnde Hltlercl 
gençlikler ile Genç Kuvvet Mlıl• 
Jonları arasında ıaf halinde mil• 
aademeler olmuıtur. 

. u fnkılAbınızı adım, adım taW. 
etmekteyiz. Türkiye, en buhraall 
bir zamanda, dünyanın en btıyD• 
ıefl ile Milli kurtuluı davaııoı• 
bütün Şark milletlerine öro~ 
olacak, hır eaerinl •ermiştir. Ttır• 
Uluıu bahtiyardll'. 

Yeni Bir Şarap 
Fabrikası 

Ankara, 25 (Telefonla ) " 
Gtımrllk •• lnhl1&rlRr bakanltl' 
Kaloclk'te bayok bir ıarap fabıl
kaaı kurm1tk için etütler yapmak" 
tadır. Kalecik llzllmlerlnden dUr 
yanıD en iyi kırmızı ıarabı yapl" 
lacaAı anlaıılmaktadır. 

f eklrdatı ıarap fabrlka118' 
lıtlb11lltı ihtl1acı karıılamama~f 
olduğundan bu fabrikanın karul 
maıına Hlzum görlllmUıtUr. 

Bir Çoban Boğuldu 
Kadıköyde çobanlık eden 6" 

J•tlarmda Aptullah dUn koJaD' 
larlle birlikte lbrahlmağa "! 
rındaa ıeçerken, •A'•• açık 
kuyuya dnımoı. boğul ar 
6lmUıtUr. 

Süt işi Hallediliyor 
~~~~~~~~~~-

Sağlık Ve . Soysal Yardım Bakanlığı 
Bir Talimatname Hazırladı 

Ankara 24 - Sağlık ve Soyeal yardım Bakanlığımn hazırladal' 
ıUt tallmatnameılne göre ıH.t tablrlndon murat inek ılltlldllr. Hayvaı 
ların doğurmaaından 15 gUn evvelki sOtlerle doğurduktan sonra yo 
günlük sütleri, illçlanao hayvanların Yerdiği ıUtler 1atılmıyacaktıf• 

Süt kaplarına ıUtUn cinıini aöateren etiketler yaptıtırılacak, hali• 
ılltlerin etikeU kırmızı, yarı yağı abnmıı ıUtlerhı etiketi yevil, kıt 
maksız ıUtlerin etiketi mawl olacak, her litre ılltto 30 gram tereyal 
bulunacak, kanlı ve cerahatli yaraları olanlar ılit aatauyacaklardU". 

Süt utan yerlor için de talimatnamede hUkUmler vardir. Yoğurt-
larln bir kllosunda da 40 gram yat bulunacaktır. Kaymakların dl 
bir kilosunda 25 gram yat bulunacak, niıaatalı maddeler karııt~ 
rılanyacaktır. 

------------------------------------~ 
Dün Akşam Anadolu 
Ajansırida Yangın Çıktı 

Ankara, 24 ( Özel ) - Bugün 
ötleden sonra Anadolu Ajanıı 
binasında yangın çıkmıf, baca hı· 
tuımuıtur. itfaiye derhal yetlımlf, 
atef geuiılem de söndllrUlmttıtUr. 

Yangının yAkılan bazı eıki ev• 
raktan çıktığı söyleniyor. Buyuk 
zarar yoktur. Yalnız alıcı verici 

makinelerin elektrik tertibatı bO" 
ıulmuıtur. 

Ajans, kendi maklnelerile 8~ 
ce lıtanbula verdiği haberlerlll 
telgrafhane vaaıtasile gaıetelır• 
gBndermiştir • 

Makineler tamir edilmektedlt• 
[Son Posta; Anadolu ajanııına geÇ' 

mlş olsun.] 

Köy Mekteplerinde Değişiklik 
Ankara, 25 (Telefonla) - KUltUr bakanlığı diğer bakanlıklara bit 

tezkere yazarak köy mekteplerinde çocuklara öğretilmeal liı.ım ıeJtf 
bilgiler hakkında mUtalealarını iıtemiıtir. Bakanlar cevaplarılll •ti' 
dikten sonra köy mektepleri programlarında e1&1h değlıikli\der t' 
pılacaktır. 
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''Aledeniget 
Ağaç 
Demektir,, 

Tarihi 

SaltlDalameU. A.. Faııl 

a.ledlyenln Yeni Ka,.rı 
Ye Bir Okurucu111uz 

Gıcınlırde latanbal bıledlye
alaln tram•a1larda •atmaalarm 
ruında hiç ldmıenln bulunma• 
maıı karannı verdltfnl okudum. 
Bu ıurıtlı birçok kaaalann &nine 
ııçllecetl dı ıa1lendi Fakat bu 
ıeldı bir Ulrll aklım 1atmadL 
Demek bltla kaıalara ••tmaa
lann 1amnda dar- ,o1calat 
Hltıp oluyor lrle mi? O halde 
bu Hbıp, dalaa enıl DltlP 
kıtfıdllmımlttlr ? 

Bay11itte okaJ1101llarınııdaıı Göna 

C Cewaplartmıa ) 

TaYtaaoilda Bar A. Nlyazlye ı 
Ayal .. bııbr. 

Bir Dolandırıcı 
TefJki/ Edildi 

[Battaıafa 41Dol yllldı] 

Ali hıaan ba hlaırl hu ... 
man •• her matuada tatbike 
kalkmıı kındillal kimine Ka11~ 
rica yal ttlccan, kimin• Adana• 
da pamuk taalrl diye tanıbrmıı. 
Fakat nihayet yakaya ela ele 
vırmlf. •• 

Mahkemede hlklmla ıoruıuna 
kartı: 

- Bu naaal lı efendim? beni 
dolaacbrıcı dlyı huıurunuıa { • 
kardalar. utanı7orum dopul 
Çorumun Mıcitaıo kau11n• 
danım. V • plyaıanın tanın• 
mıı bir tDccanyım. Alnımu\ 
tenle para kazamyorum. Namue 
•• dotruluktaa ayrılmadım. 

- Oğlum ••• ıurada, burada 
(5000) liralık ahı •erit yapmıııın. 
Bir tüccarın bu kadar ite göıt .. 
rilıcek bir karııhiı olur. 

- Var efendim. Ziraat ban
kaaı emrime amadedir. 

- Hani çeklerin ? . . . . . . 
- Seni tevkif ediyorum. 
- Aman; timdi hapıeml al· 

dıcıjim? 
- Öyle görOoOyor. 
- EyYah itlerlmden kal cağım. 

Bet alla itttD kaim am baoa 
2000 liraya oturur. 



tefr ilca No : 94 

SUven k•alıaın kenh'o-
ianua ,oktan heri ıhayatf ltlr 
muele olmakta• ~kttl• •• 
~nu elde tutan bizlerin ıch bot 
bir kasanın anahtanm mullafua 
f.bnekt-. foat gisterea lbir mlifil8. 
teıı farksız oldutumusu hala •ttl. 
&ndan maada Alman aeffrl i»u 
geçit4erin tartık elıemmfyeti .kal· 
ıaıadtğından, Alraanyanıa ılMınlara 

tekru blıe iade ~deceiine •mln 
.elmamıu, fak.at ıfD ... ada ıDu 
Ce{'itl i .liltd. "81unlllnvak 
F, iız •• lı.Jran -dG11DJMlaımı 
AkdeniEde bpatmak ~i 
Ve belki de bu Ea}'eGe aarbiıı 
4inl'oe ~JeeUeceğini Cie lilAYe 
•ttL V.elhaal Almuyaaın. ~ 
korumak ~ eline!• pleai 
yapmaya karH wrclJğlnl ..ıattı. 

Bizim bu ıtem1nalımıza Ye Cı· 

belittlR'ık a•çlti 'ite S&Y•}'f 'kanalı• 
m \emlna\ olara'k muYakkımn 
\:enCfflerine terketmemi.H mukabn 
Almanya bUy1ik 1ıarb1n sonunaa 
elimize pÇM ..Wemlekelerlnd .. 
ki hiltilD bubkund~ ~lltlla ld• 
dialan&Gaa ••~ıcU::mlf. Alman 
&1firi .Baron Kroaln, Almanyanıa 
bizim bitaraTiriımıza b&yllk bir 
1'ıymet ~ordijlnl ve b&aau temin 
etme'k lçln dı bu kadar bUyDk 
fedakarlıklara 'katlanmalı göu 
eL:lığnu uz.un uzaaıya anlattl • » 
eledi. 

Harici.Ye nazll'ı ıuıba .,, 'bap-
111 6uüne ejerelı yerine oturdu. 
l Miııer Lloya -Dovrlcla. 

f - "Koca iMritanya impara
torluğunun böyle ılılr ıtallldn ... 
ruz .kalac.ajını aklıma bile ıetır-

.;mezd;mJ & M,.t b.wll 4aLW 
.ka ı:galanmma,, ıabit li.r :aetlcul. ... 
Parti ,eürliltlleriaden tıU.lbirüniılt 
-uğra r;ınaktan, dU111.ada .Iaıp ıblten· 
teri gtirm•ğ'e "Vairtimb o1mayor

ld L ... .ı, .. 1nı.,.., b11tn1n feci ... 
ticeıile karşılaşı,1oruz. Ne yapa· 
cağız? ..• Yılne iıoabi•111I dnnna• 
cağız? Bu tahkire katlanıp bita• 
af ı b,aca§ım? Hem a. ne ha· 

·nat. ... ,., .et.dl. 

fhıybfye ~aı:m C!a 1iidcı.tle 

yenm.';en fırln~ı : 

- "Arkadatlar... Almanların 
ldidahlığı artık baddJni ıııtı. & 
tnhkirlere boyun mu eğecei'.iz?
Asır!ardan beri dilny.aı•a hiklm 
tf lm&kln iftihar eden Inıiliz ail· 
leti beyle bir tebdil karıwnda 
~eusacak mı? .S.ılııl ,ıkar.mıy.ac.ak 
mı? ... Mister Llo.}'d·Da~ids, .hu 1'&• 

zlyeti .parti kaYjalannm Jhdu .et• 
tlğini aöyli; or. F aka.t 'Pilrti ka ..
.ralarJDa yol apalardaıa h:ri .de 
kaııdimidir.. Böyle bir .zamanda 
ıahsiyiılt.a ildpnek alyaıt~ de· 
jilim. Fakat .bana kalım hJikU

met Almanlaı-m bu tekJlfini ıa.. 
bai ır•c:detmeli Ye b1r .Nyoona•e 
n eırc derele 'V.arJy.ti .uiüem Olldir
meliıdir.,, '1edl. 

Dahili~ 11a~ını 

-
11Tam umumi lnllbabahn 

arefesinde bulunduğumuz ıu ıı· 
radn, milletin 1>~yle bir beyanna• 
n~yi nasıl karşıla) acağıaı bilml
)'orum. Fakat bence .teliı eaip 
acele bir karar vermek de doğru 
f!eğiid.r. 'En doğrusu bir mllza-
9'cre zemini 8{Jllak ve .mllletia 

reyine mDracaat etmek lçla iti 
uzatarak biru: vakit kazanmağa 

çaı.,.ı&kt.. Buaua lmkAaı rok m• 
Miıter Ganıton ?,, dedi. 

2a ' •• 1955 

Temmuz 25 

'KıymetDerecesiPekYük
sek mozayikler Bulundu 
Dön Bunlar Ziyaretçilere Gösterildi Ve 

Bunları Bulan Tebrik Edildi 

Hariciye nuarı Mlater Gan.ıtonı 
- " Al•an Mfirltıln 16zlerl 

•• taYUrları ıayet kat'ı ldt. 
( Arkaıı •ar ) 

ltalya, Bir An Evvel Harbi 
Açmayı Faydalı Buluyor 

( Baıtaralı 1 iaol yüzde ) 
jlaı anıyordu. :O., ftled Bakan
lıiı De ..-..hetl olu Affarl 
F.a:teri laaftalaj'IDın yazdıfına göre 
ita yanaa .... mabadı (Habeı 
kanetıeriai kontrol • a hna almak 
ve Hıbepıtuda ekonomik Hr
plme'ktL ) BlnaenaleJb ltalra 
b~ bir bkllften memnun ola· 
caldı. Halbuki ... hafta içinde 
be1dı•enla abiae bir durum Ue 
kmwdaplmıfbr. 

.... ltera lldaGI Taarru .. 
HMlen Geç111lf'P 

Roma, 25 ( Öıel ) - BugUn 
çıkan İtlyan a•zeteltrl lnıllterenin 
c1oıamunda 1bir cletitme, yahut da 
'Je'll1 !>lr geHfDM g&rlildBğftnll 

ayc1Miyor1H, makılelerhlde lnll
jndı'klan Mthk: - Lo...... ..... taamın
.dm. 

ltalyan •u•telerlnln kanaet
lerlne ıHre Hab.f qia1a batla ... 
lıcında lıııiltarenln Habep koru• 
mak lıteyea ll7aHtl Milt• 
1 Eden)ln Romaya yaptığı aeya• 
hatten ıonra ıayıflamıı aörUnl· • 
yordu, bwaa, birazda Franııanın· 

çe'1dnı•• dur•ası Hbep olmuı 
gJbl ıellyordu, fakat bir taraftan 
Lonara baıınının Habaıten 6tilrll 
yaıaları,ISte taraftan Japonya Ut 
Amerikanı• ıon ıözlerl Inilliz 
aiya1ttloi yaniden hDcuma ge~· 
ye HYketmı,tJr. 

* Roma, 25 ( Ôzel ) - lnailte-
renin ı•rek ltalyaıa ve ıerek 
Ha'bef1stana ılllb aablabileceğlne 
karar vermeıl, haktkatte sade c:e 
ltal7ayı amaç tutan blr karardır. 
Zira ltalyanın lngilterıden ıilAh 

ıı•tla Habeı hakkında akt•dllmiı 
olan mukaYele buna mini olduğu 
ltbl, uluslar kurumunun nizam• 
namuinde de, üyelerden birinin 
toprağına el uz:atılamıyacağa kat'i• 
yetle tasrih edilmiıtir. 

• 
Londra, 25 (Özel) - lngills 

.. hafllinde Italyanın Habeı ile 
boy ölç.Uımekte 1erbeat bırakıl· 
muının en muvafık bir çıkar yol 
olduğu kanaati elueriyet kazan• 
maktadır • 

Obaener gazete1inde Miıter 
Ganin bu ekseriyete tercüman 
olan makalesinde: 

" Acuna düt•D ödevin artık 
muharebeyi mahalli bırakmaya 
çahımaktaa, aynı samanda da 
Ulalar Kurumunu kurtarmaktan,, 
ibaret kaldıtanı ıBylemektedJr. 

* Lodra, 25 ( Ôzel ) - Toplan-
mak Oıere olan Uluslar Kuru
munda, ltalya ile Habeı lhtlllh
DID Bnlln• ı•çilememeıl lzerlne 
iki tarafın diledikleri ıekilde 
Jaarekette ıubest bırakılmalan• 
aın Uerl ıllrllmeal Uluılar Kuru• 
munun Jıkılmaktaa kurtanlm&11 
lçla biricik çare olarak gôrün• 
mektedir. Kurum nizamnamesinde 
15 inci maddenin bfttlin uzlaşma 
YHıtalarına müracaat edildikten 
ıonra tarafeynin ıilAha sarılma• 
larına cevaz verildiği ileri ıllrül• 
mektedlr. 

Habeı • ltalyan Durumuna Ait 
o'ığer Telgraflar ( 6 ) ıncı 

Sayfamızdadır. 

l:lozayikloıin aldırabildığiwlz reami 

lnailiz profaıörlerinden Bake- mıt Ye tabD renklerile kopye 
ter bir mUddettenberi Sultanah• edllmfttlr. Bir hah ılbf yere 
met camiinfn altındaki Araata Hrilen mozaikler üzerinde fU 
aokağında eski Hizanı eserleri ruimler ve manzaralar Yardır. 
bulmak için yapılan araıtırmalar für atıverclo, bir yılaaa sanhmt 
netice.I meydana çıkanlan moıa• aeylk, ann.d. iki meç taYUğu 
llder dun törenle açılmıı •• ziya• buluna• bir ıenç çob• ikJ kuau, 
retçilere g6ıterilmittir. bir sandalyede oturan ve çocu· 

lngUiı bllglnlerindea prof e•&r ğunu emziren ana ile ona atzmı 
Bak.ter tarafındaıa Sultanahmet açan bir köpek. Okla domuz 
camilnin altındaki Arasta soka- avı mauzaraaı, ortada bnynk bir 
~da kazı sonunda bulunan mo- hurma ağacı. siyahi bir adam 
ıaıklerlo açıllfe resmi ~lla yapıl· uzun smkla hurma indiriyor; iki 
mııtır. Açılııta Bayan Afet, Türk Sfenka, iki para tarahadan yaka· 
Tarihi Tetkik Cemiyeti Reftf B. Jaıamıt bir karaca, bir babk aYı 
Hasan Cemil, ilbay Muhiddin aahneel, bir be7gir. Bu moulk-
Oıtündağ, Mnze MüdDrU Asiz, lerin hangi dana ait oldup 
Topkapa sarayı Mlldürll Tabain, henUı kat'iyetla belli delildir. 
muavhıl lu.et. profeH6r Fuat Dördllncll ve yahut b.pDd 
KöprUlll, Belediye Reia Muaviııi aaırlua ait oJdutu tahmla 
Hamit, Evkaf MUdUrll Niyazi edilen mozaikler ıan.'at iti· 
lıtanbulda bulunan aaylaYlar bu• barile Aya1ofya •• Kariye cami• 
lunmuılardtr. · .. lerindekilerden llstUndUr. 

ProfHlSr Bakıter bir soyle• 
Tererek mozaiklerin bulunma ıelr
lini anlatmıı, ıonra Dstllndeld ör
tüler kaldırılmııtır. Bunun neti
cesinde iÖzleri Ye gönllllerf alan 
pınl pırıl bir manzara çıkmıştır. 
Prof HÖr ite baıladığının UçüncD 
gUnU bu zengin hazineyi bulmaya 
muvaffak olduğu için ka2:1 yapan 
arkeoloğlann en ıanıbm ıayıJ. 
makta ve tebrik edilmektedir. 
Bununla beraber bilğin tam dört 
aen• bu işin heriude durmut 
•• bir çok def al ar Iıtanbula gelip 
gitmiştir. 

Bulunan mozaikler {17) metre 

ProfeslSr bulunan bu eaerlerio 
UstUne bir camekAn yaptırmayı da 
tistllno almııtır. 

Belediye Reisi Bay Muhiddin 
ÜılUndağ' da beled.ye hBt~edD-
den I~ bin lin para " bafrlya• 
tın ldamem için de amele ayıra
cağına vadetmiştir. Haradaki ha-
rabeler evkaftan Ye ıahiplerlnden 
alınacak Ye oserler olduiu yerde 

a1mı7a ihtiyacı yoktur ve bu M 

uıunluğunda ve (45) metre mu• 
rııbbamdadır. Kıymet bOyUklDk 
ve eski'lk ltlbarlle dOnyada he· 

muhafaza edilecektir. Bu mıntaka 
Bizanı saraylarının ve yapılarınıa 
tekaatıf ettiği bir yer olduğu için 
mahalH bir mfizo baUoe kona• 
cakbr. Profea6r Bakatv bu hafta 
müddetle lnıtltereye ıidec.ktir. 
Araata ıokağuwı arka tarafında 
da bu muzalklerln lmtidadı l>a& 
luıımuf ve orada da beygire y .. 
Yeren bir in1an manzarası ortayı 
çıkmıthr: 

kwarClan aadece Habeıistan f ıtl· 
f.de edecektir, esHen lngllterede 
llHr.İlle ambarj'o koawan silAhlar 
udece Habeı hilktnnetffiTn lilAn· 
ı~m ıidf. lngiltere tarafında• veri
len fi karar tizerine ltalyamn 
muharebeyi aaha tez açmayı m••· 
faatiH •ygwa gönn..t ibUmaH 
UYfttlidir. 

)#.. 

Roma, 25 (Ô%el) - Sinyor 
Mwolial yabancı •aHte1orln ay
ı.narına .... diji lbir dfynde: 

- K&-ce ve 8el'Mmce hare
ket «miyeram, lta1ya hteAful 
wna tca.bul ettireceğinden emin· 
dir, demlıtir. 

lngtltere 1talya ile Hebeıı 
8oy ÖlçUtmelde Serbest 

.Bırakıyor 1 
Londr.. 25 (Özel) - Kabl .. 

yeptıit aoa toplaatıda, Habefie
tua ait ltaly.a cltleklerhtdn hiı 
lilrtnln tatmin ıdllem1yecejl ntll· 
cealne varmııtır. Zira bu dilelder
den her 'hangi birinin tatmlnl 
Habtı eğemenHğtnia kamen ~eya 
tamamen parçalaamuı demek 
olacaktır. IWhuJd 1906 tarihin•• 
Inıilterı, Fnnıa •• ltalya ara· 

' 

Son Posta 

1 • ... 
Oaıttemlıde çıkarı yaıı 
.. reeiml.nio btitlin W)an 
mahfuı ve pıetemlle llıtlr. 

-ABONE FIATLAAI 

.. 

'I ,.... Poeta llllluau ı ?ti ,..... .., , • ,~=t tS~09ta 
, T. on J20203 

• nUz bir eıl bulunmayan bu mo
zaikler üzerindeki renkli kakma 
rel:mler tamamen hayattan alın-

ı ____ ı_sı_a_n._b_u_ı __ a_e_ıe_d_ı_r __ •_• __ ııı_n_ı~a_r_•--~~' 
Beher metro murabbaına 4 lira kıymeti muhammen• biçiiea 

Jıbalcpafa yangın yerinde 32 inci adada 574, 568, 571, 688, 589 
harita No. la arl81ar yananda 1 metro 3S Hntim ylzlnde yDzlO ft 
34 metro 80 aantim murabbaı aaha&1ndaki ar1a ıablmak Ozere aç.ık 
arttırmaya konulmuıtur. lstekH olanlar ıeraiti anlamak lbere leYa· 
zım mOdOrlftğftne mllracaat etmelidir. Arttırmaya girmek lçba de 
10 lira 44 kunqluk mu'f'akkat teminat makbu Yeya mekblbU. 
beraber S/8/935 pazarteıi gtlnll saat lS de daimi • .a .... de 
bulunmalıdır. (B.) "4147,~ 

* * Ketlf bedeli 10269 lira 84 koruı olan Fındıklıda 13 iacll ilk 
mektep için yeniden yaptırılacak ders leYazunı kapalı urfla eksilt• 
meye konulmuıtur. Keılf evrakını glSrmek ve parasız ıartname 
almak llzere levazım M&dllrlllğtlne mllracaat etmelidir. Eksiltmeye 
girmek için de 2490 numara:. artbrma ve ekliltme kaımauada ya
zılı veaika ve 770 lira 23 kuruılak mankkat teminat ••lıbtd 
veya mektubile beraber teklif mektuplarım 2617/935 Y•a sini 
15 e kadar daimi encllmtne vermelidir. (l) "3943,, 

Bayındır Belediyesinden : 
Acele Bir Bando Muallimin• ihtiyaç vardır. 
lıtekUlırlD mualUmllk Ye ehliyet •nilralarf fle ve mfimknn fıe 

blsıat mDncaat etmeleri wı diltkIUIDi büdlırsneleıl iliD olunur. 114196.. 
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OSMANLISALTANATIGOÇERKEN 
(MI tar elle devrıaıa tarlbl ) N.o 94 

.. Her hakkı mahfuzdur. Yazu: ZI•• Ş.lılr 2517/85 4ml 

Yağlı Güreş 
bakamız 

[ Baıtarafı l inci 1Dzde J 

Müsa-

Damat Ferit, Mütemadiyen Hükômetin 
idi kuvvetli •e kudreti! haline 
Rıfat çıkarmıtbr. 

Rıfat ılmdiye kadar yapbğı 
gllreflerde ekaerlyetle keadialnden 
on, on beı kilo fazla olan peh· 
livanlarla tutuımuştur. 

1 
ile ı kartılaıan Manisalı Rıfat 
hakkında bDtOn eakl pehlivanlar 
ateı gibi gOreı tutar; onun act 
kuvveti taaavvurun fevkindedir. 
Manisalı Rıfat usur gtlreıir ve 
fakat maaleıef kendlalnden fula 
lıtifade edilemeyen bir kabiliyet
tir; diyorlar 1. 

Her işi Halledeceğini Söylüyordu .. 
( Trabzon MDdafaai Hukuk 

Cenııyetl 0) , evyefce deruhte ettiği 
•attfeyf genlıletmfı, derhal ner 
retttğf uzun bir beyanname ile 
Yenf bir fekle glrmf,tf. [ 20 Şubat 
335-1918 perıembe] 

Bu beyannameye nazaran 
ce11ıtyıtin gaye ye maksadı, ıu 
ilet bokta Ozerinde toplanmakta 
idi: 

1 - Trabzon •JlAyetl, hiçbir 
1Uret1e ana vatandan ayrılamaz. 
ru1111n akılne teıebbOHta srirlf en· 
•rı mini olmak, bu lıunıta 
l~ap ed•n mOdaf aada bulunmak, 
"il•J•timiıln mlllt haklarını koru· 
~ makıadlle (Trabzon Muha· 
t •la! Hukuku Milliye Cemiyeti ) 
•tkU olunmuıtur. 

2 - Cemiyet; YllAyetimlzln 
•na •atana merbutlyetinJ teyit Ye 
takviye eden tarihi, lçtlml, lktı• 

l
ladf •etalkl toplayacak; bunlan 
tlllf hnkümet ve mOme1111lerlne 

rollayacak; VUson prensiplerine 
llazaran milli haklarımızı mOdafaa 
•trnek için ıulh konferanıına 
hıubabfr ve vekiller glSndermeye 
teıehbOıte bulunacak; hulaaa, 
bu topraklardaki taıihl hakları· 
hııın ihlal edilmemesi için en mO· 
•ıatr çarelere baı vuracaktır. 

GörUlUyor ki, (Trabzon Mod .. 
'-•1 hukuk) u da, dlter mDdafaal 
lauJruk cemlyetlerl sibf ıulb kon
feransının yadettiğl hnınllnlyıte 
~biat ediyor; tehlike albna giren 
••ldan; kağıtlar, kitaplar, harita-
1-r, grafiklerle halletmek lıtl1or
du. Halbuki, cihana ıulh ve ıa. 
ktaıı getirmek makaadlle Pariıte 
toplananlar her tlrlü bUsntialyet• 
leo pek uz~ bulunuyorlar; mat-
16p mllletleriD miraaım btıyt1k bir 
•Tç g&ılOIUkle taksim ederlırkea, 

• 6rk Jurdunu büıbtltlla parçala-•ay.. ortadu kaldırma11 da,tloe 
•l1orlardı. 

Sam111n ve Trabze>11da dal 
hulaa bu tepkkDller blrlblrile 
"'uhaberata ıtrlımltler; mlfterek 
hlr fellket kal'Jlıında, mllttehlden 
harekete karar vermftlerdl. Bir 
la.raftan bu muhaberat cereyan 
•diyor, diğer taraftan ela Şar
lnts:arahlıar, Tokat, Amaıya, 8ı. 
llop aancaklarıoda ayal makıatla 
IUbeler açılıyordu. 

Trabzon mlldafaal hukuk c .. 
~lyetl, Hatip zade Emin Efendi 
De Trabıonda lntiıar edea S.. 
~illet gazeteainln ıalılbi Ômer 
•ni Beyi (1] lıtanbula g6nder

llllttı. Bu iki zat, doğruca Sad• 
'•ıanı Damat Ferit Paıaya ,tt· 
lllitler; cemiyetin teıekkDIOndekl 
111•kaach lıah etmlıler; • dljer 
lbt\dafaal hukuk cemlyetlerlalD 
~818•YUr ettikleri gibi • Parfı ıulh 
onferanıına murahhu sr6ndef'" 

lbek lıtediklerinl ı8ylemlşlerdf. 
Damat Ferit Paıa, Trabzon 

lburahbaalarım dinledikten ıonraı 

Oamanh hllk6metlnln Sadra• 
zamı olan damat Ferit Pat•• 
hakikaten çok dojru söylemiıtL 
Paristekl ıulh konf •ranıı, ne de
recede k6r bir vicdan ile lıareket 
ettiiiol filen iıbat etmif; TUrk• 
lerln (Gtııel lzmlr) ini, yabancılara 
peşkeı çekmiıtl. ( lzmlr MOdaf aaf 
Hukuk Cemiyeti) nin ne nutukları, 
ne konferansları, ne neşriyah Ye 
ne de ılya1i makam Ye mahfellere 
vuku bulan aıllracaah hiçbir fayda 
temin etmemittl• 

( Trabzon ) lular, bu hakikati 
keıfetmekte ıeclkmemlflerdl. b· 
mirin batına ••len fellketJa, 
kendi gOsel yurtlanoın bqıaa da 
ıelmek ihtimalini dDtlnerık bl
ylk bir eadlıe hlıHtmlıler; b31I• 
kAğU therlnde kalacak teıebbo .. 
)erle Yakıt ge,frmektenH, mem• 
leketlerinln mDdafaaıı için daha 
kat'I tedbirlere mOracaat IDzumu· 
nu takdir eylemlılerdl. 

Valda, Parlı ıulh konferan11, 
( pontuı davaaı ) nı reddetmfttf. 
Bu meseleye ıiyasl bir nazarla 
bakılınca, Karadeniz 1ahUlerl kor
kulan tehlikeyi sreçlrmlıtl. Hattı 
konferan11n bu kararına faanan 
S.maunlular, arbk ( karad .. 
aiı Türkleri mUdafaal hukuk 
heyeti ) nl bile ldameye IUzum 
~iSrmemf ıler, bu heyeti feshettik· 
lerlne dair htıkumetı bıyanııa· 
melerinl vermiılerdl. Fakat tıhll· 
ke, konferan•n bu hrulle hitam 

1 
bulmuı dej'ildl. Pontuı daYa11m 
gOdenler, ıiyaal bakımdan ehem· 
miyetini kaybeden bu iddiayı, 
ıakavet ve cinayetle halletmek 
için çahımalanna kuvYet vermlr 
lerdl. Aynı zamanda ıark vlllyet• 
lerlle Trabzon •illyetf hakkındaki 
Ermeni mlltalebatı hararetiai biç 
bir ıurette kaybetmemlıti. 

lzmfrJn apanıızın iıgallndea 
bOyllk bir ibret derli alan ( Trab· 
zon muhaf azal hukuku milliye 
cemiyeti ), derhal lctfma etmiı; 
merkea ve mUlhakat azalanoın 
lıtirakile bir kongre akdine karar 
vermftti. Ayni zamanda latanbuJ.. 
da bulunan iki mmahhaıına da, ıu 
emri ıöndernılıtl: 

( Artık. orada ıGrDlecek hl~ 
bit ltfnlz kalmamııbr. ilk waıata 
ile buraya &Ydet ediab. J 

* Etraflanm ıaran alır Ye teb-
dltkir fellket bulutlan albada 
kalan Anadolunua ıark Ye ıimal 
YfJAyetlerf; İzmir facia11 zuhur 
eder etmez, çok derin bir acı 
hliletmltlerdi. Bllhaua (Erzurum) 
halkı, esasen aeaelerdenberl 
muztarlptf. Hemea her Ermru~ 
lunun kalbinde, ti ( 1293 • Ruı 
harbi) ndenberl kapaamıyan derin 
bir yara meYcut ldf. O tarihte 
Erıurumun Rus ordulan tarafın· 
dan fatllilı, Erzurumluların kal· 
blade bllyllk bir acı hual etmlıtl. 

( Arba •• ) 

• lnhiıarlar U. MüdürJüğündena 
601 Adet Cibali Fabrlka11Dda ı Kalan reakll teneke 

13 Sandık Kabataı Levazım ambanncla 51 X71 eb'aclıacla. 
1000 Kilo Ferlye deponnda ı Ttlttba denklerbaden çı· 
540 ,, Cibali depoıunda lraa amballj kAjJdı. 
80 Adet Tahminen 220 kilo ClbaU fab- ı Bobin Ye Tomar halhade 

rikumda. muhtelif renkte kilat. 
Yukarda cin• ve mlktarlan eıld 8fJ• 3tnıDM tarihine rmıt

layan Sah flall aeat 14 de Puarldda ıatılacağıaclan llt•kWerJn 
% 15 1l1Yenme paralarlle birlikte Kabataıta Levazım ve MOba1aat 
Şabnlndekl ıabı Komiqoauna mlracaatlan. "4206,. 

• • 
ı - Paıabahçe Fabrika• lpa ıartoamul mucibince latan ahnacak 

"8000,, Ura muhammen bedelli yt11r aaanı6rl kapaL zarf 
uauWe ekalltmeye konulmuttur. 

2 - Şartuameler LeYazım ve MDbayaat Şubeal Alım Komia7onu .. 
dan bedelıiz olarak alınacaktır. 

3 - Ekılltme 20/8/935 tarihine mllladif Salı ıbl aaat 15 de 
Kabataıta Levazım ye Mllbayaat Şubeaindeld alım komfıyo
nunda yapılacaktır. 

4 _ Eksiltmeye srirecek olınlar ''600,. lira mu7alrkat ıtlYenme 
parau Yereceklerdir. 

5 _ F ınnl teklif namelerin ., resim, kroki, lzahname, kuUaaıı taU· 
matnameal ye teklif ,. ekılltmeden on ıDn ••ve) MOikirat 
Fabrikalar Şubeıin• imza mukabilinde YerilmHI llzund.r. 

6 _ Ekalltmeye girecekler ıartnamenin 30 uncu maddeıi mucibince 
yukarda yazıh ılln ve aaatten bir aaatteıı eYvel kapah zarf ~ar 
içindeki teklifaamelerl komisyon Reiıiae makbuz mukabilinde 
tevdi etmelidir. 

7 _ Kapah urflar içindeki teklifname ve teminat paralarına ait 
zarflar ıartnamede yazdı olduiu Teçhile ekailtnıe kanunuada· 
ki tarif ata tamamen muvafık olacakhr, .,3769,. 

MlllAylmla, Kara AD Ue, Te· 
klrdağh Hüseyin ile yapbğı srft· 
reılerin birkaçında mağlüp Ye 
bir çoiunda galip gelmiıtir. 

Rifat ıon aftnlerde tam kllo
ıunu kaybetmlı bir halde old~ 
ğundan haJfnden bir parça tiki· 
yetçldlr. Üç haftaya kadar arzu 
ettiği kiloyu buluraa baıta gtlrq· 
lere devam edecektir. 

Çoban Mehmedill 1afb a-Dreı 
yaptığı zaman onuala da mOte
addlt defalar Jrarıdapa Majııhah 
Rlfat Çoban Mehmet beııi 1encll, 
fakat bea daha çok oaa yendim. 
Birkaç defa da berabere kaldık· , 
de•ektedlr. 

1927 Haeıl Edlrnede yapılan 
bqpehlf Yaabk mlaabaka11D111 
madalyuını kaıanu Manisalı 
Rıfat bu mllıabakalarda Kara 
AIJ, Mlllylm Ye Pomalr Ahmetle 
de karıılqmıthr. 

Kendi klloıundan çok fazla 
olan b0tt1n bqpehllvanlarla ııra 

DördUncU Balkan GUretlerl 
Dördtıncll Balkan göreı mllaa• 

bakaları bu sone yine tehlrmlzde 
14 Eylülde batlıyacakhr. Balkan 
glireş şampiyonasının bu ıene dl• 
i•r ıen~lerden daha ehemmiyetli 
olacatı geçen bu mnsabakalara 
iftirak etmiyen Romanyalıların da 
sr•leceği haber verilmektedir. 

TOrk gUreı federasyonu ba 
mllnasebetle takımı Jlyıkile bazı,. 
layabUmek için Almanya Ye AYu• 
taryadın kuvvetli bir srftreı takımı 
ıetirecektir. Hu hazırlık mlisaha• 
kalan 24 Ağustoıta ıehrimfıd• 
bqbyacaktır. . 

Garbi Anedolude FDtbol 

Upk, 24 ( A. A. ) - Utak 
b3lgea1 R takımı pmpi7onu 
Simay ıpor ıosyeteal oldu. 

A. talomı ıampiyonluiuno da 
Gençler Birliği kazandı. B81ge 
Hnelik kontı'HI çok hararetli 
olmuıtur. 

Gizli Fuhuş Yapan Bir 
Ev Kapatıldı 

Zabıta, ıehrln göbeğinde geniı 
bir fuhut menbeı halinde çahf&ll 
bUyllk bir evi ve bu en ltleten· 
lerl cUrmOmeıhut halinde ya· 
kalamıttır. 

Bu eY, Kocam•tapafada San
caktar Hayreddin m.Wemnde 
Glmrllr ıokağındad1r. 

D8nme Fatma l1mlode, pollıçe 
mtıkerrer defalar kadınlan fuhp 
tııtik ve raadevlcWlk ıoçlarlle 
tuçll eclilmif olan ba kadının 
bu ıefer de latanbulua na•usla 
mahalleleri araıına 11fınarak 
faaliyete girlftlli Samatya polia 
merkezi tarafmdan haber ahamıı 

Çald•riıin Yeni Diyevi 
Atına, 24 (Ôzel) - Baıbakan 

Çaldaria ıuetecilere verdiği 
beyanatta Kral Jorj'ua ortaya 
koyduğu fUtlan doğru bulduğaaa 
ıöylemiftir. 

Almanyada Çellk Mllferll• 
larln Toplantlları Yaaak 

Bulin, 24 ( A. A. ) - Erfmt'te, 
çelik mijferlerln toplanbları menMD
diji ıibi bu kurumun lalformaa1111 
siymek H •limetinl taıımak da ya1ak 
etlilmittir• 

izci Toplanbsı Bitti 
V arıon, 24 ( A. A. ) - lıcllerla 

Spala toplantıaı din t6renJe kapatıl· 

mıştır. 

Yabancı memleket izcileri memle
ketlerine d8nmeğe ba1jlamış!ardır. 

iki Vapur Çarpıttı 
Sıı:n Frana· •ko, 24 ( A.A )- Ama· 

rlkan bandıralı Kalmar Yapura, San 
Fran•iıko'aun on mil açıjıada, Japon 
b_aJırah Kuyumaru Yakurile çarp·ı· 

tıtını blldiurek yı:rdua dilem· ıtir. 
Kalmar'ın tayfaları kurtarma •aot'al· 
larıoa ak • arılmıt'ardır. 

1 
cOrmllmeıbot halinde tutulahlJ. 
meleri için ev gece Ye güodllz 
taraısut altına ehnmııtır. 

Nihayet ervelki gece eYdt 
mDkellef, kadınlı erkekli bir cem 
l1lnl yapdclığıaı dayan zabıta 
memarlan eYin etrafında tertibat 
alnııılar Ye ıabaha kadar bekle
dikten ıonra erkenden bir yolu• 
au bularak eve girmek ıuretile 
Taziyeti teıbit etmitlerdir. 

Bu ••de dlSrt kadınla dart 
erkek vardır. Kadınlar, Fatma, 
MOkerrem, Emine, Hayriye lal~ 
lerindedlr. Emniyet Direkt~rlOi~ 
De sevkedllmiflerdlr. 

Görünmez Kaza 
Beyazltta Yahni kapan Ha~egl 

ıokak 11 No. da oturan Ye Hafız 
namlle tamnan biri tanıdıklarından 
Silivri kapıda oturan tekerci Ha· 
illin evine misafir gitmiıtir. Hafa 
biraz dinlendikten ıonra eY aahi
binin iateğiyle bahçedeki ku• 
JUDUD tahtalannı tamir et meğe 
baılamııbr. Bu sırada tahtalar
dan farLyan bir çfri Hafızın ga. 
süne ııçrıyarak yaralamııtır. Ya
ralı tedavi için Franaız hastane
ıine yatmlmııtar. 

rc'A~l(AJ) 
Müslaluar~ı , 

HUBUBATUNLA.91 
SIHHAT 

ve 
- HOkGmet icap eden tecl-o 

birlere nıOracaat kuıur etmiyor. 
BGyJe cemiyetler teıkll etmeten r 
~· Parlae adam g6ndermokten TAKVİM 

... -... ----· -··-·- 4 -·-----
KuvvıTJ 

Menbaıdat l 

ir falde hasıl olacağını zannet• 
lblyorum. Şayet bu fllrrlnlıde ıı· 
~r •derseniz, aize eakl Hariciye 
,_•ıın Aıım Beyle, ( •••• ) (2) Beyi 
"'"•iye ederim. 

Ce•abını vermfıtL 
[l] Bu zat timdi (150) ilklere 

Qla PERŞEMBE Hlsır 
81 Jl 99 TEMMUZ 93& 

Araltl ' 
Rumi lJSl 

ti a.1t1llabar UM Temam 12 

•• kıt ı ... ı Vaıat Yakıt Eaaal Vaaat -GllMt 9 16 . " ...... u- lfN 

Otı- '" ıı • Yaa.. 1 53 21 r1 . ... 16 11 &aııü 7 07 2 41 

Tepeb••• 
Belediye bahçeaiode 

25 P..,9e111be: 26 Cuma 
27 Cuaaaten, 28 Paur 

... tt akıamlan 
Hat 21 de 

DEL 1 
DOLU 

Operet a Perde 

Beaıell, lataabat, ~· tramwa~ vardar • 

Yeni Netrlyat: 
Yeni Adam - Her hafta 

muntazaman terbiyed lımail Hak· 
lo Baltacı oğlu tarafından çıkan· 
lan bu klilttlr, ıan'at Ye edebiyat 
mecmuasının 82 ir.ci sayısı ıenğin 
müoderecatla çıkmıştır. 

K QltUr - b:mirde çıkan bu 
fik:r ~ e kültür mecmuasının 40 ıncı 
aa;ıı.ı çıkmışhr. 



Biat Denizlerinde 

Safer Reisin 
Mektubunu 

Ayas Pafll, ha
ıırce vap1ı k gClıter· 
mek iıtedi: 

- Öyle bir 
gOn geJlrae biç· 
dütOnmem. YO· 
:ıOncCl otluma (Ad
ıız ) dirim. 

Bir taribçly• 
bundan gözel çe· 
vap verilemezdi. 
Lutfl Pata, ıHzdelll 
focelifi hemen kav• 
ramıı olmakla be· 
raber cahil bir a· 
damın kendini 
16nmlt, yenebilmit 
olmasına dayana· 
madı: 

- TGrk tOre· 
ııinde, dedi, adıı:ıı 
lar ortanca ço· 
cuklardır. En kO· 
çük çocuk o. 

Tlrkle Yazan: 
M. Turhan 

Piri Reli- Murat Reia - Hadım Süleyman 

Adamı, Bahadir Şahın 
Ayas Paşaya Verdi •• 

::--. 

\ 
.. t . 

• Son Posta • 
lataııbul getir n para 

BOFISASI 
24 • 7 - 1935 

TUrk Devlet Borçlar1 
Lira L\ra 

~6715 T.B, J 17,9511 '-'0ffa.ıılneB. ~1,50 
~- 7,5 T, B. ll 26,30 Dahllt lıtlkras 94,50 

% 7,S T. B. 111 26,70 

Devlet Demlryolları Borçları 
Lira Llra 

Eriarrf 95,00 il Anadolu MU. 45,70 
SınıErzuru• 95,50 A. H. % 60 25,lltl 
Anadolulvell 45,0!I " H. cı. 100 42,60 

Soayeteler Eshamı 

fı. 8. Mil, 

,, " Hl. 
• ,, Name 
MerkeaB. D 

Lira 
90 

9,SO 
9,50 

58,00 

lıt. TramnJ 
Bom on ti 
Teri.o• 
A. Çimento 

Lira 
28,00 
8,00 

u,,o 
10,10 

lıterlla 
J, FrHgı 

Çekler 
Krı. 

o~s.aı> il Liret 
ı:J,06 Dolar 

1 T. L. için 
ıo,0135 
ı,9882 

20 F.Fnngı 
1 Dolar 
1 l.terllD 

20 Liret 

Nakit 
Krı. 

169,00 
126,00 
620 
19' 

1 Mark 
20 Drahmi 
20 Leva 
2tl Ley 

Borsa Dıtı nda 
L. K. 

. 
Krı. ., 

24,SO 
2• 
u 

L. K. 
Kredi Fonılya Mllbadll Boa. 76 
1886 ıeneıl 176 Gayri. ,, 17,25 

Altın 9,30 
MecldJye 52,50 

1901 ,, 8S 
1911 " 82 

Parla Borsası 

j 

F. Fr. ~. Fr. i 
O/o 7,~T. borcu 310 il Do!ar l~,11 ' Mogullarda Ot- ~--= ....-:: ~ ------- ..,-~---

çiklndir. İyi bir tarlho\ olan Lütfi Paıa gevrek, ge"Yrek güldü 
Ayas Paıa, omuzlarını sllkth yükQ biaim ıırtımııut devirip kendi 
- Benim adınzda Oımanh tDre• uaaktan mı bakar? 
sini uymuı oluruz. Karakurumda, - Nuıl olur devletli n:ılr. Slıl 

Horuenda yaıamıyoruzld eıkl TOreye 1urduna çatıran bir hükümdarın slae 
batlı kalalım. (1) dört elle ıarılacatında kuıku nr 

Ye yG:ıOoO GQcerat elçlıln• mıdır? 
çevirdh - Otlum. HOkümdar deditla di 

- Şimdi Hn söyle bakalım. Bura1a bir adamdır. Bugiln var in yarın 
niçin geldin, ınketlu Hlnk&rdan yoktu,. Bl:ılm Hint iline gldltlml.ıe 
dileğin n•? kadar BahAdir Şahın 1at kalacatına 

Safer Relıln adamı, Bab&dlr Şahın •tinde ıenet mi nr?, Ya 6lür1e? 
7olladıtı mektupta herı•rln raııla Elçi blraa ıaıudf, ne di1eceflnl 
oldutunu söyledikten ıoara kendl blrdH ke1tirdl, ilzGotGlG bir dGştınce 
flkrlnl de anlattu geçi rdl, ıoara kendi al toplayarak 

- Hint 111, ne lrana btazer, 
cevap Yerdi ı 

- Allabıa takdirine boyun etmek 
ger•lr. ea,ı• bir fey eluraa ne yapı
lacafını ıiı daıananonaı. 

lıterlln 74,9!J Oı. Banka1& 277 

l'-- - - - -- j 

Liretin Vaziyeti Biraz DUzeldl 
Kambi10 boraaaında liret vaziye• 

tlnhı dOtGklO§"il d«ıvam etmektedir. 
ltalya hDkOmetiniıı aldıj'ı tedbirler 
liretin Ya:ıiyetlnl dO:ıoltmek lç\a blraı 
faydalı olmuıtur, fakat bu, okadar 
mühim bir detitikllk detlldir, Bir gOn 
evnl liretin kapanıt fiatı 10,20 idi. 
Dila bu flat 10,05 e yQkaelmiıtir. 
Aradaki fark 15 santim •ibl ehemmi
yet•la bir farktır, 

ltalya hilkumetl liret kartıhtı olan 
altınları kaldırmııtır. Bunlar& ltalya • 
Habef harbi ınHraflarına tahıl• 
etmiıtlr. BorHcıların fikrine g5rı 

liret karıılıtı olan altını., yerine 
gıtlrllmedikçe IJret Parlı ve fıtanbul 
boraalaranda Hkl durumunu bula· 
mıyacaktır. 

Liretin karııhfa olan altınların 
kaldırılmıı olmaıı kldar ltalyan bQt. 
ÇHlndekl 4 mllyo liretlik açık ta bu 
dGtUklGfQn Hbeplerl ara11ndadır. ................ ·-·-······-·· ............................ . 

ne Turana, orada çakıldan çok elmas, 
kumdan artak altın nr. Kut yunJında 
avuç avuç :ıUmrOt bulunur, balıkların 
karnından fındık kadar lncU•r çakar. 
lıte bu kutlu rurda ıf mdl Porteklı 
krala el uutıyor. Herlfln ajderba rlbi 
gemilirl Hlad sularında dolaııror. 
Papaaları da saman altından •• rl· 
rlltüp duruyor. Çok ge9mes. eraları 

bu karalan ellne fJ•çer, Bl&lm ıultaıu. 
mıı bu tehlikeyi Hıı:dt_ ıl:ıleıln kuca• 
fınıza ahlmayı gerekli buldu. ŞnketH 
hü'lk&rın kolu üzerinden, istene Hint 
elini de kAflr ellnden kurtarır. 

- Uçuruma atıldıktan ıonra kur• 
tulmıya çahımak alıklara 1akaıır. Biı, 
atacafımı• ber adımı tartaa adamlarıı. 
Y okıa ınketll htlnk&rın ekme ti 
•HıGmilH diılmlH durur. Sizinle de, 
bir alııverlı yapar gibi, çekife çıldıe 
paıı:arlık etmek l•terl:ı. Herıe1den 
6nee de Bahi.dir Şahın baıına bir 
kaza gtllrH oaun yerine geçecek IÖll eri kHlldiklerlal bUIJorduk, Jalnıı 

itin Hkat bir tarafı Yar. Mu•tafa da 

Ayaapafa kitap 1atırla11 Oıerlnde 
dolaıarak yorulmamıı, fakat çoll 
ıııklı yaradılmıı olan g8zlerinl elçinin 
üzerine dlktl ı 

adamın blıt yar olup olmıracafını ' 
asalamak dllerlı. Sen bisl aydınlatabilir Safer de kaçak TUrklerdlr. ŞnketlQ 
lmıio ?.. hGak&ra kartı gellp aınırımııı:ı eııp 

El~l yine bocaladı, dOıUnmey• ıuuımuılardır. Yaptıkları itler, boı 
daldı, Kendiıl Bahldlr Şahı temıll yere döktükleri kanların heeabıa.1 he. 
eder glSrilnmekle beraber hakikatte nDı nrmemiılerdir. Bu hHap görDl-
Safer Relıla adamı idi. Lakin bunu medikçe onları ıatlam bir ayakkabı 
açıla vuramazdı, yururaa kubbealtı sayıp kartımın almak elJmlzdea 
vezlrlerlnln blıbGtOa ltkllleneeeklerl gelmeı. Hele onların •ö.ıUne uyup 
belli idi. Buaunla beraber omuzuna sefer açmak hatırımızdan bile ge~meı. 

Loza.n Günü , ... 
•• 

Dün, Universitede Ve 
Halkevlerinde Kutlulandı 

[ Baıtarafı 1 inci ylade J 
rJne bayram gUnll olarak aldılar. 
Her yıl burada bugünü kutlulu• 
yorlar. Ben ilk olarak, geçen yıl 
bu tUrende bulunabJldfm. Üniver
site çabıı altında, ilk ıözlerlm 
Lozana restladı. Bunu bir uğur 
ıayarım. O gllndenberi uzun •• 
oldukça verimli bir çalııma yıla 
i'eçlrdfk. Bu yılın sonunda burada 
buluımayı bize temin eden genç 
hukukçularımıza teşekkür ederek 
bu toplanhyı açıyorum. ,. 

Bundan sonra Lozam genel 
bakımdan ·tetkik ederek, aekiz ay 
ıUren Lozan konferansını iki saf· 
hada mUtaJea etti. Ve dedi ki: 

Birinci safha AtatUrkUn Ana• 
doluya ayak basmaılle baılar ve 
Uç buçuk yıl aUrer. Tarihin en 
güç ıafbalan arasında baıhyan 
bu ene, yine tarihin tanıdığı bil· 
yUk zaferlerden biri ile biter. Ben 
bu ıonucu yaratan AtatllrkU, ıöz• 
!erimin batında minnet ve saygı 
ile anıyorum. ,, 

" Loıan konferansınıo ıeklı 
ay ıUrmesinln &ebebi iki tarafın 
fikirlerinin taban tııbana ııt ol• 
masıdır. 

Burada ç6zUlmesl gerekli en 
önemli lf, şu idi: Yeni Türkiye, 
Osmanh imperatorluğunda! olduğu 
gibi, başkaları için yaıayan bir 
devlet mi, yokaa kendi için yaşı• 
yan bir devlet mi olacak. 

Ecnebi devletler, TUrklyedekl 
hlkfmiyetlerlnl, ne pahasına olur• 
sa olsun idame etmek flkrlle 
gelmlılerdl. Bunlarla çarpııan 
Türk fikri lae kayıtsız, ıartaız bir 
uluı hakimiyetinin elde edilmeal 
Hasma dayamyordu, 

Nihayet OstDolllğU lsbat eden 
Türk fikri memlekete, fıtenllen 
ıeyl getlrmlıtlr. 

Bu ıözlerimln, bir önemi eh 
ıuradan gelirken; Bui'UD, ilk ka• 
pltUIAsyonun verildiği yılın, tam 
dört yU:ıllncD yılıdır. 

Tarihin bu yokıulluğunu, in• 
önünde kılıçla, Lozanda da kafa· 
ılle parçalıyan ismet lnönUoe 
minnet ve ıUkranlarımızı tekrar
lamayı borç bilirim. Sözlerime 
Iımet lnönünUn ıözile son veri· 
yorum: 

(Lozan bUyUk bir tarihin bir 
yaprağıdir. Onu yaratana olan 
bağİılıtımız ebedidir.) 

Rektörden ıonra Profesör 

Şükrü Baban, Loıanl ekonomik 
yönden etllt etmeğe çalıomıttır. 

ŞUkrll Babandarı aonra l-foku• 
kun bu sene mezunlarından Bayan 
Muzaffer heyecanh baıı ıöz:ler 
söylemlı ve bu arada ( Biz bura· 
da yalnız, Loıanı anarak 1evla
miyoruz, o gOnU babrhyarak, dı 
verim yolundaki inancımızın kuY• 
vetinl haykırmak lıtiyoruz ) dr 

miwtir. 
Bayan Muzafferden sonra, y .. 

ne hukukun bu Hnekl mezunla• 
rından Ham Rufat Onat ıöz ala• 
rak, Lozan hakkında gUzel ıöı• 
ler ıöyledl ve ıGılerlnl ( Lozao, 
kılıçla ba,layan uluaal ıavafLD, 
alyasa ile devamıdır. ) COmle1ll• 
formüle etti. 

Bundan sonra da BUlent Eraeo, 
alkıılarla yUkıelen bir ılSyle'f yr ' 

rerek Lozanın ehemmlyetlndeD 
heyecanla bahHttl. 

Üniverıitıde yapılan bu tö
renden sonra gençler, otomobil .. 
lerle Takılm aoıt1na giderek, 
AtatUrk heykeline törenle, bUyllk 
bir çelenk koydular. 

Bundan sonra, Hukuk Talebe 
Birliğinden Kerim Alyot, Halil 
Rufat, Bülent Ersen •• Nurullah• 
dan mUteıekkll bir heyet Atatürk• 
tazimlerini biJdirmek Osere Dol· 
ma bahçe sarayına gitti. 

Giden hey' et bat sekreter 
tarafmdan kabul .,dildi. 

Çok btlyUk bir lçlllde yapıla• 
bu tören bu suretle ıon buldu. 

Halkevlerlnde ı 
Lozan aOnU mDnaHbetlle düD 

lıtanbul ve Beyoğlu Halkevlerlnde 
de tllrenler yapalmıı Ye Lozaa 
gUnll kutlulanmııtlr. Ayrıca ıaat 
21 de Alayköıktlnde bir de mU• 
aamere verilmlttir. 

AkıamUıtU radyoda, Nurullah 
tarafındaa bir de ıöylev veril· 
mittir • 

............... ····------------
( Toplantller, D•v•tle;-) 

Klm•ealz Çocuklara Yar• 
dım için 

Çocuk Ealrgeme Kurumu Beyazıt 

Nahiyeal Kolu tarafından 10 Atuıto• 
cumartesi gllnO. Gülbaae parkında 

alafranga k11mında yok.ul Ye yar• 
dıma mulataç ~ocuklar menfaati•• 
bir .Unnıt dCliGDI tertlp edllmlttlr. 

- ŞevketlG HilnkArın kolu uzun• 
dur, kılıcı kasklndir, atı yDtrDktOr. 
14kia kulağı da deliktir. Hlat ellnde 
değil Çinmaçinde olan bltıD feylerl 
bile duyar, iıitlr. Onun itin biz, lı· 
tanbulda oturup Hindlıtanda ı•te• 
Yak'aları uyrederlı:. Dahidir Şahın 

da salt Porteki.ılilerdtn defli, Bablr 
oğlundan da ürktntona biliyoruz. 
Demek ki oraya llgllenirHk hem 
denlıde, hem kuada çarpııaca
ğıı.. Siıln ıultıı.nımıı: bu durumda 
blze yardım edebilir mi? YokH 

aldıtı iti 171 bl' •onunca batlayabiJ. Sea, boj bulunup bOyflk 

::~e~~·~ .. sk-::~ :a~~!:n~Oce:::a~~:~ ~:r::· ReiılBa~~ar::ttun, k~:;:~-·~1i: Müfettiş Namzetliği ve Şef Namzetliğ' 
da itte gerekleılyordu. ıuçluyu Hayreddin Paıaya ben.ı.ttin. t ı h 

Elıt bir ha11i yutkunduktan ıonra Hemen fikrini detlttirmellel11. ÇünkO çin Müsabaka mti anı 
karıaaındakl anadan doğma diplomat iklıl ara1ında Akdenlzden daha g•niı 
;.~~~rlu~:ın~~:::.k için ortalama bir blr ayrılık var. Barbuoı Paıa CHayirl Tür kiye Ziraat Bankasından: 

aavaı J•pıp aldı, ıevketll HlnkAra 
- BahAdir Şab, ded&, ~ezirl ruml· 1 - Bankamıza mU1abaka ile (5) mUf~ttlı namzedi •• (5) ıef 

ı kı l l b yerdi. Safer Reb, içine 11tındıfı 
n n avuz uti e u fte glrlttl, onun• namzedi almacaktır. 
le konUfllp anlatarak beni buraya tllkeyl almak için blıl ayağına çağa· 
yolladı. Rumlnln sHzü de GDcerat rıyor. Belki de bu it oluraa oranın 2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 aiuetoı 935 tarihinde An· 

(l) Ad11ıhk, eald TGrklerlo içtimai nlkulnde Bah&dir Şah kadar da ge• Beylitini kendine nrdlrm•11 kuruyor. kara, Iatanbul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imtihanda 
in ellklerllıld •• bir ti r. ( fh ) d B Onunla Barbaros ııaaıl bir olur, bir k l U d 1 1 'l k il A k c v .. • ır, u.. çer dedifiniz wibl bir terallk olur da azanan ar ge f ve önüş yo para arı ven me suret e n araya 
•ter1 mir!• u.ulll,. de denebJJlr, bu uaule tutulur ?. 
göre bir babaaııa mlraaı bUJUk .. kD .. ak bOkOmdar 610rH onun açtığı yolu get!rilerek tifabl bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda 

• 6 ı ı ı k t t 1 Safer Reiıln adamı timdi Hpaarı d 
evllt araaıada pa1la1ılırdı, tarlalar, ev, en Y z r rum yene açı u ar Ye • H da kazananlar an beıl 140 lira aylıkla müfettlı namıetliğine ve 
kllçUk <>iula kahp atlar, bUyllk kardeılerln elinden weleo yardımı yapar. keallmitti. Dlal dlıd ter diSkUyordu. 
yiğit, atılgan olanlarına, koywılu rlıı• bil· Ayaa pata 2'6.ılerlnl biras daha çankO kendi de Yemenden kaçan vı diğer beşi de (130) lira aylıkla şef namzetliğine tayin oluD\ırlar. 
rllk kardeılerla ae .. ıılerloe verlllrdı, Or- ıüadU, ağır ağır ıordu. Gilceratta ya,ayan Türklerdendi. 3 - Müffettlı namzetleri iki sene stajdan ıonra Mllfettiıllk 
tanca1a "1• ortancalar• birer atla birer - Bu ruml kim? TGrk mO? Ayas Paıanın hayli ukimiı henpları ehllyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 Ura aylıkla mUfettİf'" 
lulınçtaa baıka blrı•Y yerHmezdl, lıte bu d 1 S f R · 1 d 1 e),.i itin crerçeAfni artık anlattı : 1 e almuı, a er eı• n •ti , ken- llgv e aeçirlleceklerdlr. ortancalar, mlraı pa1la1ddıktu ıonra ad· • • • • 
ııdaşarak baba ocaiını n baba yurdun• - Rumi Safer Reiıtlr. Mustafa dinin hayataaa tehlikeye koyuyordu. Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıthrılacak olan 
bırakıp kendll ı bt d bl 1 d Beyle bı"rlfkte o"' beı yıl ıt Zil ÇClnkO o Gücoratta, kendisi latan-. 

er 
0

• r a .,. r ur • unce • ııf namzetleri iH bir senellk ıtaj0larının aonunda ehlivet imtihanına 
bulmak lçla uzak 1erler atarlardı, TUrk beyttea Gtıcerata 1reçmlıtl. Muıtafa bulda, hem de kubbealhnda bulunu• 
hlyeleıkllne, de.tanla •ı•r göre aduıı:l•ltaa Bey Surat nlkealne vali yapıldı, Safer yordu. Blr klçGk ııaret, kelJHiniıa ılrecokler ve kazananlar terfi ettirileceklerdir. 
genç, aıı: 1rlder, uıı l'lder, dere t•p• dllll Relı de veı.lr olup Abmet&batta kaldı. kopmasına . reterdl. 4 - Mllsabakalara gireblJmek için ( .ııiyasai bilgiler ) veya 
1rlder, kendi uluıuaun çenberl dııında ilk, k T 1 
rutladığı tarla ıOren kadının yanına nrırı Bahldir Şahı kandıran, haı:ineJerinl El.ıi tıte bu düıllnce ile sanaldı, ( YUkıe icaret ve ktıaat ) okulasından veyahut Hukuk FakU:te-
•Anam ot,, der, Kadın raııı oluna kalır, Mekkeye n beni de buraya yoUatan için lçln titredi ve kekeledi ı ılnden veya bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden 
Ak.fam Uıta tarla aahlbJ erkek r•llace oaa Safer Rei•tlr. O, Güceratı ıevketlu - Safer Refı, yapmak latedltl diplomalı bulunmak gerektir. 
lla "Ataın ol,, der, O da (peki) dene bu bil kA k k k ı 1 B hl 1 b" A 1 t 
yeni ana babadan bir ad ııter n ba adla n ra peı eı çe me ıt 1or. ar· amet • Hçunu 4 •

1
' a acafınt umu• 5 - imtihan programını ve sair ıartları gösteren iıahnameler 

baro• Paıanan Ce:ıayirl rahmetll Ya· yor. GQceratı ıevketll HUnkAra ka· 
7enl bir hayata girer, •uı Hana eundu"'u ~bl 1 •aadıramuıa bile Mekkere 1ollattııı.1 Ankara, lstanbul ve fzmlr Ziraat Bankalarandan elde edilebilir. 

Bu adıııı:lardan birçok kahramanlar J•• .. • ıs• "' a 
tiımı1tır, Birçok hllkümdarlar ve cenk eri.. Ayaspata ikinci ve Uçilncli vesir· haslaeler onuıa gClnahını batııtatma- 6 - istekliler Aranılan belgeleri bir mektupla birlikte en 
ri de •adıu:,. llkabıaı kıvanç duyarak tqı· lerln yllzClne bakt~, aoara elç:ye cevap hdır. Bir defli, üç aavaı yap1aaıı 0 ton 26/7 /935 Cuma i'Ünll akıamına kadar Ankara Ziraat Bankası 
mıılardır, Harıı:em Şahlar devletini kıaran dl ( d i d ı 1 
KudbUddln Mehmedio oğlu adıız, 0 hO.kUm. ver ' haaine er eter n e gan met ede Teftit Heyeti MlldUrlOtUne ıöndırmek veya Yermek ıuretlle mü• 
d 1 d bl 'cllr - Bl:ı de b8yle oranlamıtblc. edemeuinlı. 

3 
S 
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Yerli Mallar Sergisindeki 

YALNIZ IBNÇ 
KIZLAB iÇiN 1 RA DYOLIN ve GRIPiN 

pavigonunu henüz görmediniz mi ? 
( Sirk ) le de · Brd6il•lz cebinde• •lr kalem çakardı. Ga· 
te b r 1 h zeteyl dir.iae koyarak bana ıö .. 

r iyeli vahşi bay\'anlann .. lerecek bir ıurett• 111 ke.llmelerl 
•ea hepsi de, ( Hay•anat hah- yumıya baflaclı : 
lelerf ) nden pek klçltk iken ( A iki g6zDm 1. Bende11isden 

r 

t00.000 kitinin 

llanırlar, ve terbiye edilirler. lıte niçin bu kadar içtinap ıdiyor-
"~•lrler de, ancak iyi mohltJerde 9UnUZ. Her laaldı iatlkrah edil .. 
dorınu, Ye yumuıak ellerde ter- cek bir adam değilim. Y almı 
hlye ol•nmuf)a?"aa, lıtenilen ıekle olduğunuzu ıördOm. Bir k aa: 
lokulahilirler. Fakat bu mahliiklar size karı• k~bl~de b:yo .. 

1 
' 

ile kadar muti ve ne kadar muniı muhabbet bıuettim. eyog una 
1Ör6 kadar beraberce çıksak, ıBylece 
bir nOrlerae görUnıDnler; yine felekten bfr ,an çalıak, aoaba 
L._,. itin gelir, JRradı:ıtlanndaki naaı} clur 1] 
~U aösterirler. Onun için Birdenbire kanım bqıma 11r 
i~ erkeğin çenesini okşarken radı. içimde; hemen yerimden 

dauna ihtiyatlı bulununuz. Nttrmln farlamak, ıu herifi tokatlamak için 
•Uerlaizln, ıert ve keıkin ditl•r dayawlmaz bir hiı kaynadı. Fakat 
•rı1111da at kanlara boyanmak bu hareketim, beni bltlhı ••Pı; 
lbttnııli olduğuna, her an aklınız- lıallnna rezil •• rllıYay etm 
da tllt olacaktı. 

unuz. Derin derin bir (llhaYle) daha 
,,,. çektim. Baııma bhbllton penc .. 

• Şq notlan okurken, laocamwn reden tarafa çevirdim. Artık ~u 
not ettirmediği • bazı ( hoaull lstlıkal karıııında bu herlfın 

lbıluaıat)ı da habrlalDlfblll. Biraz herhalde ric'at edeceğini tabada 
l•nft nefea alınıfbm. Şlmdl ettim. Fakat ne gezer? 
Len, btıttın bu bllgilerfmf • tıpkı, Herif gazeteyi bDsbtıtnn ban• 
bir valıfl ha,qa a•ebbiaiaia dojru gerdi. Stırtlhıe ıllrtDoe, 
~ • lrırba ·w Jmllaaacalr, tamamile J•nıma geldi. Adeta 
.. O ~ 11 k vücudu y0cudllm• eni konu temaa lllb iner Beyi ıslaha uğraşaca • etmekte ldL 

• Derhal wazlyotiml dejiıtirdim. 
E•Yell kocam Ömer Beyin Adeta oaa kartı cephe alır bir 

tliaal •• aevbd ta7ln etmek lizım yazlyete ıeldfm, çaatamı açtım, 
ltliyordu. Acaba ita aclua • ıa kalemi çıkardım. Muallim Anna• 
'°tlaıda dlzWp dakillu • •kek• daa plea aoa mektup zarfmm 
~ hangi ıınıfına menıup bu- arkaaına ıu ıahrları 7azmıya 
'"llUyordu?. baıladunz 

Alb günde 
ziyaret ederek Sergi hedigeıi aldığı bu pavlgonda 

itte buna ta,ta etmek, laaylıca ( Dtla1acla o kadar budala 
lbll '- Yal t d erkekler Yar ki, kendilerinden 

f•lll bir itti. nıı or a a kadmları nefret ettirirler. Dlln· h.İiı bir ... u. fise çarpaa 
....__ -, ..... _ o da bu adamın yada, acaba akh baflDda 1 .. 
~ ·-·-- bir kadın taaavvur edllirml ki, HalbRn 7iisAde 9D9 UDYUD kulolandLığı ldltNmacaaa ve hbrap dlndGlrioi iRliçlariarpaıındiaNen çok tanınan '~' l•Y• karp) &til&eıtliil kabl• •udala bir laeri.fia .. ıeldlde izhar 
li1etten lbanttl. ettiği blalere m•vafılc bir cevap 

Burada (he11ey) diyorum. veraio. Her hareketinden lfren~ 
Çe.1ı, ı...0s oaa layıkUe tahlil bir terbfyealzllk akan erkeklere in otomatik makinelerle el değmede~ na&ıl gapıldıjı gö&terllmektedir. · 
•ı...ye nklt balamadıtı• lçla yerilecek ceyap, gayet kıadar. J 
'tilauadald temayDllerfn (ha1enl- o da, yapurun knprtıye yanaıtığı R AD y o L N Paviyonunu gezmek için acele ediniz. 
ta) IDı, yokıa ( .. yyilta) mı tema• ıaman belll olacakbr.] 
1111 •ttlğlni IAyıkll• bilemiyorum. Herifin yftzlln• bakmadığım • • 

itte, bugttndeo itibaren artık için ıurabaın ne hale ıfrdiğlnl :::::;:;;::::::::===-m::::ıı::ı:=-=:~-----------------iiiiiiiiiiiiilliilllililliiii 
S. ala b b ıöremlyordum. Fakat, ellerinin •--------- _. 
l ç rı ııvamak, u ite aı· -• dlzlerlain hareketlerinden, bir ..ıııll 
-ak lAzımgeliyordu. ... .-.. • • ç k tı bı ,.,k.a1ık devre.ı ı•çırdiğinı &111e- Olçü uzerıne 

1 •tin.. Hem de ço çe D r d. d Fenni Kasık Bag ... ları 
,, alrlıtlm. Hemen, Allah ene•· ıyTebd:dım derhal tesirini göll" 
lllnıı hayı I Mı'de, barsak, böbrek 

r ey eye. terdi. Herif ••Yeli yavq yaY•f dütkünlüğüne 
• 17 Eylt11 • kaya kaya kendini çoktL Sonra 

Bugon Ômer Beyi• yazıhane• da, gazeteaial kapayarak birden- Fılllll 
•1-cle buh11acalr, ve oradan da bire defolup gitU. Hattı, ..ıonu Konalar. 
•lcrabalardan bir kaçını dolap· bil• terkettl. lstiyenlere ölç~ 
~tun. ikiye doğru Kadıköy• Köprlly• çıktıtamız ıaman,. ben tarifesi gönderıbı 

Tlirk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi 1 etmiıtir. 

19.cu Tertip 4. cU K•tlde 11 Aiuatoa 935 dedir. 

Boyok ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. ~ vapura bı ... -:. bir köıeye bu herife lıe yapabilecektim?. EmlnönU 
ı_ı, ~ T bil hi ÇUnk• b•yle bir İzmir eokşğı Ayr1ca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle Çt"llmİftim. Bir az .onra yamma 8 ç... u u Tel. 20219 

'-taba•• temiz bir adam ıeldL ahlikıı:ıla mUcadeleye girişmek, ( 20.000) liralık mllklfat varclar-. 

~ ~ be~myara~~m~n~kuuk~ ZAHARYA ,1~~~~~=~~~~=~~============1 hatça yerlqli. Evveli yaa Sonra da lsmlmhı etrafında belki Oreopulos · Afyon Tapu MUdUrlUIUndenı 
16ıle beni ılizdn. Sonra, derin de bir gOrtllttl haaal olacaktL Taklitçilerd8fl Afyoouo IIarnidiye mahalle1indtm aağı 
dtrtn içini çektL Herifin makıa- Be• ancak, b6yl• ablak11a saktnlRIZ. yol eolu avnloe ıatı halen Yörük 
da111 derhal anladım. Baıımı çe- d•mların aynı zamanda korkak • Abdullah arka11 ev .. ıoe Muharrem 
\tire •- ..a. ... - L-Jr... 8 

- halen Yörük Abdullah önü yol ile re. pencenclen ...,-. • .,. da olduklarını tahmin ettijlm için di 
• ki mabdu* evvelce hane tim araanın 

•Ja bqladım. Herif, (çtln her~• böyle bir ıöz dağı yermek s t ı k 325 T. evvel güolemeo 79 ıayılı belge 
hafk. tabir baJemıyorum) ya•aı ıuretile bu kfiıtahça tecavbdea ,.. a 1 1 ile 111111 Abdullah kızı Zenciye Emine 
,.__ .... blad bir ete çakarda. • 1 kadının 816 yıbnda ve as madeni lira --. _. en ıaz ııyrılmak lıtemııt m. 
Cazetellia ısa)falanaı çeYinaek M...ıe, herifdl defolup git· Gayet l1i bir halde Ye en mukabilinde Bay Ruim •ti Oımaıa 
L-1l ..!!-..:. • • fak b h4 km Nazmiyeye ıatap timdi1e kadar 
....._•elile ikide birde ~ıı•• meal:• kapanmlfb. at 0 

•· birinci ne•'lnden J&ram kuyruklu Nazmlyeoin ta1&rrufunda olduğu bah· 
"cu ile koluma dokunmaya clln zilulimde bir muhakeme piyano ( Bab1 Braadwood ) ıile 1615 •ayılı kanuna göre teeoili 
laaılada. uya~dır•ıtb. Filhakika Ömer Bey, markalı lnıiliz mefn11atı, aa!on, iıteailmektedir. T~samd ıeltebinia 

Derhal oradan kalkmak. bqb kaba saba bir adamdı. Fakat yatak odalan, bOyOk apartıman araıtırılmaıı için 18-8-935 pal Hat 
. )ere oturmak i..in etrafa gk lıi olmazıa, kılbincle bir ıafhk 1 ktı T l f 

2 
2nl\ ikide mahalllne tapu memuru yollana-

t-ıdl d. . ". i ur oka- ••ç temidlk yardı. Uzanca tiren eıyaı ıab ı r. e e on: loJUV oaJıadao iddia •• warruf •• aaiı ıu-
da '~-ıun. Akaı alb "k. ~1 lr bile Napoli • )atan bul yolculupnda, retle bir hak iıteyen Tarıa kararlaıao 

r .. abahkb ki, bir ı.-. ne tle bqka bir ketif güoU. yerinde hazır bulwımalan 
hl lralmamııb. içimden bir (il- ne baaa ve D ilk bl tqluahk D A KUTiEL yeya daha enel Afyon tapa dlrek-
lıav!e) çektim. Köşeye tamamen katlına, ea k tı.ç r r. • törlüfüoe mlraoaat eboeleri ilan 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONlM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALllil 
Llmu Haa, T elefoaı Rst998 

iZMiR SURAT YOLU 
A K S U Yapuru ••r haf. 

ta PERŞEMBE 1Dnleri nat 
16 da Iatanbu:dan IZMIRE ve 
PAZAR gtıalerl de IZMIR'deo 
lıt•nbula kalkar. 

MERSiN YOLU 
SADIKZADE vapuru 23 

Temmuz PAZAM 1aat 10 da 
Mersine kadar. 

-l>tızGlerek bu temasların arka11nı bile yapmamıt Karaköy Topçular caddHi No. 33 olunur. 
ke k . h 'f ( Ark•• Ya~ ıeeeeeıeeıeıeeeıeıeııeeııııııeeıeııee••••••••••••ıeeeeıı••••••eeeeıeıeeeıeeıeı••••••••••••• 
.. •nıe ııte-dim. O zaman erı •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••"••••• · ı de· 

Yerli Mallar Sergı• n • 

P V Pavlyonunu ziyaret ederken PERTEV 
ERTE hatırlayınız ki henüz yorU 

mah yok iken 

flnıaaı 
kendini 

tamttanmftL KREM PERTEV Türldyeaio en eald oldutu 
kadar en çok beğenilen 

e e& çonlc ara nan 

GUzalltk :ve e•nçlik tı~sımıdır. 



iş Bankası K~mbara ikramiylerini , liradan 

• liraya çıkararak bir misli arttırdı! -
1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lira ilk ikramiyelerden 
maada: Şubat, Haziran, Temmuz, Eyhil ve Birincikinun aylarının 
ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur' alarla 
"her biri ikişer bin liralık,, fevkalide ikramiyeler verilecektir. 
(Bu ikramiyeli kur'alara ittirak için de kumbara sahiplerinin asgari Yirmi beş lira biriktirmi9 olmaları lizımdır.) 

A 
p 

HÜKOMl!TIN VE D ... T BÜYÜK MiLLi SANKANIN 
1,000,000 LiRA iLE SIRMA YE•Iam iŞTiRAK ETTIGI = 

ADAPAZARI 

TÜRK TiCARET BAN KASl'na 
ratırmakla = 

Her ag başında 
Muntazam irat 

' Almaktadırlar. 
. 

D 1 K B A T : Irat ıablpları, Adapazarı Tiril Ticaret 
Bankasına J&tlrdıkları vadeli . mevduatın faizlerini, her 
ayın blrlaol gtlal Baakanm diledikleri şubesinden 
alabllmellte, ba gibi paralar için meccanen havale 

• 

verebilmektedirler. 

fra~ hıça<jını 
KULLAN HADIM 

ELıt:KTRIK _ 
CEP VANTILATORÜ 

D'AİMON 
Pillerlr.ln en ıoo icada. · 
Kullanıılı Ye tık ve ucuz. 

~ab,_yerl: 

J. Dekalo Ye Şki, Tahtakale No. 10 
ANKARA ı Sof• zade Mehmet Emin, 1 . 

REVUEs.atı ... 
en dakik, en hUUI, en aon modeller • 

BEVOÖLU'nda ~ MISIRU. l•tlltl&l OaddMı 889 

O A LATA 'da: SAATCI MBVER TUneı CaddMı 20 

fSTANBUL'da t A. ICEŞl(JVAN. 811rı.n ti-
Veni O.mi Cadd .. ı 4 

ANKARA'd• rRIZA TEVFiK, 8anıcaıar Oadele91 a 

Umumi oeoo•u : l•tanbuı, Baho• Kapı, T•t Han ıııı Telero,. tCll884 

. ... At Yarışlar 
Veliefendide 28 Temmuz'da bafhyor. 
Altı hafta, Pazar günleri saat on beşte yapılacakbr. Trenler 
ucuz ve ııktır. Btıfe Yardır. Mllıterek bahtı zengindir. Birinci 
mevki : Elll kuruş, ıUbaylar ile okullulara yirmi bet kuruıtur. 

İkinci Mevki parasızdır. 

Devlet Demirgollarından : 

Adapazarı - Haydarpaşa 
Yolcu T enzilitı : 

1/8/935 tarihinden itibaren Haydarpaıa • Adapa:ıı:ar kıamında• 
ki iıtasyonlar arasında gidit - d6nUt bilet ücretleri için tenzili bfr 
tarife tatbikine baılanacaktır. Bu biletlerin döntıı kısımları dört atın 
mllhletlldir. Bu biletler, bir defaya mahsuı olmak Uzere lataayonlarw 
dan tedarik edilecek F otoğ1aflı Hüviyet varakalarlle birlikte mutr 
her olacağından ilk defa bilet alacaklaran alıelere birer YHika 
fotoğrafı vermeleri gerektir. 
Fazla tafailit için lıtaayonlara müracaat olunmalldır. 1117 40,. "4072,1 

fstanbul 4 üncü icra Memurlu~undan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup sataıına karar verilen piyano, 

aalon gramofonu, çini sobalar, yemek ve miaafir salon takımları, 
muhtelif Kayseri halıları ve aaır eşyaaı 3 I• 7-935 ıllnlemecln• 
raslayan çarşamba gllnU saat 9-11 kadar Teıvlkiyede Atiye soka• 
ğında 5/6 No, lı evde aatılacağmdan isteklilerin mahalllndekl 
memuruna mtiracaat!arı llln olunur. ( 176) , .................. --~ 
DenizyoI·Iarı 

iŞLETMESi 
AHateleri ı KaraklJJ KlprObaıı 
Tel. 42561 • Sirlceel MG~tlrdarnde 

Han Tel. 22740 - ~ ~----~ Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 26 Tem· 

muz CUMA gllnU saat 11 de 
Mersine kadar. "4253 .. 

iMROZ YOLU 
KOCAELi vapuru 25 Temınuz 

PERŞEMBE -nü uat 16 da 
lmroza kadar. 114254,, 

- Trabzon Yoiu 
ERZURUM vapuru 25 -Tem· 

muz PERŞEMBE gUntl saat 
20 de Hopaya Kadar. "4255,. ... , 

• • • SEKSULIN 

Bu kelimeyi iyi belleyiniz! 

Bu gün sızde bulunmayan her şeyi.... 

SEKSÜLİN de bulacaksınız1 
KUTUSU 200 Krt-

BEŞIR KEMAL • MAHMUT CEVAT 
ECZANESi . · SiRKECi 

_....,. ........... 1 . . . .. ... , ... .... ,,. ' ••••• ·----....... . . - -··-. ·---&on Posta Matbaası fı.J8İlŞ yerleri• MERSiN : Halıkllr otlu Silifkeli Rahmt, IZM R ı Htbeyın l:IOına 
tı.::J • ZONGULDAK : Mektepliler P.a:ıarı Mustafa Zeki, SAMSUN ı Tursun Etr!f 

" w e # Sahibi ı R. KökQü Neor. Müdürü : Tahir ........ ~ ............................................................... ~ ................................................................................. ........ 
YERLi MALLAR SERGiSiNDE 

E L E K TR 1 K Ş I R K ET I N 1 N, S AT GAZ E L ( Y edikule Gazhanesi) in ve S A T 1 E'n1n 


