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iş, Deşildikçe Dallanıyor 
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Ortada, Bir De Parası Alınmış 5000 Sandık Hadisesi Var 
Dün, yekünu IOQ bin liraya 

ya\daıan •• reamt muameleye 
konulan bir vergi ifinden bahHt· 
tik. Meseleyi, maliye memutlaranı 
çok uğratbran karmakarııık saf· 
balarile anlattık. 

Hidlıe kuaca ıu idi: Balatta 
bir değirmen itleten Osep De
ğirmenciyan efendi muamele yer· 
giılnl kaçırmak nokt&1mdan ma
liye memurlan tarafından takip 
edilmiş, kendiıinden cezaslle bir~ 
likte (70) bin lira vergi tahılline 
karar verilmif, aynı zamanda 400 
vagon buğdayı da kaçak olarak 
un yaphğı noktasından hakkında 
takibata girişilmlıtir. 

Hidiıe tahkik 1afba1ından Halckıred• iddialar yarlJtülen 
Osep D•ğir•••clgan EJ. 

yük bir dosyaaı vardır. Yine ihbar· 

. ---·········-·· .. ··········· .. -·-···· ... ---··--. 
Dikkat! 

Tehllkell Ayların lçlftdeylz 
Umumiyetle EyllU ve ilk 

Teırin ayları, doktorlukça buh
ran ayları olarak tanınar. Bu ay· 
larda hava değiıiklikleri ıık ve 
çabuk olur. Binaenaleyh ıoğuk 
almak ta o derece kuvvetli bir 
ihtimal dahilindedlr. Bunun neti· 
cesi grlpJ ve ... ZatUrrledir. Bu· 
gUnkU cemiyetin birçok kurban 
vermes.ini intaç eden bu haıta
hklardan korunmak, dikkatli 
bulunmaya vabestedir. ihtiyatla 
olunuz. Daha şimdiden baılamak 
iıtldadmı göıteren iıtilAI nezle
den kendinizi sakınımı. 

Cemll Patanın Cevabı 

idare lfl•I telefeHı 

Şehir Tiyatrosunda 
-----v asfi Rıza Bey Bir 

Mektup Yolladı 
içten Gelen Bir Sa~miyetle Ben, Diyor, 

Şehir Tiyatrosundan Ayrılamam 
s'1 gönlerde ~ehir Tiyatroıunda ba&ı •rnlaıalar olduğuna dair haberler 

aldık ve bunlan neırettik. Bu haberler aruıea V afal Risa Beyin de iımio 
karıııyordu. Ciddi bir teeaıürle öğrendiğimize göre, başta Raılt Riza Bey olmak 
üzere &)T1lan vo Ankara belediyesi ht1atiına çalııma karannı veren artiıtlerden 
Hüseyin Kemal, Hadi Beyler, Halide, Şaziye, Necla Hanımlar mezkftr belediye 
ile anlaımıılar. Vaıfi Riu Bey de Ankara temıilleri bqlar başlamaz kendilerine 
iltihak edccekmio. Vasfi Riza Beyden dün bir mektup aldık. Kıymetli artiatimiz 
kendiıine taalluk eden kı•ımlan, güzel bir uılUp ve içten gelen bir ııamimiyetlr 
tekzip ediyor. Bu mektubu okumak buıuıi bir zevktir: Dercediyoruz. 

geçmiı, takip ve verginin tehıili 

aafhaıına intikal etmlıtir. Fakat 
tahkikahmıza· göre mesele bura
da bitmit olmuyor. AIAkadar 
maliye amirlerine yapılan bir 
ihbarda Oıep efendinin oğluna 
devrettiği ... iinaeıiia yan W.ae
slnin kardeıi Benoa Değirmenci· 

· da bildirildiğine göre Oıep efendi, 
bir firariye ait olduğu için hU· 
mete geçmeıi IAzım gelen bu 
yarım hisaeyl muvazaa yolu ile ka· 
rıaa Maaam SlramUf8 satllllfbr. 
Hadise bu noktadan mllll emlak 

lstanbulda 150 Bin · 
Kanserli Mi ? 

yan efendiye aittir. ihbara göre, 
bu zat firari olarak Romaoyada
dır ve emniyet mUdllrlUğllnde bli· 

Nişanlı 

mUdUrlUgü tarafından da tahkik 
edilmektedir. 

( Devamı 9 uncu 1ayfada ) 

Katil 
- - ---------

Raşeli Öldüren 
Huzurunda 

Evvelal ,nn T ahtakalede bir 
tlnayet oldu. Leon lıminde bir 
~UHvi delikanlııı .Jıki niıanhaa 
Matmazel Raıell öldürdü. Poliı 
leon hakkındaki tahkikatını bitl
l'crek suçluyu mevcuden müddei· 
'-ınumillğe vermiftir. Sultanahmet 
ikinci sulh eeza mahkemesinin 
huzuruna çıkanlan auçlu Leona 

· lı&kim Sallhattin B. ilk ıualini 
IÖyle aordu: 

- Bak on dört yatında bir 
kııı öldürmUtıUn? Niçin öldürdün. 

Leon telitla ve bUyUk bir 
•Urıttle cevap verdi: 

f - 14 yaıında değil hlldm 
• •ncll ta"' on alta yatında idi. 

Delikanlı Hakim 
Saçmalıyor 

Poliıln tesblt ettiiine göre 
Matmazel Raıel {14), Leon (17) 
yaımdadır. Bundan ıonra Leon 
auıtu. Hlkimin ikici ıualine de 
ıu cevapları verdi: 

- Efendim Raıel benim Dİfan
lım idi. Baıkaama nipnlamıflar. 
Çok mUteeaıir oldum. Elimde 
çakı vardı. GöğailDe dllrttüm. 
Hafif yaralandı. Ben Raıelin 
öldüğünü bilmiyorum. 

- Çakıyı kaç defa ıapladın? 
-Vallahi bunu iyi bilmiyorum. 
Hikim Salihattin Bey Leon 

hakkında tevkif kararı verdi. 
Müddeiumumilik te k~ndiaini bugün 
ÜçUncll MUıtantikllğe göndermiıtir. 

• 
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-._ Taf•ilitını telıraf haberi olarak Ja&dıt•••• pzer lımiria 9 E,ııı kurt"1ut 
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Böyle Bir Şey Kat'iyen 
Gayri Varittir 

biH /ikirleriıel •Öglig•n oper•tlr 
Cemil Paı• 

Kanser mikrobunun ketfedll
diğl yolundaki haberler dolayı
ıile, latan bul Kanserle Mücadele 
Cemiyeti umumi kAtibl Operatör 
Kazım lımail Bey bir refikimize 
beyanatta bulunmuı. Klzım la
maili Bey, Parlıte her aene 40 
bin kanserlinin tedaYi edilmekte 
olduğunu kaydettikten ıonra, 
lstanbul halkının yllzde yirmiain
den fazla1mın kanıere mUptell 
bulunduğunu ilive ediyor. Tabit 
hadden aıkın hl11inl veren ve 
insanı korkutan bu oiıbet insana 
biraz mubalagah gibi görünüyor. 
Dun bu huıuıta eski Şehre
mini operatör Cemil Paıa ile 
görütdUk. 

Cemil Paıa, bize şunları 
söyledi: 

«- KAıım lamail Bey, Pariı
te kanıerle mücadele eden mU
eueselerde her Hne ( 40) bin kan· 
aerlinin tedavi edilerek hayat
larama kurtarıldığını ı6lllyor. 
Bunda bir iki 11far hataıı veya 
........... .ı.. ıerek .• 

C De ... ı 9 •cu ..,,..._ ) 

ArliıtY,u/IRız• "/•tara6al •/•ıadt.l,,red• Sa•'•lku l'aı/I RıH ıelair luga/etil• 
"Kıymetli gazetenizin 12 eyliil çıkan rivayetleri zamanında tek-

- tarihli nliıha11nda, tiyatromuzdaki aip edememek dUıUnceılzllif btl-
lhtlllfların neticealnden çıkan de- yllk bir hata itlemiı kadar beni 
dlkodular hakkında çok doıtane mea'ul mevkline dtııllrtıyor .. 
bi k d B ki b «Şehir Tiyatroıu Kooperatifi Ye 

r yazı o u um.. u acı ı a- · 1 
vadiı içinde eğer ismimi g6rme- ıon aynlıldar ~ylalan.. ıte ha· 
seydim ben de alzJn gibi bunlann berl.m olmadan ıımlmln k•nıtıtı 

. ' bu ııler beni bu mektubu 16n-
dedıkodudan ibaret, uydurma fa• dermiye mecbur etti.. Nttrinl 
yialar olduğunu temenni eder, nezaketinizden beklerim .. 
vaziyetin aonunu aUkünetle bek- * 
lerdim .• Fakat görüyorum ki be- «Şehir tiyatrosu artiılerl koo-
nlm kUçUk bir ihmalim, hakkımda ( Denmı 9 uncu .. yfada) 

1 Agaso/ga Camii Müze Olduktan Sonra.4 1 

Memur - Geç kalduuz Yalcle hamm..- Bili antikalar r..U-
Jeriae J.-lettiriWI ..... lcia ........ ,.. h ....... . 

·. 



(Halkın Sasi)I 
Şehir 
Tiyatrosundaki 
Ayrılıklar 

Şehir Tıyatrosundaki ıon ayrıl· 
ma teoebbüsünün halk üzerinde 
bıraktığı tesir a§ağıdaki 1&tırlarda 
hülıisa edilmiotir: 

Mu a Bey ( Unkapam Yeşiltürbe 
ıokuğı 71 ) - Şehir tiyatroaundan 
Raılt Rıı.a beyden •onra alh artid 
daha lıtıfa etmittir. Derli, toplu bir 
varlık olma iıtidadını göateren temıil 
heyetim.zin bu auretle tirazeal kop-

L 
. 

Yüzlerce Ampul . Çalmış ! 
Orhanın Sinemad-; Cepleri Arandı, 

Tamam Dokuz Ampu Çıktı 
beklemiye baflamıılardır. 

mutlur. ipi kopan bir teabih aihi 
unatkirlar datJlıyorJar. Çıkanlara ve 
kalanlara ayrı ayrı alSı.üm ve ıltemim 
yoktur. Ortaya söylilyorum. Ben bu 
ayrılıolars, bu ahenk•i.diti Tlrk tiyat• 
ro•u namına bot garmllyorum. Koca 
memlekette bir tek Şehir tiyatromuz 
vardır. Arti•tler çok baHaa, ince 
olurlar. Ufak, tefek ıeylerden çabuk 
alınırlar. Fakat bu, biraz da 1&nat ve 
memleket itidir. O kadar hiui olmak 
doğru değildir. Dünyanın birçok 
yer !erinde aanatkirlar biraz da fera-
8"atklr insanlardır. Hülisa ben Tllrk 
temsili namına bu aynhfları beteD• 
medim. 

Evvelki akpm Beyoğluna ve bu semt slnema
larımn elektrik ampullerine muaallat olan yaman 
bir ampul hır11zı cürmü maşhut halinde yakalan• 

mııtır.Son zamanlarda Beyoğlu tarafında bulunan he· 
men bütün sinemalara bir ampul hırsızı göz koy· 
muş, alınan bütün tedbirlere rağmen şimdiye kadar 
bu ampul hıraızı yakalanamamıştı. Nihayet bu kur
naz hırsız evvelki akşam Saray sinemasından elek
trik ampullerloi çalmakta iken yakayı ele vermiftir. 
Hadise şöyle olmuştur : 

15 dakika ıonra meçhul adam tekrar koridora 
çıkarak yine IAmbalan aökmiye başlamıı, fakat bu 
defa yakayı ele vermiılir. Üz.eri aranınca cebinde 
9 lamba ile iki düğme bolunmuıtur. Fatihte otur• 
duğunu Ye iaminin Orhan olduğunu söyliyen bu 
adam son zamanlarda bu ıemtte yfizlerce elektrik 
ampulil çaldığını itiraf etmiftir. 

Bundan bafka son 24 Natte ıehrimizde ıa bır
ıızbk hidiaeleri kaydedilmiştir: 

• Necmeddin Bey (Üıküdar Kısıklı 22) 
- Şehir Tiyatroeunda bir dafl)ma 
manaaraaı ur. Ben Türkiyede ••ld 
Darillbcdayi. yeni tehir tiyabo•un• 
dan başka bir temıil heyeti tanımı
yorum. Şehir fedaklrbk yaparak yeni 
bir tiyatro konser binaaı yaphnyor. 
Artiıtlere muntazam maaı veriyor. 
Buauretle az çok himaye gören bir 
he1ette derli toplu, ahenk n lnıl· 
cam g<Jrmek iıteriz. Dünyada lkb•adi 
bir buhran buaaı Hiyor. Hariçte it 
yapmak Ye kazanmak çok mütkiUdllr. 
Ben artiıtlerimizfn el ele vererek TGrk 
tiyatrosunu verimli bir hale getirme
lerini temenni ederdim. Artiıtlerin 
böyle aık ıık aynlmalan ve tekrar 
birleımeleri tekimlll ailratlnl kırar. 
Halbuki Tnrk tiyatrosunun tekimille 
çok ihtiyacı vardır. .. 

Cemal Bey (Takıim Sıraaerviler 
101) - Bugiln reaml ve hu•ud batla 
mUeaHaeJer kazançaıdıktan tikayet 
ediyorlar. Eıkl kazanç n eaki refah 
kalmada. belediyenin bazı artiatlerln 
maqlarıoı azaltmaaı tehir tiyatroıuna 
bir panik manzara Yerdi. Sanatklrlar 
uııutmuınlar ki kendileri biraz da ee
mlyetindirler. EsHen dilnyanın her 
tarafında aan'atkirlar cemiyetin ma
lıdular. Geçen gün latanbula Hyyah
lann niçin gelmedikleri ve kalmadıkla
n mevzuubahı olurken bir tiyatro ve 
konHrvatuvarımızın bufunmamaıı da 
aebep olarak göaterilmlfti. Bia yilluek 
bir TGrk temıil heyeti yetiımealnl 
laterb. 

Belediyemlı f akirdlr Hngin olunca 
elbette aanatklrlarımlza iatediklerl 
refahı verecektir. 

Kitapçıların 
Bir isteği 

lstanbul kitapçılan Belediyeye 
milracaat ederek geceleri de açık 
bulunmak için mftsaade iatemi19 
lerdir. Daimi 'Enctlmen, aabt ya.,. 
mamak ıartHe akşam aaat 19 dan 
sora da açık bulunabileceklerini • 
bildirmiştir. 

Mekteplerin açılma zamanı 
yaklaıhğı için kitapçılar geceleri 
taşraya gönderecekleri kitapları 
hazırlıyacaklardır. 

Evvelki akıam Saray ıinemasmda filim g6ste· 
rilmekt~ iken bir adamın tam filim gösterildiği bit 
ıırada •kaık yetinden kalkarak koridorlarda dolaş
tığım gören ıinema mllstahdemlerinden biri bu 
adamdan ıüpbelenerek gizlice takip etmiye ~a· 
mışbr. Meçhul adam filim gösterildiği bir ~ırada 
yine koridora çıkmıı ve birkaç saniye içinde kori
dor duvarlarındaki elektrik IAmbalarir.dan ikisini 

Nuri isminde biri Yemigi bamncla ayni 
odada oturan arkadap SüleJlllllllın para ve elbise· 
lerinl çaldığından 1abJ8DIDlfbr. 

• Danit isminde biri 0.kldarda Cemil Beyin 
kiremitlerini çalarken tutn.lmUflur. 

• Sabıkab Hayreddin Sirkecide tramvayda Ta· 
naı lmıinde birinin gözlliğlnft çalarken yakalanmıştır. 

yerinden ıökilp cebine indirdikten ıonra derhal 
aalona girmiftir. Hademe bunun üzerine bir başka 
arkadaşanı çağırarak meseleyi anlatmıt Ye ikisi de 

Jf Tekfrdağına gitmek için Tophanede Gaye 
vapunma binen F ahreddiu imniade biri vapur aer
dUmenl Hasan Efendinin paruını çalarken clmıU 
meşhut halinde yakalaDIDlfbr. 

Bir Hediye 
Paristi Bir Hüze Müdürü 

Bazı Eserler Verdi 
Paria ( Mllze KJme ) nin MO

dtırll M. Haken evvelki gün 
refikasile birlikte ıehrimize ~el
mif. aabık Maarif Vekili Hikmet 
ve Müzeler MDdftrll Az.iz Beyler 
tarafından karıılanm1Jhr. M. 
Haken, M&ıe Kime namına 
Efganiatanda tetkikat yapmak 
Ozere dün Beyrut J•lile Efganis· 
tana hareket ebniştir. M. Haken 
Efganistan hafriyabnda elde 
ettiği eserlerden dördünB mllz.e
miı:e hediye etmiştir. Bu eaerler 
t..,raktan küçllk kıt'ada, Iaken
derfn o havaliyi iıtilAımdan sonra 
Heleniatik tesiri albnda viicude 
getirilmit başlardan ibarettir. M. 
Haken bunlardan bqka dört 
parça daha gÖndereceğioi Ya
detmiştlr. Bu eserler toplu bir 
halde başlı baıına bir kollekslyon 
olarak mftzemizde teıblr edile
cektir. 
içki Aleyhtarları Kongre

alnden DönU9 
GeçH ay ıonunda · fıtlcholmde 

toplanan beynelmilel Dlnya kadınlan 
içki aleybtarlıtı kongre•ine İftirak 
eden Safiyt' HU.eyin Hanım t•hrl
mize dönmÜftilr. s~fiye Hamm kon
grede irat ettiti nutukta TGrk kadm
lıtının içki aleyhindeki ç•hşmalarını 
anlatmıt, çok alkıtlaamıtbr. 

Sstrhoşlukla Yaralamıf 
Amavutköyde Akmtabur-

nunda Ahmet Efendi isminde biri, 
sarbotlukJa çıkan kavga netice• 
ıinde arkadaşı Hll1amettin Efendiyi 
yaralamıştır. 

Dün Görülen 
Neşri gaf 
Davaları 

Dün aeliye ilçilncll ceıa mah
kemesi üç neıir davasına bakb 
Ye tiçfi de talik edildi. Birincia 
bir papu mektebi muallimlerin· 
den Sava Hacı Mina efendi ta
rafından rumca Neotera ıuetm 
neplyat mlldiirft Bali Bey aley
hine açılan bir dava idi. Bali 
Bey yapılan tercfimeleri okumak 
için mftaaade istedi ve bunun için 
muhakemeai talik edildi. ikincisi 
de morg tarafından Haf ta mec-
mua11 aleyhine açılan dava idi. 
Mecmuanın neşriyat mlidürll 
bııaml Safa Bey geldi. Muharriri 
Suat Hanım bulunamadığı için 
celpname.J iade edilmişti. Mah· 
keme polia tarafında Suat Hanı· 
mm buldurulması için muhakeme
yi bqb gftne bırakb. Bundan 
sonra da ( Ebedi abideler ) adlı 
kitapta ma.tehcen yanlar görftl
dDğit iddiuile kitabı buan Mesih 
Beyle 1uan mimar Numan Bey 
aleyhine aplan cla-.aya devam 
edildL Saçlularm avukab irfan 
Emin Bey enakı okumak için 
m6Aade istediğinden da-.a 18 
Eylwe talik edildL 

ilk Tedrisat Kadrosu 
İatanbul Uk tcdri .. l kadroıu ikmal 

edilmit ve taadik edilmek lıere 
Maulf Veklletlne g6nderilmittir. 
Kadro ay batına kadar ta1dik edilmiı 
olaHlıhr. 

Ceket Hırsızı 
Musa Yalnız Ceketlere 

Musallat Olurmuş 
Pol:ı Unlrapanında Y qiltürbe 

sokağında 21 No h evde oturan 
Malkarala Maa iaminde bir genci 
ceket çaldığl iddiasile dün mld· 
dei umumilit• vermiftir. Sultan· 
ahmet ikinci suJh ceza hakimi 
Muaayı ıorguya ç.ekti: 

- Bak kala.elumedeo Bami 
efendinin, hnndan Abbas efen
dinin ceketlerini çalmıpın. Ne 
diyecekmn? 

- Vallahi hakim Bey, ben 
Abbaa efendinin ceketini Şehza· 
debaşındakl aimitçi fırınından 
çaldım. ihtiyacım vardı. Fakat 
Baari efendininkioi girmedim. 

Mübaşir bu strada mftddeiu
mumilikten hakime ild d09ya d~ 
ha getirdi. Bu dosyalara göre 
Musanm Sultanhamamında Senili 
handa Hakkı efendi ile Bayezit 
kıraathanai sahibi Rıza beyin de 
ceketlerini çaldıj'ı iddia ediliyor
du. Hikim: 

- Musa.. Sen hep ceketlere 
mi musallat oldun. Batka feY 
çalmaz mıaın. 

- Hayır efendim. Çalmam. 
Hakim bu lnsa duruımadan 

ıonra Mma hakkında tevkif 
kararı verdi. 

Talebe Blrllil Relel 
Milli Şürk taJebe birliği relal dok

tor :Z.kl Bey birlik riyuetiaden iıtif a 
etmift:ir. e. a.tifaya Hbep, Zeki Be· 
7in s;irt hükimet doktorlutuna tayin 
edilmesidir. 

ır G•nan 
Adaların 

Güzelleşmesi 
Adalan ıüzelleıt rme cemi.}'etl 

3nUmQzdeki hafta içinde fevkallde 
bir konare aktedecektir. Bu kongrcd• 
Adaların lbtiyaçlan bu meyanda ıd 
me .. leal f(irGtllecektir. 

Kadın BlrlllJnde 
Kadntlar bfrliji yeni idare heyeti 

toplanuals Tuife taksimi yapmıfb'• 
UUfe Bekir Hanım reislite, Unıl• 
Refik Ham111 ikinci rei.Iite, Ally• 
Eut flaıu• da umumi kltiplite ı•• 
~ ... ı,nr. 

Askeri Heyetimiz 
Moekova, 13 (A.A) - Türk a1lcerl 

heyeti Odqaya muvasalat etınl• 
ve latasyoada 2arnizon kumandanı 

M. Feıenko ile lıOkümet ve matbuat 
mGmeııaHlerl tuafından karttlanmlftır. 
M. FeHnko heyet ıcrcfine bir akfaıı. 
alyafeti Yermlftir. 

130 Bin Lira Para Cezası 
Adana, 13 (A. A.) - Gaıianteptd 

çok dıkkate deter bir kaçakçılık 

· dan9ı aaticeleamlıtir. Toplu Ye •Uihlt 
olarak kaçakçılık yapmaktan ve bil 
mu haf aza memurunu öldürmekte• 
ıuçlu Darendeli Bek r dede ve 27 
arkadaşının devam eden durufmnlarl 
ıonunda Jhtinı mE hkemeaince ıS 
seneye kadar yOkaelen mubtellf hapl' 
cezalaınna, ikifer •D• .6rgüne -v• 
bundan bapa 130 bia fıra ·para ceza• 
ana ~arpdmalanna, 37 beygir ... l' 
ıllihın müaaderHİne karu verilmittir• 

Saldıran Bir. Manda 
Dün sabah Kemal Ef. isminde 

birj tarafından Gülnihal vapuru 
ile Bandırmadan getirilen iki 
manda yavrusu vinç ıJe vapurdaıJ 
çıkanbrken korkmuş, rıhtım• 
çıktıktan 80nra bunlardanbiri de" 
Diz yollan idarea.inin bahçeaine 
girerek ahalinin üzerine hüculll 
etmlfür. Nihayet memurlar tara• 
fından ablan kurşunlarla yara" 
)anarak yere yıkılmış ve çobanlat 
tarafnulan kesilmiftir. 

Bir OtobUs Davası 
Ali Riza Bey iaminde bir 

mlt.ekait otobn.lerinin Y alovada 
lfletilmesiııe müaaade etmedik• 
lerl için Yalova kaymakamı ~· 
fik ve belediye reisi Hüaey.ı-. 
Avni Beylerle belediye ~echsl 
azasından Mehmet Ali, Ömer, 
izzet Ahmet, Nadir, Akif BeyJet 
aleyhine a1liye llçilncü ceza ma~ 
kemende bir dava açmıttı. 
Diln bu muhakemeye devadl 
edildi. Mahkemeye büttin auçlll6 
lar gelmlflerdi. Ş hlt olarak 
Yalova mOddelumum· si Muhtere .. 
Bey dinlendi. Bur1adan ıorul~• 
istinabeye cevak gelmediği içi' 
muhakeme 27 eylule bırakıldı. 

MisafiT 
izciler 

LebiataadaD ı•lea 19 tı.ci Vali •• 
Belediye reiıi Muhiddin Beyi zlyar•~ 
ederek Krakovi ıehrinın manzaralard1 

lhtin eden bir Alblm hediye et111i~ 
ferdir. 

Din aktam Muhiddin Bey larafıP" 
dan Taluimde Datcılık lculübilo4'd 
minfir iz.ciler .. refüıe bir çay ı.iyafe 
veril mittir. 

-~ 
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1 Son Posta'nın Resimli Hikiigesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

_ Hasan Bey Liyon beledi- l 
Jeeİ ç6pten elektrik ietihaal edi· 
7ormu .. 

Haaan B. - Tam bizim pbir t 
de tatbik edilecek bi~ teY.• 

Niye Haaaa Bey ? 

~ 
Haaan B. - Senelerce geceli 

pc:lizlü elektrik yakaak bize yi
ne bedavaya mal olur •• 

ehrill 

1 
Hasan & - ÇnnkU ş dal 

ıokakJarında, araalarmda o k• 
çok çörç3p var ki 1 



H ___ __, 

Sporda 
Perde Arkası 
Siyaseti 

n 

.. 
Memleketin ve bu milletin 

kUIUir, ııhhat ve kuvvet bakım· 
larırıdan varlığım canlandırmak 
Yolunda en belli baıh bir vasıta 
olan sporun iyi yürümesini temin 
l~in bazı yazılar yazdık. Gerçi 
bir az acı söyledik. Ne yapalım 
ki kendimizi yerden göğe kadar 
haklı bulduk. Yine haklı buluyoruz 
\'e daha da yazacağız. Bu mem· 
lekette sporun modern bir mües .. 
•tse vaziyetine girmesi için uğra
li!cağız. 

Bilhassa ıon Zagrep hezime .. 
tinden ilham alarak yazdığımız 
hzılar, kUceniklik uyandırdı. 

liereket ki gücenenler, kabahath 
\'l!ıiyetinde olanlardır. O yazıla· 
tıınızda hulba olarak memlekette 
'Por işlerinin fena gittiğini mut
laka dUzeltilmesl lazım geldiğini, 
t}Jy)Uyorduk. Yalnız atletizmin 
dcgil, bütün spor şubelerinin ıs· 
lah edilmesi icap ettiğini anlata• 
~ orduk. Bu iddialarımı:ıda çok 
~aklı olduğumuzu ııbat eden 
)epyeni bir hadiae daha kendini 
aösterdt. 

Evvelden çizilen program mu· 
tibince buglln Beıiktaı ile Fener 
bahçe ara1ında futbol ıiJt maçla· 
tının aon müıabakası yapılmak 
~fı.zıın geliyordu. Fakat son daki-

ada Beşiktaş kullibU, hasılatın 
~aylaşılamaaı meıelesinde itiraz 
t trniş. Sebebi de ıudur: Maç 
l<adıköy ıtadmda yapılacağına 
R? re, F enerbahçe yüzde ( 60 ) 
nısbetinde saha paras'ı ve ayrıca 
d a bir miktar kulüp parası a)a
taktır. Neticede Beşiktaşa pek az 
~ir para düşecektir. 

Beşiktaş kulübü bu iddiasında 
l>elki haklıdır. Fakat şu hadiae 
~e iyice anlabyor ki spor işleri, 

ugünkti vaziyette kaldığı mild· 
detçe bu ihtilafların ardı arası 
kesifmiyecektir. Bu Yaziyet karıı
'1 da da sporun ilerllemesini ümit 
tt·nek, hayal peşinde dolaşmak 
~eınektlr. Çünkll yaran ayni se· 

1 
~Pten baıka bir kulübün do 

~ıtaz etmesi çok muhtemel ve 
atta muhakkaktır. 

1 
Şu noktaya da ehemmiyetle 

hret edelim: Spor teıekkUlleri 
~tasında yıllardanberi için için 
il ıtynıyan kötU bir entrika vardır. 
lh u. entrika, ıahıt menfaatlerini 
t tıras derecesine vardıranlar 
llrafından her zaman körUklen
ltıektedir. Ve acıklı hezimetlerin 
•ebeplerini ararken bHha1Sa bu 

:brde arkası siyasetinin Uzerinde 
eınmiyetle durmak gerektir. 

Bir Hava 
Konferansı 

VMşova, 13 
lı it k d l tl ( A.A. ) - Balkan ve 

ıı ı ev e erı · 
f 11111 daimi hava kon-
eransı Eatonya, But • 
\' . R a-arıstan, Letonya, 

l 
ll nanıa tan, onıany8 v L hl t . . e e ı anın 

ttırakile dün içtımalarına b 1 t 
atamış ır. 

\d· lehistanın teşebbilıU Üzerine ihdu 
ılrnlı olan bu konferanıı 1• t ' k 'd • ı ıra 

~-on memleketlerden geçen hava 
~tlarımn teknik milkemmeliyetleri

'-ıl\ ve emniyetlerinin arttırılması ile 
ltı efgul olmaktadır. 

Mihailof ! 
tvlakedonya Komitesinin 

Reisi Türkiyede Mi? 
t,f Bulgaristanda yeni kahine ta· 
~o '~dan dağıtılan Makedonya 
~ ~ıteslnin reısı maruf lvan 
't 

1
, llilof'un hududumuza iltica 

•i1~ 1ti. ihtiyat kaydile haber ve· 
1Yor. 

Resimli Makale 

~ --- -= 

a Tesadüfe Bağlı Muva//akigetler il 

. , 
lnaaalar vardır: Hiç ııi· 

raımadıkları halde herkHla 
ihtira. ile beldedlğl t•ylere 
kavuıuılar. Bunlar •ll(lece 

teaadtlfün IOtfunu görmlis olurlar. fakat kendilerine aorarHDH 
al:ı:e muvaffak oldukl1rıadaa bahsederler. Ha1ır.. MuvaUakiyet. 
uğratmanın, didinmenin kaundırdıtı bir natlcedir. Her muvaf-

fakiyette alın terinin aenlt bl11eal vardır. Sındah 

batmak tehllkHI geçirirken bile oha11na ba lı 1< ta~ıl~n 
fU adamcağı:ı: muyaffakiyetten bahaederH gUıunur. 

Çünkll balıkluın açlığı o aırada oltada J'em bulun· 
ma11, teaadlift•D batlı• bir ıey değildir, 

• • 
SON TELGRAF HABERL.ERI 

Beşeriyet Kanser F el8ketin
den Yakında Kurtulacak! 
Doktor Kbım lımail Bey iıtan

bulda ( 150 ) bin kanaerll olduğu 

iddla1ıodadır. Fakat INtta Operatör 
Cemil Pata olduğu halde biltlln 

Hlahlyetll doktorlar bunu çok müba. 
llğah bularak tekzip ediyorlar. Son 
gelen t elgraf haberlerinde iıe kanıer 

felaketinin artık tarihe karı9mak 
ibere olduğu bUdlriUyor : 

Klevland (Amerlkada) 13 

Fırtına ·Var! 
Karadenizde Vapurlar Li

manlara İltica Ediyor 
Ordu, t 3 - Evvelki gün 

başlayan fırtına dün sabahtanberl 
tiddetlni arttLrdı. Dün gece gel· 
mesi lizımgelen Tarı vapuru 
on sekiz saat gecikerek ancak 
bu akşam gelebilmiıtlr. Vapur fır· 
tınadan yl.\k çıkaramamıştır. 

Buraya gelen malumata göre 
Karadeniz vapuru da fırtınadan 
Polatbaoeye ilticaya mecbur kal· 
muşbr. 

Ermeniler Arastnda 
Şehrimiz Ermenileri dünden 

itibaren din ve dünya işlerini bir· 
birinden ayırmışlardır. Bundan ıon
ra Patrik Efendi yalnız ruhani işler 
ile meşgul olacak, Patrikhanenin 
dünya işlerile alAkaaı kalmaya· 
caktır. I 

Türkiye Şampiyonası 

Ankara, 13 - Türkiye futbol 
ıampiyonası 27 Eylülde lstanbulda' 

' yapılacağından Ankara mıntakası 
hazırlıklara başlamıştır. 

Doktor Eliı Makdonald, kanserin 
inkişafı mekanizmasının keşfedil· 
diğini ve tedavisi usuJUnUn de bet 
sene 2arfında bulunabileceğini 
beyan etmiştir. 

Paris, 14 (A.A.) - Neşrolu
nan bir mlilikatta doktor Şöval· 
yenin kanseri durduran ve ağrı
ları kafi olarak keaen bir serom 
bulduğu yazılmııtır. Halbuki dok· 

Bir Deniz 
Faciası 

Üsküdarda Tekkekapısmda 
oturan Hamdi Efendinin 13 yaşın· 
daki oğlu Nafiz, dün yıkanmak 
için Kalamışta denize girmiı, 
fakat yüzmek bilmediğinden 
boğulmuştur. 

İmtiyazlı Şirketler 
. Yapılan Tetkikat Mühim 

Safhaya Girdi 
Nafia Vekaleti tarafından ıeh· 

rlmizdeki imtiyazla şirketlerin mua-
meleleri Uzerinde yapılan tetkikler 
çok ehemmiyetli bir safhaya gir· 
mittir. Verilen son malumata gö
re tilnel şirketininde satın alınması 
muhtemeldir. Kadıköy Su şirketi 
ıebekesinin ıslahı için bir komi11· 
yon tarafından tetkikat yapıl .. 
maktadır. 

Diğer taraftan elektrik ücret
lerinin ucuzlatılacağı da ileri •il· 
rUlüyor. Ayrıca tünel şirketine, 
mukavele mucibince Galata cihe· 
tinde yapılması lazımgelen binanın 
derhal inşası ihtar edilmiştir. 

Fakat şirket zarar ettiğini 
bildirerek tarifeye zam yapılma-

-,====-= 

tor Şövaliye bu mülakatın doğru 
olmadığını söyliyerek demittir ki: 

" - Ümitsiz bir halde bulu
nan bir hastaya avutmak maksa
dile kanser ıeromu olduğunu 
söylediğim bir aıı yaptım. 

Filhakika hastanın vaziyetinde 
birkaç haftalık bir tevakkuf mü· 
şahede ettim. Sancıları iıe aleli· 
de morfin şirlngasile dindirdim.,, 

İmtihan 
Gazi Osmanpaşa Mekte

binde Tekrar Edilecek 
Ankara 13 - Gazi Osman 

Paıa mektebinde sıoafta yanlıı 
okt•nan riyaziye suali yerine baı· 
ka bir sual hazırlanarak bu imti• 
hanların tekrar yapılma11 Maa· 
rlf Vekiletince kararJaıtmlmışbr. 
Celal Bey Zonguldakta 

Zonguldak, 14 (Hususi) - lk
bsat Vekili Celal Bey yarın bu
raya gelecektir. Vekil Bey Ereğ· 
liye de giderek GülUç ırmağında 
tetkikat yapacaktır. 
lzmir Sovyet Konıolosu 

Ziyafet Verdi 
lzmir, (Hususi) - Şehrimiz 

Sovyet konsolosu, dördüncU 
beynelmilel lzmir panaymndaki 
Sovyet pavyonunda çok mükellef 
bir ziyafet verdi. .............................................................. 
sını istemittir. Fakat vekalet, bil· 
akis bugUnkli UcretJer üzerinde 
bir miktar daha tenzilat yapılması 
lazım geldiğini blldirmiştır. 

Ayrıca rıhtım şirketinin, inhi· 
sarlar idaresinden yolsuz şekilde 
fazla para aldığı tahakkuk etmiş
tir. Bu para, şirket hükumet ta
rafından satm alınırken mahsup 
edilecektir. 

,. 
Ka 

20 nci Asırda 
Mucize Gösteren Papas .. 

---------A. E. -
Hikaye Amerikadan geliyor 

amma, kimbilir belki yine doğru· 
dur: 

Cenubi Karolin vilayetinin 
kUçUk bir köyünün papası, 
semtinin liç beş .. akidesiz " ini 
yola getirmeyi tasarlamış ve bu 
efendileri kilisesine çağırdıktan 
ıonra ilahi hakikatleri gözleri 
önünde parlatmak azmile kürsti· 
süne çıkmış 1 

Muterem rahibin güvendiği 
sadece belAğatinin ikna edici 
kuvveti değildir. tevazu eseri, 
diyebilirsiniz, amma öteden de 
papas efendi bir mucize göster
mek arzusunda imit : 

Minbere ııeçince, cebinden 
en tehlikeli cinsten bir yılanı 
ihtiva eden bir kutu çıkarmış: 

-Bu mlllhiş yalanı elimle tut'!· 
cagLm. Fakat o beni ısırmıyacak, 
çünkü Allabın himayesine sığı
nıyorum, • demiş, demiş amma, 
yılan da papas efendiyi ısırmıı. 

Muhterem papasa mUıtacelen 
iki serom şınnga etmişler, şimdi 
hayatı tehlikede, hastanede yatı· 
yormuş. imanının sarsılmadığım 
limit ederim. Fakat yola getiril
meleri matlup olan «akidesiz»lerin 
hu komik hadisede tuttukları 
yola devam için yeni bir sebep 
bulmuş olmaları da kuvvetle 
muhtemeldir. 

lf 
Hikaye bu, yalmz ıu papaı 

efendinin ihtiyatsızlığına ne diye· 
Hm? insan bir mucize göstermek 
iıtedimi, hiç olmazsa boşa çıkma
masını temin eder. Tahakkuk 
etmlyecek vaitleri yapmak kadar 
falsolu bf r hareket olmadığı ma· 
lfımdur. Hem. papas efendinin 
dllşllncesi de çoçukça bir şeydir, 
farıedinlz ki yılan ısırmadı, bu. 
neyi isbat edecekti? hiçf 

Allahm vücudünU Ye imanın 
kuvvetini bu gibi delillerle isbata 
çalışmak kadar manailz birşey 
olamaz: 

- Allah yoktur. varsa taı 
keıileyiml 

Dedikten sonra hlçbirıey ol· 
madığına bakarak: 

- G6rdUntiz mll? yokmuı. 
Diyen dinsizden bu papasın 

farkı ne dir? 

Amerika da Bir 
Tayyare Rezaleti 

Ncvyork, 13 ( A.A ) - Herald 
Tribün gaz:eteıi, bir Kaliforn,ya kumpan 
yaııınm Çine fevkalAde modern 22 av 
cı tayyare.i aattığıoı ve t11lr aahaları 
bütün Amerika tayyarelerinden fazla 
olan bu tayyarelerin 450 kilo bomba 
ve mitralyöz ve 3200 kilometre için 
kafi miktarda benzin taııyabildiklerlnl 
yaı.maktadar. Kumpanya bu yeni tipi 
Amerikaya .atmak için boı yere gay
rette bulunduktan ıonradır ki, ecnebi 
memleketlere müracacaat etmlıtir. 

"Türk Polisi,, 
Orduya Bu İsimle Bir 
Tayyare Hediye Edilecek 

Ankara, 13 (A. A.) - Polls 
teşkilatımız ordumuza " Türk 
polisi" adında bir tayyare hediye 
etmeyi kararlaştırarak derhal bu 
yolda çalışmıya başlamıf v~ k~y· 
fiyetl Türk tayyare cemıyetıne 
bildirmiştir. 

r 
/STER iNAN . /STER iNANMA! 

lç emniyetimizi korum~ rol.un
da harikalar yaratan polisımızin 
dış emniyetlmiı.in korunması yo• 

' lunda da gösterdiği bu değerli 
alakadan Tayyare cemiyeti pek 
mütehassis olmuı ve polis teşki· 
latımlza minnet ve şUkranlannı 
tekrarlamıştır. Gazete sütunlarmda ıık sak vergl kaçakçıbğı 

yapıldığına dair haberler okuyoruz. Bazı vatandatlar, 
devlet hazinesinden borç kaçırmak heatalığına tutul• 
muşlardır. Gerçi kanunlarımızda bu gibi ıuçlar için 
ağır cezalar vardır. Fakat buna rağmen kaçakçılık 

l&f' INA# 

cüretinde bulunanlar ekslk olmuyor. 
Biz ıuna ioamyoruz ki millet hazine.inden •ergi 

kaçakçılığı ıuretlle ıoysrunculuk yapılmuıoın önilne 
geçmek için daha ciddi tedbirler l&zamdır. 

Bunun böyle oldufuna ey okuyucu aen de, 

ı&r•a IN:Alf MAi 

Bir Mektep Lağvedildi 
Adana, 13 (A.A.) - Şehrimis 

Kız muallim mektebi lağvedil· 
mlştir. 

L----------------·~~---------------------------------------' 

Baltık misakı imzalandı 
Cenevre, 13 (A.A.) - Baltık dey .. 

letieri misakı fmzalanmıtbr. 



Zonguldakta 
Halkevinin 
Mevkii 

Zafranbolu, (Huıuai) - hr.,,_ 
lidea •apar Oç uatte Zoop'dağa 
ge iı or. Türki7eaia ea zengm 
ıakeJesi Ye ea ziyade ÜU'acat 
yapan bir villyet merkezi olan 
Zo lguldajın: Erei.i. Denek, 
Barbo ve Zafranbolu olmak üzere 
d&rt kazası ~auhr. Bunlardan 
Ereğli kömftrO ile Za'ranbolu ve 
Bartın ise kereıteifabr kalari e 
ve kereete ihracatile pek methur
d r. Kazaların hudutları içınde 
müteaddit bahar ve elektrikle 
mtlteharrilc fabrikalar ftrdır. 

Zonguldak herglin bir parça 
daha inkitaf -etmektedir. Bu io
kifaf okaclar Mrizdir kL. Zongu!· 
dalda oturmayıp ta altı ayda bir 
siyaret edecek olunanız Zongul
dalt detifmif balacabaaa ..• 

Bir ,.ı lçiade Zoaguldai• 
yapalan Jeai yeal biaaJar bu ft. 
liyetia harici •• dahili sıQrlbll
ınnO ta...... cleiiftirmiftir. 
Y eaid• elem keaarana yapdan 
hikAmet konajı ile yeniden ya
pılu nbbm bir ıeae.DİD me•aiai 
içine mpuyacak kadar bl\ytik Ye 

ddden glzel eserlerdir. 
Şehir heyeti umumiyesi ltiba· 

rile çok pzeldir. Rıhtımdan ayn· 
lap ıağa ıaparıanız bu yol 
ıW tehir ÇUflSIDa doğnı ıOrllk· 
ler. Sağda muazzam bir bina 
htiktimet konağı ıoldaki btiytik 
Halk Fırkası we Halkevidir. Yeni 
yapılan bu evİD harici g6rlhılflln
deki ,ezelliil mimarlara bıraka
rak içine gireraeıaiz prnlllr ki. 
barata tamamen halkın evidir. 
Alt kattaki muazzam mBtalea 
Nlonu okuyucularla hmcalwaç 
dolmut bulnnayor. Yakarı kal\ 
çıkınca .-if bir koridor ve •i
dan ıola, 10ldan uğa ayn ayn 
daireJer. Binanın daha henüz 
nobaD kalan bazı kısımlan lk· 
mal edilitor. EYin ldltlphanesl 
ddden zeapa kitaplarla .Uıl_. 
miftir. 

Hala.. Zcmplclak Halkevl 
halkın irfan 1Uıuzlujunu plere
cek baflıbqına bir Yarhk, Halk 
Fırkaa " Haalke'fl reia1 doktor 
M.that Bey de halla o Yarlığa 
doiru çeken Zonguldak için lkind 
bir varhkbr. - 11•/Un•I Enver 

Resimli Memleket Haberleri 

lzmMtt 800 metre lrtifaın-1 tüttın lıçllerini ve talebele"'91 j den bir Wıbadır. Gerede bak· ı olmak llzere Gazi Hz. Din Ar-
daki Ya .......... dajmda kuru· 11bhatlenc:Wınek olmuttur. Oıt· kalları da bir kır pziatili yap- mutluJu slyaretled tarihi 7azıl. 
lan kamp ııe. ... ~ atağı yftz teki resimler Y•manlar kam~ım mqlardar. ..-
elli kitinin hayatau lr.rtarmak- ve kampta yemek Ylrea Yal 2 - Arm•tluda ılddetll S • , ....., ..,.t 
tadır. lzmlrde yM ı .. • her KAzım Paıayı ı&atermektedir. bir • aıkiabaı lı11dba ıllrmekte - ~ .. • 

1 

eaerde olduğu gibi bu itin ........ Alttaki resimlerden : 1 - Ge- idi. Bunuq lnOne bir çeıme ya· çok Bendir. Reı ••• ... 
da da Vali Kazım Pata g&rtll&r. MMle kuaplanma ......... pahuk ..mile ıeçllmlt, cetmenla blırlnd mektebiain talebeleri •• 
lıeamp,., heı •"" v;aotıtJ favdalar d.._,,e ,._lana .......... lsuiae .. ..,..... Wr llltıra mUalihDleıl ~lbDektedlr. 

BlıleP Ameribdald 
ı.ia adedi • ild mily 
Beyazlann brf181nda miti 
ye mtıttehit, Adeta tek bir • 
pbi bulunuyorlar. Fabr .. ka IA 
led Zend ameleleri iab1ıda1$ 
meğe mecbur :oluyodar. 101 z~ 
n..mdenberi bir milj OD - ,_::.;;w 

-• .aden kömlr ~ 
......, Detro·ı. ıum°il~ 
~_qlnia, Chicago, Pi 
fatmkalannda çalıpıakta 

~:::. =~-·-Amerikablar .. a 
-eda•an .-cilelia 
tataft .... lar. 



( SigaNI Alemi) 
Rumen 

BABİCI TBLGRArLAR 
F aşistliğinde 
IJuhran 

Geçenlerde Almonya mlllt ıoıya
llet fırkuında bazı N ılerin a be'blyet 
._.diki ri feci itaatab.Jik laar keti 
"'••n faıiatlerhıe de alra,.t elti. On-
1-rın araaında da derin bir memnu· 
llfıetılı:lik göze çarpıyor. Mahlm ol
•utu (bere Rumen f 1ı;iı\lerinin huııuıi 
'4r ıami Tardın Demır muhafızlar. 
9'.•lebtta .tıliyetU ellerde lbulua• 
llladıtını. Sarayın saffet uykuauna 
~ıj"ını iddia den bu tf'fekkQJ, 
.U..1n Rumen B ıvckill M. Duka71 
'1dcırecek kadar ileri gittl. Ouman 
.. e111lekette bUyük bir akalllamel 
1'.111 oldu. Fırkalar dııfıhldı, elebeıı· 
ı.., tutuldu. Sulka1b yapan n tortip 
... aler malak.Om olduw, Dem1r mu· 
l..fıdann lideri Koderano ise. unn •u. .aratlumadan aoora alı aeçtl. O 
•• •pey mihnet ,.ktı. 

Fak t memleketin aulh ve ıQkikna 
9'ddetli bir ihtiyacı bulunduğu içln 
'-ata ileri gtdilmedL Ondan sonra 'M. 
l<.oderano'nua batb arekett de derin 
~lr değifıklik p çarpıyordu. Söz 
"e hareketlerinde ibllyik bir iitldal 
"111 dilmiye bafladı. Demir muhafız:· 
...... ufra cenaba, llderlerlnin !hu 
detltiklifinl bej"enmJyorlnrdı . Bu ba-

hll111emezlf k tlddetll blr ıh1ddete lnkılip 
'lti.Kfn halini aldı. Bu kln, nihayet, Ko-
4-rano'nun ortadan kaldınlmaıı Osu· 
....... CluJW'mı1a baıladı. Geçen glln 
'--•1 do~tlanııı tertip ett~l bir dya
f6t Koderano ipa ebedi uykuya dalııa 
"•aile olacaktı. Yine bazı arkadaıları· 
ilin vaktt ıamınında tıtn farkına varıp 
•l1afiıt nlnl basmAları, iflenmeal 
tilıavvur o1•nan cina eti lmkln911 
kıldı. Fa at · tirulan •6ndürmedi. 
Ru•en faıtıtllji1 fU hale pe, •çln 
l~ha bulnan sreçiriyor. Süren a 

Milletler Konseyi 
Meselesi 

Çi nle Bizden Bakahm Han
gimiz Davayı Kazanacak? 

Cenevre, 13 (A. A.) - Hnaa 
•Jansındanı Çinden fohllll eden daimi 
•ıalıta lJd ••mz.et meFcuthar. Biri 
Qlndir ki iki dlla elueriyetle ıtekrar 
'-tthap ılaalda almam •bundu. Dlterl t•• kendlal lehine talebini ıerl alan 
•nın mUıaharet ettiği TOrklyedfr. 

b Çin murahhan M. K•otalçl'nin 
"'- Bart• ile yaptığı mGllkahn lbu 
... llt oldufu blldlrHmektedlr. 

Morokastl j 
Faciası 

Nnyork, l 3 ( A. A..) - Morokutl 
uapurunun yanmaaı ıfaeİHında botu
Janların tam fekfınunun (135) olduğu 
haber veriliyor. Yapllan t.abkikat 
e1nuında te1ıb telgraf ıefi, Lmdat 
lıaretf istemek ı,ın yarım uat aonra 
emir aldı~ını aöylemit ve ·ıaYe 
etmittlr: 

- Telıiz oduı duman içinde idi 
ve alevler fıtldrayordu. Baııma bir 
ıalak bulu koyarak ayaklarım yan· 
dığı halde vazife gördüm. Sonra 
muavinlerlmden birinin :raran11i1e 
dııarı çıkabildim. Bundan bir hafta 
hvel geminin telaizcllerinden Alagna 
Jımlnde biri ,.,..,. ı,ı. tayfa ara• 
aında imza toplamııh. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Dün, Adl1ye 
memurları, yanmakta deYam eden 
Morokastl'de !kaptan ~ilmott'un c•· 
aedlnl aramıılardır. Akşama dotru, 
kaptanın oldutu :ıannedllen l>lr cuet 
bulunmuı n nakJedl!miıtir. 

Memurlar remi defterlerhıl Y• 
dlQ'er vesikaları da arıyacaklard,r. 

lf 
evyork, il3 (A. A.) - Moraka.tl 

mesele1ini hafi ce1aede tahkik eden 
büyük jUrl heyeti, mevkuf olan Alnsr· 
na"yı din emittlr. Ticaret Nezareti 
tahlıdkat komisyonunda dinlenilen 
birçok sremiciler, birçok undabo, 
denize, içınde pek az yolcu oldu~ 
-reya hlç olmadıtı halde !inairllditial 
.tsyJemiılerdlr. 

Feliketten Ahnacak Dere 
Nevvor~ ıs ( A. A. ) - Cümbur 

reııi, Amerika deniz ticaret filosuna 
en ~iiksek 11vkil o:vermek il ıumun· 
dan 'Ye feni npuiların yanmıyacak 
tekilde yapılmıısı i'ln kararlar verile• 
e tfnden babıdmiıtir. 

Bu Da Bir Betkeaı 
Kr llo al, (Panama) 18 - Japon• 

1aya ~itmek üzere hareket elmlf olan 
4700 tonluk lnglliz bandıralı Bradburn 
yftk gemisinde yangın çıkmııhr. Gemi 
!hareket nokt ı olan Balbao~p Ur'.atle 
dönmektedir. 

Amerika Grevi 
Devam Ediyor, İki Kiti 

Polisi Yar ladı 
Vaılnfton, 13 ~ A.A ) - sucat 

1rrcviııln ha il her zamandan daha 
uzak sröriinmektedlr. 

Tavauut kombyouu, bir uzlaıma 
eaa11 ar.amakta devam ediyor. Fakat 
vadfeai J.,;:i mOmeuılluin çekilmeleri 
.tnrlne pek :t"llçletm'ittir. 

Saylu-VU'den bildirildij'İne ıöre 
rrevciler karııklıklar yapmakta devam 
etmektedirler. Polisler 'tarafmaan açı· 
lan at:etle iki lldtl •tır ')'aralanmtflır. 

Aşk 
Gençlerindir 
No.f6 

H - 9 - 984 
Salonun tık eşyası, halıları 

.._un g~zlerlni kamaıtınyordu. 
Büyük bir divanın Uzerl ıerapa 

la>•kli yaahklarla aüılenmlıti. Bir· 
Çok maaalar, kanapeler, koltuklar, 
•deta bir eıy• eergiıl gibi kar
lllakanılk yıkilmıı görUnOyor, ta· 
\'andan avizeler sarkıyordu. 
d ~•6• Hanım bu tatafat için· 
• •ndbal ka1bedecektl. Okadar 

•ıya oldup laalda kendine mil· 
•aaip oturacalt ..... koltuk lakemle 
bulamadı. ~ dizleri de 
titriyordu. Kendi •dkae: 

- Senem kan, ., ...... •~• yal· 
bıı gelecek Dl Tardı. Dl,. eöy· 
ı._ıyor. 

- Keı1d bitim kay mak•ID 
l>eyln hanımını da alıaydun.. O 
la.certklldir. Bu kadar ııkılmaı· 
dılll. Şimdi lauamefendl rlirH 
l&fa Dereden bqlamalı bilmem. 

Hatibe Hanım duvarda g-ör• 
dtıttı remmlere ltakbkça ailenin 
dercceıl hakkındaki fikri kunret• 
lenlyordu. Bu k~ede blyftk yal· 
cl&dı bir çerçeve içinde i6t•D 
lliıan, sırma dolu, top .aakalh bir 
... ,. reıml yardı. Relim okadar 

S.rhan Cehit 

canlı idi ki adeta inaana bakıyor 
hi111i .veriyordu. 

Hasibe Hanım: 
- Bu muhak'Y.ak paıanın ba

bası. Olacak. Diyordu. Hali, kıya· 
feti onu eöateriyor. Şimdi böy]e 
elbiseler yok. Zaten paşanm oka· 
dar yaılı .olmadıjıoı söylediler. 

Haaib. Hanım duvarlara ıaöz 
gezdirirken bir baıka relim önUn· 
de durdu: 

....1 Hah.. l,te pafa bu olacak 
dedl. Tamam. Sakalı yok. Şimdiki 
ıpaıalar ıaten •kabız, bıy•\:ıız. 
Amma ae pnh adam. Hem de 
mavi aözlO. K1Zı babaıına çekmiı 
elacak. 

Ha1ibe Hanım ruml yakından 
ıörmek için ~yla iliftjğl plyano 
tabvr•laden 'kalkarken birden 
kapıyı açan ıenç kız •alona zlrdi. 

Yaklaşb: 
- Affederıiolz efendim. De-

di. Hammefendl ıizi tanıyamadı. 
Haıibe Hanımın kalın kaşlara 

birbirine kahfb. 
Keneli kendiaeı 
- Evine misafir re1mlt a karı. 

Tanınııyacak na •ar. 1naaa ~lr ıı&-

Milletler Cemiyetinde 
Sovyet 

Aleyhte 
Rusya içeri Girerken Lehte 

Oluyor Tezahürler 
Cenene, l3(A.A.)-Milletler Cemi• 

7eti meclialn1n dünkü toplanbııada 
l\avlçre murahhaaı M. Motta, alçakça 
öldurüldükünu MSfleditl Avuıturya 
Bapekili M. Dolfüaün mniyetlerlul 
1aymııtır. SonrA Avuaturyanın ıtmdikl 
Batvekifl .. M. Şuinig •l>ı: •larak tlddet
le alk1tlauao bir nutuk ıöylemlf, bu 
arada demiştir ki: 

"- Citerparul Dolfilsü kaybeden 
Avuıturya onun yM-ine ayni btiklll 
tn ni ayni kuvvetle mildafaa edecek• 
tir. Hududunu bizzat tahdit ihtiyarına 
malik olmıyan Avusturyaya, hiç ol
rnaua araı.lılnl müdafaaya fm'kin 
•erilmelidir. 

Av.uaturya kendiıile mUukereye 
amade olan bütiln devletlerle mGza· 
kereye lhaaırdır. Avuaturya tethtı laa
reketlerlne kartı mGcadele ederken 
mevcudiyeti ve komıularının menfaati 
'için m cadel• ettitini mOdriktlrı O, 
sulh devaaınıı hizmet etmckfedlr. 

M. Şuıing, aözlerinl, Cenevrede 
toplaııan devletlerden Avuııturyaya 

manevi mU:ı.abaretlerinl esirgememe• 
lerlni .e ona ıvaıiyeUnin llyik oldutu 
anlayııı göıterınelerirıi lıtlyerele bitir
mlıtir. 

Bundan aonra lrlanda nanuna &Ö.z 

e1an M. dö V alera Sovyet Ruıyarun 
Milletlez Ctm"ye 'ne 1Glbu10.ne muva· 
fakat ettltmi de hUdirmiftir. Sovyet 
Ruayanın aleyhtarı olan M. d8 Valera 
nın bu ı6zhıri fayanı dikkat glSrDl• 
mektedir. 

lngillz MuhafazakArlar•nın 
IUrafı 

Londra, 18 (A.A.) - Milli eka~rJ
yet ile liberal ve lı_çiler .Sovyet Ruı· 
yanın Milletler Cemiyetine girmesini 
ta1vlp etmektedirler. Fakat muhaf a-

.... Fen .... ,..la .... 
Viyana, 13 ( 'A.A ~ - 'tuna lze

rind kt bOyllk köprO ,.erinden kaldı-

rılarak 26 metre öteye kon lmuıtur. 

340 metre uzunlujuada ve 2,4SO ton 

a,tırlıtında Glan bu köprilnla 11akll 
ancak beı ıaaat .aürnıDıtür. 

&eftrler Hltlerln Nezdinde 
Berli•, ı 8 ( A.A ) - M. HitJer 

ıbiltlln elçllerl a•p blr arada kabul 
etmiıtlr. 

rUnUr de •afa geldiniz. der. Bu 
nebiçim kibarlık böylel Bir de 
klZ anası o1acak. Böyle bayırlı 
misafir ayağına gelmif. Nailan
manm ııraıı mı? 

Haıibc Hanım bu cevaba kız· 
malda beraber buraya kadar i'e1· 
mı,ken birıey yapmadan aftklftm 
püklüm çıkmayı da dojru bul· 
madı. 

Karıısında cevap bekliyen bu 
kız da lkaçınlar 9ey değildi. Pe .. 
penbe, çiçek :gibi bi11ey. 

Hasibe Hanım bir LAhavle 
çekerek genç kıza yaklaştı: 

- Evladım_, dedi. Hanımefen
diye a~yle.. KenClllerl için çok 
hayırlı bir ıey 1ıörU1meğe geldim. 
Bet dakika. Fazla de;il. 

Genç kız tekrar gittL 
Haıibe Hasım: 
- Bu r.eaıınler çok mUnaıe

ibebiz inaanlar. Evlerine miaafir 
pmif. Jnean bir prlalr, bir 
;kahft ikram •eler. Tann milıafiri 
o1aa iki 1lkırdı konuşup gönlll 
alır. Bunlar a. l>lçlm feyl.r bil
mem ki! 

Diye •öyleniyordu. 
K..rldorun 6teki ucumia bir 

mırılblal' oldu. K•pılar aÇ&lda, 

kapandı. 
Ayak aeslerl 1akla1tL 
Nihayet b.pıda uzua boylu, 

orta yaıh, çok pıterltli bir 
1ıanımefencli ile yane i•nç ıaz 
bealdt. çok ince bir ~ kız 

lrloJtda aaıu•kill M. dl Valer'a 
zaklr fırkanın mttfritlerl bunun tld
cletl• leyh"adedirler. Morn•n• Polt 
1'&1et ıt diyor kli 

•· Ruıya Milletler CemiyeUne glrl· 
yorH bu, Japcmyadan korktuğu için· 
dir. Binaenaleyh Mil et er Ce iyetl 
Sovyet Ruayanın milnazaalılDa ittlrak 
edecek demektir. Sovyellerin Çin fark 
demlryolları üzerindeki hukukunu 
mfidafaa için eski milttefiklmizle 
ihtl fa mı • rnkl ne e z?. 

llew,.r M•••wrım 
Yapıyorlar 

Peıte, 13 ( A.A ) - Birinci fırka 
manena yapmaktadır. Kıral Natbl 
• e Bapeldl e Harbiye Nanrı ma
nevra .aabaaına gltmlılerdir. 
Sofya Bizans Konferansında 

Sofya, 18 ( A.A) - Evveli akıam 
kıral 1arayınıta Biuna koııferaoıı 
murahaaları ,erefine bir kabul tıeaml 
tertip edilmlf, kırat murahhaıılarla 
uzun mGddet glSrUımttftilr. Dan 
akpm da Bqvekil murahhaslara lıtir 
ziyafet vermlttlr. 

görllndn. 
Hanımefendi bir tkl adım ller· 

liyerek durdu. Misafiri gözden 
;aeçlrdi ve ıonra nazik bir tavırla: 

- Affedersiniz efendim, dedi. 
Sizı tjlnıyarnadığım gibi ziyareti· 
nızin sebebini de anlayamadım. 

l,.ütfeo •. 
Hasibe H. hemen atıldı: 
- Hakkımı var efendim, dedi • 

Fakat bl~yle hayırlı işler 
için tanışıkbktan ziyade sağhk 
aranır da onun için cesaret ettim. 

Bunu acemi gfülinmemek için 
ıöyltıyordu. 

Hanımefendi vazi} etten bir 
ıey anlamadı~nı g5steren hafif 
bir dudak bnkttıle ona bir kol· 
tuk tıaret etti : 

- Bu} run, oturun efendim . 
Sonra ayakta duran 1renç kıza 

dönerek: 
- Nevbayal, dedi. Sen naa· 

ğazaya bir telefon et. Geleceği· 
mtıl ılSyle. Dtın bakhjımız 1eylert 
haıırlasın!ar. 

foce, uzun boylu kız bir hayal 
gtbt aalondan çıkarken Hanıme
fendi tekrar miaaflrlne dbdft : 

- Buyrun efendim, dlali· 

yorum. 
Ha8ihe H. bu kadar 81kboi•z 

edildiğine fvşıy•rdu. ı_.n bir 
kah e ikram eder. Ud llkırda 
kon ur da ondan aoara bahse 
rirer diyordu. Fakat Hanımefendi 
n1n bekllyen bakııları altında da-

( Gönül işleri ) 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Aııkaraca Gönül Hanıma: 
Bu meıeledo "izzetinefis., ml

.dabaleai yoktur, bilmem tesadnf 
mlidUr, nereye aitsem dalma li
zinlo kal'fllapyorum, ıeklinde bir 
mukaddime ne koaUflllak kabildir. .. 

Z. Z. Bey11 
Saadet yolu bar lklsine de 

yUz 'eYirmektedir, ae o aatulan 
yazan birinci, ne de o talepleri 
dermeyan eden ikincide bir 
hayat arkada11 olacak prtlara 
g6remlyoru m. 

ir 
İ&mirdı Leblp Beye. 
Askerliğinizi bltlrmecllkçe,, belcı 

hayabnı1.1 muntazam pkllde ka· 
zanmadıkç.a evlenmeyi dllşllnme
mekte hakhaınız, bu takdirde İH 
yapacağınız ıey iıi tendnfe 
bırakmaktır. 

• Leman Hanımu 
1ııgillz terbiyeslni aeverlm. 

bah.aettiğiniz tıAlkın ld ile muka· 
· yeae edilemiyecck derecede ylik· 
sek g5rUrUm. Faket lngiliı terbf .. 
yeain1 alacak ve tabıi.ini lngilte
rede yapacak bir çocuğun 
memleketimize daniınce keadislnl 
muhite "adapte" edememminden, 
betbaht oJmuıodan korbnm. 
Binnetice Alman mürebbiyeyi 
tercih ederim. 

* ureitin Kaya Beye: 
Bir hanım vaııtaılle mektep 

idaresine müracaat ediniz, adresi 
muhakkak vardır, yalan söylemiş 
olacağını tahmin etmiyonım. Tıa· 
mamen lakayt ol1aydı derhal 
r dd derdi, ıeviyui mllaaitti. 

* 
.Uz.uok~üde X. Z. Z B~eı 
O yalanı uyduran kızla nlıan

lınıun buluştuldan bir dakıkayı 
kollayınız, yalancıyı hakRcatl ıGy
lemeye icbar ediniz. 

* V tseeinden ec } ı 

Bu meHle halledilmiş ve kat't 
karar verilmiştir. Mektub.nuzu 
neşretmokten bir fayda haııl 
olmıyacaiına kaniiz efendim. 

BANIMTEYZR 
m 

ha fazla duruuıda. Kapıya doğru 
bakarak ı 

- lk:i.t de ıizin deifl mi 
huımelantl. dedi. 

Hammefeadi kapıya bakb. 
kfmae er yoktu. Hasibe H. ka• 
pıya bakmakla biraz evvel girip 
çıkan genç kızları ima etmek 
istiyordu. Anlatamadığım ıı6-
rUnce: 

- Küçükler, c1edf. KHçtilc 
Haaaaılar. 

Hanımefendi anl&madıkı bir 
liauuı 11üktelerlal ketfedi)•ormu.f 
glbl hafif bir gülUmumı ile: 

- Hayır efeadi~ dedi. Benim 
bir kııum ordu. 

- Haeibe Hamm acele acele 
ıord11: 

- Hanfisi .. 
- Şfmcli konuıuyorduk, dışan 

çıktı. 
- Ya öteki.. biraz •••el 

lbuimı. İkoatlf&D. 
- O hizmetpdir efendim. 
Hasibe Hanım bu haberden 

pek memnua olmadt. Öteki kız 
sarı, çiçek giW, tombuldu. Ha1-
buki hanımefendinin kızı ıııka 
Mr ıeydi. Mttemafih onua için 
~zelllr flfllttlnltk meaeleai yokt•. 
Remeu bahse girdi: 

- Efendim, dedL Böyle h .. 
ywlt teYler görüıe, koauta ol•, 
derl . Ben de eYlat aaa• old.
tum için eıle doatla konllfa, 

örUte b~k )dl~llk hanımlar 
BB • lık aldna. 

( Arkuı var ) 
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DiJnJJa Hdd/$tJltJrl , 
..1----------------------~.~ 
Tayyare 
Kuvvetleri 
Ne Halde? 

Pariı Uzerinde yapılan hava 
aris mamw- ma nev ra lann dan 
ralarından ıonra Franıız ga-

zeteleri mevcut 
ıkan netice.. tayyarelerin bir 

misli artırılması lehinde propa
gandaya batlamıılardır. Bu gaze
telerden bazılarının iddia ettikle
rine göre bugün başlıca devlet
lerin hava kuvvetleri şu haldedir: 

Franıa : 2200 Tayyare 
lngiltere : 1500 ., 
İtalya 1 t50 ., 
Amerika : 1800 ,, 
Almanyaya gelince onun da 

icabında harp tayyaresi haline 
ifrağ edile biJecek 2400 tane 
sivil ticaret tayyatesine malik 
olduğu iÖylenmektedir. 

* . Pariste açılan senelik radyo 
sergisinde teşb:r edilen 

··y-,,-n-i--s-is-t-em-ı aletler arasında 
bi d bilhaasa bir ta-

r ra ya nesi nazarıdikkati 
makinesi cel bet mek te dir. 

Bunun ıebebi herkes tarafından 

alınabilecek bir ucuzlukta olma
ııclır. Anlatalım: Ticarethaneye 
gidiyorsunuz, bir kefil göıtermek · 
ıuretlle, y~hut ta emniyet telkin 
ederek bet para vermeden ma
kineyi alıp eve getiriyorsunuz. 
Fakat makine çahımıyor, zira 
çalııması için küçük bir delikten 
içine bir frank atılması lazımdır. 

Bu frank size tamam 40 ıaatlik 
bir dinleme temin ediyor. Sonrcı 

ikinci bir frank ahlmah ki maki· 
ne tekrar çahııın, adeta kumba
ralı gaz veya elektrik saatleri 
gibi bir ıey. Fakat hoı bir tarafı 
var: Her ay kumpanyanın memu
ru geliyor, makinenin içinde bi
riken frankları toplıyarak mu
kabilinde bir makbuz veriyor. 
bu ıuretle toplanan para makine· 
nin bedelini buldu mu arbk 
ahize ılzinöir. 

}#. 

sır istatiıtiğe göre bu &ene 
Almanyanın ticaret tayya· 

Ticart1t releri l0,141,000 
kilometre, FranH· 

taggarlllerl nınkiler 9,962,000 
hakkında kilometre, mesafe 

katetmişlerdirdir. ,Üçüncülük lngil· 
tere'de, dördüncülük ltalya'dadır. 
Lehifltan betincl gelmektedir. 

-tc 
f ngiliz polisi el'an birkaç ay 

evvel bir bavul içinde bulu· 

Kız sandık- nan kadının ceae-
dinin hüviyetini 

ta değil.. tesblt ile meşgul-
dur. Hafta baıınöa bu cesedin 
epeyce zamandan beri meydanda 
görünmeyen bir kııa iit olacağı 
ıannedilmit fae de bu zannın 
yanlıt olduğu anlatılmııtır. İngiliz 
ga:ıetelerinln anlattıklanna ıöre 

bu İf fle meıgul olan polf ı mü· 
fettlıt o derece bunalmıştır ki 
bu ku: karıııma çıktıiı zaman 
ıaıırarak: 

- Neden &andığın içind• 
değilsiniz? diye ıormuştur. 
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SON POSTA 

Tarihi Mlsababe 

Bir Cevabı: Napolyonun 
f şte Size Bir 

WJl1 
aıoırunt··w 

Napolyonun kadınlara hürmel
ıizliğl pek meşhurdur. • : oş, onun 
daha bir sürü meşhur olmuş 
hususiyetleri de var ya. Meaell 
hizmetçilerini elile ve sık fl&k 
döverdi. Hiddeti geçince de, bi
raz evvel hırpaladığı adamlarla 
candan dost imiı gibi konuımıya 
girişirdi, son derece nazik bir 
tavır alırdı. 

Yine o, enfiye çekmediği 
demlerde mutlaka çakı ile oynar
dı, oturduğu muhteıem ceviz 
koltuğu yontup dururdu. Yine o 

mükemmel bir hatip ve kitip 
oJduğu halde Franıızçayı yanht 
konuıurdu. Se111ion diyemezdi, 
aection derdi, Point culminant 
demeyi beceremezdi, boyuna lo
int fulminant kullanırcl.ı. Napolyon 
şiirde yazardı. Fakat tabiatin 
güıelliklerinden, hayat hadisele
rinden ilham alarak değil. Kaplan 
gibi köpeklerden falan bahsede
rek 1 

Napolyonun enfiye çekmesi 
kadar göze çarpan huylarmdan, 
itiyatlarından biri de kızdığı vakit 
fapkasını yere atması, çiğneme
mesidir. Kadınlara gösterdiği 

hürmetsizlik de dahil olmak üzere 
bütün bu tuhaf halleri, onun 
Korsikalı olmasına atfediyorlar. 
Seyyehlar, Korsikada, Ajaksiyoda 
bUtiln ağaçlarm, bahçelerdeki 
kanepelerin kertik içinde bulun• 
duğunu söylüyorlar. Demek ki 
çocukluğunda ormanları, bahçe
leri dolaıırken ağaç yontmıya 
ahşan Napolyon, lmperator ol
duktan sonra bu adeti bırakama
mış. Bir Fransız muharrir, ) ine 
Koraikada bir ihtiyar ile müba
hase ederken herifin kasketini 
yere attığanı, ayağile çignedtğini 

kaydediyor. 1813 de «Dre8de»de 
Metternich ile siyasi bir mUnaka
ıa } UrUdürken şapkasını odanın 

ortasına kadar fırlatan Napolyon, 
ıüphe yok ki, bu Korsikalıya 

benziyordu. 
Yine Metternich hatıratında 

diyor ki Napolyonun ağzından bir 
kadına kartı nazik bir kelime 
çıkmamııtır. ÇUnkü Korsikada 
terbiye böyledir. O diyarda ve 
hele on sekizinci asırda kadınların 
hiç bir kıymeti yoktu. Bir anneye 
kaç çocuğunuz var denildi mi, bun
dan makaat, kaç oğlunuz var, de· 
mektlr. Kızlar hesaba girmez 
ve o anaenla dört kızı olup ta hiç 

oğlu olmasa ıu cevabı verirdi: 
Çocuğum yok, dört kızım var!. 

Napolyonun kadınlara hörmet
flizliğl de işte buradan, Koraikalı
hktan geliyor. Madam dö Stael 
gibi devrinde Fumsanın kıymetli 
incilerinden biri sayılan ylikıek 
bilgili bir kadına Napolyonuu kaç 
çocuğu olduğunu sorarak "hiç,, 
cevabını almasn lizerine " Siz ka· 
dm değilmisinlz madam,, demesi 
de ayni ıebepdendir. 

Bununla beraber Napolyon 
kadmları çok severdi. İlk karısı 

Josepl&ine 'e gençliğinde candan 
aşık olmuştu . .çocuklar sahibi bu 
dul kadın, kendinden yaşça kü
çük ve muhteşem bir istikbale 
namzet Korsikalıya ilk izdivaç 
yıllannda pek de sadık değildi. 
Hatti onun aşkım iıtihfaf ediyor
du, kendi hava ve hevesinde ge
ziyordu. Harp meydanlarında za
fer toplıyan Napolyon, tuh ve 
oynak karısını yanına getirebil
mek için çok zahmet çekiyordu. 
Joıephinin IAUbaliliğl hazan o de
receye varırdıki Napo!yon, koca· 
Jık haklarına ve kocalak şerefine 
leke bulaıtığından tUphe ederdi, 
ıstıraplı günler yaşardı, karn .. ının 

................................. -...................... , 

Son Posta 
'\'evm?, elyatl, Hıwadiı ve Halk raaeıui 

l!:akiJabtiye, Çatalçeşme ıokağı, 25 
l&TANBUL .... .....,.., 
~aıetemiz<le çıkan yazı 
te resimlt:rin bütün hakları 
mahfuz ve gaıetemize aittir. 

ABONE FiATLAAI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ICr 
~-----TORKIYE 1400 750 400 ıso 

YUNANiSTAN 2340 1220 710 27t 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli peşindir. Ad rea 
4eiittirmek 2& k-uruitllf· .... ~ .. 

Gelen eflf•lı gel'I t1erilmez. 
Hlnlerclan 111es'ullyel ah11maa. 
Cevap için mektuplarp. 10 kııruşlvk 

pul ilavesi lazımdır. 

' "'" Poata kutusuı 741 fatanbul..., 
Telgraf : Son potta 
Telefon ı 20203 

~ 

liareketlerinl tarassut ettirmek 
mecburiyetine düşerdi. 

Napolyon f mperator olduktan 
•onra vaziyet değltmi9ti. Artık 
telif ede.n, ıztırap çeken, şüphe
ler beıliyen ve .. yalvaran Josephln 
dl. Genç imperator, milyonlarla 
kadını kendine hayran bırakmıı 
bir erkek seviyesine yUkse)mişti. 
Elini sallasa ellisi, batını sallaaı 
telliai ayağına kapamyordu. Harp 
kaplanı, kadın kalplerJnln de ilahı 
olmuttu. 

Josephin, vaktile pek mühim· 
ıediğl, ateıli hamlelerine soğuk 
karşılıklar vermekten çekinmediği 
kocasının timdi tek bir aözUntl 
lıitmek için yanık lıtiyaklar beall
yordu. Fakat Napolyon, Mıaır 

seferinden döndüğü günden beri 
ihtiyar bulmıya başladığı Joaıe
phinle ancak " resmen ,, alakadar 
oluyordu. Kadının başına bir taç 
geçirmffti, fakat onu kendi yilre· 
ğindeki tahttan atmııtı .. 

Genç imparator, tam bir Kor· 
sikalı gibi davranarak karııına 
artık ihtiyar olduğunu açıkça 

aöylemekteo de çeklnmemiıtl. 
Josephin bu öldürücü hakaretin 
elemile kıvramrken beriki hemen 
hergUn bir kadın değiıtiriyordu. 

Joıephin haımetlfı imparatorun 
Htif atma nail olan o alay alay 
kadınların nerede, ne ıuretle, 
hangi vasıtalarla kendi kalp hak· 
kına el uzattıklarını maraıi bir 
dikkatle takip ve tetkik ediyor
du. Hiçbir kadının Napolyona 
sü.reklice tasarruf edemediğini 
görmekten garip bJr teselli duyu• 
yordu. Bugtın gelen kadının ya· 
rın yerini başkasına bıramaıı, 
Joaepbln için, adeti bir öç alma 
zevki veriyordu. Kendini yaralı· 
yan her kadın, ayni yarayı ala· 
rak kayboluyordu. Bu, ihmale 
uğrayan imparatoriçeyi biraz mah· 
zuz ediyordu. 

İşte bu vaziyette ve Napol· 
yonun bir erkek çocuk doğurakma· 
dıtı bahanesile Josephinl boıamı· 
ya karar vermek i11tediği ııralarda 
Matmazel Jorj atlı bir aktriı 
sahneye çıktı, harp aralanma aü
rekllce bir heyecan aşıladı. Na· 
polyon bu genç artiste, hemen 
hiçbir kadına göıtermediii bir 
allka ile temayül etmiıti. Sıkıık 
saraya getirtiyor. Ve orada ahko· 
yuyordu. 

Joiephin ogtlne kadar tatsız 
birer rüya gibi gelip geçen ka
dınlar arasında birdenbire yaııyan 
bir hakikat peyda olduğunu ıö
rUnce haıtalanmııtı. Bir aktriae, 
aUnlerce yerlni bırakmak ıon de-
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ı Kari M•lclupltrn ı 
Çumralı/arın 
Başvekilimizden 
Temennileri 

Memleketin zahire ambarı '' 
Konya ovuının bir kö1e1i olaD 
Çumra bir kaza merkezidir. Bat 
rmdan ılmendifer battı reçen bll 
belde harbi umuminin acılı güıı• 
lerlnde vatanına milletine ve onud 
ordusuna aztm mlkdarda yetiıdir
diğl buğday, arpa,I pirinç ve salt 
mahflulatı ile hizmet etmlıtfr. 
lıte bu mahsulAb veren hazin• 
ile belediyenin malı olan ytiz btsı• 
lerce dönüm arazi ve mert 
metrfik ve istifadeden mabrudl 
bir haldedir. Milyonlarca lirayı 
mal olan sulama sahasında bul\!' 
nan bu arazinin vatana kavut' 
makta olan muhacir evlatları il• 
doldurulmaıını aziz cümhurlyetl .. 
mizin yüce Başvekilinden ateşid 
hUrmetlerlmizle dileriz. 

Çumra C. H. F. Reisiı Rakım, Zira•t 
Odaeı Reisi: H. Avni, Milli 1ktietl 

ve Tasarruf Cemiyeti Reisi: Ş. J(. 

Bir MUbadil Kadmm istirhamı 
Bundan bir buçuk ay evvel 

Adapaxarı lakin dalreıi taraf 111" 

dan iskAnı adi suretile verilel 
hanenin tapusu da verildiği hald• 
tekrar elimizden alınarak dlğ~ 
bir mtibadile verildiği ve bu huılf 
ata müracaat etmediğim yer kal• 
madığı halde henüı bir netice ahi 
mamııtır. Sefaletine nihayet veril
mek iizere tapu ile taıarufumuı• 
da olan, evin tekrar iadeıi husu• 
flunda icap eden makamları• 
nazardikkatl celbetmenlzi rlc• 
ederiz. 
Adapazarı Biiyükpetkirci mahaUeııin• 

de ölU Kadir kadir karı•ı Emine 

Otobüslerde intizam 
Bir karlimlz yazıyor: 
Iıtanbul, Edirne ve mUlhaka• 

tına itleyen otobüsler çok int,. 
ıamsızdır. Ayni ka.abaya tıleytll 
iki otobüı arasında biriz bir flal 
farkına tesadüf edllecöii gibi 
yapılacak bir muayenede bunlarıO 
ekserisinin işleyebilmek ev19fın! 
kaybettiği ve emniyet tertibatın" 
dan mahrum olduğu görülecektir1 

Bu otobüslerde ııbhl fartlarıO 
fenni emniyet tertibatının ve fial 
intizamının temini icap eder kı' 
naatindeyim. ., ... ····· ~ ·· .- ............... ... . 
rece gllcllne gidiyordu. T açıO 
böyle orta malı bir çiçete mai' 
lup oluıundan müteessirdi, dok
tor Jara muhtaç olacak kadar rnu" 
taripti. 

Halbuki Napolyon, Uç beı gUO 
ıonra Matmazel Jorju da mühlrosf' 
memeğe başlamııtı. Bir göz tnci' 
zabile anıızm yıldız mevkiine yUk
ıelttiği bukadını da yine yeri11'1 
toprağa bırakmak tlzere idi. aıı' 
nun için bir vesile, kendi meşrır' 
bine uygun bir fırsat arıyordu. 

Matmazel Jorj, kendine cıff 
dan bağlı zannettiği hoppa rubl: 
•tıkına aradığı fıraatı vermek;, 
gecikmedi. Blr aUn Napolyo&J • 
konuşurken elini onun omuıtı11 
attı, eli veli blr 1eıle rica etti: . _ 

- Bana bir resmini ver, f 1'° 
dl ver. Olmaz mı kaplanım? 

Napolyonun Korsikahlığı kabıt~ 
dı, bir elile omuzundaki yumuş~. 
kolu indirirken 6bür elile ceb!

11
0 

den bir altın çıkardı, aktrı• 
uzattı: • 

- Alınız, dedi, bunu aJıııı,: 
Uıtilndeki resmin bana çok beıı:ı t" 
diğini söylnyorlar. Ben bu be0 fu
yiı\ pek anlamıyorum anıma a ırı~ 
nm yirmi iki ayar olduğuna e 
nim. Güle gUle aaklat.. d ., 

V • sırtım çevirerek sal o~ ~it 
çıkb, aktrlı Jorju, elinde te a\'&I"' 
altın, hayret içinde bırakıp • 
ıup, aitti. - M. T • 
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Ziraat Bilgisi (*) Dlnyada Olup Bitenler 
- ~ - --

Edirne 
Peyniri 

•• •• 
Olümlerden Olüm Beğenin! 

• 

Nasıl Yapılır ? 
-2-

lbrahim Sadık Heye: 

Riitün Bir S•hlr Halkını Top Yekun Öbür Dünvava Göndermek 
için Kilç Vasıta icat Edildi 

Geçenki yazımda yurdumuzun 
çok kıymetli iki ıiit azığından 
bahsederken Silivri yoğurdunun 
Yapılııını ve bundaki incelikleri 
anlatmııtım. Bu aefer de Edirne 
Peynirinin yapılıtını ve bundaki 

Büyük Devletlerin Fen Adamları Seferber Halde •. 

nıuvaffakiyet çarelerini anlata· 
cağım: 

Edirne peyniri beyaz renkte, 
8-10 santimetre kalınlıktaki dört 
köşe kalıplar halinde ve ekseriya 
lu:ılu tu salamurası içinde 11akla· 
nan yumuıak ve huıusi le:zzeti 
bulunan bir peynirdir. Ticarete 
tenekeler içerisinde çıkarılır. 

Bu peynirin yapılmasına 
Hıdırelleı.den ( 6 Mayıs ) itibaren 
baılanır. Ve yine münhasıran 
koyun südU kullanılır. Bazı yer• 
lerde yapıldığı gibi inek ılldlinll 
karııtırmak hiç te doğru değildir. 
Yoğurtta söylediğim gibi, peynir· 
de de sağımın temizliğine itina 
etrnek, temiz kaplarda taıımak 
pek mühimdir. 

Sütler gelince temizce sUı:lile· 
rek kazanlara aktarılır. Ekıeriya 
hen Uz sıcaklığını muhafaza eden 
ıütler eğer 2S.3 I derece! hararet· 
te iseler 1,5-2 saatte pıhhlaşmak Bir lngiliz gazetesi geçenlerde: 
üzere mayalanır. Kazan muhte~ - Resmi bir tebliğ halinde 
viyatı eğer söylenilen derecel gözümüze çarpmaz, fakat btitlln 
hararette değilse azıcık ııcak · devletlerin ' fen adamlarını müı· 
•Ut kahıtırarak bu dereceye takbel muharebeye hazırlanmak 
getirilir. Ve mayalandıktan ıonra- için seferber hale koydukları 
da ıoğumama11 için örtUIUr, iki muhakkakbr, diyordu ve IJAve 
ıaat ıonra açılarak muayene edi- ediyordu: 
Ur: Eğer pıhtılaımıı ıllde bir _ Top, tüfek, tayyare ve 
pakrmak daldırılıp ta çengelvart 1.ırhb imha vasıtalarının göze gö· 
yu arıya çekerken haaıl olan 
kırık parçaJr keskin köıeH rünenleridir. Bunlara karşı tedbir 
oluna kararını bulmuıtur. alınabilir, fakat kimya aahaaında, 
Yok eğer kumlanır ve ı~ göze g6rUnmiyen öyle imha vası-
yun rengl &arımtırak olmayıp taları vardır ki asıl korkunçlan 
ta ıUtlU bulunursa henilı iyice bunlardır ve fen adamlarının asıl 
mayalanmamııtır. Mayalanan ılldO gayretlerini 1 üzerinde temerküz 
uzun bıçaklarla bet altı aantim ettikleri nokta da budur! 
aralıkla dlklemeıine ve boylama· 
ıına keımeli, bir müddet kendi Bu göze görUnmiyen imha 
haline bırakmalı. Sonra tekrar v111ıtaları nelerdir? Bittabi her 
daha ufak parçalara · bölmek üze- fen ad~mı mühim sandığı bir ıey 
re kesmelidir. bulmuştur, ilin etmez, gizli tutar, 

Bu ıırada peynir hederi te· fakat bazıları meydandadır, ban• 
ınizce yıkanmıı ve hazırlanmııtır. ları da tahminle bulunabilir. 
Temiz bir masa Uatune do kerpiç Fransızlar Pariı üzerinde yap-
çerçevHİ gibi yUkıek kenarb bklan tayyare manevraaından 
tahata bir çerçeve konmuıtur. 
Pıhtılaımıt sUtü evveli beıin içer· ~onra mliıtakbel harp ihtimalini 
ıine sonra da bu çerçevenin içer· daha büyUk bir endite ile karıı· 
ıioe koyup bezin uçlarını bohça lamıya başladılar, tehlikelerden 
gibi dağlarsınız. Üzerine bir tah- korunma çarelerini daha dikkatle 
ta, daha tlltüne de ağırca birkaç tetkike koyuldular. 
taı koyarak halile bırakırsınız. Ve bu arada bir Fransız mes· 
Peynir burada ıüzillüp katılaıınca lektaı Fransızlaı ın bu aahada ça• 
kalıptan çıkarılır. Ve 7 santim lıfbrdıkları fen adamlarından pro-

' geniılik 70 ıantim uzunluğundaki fesör ( Langvin )e giderek kimya 
bir tahta parçası cetvel gibi kul- aahasında ıimdikl halde bilinen 
lanılaruk kalıptan çıkan peynir 
ktitleıi enine boyuna ke1ilir. Hasıl imha vasıtalarının neler olduğunu 
olan parçalar bekletilmeden sa- ıordu. Profeaörün verdiği cevabı 
l~ınuraya konur. Bu aalamura okuyunuz: 
~~İaz evvel yüz kilo suya 18 • 20 · - Her ıey gibi harp te gittikçe 

1 0 p hız katarak hazırlanmııbr. f ennileıen bir istikamette inklıaf 
b ~ralrler bu ıuda 4 - 5 ıaat etmektedir ve mll•takbel muha-
ıra . r· . 8u müddetten ıonra rebenin bu mahiyeti nazarıdikkate 

peynır er ıyice aertleıirler. Artık alın'dığı içindir ki aelecek çarpış-
tenekeler• Y•rleıtirmek zamanı • 

l • t' Te k ma daha ıiyade havada ve kim-ge mq ır. . ne •ler ıodala ııcak 
ıularla temızce yıluuadıktan sonra yevi vasıtalarla olıcakhr, deniJ-
penir kalıplan ııra &ıra içine dö· mektedir. 
tenir. Her kata ince tuzla blr Bu, yalan değildir. Harbin 
parşömen kağıdı aerllir. Tenekenin 
aralıkları tuzlu su ile doldurulur kimyevi mahiyeti çok evvel ken• 
ve ağır Jehiml~nir. Böyle bir disini göstermiıtir ve fennin amelt 
tenekede her sıraya dokuz kalıp sahada tatbiki inkişaf ettikçe, 
\re neticede safi olarak 16-20 inaanların ellerinde bulunan imha 
kilo peynir yerleşir. Bu kadar vası talarmın bilhassa kimyevi aa-
peynir için 65·80 kilo süt liıım- hada çoğalacağı muhakkaktır. 

Proj .. ör La"'6""" 
lfım olan (Melinit), yahut (trinit· 
ropbenol) ismini alan madde· 
lerin havadan bomba ıeklinde 
atılmaaı usum çıkmııtır. Bu bom
balar iki kısımdır, birinci kııım 

canlı mahlukata tesir eder, ktı
çük çaptadır, ikinci kı11m bina· 
ları mahveder. ' 

Patlayıcı maddelerin yanında 
yakıcılar vardır. Bu yakıcıların 
ml\mklln olduğu kadar muhtelif 
yerlerde, küçfik parçıilar halinde 
kuJlanılma11ı IAzımdır. Çünkü 
yangının birçok yerlerde çık· 

.............................................................. 

Soa Poıta 
iLAN FiATLARI 

I - Ga.cete11in esas gozıail~ 
6ir ıiitunun iki Mtı,.ı bir 
( ıınıtim) Mgılır. 

2- Sog/a••rr• pre 6/r sonti· 
min lldn /iatı ,.,,.ıardır: 

ıayfa aayfa sayfa ffia)'fa Uiğer Soo 
ı 2 3 "· _=._ yerler sayfa 

400 2so 2o0 100 eo ao 1 
Kıt. Krş. l{rş. Krş. Krş. Krt. 

dır. Yani dört kilo sütten bir Kimyevi imha vasıtalarını üçe 
kilo peynir alınıyor. ayırmak kabildir. Birincisi pat- J-•Bir •""timde vasati 

Edirne peynirinin en nazik l l il · ·(8} kelime ""rtlır. 
devresi bundan sonra b••lar. ayıcı ar, 'mcisi yangın çıkarıcı-- uı . l 4 - ince .,. kalın gazı/ar 
Çünkü bu peynirlerin hemen 11t.7 lar, Uçtinc erı se zehirleyicilerdir. ..,. tutacakları yer• gör• 
derecei hararette bulunan buzba- Evvel& patlayıcılan anlatalım: ,.ntirnl• ilçülür. 
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maıı lAzımdır. Bu it elimizde 
evvel emirde beyaz foıfor vudır 
ve bilirainiz ki beya:ı fosforu su 
ile 11öndUrmek mllmkUn değildir. 
Beyaz fosfordan sonra Thermit 
denilen madde ve elektron tipi 
madde gelir ki, harbin son)anna 
doğru Almanlar tarafından dUtU· 
nülmUıtUr. 

Alnminium ile (Oxyde de fer) 
in karııbrılmaıından yapılar. Düt· 
tüğU yerde harareti derhal (3000) 
dereceye çıkardığı için karı ... nda 
tehammOI mUmklln değildir. 

1918 ıenesinin Haziranında 

Almanların bllyllk erkanı harbiyeal 
Londraya 36 tayyarelik bir 
filo gönderecekti. Bu filo 
bu cins bombalar atacakh, 
tahmine aöre 18,000 yerde yan
gın çıkacaktı. Dllnyanm hiçbir 
köıeainde bu 18,000 yangını sön· 
dUrmiyo muktedir itfaiye yoktur. 

Kimya aahaıında, patlayıcı 
Yt yangın çıkarıcı maddelerden 
sonra 11ra aehirleyici maddelere 
ıelir !,, 

Profe&ar Langvln ıözUn bu 
noktasında durmuı, bir saniye 
düşUnmUş, ıöyle devam etmiıtir 1 

- Size bu zehirleyici madde
lerin isimlerini 1aymıya lüzum 
görmüyorum. Y almz tahrif edici, 
boğucu ve zehirleyici olarak 
birkaç kısma ayrıldıklarını söy
lemekle iktifa edeyim. Bunla
rın içinde öyleleri vardır ki, ihti
zarı günlerce 11ürerer, ıstırabına 
dayanılmaı. 

3 Buutlu Muharebe •• 

Harbin bu yeni ıekline fen 
adamları 3 buutlu çarpııma de
mektedirler. Evvelce sadece bir 
cepheyi bilirdik. Şimdi derinliği 

ve irtifaı da hesaba katmak mec· 
buriyetindeyiz. Şüphe yok ki mu
harebenin bu yeni ıekli bütün 
memleketi meıgul edecektir. Ve 
bir felakete gelince bUtUn mem· 
lekete birden gelecektir. 

Buna kartı ne yapmalı? Atat 
bir müdafaa ile iktifa etmek 
mümkün değildir, iki ııktan biri; 
ya muharebe edilmesini imkansız 
hale getirmeli, yahut bu 
olamazsa bütün memleketi çe• 
likten bir kale haline koymaladı.,, 

Bilmecetniz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

ı: 

Birer albUm alacaklar: Ankara 
piyade liva mülhakı binbaşı Sı.ile)'m&D 
bey kızı Fatma, i'akaim Eseyan İlk
mektebi 167 Nobar Fındıkyan, Alman 
mektebi talebesinden Hazi Oaman, 
U ıunköprU berber Osman efendi oğlu 
Cemal, Davutpaşa Ortamektebi 248 
Cemil Sabahattin, Tarsuı lıaııtahautııi 

idare memuru Emin bey kızı ~ihal, 
lıtaobul kız lisesi 774 Azizo . eyit, 
Veznecilerde Zeynepkiiınil sokak 
l\o. 40 :\'edimt• Hanım. 

Birer kurşun kalem alacak· 
lar: Gelenbevi Ortmektebi 30i Abdilr· 
rahman, İstanbul kız Ortaoıektep 219 
Mediha, Hayriye lisesi ilk k1F11m 72 
Cemil, Çamlıca 13 üncU llknıektep :15 
Fruzan Sadi, Beyoğlu 22 inci llkmektep 
280 SUeda, Vefa lisesi 1024 Mehmet 
Bey ve Hanımlar. 

Birer muhtara defteri alacak
lar: Kadıköy erkek lise i 896 Mulıfüı, 
Ödemiş Zafer mektebi muaUimi Hullı i 
beyden M. Şükrü, latanbul 44 üncü 
1Jkmektep 290 Sevim, Develi Ortamek· 
tep 2 inci sınıf 20 Nevzat, İstanbul 
Çarşamba Hayriye mektebi 54 Sali· 
hattin, Bolu İlk Merkez mektebi eın1f 
15, 179 Ali, Sam.sun Badat caddesi bak• 
kal Osman oğlu Recep, Vefa liHıi 
1573 HalUk Sıfkı, Samıun Ortamektep 
sınıf 8, 26 Şerefniıa, İstanbul 13 üno\i 
1lkmektep 168 Hurıit Kemal Bey ve 
Hanımlar. 

Birer mUrekkpll kalem ala· 
caklar: lıtanbul kız liecııi 1203 Nimet, 
İstanbul 44 üncü lıkmektep 128 Hüee· 
yi11, Fatih Saraçhanebaşı Tezgahçılar 
caddesi X o. 1'5 da Bülent, lıtanbul kıı 
Ortamektep 234 Muazzez, İstanbul lm: 
lisesinden ülya Ziya Hanım ve Beyler. 

Birer bUyUk sulu boya al•· 
caklan tetanbul terzi mektebinden 
261 Re.na, Konya Akifpaşa mek
tebi talebesinden 537 $ırrı, letan
bul kız lisesi 1012 1J uall ' Nail, 
Eskişehir Kolordu baş baytarı Miralııy 
Mu11tafa Bey kızı Handan, İstanbul 
.kız lieesi 6 Şükriye Hanım ve Beyler. 

Birer kolonya alacaklar: 
İstanbul kız lisesi 769 Zlihran, latan• 
bul llezciyarı mektep talebesinden 
Sirvart Şahbazyan, Süleymaniye Yo
ğurt~uoğlu ıokak No. 35 te Mürşide, 
lıtanbul yüksek iktııat ve ticaret 
mektebi 1482 Sadiye Hanım ve 
Beyler. 

Birer kUçUk eulu boya ala· 
caklar: Konya. Gazipaşa beşinci sııııf 
taleueıinden 1002 Nurullah, Çanakkale 
iııhioarlar takip memuru .M1111tafa Ef. 
oğlu Kemal, Büyükada Maıuk Zi) a 
Bey torunu Galip Arif, Istanbul 12nci 
llkmektep 5 inci 11m[ Talat, Kum kapı 
Bogosyan Vardaryan mektebi talebe
ıinden Rejanti Şrral.."'Yan Hanım ve 
Beyler. 

Birer IAstlk top alacaklan 
Cliınhuriyet orta.mektep talebesinden 
13 Fikret, lst.anbul 44 üncii llkmektep 
164 Hikmet, İstanbul liseııi 50:i :-:ey• 
fettin, Küçükpazar mektep sokak 
No. 19 Suat, İstanbul kız lisesi 537 
Saime Hanım ve BeylPr. 

Birer boya kalemi alacak· 
tar: lıtauhııl 21 inci ilkmektep 19 
Tevfik N'eC'det, İstanbul ~8 inci ilk
mektep 196 Ömer Faruk, l~skişehir 
:'.\lilli Zafer mektebi S iincü ıınıf 146 
Z ·hra, l.tanbul kız liseı.i Handan Fevzi, 
Edirnekapı 'l'ekfuraaray 146 i\o. da 
Musa Hey ve Hanımlar. 

Birer kart alacaklar: ~amıun 
AııttU) ıı. Ambarı şefi izzet B~y oğlu 
Cemal, Y ozgıtt lsmetpa;-a İlkr:netebi 71 
Hiiştii, Samsun lise 2 3 ten rı !O Recep, 
Ankara femelpe.f& mahallesi lJzunyoldu 
2-t No. dıı Yılmaz, Samımn avukat Ali 
Fıkri kızı :-.leptün, Ka.dıkiiy nkek li~eııi 
7:!.6 Ali Galip, Nışantaııı kız Akşam 
un'at mektebi Ayhan, Eata.nıonn vila
yet jandarma kumandam Hmı Bey kızı 
Nelıııhat, Davutpaşa Ortaırı ... ktep 822 
.Muzaffer, Uzuuköprü P . T. T. mlldiirii 
Tevfık Bey kızı Cahide, J )evrek O. 
~lüddeiumumisi Emin Bey oğlu Necati, 
Sıvas P. T. T . memurlarından Fuat 
efendi hem~irE:si Mualla, tz~_ir ~Uıtab
kem mevki kumandanlığı S uncu tube 
mü<lürli Cevdet Bey oğlu Necde~, 11-
tanbnl kı.z lisesi Senih~, . Sıvaa _lıımet
paşa mektebi baıınuallımı İbrahım bey 

( De Hını 8 inc:i aayf ada ) 



Resimli BUyUk Millf Roman 

TOMBUL SYEDI 
~o: 30 

Yazanı Sermet Muhtar 

Kcitip Ef. nin Evlcitlığı 
Dahası var. Ortada ne bay

ram, ne kandil varken, kAtlp 
efendinin elinde takım takım 
paketler ... 

Ne o? .. Ayıeye ipek elbiselik 
almış; böcek kabuğu iskarp·n 
almış; fildikoa çorap almıı; ba· 
dem ezmesi, devayimis almış. 

almıı oğlu almı~; ne dersiniz la· 
vanta bile var. 

Evlat yerine koymuı, g5mle
ifnden ge'°irmif, elbette alacak 
amma kaynana hanıman nevri dön
dllkçe dönllyor; kızını da fitiJle
dikçe fitilleyon 

- Alık Raziye, görlUen k~ye 
kılavuz istemez. Apaçık ı8yleyim 
mi, herif aşifteye abayı yaktı, 
hem de adamakıllı yakb. Halinin, 
yOrline bakışının farkına varmıyor 
musan? Onu gör-r görmez karto· 
lozda hoıafın yağı kesiliyor; her 
tarafı bırakıyor, pelteye d8nUyor. 
Hani çingeneler ayı oynatırken, 
kocakarılar hamamda nasıl serilir 
deyince eyı ne biçim yerlere ya• 
yılır: kocandaki hal de onun BJ ni.. 
itte 4u duvara yaııyorum. Ölmez• 
ıom ben de buradayım. Bu gidiı1i1a 
encamı hayıra ç'karaa blltiln 
Edirne halla gelaln, hak tul diye 
ytızllme tnktlrsttnt 

Bir fit, bin bftyiiden ftıtftndftr 
derler. 

Katip efendinin hanım, blitnn 
bu sözleri aiaek b ·ımem ne etmez 
yere yazıyor; tabii suratı da aıı
yor, nemrutlqıyor. 

Bir hırgtlrdllr başlıyor; bir 
kör dövUşOdür gidiyor. Evin içinde 
ae tat var, ne tuz. 

o ane kadar kuzu rlbl olan 
eneesine .urulup fokmaa alınan, 

karıcığım hotoz gibi başında 

taııyan efendide öyle bir hiddet, 
ılddet, ceberut 1d sormayınız .•• 
Sanki böcekb&fl. .• 

Karısına, camm, dierlm, elma
•msız bir kelime llylemeyen, 
gözün UstOnde kaşın var deme
yen, elinin k6rl, k&rllnlhı tepesini 
bile reva ıarmeyen adaapm ağzı 

volkan. 
Gök gllrler flbi atqler ptia

körmeler; yakala açılmamı' ktlftır
ler savurmalar, belilann, 1inet• 
lerin envaım okumalar.] 

Bunlar yetişmiyormuı ~bl, 
torbada bulunmayan r•l yeni de 
haylar. 

Ağ'ıına tçkl damlaaı koymayan 
rakıya zıkkım, biraya at idrarı 
deyen kimsenin ısnOnde, her 
akşamı rakı fİşeıl. 

Daha ikindi okunmadan, bir 
memur evine d6nmeden, çat çat 
kapı. Adımım içeri atar atmaz, 
(Ayıet) diye el vurma ve feryat: 

- Yavrum, çabuk ıecellğiml 
bull. EvlAtçıima. tepaiml koıturL 
Cancağızım, ada da kap, tatla 
tarafından tmpdat!.. 

EvlAt yerine konmada mı ya, 
Ayıeye bir iki sene ••vel bir 
ut abnmıf; komfu hanımlardan 
biri de göıtermif. Kazın çaljı çağa· 
naya iıtidacla cibilli olduğundan 
çabucak baprm•t· M6kemmel 
çabyor ve okuyor. 

Tapu Kltibl EfendJ, yukarı 
katta, ut dinleyerek, rakı atarak 
keyif ç.atarlce.. kaynana hanımla 
kaza da, alt icatta burun buruna: 

- Ah kaz kan. Awanak karıl.. 
Kabahtin bOyltll kime.cilde de-
tti, sende. Yellezon ne •atah 
olduğu u, ne çiçek olacatın• s&r-

, dtlj1lm saniye bildir~m, daha 
plçkuruıu iken ıöyledım. Bunlar 

· tr•nenln laalı.t; çlnieneden ha .. 

Fircua11 Kadı, namı tlii•r Küplü icadı 

yır gelmez, insanın· ocağına incir 
diker demiye getirdim; yine lif 
dinletemedim... Şimdi ayıkla ba· 
kalım pirincin taşını 1 •.. 

Hakikaten kazca ve avanakça 
olan kızı, sersem sersem bakınır
ken akılda öğretmede : 

- Şıllık bu evde durdukça 
populdağın karıısmda kırım kmm 
kıntbkça bu itin sonu çapanoğ
luna varacak... iyisi mi, ne ya• 
pıp edip kaltağı aramızdan atmak 
çareılni düşünelim, bir yolunu 
bulup ba11mudaa defedelim; ce
henneme gitsin... Bu gibi ter 
ferde koca kı•mına boyun eğ
mek kat'iyen caiz değildir. 

Hep yutmuş gibi durmak, o 
o kurtlann ekmeğine yağ ıUr
mektir. Erkek dediiin mablftklar 
ne maldır bana ıor. Biraz yllı 

Edirne Peyniri 
Nasıl 
Yapılır? 

( Baştarafı 7 inci sayfada t 
nelere veya mahzenlere nakli 
lizımc!ır. Böyle bir yeri bulunmı
y an veya buralara sevki imklnı 
olmıyan yerlerde kat'iyen nefis 
bir. Edirne peyniri yapılamaz. 

Edirne peynirinin bu huausl· 
yef nl bilmiyenler çok defa mu• 
Yaffakıyetaizliğe d~üyorlar. Bu-
nun sebebi ıudur: Edirne peyni· 
rinde pıhblaımıt ıilt bezlerle 
ukıda durmayıp hemen kalıba 
konmaktadır. 

Bu yüzden muhteviyatında faz
laca au kalır. Bu suda bakterilerin 
faaliyetine yarayan •llt ıekerl 
Hrdır. Bizde koyunlann .. ğılma· 
aıada temizliğe pek bakılmadı
ğından Coli Aerogenı grupundan 
birçok bakteriler &ille geçerek 
bu ıekerden bilistifade çalışmıya 
baılar. Bunlann çalııması için 
llzım olan hararette bulunursa 
pe,nirl delik _detlk kabarbr Ye 
bozarlar. 

Halbuki ıoğuk yerlerde bu 
bakteriler uyuıuk bf r halde 
kalarak çalıpmazlar ve peynir 
tabii kemaline gelir. 
Maamafıb pıhtılqmıı ıiltil kalı

ba koymadan bir mDddet bezlerde 
ıUzmek faydalıdır. Bazı kim
ıeler, b&yle yapılır ite peynirin 
yatının bu ıularla akacatını 
iddia ederlerse de fenni tecrlbe
ler bu au ile ancak blncle yedi 
niabetinde yağla gittiğini 16•ter
mlttlr. Binaualeyh çok mllhlm 
olua buzhane meseleaini halletme
den bugllnkft sağım ıeraltimlzle bu 
peynirciltie ılriımek tehlikelidir. 

Edime peynirinin nefaaetinl 
ancak az bir sıcaklıkta Ye uzun 
bir müddette mayalanmak, yapıl
d1kt:atı 80Dra da buzhanede kemale 
ıelmek temin ed•r. Şunu da ıon 
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bulursa ıımarırlar; hemen el be
bek, glll bebek olurlar... Sana 
ana n•ihatim olsun, kocan olacak 
o ayna göı çapkına bir IAbza 
huzur verme. YUzllnU gördüğün 
yerde domuz görmüş gibi ol; au• 
rabnı as!... Yola geldi ne All; 
gelmedi, hiç çekinme, cinlerini 
başına topla; bir il4 yllzllna 
çemklri mia gibi paparuını ver ••• 
Aranız ıekerrenk olduğu zaman• 
lar, sakın ha, işidiyor muıun ıa• 
kın ha, yllzllne gtıJeyim deme; 
zira olur a, bir parmak bal çahp 
ağzını kapatmak için mesela ıaç• 
larını olqamıya falan kalkııacağı 
tutar ... YUzline gtUersen bir me
memden emdiğin kan, bir me
memden emdiğin irin olsu. •• Bun· 
ca senedir yaı yaşadım, glln ıör
düm. Meryem ana değilim a, ben 
de kocaya karılık ettim; tecrübe
me binaen söylüyorum. Erkek 
kısmına en büyUk ceza kafa tut• 
makbr. Bana da olmuı olanlar, 
boşuna yere nefes tüketiyorum. 
Senin ne onorıuz olduğunu da 
bilmez değilim. Kazuleti görür 
görmez, ağzın kulaklarında, plş
miı kelleye dönersin. Budalanın 
zoruııa bak, ne oluyuorsun? azıcık 
ıabret, naz et. Kadan dediğine 
kurum, eda yaraşır. Farzedellm 
ki sana doğru geliyor, yaklaşıyor, 
dediğim gibi somurt, daha ica
bederse yanından kaç, baıka 
odaya kapanıp kapıyı ıDrmele ..• 
Bir iki glln bu dediğimi yap, 
vekarlı davran, bak nasıl bilmem 
nesi yalıya iner; kapı etiklerine 
gelip köpekler gibi yalvanr; ben 
ettim ıen etme diye eline, aya· 
tına kapanır. 

( Arkası var } 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

(Baıtarafı 7 inci sayfada) 
Kııı Sebile, Gaziantep belediye miıfet
tiıi oğlu Abidin, Ankara Dahiliye Ve. 
kileti vilayetler idareıi ıube 8 Şefi 
Etem Bey kızı Nimet, Kütahya liseli 
2 den 4 7 Oıman, İzmir Keoeoiler polis 
merkezi 1 inci komiser Salim Bey oğlu 
.Muzaffer, lstanbul K&tipıiııan, Çoban· 
ca-ruo medreaeıi ıokak No. 21 de Ke
malettin, :Manisa Ahmetwitat nkmekkip 
2 inci sınıf 433 Jale, Uşak Yılaocıza
delerden Şeref ettin Bey oğlu Y aıin, 
Salihli Mitatpqa caddesinde pa.Racı 
Kazım vasıtKıile Ayhan, Uıak aza Ce. 
lal Bey oğlu Beyhan, lstanbul 6 ınoı 
llkmektep 181 Celalettin, Sltanahmet 
san'at mektebi sokak No. 10 da Ata 
Bey oğlu Turgut, Ankara Necatibey 
mektebi 3 ünciı @ınıf 736 Nimet, Geyve 
Siileymanpaoa sokak No. 88 de pancl\r 
fen memuru yeğeni Muzaffer, fzmir 
İkincibe:rler sokak Ko. 25 te Neriman 
Fahrettiİı, Çeome Ilıcalannda berber 
Zeynel oğlu M. Kemal, Karaiıtıalı ha
kimi lbrahim Bey kızı Solmaz, Menin 
doktor Mümtaz Bey oğlu Feyyaz, Nı
oan~ı kız aan'at mektebi talebesi1Jden 
818 emahat, Konya P. T. T. Başmtt
dürü Mitat Bey kızı Selma, Konya 
Akifpaoa mektebi 27 numaralı Kadrıye, 
Konya Meoidiyeham ci•annda manifa
turacı Ağaççı zade Seyit efeııdi oğlu 
Bekir, Kayeeri kolordu S ttncü kııım 

amiri binbatı Nuri Bey oğlu Omereddiıı, 
Konya Akifpata mektebi talebeeinden 
548 Hayri, lımit Kandira llkmektep 
ıınıf 3 No. 28 Maide, İltanbal Burgu
ada Gezinti caddeıi No. 12 de Sıvim 
Zeki, İl.mir Afyon hattı Küfeyköy ia
tuyon memuru oğlu Orhan, Uzunkö_prU 
zahireci Oıman Bey kızı Nfflbı Ha-
mm ve Beyler. ........................................................... 
Ilı olarak lllve etmek lbımdır 
ki nefia bir peynir, nefis bir 
aitten, nefis bir ıUt iyi bir men• 
nın bakımla hayvanlarından elde 
edilir. 

Çiftçi 

(") Ziraat ltuıuıundakf mllfkUll•rlnllf 
ıoruna. S.. Puta'11111 (~ftıl) .ı 
.... ..... ftl'eaktlİ\ı 
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Istanbul Şehir Meclisinde 
~----~~--~~----~ 

Dün Yeni Seçimin 
Günü T es bit Edildi 

latanbul Umumt Meclial dlln 
6ğleden ıonra saat 14 te fevkalAde 
bir toplanb yaparak yeni belediye 
lnlihabab gtlııthıll tayin etti. DilD
kil celaeyl Vali ve Belediye Reial 
Muhiddin Bey açtı. Vali Bey, 
kanunen intihap gllnllnün ve ne. 
kadar •llreceğinin tayin edilmesi• 
Din mecliiin salahiyeti dahilinde 
olduğunu söyledL Sonra kendiıi• 
nin bu husustaki teklifi okundu. 
Nakiye Hanım da söz alarak bu 
teklifin yerinde olduğunu a6yledi. 
intihabatın bir Teşrinlevvoldo 
baılamasına ve 12 Tetrinievvel 
akıamı aaat 21 de nihayet bul· 
muma karar verildi. Müzakere 
edilecek bqka madde olmadıim· 
dan celse tatil edildi. ' 

Fırkada faallyet 
Vali ve belediye reisi Muhittin 

Bey dün sabah Cümhuriyet Halk 
fırkaaı villyet idare heyeti relsl 
doktor Cemal Beyi ziyaret et· 
mittir. Vali ile fırka relli öğleye 
kadar belediye intihabı buulık
larile meıgul olmullırdır. Bu ara• 
da bilhassa belediye intihabında 
rey verme hakkını haiz yurttqların 
t.imlerinl muhtevi defterlerin ası• 
lacakları ve intihap sanc:Wdarınm 
konulacakları rerlu hakkında .0-
cude ıetüilen cetvell• tetkik 
olunmuttur. 

Rey verme bakkmc haiz yurt• 
taflann i&imlerinl muhtevi defter• 
ler, evvelce de. yazdığımaz gibi, 
bu ayın on betinde mahallelerde 
ıöze görülür yarlere alllacaktır. 

Defterlerde lsimlarl yazıt. of.. 
mı yan yurttaılarm itirazları def• 
terlerin asılı bulunacakları altı 
rftn içinde dinlenecektir. Kanu
nen defterler lndbildikten aonra 

. &eçecek üç gün zarfında intihap 
encftmenleri bu itira-ılar hakkın· 
dakl kararlannı bildireceklerdir. 

intihabata Şehir meclisinin 
toplantısmda kararlaıtınldığa l'eç· 
bile teşrlnevveHn birinci gftnl 
batlanacak, teşrinevvelln on iklnd 
alqamı saat yirmi birde nihayet 
verilecektir. 

Belediye intihabında rey ver
oıe hakkım hah ymttqlU'ID 
bu mtlddet içinde reylerlal kul
lanabilmeleri için mllmktla olan 
kolayhldan ıhter11ecektir. San
daklar her aemtte halkıR kolayca 
gidebilecekleri yerlere konulacak
tır. Sandıkların konulacakları yer
ler ıazete~rle ilin edilecektir. 

Re:r sabtbl 1mttafluıa def-

terlerde lılmlerlnl kolayca bula· 
bilmeleri ve sandık başında fazla 
beklememeleri için küçUk numara 
pusulalan bastırılmııbr. 

Bu puıulalar intihap batlama• 
dan önce mahallelerde muhtelif 
vasıtalarla mlintehiplere dağıtıla· 
cakbr. Rey ıahibi yurttaıların 
1 Teşrinlevvelden itibaren on iki 
i'fin içinde reylerini kullanacak
ları ve bu mUddet içinde ekıerl· 
yet nisabının vllcuda &eleceKJ 
Umit edilmelrtewr. 

Yurttaşların Belediye intiha .. 
bahna bllyUlc bir iatelde ifllrak 
ederek medeni haklann\ kullanma 
yolundaki ıeviye yDksekliklerinl 
g6atereceklerl muhakkak say1lıyor. 

............................................................ 

' 
Spor 

Hllll • Bursa idman 
Yurdu Maçı 

1 

Burtanın kurtuluı tarihi olan 
on bir EylUlde bir maç yapmak 
llzere Buna ikincili Sebat idman
yurdu tarafından Bursayı davet 
olunan Hilil kulilbli, bu muut 
giln terefine Bursa Sebat idman 
yurdu ile karplaımıı Ye (5-0) ga
lip ıelmiftir. Kısa umanda b8-
rnk gayret aarfederek bu gttzel 
neticeyi temin eden Hilalll ıeaç-
lerl tebrik ederiz. 

Mlralay Bekir Sarnl Beyin 
ÖIUmU MUnaaebetlle 
Z.ne.t RlklJ• Hammdan aidatı· 

mı& bir tezkerede merhum Mtrala, 
Bekir Sami S.Jba ölOmG mlaaHbe• 
tile cenaı• reamlne fttlrak ederelıı 
al&ka gUıterea aevat Ue azla TOı• 
o .. du•u menıapluına Ye bu mOau .. 
betle •erek alyaret ederek, ••reli 
yazı Ue taziyet beyaa •dea anata 
ha11etea teıekldlr edilmektedil'. 

Nefis bir film : 

BAR $ARKICISI 
Çok sevilen yıldız 

CLAUDET COLBERT 
Bugttn mi 

MEL EK 
linemuında bekliyor. 

( Ftllll91zca ıözUidür. ) 
Bugün (leanslar ınat: 11·1·3·5·7·9 

~----· (2564) 

SEFiLLER 
BIJUk Ro1tan filmi 
Şehsadebqıoa ıeliyor. 

(2492) 

Sel Baskını 
Dumlupınarda Epeyi Ziyan Var 
Dumlupıaar, (Huıual)- Enelld ri1D buraya tlddetli bir yapaurl• 

lcanpk dolu ptmqtır. Bu rlzden clvu köylerden birçok barmaaJarl 
1eller buıq, mDhim .miktarda lıayvan ve zablreJI albilkleyip .--
•llftür· Bu meyada 12 raflarında bir çocuk ta boialmuPr· Yat' 
_..,. fualah oJ.uak dla de dt'fUI etmipjr. - Jf. 



iTTİBAT ve TERAKKi 

Osmanlı Filosu, Günlerce Alman 
Usulü Talimlerle Meşgul Oluyordu .. 
Demlı. Askerliği hiç ıaka g5· 

tUrmiyen Yakup -Şevki paşa da 
derhal: 

- Bili tereddilt Ozerinize ateı 
açar, batırırım. 

Cevabını vermiş .•. ) 
Fakat, bahsedilen bu muha· 

verenin neye istinat ettiği bilin· 
mi yordu. 

Zabitanın ekserisi, böyle bir 
emrin verilmediğini iddia ediyo,.. 
lar.. Boğazdaki torpil tarlalannm 
plAnlannın Amira)a Yerilmeaini r 
talim ve taraasut için birer lkiıer 
Boğaz lSnUne çıkan gemilere, 
gece avdet ederlerken ıahil iıtlh· 
kimlanndan projektarJe yol gös
terilme.ini bu iddiaya delil ittihaz 
eyliyorlardı. 

Gnnier ıllkünetle geçiyor.. Filo 
Alman usulü torpito talimleri ve 
aairc ile meşgul oluyordu.. Niha· 
yet, T eşrinievvelin l 5incl gllnll, 
ikindi vakti Beykoz limanında de
mirli bulunan filo, hep birden 
demir kaldırarak Boğaza doğru 
açılmıf.. Biraz ıonra, l.tinye llma• 
nında bulunan torpito filosu, ıu 
emri almışh : 

[l.tinyede, fllotllla komodor
luğunL.. T orpito fflosunu alarak 
Rumeli Karaburunun 10 mil 
açığında ıüratle bana iltihak 
ediniz.. Suton. ) 

Filotilla, ana filoya iltihak 
ettiği zaman gece hlrbayH Derle
mİf .• Saat 10 a gelmişti. Şu anda 
Karaburun öntinde içtima eden 
ıemiler, ıunlardan ibaretti : 

Gobetı (Yavuz) • Breslav (Mi· 
dilli) • Barbaros • Turgut Reis -
Hamidiye • Berka Satvet zırhla ve 
kruvazörlerile Gayreti Vataniye • 
Muaveneti Milliye • Y arhlsar • 
Basra - Tatoz • Samsun torpito
larile ve Ni!llfer • Samsun mayin 
ıemileri .• 

Filo, Boğazdan çıkar çıkmaz 
derhal harbe h~zırlık emri almıtb. 
Ayni zamanda Amiral Arif Pa· 
tanın kumanda1ında bulunan 
Barbaroı ile Tt;rgut Reiı zırhlılan 
Boğaz öntinde bırakılarak filo 
Javaı yavaı Derlemeye başlamıştı. 
Yavuz urhlısından filotilla komo
dör gemisi olan Gayreti Milliye 
torpitosuna belyosta ile ıu emir 
verilmiıti: 

(Gayret .. Bordama yanaıınız.J 
Gayreti Milliye, derhal gitmiş; 

Yavuzun yanına yanaşmıtlL Ko
nıodGr ile torpitonun süvarisi, 
~~al tarafından zırhlıya celbe
dılmıf, lcomodöre bazı ıifabl 
tali~atla beraber torplto ıUvarisi 
Cenııl Beye de bir paket kapab 
zarf ver:Imişti. Bu zarflar derhal 
torpitoların kumandanlarına tevzi 
edaecekti. Biri beya:ı, diğeri de 
ıarı iki zarf daha vaı-clı ki bunlar 
da Cemil Beyin ıahsına aitU. 

Yine bu esnada, Yavuz zırhlısm
dan Ga} reti Milliye torpitoauna 
sımsıkı kapalı bir çuval nakledil
mişti. Cemil Bey, bu çuvalın ne 
olduğunu sormuşsa da, buna hiç 
kimse cevap vermemişti. 

Kapalı zarflar, torpito kuman• 
danlarına dağırıhrken Cemil Bey 
de şahsına ait olan xarfları aç
mıştı. Üı~ünde Bahriye Nezareti
ilin damga1ına taııyan beyaz za,.. 

Torpil• fllotllltbı lcomodora 6i"6aıı 
llladlo11g s., 

fın muhteviyata ıu ıabrlardan 
ibaretti: 

GarreU Vataniye torpitosu 
Kıdemli SUvarlsl FUtUvvetlO 

Cemli Efendi Kaptana 
Doaanma11 hümayunun Bahn

ılyahta icra edeceği manevralarda 
donanmayı hilmayun birinci ku· 
mandam Amiral Suşon Paşa 
cenaplan tarafından verilecek 
emirleri bUsnüniyet ve cessurane 
bir hareketle kabul ve lf a etme
nizi tavsiye ederim. 

Bahriye Nazın 
Ahmet Cemal 

Üzerinde Almanca bqlık bu
lunan 1an zarf açıldığı zaman da 
içinden ıu kııa emir çıkmışb. 

[ Muaveneti Milliye muhribi ile 
beraber Odesaya hUcum edecek· 
ıiniz. ] 

Amiral &u,on 
Ayni emirleri telakki eden ko

modör binbaşı Madlong, Gayreti 
Vataniye ve Muaveneti Milliye 
torpitolan 11Uvarilerine derhal 15 
mil Ue Odeıa istikametine yol 
verilmesini emretmişti.. Bu iki 
torpito, tamamen harbe haur bir 
vaı.iyette Karadenizin korkunç e 

karanlık sulanm yara yara ilerliyor; 
ihtiyaten bir kömür vapuru da 
bunları takip ediyordu. 

Amiral Suşonun verdiği emir, 
yalnız bundan ibaret değildi. 

Muhtelif gemilere, muhtelif vazi· 
feler verilmiıti. Evvelcb romörkör 
iken timdi mayn gemisi ya,pıJan 
Samıun vapuru, Nlkolayef lima• 
nınm ağzına, Nilüfer vapuru, 
Sıvastopol limanının önüne, 
( Midilli • Brealav ) kruvazörü de, 
Kerç boğazına torpil dökecekler; 
mlUeferrik bir halde bulunan 
Rus filosunu buralarda bapıede
ceklerdi. Ayni zamanda Hamidiye 
kruvaz6rile Berkı Satvet muhribi, 
Novroıisld limamnı bombardıman 
edec~k. gaz depolarını tahrip 
eyliyecekti. Başta (Goben· Yavuz) 
olmak llzere mütebaki gemiler de 
ortada dolaıacak, ıayet Rus 
filosu limanlardan çıkarsa nzerle· 
rine hUcum ederek harbe girişe· 
cekti. 

En ağır vazife, ( G~yret ) ve 
( Muavenet ) muhriplerine tahmil 
edilmiıti. Bu iki muhrip, fen erleri 
ıöndOrillmUı olduğu halde 1e1Siz 
ıedaıız Odeaaya doğru ka) ıp 
giderJerken, komodör, aDYarinin 
yanına gelmiı, fU suali ıormuştu: 

- Şayet, icap ederse, sizin 
aıkeriniz şapka giyer mi? 

( Arkaaa •ar' 

·---·---....... ··- ···········-------
( Toplantı, Davetler J 

Fluryada GUzal Bir Eğlentl 
HiJiliahmerin Bakırk6v ıuber.i 

mantakaaıaın haata Ye yoksullan için 
bugün ötleden •onra Hat 15 buçukta 
baılamak lbere Alurya pllljanda 
ıllzel bir mGaamere tertip etmittir. 
MDHmerede bu nevi etlentilerde 
yapılagelen blltün ıibel •llrprizler 
koıular, çuval müsabakalara yeni u•ul 
•tek yanıı yQzerek yaban ördetl 
avlama yarııı sibl çok bot tertipler 
de vardır. Hem etlenmek hem ha}'lrh 
bir hizmet aarmek için bu fıraab 
kaçırmayınız. 

On ilçG onda Sirkeciden kalkaa 
tren tam umanında ıiıl milHmere 
mahalline yetitlirir. 

Adn Tıp mUeasesesine Davet 
latanbul Cilmhuriyet MGddeiumu

miliğinden: Mezunen latanbu1da bulu
nan Bozcaada C. Müddeiumumiai Zeki 
Be1in hemen Adli tap itleri Umum 
MüdilrlOgGne m Oracaatl 

Beşiktaş Dikiş Yurdunda 

Beıiktaı dikit yurdunda dtın ı 
talebelerin bir senelik faaliyetini 

gösteren bir dikit ve el işi sergisi 1 
açılmııbr. Sergi, genç hanımları• 
mızın el emeğile vücuda getirdik· 
leri ifluia kıymetini tebartb 

ettirmeıl noktasından değerli 
ıayılır. 

Sergi buglinden itibaren umu· 
ma açık tutulacaklar. Resimde 
ıergiyl el emeklerlle bezeyen 
haııım kızJan gGrOyonunu1. 

Şehir Tiyatrosunda 
------v asfi Rıza Bey Bir 

Mektup Yolladı 
( Baştarafı 1 inci •ayfada ) 

peratlfi» o kadar hüsnüniyetle 
yapalmış bir teıekküldür ki be
nim, yahut her hangi bir arka
daşın bu teşekkülle alikaaını 
keamesi imkan haricindedir .. irno
peratife ortak olmak beygiri ve 
Uç oab olan bir mal sahibine, 
bir tek nalla ortak olmıya ben· 
zer. Küçük bir ıermaye ile bilyfik 
bir ite kimi ortak almışlar da, 
o herıeye itiraz etmittir ?. Koo
peratifle benim aramda ihtilaf 
çıkması efendisinin mira11na ko
nan kölenin, beğenmeyip malları 
iade etmeainden batka birıey 
değildir.. ben kooperatif teşek· 
klUilnden aynlmadım .. ben çabuk 
yorulan, bun• rağmen aldığım 
•azifeleri yorulacak tekle ıok
maktan ze•k duyan bir adamım •• 
geçen kıt çok çalııhm.. bir yaz 
dinlenmek ihtiyacını hem kendim 
duydum, hem doktor keşfetti .• 
önümüzde alb aylık geceli 
gllndüzlU çalıııJacak bir mevsim 
var.. O çalııma ve didinme ayla• 
rına sağlam ve neı'eli olarak 
girmek mecburiyetindeyim .. Bunun 
için de dinlenmem, tiyatro ile meş
gul olmam lizımdt. Bunu arka· 
daılarımdan, büyüklerimden rica 
ettim.. Onlar da bllyük bir neza· 
ket eseri göstererek beni yazlık 
bahçe temıillerinden affettiler .. 
işte bilUin mesele bundan ibarettir 

ccŞ:mdi bntUn kuvvetimle ~n~
mllzdekl ayda oynıyacağımız ilk 
operetin muzik provalanna çalı-

şırken gazetenizdeki havadis beni 
büsblitün eaıırttı.. Ben de diğer 
arkadaşlar gibi Şehir tiyatrosun
dan aynlayor ve lstanbuldan uzak· 
laııyormuşuml! Size bu haberi 

verenleri cerh edin : Yaİanl 
Deyinl.. Aklımdan geçirmek de-

jil, rOyamda bile görmedim •• 
Beyefendi, bugünkll Şehir tJ. 

yatroıunun temelleri, Dç Darlll-
bedayi teıekktilü ankazı Ozerindedlr 
Bu ıon ve üçilncn teşekkOI Mubid• 
din Beyefendinin doğrudan doi• 
ruya kendi eseridir. On ıekiı 
ıenedir katısı altında çahşbğım 
bu mllessesenin (lçllnctl kurulUfUB 
da Muhiddin Beyin eteklerine, 
bırakmadan yapııanlardan biri dı 
benim.. Bugilnkll teşekkfil içinde 
benim de çok emeğim vardır. 
Ben bugünkü varlığın çok yoJc. 
ıul zamanlarını yaşadım. O ca11 
çekiten basta Darfilbedayiin ıed• 
yesinl omuzlarımda taşıdım. Dok• 
toru onun tedavisini lizerine alda. 
Şifasını verdi. Hasta timdi can .. 
landı.. Onun aıkanbmnı, eziyetini 
çeken haıtabakıcı gibiyim .. Tam 
ııhhatlnl, neı' esini buldu. Onun 
ıef asını ıUreceğim zaman mt 
bırakıp gideceğim .. Ben hiç çe
kinmeden Şehir tiyatrosu tizerinde 
hak iddia eder:m .• O beni do
ğurdu, ben onu yaşatmaya ç .. 
l11ırım .• 

Bütnn feyziml ondan aldım; 
onun uğruna ıarfettim.. Beni oa-e 
dan iki ıey ayırır: Ya onu orta
dan kaldınrlar, yahut ta beni 
kovarlar •. G5nül rızasile çekileml
yeceğim bir yer varsa o da Şehir 
Tiyatroıudur •• .. 

Arkadaılann aynlacaklan ha• 
vadisini dlin duydum.. Bana hl
zlln ç6ktll. Eğer doğru ise bu 
acıkh vak'a beni çok üzecek. 
Gazetedeki resmi ne giizel intl• 
bap etmifıiniz.. Arkalarından 
ağlayan bir adam, bir doıt.. 
İnşallah yalandır!.,. 

Ye11t .a7 
~as/i J<lu 

Cemil Paşanın Cevabı 
~~~~~----~--~--

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) oturanlarda daha çok kanaerU 
Her yıl (40) bin kişinin teda· gördlim. Zenginlerde muhakkak 

visi belki mümkündür. Fakat ki nispet itibarile daha azdır.,, 
hunlan iyi ettiklerine ve hayat• Cemil Pap, kanserin mikrobu 
larını kurtardıklarına kat'iyen olmadığı hakkındaki iddialar• 
inanmıyorum. kartı da, abinl iltizam ettiğini 

Eğer, ameliyat, rontken mikrobik ve aari bir hastalık oı. 
ve radyumla (40) bin kit:den duğu kanaUnde bulunduğunu ıHy• 
(tO) bini kurtarılabilmişse büyük Jiyerek : 
bir muvaffakiyettir. Kaldı ki, ben «- Bunu zaman gösterecek-
bu kadara bile ihtimal \'Crmi- tir.» demiıtir. 
yorum.,, 

Cemil Paıa, lstanbul halk1nın 
yllzde (20) sinden fazlasının kan• 
serli olduğu yolunda Kazım lsmail 
Bey tarafından ön~ sllrülen mllta· 
leayı doğru bulmamaktadır. Paıa 
diyor ki: 

• - lstanbulda yüzde yirmi 
değil, yUzde iki kanserli olduğunu 
kabul etmek bile doğru değildir. 
Kazım fımall Beyin ıöyleyişine 
bekılıraa. 750 bin nüfuslu bu 
ıehirde takriben yüz elli bin kişi· 
nin kan.erli bulunması icap eder 
ki kat'iyen gayrivarittir. 

' Bütün lstanbulun kanser ille· 
tine müptela olduğuna ne kolay 
hükmediJebiliyor! Allah saklasın; 
veba ve kolera illeti mlllhişeleri 
istilası sırasında bile lstanbulda 
bu kadar kimıe hastal.ğa tutul· 
mamaştı. Böyle ceffelkalem hü· 
küm yllrUtmek bilmem ne kadar 
doğrudur? 

Sonra, Kizım lsmıll Bey, bu 
hastalığın zengin, fakir tanıma· 
dığını ırk farkı gözetmediğini de 
kaydetmiş. B"en, fakirlerde, husu• 
aile dar sokaklarda, güneş gör· 
meı, tahta, rütubdli mahallerde 

----
100 Binlik 
Vergi Meselesi 

( Haştarab 1 i cı s ·~ fad ) 
Bunlardan a~ rı olarak inhl-

1Brlar idaresile Mal.ye Vekaletine 
bir ihbar daha yapılmıştır ki 
şudur: 

Değirmenciyan Efendi, vak 4 

tile mtiskfrat inh sarı Leh ılerde 
iken (5000) lira ıandık parası a} .. 

mış, fakat Lehli ti ket bütun halt 
ve borçlarile inb sar idaresine 
intikal ettiği zaman bu para 
Değirmenciyan Efend.n n cebınde 
kalmıştır. 

Diğer taraftan Osep Efendi· 
nin, katibi Karabet l::.f. hakkında 
30 bin liralık bir zimmet da• 
davası açtığı da ış ret olunuyor. 
Yapılan lıir ikbarda lu davama, 
Maliyeden vergi kac rma k için 
bir danışıklı l öğüsten baıka 
birşey olmadığı c.a bı~<.ıirıln..:ştir. 

Biz haber al< k kı bUtun bu 
ihbarlar allikada. rn kamlar ta• 
rafından ebeınmi e c tahkık edl· 
liyor. Hakikat, bl c ı k ve tab
kilderdeu aonra aı.ıaş.lacaktır. 
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Kurulan Tuzak .• 
Papas Ef., Sırhndaki Cüppesini Çıkarınca, Tepeden 

Tırnağa Kadar Çelik Bir Zırh Gör ündü •• 

Diyan, bu sözleri söylerken 
ayağa kalkmıı, elini, emniyetiumu
miye mUdllrllne uzatmııtı. Franaa 
aarayının yeııine melikesi olmaya 
namzet olan bu nufu~lu kadın 
karıısında mukavemet gösterme
nin ne fena neticeler verebilece
ğini dütilnen Kont Dö Monklir, 
olduğu yerde bir put gibi dona· 
kalmııtı. .. 

Baatil hapishanesinden çıkan 
papaı, birçok dar •• dolambaçlı 
sokakları dolqtıktan sonra, prens 
Don jozenin o münzevi kötkünün 
lnüne ııelmiı .. cebinden çıkardığı 
bir anahtarla kapıyı açarak içeri 
girmişti. Bu papa•, Don Jozenin 
bizzat kendisi idi. Engiziıyon 

mahkemel iliyesi erkinmdan 
qlduğu için haiz olduğu fevka· 
iade salAhiyeti istimal etmiş, 
öğrenmek iatediği ıeylerl, kıaman 

öğrenmitti. 
Odasma girip te sırtındaki 

papa1 cllbbesini bir tarafa attığı 
zaman, tepeden tırnağa kadar 
ince çelik halkalardan örülmüş 

bir zırh içinde olduğu görül
mekte idi. 

Tamamen dOıman bir memle
kette bu kadar cftretkirane bir 
rol oynayan bu genç ve emsalsiz 
derecede güzel olan adam, bir 
koltuğa uzandıktan sonra dimağım 
ifgal eden karma karııık tefek· 
kUrata, ıu auretle blT tekil verdi: 

- Bu, 16valyl •nilen genç, 
eidden pek mert ve pek ceuur 
bir adam .•• Onu elde etmek, benim 
için cidden btiyllk bir muvaffa· 
kiyet olacaktır. Hem Fransuvamn 
ıizlice hazırladığı pilAnları öire
neceğim; hem de Fransa b&küme
tinin yapmak istediği bir ittifakın 
önüne geçeceğim ••• Şövalye Cem .• 
bu, her halde fU meıhur ve tarl• 
hi Tnk prensinin en yakın bir 
mensubu olacak ••• Onu lllzumıuı. 
laticvaplarla şllphelendirmediğime 
çok iyi ettim... Şimdi aııl meae· 
lenin tetkika muhtaç olan nok
tası ıudur: Bu adam, Kırahn ve 
F ansamn menfaab için bu kadar 
büyük bir fedakarlık ihtiyar et· 
tiği halde, kraliçe niçin nankörlftk 
etmit·· Ve bu adamı neden Baa
tilin en derin bir zandanuıa hap
seylemiıtir ?. Acaba, bunak Fran
ıa kraliçeıinin daha hlli saltanat 
ıUrmekte arzusu mu var, yoksa •.• 

Don Joze, bu karanbk noktayı 
•envir etmek için zekisının btltlln 
nurunu ıarfediyor, ve hakikat 
•trafanda dönllp dolaprak, niha· 
yet ıu neticeyi bulabiliyordu: 

- Yoksa, Fransa tahbna 
baıka rakipler mi zuhur ediyor. 

Don Jozenin bu tefekkUraU 
epeyce uzun siirmtiıl Nihayet 
ıu kararla neticelenmiıti: 

- Evet •• Yarın, Luvr sarayına 
kadar gitmeli ve kraliçe ile 
>izzat görlifmeliyim. 

Jf. 
Kraliçenin asabiyeti, gittikçe 

uhyordu. Huzuruna celbettiğl 
emniyeti umumiye mlldürll Kont 
dö Monklan fena halde haşhyor
duı 

- Mösyö!.. Zavalh oğlum, 
bu felakete uğrayarak ortadan 
çekildikten sonra ıize de aarip 
bir hal geldL Görüyorum ld va-
zifenize eskisi Jibi ehemmiyet 
venaiyonuauz.. itinizi, ıücünilzll 

aadece; Parisin Kur de mirakl, 
Mov<; Garson, Frank burjuva gibi 
serseri maba:leleriode beş on 
hırsızı takipten ibaret zannediyor 
sunuz. Halbuki Parla emniyeti 
umumiye müdürünün, böyle teh· 
likeli zamanlarda Paris semasmda 
uçan kuılardu:ı bile malumata 
olmalıdır. Soruyorum ·size, bu 
tövalye hakkında hiç malümatmız 
yok mu? 

- Maalesef hayır başmetpenah. 
- PekAli.. Sen de Niı ıo· 

kağında bir lokantanın misafir· 
hanesinde kanlı bir müsademe• 
den bahsolunyor. 

- Evet Haımetpenah.. 
- Burada iki adam tevkif 

edilmJş .• Bastile gönderilmit··· 
- Evet Haşmetpenab .. Casuı 

olduğu kuvvetle ihbar edilen iki 
serseri. .. 

- Bunlan bana tarif edebi· 
lir misiniz ? •• 

- Evet Haım•tpenah ••• Birisi 
upuzun.. kupkuru.. omuzlarına 

kadar sarkan uzun bıyıklı.. Sefil 
kıyafetli bir İspanyol ••• 

- Ya, öteki .•• 
- Çok yakıııkb.. Knatah ta· 

vurlu.. Siyah kadife elbiseli •• 
- Boynunda kalın zincire ta· 

kılmıı bir madalyon var mı? •• 
- E •. Evet, Haşmetpenah ••• 
- Ta, kendisL •• PekilA, ılmdf 

bu adam Baatil'de değil mi? 
Arbk, Parie Emniyeti Umu• 

miye MlldDrünlln dişleri biribirine 
çarpıyor, söylemekte pek ııUçlük 
çekiyordu. 

- Siu toruyorum. Mösya •• 
Şimdi bu adam, k iövalye 
Baıtil'de değil mi? 

- Ha •• yar.. Haı .. met.. penah. 
- Ya nerede ? .. 

Bu ıabab.. idam.. olundu. .. 
* (Hatmetpenah ı .. •övalre 

ile arkada91, bu sabah 
idam edlldller) 

Kıraliçe, oturduğu yerde sar· 
ııldı. Birdenbire gözleri kapandı. 
Başını geniı koltuğun ·siyah aba
noz zem in üzerine fil dişinden 

Uç beyaz zambak işlemeli- arka· 
lığına dayadı. Birkaç ıaniye öy
lece kaldı. Ve ıonra elini uzatb. 
Yanındaki çlngarak kordonunu 
çekti. içeri ıiren saray muhafı.. 
zına: 

- Bu Efendiyi tevkif ediniz. 
Hiç kimse ile görilttnrmeylniz. 

Emrini verdi. 
Tam o anda da içeri batma• 

bey inci girdi. Yerlere kadar eği· 
lerek: 

- Haımetpenab f. Mahkemel 
aliye erklnandan ve mllcahidi lsa 
tarikata rUesasmdan muhterem 
peder, Dum Pedro hazretleri pek 
müstacel bir mesele için zati haf'" 
metlerini ziyaret arzu buyuru· 
yorlar. 

Dedi. 
Kıraliçe, bitkin bir halde idi. 

Böyle bir zamananda bir baıka
aınan huzura girmek istemesi ha· 
ber verilseydi, biç ıüpbesiz ki 
reddederdi. Fakat bu kadar mü· 
teessir bir zamanında, böyle mü
barek bir zatın ziyaretini, manevi 
bir teaeliyet gibi telakki etti. 

- Derhal buyu•unlar. 
C.Tabım verdi. 

tArkaa .... r 

Çocuk 
Aklı 

"Fransız ko r .. :ıtürü,; 

~ 

- Benimle de aakerlik oynar 
m11ınız mösyö?. .............................................................. 

1 
Diinga Pamuk 
Rekoltesi Bu Sene 
Fazladır 

Vaıington Ziraat bürosunun 
Dünga yeni intlıar eden 
pamuk aylak raporu~a na· 

zaran, Amerıkanın 
11azi9etl bu ıenekJ pamuk 

rekoltesi 1 Ağustos 1934 tarihinde 
9, 195,000 balya tahmin olunmuf• 
tur. Buna nazaran 1934 ıeneıi 
rekoltesi bir evvelkinin % 7 4,2 sin· 
den, 1932 dekinin %65,6 ıandan, 
1931 sent:sinin %74,9 undan ve 
1930 rekoltesinin %62 sinden lba· 
ret bulunacaktır. 1 Acre vilsatan· 
dakl arazi bqına haulat ise g .. 
çen sene 198,4 iken bu ıene an• 
cek 160,9 libre tutacakbr. 

AIAkadar diğer ruml ve hu• 
sus1 mahafilin tahminleri lae 
8,900,000 balya • 9,375,000 balya 
Gzerinden y8r8mektedir. Binaen
aleyh rekoltenin takriben 9 mil· 
yon balya olacağı ıtlphetiz ıibl 
sayılmaktadır. 

Diğer taraftan Mısır ve Şarki 
Hindistandan gelen haberlere na· 
zaraa, oralardaki pamuk rekol
teleri oldukça bereketli bulun· 
maktadır. Bu vaziyetin umumiyetle 
nikbin bulunan Amerika 1atıcda
rında ufak endiıeler uyandırdıtı 
söylenmektedir. 

* 
Romanya istatistik daireıl bu 

memleketin hay• 
omanganın van ihracabna ait 
agfltın ilıra· istatistikler Def'" 
catı bıı ••n• retmektedlr. Bu 

.__fı_a_z_ıa __ , istatistiklere 16re 
bu aenenin ilk alb ayında Ro· 
manyadan muhtelif memleketlere 
17.480 blylik bq bayv..., klWi
yetli miktard• domuz, 49 .476 
kilo taze et 123 at, 24. 751 koyun 
ihraç edilmlıtir. Bu ihracat bil· 
hassa taliplerini arttırmakta olan 
Yunan ve Filistin piyaıalarına 
yapılmaktadır. 

Halbuki geçen ıene on iki ay 
ıçinde yaptlan lltracat bu altı 
ayhk sevkiyattan az idf. 1933 
aenesl lçiude Romanyadan yapı· 
lan büytlk bat hayvan mlktan 
16.482 baıtır. Koyun ihracatı iae 
hesaba gelmiyecek kadar ziya· 
deleımiıtir. Geçen seneki ihra• 
cat .,yalnız 1800 baıta. 

* Atlnadan yazılıyor: SelAbiyet• 
Çek rejisi tar makamlardan 
v. ani t haber alındığına 
• un s an· göre Çek tlttlln 
dan da tütün rejiai Prağda 450 

alıgor bin kilo 1933 mah· 
aulll Yunan tütün almak llzere bir 
mUnakaıa açmııtır. Bu tntOnlerden 
350 bin kiloıu Makedonya ve 100 
bin kilosu da eıki Yunaniatan 
aaabaultl olacaktar. 

BIKiYB 
Ba lltaada Bergin 

._.___________ Yazan: FirdlJfls lsmail 

DURGUN BAKIŞLAR 

- Gidiyor musun Mesrure? 
T erzl telefon etti. Yeni 

.odeller ~elmit; gideyim, güzel 
• r model beğeneyim. Sen bugün J 
•. cmıyacak m11ın? 

Hayır, Murat çıkmıyordu; o, 
bir arkadatını bekliyecekti. Mes· 
rure gittiktan aonra biraz daha 
yazı yazdı. Hava çok sıcaktı. Mg.. 
rat Bey o gftn fazlaca yoruldu· 
ğundan canı sigara içmekten 
baıka bir şey istemiyordu. Bir 
siııara yaktı, kalkb, marokon 
koltuklardan birine gömlildü. 
Gözleri, sigaramn kıvrıla kıvrıla 
yükselen mavi dumanında, dalgın 
düşünmeye başladı : Bu aaatte 
Mesrure neden sokağa çıkmııta? 
Onun yeni modellere karıı gös· 
terdiği alAka değil, bir cinnetti! 
Eğer bu saatte gitmeseydi batka 
müşteriler hemen o modelleri alıp 
kaçıracaklar mı idi? Birkaç ıen8'" 
denberi evli olduklari halde mu· 
rureyi dütllnmekte ayn bir zevk 
bulurken bugün adeta bir azap 
hissediyordu. O, biraz havai idi. 
Kim bilir? Belki de Murat Bey 
onu bu havailiği için kıakanarak 
seviyordu. Kendini, canını, mftt
terek hayatlannı düıUnUrken gay· 
riihtiyarl bir baıkaunan hayatım 
dütüntirdU. Cevdet, Murat Beyin 
en samimi, belki de kardeıinden 
ileri yegine arkadaıı idi. Bir giin 
onun çocuk gibi coıkun bir aevlnç 
içinde gelişini hatırladı. Daha 
kapıdan girer girmez Mesrure 
isminde gllzel bir kızla evlenec•· 
tini haber vermiıti. 

- Murat, onu sen de beğe· 
neceksin. O, bir çiçek, hakiki 
bir çiçek, nasıl söyliyeyim, beyaz 
teni, Mn aaçlarile papatyaya pek 
benziyor. Hentlz on aelda Yaflnda 
sevilmeye IAyık, masum bir kız· 
cağız. inan bana, daha ilk defa 
böyle müatesna bir kadına ten• 
dnf ediyorum. Onu ııardllğtin 
zaman derhal beğeneceksin. 

Murat onu görmllf, Cevdetin 
dediği ıibi pek beğenmlfti. San, 
dalgalı saçlan, açık pembe ytlzü
ne ne kadar da yara11yordu 1. 
Uzun kirpiklerin çerçevelediği 
IAcivert göı.lerin hulyalı bakqla· 
nnın tesirlerinden kurtulmak pek 
gllçtü. Murat, Cevdetle olduju 
gibi Mesrure ile de az ıamanda 
arkadaş oldu ve hemen hemen 
her cumayı onlarda ııeçirmeye 
baıladı. Bu mes'ut çift onun pek 
hoıuna gidiyordu. Cevdet bazan 
dudaklarında maaum bir tebea· 
aftmle arkada11na yaklllflr, ne 
zaman evleneceğini sorardı. Mu
radın : " Mesrure gibi bir kadın 
bulduğuaı zaman eYleneceğim ,. 
cevabı Cevdeti de, Mesrureyi de 
gOldllr6rdtl Bu sual aenelerce 
10ruldu. O da senelerce ayal 
cevabı verdi. 

• Bir gece Murat Telefonun tid· 
detle çalınmasile uyandı ve ko
ca11nın birdenbire ağar hastalall'" 
dığını s&yliyen Mesrurenin ağla· 
yan, hıçkıran seaile ıatkına dön· 
do, hemen giyindi, otomobiline 
bindi, bir çalgın gibi ppkasız, 
kravat11z koıtu. Cevdet konutamı· 
yacak kadar ağırlaımııtı. Söyli
yemediği ıeyi bakıılarile anlat· 
mak iater gibi ıstırapla irileşen 
gözlerini Muradın gözlerine dikti. 
O bakıılarda: "Mesrureyi bırakıp 
ölmek istemiyorum,, demek isti
yen bir mani vardı. Ne ı çare 
&lllmiln zalim pençesinden kurtg.. 
lamıyarak sevgili Mesruresini bir 
daha görmemek Uzere gözlerini 
kapadı • ...O gftn ve onu takip eden 
birçok glinler Mesrure dinmek 
bilmiyen göz yaşlan dökttl. Bir 
gOn Muradan yazıhaneaine gide
rek veraset lşlerile mqgul olma• 
sını rica etti. Arbk ipnl takip 
için sık 11k yazıhaneye gidiyordu. 
Burat uzakta bir ağabeysindea 
bqka kim191i olmayan bu kadına 
me11111Uaiyetle yardam ederken 
.. uh aözlerln cuibeeiae kapıl-

maktan da korkuyordu. Bazan 
Cevdetln ıon yalvancı nazarları· 
nın ağırlığı altında bOznlerek 
Mesrurenin gelmesini beklerdi. 
Nihayet bir gün ona aevmekten 
aevilmekten bahsetti. 

Fakat o .aında arkadaıının 
ruhunun orada hazır bulunduğunu 
hissetti. Hatta o yalvaran gi>zleri 
yine gördü. Onun yalvaran nazar· 
lanna biraz da kıskançlık kanımıı 
gibi idi. Y aıayan bir insana biya· 
net ediyormuş gibi utandı. Göz
lerinin önünden eksik olmıyan 
o bakışlar ne olurdu biraz sakin· 
leşıelerdi. 

Elindeki aigara parmağını ya• 
kınca kendine geldi. Oturduğu 
yerden doğruldu. Acaba niçip 
Mesrure böyle yakacı bir gllnlln 
6ğle aıcağında ıokağa çıkllllfb. 
Tekrar yazıbaneainio bapna otur· 
du çalıımaaına imkAn yoktu. He
yecanını belli etmemek için ıesine 
mtimklln olan aakinllil Yererek 
terziye bir telefon etti: 

- Zevcem orada mı? Yal. .• 
Çok rica ederim ııeHr gelmez 
bana telefon etmesini IOtfen ken· 
disin~ söyleyiniz. 

BUıbötlln yorgun yerinden 
kalkb. Mesrure telefon etmedi. 
Aktama doğru her zamanki glller 
yüzile, ıuh etvarile kocasının ya
nına geldi. Murat, Mesrurenin 
ellerini tuttu gözlerini iki ok gibi 
karısının gözlerine ıapladı, sonra 
art bir sesle: 

- Bana neden telefon etme• 
din? Dedi. 

Kadan birdenbire clddileştf. 

Kocası ne telefonu 10ruyordu? 
O, ayni aert seıle tekrarladı: 
- T erzlye telefon ettim. Seni 

beklemediğini sliyledl. Neden ora· 
ya gittin? 

O Anda karısının yüzOnde 
bir dirhem kan kalmadığının, bir 
ıaniye g&zlerini kapayarak ken• 
dinden geçtiğinin farkına vardı, 
fakat bu pek kııa ıllrdl, kadın 
kendine geldi. Golmeğe çahıarak: 

- Sen MakbvJeye telefon 
etmiıin. Halbuki ben Melek ha· 
nıma ıfttim. O, Pariıten en IOD 

modelleri getlrmiı amma ben 
birini beğenmedim... Dedi elbi..
Iİnİ değiftireceğial 16yliyerek 
kocasının yanından ayrıldı. Kadan 
gtllllyordu, fakat korkunç der ... 
cede sararan ytlzüne bu salate 
gülilf hiç yarqmıyordu. Murat 
onu pek uzun ılh'• yanaı Hat 
bekledi. Belki de utancından 
kocasının yanana gelmek cesa• 
retini kendinde bulamadığından 
aşağıya inmiyordu. Artık onu bek• 
lemekten vazgeçti. Ellerile yüztınl 
kapıyarak bu bale nekadar zaman 
tahammül edebileceğini dOtllnmi· 
ye başladı. Sımuka yOzllne kapa• 
dığı elinin gölgesinde kendine 
bakan bir baıkasının gözlerini, 
zavallı Cevdetin g6zlerini g6rdll. 
Onun kin dolu nazarlarına ıefkate 
merhamete benzer birıey ç6km0şt8 
Yoksa onu artık af mı etmiıti? 
Yeni bir ıstırabın baılamaıile 
diğeri nihayet mi bulacakb?. O 
durgunlaşan bakqlara yalvar 
mak ister gibi kalkb, bir iki ad1111 
ilerledi, ellerini havaya kaldırdı. 
ıeai, bir feryat gibi aeaizlitl 
yırttı: 

- Söyle Ce•det, 16yl• kar
detimf. Y okaa ruhuna ettiib 
htlrmetsizliğln cezasanı ma çeke
ceğim? ... 
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1 Aşk v macerarom~-~aşı Ny! Yapahm ~4-!İaj 
- Evet, dedi. . 1 Suat Suzan } 
Jema te otomobili tanımıftı... 1 
- Prof esö.r cenapları bugün 

bize {O Breslavdaki genç kız hak· 
kında malumat vermek mecburi· 
)'etindedir. 

Otomobil biraz ilerlemiı evin 
kapısı önOnde durmuştu. Profesör 
Schmitt önden atladı. Sonra elini 
otom~bilin içindeki genç kıza 
doğru uzattı. 

- Size yardım edabilir miyim? 
Bu ses ve bu hareket Fatoşa 

hirdenbire bir anı hatırlatmıştı. 
\'ine biri ona elini uzatmış ve 
Yine bir insan ona « size yardım 
edebilir miyim?» demişti. Ve bu 
bir iki gün evv.el.. f stanbul - Berlin 
•lir'at katarından inerken vaki 
olnıuştu ..• Evet bu inanılmaE bir 
teyeli bunu söyleyen sesi ve bunu" 
Yapan insanı dün akşnmdanberi 

Fatoş hahrlamıya uğraıırken bir
denbire o anr tekrar yaşıyordu. 

Şüphe edemeyecek kadar hU· 
10k bir kat'i} etle ekiıpreaten 
inerken kolunu tutan insanın 
Profesör Scbmitt olduğuna yemin 
edebilirdi. 

Fakat bu olmıyacak bir şeydi?. 
Profesör Schmitt o trende ne 
arardı ki. .. 

Dün gecedenberl T evfikin ona 
ısrarla ~o yüzU batlJ'layınız» dediği 
a~Janberi Fatoş hep bu insanı 
d.ıhışUnmUştU ve şimdi.. Şimdi 
ZI • k oı 0 adar onunla meşguldü ki e· .. 

ır insan ona elini uzahp « ıize 
)'ardım edebilir miyim » dey.ince 
Fatoşun zihninde ayni ıahne can
lanmıştı. 

* 
Fatoş otomobilden aşağıya 

iner İnmez Jemı adeta muza'ffe
tane bir nida çıkardı •.. 

- Teddy profesörUn yanın
da kini tanıdın mı? 

Deminden beri ıusan ve Ra ba· 
kovlçle Jems'in $Özlerine iştirak 
ttrneyen Tevfik bDtUn vücudile 
irkildi: 

- fıte, dedi. Sizin masum 
ıa:u:şukamz, Breslav cinayeti kur· 
hanım iyice bilen bu zat ile bera
ber .. Buna ne buyurulur? 

Tevfik dudaklarmı ııırdı, rengi 
lapıan olmuştu. Berlinde bir tek 
insan tanımıyan genç. kız.ın pro
fesörle beraber inifine hiçbir 
inana veremiyordu. . 

- Bak.. Bak genç kız kemali 
lbcmnuniyetle içeri giriyor.. Ol
dukça iyi ahbap olacaklar. 

lvan Rabakoviç : 

- Ben bu genç kızı tamyo
~ın, d~di, dün akşam • yine pro-

yeswlle birlikte otomobilde idi. 
nn armd b , 

bi d 
• aşka bır genç kız 

ve r e başk k k d T fik . a er e var ı. 

tu: 
ev f•tndi kıpkırmızı olmuı· 

Bunun manaaını anlamak 
isterim, dedi. Bana Yaptağı sahne
ler demek birer plindan ibaretti, 
6yle mi? 

"" Üçü orada idiler gece aahaha 
k~dar üçü de bu mesele hakkında 
bildi.derini ortaya dökmütler, 
nihayet işin kör düğümünU en 

fazla profesörde çözmek imkanı 
ol<luğunu söylemişlerdi. 

lvan Rahakoviç onların elinde 
pp· ·.an bjr halde idi. 0, bUtUn 
hl\ -a!cerr~ esnasmda kendisini esir 
tutanı.. !.ı aözlerine fazla inanma• 

mıştı. O, için için katillerin onlar 
olduğundan emindi. 

Yalnız anlıyamac:hğı ıey, kendi 
hayatına niçin kaıtetmedik!eri fdi. .. 

F atoı bahçe yolunda ince ve 
hafif bir ylirUytiıle ilerlemekte 
idi. Jems ilerleyen bu çifte ba· 
karken: 

- Şu antika herifin yllzUnll 
yine gUremedim, cJi}'e homurdandı. 

Tevfik çok suratlı idi. Alda
tılmıı olması ihtimali adamı tazip 
ediyordu. 

Profesör üzerindeki şüpheleri 
hakikat çıkarsa Fatoşun kendisilo 
ideta iıtilu:a ettiğini kabul etmek 
lhımgeJiyordu. Önünde bU'aktığı 
kadehini sonuna kadar içti: 

- F atoı ~ğer benimle alay 
ettiyse alacağı olaun, dedi. 

* 
BllyUk bir koridora geldiler. 

Parkeler pırıl pırıl yanıyor. Bu 
köşkiln içi gotik bir kiliseyi an- • 
dırıyor. Ayn ve oymalı tahta 
etyalar renkli camlardan dökülen 
a:ı bir ışıkta daha hey betli ve 
daha güzel görünüy<ırdu. 

- Biraz daha içeriye giriniz 
çocuğum.. Bir parça daha .. 

Peki fistat .. 
- Ben telefone edinceye 

kedar burada bekleyiniz. 
Gcnit bir salona girdiler. 

ihtiyar adam pencerelere doğru 
ilerlec!i. Camlı bir kapıyı açtı. 

Şimdi odaya bahçedeki ağaç

ların loşluğundan süzülen yeşil 

bir ışık dolmuştu. Fatoş etrafına 

1-::.landı. fıeride duvarda, duvarın 
loıluğunda sapsarı saçlı açak 
renk, g6zleri gibi açık mavi bir 
elbise giymio bir kadrnın tabii 
cesamette bir portresi vardı. Bu 
portre okadar canlı bir resimdi 
ki .. odayı bütün hüviyetile, bütün 
şahsiyetile doldurmuş gibi idi. 
Genç kazın nazarlarmı, nazarlarile 
takip eden ihtiyar : 

- Harikulade güzel, 
mırıldandı, harikulade 
değil mi 1 

Evet üstat .. 

diye 
1ılizel 

- Ve o.. Bu güzeJi, bu kıy
metli bebeğimi kırdı. Eskimit 
bir ıey gibi kırdı ve attl .. 

Genç kızın yanında ayakta 
duruyordu. Onun koluna elini 
geçirdi. Fatoş daima tatlı bir 
manası olan bu yüztin çizgilerinde 
ani bir tebeddül gördU. Burun 
delikleri kabarmış, dudakları 

kısılmıt ve gözlerine hudutıuz bir 
bakış gelmişti. Nereye baktığı 

tayin edilemiyordu : 
- Ben de onun en kıymetli 

şeyl_f.!rine musallatım, dedi, onun 
en güzel bebeklerine düşmanım. 

Ve eliJe göğil işaret edİ) ordu. 
Fatoş irkildi. Profeıör Schmilt 

şirndi onun kolunu bırakmıştı= 
- Beni bir dakika bekleyiniz, 

dedi, ıimd geliyorum. 
Fatoş parkeleri ezen ayak 

seslerini işitti. Bu ayak s~sleri 
gitgide uzaklaştı ve kayl:;oldu. 

* 
Tevfik yerinden kalkmıştı. 

Reııılorandan fırlamış cephesi 
derin bir ıükunet ifad~ eden 
binaya bakmıştı. 

Sonra yine arkadatlarma dön· 
muıtü. Gözleri endişe ile dolu 
idi. 

- Jems dedi eğer bu adam 
tahminimiz gibi katil ile ... 

E? 
- Fakat kUçük .• Fatoş.. Evet 

F atoı ona bir ıeriki ct1rilm de
ğil... Bir kurban olabilir .•. 

Jemı bu şeyi şimdiye kadar 
aklına getirmemişti. lvan Raba· 
koviç te bunu ihtimale yakın 
buldu. Eğer bu adamlar hakikati 
ıöylüyorlarsa.. eğer bu adamlar 
katil değillerse... Prof es6rlln katil 
olması pek mümkündü ve pro
fesör katil ise •.• 

- Genç kızın ne vaziyette 
olduğunu aolamaklığımız icap 
ediyor 1 

Diye söylendi. 
- Ne yapalım? .•• 
- Ne mi yapalım ?.. Hemen 

Villiya gidelim. Herhangi bir 
bahane ile içeri girelim. 

- Peki ... 
- Fakat nasıl gidelim... Ba· 

hanemiz ne olıun. 
- Basit.. Pek baıit. Kapıyı 

çalarız, açana, Breslavdaki 
genç kız hakkında profesörle gö
rüşmek iıtediğimiz söyleriz. 

( Arkaaı var ) 
.. 1 ı ı 1 1 1 1 l T 1 1 1 , .. 1 fı • ... ~ 1 W19'1 l:flm 

.. .. 
Oz Türkçeyle 

Deneme 

Elden Gideceğe 
Benziyor 

Moskovada çıkan Le journal de 
Moscou gazetesinde okudum: 

Moıkovada yapılacak olan körmük 
(1) adağınm (2) başlangıç bayramını 
görmek ilzere birçok körmtik düş
kilnleri (3) acunun (4) dört yanından 
Mo•kovaya gelmloler.. Bunların ara
sında bizim Ertuğrul Muhı:n de 
varmıf. 

Bayram Uk güzün ~ 5) birinci gU· 
nünden onuncu giinün kadar sürecek, 
on gün içinde başka beoka yerlerde 
başka başka oyunlar oynanacakmıf. 

Gazete acar (6) oyuııcuların adla
rını .aymıı; birtakımlarının angılannı 

( 7 ) koymuf. Bunların, Ozerlerlne al
dıkları itlerl baıaracaklarına yüzde 
yüz inanıyor. 

* 
Evulkl günkO Son Poıta'da oku· 

dum: 
Kent körmUtllne (8) geçen yıl 

girip bu yıl çıkan R~şit Rı:ıa yeni 
bir körmük kur,ın.{k iıtetilo Kent 
körmüğünden belhbath birkaç oyun· 
cu ile anlatmış. Bu oyuncular Raıit 
Rıza ile birle11mek llzere eski bulun
dukları yerden ayrılacaklarmıf. 

Oyun. arın bat!~masma ancak on 
bet giln kaldı. Uıkede ( 9 ) bir tek 
körınük var, hem (10) oyuncular 

0 dej'in azld bu tek k?rmilkte bUe 
ekaiklik rö:ze çarpıyor. ı, böyle iken 
orun arın batlaınasma on be' gün 
kala b:rka ,..ımn daha eksili vermesi iti 
bilıbn~ün bozacak. 

Batka illkelerde bayranılar yapı· 
hrken bi:r. bir tek Körmütün dağıl
ma11na katlanırsak yazıkbr. 

Dimyata pirince giden Ertutrul 
Muhıin çabuk evine d6n~Qn. Evdeki 
bulgur da elden gidecete benılyor. 

lsmei Hulüsl 

1 - Körmük: Tiyatro 
2 - Adak: mevsim 
3 - DütkOnı meraklı 
4 - Acun: dünya 
S - İlk rUz: eylôl 
6 _ Acar: kuvvetli 
7 - Ang1: reaim 
8 - Kent körmüğU: Şehir tlyatroıu 
9 - Ülke: memleket 

10 - Hem: ve 

1stanbul 3 üncü İcra Memurluğundan! 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup Yeminli üç ehlivukuf tarafından 

tamamına 1892 Ura kıymet takdir edilen Kadıköyünde lbrahimağa 
mahallesinde Köftünctl Hakimlambo aokak eski 11 No.h yeni 3' No.lı 
maabahçe bir evin tamamı açık arthrmıya vazedilmiş olduğundan 
15/I0/934 tarlhine mtlsadif Pazarteai günü aaat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arlbrma bedeli kıymeti mu• 
hamminenln % 75 ini bulduğu takdirde mOşterisi Dzeriode bırakılacak· 
br. Aksi takdirde en son arttıramn taahhüdü baki kalmak lizere 
arttırma 15 giln müddetle tecdit edilerek 30/10/934 tarihine müıa· 
elif Salı gllnll saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizd~ yapılacak 
Udnd açık artbrmasında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin 
% 75 ini bulmadığı takdirde satıı 2280 No. lı kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılır. Satış peıindir. Arttırmaya iştirak etmek 
istiyenlerin kıymeti muhamminenin % 7,5 nisbetlnde pey akçe•d 
veya Milli bir bankanın te:ninat mektubunu hamil bulunmaları la· 
zımdır. Hakları Tapu sicilli ile aabit olmıyan ipotekli alacaklar da 
diğer alakadaranm ve irtifak hakki sahiplerinin bu haklarmı ve 
husasile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı mlishiteleri ile 
birlikte il~n tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildlrmel~rl lazımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli 
Ue sabit olmayanlar sabı bedelinin paylaımasındao hariç kalırlar. 
Müterakim vergi. tenviriye, tan.zifiyeden miitevellit Belediye rüsumu 
medyuna aittir. Daha fazla malumat almak istiyenler 4/10/934 ta .. 
rihiuden itibaren herkesin görebilmesi IQD dairede açık bulun· 
durulacak arthrma ıartnamesi Ue 19341194 No. lı dosyaya mUra
caatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan 
olunur. "5756,, 

İstanbul Beıinci icra Memurluğundan · 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup Yeminli Uç ehlivukuf tarafından 

tamamına Üç bin lira kıymet takdir edilen İstanbul Çarşı papaz 
oğlu sokak 21 No. lı kagir bir dükkinm tamamı açık arttırmaya 
vazedilmiş olduğundan 15 Teşrinievvel 934 tarihine müsadif Pazar
tesi gilnll saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra 
edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ini bul· 
duğu takdirde mnıterisi üzerinde bırakdacakbr. Aksi takdirde en 
son arttıranın taahhüdü bakı kalmak llzere arttırma 15 gün müd-
detle tecdit edilerek 30 T eırlnievvel 934 tarihine müşadif Salı gUnU 
saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık 
arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin % 75 ini bul· 
madığı takdirde satış 2280 No. lı kanun ahkamıoa tevfikan geri 
bırakılır. Satıı peşindir. Arttırmaya iştirak etmek ist1yenlerin kıy
meti mubamminenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veva MiHi bir 
Bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalan liztmdir. Hakları 
Tapu sicilli ile &ahit olmıyan ipotekli alacaklar da diğer alakada· 
ranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak!arını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerl ile birlikte ilan 

tarihinden itibaren nihayet 20 glin zarfında birlikte dairemize bil
dirmeleri lazımdır. Akıi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmı-
yanlar satış bedelinin paylaşm&1ından hariç kalırlar. Müterakim 
vergi, tenviriye, tanziHyeden mütevellit Belediye rUsumu medyuna 
aittir. Daha fazla mnlfımat almak istiyenler 25 EylUl 934 tarihinden 
itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulundurulacak 
arlhrma şartnamesi ile 934/3407 No. lı dosyaya müracaatla m_ezkfır 
dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilin olunur. ".)728., . . 

' Elıussuut caddesinde 1ô nıırııllfalı 
roalhae.da iken ikametgiilıı bulunmıynn 
Faık Beye. 

lst. 3 UnciJ icra memurlu
fiundan: lstanbul Belediyesi hesap 
jşlt>ri roi1düriyetinin 929·3-1 den 
31 2~30 tarihine kadar günde iki lira 
icarei muzafaadan 1440 liranın 932·5·26 
dM itibaren % 9 faiz Y. 10 vek8let 
ücreti vo icra maııraflarile birlikte haciz 
yoluyle talu;ili te.lebile verildiği 
932-5-26 tarihli takip talebi üzerine 
adresinize gönderilen ödeme emrine 
mübaşiri tarafından verilen me:;ıruhata 
nazaran ikametgahıi:ıızm meçhul olduğu 
anlflşılarak ilanen tebligat icrasına 
karar verilmiştir. Tarihi ilô.ndun bir 
a~· zarfında yukarıda yazılı borç ve 
masratları dairemizin !l32-1 n79 nuına· 
ralı dosyaıına ödemeniz laııındır. 
Borcun bir kısmına veya. tanuunınn 
veya alacaklınm takibat icrası hakkın
da bir itiranız varsa bir ay zarfında 
dairemize bildirmeniz lih:ımdır. Borcu 
tediye etmez veya itiraz etmezseniz 
icra ve iflill kanunun 74 ilncü nrnddesi 
oıuı·ibince mal beyanında bulıııımanız 
)amndır mal beyanında bulunmazaanı:ı 
lır.peeı:ı ta2'.yik n hılafı hakikat beyan· 
dı:ı. bulunursanız bapsen cezalamhrılıı-
cıığuıız borcu ödemez veya itiraz et
mezseniz cebri icraya devam oluna• 
cağı ödeme emrinin· tebligi mııkıımmll 
kaim olmak üzere ilan olunur. (2.146) 

Selimiye kışlasında. aşçıbaşı iken 
elyevm ikametgahı meçhul bulunan 
Mehmet Ağaya. 

lstanbul UçüncU icra me~ur_
luğundanı l.ıte.ııl ıl iclarei lıwıu::;ıyesı-

nin 1Jdkti<lıır birinci aulh hukuk aıalıkeme
ıiniu 2 'f C'qrinievvel !l31 tarılıli !12-217 
numaoo.lı 'iliimı mucibince 157 buçuk 
liranın maa masraf ve ücreti veknlct 
alacakla için tarafınıza icra eruri göu
'1erılwioae de elyevm mezkUr adreıte 

Hali Tasfiyede 

"FENIKS ,, 
Taş ve Hurufat Matbaaıı 

Şirket Tasfiye Memurluğundan: 
Fenik• taf ve hurufat matbaaat 

tirketlnfn tasfiye memurlarından· 
Galatada Topçulaır caddealnde 104 
No.da kain olup mahkeme kararile 
m~cburi taaflye do!ay11ilı açık arttır
ma ile satılığa çıkarılmıt olan Fenllu 
tat ve hurufat matbaaaımo 16 Aguatoı 
ve 1 Eylul tarihlerinde yapılan aç.ık 
arttırmalar neticesinde ~erilen bed•l 
hnddl liyikını bulmamıt olduğundan 
ihale yapılamıyarak pa:ı.arhk suretile 
Htılm111ına karar verilmi,tir. Görmek 
iatiyeolerin her gün saat ondan on 
ikiye kadar ve almak iıtiyenlerin d• 
pazarlık etnıek üzere tasfiye memur
larından Galatada Yükaekkaldmrn 
batında lzmirotfo han 2-4 No.lu ya• 
zıhanede avukat Abilya Moıho• Efen
dinin yazıhanHİDıt' miiracaatla fiatla· 
ranı vermeleri lazımdır. Kat'f ntıtın 
17 Eylul 934 Pazartesi gOoi •"at 16da 
matbaada yapılacaAı 11An olunur 
efendim. (2552) 

.. ~ıin'a' ı1ı~ı~i; · ;~ıaŞıim~kl~ · iifin' · ı~hİigİt 
ifaaınıı. karar verilmi~tir. Ta.rilıı ılandau 
itibnrcrı bir ay zarfında 33·3~ill0 nu
mara ile borcu mnsraflnriyl birlikte 
cidemerıİs lôzımdır bu müddet ZA.rfınl'fa 
tetkık nıerciinden veya temyiz veyıhu' 
iaclett n muhakeme yoluyle uit olduğu 
malıhrıwılen icranın geri bırakılma· 
ar }uı.kk111 1 l11. bir karar getirmedi ı;e 
cebri icrn\ a devfim olunacağı 'e yene 
bu müddet içinde 74 üacii u addey• 
tevfıkan mal beynıımdn buluıımez~anız 
hap• • ıı tr.zyik olunacağıoız ve hıtkıka.te 
ınulıu!H bı.ıyanda hulıınduğuauı tnkdır
de lıapiısle l'ezuland!rılacağıoız mezkfir 
icra vııırinin teblıgı m11.kaınıııa kaim 
olmak uzere ilan olunur. ( 2:J45 ) 



Fatih· ~ H.h&r caddul MtlnDr Pa .. konalı 

Kız• Erkek 
Ana • ilk HAYRiYE LiSESi Leyn • Nehari 

Orta • Ll•e 
Reami Li•elr.rin ~tıın imtiyaz ve hukukunu haiz ye Maarif Vekiletlnc:e muadeleti ta•dik olunmuıtur. 
Tedrlutındakl cldd~yet •• lntlzamlle talebenin •ıhhat ve gıda11na itinuile tamnmıf olan mektebimizde ka11t 
ve kabul muameluıne baılanmııtır. ilk kısımdan itibaren ecnebi liHnı baılar. Talabe mektebin huau.t 

otomobil ve otobO•lerile nakledilir. İ•tiyenlere tarifname ıtlnderillr. Telefon : 20530 

Denizyol ları 
llLETMISI 

Aee•t•lerl ı KaraklJ Klprlb•t 
TeL •1162 - SlrkHl Mlblrdana.le 

Ha• TeL 12740 
..... ~ 4m .... 

BABADDIZ 

lstanbul Beıincl icra Memurlufundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup Y eminH llç ehlivukuf tarafından 
tamamına Sekiz ytlz dokun lira 50 kurut kıymet takdir edilea 
Beyoj'lunda Ka11mpata'da Bedrettin maballeainde Mlezdn ıoka
juacla uld 5 yeni 7 No. h ahpp bir wia tamama açık arttmaaya 
••eclilmit o\dapndan ıs. B . ...- 934 tanw.. alı•mf Puart..ı 

Cuma:tesi Postası ' ıtm• aa1 ı• • '' ,. a._ cWred• 1tiriaci ...._ 
~ len edilecektir.. Aıtbıma bedeli kıJ1D9tl mu•••••an•n 

KONYA vapuru 

15 Eylül Cumartesi 
18 de Galata rıhtım11adan kal
kacak. Gidifte lnebolu, Sinop, 
Samaun, Gireaun, Trabzon, 
Rize, Hopa'ya Dlnliıte bunlara 
illveten Pazar, S&rmene, FatA 
ve Ünye'ye uğrayacakbr. "5703,, 

Ayvalık 
Sür'at Yolu 

MERSiN vapuru 15 
Eyloı 

Cumartesinde Sirkeci 
nlatamandan kalkacak ve Ay
valık yolunun mutat iıkelelerine 
u;rayarak lzmir' e gidip dan .. 
cektir. "S75S,, 

- ---·-------------------Son Poete ...... 

IUlblı All Ekr•• 

N .. m,.t Mllllrlı TIWr 

% 711 ini buldutu takdirde mlfterlai llzermde bırakılacalc· 
br. Abi takdirde en son arttıranın taabhlldli baki kalmak llzere 
arttırma 11 p mlddetle tecdit edilerek 30 B. tqrin 934 tarihine 
mllaadif Sah pi aaat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde ya• 
palacak ikinci açık artbrma11nda arttırma bedeli kıymeti muham· 
minenin % 1~ ini bulmaclıtı takdirde ıatıı 2280 No. h kanun ah
kamına tevfikan ıeri bırakılır. Satıt peıindir. Arttırmaya iftiralı 
etmek ı.tiyenlerin kıymeti mubamminenin % 7,5 niabetinde pey 
akçnl veya Milli bir Bankamn temiaat mektubunu blmil bulanmalan 
lbımdır. Hakları Tapu aicilll ile aabit olmayan ipotekli alacaklarda 
dlter allkadaramn ve irtifak hakka aabiplerinin bu haklarını ve 
buıuıile faiz Ye manrife dair olan iddialarını ewakı mllabiteleri 
ile birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gln zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri liıımdır.Akıi takdirde baklan Tapu ıicilll ile 
aabit olmayanlar Abf bedelinin paylatmuandan hariç kalırlar mll
teraklm vergi, teoviriye, tanzifiyeden mlltevellit Belediye ruıumu 
medyuna aittir. Daha fazla maltimat almak iatlyenler 25 Eyllll 934 
tarihinden itibaren berkesin görebilmeıi için dairede açık bulundu
rulacak arrtbrma ıartnameal ile 934-3404 No. lı doayaya mllra• 
caatla mezkür doıyada mevcut ve1&iki g6rebilecekleri ilalt 
olunur. (5727) 

Üniversite 

----~ Cafalofla: Molla Feneri caddesinde .----· 

VENi NESİL İLKMEKTEBİ 
YUVA - KIZ - ERKEK 

Bu sene hususi ilkmektepler içinde mezuniyet imtibanlannda en 
bilylik muvaffakiyeti kazanmııtar. Gay~t muntazam ve aari bir 
yuva sımfı vardır. Ecnebi lisam öğretilmektedll'. Kayitlere 
baılanmıttır. Cumarteıi, Pazartesi, Çartamba ıtınlerl 6ğleden 
sonra on dörtten on yediye kadar mektebe mllracaat olunabilir. 

1 lstanbul Beledlye91 lllnlan 1 
KapalaçU'flda 22 No. b d&kkin : Teminat 2 Ura. 
Caialoğlunda Hahlım Huan Pqa medreeeai 6 No. h odua ı 2,5 ., 
Lala Hayrettin maballeaiade 5 No. h hane ı 22,1., 
Atik Ali Pata maballeainde 3, 5, 7 No.lı hane ı 18 " 
Cağaloğlunda Haaan Pqa medre1e1I albada dllkkaa ı 8 ,. 

Yukarda yazılı mahaller ldra1a Yerilmek bere açık mlbay .. 
deye koaulmuttur. Talip olanlar praitl anlamak lzere ......... 
milzayedeye firmek için de hlalannda yazıla temiaat akçeal mak-
buzu ile 16/919334 Pazar ,ana Aat 14 e kadar Eminini Kar 
makamlıjl Ye 8. Ş. Enclmenfne mllracaatlan. •·S 145,. 

• • Sllleymaniyede k&ia Ula medrueılnde alb odamn lcan açalı 
mlzayedeye konulmqtur. Talip olanlar praltl anlamak bere h ...... 
m8zayedeye firmek için de 18 liralık temiaat akçeli makbuza ile 
16191934 P. .... sini 1aat 14 • bclar Emluthaa Ka,mabmlııla 
n B. Ş. Enclmenine mllracaatlan. .. 118'., 

.,__--~~~~~~~----------------------------------
~-~ Oç ayda Biçki ve Dikit 4ml--w· 

Maarif VeklleUnce mu-ddak Clecllkpap Blfkl ve Dikit •eld8bl 
Miidireıi; Diplomalı Madam NOEMl ASADURY AN, Oedikpata Balipqa 
caddeai Esirci Kemalettin ıokağı V abram Aıadaryao El. eczaneli fevkinde 
No. 1. Birçok ıenelerdenberi müeueaem yüzlerce teni n makutarlar me
zunlarımn muvaHakıyetleri 98 içtimai hayatta ihru ettikleri mnkl dola7llile 
gurur hisseder. En ıon ve kolay metot ile 8 ayda tuvalet, erkek •• iradın 
tayyör ve beyaz takımlan teferruatile mükemmel öğretir Ye deTir ıonttnda 
maarifçe mU1addak şahadetname verir. Mezun olan birçok hanımlar kendi 
heıaplanna mektep açmağa veya makaıtar ve terzilik etmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Dersler l Tetrinienelde baflıyaoaktır. Talebe kaydı bAfl&mıftır. 

Pazarteıi, Salı ve Çarıamba gtinleri öğleden ıonra müracaal • (2415) 

1 lstanbul Evkaf mUdUriyell lllnlan 1 
1 - Tabim Ayazpafa Yabyaçelebl, Acıçeıme'de 18,2 No. h 

Ahmet ağa apartımanının Betlncl dafreıi. 
2 - Pangaltı, Ferlkay Franaız mezarhiı karpunda 105 No. la 

dnkkln. 
3 - Gedikpaf8, Çadırcı Abrnetçelebl Sandalcı ıokaj'lllda 8 No. la 

Hane. 
4 - Yaaufpqa, Hacı bayramı haftanı ç .. m• lttl..Uade 115 No.la 

baraka. 
5 - Bllytikderede Çayırbaıanda 15 No. la dUkkiD. 
6 - Bahçe kapıda D6rd8ncn V alaf banan birinci kabnda 23 No.h oda. 

7 - " " " .. " " 24 .. " 
Yukarda yazıla emllk 935 Hneai Mayaa nlhanetlae kadar kira-

ya verileceiinden mll&ayedeye konulmuştur. Tallplerla 2419/934 
Pazarteai gilnl Aat on bqe kadar Evkaf mtldllrlljilade Vakıf 
Akarlar kalemine ml\racaatlan. " S716" 

Naa1rın 

ft91rear 
lztlrap 
ver1,or. 

Şiıi ıztıraptan kıvrandıran bu mUz'iç 
uaırlan cUz'i bir maarafia ıölıUp atmak 
gar11I nrdır. Akıamlan deruoüne kafi 
•iktarda RADlO • SLTS tozu ilive· 
.ne ııcak ayak banyosunu yapınız. Bu 
tek faydalı •e müe88İr toz, ayaklarınızı 
kuvvetlendirmekle beraber nuırlannızı 

dercece yumqatır ki tıroağınızıo ucil• 
aıcımp atabiliniaiz. En muannıt •e 
• derin nuırlar bile birkao RAD10 -
SALTS bao)'HUD& mukavemet edemi
~,._.,,,. ..... Bu " ..... 

...... -

VAPURCULUK 
T0RK ANONiM ŞiRKETi 
latanbul Acentalılı 
U... Hu, Telefo• -•• 

Mersin Yolu 
SADIKZADE"l;iei 1' 

Pazar .... aaatlO tlaSlrbel 
nlııta• .. 4•• k ........ Gf4ilta ç.. 
••ldcele. t.-. KIMlır. ....... 
Rede-. ........., ıw,.., Fethi,.. 
Kalkan, Kq, Flnllc., AatalJ&, AJ.... 
ya, Menine ,tdecek. Dlallfteı apl 
IJkel.ı.rle beiaber Tquea, Anamur, 
Kupclua •• Gellbolu'1a utra1a• 
caktar. 

Trabzon Yolu 
DUMLUPINAA •t;i.i1' 

Pazar ,eaa ... t 20 •• Galata 
nbbmıacla lcallcacak. Gl•lftel 
Zoapldak, laebolu, A1anoık, S.• 
ıua, Onye, Ordu, GlreMm, Tlrebola. 
Glrelt, Trabıon Ye RIHJ•· Dlnlf". 
bualua· ua .. ten, Of •• Sinne••,. 
utraJauktar. 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreed•w8ankfubeel 

Merkezi : Bertin 

T.,.lıl•ed•lci 18Hleri ı 

Galata • ı ... nltul • ....... 
Dep01u : İsl Tütün Gilmrlli 
ir H.- MrM -... 111 ıt 


