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Tuvalete Karşı 

Genç Kızlarımız Bir Ce
miyet Kuracaklar 

ı.. ............................................ --··----

Yunanistanda 
Cumuriyetçiler 
Kuvvetleniyor 
·· Atin , 12 (Özel)- Siyasi çav• 
relerde hUk(imetln rejim meHlHi 
hakkında çizdiği proaramdan ay· 
rılmıyacnğı kaoa ti vardır. Yona• 
Dlstnmn bazı §ehlrlerlnde cumu• 
l1:y tt n y ,1a har k t il n geç· 
tikçe artmnktedır. Luvnlya avu• 
kotları çıkardıkları beyannamede 
j:umuriyetl koruyacaklarını bildir
mişlerdir. 

Pudra, Allık 
Ve Ruj 

Cemiyete Giren Kadınlar 
BunlarıKullanmagacaklar 

Haber aldığımıza 1ıöre, Ünl· 
versite, ve kollej talebelerinden 
baıı bayanlar, yakında: " moda 
ve tuvalet dUşmanları ,, adile bir 
cemly t kuracaklarmıı. Biz • vell, 
tesadüfen duyduğumuz bu haberin 
ne dereceye kadar Haalı oldu· 
pnu öğrenmek iıtedlk. Yapdığı• 
mız tahkikat bizi, bu haberin, 
uçurulmuı bir balon olmadığına 
inandırdı. Cemiyeti kurmiya te· 
ıebbUı eden bayanlardan blrka· 
çının adrHlerinl ö1ırendik. Fakat 
dun, onlarla konuımiya memur 
ettiğimiı arkadaı, kendilerini ev
lerinde bulamadı. Arkadaıımııın 
buglln kendll.-rinl bulup, ıuallerini 
ıorabilecetinl umuyoruz. BuaUn· 
lUk, diğer bayanların, bu husus· 
taki ıoriularımııa verdikleri alaka 
uyandırıcı cevapları yazmakla lk· 
tlf a ediyoruz: .. 

u Cehit Uçuk ,, namı mDs• 
tearlle yaıdıj'ı içli blkAyelelerle 
6h•etl r arasın karı an g nç 

yazıcı " Cahid Üçok ,, diyor ki: 
- Moda ve tuvalet, kadınların 

yaılarmı ve çlrklnlllderlnl Hrtm k 
için kullandıkları ılllhlardar. Bu 

( Deva ı 8 lael yOzde) 

Htıt>eılattın orllüaa11u11 lı•r glfn taline görm•lct• ela• •flr11ırl o• plg•d.tc:rdH bir görü•iı 

Husust Muhabirimiz Bildiriyor : 

italya Radosu Askeri 
Merkez Yaptı 

Yarall Hastaneleri Kuruluyor 
İngiltere, Süveyş Kanalını Kapatmak Tehdidini Ortaya 

Attı, Habeıistan Son Neferin~ Kadar Çarpışacak 

talyaya 
Göre: 

Askeri Hazırlıklar 
Habeıi Korkutmuş 

Radoı, 12 (Özel) - Ha beşis· 
tana kartı mücadele açan ltalya 
hUkQmetl, Akd nlıdekl b"tlıca 
mUıtemlokHl olan Radoıa son 
gUnlerde binlerce aalcer 1retirmi1. 
bunların bUtlln mühimmatı odaya 
çıkarılmııtar. Şimdi Radoı ıokak· 
lerında ltalyaD aıker1erlnln h sal 
ettiği kalabalık •• ıOel ( aıkert ) 
bir hareket göze çarpmaktadır. 

Askerlerin erıakıoı temin et• 
mek ve bunları yerleştirmek için 
hummalı bir faaliyet 1ı1Srl11Uyor. 

( Denmı 6 ancı yilzde ) __ .. ____ __. ........ -·-········-----..... ---

Hah•ı lmp•ratora••11 orduıunda baık• bir k6ı• 

Bir Anne Cinayet 1 ledi 

eni Doğ rduğu Çocuğu 
Talc•lmd• •""'' 6lr g•r k•pl•11a11 111 ••ltz•11l•rl 

Belediye Havadan Milyonlar Kazanabilir 
oğarak Öldürdü! 

--···············-·························· .. ········---MUddeiumumtlik dün, senet 
ad:ı E er gamalı bir genç kadın 
hakkında tevkif kararı almışJır. 
iddia edilen suç tüyler ürperten 
bir feca<.ttir. Servet ~eni doğur· 
duğu bir kız çocuğunu kedi yaY· 
ruıu gibi iple boğarak çamaıır 
Hpellne atmııhr. Bergamalı Ser· 
vet Şiılide Bayan Sabibanın ya• 
nmda ve apartımanında hizmet· 
çldir. iki gündenberi evde Bayın 
Sablhanın apartımanında fena bir 
hava esmeye bıılamıv. 

Türk Ku u 

lzmirde Tayyareci 
Olmak İst·yenler 

Pek Çok 

ir Teklif Yapılıyor 
ıs _.;;_B-ir_Ç_a_lı_ş_m_alJe Taksimde Mi -
yonl k ir · Arsa Elde Edilect:k 

-3-
Istenbul altıncı notuln Galip 

BingölUn hiç para harcam adıın 
ıehri gUzelleştirobilmek için öyle 
gUz l projeleri, öyJe kolaylıkla 
tatbik edllebl:cc k usuU rl var ki 
onların üzerinde durmayı, bu 
lnanııları şehri gUzelleştirmek 
ödevini lizerlerine almıo inı n· 
gözUönUne sermeyi ben kendim 
için bir günah 1aydım. 

Galip 1 Bingöl şehir için dQ· 
Uncelerlni anlntırken clodl ki: 

- Şehrin bUyllk dert!erlnden 
birisi do bir tiyatro, bir opera 

l Devamı 9 uocu ıayfamızda] 

1 ~ ~ 

' . 

J 

Ayna apartımanda oturan Ayt• 
balkona çıkmıı, çamL4ır eepet· 
lerinl karıştırırken içind bir ço
cuk ce cdi bulmuı e hayr tle 
bağırmıthr: 

- Aman Sabiha kof ... Burada 
bir çocuk ölttıU var .. Ne yapalım. 

Sabiha '-alkona çıkmıı ve bo
taıından bir tülle boğulan cesetl 
Hpetten almıı ve ıonra polise 
haber vermlıtir. 

Bayan Sabiha ile Ayı• baı 
( Duamı 8 laol 7D:ıdo ) 

lzmlr, 12 (Özel) - Şehrimize 

famirıl• p•raıat 
d•n•mttl•rl gapare 

Ra• haoacuı 

gelen Sovyet 
plltörl ri iz· 
mirde kurula• 
cak "TUrk 
Kuşu,. ine lo· 
melerin bat· 
lamı 1 ar dır. 

Önceden "Türk 
Kuşu ., kuru· 
muna g:recek 
fl nçlerin uçuf 

yapmaları için 
bir aaha bu• 
lunacak, on• 
dan sonra da 
bir kurum 

( Onama 8 iocl yG:ıde ) 



2 Sayfa 

(Halkın Sest] 

Süt işi 
Hal 

Edilebilecek Mi? 
Son gilnlerde, ıUt derdinin tama• 
mll• ortadan kaldırılacağına dair 
haberler 1tklaıtı. Muharririmiz dliD 
rugeldlğl klmaelerin, bu husuatald 
.kanaatlerini lStreamek ls&emlıtl.r. 
Sorguıuna aldığı oenplın aıagıya 
3 azıyoruıı 
Kurtuluf, K•zancı sokaıı, 

Sevim apartmanı, a Uncu kat, 
40 No.h daire, avukat Fahri ı 

- Yeni alt talimat•amHladeld 
maddelere ılSre, arbk aGtçQJer, her 
ıOdO k.ndl adile aatacaklarmıfo Buna 
nasarao, aGtçDleri• aokaklarda ; 

- Hali• terko• auyu 1 Diye batır• 
maları lizımıelecek demektir. Mama• 
fib, buda memnun oluaaoak ıeydlr. 
Zira bu auretle, aldatılmıı nziyetln6 
dilemekten kurtulmuı olacat••· Hiç 
o1mazaa, bile bllo kandıtımızı anla· 
yacak olan aOtçQ1er, arkamızdan alay 
ederek dudak bOkemiyecekler 1 

"" Edlrnek•pı, Salhk sokak 16 
No. hane Fevziye; 

- Ne bUlrlm alt itinin ne olaca• 
fını ben?. Ne aDt aldıj'ı•, ne de 
ıOt aattıtım •ar. Ekmek derdlle 
uğratmaktan, aildG bozuklarla meşgul 
olmaya nktim mi Yar kl ? 

lf-
Nl9anta91 Afitap aok•k 9 No 

hane Reflkı 
- VaHahl azizim, Habeı • ltal1ıın 

daYuının harple hallolunııcaA'ına ina .. 
nablllrlm. Silahları bırakma lt\nln 
hayırlı neticeler doğurabileceğini uma 
bilirim. 

Fakat mllzminleımlt ant derdinin 
tilaya kavuıturulabllecotine akıl ya
tıramamf •onunda, bu kubbe altında 
aöylenmiı aöılerin •• modaıı ıeçml
J•nl de; .,Bir teyln adı çskacaj'ına 

canı çık11ın !,, darbımeselidir. Biz de, 
ılltQn adı ıuya çıkmıı. Hem o kadıır 
çılcmıı ki, ılltçOler ineklerini kapı 
kapı dolaıtırarıık, memelerini mUit•
rllerln ıözlcrl önünde satıalar bile, 
Jçlerl dalbudak aıılmıı olan ıOphe
lerl gideremlyecekler 1 

Denizde Bağırmışl r 
Bllyllkderede kahveci Sami Ue 

yanında çalııan Osman Ye çalgıcı 
Tevfik enelkl gOn bir ıandal 
gezintisine ç~kmışlar, fakat bu 
gezme eanasında da Hrhoı olup 
nara attıkları için polisçe yaka
lanmıılardır. ---------- ~------------BUTON ULKEY 1· 

HE~C.UN 

•• 
DOLASAMAZSINI Z 
F'°'KAT 1 

SON POSTA 

Kanlı Bir Boğuşma 
Bir Alıı Verişte iki Kişi Bıçaklandı, 

' .. 
Bir Adam Da Karısını Olüm 

Derecesinde Yaraladı 
Yeni Hal bfnaıında don aabah 

kanla bir boğuıma olmuıtur. Kcı
çUkpaıarda Ali Paıa Hanında 
oturan Hacı, Abdullah ve Me•· 
lftt bir nznm ahı yeritl dolayıalla 
pazarlığa tutuımuılardır. 

Bu pazarlık az zamanda ha
raretlenmiı, biraz ıonra hidlıe 
bUyUmU11 bu arada MoYlut bıça
ğını çekerek, Hacıyı da, Abdul
lahı da yaralamııhr. 

Biraz ıonra polfı yotfımfş, ya
ralılar tedaYI altına alıumıı, MeY· 
Jüt ta yakalanmııtır. 

Bundan baıka aynı ylrmld6rt 
1aat içinde iki ağır 1aralama hi· 
dls111i daha olmuı vebunlarıa 
yaralıları da hastahaneler• kal• 
dmlmııtır. 

Sirkecide Afyon • Eıkftehlr 
oteli sahiplerinden Hacı Ihsan, 
dUn birdenbire delirmlı ye otel 
hademelerinden Cemilin Uıerine 
hllcum ederek muhtelif yerlerin
den 7aralamı§hr. 

Vak'aya el koyan pollı, yara· 
Jıyı Corrabpaıa ha1taneaine kal• 
dırm1ş, Hacı lbıan da mliınhede 
altına alınmıştır. 

Diğer Yak' aya gelince: 

Fındıklıda Balaban ıokağında 
oturan boyacı Mirzo, evvelki gG4 
ceyar111ndan ıonra karııı Meziyeti 
k1&kançlık yüzünden biçakla bir
kaç yerinden 61Um dereceılnde 
1aralamııtır. Polia, Meziyeti Bey· 
yoğlu baatahaneılne kaldırmıthr. 

Mlrıa teYkif adllmlftlr. 

Şarbay Muavini 
Hamit 

Kocaeli ltbaylığına Tayin 
Edildi 

Uray (Beleedlye) Şarbay mua· 
vinlerinden HAmit Kocaeli ilbay• 
lığına tnyln edilmiıtir. 

Bal<aloryaya Girıcekler 
Bu yıl hariçten Bakalorya 

lmtihanlarınn girecekler Hki tali
matnameye Ubl tutulacaklardır 
ve bunlann imtihanı 11 eyl6lden 
20 eylüle kadar ıUrecektir. Bu 
imtihanların geçen yıllardakinden 
daha ııkı olacağı zannedilmek· 

· tedir. 

1~ürk Ve Fransız 

Gümrükleri 
Fransa Gümrük Bakanı 

Bir Mektup Gönderdi 
Franıaya tetkikat yapmak 

için giden ınmrOk ve inhisarlar 
bakanlığı tetkik mUdlirll Muıtafa 
Nuri Anul Ye muamelit mOdlir 
muaYlni C.Iileddin Barbaroı, 
Pariste Fransız gDmrUk bakanlle 
g6rüşmUılcr ye kendiıioden ko· 
layhk göıterllmesini rica etmiş
lerdir. Fransa gümrUk bakanının 
gümrUk Ye inhisarlar bakanhğına 
gönderdiği bir mektupta, Tilrk 
lıyarlarına ( memurlarma ) her 
tUrlU kolaylığı göstermeyi bir 
kıvanç vosileai telakki ettf ~I 
bildirilmektedir. 

iki Dizdizci 
Polis dl\n Müddelumumtllğe 

Topuz Mehmetle Sabriye adlı bir 
kadın Yermiıtir. Suçları da dız· 
dızcılık suretli• Anadoludan ge• 
len eczacı Mehmedin (450) llrası• 
nı aıırmıt olmalarıdır. 

Çocuğa Çarplt 
Şoför Recebin idaresindeki 

2100 numaralı otomobil, KöprU 
Uzcırlnde 9 yaıında Sovim ismindo 
bir kıza çarparak yaralamıştır. 

Sevim, tedavi altına alınmış, 
Recep tg tutulmuştur. 

Liselere Bedava 
Girmek isteyen 

Gençler 
Bu yıl da liselere bedava Jeyll 

talebe alınacağım haber vermiıtlk. 
Kanun mucibince liselerde bedaya 
leyli okumak ftteyea gençlerin 
bir imtihan geçirmeleri Ye bu 
imtihanda muyaffak olmalan IA· 
zımdır. Bu imtihan 23 Eylülda 
başlayacak Ye 25 EJlwda bit .. 
cektlr. BtdaYa leyli imtihanlarına 
airmek için timdidto müracaatlar 
yapılmasına baılanmııtır. MOraca• 
atçı sayısının imtihan gllnüne ka· 
dar bir bayii çogalacağı tahmin 
ediliyor. 

Şiddetli Ceza 
Son ıı:amanlarda Anadotunun 

muhtelif yerlerinde çıkan orman 
yangınlarından dolayı Ziraat Ba· 
kanlığı •iliyetlero bir tamim 
göndermiı; yangına aobep olanla• 
rm ıiddetle ceıalaodmlma1ını 
bildirmiştir. 

Anıızm Oldu 
Kadıköyde kırtasiyeci toka• 

ğında oturan Ahmet Iluan dün 
Kızıaopraktan geçmekte iken 
ansızın dlltlip ölruUştUr. 

Polis, Ahmet ihsanın cesedlnt 
ailesine teslim etmiştir. 

------------------------------------
Avukatlardan Kazanç Vergisi 

Senelik 1000 Lira Vergiye 
Çok, Diyorlar 

lıtanbul Barom Başkanlığı, 
a•ukatlann kazanç wergiıinto 
tarhında eaas tutulacak olan 
avukat derecelerini tesblt ederek 
meoıup oldukları Maliye Şube
lerine blldirmiıtir. Baro yalnız 

awkatların değil, aynı zamanda 
Ad'lyede it takip edenlerin de 
kaumçlarım aramış Ye teıbit 

etmi§lir. En yUkaok avukat 1ene• 

de (1000) lira kazaoç verglıl 
vert.cekttr. Avukatların birçoktan 
bu vergilerin ağırlığını öne ıUr· 
mektodirlcr. Delil olarakta bu 
aene Uç dlSrt a•ukat hakkında 
nrgllerinln habis kararı ıuretile 
tar.ım kakkındft karar alındı~ını 
ileri sUrUyorlar. 

Altı Kumarcı 
lş Üzerinde 
Yakalandılar 

Polis, Beyotlunda bir kumar
haneyi daha faaJiyet halinde iken 

meydana çıkarmııhr. 
Bu kumar 1erJ, btlklll cad

dealnde Roma otelinin llst katıdır. 
Ant olarak yapılan arama 

neUcoslode ilıt kattald odada 
otelci Taııaı, Perlldl, bakkal 
Dimitri, kunduracı DaYlt, katip 
Y orgl, Jenyo iılmlerlodeld ıabı,. 
lar kumar oynarlarken tutulmut
lardır. 

P•zar Ol• H•••• 8. Diyor Ki ı 

Ağuıtos 13 
-===' 

( Gtlnftn Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

lnglllz Üniversite Talebelerl 
Şehrimizde 

logiliz On\veralt•lllerlnden 23 kiti• 
JJk bir kafile huıuıi -bir 7atla eeyahat 
makaadile ıehrimlze gelmiılerdlr. 
Bunlar latanbulda kaldıkları mtldde) 
zarfında bel•diye lokantHında yemek 
J17ecek1erdlr. Bu akıam daAeılıl 
kulObOnde ıereflırine bir xiyaftt 
nrllecektlr. Seyyahlar Çanakkaft 
•arp aahaaını, Tru•a harabelerini, 
Efeal, Bursayı da ziyaret edeceklerd!t'ı 

.. .. « 
BUtUnleme imtihanları 
Buınn Lise direkUJıleri, KülttJ 

dlrekUSrlOQ'Gnc!e bir toplanb yapar•lfı 
bGtllnleme imtihanları hakkınl~ 
ıörüıeceklerdir. 

,.. .. * 
ilk Tehall 

lık tedrisat mDfettiılerl dOn to"' 
l••mıılar, bu dera yılının ilk oklt 
durumu hakkında sr<SrUtmOtlerdlr. ... .. .. 

Sakat DUtan ltçller 
Liman amelealnden 80 kadarı.., 

alil dlttüill görUlmllı, bunlara lim 
tanla aandıtından altmııar lira ~ 
mlnat nrJlmeıi H beklr olanları .. 
memleketlerine kadar ıönderllmıti 
kararlattırılmıtbr. . .. . 

Ekmek Narhı DeAltm"d• 
Belediye yaptıtı tetkiklerde bljı 

haftahk un fiatları nHtialndo geç•• 
haf taya kedar bir değtıtkl\k olmadıtj 
neticesine yarmıf, ekmek Ye franceil 
narhını aynen lbka etmlıtlr. .. .. . 

Muallimler Kadrosu 
lık tedrisat kndroaunu tesbit ed 

komlsyon bu ayın on betinde iti _ 
bltlrmlı olacaktır. 

• * • 
Fen FakUlteelnde 

Fen Faknlteai Rtyaı.lye DoçeDti 
Ratıp, doktoraaını Yermek Gıer 
Oninrsite tarafından f ranaaya göa
dtrilmeldedir. 

.. * * Trakya MUfattııı 
Trakya Genel MOfettlf VelllH 

Vehbi dOn İstıınbula gelmif, iç lıt 
Baknnı ŞOkrO Kayaya &lyaret '1tmlctll'" . ... . 

NUfue Sayımı 
Birinci Teırinde J•pılacak ol•IJ 

••nel 1ayım için ıimdldan ~alı1mal11 
baılanılmııtır. Bir aayım memuru 100 
•Ofuau yazacaktır. . .... .. 

iti Zora Blndlrmı, 
Şebremlnlnde Safa tl7atroıuaa 4') 

l•kemle vermiı olan Klrkor adınd• 
blrl bunları geri alamıdılı için dili 
tiyatroya glrmlt, zorla iakemlele 1 
toplatmıya kalkıtm•t Ye yak•lanmııtJ. 

* • ... 
Nihayet Yekalandı 

KadıköyOnde birçok bıraızlıkl~t 
yapan Oamaa adında bir aabıkali 
nlh yet dün 7akalaamııtır . 

.. * Jf. 
Kuduz Tedavisi 

Yapılan bir sayıma göre bu sanı 
Anadoludan kuduz tedaYlal için gelen• 
ltrin miktarı 100 den fedadır. .. .. .. 

Doktorların itirazı 
Bir mllddetten beri Etibba Odaıt. 

nın yapt ıj"ı taaıaif ltiı bir takım dok• 
torlar naaında itirazlar uyandırmıttır, 

- Bir aydır plaja devam ediyorum. ı 
Hasan Beyi DBnyanm para1ıoı b.ucadım. 

- Her aıferlnde de, denize alrlyorum.. 

ı 
-Fakat, bir tllrlll yGzme 

aemedim. 
öğr... ı Hasan Bey - Zar ;n yok. Ytb.Ulmiyt 

iGrendin a, o da bir §ctydir. 
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Hergün 

Mekt p Kitapları 

Yapılacak Ve Yıkılacak 
Şeyler 

• Moda Kokuyor 

* 
Mektep Kitapları 

KültUr Bakanlığı mektep ki· 
taplarını yunl dilde hazırlamak 
Uzere bir komlıyon teıkll etmlı. 

Komiıyon azalarına dikkat 
•ttik, hepıi edip. içlerinde bir ta• 
ile bile pedagoji mUtehaasııı yok. 

Mektep kitabı aadece edebi· 
)'at kitabı değildir. Mektep kita· 
bı yazmanın ilmi bir metodu 
•ardır. Bu metot bUlnmedikçe bir 
IDektep kitabı yazmak mUmklln 
cSeğildir. Nitekim ılmdiye kadar 
lllektep kitaplarımızı yazanlardan 
bir kısmı bu metodu bilmedikleri 
•• tatbik etmedikleri için mUıbet 
bir netice alamamıılardır. Çocuk· 
larımız bu kitap mUelllflerlnln 
kurbam ~olmuılardır. Çocukları• 
JDız birıey öğrenemlyorlarsa, 

deralere merak saramıyorlaraa, 
en mühim Hbebi kitapların fena· 
latında aramalıyız. Nitekim Ba· 
kanlık ta bu defa bunu tasdik 

•tml~tlr. 
Bu defa aynı hatayı tekrar 

tdlyoruı. Mektep kitaplarım ya• 
•arken yalmı ediplere müracaat 
•diyoruz, bunların baıına bir pe• 
dagog koymuyoruz. Bu ıekilde 
alacağımız netico yine mUıbet 
olmıyacaktır. .. .. 
Yapılacak Ve Yıkılacak 
Şeyler 

lstanbulun gUzelliğinl blltll11 
aıametlle meydana çıkarmak için 
iki ıeye ihtiyaç var: Evveli yık· 
inak, ıonra yapmak. 

lıtanbulun nefes borularını 
tıkayan, denize sırtını veren ve 
ıtızel Abldıleriııi Hkhyan harabe• 
lerl temizlemek, duvarları yıkmak, 
llıezbelelerl kaldmp atmak ge• 
tektir. Bu yıkma iti. çok para 
lıı de değildir. Sadece gören bir 
ıan'atklr gözilne ihtiyaç Yardır. 

Y enlcamll açmak için verllen 
karar, bu yıkma ameliyesinin bir 
baolangıcı olmalıdır. Onun arka· 
•lndan Beılktaıtan OrtakHye ka• 
dar uzanan ve ıehrl denize kapa• 
)an duyarlar, SUleymaniyenin 
köprüden görünmesine engel 
olan harabeler falan yıkılma• 
lıdır. Hu bir aan'atkAr gözlle •e bir programla yapıhraa 

111ıel utanbul, asırlardanberl bir 
leke gibi, bir yara gibi alnesinde 
aiılediil bu çirkeften kurtulmuı 
olur. 

* 
Moda Kokuyor 

Moda, Istanbulun en gUıel 
l'•rl. Orada ruh ve hayal yıkanır. 
t>enfz, kara ve baTa, hlrlkalar 
)aratmak için orada blrleşmlı 
atbldir. 

Fakat biz bu güzel yeri ıimdi 
Clrklnleştirmekle meıgulüz. Bir 
kafesinde küçük bir ev, arkasında 
dört katlı koca bir apartıman, 
onun yanında büyük bir otel, 
daha altında kat kat bir meyha· 
ile. Gö:ıtı rencide eden \'e zevkı· 
llıııı yaralayan bu ljrenç manıa· 
'•ra bir de koku ilin ediniz, 
l«lıeı Modayı ne hale ıetirdiği· 
llılzi d~hı iyi an!araınıı. 
._ Moda kokuyor. ÇaokO Modada 
.. iıın!ar, o gUıelim koya akar, 
•• elfafı tahammlU edilmez mU
t.affia bir koku ile klrJeUr. 

SON POSTA 

]Re imli Malcale a Arkadan Varanlar 

L.-~~~~~~:tlmit.-~~------------------
Kavsra iyi bir ıeydir. Bır mak1at için, bir Ülkü için, 

bir ideal için yapıldıtı zama11 l1anın •bir yanatına Yura&ıa 
öteki yanatıaı uzat,, aözll aacak miıkialere 7araıır bir 
nulhattlr. YUkuk bir ideal için karoı karııya reçip 
çarpıtmak kadar inaaaua moralini y11k,.ltea, ruhuna ne• 
cabet veren bir kuvyet olamaz. 

Fakat in1anlar vardır ki ylı yllH çarpıımaktan 

kaçar, dlgmanlarını arkadan vurmıya çalııırlar, 

D BiLj 

Bu ı lar korkunç kimı .>ler::lir ve bunbma kavg.ı telıl keli 
bir teydlr. Bunlar yerde yatar, ainıi rörllnürler. 
Sonra hit umulmadık bir anda ıizl arkaaııdaa Yurup 
yere sererler. 

Hayatta ea çok korunacağımıı dDtmaalar bunlardır. 

YüıOall.ze gülDp arkanızdan dedikodu yapan aaht• 
doıtlar bu korkunç dOımanların en korkuncudur. 
Doıtunuıu, dGımanınızı ayırd ediniz. 

Devlet, Turizm işini 
Kendi Eline Alıyor 

Bir Turizm Cem· yeti Ve Bir De Resmi 
Ofis T eşk ·ı Edilecek 

Buz Sarfiyatı Kuyulardan Sular 
Yarıya indi Çekildi 

Sayfa 3 ..., . 
·r 

Sözün 
-, 

Kısası 1 

l Eyvahlar 

Olsun I 

ı--------- Ek ·Ta _J 
- Hasan baba! Dlin, bizim o 

yanda, uşaklar bir canavara rast• 
lamıılar. 

- Ne yanda? Ağapınarında 
mı genem? 

- Yok. Daha içerlerde.. Or· 
manda. Yarın aabahlan, işin yoksa, 
biryol o yana varalım. Belki de 
biz de raatlarız da, vururuz. 

- Ne lılm olacak? Sabah 
namazı çıkarıı .. .. 

Durııun, temiz, ıııldı bir Ana• 
dolu aabahı. GUne9, öbek öbek 
yığılı, biçilmfı ekinleri, kız uçı 
gibi _pırıldı yan baıakları, ilk buz• 
melerile yalaya yalaya, ufukta 
yUksellyor. 

Ha1&n baba, ÇaYUf otlunun 
Osmanla beraber, çarıkları kuıan· 
mıılar, çifteleri omuzlanna atmıı· 
)er, yaylanın arık havaaını clter· 
lerine doldura daldura, dinç adım• 
larla yllrllyorlar. 

- UQ'urlar olsun, HaHD bebal 
- Eyvallah ofull 
- Ne yaaa böyl•? Kuabaya. 

ar:ııhal atmaya mı? 
- Yok. Ormanda uıaklu, canavar 

görmüıler. Allah lzhı nrlrae onu 
haklayacağız.I 

- Haydi, yo1un açık olıun!. Tanrı 
raııgetiraln, Haeaa Babai .,,. 

Kuytu bir orman.. iri r8•del pır· 
nallar, gGrgenler, kaJID •taçları, 
yabani kestaneler o kadar yaıh ki, 
bundan yüzleroe yıl eYnl, Golü Kör 
oğlunun yaranı talandan dtsnDı, bun• 
ların gölgelerinde ıolurlarmıt .. 

Hal>er aldığımıza sıöre, DeY· 
Jet turizm itini bir ana it ola· 
rak ele almıya karar Yermlıtlr. 
Bunun için her fedakarhk )' lpı· 
lacakbr. Turiım ıiyaaal encllmenl 
bilhasaa, lstanbul, bmir gibi bu· 
gUn turistlerin oturabileceği ve 
gezebileceği yerleri olan vilayet· 
lerimiz için çok önemli kararlnr 
almııtır. Beıbakan Iımet ln6nU· 
nUn, turizm konferanıı çalıımıya 

baılarken turizm işini de proğra· 
mınm bir 11aaı olarak ele almıya 
karar verdiğini söylemesi, kon· 
feranıın derhal tatbik edilecek 
<!eğerli olan kararlar almaıını 

zaruri kalmııtır. Konferana mem• 
leketlere turizmi alatem dahllln· 
de lnklıaf ettirmek ve muayyea 
bir ılatem koymak için bıthca 

Bunun Sebebi, Buz Dolap· Paşabahçeliler Mahkemeye 

Tanrı, yurdun bu b~lgeslne5 
bu ormanı bir nimet gibi baA"ıı• 
lamıı. Yüz adımda bir, çağıl çağıl, 
turna gözU gibi kaynaklar.. Cıval 
cıvıl kuşlar .. Kasaba1arda, zengin 
meraklılann avuç doluıu para 
harcayıp, aakaıda yetiıtirdlklerl 
çiçeklerin her tUrlllıU •• 

iki formUI kabul etmlıtir; 

1 - Turlng Cemiyeti kur• 
mak... Devletin hlmayeainde ku· 
rulacak olan bu cemiyet reklam, 
affı, mecmua, broıUr, gazeteler 
ile memleketin alyaaal, kUltUrel, 
ekonomik inkltaflarım ve tabii ve 
tarihi sıUıelliklerinl anlatacak, 
tanıtacaktır. Dıı kollarlle Tt\rk· 
oflı, ıefaretler, konsolosluklar bu 
cemiyetin tabii ve faal azAsı 
olacaklardır. 

2 - Resmi malıiyette bir 
turizm oflıi kurulacak Ye bu of lı 

farının Çoğalmış Olmasıdır Gitmek Iıtiyorlar 
Belediye eskiden ıehirde 125 Pa§ababçesindeki iıplrto fab· 

ton buz aatıyor, 110 bin lira rik81ı günde 350 ton ıu veren 
irat temin ediyordu. Buz: fabrika· bir artlıyen kuyusu açmııtır. 
ımda 6 makine ça:ışıyordu. Fabrika bu ıuyu ancak 80 metre 

Şimdi buz yapan kUçUk do· derinlikte yakalamıya muyaffak 
lapların aatııı çok arttığı ve olmuştur. Motörle gece gUndftı 
hemen herkes bir buz dolabı su çekildiği halde gözler körlO· 
edinmlt olduğu için belediye ğUnU muhafaza etm~ktedir, Yalnız 
günde 50 tondan fada buz 1ata• bu rnUnasebetle ortaya hukuki 
mamıya baılamı~tır. Bunun için bir meaele çıkmIJtır. Bu kuyu 
l 10 bin liranın yarııını bile kazddıktan ıonra Paıabalıçe1ln· 
temin edemiyeceğini anlamııhr. deki birçok kuyuların ıuları ç .. 
6 buz makineainden ancak dördU kllmiı ve bir kıımının da azalmıı· 
lılemekte, bunların bir kıımı da tır. Kuyu sahipleri su damarları· 
J~ soğuk hava depoıunu ıotut• nın 80 metre derinlikte bulunan 
makta, lkiıl muattal durmaktadır. artlzlyen kuyuauna kaçtıj'ıoı söy• 
Belediye varidatını tamamlamak lemekte ve fabrika hakkında bir 
lçia buı dolaplarından bir reaim dava açmayı dUtllnmektedlrler. 
almmaaanı dnıDnmektedlr. Bu huıuata tanınmıı ankatlaraa 

doğrudan dotruya bir devlet 
mtıesaeıe1I olarak çalııacakt&r. 
Turiım ofiıl bir yandan dıı kolları 
vuılaılle dııardan 1eyyah getirir
ken, iç kolları vasıta1iyle de dahli· 
de turlım ceryaoını uyandıracak 
t•dbtrler alacak Ye çalııacaktır. 

fikirlerini sormıya karar nrmlr 
lerdlr. 

Trenlerde TenzilAt 
Devlet Demlryollar1 Samıun, 

bmlr, Ellzlz ılbl uzak yerlere 
lıleyen trenlerde yataklı Yagon 
Ucretlerlnde yUzde 20 tenzilat 
yapmııtır. 

Öyle gentı, zengin bir orman 
ki bu: çepeçevre, on 7edl parça 
köyUn yapı keresteai, yQkacağl 
odunu, kömUrU, aapanı, dUğenl, 
arabaıı hep buradan çıkıyor. 

E&kiden, bu girift ağaçların, 
adam boyundaki çablarla otların 
arasında, terden geçti eıklyatar 
barınır, yol keser, soyar •e öldU
rUrlermlf. Cllmhurlyet rejimi bun• 
ların kökUne kibrit suyu ekmfı. 
Şimdi, onaeklı yaıında, gelinlik 
kızanı sal, korkma. Kılına bilem 
hata gelmeı f. 

Dan.. Dan L Cannar, 11rt OıtO, 
patikanın kenarında, eanaıı yatıyor 
Huan Baba atıcıdır. Onu• tftfetlnden 

lhangl n kurtulmuı tlmdlye kadar. 
- Dlalea, Ha1au Babai Yak fU 

cııarayı 1 
- Ver. 
Haean Baba, lkl Clç nefH ıektltl 

cıgarayı, ıöndOrmtden, fırlatıp .tıyor. 
Kendi ken4ine atsnıla, nraın 1 

~ 

Ufuk kıaıl .. Gak yliıl ateı içinde •. 

iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

Korkunç, dolu bulutlarını andıran 
boğucu bir dumaa ortahtı kaplamıı, 
atulloı ııcatı detll bu ı Cehennem 1 

'i - Ulu orman yanıyor L 
Hasan Babanın clraraıı •• Kayıtaıı· 

btı •• Vazife1lılitl.. 

Bir yazıeı arkadaı yaırıyor s 
" Bilttla hayatımda glSrdtlttim •tiklerin en ıııkuına, 

bltkinine n ayakta can çeklıenlae din Beyotlu cad· 
dHiain ortasında tHadüf ettim. lclnde ne oldatu bir 
bakııta anlaıılamıyao piı, kmk ~8kGk bir arabayı 

çekmit• memurdu. Fakat bu atır n&lfe1I ea klçilk 
bir munffaklyetle yapabll•ekten o kadar lelsdl ki, 
arabayı JGrltebllmek l9ln iki adamdan biri arkadaa 
itiyor, lStekl de haynacafuı• baıından cekiyordu. 

" Köıe batında catlaaıaaı ihtimali hlc te uıak olmı· 

yan bu :ınalh ııpaııın a\'Ukathtını llt8me almak llttl• 
yacını duydum n içimden ıtaja baıladımı "Bu memle· 
kette haynalara lıa edllme1l yaukhr •• bu yuafın 
tatbikine belediye memurdur. Nedea bir eıefln göa 
rBre ıöre öldlrtilmulae laia veriyor? Bu haynnı 

kurtarmak itin de mi talaıiaat lt:ıım? Bu ıııka ııek dı 
mi bGtçe a,ıtı•ıa kurbanıdır? ,, derke-. bir adam, 
lçlmtleld •aykırııı duymuı 1rlbl yuıma gelerek 
mırıldaadıı 

- BelldirHla aGmerotaj araba11dır lul dımn •I?,, 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

Kaltahat onda detil. Orman bek· 
çlılıı: •• Haııan Baba 1Br1rl1ıtlz.. 

S8ndilrm• vasıtaları da yok. Yol 
yok, aarnıçh kamyonları yok •• Ter· 
tlbatı rok.. Yokotlu yok. 

KlSylD, babuının ••l w!bl 1erbe1t 
alrdlil bu ormanı elbette öaemlemeL 
Allabıa ormanı bul Biri 1aaar1a, bl&ı 
tanui 1etltlt ylnel 

• 
90,000 •t•c J•• •••· Bu ~.eoo 

at•ç 90,000 oHd•• daba kıymetlldlr. 
HHabıoı kl•~• ..,. ••t•"? 

Şl•dlJI ka4ar İd•4ea ••r••tuı1. 

• 



4 Sayfa 

Devlet 
Bakımından 
Bıyık Ve Sakal 

Osmanla tarihile Halli iki ıakel 
fıkraaı bfJfrim. Bunun biri on 
dokuıuncu, ikinclıl de yirminci 
a11r hikAyelerlndendfr. ilk fıkra 
ıudur: ikinci Mabmudua • lıinl, 
tozunu belli etmez • klaTuzu, 
akıl kahyaın olan HAiet Ef ndl, 
kaıaıkerlerden Arif Hikmet Beyi 
çok severdi ye kendiılnl ıeybls• 
IAm yaptırmak isterdi. Fakat 
Onun ankalı simsiyahtı. Şeyblı• 
limların ise ak ukallı olmaları 
gerekti!. 

ikinci Mabmutla HAiet Efendi 
batbaea verdiler, dlitUadüler, Arif 
Hikmete haber yollayıp sakalına 
hiç olmazaa biraz kır dU9meslnl 
bildirdiler. Ak feraceyi giyip, ak 
ata binip teyhlılAm ııfatile BAbı· 
Aliye gitmenin baıka yolu yoktu. 
Arif Hikmet Bey de bu haber 
Oı.erine hekimlere danııtı. Verilen 
reçete Uzerine amberden, miskten 
bir krem yaptırdı, gece gUndUz 
onu kullanmakla beraber gilnde 
birkaç saat aakalını tlltıOye tuttu. 
Bir ay içinde aekf z on beyaz kıl 
peydahladı ya şeyhJılim oldu. 

ikinci Yakıa da şudur: Kızıl 
Sultan diye anılagelen Abdlllha· 
mit kaynataaa Albus Beyi Sıvasa 
ıllrmUıtlt Bu ndaman kllçllk bir 
gDmilş tepsiye benzer bUyllk bir 
aaknlı vardı. Bir gUn Abdlllhamlde 
bir jurnal verildi, kaynatasının 
ıakalmı traı ettiği blldlrlldf, o da 
telAtn düvtu, telgrAf Uatlloe tel· 
graf çekerek Sıvaı valf sinden böyle 
bir facia (l)nın gerçek mi, yalan mı 
olduğunu ıordu ve kaynataıının 
aakalını taıımakta 9lduA-unu 8ğ· 
renlnce herife bet yUz altın bah~ 
ıit verdirdi! 

Dnnle bugOnUn arasıra nasıl 
uygunlaıtıtmı anlamak için bir 
de ıu taze ve pek taze haberi 
okuyunuz: 

" Macarlıtanda amiral Horti 
bir bıyık kararnameal imzalamıı· 
tır. Kanun h&kmnnde olan bu 
kararname D'Uclblace baadan böy• 
le uluıal saraylarda çahfan it yar
lar, hizmetçiler Ye muhafız ıl
ba} lardan hiç biri bıyıklaranı k~ 
aemlyecek ve ıayet keaerae lıten 
çıkarılacaktır.,. 

Bıyık ve 1akal bakımından 
bugOn düne, Pettede olıuu, be .. 
ılyor. Değil mi? •• 

il. T. Tan 

r 
Bir Doktorun 
GUnlük Sah 

Notlarından (*) ______________________ __. 

Ugku ihtiyacı 
-2-

KUçük çoo•ldarda gbln on Hkis 
ıaati uyku ile seçmelidir. 
( S • 10 ) yaı ara11nda bu badeli 
biraz daha kıealmalıdır. 14 • 16 
1&at uyku ha yqlardakl çocuklaı 

için klfi gelir; 
( 16 • 30) 1•1 aruuada 10-12 ıaat 
uyku ile geçer11 :ıaıa111dır. 

( 30-40) yat ara1ında bu müddeti 
dıılıa azaltılmalıdır. 8 ıaatllk bir 
uyku kifayet eder. 
Yaş bttyüdük9e •yku ıamanlan kııa
lır. Y alnıı u1kuyu fa11la11z olarak 
uyumıya çalıımalıdır. 
Gece uylrulanna ilhı gündtb: yaz 
günleriade yemekten ıonra yapılan 
lıtirahat n (tekerleme) tabir edf· 
leo uykunun haıma sararı olmaz 
ve iıtirahati temin ettiil için vUcu· 
de faydalı ıelir. 

1 - Uyku dimağa ıükun nrir. 
2 - Uyku ıiımaolatırr 
5 - Uyku "Vücuttaki toktinlerln 

YUcutten çıkmımna yardım eder. 

{
0

) 8,ı notlara kHlp aaklayınııı:, yahut 
bir a ba ıı• 7ap1flınp k0Ueul7om ,.,.. 
ııııı:. Sıkıntı ıam••••ı1.da bu •otlu bu 
do tor ııllı•I lmdadınıaa J&U..bll r. 

SON POSTA 

eba da ız ı Bir 
lık Çalışması 

Keban Madeni, (Özel) - K.. 1 
ban Madeni EIAzize 50 kilometre 
mcıaf dedir. iki dere araıına im· 
rulmuıtvr. Kaymakam Yoldli Ali 
Dter kaıabıoın gUı.ellq esi için 
pro~r mlı bir çalııma hazırla • 
mııtır. 

-

yındır
Var 

Hlikümet konağı yanında bir 
çeıme yaptırılmı~, buraya demir 
borularla ıu sıetlrllmlıtfr. lçJnde 
gllzel bir fııkıyo bulunan bir ha• 
vuz, bu havuzun etrafına da çok 
illzel bir park yapbrılmııbr. Par· 
kın tam ortalık yerine Atatürknn 
bir heykeli kooulmuıtur. Kaaaba
nın belediye lılerl çok dUzgUn 
gi mektedlr. Kebaa'da ipekçilik 
Ye ipek böcekçlliil ileridedir. H•· 
men hemen halk ıeçlmlerlnl bu 
itle temin etmektedirler. Kayda 
değer olan taraf Keband'a ıuç 
lılf yen tek bir adama rastlanmaz 
Ye bir tek Kebanlı hnplsanenln 
nasıl bir yer olduğunu bllmeı.. 

Keban madeni n ilçebay vekili Ali ılter 

Kasabaya 7 kilometre uzak· 
lıkte Fırat ftzerlne bir klSprll ya• 
pılacaktar. Bundan başka da 18 
kUçUk köprll lnıa edilecektir. 

Taşköprüde Bir 
Cinayet 

Taıköprl, (Ôıol) - Çayklrpl 
kHyUnden Teker otlu Mustafa bir 
ıu lil yU.ıllndon Böcll köyünden 
Heydarla kavga etmlı neticede 
Haydar tarafından 6ldOrftlmUştUr. 

Gemlikte Zeytinlik Yangım 
Gemlik, (Özel) - Tersane 

ıırtlerında yangın çıkmıı, bir kı· 
ıım zeytinlikler yanmıştar. 

T"tün iyasası Açılıyor 
Dışan Piyasası 15 Milyon Kilo istiyor, 

Halbuki lstihsalimiz 13 Mi yon 
hmir, (Son Poıta) - Bab 

Anadolunun tlltlln mıntakalarında 
bUyUk hazırlıklara batlanmııtır. 
Yeni yılan tUtOn mahaulU bu ayın 
•onunda idrak edileeek Ye tfttiın 
plynıaaı açılacaktır. 

llmirln tanınmıt .caebi ttHUn 
ihracatçı firmaları•ın tUtUn ro
koltHl hakkında verdikleri ilk 
raporlann tamamen yanlıı oldufu 
a•laıılmııtır. T&ıtin rekoltem an• 
cak geçen yılki kadardır. 

Amerikan tllton kumpanyala· 
nna bu yılki mnbayaalan hak· 
kına tılimat gelmiıtir. Bu yıl 
Garry Tobacco kumpanyası 
5,000,000, Tbe Amerlcan To· 
bacco 3,500,000 kilo, Glenn 
Tabacco 2,225000, Olıton kum• 
panyası da 1,500,000 kUo iyi tlitUn 
satın alacakbr. Oıtı·o • TOrk Ye 
Bulrıar kumpanyaları da birer 
buçuk mUyon kilo tnt8n Hbn 
almağa taliptfr. Bu hesaba g~re 

yalnaz dııarı firmalarınin ihtiyaç· 
ları on bet milyon kilodur. Hal· 
bukl rekolte ancak 13,000,000 
kilo tahmin edilmektedir. 

iyi mah1UI tiltunlerin J 20· 130 
kuruşa ıatılacagına muUAk naza· 
rUe bakılmaktadır. TOtUn mahıullln 
de bazı ufak hastabk emmarelerJ 
meYcut olduğu hakkında çıkarı· 

lan tayialar doğru değildir. Mah• 
sul çok nefistir. 

Ad. BU. 

Gümüşhacıköyde 
Hayvan Flatları Biraz 

Diiıüktür 

GOmO§hacıköy ( Özel ) - Bu 
yıl buraya hiç yaimur dUımemiı
tfr. Buna rağmen mahsul çok 
iyidir, yalnız ıaman azdır, bu 
yOzden hayYan fiaUarında bir 
dDınklOk sılSze çarpmaktadır. 

Güdü ide 
Okuma Evi 

Gtıdül ( Özel ) - Halle partlıl 
blnaııoda bir okuma evi açılmtıtır. 
Öğretmen HUaeyln A•nl Çakınn 
önayak olması ile açılan bu eyden 
bilhaHa ııençlik çok faydalan· 
maktadır. 

GUmUşhaetköyde Eczanı 
istiyorlar 

GUmlişbacıköy (Özel) - Bu· 
rada belediyenin bir doktoru var
dır. Fakat eczane yoktur. Bir za
manlar da eczane vardı. Doktor 
yoktu. Burada bir eczaneye tid· 
detle ihtiyaç vardır. 

Erzurum Kadınları 
Saylav Nakiyeye Dilekle

rini Söylediler 
Erzurum, ( Özel ) - Erzurum 

ıayla'fı Nakiye buraya gelmJı, 
incelemeler yapmıttır. Erzurum 
kadınları Nakiyeyl miaaffr olduğu 
otelde :ı.iyaret etmltler, dileklerini 
aöyleruiılerdir. Halkevlnde de bir 
toplantı yapılmış, uyla• Nakiye 
burada bir konferanı Yermiftir. 

Utakta Sesli Sinema 
fftak ( Özel ) - Şeker f abrl

kaıı AnopadaD aetlrttlji ... 11 
sinema makinealoi muYakkat bir 
zaman için HalkeYine Yermiıtlr. 
Fabrikanın ıinema ulonu yapıla
cağı :zamana kadar makineden 
HalkeYi istifade edecektir. 

Gemlikte Konser 
Gemlik, (Özel) - MOnlr Nu

reddin ve arkıdaıları burada ha• 
va kurumu menfeatloe bir koR· 
aer Yermişlerdir. Konıer bllyOk 
rağbet garmnıuır. 

Malatgada Biçki Ve Dikiş Sergisi 

Malatya HIJAI blçkl yurda talebe n Gğretmenlerl 
ğendiği kadın tuvaletleri, pljamıı• Malatya, (Özel) - 1932 den• .. kız yetlıUrmfıtlr. 

beri bOynk bir llerlleyitle çalıı· Busen• açılan aergide aDıel 
makta olan HUAI biçki ve cllkif bir Atatürk klStaal yapılmlf Ye 
7urdu, ıimdiy• kadar 38 senç dli•r k11ımlarda da harkoiln be-

)ar ve yağlı boya ltlemeler teşhir 
edilmiıtir. Talebeler ltlerinde çok 
muvaffak olmutlardır. 

A ...... 13 

HAHKEHElEID .. . 
Bir Davacı lstan
hul Valisinden 

10,000 lira l•tigol' 
Bundan lkl ay kadar önee 

Karaköyde (Palabıyık) namUe 
maruf kftfecl Ahmet, kendisini 
bJlemlyecek kadar ıarhoı bir 
halde cinayet tıleyerek ıoför mu
aYlol RUttll lımfndeld bir gend 
kama ile aıc:llrmoftl. 

Bu h•dlaenln Uk daruıma11 
Alır Ceza mahkemeılnde yapıl• 
mıştar. 

Davacı ıandalyeılnde ölen 
Rttttnnftn babası anulaalcı Şahı• 
beddin vardL 

Suçlular da meYlmf olarak lld 
kltlydl: Palabıyık Ahmet, Haaaq,. 
Hatanın ıaçu Palaln11tı teı•lk ile 
bu cinayete Hbeblıet Yermektir. 

Hldi•JI laatulatahm: 

Haaa:::. kahYecllilde meııal blı 
adam. Şoför mua•lnl Rlftl, I» 
sanın kah'fubaha •ltterllerlnd ... 
RUıtllnllo Haaana kaJıye para• 
olarak b!rlkmit (280) kıırut bora, 
Yar. Hasan ROftllden b12 paraıı 
istiyor. Rltttl: 

- Param yok. Olaru •er.,. 
cetfm, diyor. Fakat bqka blrlll 
HaHna: 

- RUtdll yalan ı5yllyor. Dalaa 
demin bet lira kazanda. Cebinde 
paraaı yar. Sana borcunu verme)(. 
istemiyor, deyince H•HD d~hıetle 
kıı.ıyor ve içerliyor. 

Kahve mldavimlerlnden birili 
de Palabıyıkı Sarh09, eırarlre'9 

her tUrlU fena huylara Ye lti1at. 
laıa dallDJf bir ada-. Haua bta 
I 

adamı elYerftll bulur •• kendiıia• 

- Bu akıam aenlale içelim, 
der. Beraberce içerler, ıohbet 
araıında kahYed Huaa: 

- Rilfttlatln param •ar, bana 
borcunu Yermiyor. Bu lfl ıeO 
yaparıın, der, Palabı11k ela kab.J 
eder. 

İfte bu urhoı IWI• para 
tahaillue plalır. Haıaa •• Pal .. 
bıyık, RUıttlJI 1akalarlar. ParaJI 
la terler. Rlıtll para11 olmadıjuia 
ıöyler. Haau, Palabıyılda karaı
laıtırdıklan .. kilde bir bq lpretl 
yapar. Palabıyık bu ifareti alınca 
belladen kamuam çekerek Rne
tOye ıaldırır •• yere 1erer •• 

Durutmacla RlftUn&a babaıı ~ 
habeddlne ne dlyeeeil ıorulunca 
ihtiyar da•acı ayağa kalkarak 
çok beyecaah bir yazlyetle: 

- Otlumu reaç rafta 61d ... 
dtller. Bu it kaıten yapıldı. Sar 
luların cezalanchralmalarlle beraber 
kendilerinden (10.000) lira tazmle 
aat lıtiyorum. Bu par&JI Terem.,. 
dikleri takdirde ( 10.000 ) liraJI 
latanbul VaU.1 Mulüdclln ·Ostftr· 
daldan laterlm. Çbld ıehı i ıı 
emniyetle al!kıdar bir makam<· ı 
bulunmakla bu ltln, ceza11 < ' 
keacHıine terettlp eder, dei . 
Sonra tahltlv dialeacll, cla, ı 
baıka gtlu bırakalda. 
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Fr nsada Bir 
ehirde u ruklu 

Yıldız öründü I 
Ağustosun 7 inci gUnll geceal 

Fransanın Beıanson ıehrlnde, 
çıplak g6ıle takip edilecek dere· 
cede bUyUk ve hareketi ağır bir 
kuyruklu yıldız görülmllftur. Gö
rUnüşü 30 saniye d v m etmiştir. 
Bu yıldızın kocaman bir başı, 
tavuskuşu §eklinde bir kuyruğu 
\Tardı, başı tedricen kaybolmuş, 
ku~ruğu ise hovat fiıek aibi dö· 
knlerelc dağılmııhr. 

Franenda ötedeoberl bir anane 
vardır, kuyruklu yıldızın görün• 
mesinl bağcılar hesabına hayır 
'ayarlar. Bakalım bu yıl Uzllmlerl 
nasıl olacak ? 

* Sesli fllmin mucidi ıayılan 
Möyö Delacommun buglln 

Unrıtulan sıkıntılı bir durum• 
b .. _k dadır, kiraaını ve-

ugu r mediği için la· 
adamlar boretuvarandan ko· 

vulmak üzeredir. Bir Fransız ga• 
zetecisl bu hadiseyi işitince, bu 
bUyUk kaşif lehine bir makale 
yazmış, yardım istemiıtlr. Gaz • 
tenin bu mOracaatine ancak kn· 
çUk san'aller sergitlnin mlldfirlerl 
cevap vermişlerdir. Sorginln bir 
g ünlük duhuliye parasmı sesli si· 
nemanın iık &aslarını kurmu 
olan zata vereceklerdir. Fakat 
sesli .s:nemn sayesinde para ka· 
zanmakta olan bu kadar artist, 
maki ıist veya salon sahibinden 
biç bir ses çıkmamıştır. 

Bulgar Tedhlşçilerl 
Sofya, 13 (Ôı:el) - Gazetele• 

rln yazdıldnrmdnn anlatıldığına 
göre, so:ı zamanlarda hUkfımet, 
tetbişçi .erle vo komnn·etı rle mll• 
cadeles·ni arttırmıştır. 23 tedhltçl 
hapse atılmıştır. Ayrıca 30 ted· 
hişçinin hükumet tarafından ara• 
nılmakta olduğu haber . veriliyor. 

vusturyenın rglnllAI 
Viyana, 12 ( A. A.) - Avuatury;ı, 

Salı:burg panayırının kuruluşunun 
kutlu anması mUnoıebetile, erginlik 
( istiklal ) huouıundaki d81enlnl ( az
ınin l ) meydana koymu~tur. Franııa, 
İngiltere ve ltalya elçileri, gayet 
parl k eğlencelere vesile ol t. ıı bu 
ku t uloma töreniııd• hnzır bulunmuı· 
lnrdır. 

Bana Prıığtlan Zerub k ot linden 
bir mektup yazdı. 

lskoda fabrlkalnrındekl itini 
bitirebilmek için ornda daha bir 

' hafta kalacağını s8yl0yordu. 
Mektubunda ıeyahatinin iyi 

aeçf ğini söyledikten sonra bu 
bir haftayJ pek sabırsızlıkla b;u. 
robi!eceğinl, beni ıimdld n özlo• 
di ~ in i ilave ediyor. 

Ali Sami B y çok terbiyetl bir 
adam. Biraz menf aatinl ıever ol· 
nınkln b rab r bir erkeğin işleri 
için titiz ve kıskanç ve 
nıe.,fa n tinl sev r olması hiç do 
f na bir huy değil. 

Geniş, hovarda, kalender ' in· 
ıanlar il riıloi pek düşünmezler. 
Bunun için Ati Sami Beyi daha 
Usuın buluyorum. G özlerinde in-
' na daima ıüphe veren gnlü,Icri 
olmasa! 

Onun ruhunu \'e daime gl11Dm· 
seycn gözlerjnin altındaki asıl 
düşUJceyi keşfedemedim. 

Hanı:) karşı ç.ılgm bir aşık 
görU nUyor. 
Geldığimizin hemen haftasında 

burıının m şhur kuyumcusuna 
gittik. Bnoa yenl çıkan pliitin 
bir kol sıs ti ile bir tek ta lı, 
iyi lıl•nmiş yUıUk eldı. Beı bin 

SON POSTA Sa ı S 

Fransada ej
0

m T hinkede }apongada 
Siya al ir 

Suikast 

Dul 

Moatröy ın; Mer, ( Fran1a) l2 -
R nd!kal soıyaliatlerlıı ttfl H ryo 
on bin kltilik bir tölene baıluınhk 
ctmi Ye d mittir ldı 

" - Frankı koroyaea ıı. llOtç yl 
d nkhııtirmek için, LaYAI kuvTetll 
kararlar vermlıtfr. Du luırıır!ar 
110..:uaeu olar k huln•aln duru u 
dtlzclecek H buhr n kalkacaktır." 

H ... yo, dıı drumun l1lleıtftinl 
ıöylemlf YO ilke içinde dllunlitl 
devam ettirll•c•flaf, akıl haltıı, 
rejimin n radikal aoıı7ali•t p11.rtinln 
ıo u demek olacatını llhe oderlk 
al>zil U bltlrmtıtil'. 

Almanya 
Umutsuz 

Tuna Paktı Bir f e 
Y ramayacakmı 

B rlin 12 (A. A.) - Bir Tuna 
palı.tının lmıalanmau iç.in Frnn· 
snnın yaptığı ç ıtm lar hakkınd 
Berliner Börs n Zeltung g zetesl 
diyor ki: 

"Bir Tuna pakbnna orta Av
rupaya barıı g Ur ceA'l umudu 
asılsızdır. Dıı Ye iç ıl)·asası Al· 
manyaya karıı olan imdlkl Avus
turya hUkfim ti, Rayş hükf1metl 
Ue normal ilgiler teaiı etmeyi 
dilediğini tf mdlye kadar ispat 
tmiı değildir. 

Almanya ile Awaturya rn• 
sında doıtane bir itimat v it 
birliği kurulduğunu görmek için 
çok uıun bir yol yUrUmek gerek
mektedir.,. 
Am rlka Rekabet Ed cek 

NeYyork, 12 ( A.A ) - T cim 
gazetesine göre, Kr ilçe M rl ve 
Normandl vapurlarından daha 
bUyllk Ye daha hızlı iki Amerl• 
kan •apuranun yapılması incelen• 
mektedlr. 

ov et Ru ad C z 
G6r nl r 

1932 ve 1933 buğday tokla· 
ma11 devresinde ban lf yarlar 
stokl m hususunda devlete k r:tı 
olan ödevlerini devit zararına 
olarak ihmal ettiklerinden dolayı 
mahkemeye Y rilmişl r ye tnrlU 
ceznlara çarpılmışlardır. 

lıviçr franga verdi. Ve bunları 

bnoa bedlyo ed rken bir çok 
özürler diledi. Daha iyi şeyler 
alabilmek için beraber yapaca· 
ğımız Parls aoyahatımıaı beki • 
diğlni söyl dl. 

Hediyede, parada gözlim ve 
h ~vcılm olmadığı için büUin bun· 
lnr b nl no fımnrtıyor n şnıır

tıyor. 

Bazı günler, hele sabah yllrll· 
yUşJerine çıktığ m zaman dUfUnU• 
yorum. Daha resmt kayıtlarımız 
yapılmamakla beraber AU Snmi 
Boy ikinci kocam ıayılır. Altı 
aylık evlılik hayatımın bu ikinci 
lrnhramnnı tllphe yok ki kurnaz 
vo zeki bir adam. Beni çolı 
sever görUnUyor. Fakat bu sc~gi 
öyle içli bir sevgi değil. H yec.am 
gönOlden gelen bir se,·gi değll. 
Para h raı, k ıanç zevki gibi ode· 
ta maddi bir sevgi Emin Tosu 
Bey do sevmesini bi!meycn bir 
ndamdı. Fakat görünüşü daha 
onmiml, daha babacan bir 
ndnmdı. Ali Sami Bey için· 
den paz rlıldı. Sevgis·, fl~) gı· 
sı dudaklnrmda bir adam. 

Onun kafasının içi Li r iil m. 
Ear~rlı bir Alom. H ~erinden ve 
dUşUncclerind n bir clamlaoın1 dı· 

a 
s ti 
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Franııad radlhUorln önderi Heryc 

Tokyo, 12 ( A. A. ) - Süel itler 
genel dkekt8rll G neral N ııgeta mu· 
u·~nl tarafından bır11kia çok t llkell 
f kilde yaralanmıf, hidiae bOyQk bir 
hıyecan uyandırmıthr. General biraı 
ıonr lilmDf, bu ıırad Tokro jan· 
darma komul•nı da aAır yaralan• 
mııtır. 

Naıatanın lJldDrGlmoaİlaln, kendi· 
ıtnln takip etmiı olduğu e\ynannın 

dofurdufu anlqma.ılıklcr sonucn ol· 
maaı Uatlmal dabllindo g&Ulnıok• 

t•dlr. 

Amerikada Cum-
hur Başk nlığı 
Şikaro, 12 (A. A.) - Esld cumur 

qkonı HuY•r, ı dJynde bulunmut
tur ı "RuzyeJt ldar •l, nna yaaa111 
dalma, iktidarın t merkCb •ttirllmeal 
yolunda d•A'fftirilm k fatefinl glSat•• 
rl1or. HllkQmetln, ana ~atada nt 
albl deAltlklikler yapmak niyetinde 
oldu§'uno, kongrealn tatlllnd•o en•l, 
bllaı k uluaun akladır.,, 

Hner'fn bu eözlerl, 936 eeçfmiod• 
cDmlaur baıkaalıtına namutllğlnl 
koymak Dlkllıilude oldu~u ıekllode 
tefelr dlllyor. 

ir /\.·ad112la 
Evleızilir i? 

"Ko<'a;-mdan J nl aynlmış 23 
ya iımndo Lir kadın! tanıştım. 
Bu kndın gUzelce. Bir iki görllt· 
med n ıonra seT;§tik. ş·mdi be
nimi e lenm k iDtl) or. F nknt 
ben, dul olduğu için, cesaret 
edemiyorum. Siz ne derainh:? 

Num n 
Dul kadının Hlenmek husu· 

ıunda kuıuru n dlr ki 1 Bu kadın 
namuslu v temiz bir kadınsa, 
evlenmek için aradığınız bütün 
yasıflnn ncf sinde toplamışsa, ne 
mahzur kalır. Siı.l sevlyorıa dul· 
luk blr .zarar v rmez. B nce dul· 
luk Uıerlnd bu kad r durmayınız. 

* 
.. Bir g DÇ geç n ann b nimle 

Büyük Bir Felaket Daha / 

japongada 70 in Ev 

vlınmek için alıcın• mllracnat 
etmiı. Mektepten yeni çıkmış bir 
ıabit. Şimdi nloanlanmak, \'e kıt'· 
asına gittikten bir mllddet sonra 
evlenmek fikrtnd • Fakat ben bu 
genel tanımıyorum.O rhal mllsbet 
cevap vermeye yanaşamıyorum. 

Burada çok kalmayacağına g6re 
hakkında tahkikat yapmaya da 
lmkAn bulamıyorum. Çok gUç bir 
vaıiyette7lm. Bana bir akıl 
verlnls. 

Bedriye 
Bu ıencln mekt bine mllracaat 

ederek hakkında malümnt isteyl· 
niz. Mektep alıl tenvir için her 
tUrlll malumatı \•erir. Bu malf1mat 
kAfi gelmezse o vakit arkadaıla· 
randan tahkik ediniz. Bu tahkikat 
ılzi inandıracak bir netic ye 
varıaa ne IA: olmazı reddod r
ılniz. 

Sular Altında 
rokyo, 12 (A.A> - Orta Japonya 

da 24 saat süren çok ıiddetli yat ur• 
lardan sonra ciddi •u basmaları 
olmuıtur. 20 nnı, 30 •t•r yarah var· 
dır, Oaaka~da tahminen 60,000 Kyot• 
to"da 10,000 ov eoler altında kalm11-
tır. Zarar, birkaç mtlyoa yen tahmin 
edilm•ktedlr. 

v çte 
Bir Adanın Tahkimine 

1 
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Hitler 
Söy üyor 

TEYZE 
Diyor Ki: Muhalifi re 
Nefes Aldırmayacağız 
Roz.enbaym, ti ( A. A. ) - Hitler, Slram Ulkeslnde Karg a • 

eıkl muhafıılara vcrditi bir e6rlevde hk Çıkm mıt 
uonımanlarımız latiyorlaraa mUcadol• Banakok, 12 ( A. A. ) _ Siyamda 
deriL Fakat onları 15 yıl lçln mU· • 

cadele fikrinden vatgıçlrec k k adar karıvıklıklar çıkht• hakkı d ki yn· 
ezeceğİL Bugün nasyonal ıoıy llım yımlar tamamlle Hıl•ı•dır. Baaglıtokta 

Karar Verildi Almanya demektir.,, Dcml•Ur. t m bir bayullak vardır. 
v tç Bakanı Luanapradl, d D Lon• 

Stoltholm, 12 ( A. A. ) - lı~eç Otomobil Lokomotif drnya bereket etmiştir. 
hnlınm ti sOel ve deniz makamlarının MUcad lesl '";i~~;biii;;d";-k'~l -ce-·r-o ... d·ı-.n-am-ik-·w-P;-.-n-ıi_p_• 
leteQile Gotlant ndaanu tnbklme ka· Pnri•, l2 ( A. A.) _ Parle • Havr lerln buharla hareket eden lokomo· 
rar Termit ve bunun lçiD 10 buçuk- demiryo,u tıı:erlnde yeni Upto bir tlflerde tatbiki ilk defa olarak tecröbe 
luk toplar ramarlaomııtır. lokomotif itletllmlttlr. Bu aur ti cdilmiotir. 

====~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~-===-===~= 
ıanya olduğu gibi sn:dırmıyor. 
Dlll s5yillyor. ·Gözleri gUIUyor. 
Fakat bntlln bu hareketi r o ka• 
dar mihaoikt Ye r nkıiz, koku· 
suz kil 

Anlndımkl bayabm karışan 
bu damı idaro tmek d h gUç. 
Onun varlığında h r zaman bir 
kuvvet olabilmek için çok çahş· 
mak lftı:ım. Ve bann öyle geli• 
yor ki Ali Sami Beyin varlığındnn 
ailindiktcn sonra ondan sevgJ, 
acı, ıafkat beklemek :kadar ma• 
nasız h'Breket olmayacak. 

Bnna öyle geii;or k1 ya o a• 
sını çok seven ve bayatı n fis bir 
urup gibi yudum yudum, ihtiyat

la lçmekt n ho§lanan bu adam 
her zaman için çok kazanmalıdır. 
:RQhntı vo .zevki bozulduğu gün 
bu adamın sevgi gibi görUnen 
dUtkUnlUğll tahammill edilmez bir 
fel k t olacak. 

Geliha genç kıdılc hiıferlnden 
hnlA kurtulauııyo:um. B D de bu· 
cuu hep aluini dlltOnaıllf, ha· 
yaller:mı feragnt, f adak rlıls. için 
•evıi gibi daha ziyade mcıum 
gönUlleıln duyduğu, bir.az geri ve 
&af hislerle ye~iomiı ~ıacaA'ım kJ 
para ve yüksek yaş mn beni o 
kadar sarhoı etmiyor. 

Tali'ml diyorlar, kader mi, kıs· 
met mi, o da hep benlm bu 
mektep ve çocukluk hislerimle 
eğlonir gibi knrşımn ıeng'o, lüks 
yaşamak meraklısı, kanınç kah· 
rllmnnları çıkarı) or. Anlıyorum ki 
tesadüflere ıkaruı cenk e.çmıya 
lmlrdn yok ve hayatta handUfle· 

rln btiyilk roHl- var. Herk ı um· 
duğunu v atadığını bulamıyor. 
Y almz aşk, yalnız glSnUl s vglıl 
lstlyenJer göz kamn tırıcı bir a· 
tufatb hayatın gllrllltnlcrl lçlndo 
boğuluyorlar. Klmbillr belki de 
yalnız v yalnız hny ttnn bunu 
iatiyenler d ne mahrumiy tler 
içinde ömUrlerl basr t ve ıstırapla 
g çip gidiyor. 

Ben böyle hayata dU9kUnlilk 
hi&3etmedim. T sadUf:er benim 
yoluma hayalimden geçmiy n 
llslUn bir hayat çıkardı, 

Ne d ü§linmil tUm. Genç kızlık 
hayatimde ıekill nmi , idealhalinc 
gelmiş bir ıırzu yoktu. Y alnn: se· 
vilmek ve sevmek diye lmı nlık 
teribmln ilk sayfalarında ba lıyan 
bayat amentUsUnlln t slrinden b n 
de kurtul mıyacnğım için lçimdo 
bu hlSler arasıra yeşerip sarardı. 
Canlandı, ıöndU. Susuz ve bakım• 
ıız ka1mıı bir fidan gibi ç.içekle
nem dl, mcyva ver mcdi. 

Ne )''llpabllirdim? 
Bu hiil r daha tomurcuk hn· 

ltndc iken Nai!in o çocukça, 
hoppaca budalaca hareketi ile 
kuruyup gtdh reliler. Ondan conra 
orhk tesadüf Jerl:ı ı;nc düştüm. 

Bugllo ecnebi topr klnrda 
geçirdiAim bu hayı.itan memnun 
muyum, bilmem. Sı: dd eğ r 41k 
bir vlllAda, gemsu: bir ömUr sUr

mekten lbarer e vet... Fakat 
bu se dett• beni kand!rmıyan bir 
lmrakiık vu. BUtUu sevgimi hA!lı 
a nnemin.. eker ruhların \'e gö• 
nUJleria de bekareti ldaia ediltu• 

1 
b nim kalbim halA ann min, 

e bugün en bUyUk saadetim, 
annemin havaıı içinde onun sesini 
duyarak, onun okıayı ındakt o 
eşsiz, o sıcak zevki tatarnk 
ya ayışımdır. 

lstan buldnn avukat Sadi Ziy 
B ydon mektup al~yoruz. Bu eıkl 
baba dostu bizim yegane güve· 
nimiz. O olmnsa çolt s.kmb 
çekeceğiz. Bu sefer lstanbulda 
bağlorımız da artlı. K dıköylin• 
d ki evi giderayak muamele&i:ıi 

, yaphrıp ahip olduğumuz T k· 
ı :mdakl binanın işlerini görmek 
için baba dostuna ona kız vekAlet 
verdik. 

Son yazdığı mektupta yeni 
binayı satın almak için bir müşteri 
çıktığını, ild bin lira f aıla \'er• 
diğinl yaımrak sahp satmamak 
haldnnda fikrimi oruyordu. 

Dlitllnmedim bile.. Emlak ko
misyoncusu değ:Um. Elmaslarımı 

da feda ed rek bu binayı olma· 
mın sebebi, elimin altmda daima 
güvenecek bir g lirim olması idi. 
Bunu baba dostuna yazdım. 

Heyat gUvenilir glbl değil. 
Heie beni rn gibi bu şekil hayata 
kı ~·mel 'et·ru }'enler içfc ğcır 
ht~ dfiflor yardım cttn«:"l'ltı tutun•· 
m k pe.k gU\. Ôf\c.cs~ burnunun 
,;tbincle 0!11oiarıo hD) etındı cütec 
olnıP..ı: du:•ı·. 

ı Arluu ,.., t 



(Siy e Aıeınt) 
Le - ançiğ 
lhtilafı Neden 
Çabuk atıştı ? 

Dançlğ serbest ıehri ile Lehiatan 
orasında çıkan nnlaramazlık nihayet 
tatlıya bağlandı. Scrbeıt ı•hria ayan 
mecllai, Leh emtlaeınn ıehlr piyaaa· 
r:ını bir nevi kapama demek o1aa 
lcar:ırını geri almaya m Jnfakat 
gösterdi ve bu ıurette Lebietanla 
Almanyayı karıılaıtırmak latidadını 
gösteren nazlk bir mevıu da ortadan 
kalkmıı oldu. Eııııeo bunun blJyle 
olacaQ'ı dııha o zaman tahmin olu11a• 
billrdf. 

ÇunkQ Almaoya ile Lehlataa 
nroeında meYcut olan muahede, 
DançlQ'in filen Almsnyaya iltihakından 
çok daha kıymetli esa1lar1 lhtln 
etmektedir. Bu muahede, mtınhaaıran 
SoYyet Rusyayı hedef tutan bir 
Teslkndır. Bir glin gelir de bu nalkayı 
lmzalayanliır fırsat bulurlaraa, •lglm 
kalmıı emellerini SoYyet Ruıya tın• 
rinde tahnklıuk cıttlrmeye ~alııaoaklar 
ye bu ıuretlo dofudan alacaklan 
topraklarla batı tarafından kaybet• 
tiklerini nya temin eyleyemedlltlerlnl 
telAflye çalışacaklardır. Lob Dıt 
lılerl Bakanının bugünlerde Flnltndi· 
yanın merkezi olan Helakal'7e git· 
me•l dl, yine bu andlatmaaın bir 
icabıdır. Lehi.tanla Alman1a1 Baltık 
denizini mutlak bir ıurette kontrollara 
altına almak ve bir dıl'ını teık\l edea 
Finlandiya körfezini n Finllodi7a •ula
rını mutlak surette murakabe eylemek 
için böyle bir aalatmaya lOıum g6r
mnılerdlr. GBrUlnyor ki Leh!atanla 
Almanynnu:ı slyaanl n ıUel pl nları, 
hadiselerin muhtemel Jnkitafları 
nozarıdlkkate alınarak clıllmlt n 
tahakltukunıı çnlıtılmakta bulun
muıtur. Blnaenııley Dnaçll' ıerboat 
ıehri ile Lehi.tan ara11nda çıkan 
lhtllAf tlmdlllk uaaa tealluk eder 
mahiyette bir h&dlae detlldl. Bunun 
böyle oldufıunu, derhal yatııan n 
yatııtırılan yukuat ebaf\la lıpat 

etmlttlr. - Süreyya ---•-•111••- • m•w ....... llll-WWWWWW _ ___ _ _ _ 

Allah Versin 1 

Bir aralık, BliyUk Mille' lıleoliei 
hükumeti zamanında Hariciye Ve· 
kllllğl etmlt olan rahmetli Bekir 
Sami Bey kekeme idi. Son derece 
gllçlükle konuiurdu. A.rkadaıları da 
boyuna, onun bu hali lle alay 
ederlerdi. 
Bekir Sami Bey, bir giln, 1atan
buldıı, İttihat ve Terakki merkezi 
umumisinin bir toplaıit11ında hazır 

bulunuyordu. MUzııkere, mıml•k•· 
tin selametine taalluk ediyordu n 
pek hııraretli idi. 
Bir aralık, Bekir ~amt Bey beyı· 
canlıındı , oturduğo yerden ablarak: 
- Be.. be.. ban dt, alS.. ıö .• aö .• 
ııöıi.. lıterim ! 

Diye bağırdı.• 
O zıımen, topYantıya başkanlık 
eden ve gayet zarif bir adam olan 
Tallı Bey ( Paıa) merhum, gGlilm· 
Hyertk: 
- S öz mli Jsledinlz, Bekir Sami 
Bey! dedi. Allah nuin ! " 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Tı/lı 

Bu gece nöbetçi eozaneltr ıun· 
lardır: 

Eminönü ( Beşir Kemal • M. 
Cevat ), Kliçtlkpnzar; ( H. Hulusi ) 
Alemdar; ( füat ), Dey&zıt; ( Bel-
kiı ), Şehıadeba~ı; ( Hamdi ), 
Şehremini; ( Nazım ), Samatya; 
( Rıdvan), Fener; ( Vitali ), Akea· 
ray; ( Ethem Pertev ), Karagüm· 
rUk; ( Suııt ), Bakırköy; ( Hıldl ), 
Kurtuluv; ( Neodct Ekrem ), Gııla· 
ta ( Hidayet ), Btıilktaı ( Reocp ), 
Huköy; ( Halk ), Kasımpaşa; 

( Merkez ), KadıköyU; ( A'Aeddin) 
Ye ( Hifnt ) eczaneleri, Büyükııda; 

( Şinasi Rıza), .Heybeli; ( Tanaş ), 
Üeküdıı.r; ( Omer Kenan ), Beykoz; 
( Pavııbnhçe, Beykoz, Anadoluhi· 
sarı ) eoznoeleri, Sımyer ( Nuri ). 
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ON D Ven·zelistler Masal 
Uyduruyorlarmış 
Atin Ajansı Ne Diyor? TELGRA 

' 
EL FON, 

Hus si Muhab·rimiz 

·ıa ya a os 

z A 

ildiryor: 

ERL 

e 

R 
AUnn, 12 (A.A)- Atina ajanaf 

tebliğ etmiıtir: 

er ez 1 

11BUtUn ılyaaal çevrenlcr. Veni• 
zoloıcu Patris gazeteııi hadieesln• 
den ötürtı teessüf etmekte ve 
fakat son zamanlarda Venize
loscu baaın tarafından kullanılın 
tahrlkAtcı lisan, fikirleri o derece 
yaralamaktadır ki, bunun muka• 
beleibilmiıile ıebep olmasından 

esaıen korkulduğunu bildirmek• 
( Bettıırafı l inci ytlıde ) 

Habeşistan Hferine hazırlanan 
ltelya htıkQmetl, muhtemel Ha· 
bet harbi dolayıılle elinde bu· 
lundurduğu l 2 adaları bir tecavllz· 
den korumak için bu ıekllde hazır• 
lıklarda bulunduğu tahmin ediliyor. 
Fakat ıon bir haftadanberl doğu 
Afrlkada, hudut çarpışmalarında 
yaralanan it lyan cskerlerl, buraya 
getfrllmfye baılanmııtar. Söylendi• 
ğlnc göre Rodoıda yakında inşa• 
ıına baılanacak bir bakım vJ 
kurulacak, harp esnasında yara• 
lanaolar burada tedavi görecek· 
lerdlr. HUkümetin, burasını umumt 
bir " harp tedavi merkezi ,, say· 
maıı, havuıom lylll~indendlr. 

ltolya • Habeı harbinin baılama· 
ımdan ıonra da birçok ltalyM tıp 
adamlarına burada vazife yerllt• 
cektlr. Ayncm, bukrımet asker 
nakliyatı ve aair aakeri harekltta 
eeyrUaofer iılerlol sekteye uğrat• 
mamak için kendi nakil vaaıtala· 
rını Avrupa •e Amerika seferle
rinden alıkoymıyarak yabancı dev
letlerden kira ile vapur almlya 
baılamııtır. Bu Yapurlardan birkaçı 
buraya gelmiıtir. 
Habef imparatorunun Sözleri 

Adlsababa, 12 ( A. A. ) -
Habeılıtan imparatoru, Havaa 
ajanaı aytarına ıunları ı8ylemfıtlr: 

" - Habeılıtaa, erklnUğlne 
Yurulmak istenen herhangi bir 
darbeye karıı gelmektedir. Ma· 
mnflb, Habegiıtan, Italyan preı· 
tljlnln de azalmasını istemez. 
Ekonomik ve finanaal menfaat• 
lero mukabil topraklarımızan bir 
kısmını b.11 kmağa haıırız.,, 

Ogaden in bir kısmının ltalyaya 
verilmesi lmkAm mevcut olduğunu 
ıöyloyen lmperator, bu Hat 

Uzerlnde bir anlaımaya vardabil· 
meal için birçok tali meselelerin 
konuıulmaaı gerektiğini llAve 
etmiştir. 

lmperator, Habeoiıtanm bUtUn 
ümitlerinin Fransa ve lnglltereye 
bağlı olduğunu söyledikten ıonra 
demlıtlr ki: 

11
- Yağmur meniml yaklaıı• 

yor. Harb tehlikesi gitgide cid· 
dlloıiyor. Eier bir harp çıkacak 
olurıa Habeılıtan kendini ıon 
nefeılne kadar müdafaa edecektir. 

1500 GönUllU 
Londra, 12 ( A.A )- Buradaki 

Habeı elçiıl, 1500 kJıinin Habeı 
orduıuna yeı•imak Uzere gönUllO 
geldiğini, fakat bu gönUllUlerln 
Habeı hukrımetinden hiçbir emir 
almadığını ıöylemlıtlr. 

lmp•ratorun Söylevl 
Adisababa, 12 ( A.A )-Haboı 

imparatoru, imparatorluk Kurulu 
toplandığı zaman, büyük bir ıöyJey 
vermeyi kararJaıtırmııhr. 

Bu kurulda, Habeı Bakanları 
ile laviçreli, lsveçll ve Amerikan 
mUtavlrler hazır bulunacaklardır. J 

ltalyanın Hazırhklerı Habefl 
Korkutmuf 

Roma, 12 (A.A.) - Gazete· 
ler,' Habeı imparatorluğunun Ha· 
vaı Aytarma verdiği diyeve hiç 
bir ehemmiyet vermemektedirler. 

Fu çeven:ere göre, lmparato• 
run dnha barişsever olan bu hath 
hareketi ltalyan ıllel tedbirleri 
yllzUndendir. • 

SUveyf Kanalı 1 
Parla, 12 (A. A.) - Eko d6 

}f l l Y. ·- :·,--;-l--... . ... ··ç·- f l k ten ııeri durmamaktadırlar. a yan ar 1.ngı lZ ere Q ar ar en Bu gazeteler, kırala ve ailesi 

Mı ırla Dostluktan Bahsediyorlar azasına karşı ıtddetli Ye ha-
karetli savaıtan başka, hor 

Roma, 12 (A.A.) __::-c~;~a'ıe--i;k;ti;;·-·;r;;nda yeniden dağı· glin Napo:l Ye Parialen aeçen 
Ditalya gazetoai, ltalyan - Habeş dılmaaıdır. Ingiltere genlt mUs· Mart lıyanmın baılıca suçluları 
anlaımazhğı hakkında Kellog temlekelerinden bfr karış vermeğe ile mUlAkatlar Ye muhaberler ve 
paktının tatbiki meselesioden Amade midir? Uluslar ıoıyeteal en inanılmıyacak masallar neı· 
bahseden bugUokU baş yazısında, böyle bir tetkikte bulunmağa retmektedirler. 
bu pakt bakkmda lngllterenln Amade veyahut muktedir midir? Büyllk ajansların ve ciddi ga· 
ihtlrazi kayitlar yaptığını hat&r· Mısırla Dostluk zetelerin ihtiyatlı davranmalarını 
lathktan ıonra diyor ki: Roma, 12 (A.A) - Gazeteler dilemektedir. 

Italya, uluslar aosyetealne Ye ıon hava feliketi dolayıslle Mı11r Bulgarlar Elma v' Üzüm 
onun paktına hürmet etmekle iıyarlarlle Mııır basın ve aheJiıl- f 
beraber, ulusların bOyUmeılnl göz nfn göıterdiğl aamlml alakayı hraç Ediyorlar 
önünde tutmıyan tefılre karşındır. bOyllk bir memnuniyetle kaydet• Sofya, 12 (Özel) - Bulgarlar 
Nüfusun pek fazla çoA"almasını mekte ve Italya ·M d tl ğ eYeJi gUnU, dııaraya yeniden 4 
orta~aııt~~rd~~ı. ö:emll meaale· dan Ye ltalyamnn b~sırmeo~l:ke~: ••gon ( 23,544 kilogTam ) elma 
r n ha t ç 0 ırıc1l k ç

1
are ya harp ulu1al uyanııllo ekonomik Ye kül· göndermfılerdir. Bulgar elmaları 

veya u mUatem e e erin fazla tUrel llerlel'l.alnl bU nk bir ıev 1 A 
mU&temlekeal olan memleketlerle He takip ., y g iman paıarlarında cok raAbette 

etmekte olduğundan imlı. Bulgarlar UzUm ihracata l"ID 
hiç mUıtemlekeal olmıyan mem • bahs t kt dl 1 .. -=--~--=---..... ~---__;~--e....:.:.:me e r er. hararetle hazırlanıyorlar. 

Bakanlar Kurulu J J 'd y Şehrimizde Birkaç Top- ta ya a e i Bir Devlet' 
lantı Yapacak M J T • Ed•td• Baıbakan ismet lnönUnOn bir onopo U esıs } 1 

müddet daha lıtanbulda kalacsğı, 
bu arada Bakanlar Kurulu top
lantılarından birkaçının Jıtanbul• 
da yapılacatı öıylenmektedlr. 

Bunun lcin Ankarada kalan 

bakanlar da buraya çağırılmıılar· 
dır. Toplantılarda Baıbakamn 
Karadeniz vo doju vllAyetlerinde 
yaptığı inceleme gezisinin ıonuç
ları Uzerlne alınacak ıslahat ted· 
birleri konı.ışulacakbr. 

Bayındırlık Bakanı 
Ankara, 12 - Bayındırlık ba· 

kanı latanbulda bir müddet daha 
kalacak, burada yapılmakta olan 
lıtanbul telefonunun satın alınma• 
ıı mUıakerelerl lstanbulda devam 
edecektir. Ankaraya gelmiı olan 
ılrket delegeleri l1anbula dön• 
mUılerdlr. · 

Bir Alman Kadın 
Tayyareci 

Rekor Kırmak Üzere Bu
raya Doğru Havalandı 

Elli Baynhorn adında bir 
Alman kadın tayyareci, bugün 
Almanyanm Gleyvlç ıehrlnden 
uçarak ıehrimize gelmektedir. Bu 
ünlü kadın tayyareci bir rekor 
kırmak gayretindedil'. 

Türk• Yunan Ticaret 
Aniaımaıı 

Atlna 13 (Ôzel) - Müddeti 
biten Türkiye • Yunanistan tecim 
anlaımaaı 1 S Eylule kadar uıatıl• 
mıvtu. _____________ ,, ___________ ____ 
Parl gazetealnln Londra aytarl 
Britanya hilkfımetioln ltalyan • 
Habeı anlaımazlığında aldığı du· 
rumun kat'ı olduğunu bildirmek· 
tedir. 

lnglliz hUkümetl, lcabanda 
SUven kanalım kapamıya karar 
vermiıtir. Aynı zamanda Amerlk• 
tecim evlerin;n ltalyaya kredi 
açmamalarını sağlamak Uzere 
Vaşlngtonda iararda bulunmak· 
tadır. 

Amerikalıların pamuk vermek• 
terı geri durdukları rnalümdur. 
Bundan baıka lnternat;onal Mic· 
kel, Muıolininin nikel almak hu• 
susundaki lsteklerhıl kat'ı olarak 
geri çevlrmiıtir. 

Yalnız Devlet Demiryolları idaresi Dı
şarıdan Kömür, Bakır Alabilecek 
Ankara, 12 (A.A,) - TUrko

fJs Baıkanhjından: 31 Temmuz 
1935 tarihli ltalyan reımt gaıe• 

tealnde basılan 28 Temmuz 1935 
tarih ve 1375 numaralı muvak• 
kat kanunla ltalya hUkümetl 
dııarıdan alınacak kömUr ve kok 
ile bakır, kalay, nikel•• bunların 
hurdaları için de•let monopolu 
teıls etmlıtlr. 

Bu muvakkat kanuna göre 1 
Ağustos 1935 ııUnUnden ıonra 
yukarda ·~zn aoçen maddelerin 
memlekete ıokulmaaı hakkı yal· 
nıı De•lot Demlryolları levaıım 

Sanayi Mamulatı 
Ekonomi Bakanlığı Yeni 

Bir Proje Haz1rlayor 
Ankara, 12 (Özel) - Ssanyl 

mamulitının maliyet ve &atış fi· 
atları etrafında Ekonomi Bakan• 
lığı tetkiklerine devam etmektedir. 
Bu huıusta sanayi mUettıe&elerino 
gönderilen ıorgnlara gelen ceYap
ların Bakanlıkta tasnifine bat
lanmııtır. 

Hazırlanacak projeye göre 
deYletten himaye &Ören Hnayf 
ıubelerinln fiatları yakından kon• 
trol edilecektir. 

80 Suçlu 
Mahkemede 

Takaa yolsuzluğuna dair olan 
ve memurlara alt bulunun tahkl· 
kat enakı vlllyet idare heyetinde 
tetkik olunuyordu. idare heyeti 
eski takas heyeti ile Ticaret 
MUdUrlUili, Ticaret Odası, GUm
rUk •e muhafaıa memurlarının 
dahil bulunduğu'. 80 kişilik suçlu 
kafilesi hakkında lUıunıu muha· 
keme karnrı vermittir. 

Bulgar Çeteleri Yunan 
Topraklarında 

Atina 13 (Özel) - Hudut bo
yunda faaliyette bulunan Bulgar 
çeteleri Dedeağaç köylerinden 
birine baskın edip iki dUklcAn 
ıoymuı ve kaçmışlardır. 

ıubeslne verilmlı bulunmaktadır. l 
1 Ağustos 1935 tarihinden , 

· 8nce bu maddeler için hariçle 
mukavele aktetmlı olanlar 4 
Ağuıtoa gUnU~e kadar bu kon• 
tratlarmı Ye bunlara mahsuben 
tlindiye kadar ithal ettikl rl ve . 
bakiye kalan miktarları Demir-
yolları levazım ıubeaine bildir.; 
meye mecbur tutulmaktadır. 

Monopolun ihdası tarihinde 
ecnebi limanlarda yüklenmekte 
•eya yolda veyahut bir ltalyan 
limanında boıaltılmakta olan mal· 
larm glritl aerbeat bırakılmıştır. 

24 Saat Yerine 
2 Saat Grev 

Atlna; l 2 (Özel)- Kandiyede l 
grov yapan itçilerln lıtediklcrinin , 
ıimdiye kadar kabul edilmeme· ' 
ılnl protesto için bUlUn Yunanlı· 
tanda 24 taatlik grev yapacokla· 
raoı eYnlce ilin eden işçiler bir· 
litl ıon dakikada kararını değir 
tirmittlr. Birlik merkezinin kara· 
rına aöre, grev ancak iki 111t 

&Urecektlr. 

Portakal Ve Üzüm 
Sandıkları 

Ankara, 12 (Özel) - Adana 
ve Dörtyol portakallarının ihracat 
me.Yaiml yakla1ma1ı dolayıalle 
sandıkların ıUr'atla haıırlanabU· 
meıl için Tarım Bakanlı Adana 
ve Mersin çevruindeki ormanlar• 
dan katl'yat yapılmasma mUanado 

etmiıtlr. 

Yunenistanda Toplantılar 
Yasak Edildi 

Atlna, 13 (Ôzel) - HUkf.ımet, 
asayııın bozulmaması için top
lantılara izin verilmemesine ve 
ağızlarını bozan gazete!erin ceza• 
landırılmHına karar vermlıtir. 
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~YARENLfKi1 
Hasan B. Define 

Arayor 
- Sol taraftaki bUyUk ç1narın 

dibinden heı adım ııit !. 
- Ne o, Hasan Bey? Neler 

1&yıklıyor, neler yaııyoraun o 
kAğıda? 

- Sus ! Şaıırtma beni ılmdi 1 
Sağa dön .• Kıbleye karıı llç adım 
daha at 1 

- RUyamı görUyoraun? 
- Hayır! Gördllm; kaydedl· 

yorum. Allaha ıeA, rahat ver de, 
bitlreylm ıunu. Unutursam yazık 
olur.. Orada, bir taı yar; onu 
kaldır. Tam o taıın hizasından 
bqla kazmıya. Kazarken, bir 
yandan da Uç lhliı, bir fatiha 
oku.. Şeyhin ruhuna hediye et .• 
Hay Allah llyığını venini 

- Ne oldu? 
- Kimin ruhuna hediye edi-

lecekti? Onu unuttum. Gördtln 
mu bfr kere? 

- Ne çıkar? 

___ _,.....--------~==--------_..-;----~---------ı 

1 

1 1 1 
• 
t 

t ' .. • 
' ' . . 1 •• 

Hastayı Kaynatsak 
Pazar ola Haaan Beylo bayanı 

hasta dUımUıtD. Doktor çatırdı· 
Jar. Baktı, muayene etti • 

- Önemli bir t•Y değili Dedi. 
Grip olmuı. Yazdığım llAçları 

verin. Bir de, ha1taya kullanaca• 
tınız kabı, kacağı sonradan ve 
her defasında iyice kaynatın. 

Haaan Bey durdu; dUıUndO vı 
ıordu ı 

- Kapları kaynatmak neden 
icap ediyor? 

- Hastanwn ağıı, dili, elleri 
ye hatta vUcudu mikrop yuvası• 

dır. O mikroplar kaplara bulaıır. 
Oradan da baıkalarına geçer. 
Onun için, kaynatan kl bu mik• 
roplar 1JlıUn. 

Hasan Bey yine bir aa • du• 
rakladı ve: 

- Peki amma, dedi. Böyle 
bunlula uğraıacağımıza, doğru· 
dan doğruya haatayı kaynat.ak 
olmaz mı? 

- Ne çıkarı Yar mı? Tıhıımı 
bozulur. - Bu kazılan çukurlar da nedir Hasan Bey, define mi arayorlar? Aradan Geçmek 

- Nenin tılııımı bu? Haaan Bey - latanbulun altını UıtUne getiriyorlar, belki alta UıtUnden lyi çıkar Bayan komıul istem it 
- Definenin. 
- Ne deflneal? r 
- RUyamda malOm oldu. Bl· 

-1 zlm aemtteki Çukurbostanda de· 
fine Yarmıı. Snbaha karıı rah· 
metli dedemi dOıUmde a8rdüm. 
O ıöyledi. Y erile de tarif •tlL 

Toı kalkar, haYalanır, 
Üıt, baı, toza bulanır, 

- Allah akıllar •eraln. 
- lnanauyor mııın? 

lıtanbul ıokakları 
Kıyamette aulanır. 

- inanmam yal 
- Peki, bulanlar nasıl buluyor? 
- Kimsenin bir ıey bulduğu 

JOk. Herkea ıenln albl araıtır
mada. Zaman ıaman, lnHnlara 1 

böyle bir 1alam Arız olur. Bu aon 
yıll111da da define modaaı baıladı. 

- Fena mı? Adam, biç değ l~ 
H bir ıaman Umlde dUıUyor, oya· 
laoıyor. · 

- Doğru ıöylUyoraun, amma, 
bu zamanın adamı böyle aaçma 
feylere, olur olmaı Umltlero bel 
bağlamamalıdır. Baıeo, bir defi· 
•• aramak için sarfedllen •akit 
Y• bedrolan emekler, deferıe, 
aranılan deflneden de fazladır. 

- Dımek, vazgoçıylm, 6yl• 
mi? 

- Bence öyle 1 ln1anların1 
rllyada gördlllderl herıey taliak• 
kuk edec•k olsaydı, BUyOkadalılar 
~oktan suya katuıurlardı !. 

- Şu geçen, bizim komıunun 
oğlu değil mi? Kafaaı dumanlıya 
benılyor. 

- Bunda da aenln hakkın Yari 
Dopu ıöze ae diyeyim?!. 

Hasan Bey - O da bu ha· 
yada, onun için baıı açık geziyor 
ki dumanı baaılııo. 

. 
HEPSi GEÇER 

Leyleklerin ömrll laklakla geçer, 
Dalka•uklar:Dkl ıakıallla ıeçer, 
SOnepenln ömrO bakmakla geçer, 
Akıamcılarıakl çakmalıla geçer. .. 
Her mealek •rbabı bit tUrlU •ılr, 
Ne kadar uğraııa eclemes tHlr. 
Harcaya harcaya ttıkenae nesir. 
Muharririn ömrD yıımalda geçer. .. 
Kimi • benim gibi • buraundan ıolur, 
Kimlıl turnayı g6ılnden yurur, 
Kimi de hasetle aararır kurur, 
BöylHinln ömrO yanmakla geçer. 

* (Pa:ıarola) der ki, yok malda gazım, 
Nefılmln DıtOne yaptlm k&r d&tUm, 
Anlayan oluraa albadır ı&zOm: 
Fe!etln cefa11 ıuımalda ı•t•rl 

MANiLER 
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Senln adın Sudiye, 
Çağıranın: "Hul,, di)·e, 
Adalılar yanıyor 

Cayır cayır: "Sut., diye. 

Elden Düşürme 
Pazarola Haaan Beye, birinin 

evindeki kıymetli •nayı methedl· 
yorlardı. 

- Hem de, dediler, ıon derece 
ucuz almıı; elden dUtUrme imiş. 

Ha&an Beyı 
- Billrlrn; dedi. Zaten o elden 

dlltUrme ıeylere ötedenberl me· 
raklıdır. Karııını da dul almııtıt 

Günlerin isimleri 
Pazar ola Haaan Beyin kUçUk 

torununa, arkadaılardan biri 
ıordu: 

- Sen gOnlerln adlarınl blll· 
yor muıun, bakayım ? 

Çocuk, peltek peltek cevap 
verdi: 

- Biyoum ya 1 

- Ey, aay da ıöre!lm 1 
- Enliıl ıtın, dün, bugtın, 

yarın, 6bür gftn, daha öbllr gBo, 
daha daha öbUr gOnl ........................................ -................... . 

Haaan Bey - Öyle ha&ıaı 
bir barometre aldım ki, doıtum, 
eye ı•ç d&adltnm akıamlu 
fartaaa ıetteriJor. 
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PIAja gittim, denize, 
Üç gün yattım perhize. 

Siz de gidin de bakını 
No o!ur keaeniıel 

I~ 

.. .. 
- BlitUn bu çektiklerine H• 

bep, bir mikroptur, Huan Bey •• 

- Aman, doktor, ıua! Mikrop 

içeride.. Duymaaınl 

Paıar ola Haaan Bey tek ba· 
ıın• yolda gidiyorken, karşıdan 
yalpa yuraraktan gelen aarhoıua 
blrl, kendiıtne hızla çarptı. Ha· 
aan Bey: 

- Oh, hal dedi. G6rmlyor 
muıun, be adam? 

Öteki, llkırdıyı geveleyerek, 
eevap verdi ı 

- Nasıl.. Gö •• G6rmUyorum? 
Hem görliyorum.. hem de.. çift •• 

a6rllyorum1 
Hatan Bey: 

- Hat Dedi. Öyle lae, ılmdl 
anladım: lkimlılo ara1ıodan geç• 
mek lıtedlnl 

Değlfiklik 
Pazarola Haaan Beyinde haıır 

bulunduğu bir mecliıte, tayyare 
plyangoıunun yılbaıı bUyUk lkra• 
miyealnl kazanup ta zengin olan 
blrlıinden bahıediliyordu. 

- Bu kadar senglnllk, onda 
biç bir değlıiklik yapmadı.. De· 

diler .• 
Haaan Bıyı 
- Hayırl DedL Yalnız kUfUr· 

lerlnln adı nnkte, cahilllğinln adı 
da te•azu oldu, o kadar! 

KORKULU RÜYA 
Muvafık bir haya 
Gemimi tutup ta, 
Sertellnce rtııılr, 
Liman bulamayıp 

eser diye, 
enılne ıaldım. 
döadllm gerlyr 

ortada kaldım. 

* Kudurmuı dalgalar 1ıemlyl aardı, 
Uzakta ne kara, ne ıtık Yardı, 
içerim yeiıten fena karardı, 
Umudumu keılp, 6yl• bunaldım. 

* Taaa, kayıu, beni uyutmuyordu, 
Bir aeı: .. Geçmlt · olal Bittim!., diyordu, 
Yüreğim korkudan tltiriyordu, 
RUzılra kapılmıı kuru bir daldım. .. 
Meğer bOllln buolar bir rDya lmiıl 
Gemi de, engin dı, bir hulY,a imlıl 
Benim bu 18rd110m ıey dUaya imitl 
Sonradan farkettlm de ibret aldım. 
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Badıklrde Muhakkak 
Bir Delbıe Var 

Yaza• r Hatice Hatip - ta- 13 • 8 - 931 

Define Mevzuu Değişmişti. Gençler, Bütün Spordan, Bil
hassa Deniz Sporlarından Bahsediyorlardı •• 

- Beabelll a... ..ıdt Wa· 
..... olacalr. .... Yalaa .. . 
tanlan1 U&lıa• ...... • ..... . 

tor KoatanUne mlltblt maka• .. 
..t •tmlf. Falrat •atllPalm-.ta. 
De.la de 161wrlpi• Llcialuı De 
tekrar Cbıy8Ql>ola Jul Oalrldar
da harp etmitler •• Bu defa l.Jclal
ua tuaaaile ıuiM, " peri ... 
o&.111., Derk• Kedalltla ffte. 
Romayı ita&,.,. Pa.,.a.ra t.k 
ederek eradu ••ldatml. par 
tabb Re.ada Blı._ uldebale 
ve banda K-..tam,e,I kur
muttur. 

- Peki Ucba._ • ol..Jt?" 
- Lfdniua mu? 
Ll..t ........... 
- Oım11: 
- Nalll ......... lıllb•ebett• 

mi 6lmlf? •• K..eutt.. Mir dlf
•lt de ldaa • ı#S.•ı ,..... 
kaçıp bir tarafa ...._ıp eall 
•"'adile mi tlllayad• ~mOt? 

Kadri Beyba baremi l.Jeiaa.e'•• 
alabetial pek .... ak ediyordu. 
1 A·'a pıt.ce; .. ohlllkp .._ .. ......... 

- Ôlmllf efendim .U,. tek
rula• o tlallmlf. 

- O balcle aalabmı bana 
naul ölmllt? 

aadoYlçlerla bapncla J•tb laaaD
lar tath, tatla koaqurorlar • 

Belaçula alabetea teaha •• 
acleta lot taraflarına doin uak
.... ak. lateJ• ,..ç1.... • ........ 
dikkati ıklerle bakarak m..ı 
olBak lltlıorlardı.. Deride deals 
.._.,.... llerlcle cleala kapkara 
Wr aqa•dü 8'W aanap 1Pcll-
7orcla: • Herk.. .... lçlatle ldl yalnıa ....................... ~. 
lab.I tla .. .-. bir adUlla hlr 
.... im otanallfl..... Kon..-. , ....... ....,...,.. 

Delllraala ..... panaaldarla 
obırclup • .,.... .... dlYl-
Jonha .... im ..... ı&derle 
ta o..,_, ta Uerlerdeld 8'7ah n 
lroc• .. • .U.1•tlla Wnye, deabe 
hala1ord& 

* • ,.. nu- Ablin F .... 
1ohmdald kltklade ••ilea .. 
aoYUe feYkallde ohallfbl. •-. 
••le latan..._ llltla lsibar .u .. 
lerl claYetlL •• 

Şlpb .. ki ~ bl1lk balo 
" ..taret prd .. partllerl lltiaa 
eclllecek olursa bu ıuYare, bu 1a1, 
lıtanbal kibar muhitinde verllea 
etle11eelerla •Jdılannclu biri ol
mqtu. Va anbakk•k ld .. t1a1 

clau bir Od .... devam edecektL 
Bltla dayetliler eğleniyorlardı. 

lllalk feYkallde, bDfe fevlralide, 
kadınlar blrlblrhaclu ıtb.el, erkek• 
I• blrlblrlnden temiz glylnmiıtL 
Ve eflea• lnıanlana içinde lft• 
orada, bahçedeki o tahta kanep .. 
Dla lizerlnd• iki kiti pembe tafta 
elblaeli urııın bir ıeaç imla. 
iri boylu, eımer bir d.Ukula 
.-.uılar, ıomurtmuflar, clu111-
rorlardı. 

Bu erkek All Vamıkta... V • 
hu ıenç laı da Klmranda. 

AH Vamık bir taaıodaa IOlll'• 

Kbaruaı 
- Aaaak tiyle plim ıb• 

bir .. , 1&1l•1ec•llmf 
Demlf, - harara ptlrmlt. 

bura1a ıetlrlp obaraca ela bir 
.. , ıl7lememlttL O.alaclenberl 
..-. otanp duruyordu. 

Sabn kelllen Klmraa J•ftP 
-- kolaaa dolrUDda. 

- Vamık. •• 
Dellkaala ba.... ona pYlrdL 
- Haal baaa bir 1e1 llyle-

recektlab? e.ra,. kadar ptlr-
clbab... Bir .. , 11,temedbab. •• 

Ddlb.. t:eYllP nrmedea 
ona bak&Jorda. Da ıtık6ta lçe
rlalnde ıuç kaz blraı aıluluaıt 
olarak dewam etU. 

( Arkau var) 

Tuvalete Karşı 
Mücadele Mi? 

[Baştırab 1 inci yüıde] yular, Ye ezllmft plrlnd pudra, 
itibula, yaılt ve çirkin kadınlar, baca kurumunu da ılrm• yerine 
bu cemiyetin dqmda kalacaklar- kullanabilirim. Kadınların, uj'Ur-
dır. Çtınkll onlar, koraalarından, larmda bu kadar fedaklrlıklara, 
Sat,ealerind-. ipi blçaldanmıt •orluldara katlandddan t•1lere 
roıtolar gibi tatıdıklan, ve çeılt dDtman olmalarına bilmem lmkia 
çeflt boyalarını allcliklerl takdirde •ar •dar? 
insan isine çıbml1acak hale gl- Muallim Necibe inat b6JI• 
rerler. Erkeklerin 1Drelderlne ıtr- bir cemiyet karmama laabetiae 
mek lçia, boyama •• tuYaletla kanidir ve bu kanaatini tu ı&zlerle 
yardımına mulıtaç olmi1ular da, mllclafaa ediyor: 
bir cemiyet lruramiyacak kadar - Tuvalet •• moda lptilha, 
azdırlar. bir çok içtimai mllvueneslzlikt .. 

Ben, Dlce İracludar blBrim ld. rln anuıdır. Ben; blr manto, bir 
.. ,._. Ylcatlerialn •kaletlnl, rop, battı bir ipekli çorap, bir 
kocalanadaa bDe bir m ıtbl kutu podra, Ye bir ılte koka 
ıfzlemlfler, Ye bunu yaparken, kavgaıı yllıllnden yılalm11 .Ueler 
ahte bir mabcubl1etl baban• bilirim. 
•tmftlerdlr. Bu misaller gBaterlr ki, kadın-

Oalana; bu cemiyete pme- lann erkeklen kar11 kullandaldan 
mek isJnd• birçok bahaneler moda ve tuYalet adla llWua 
bulahllecelderl muhakkakt. k• 
aa•tladeylml namlusu, umde ıonunda Jln• 

Bu itibarla, Moda Ye Tuvalet kendi ıliflalerine dlnllyor. 
Dtıtmanlan Cemiyeti d .. bpla içki Bunların hariclnd.. modanın 
DallHllları Cemiyeti sihl. lamr •• tuYaletia en tabi d .... m 
calanadaa haıka IJ• Wa..,.. enell mllhtac, malınm •• fakir 
caktar -.rami kadıalar, bir d9jil, birçok .. ı

Do1u111 . doktoru Mahmut Jetler kurabilecek kad• coldar. 
Atanıa ... BQen ....... -'-·k 

_ B..im, eliyor, cemlJetlerle Hem bu cemiyete ua ..... 
alikaa Joktar. Fakat eter llyle- lçia, ıfylam.,t. •lr.._eyl, lto-
dijmla ba cemlJetia ..-pları, yanmayı baıara11111aa IOllradu 
erbk lahtıncla pzeme1• karar ~rmelerin ıtrdlklerl maakara 
nrirlene. aralarıaa tinrlm. haH ı&rmek kafi 1 

Çbkl erkek elblaelerl, bdıa Ben o cemiyeti karanlar ar .. 
laYaletleriae nllpeten be• daha amda olıam iyi malzeme ile kiti 
pk, hem daha ucuz, hem de da· ..lyinmft. k&ttl bOrlamn• kiti 
ba cldcbdlr. Fakat ben, blyle •• ..,. 
bJr cemiyetin, bol ua balabllece- boyanmıı kadınlarda-. iki taaulnl 
jial lalç zaaaetmiyonamı Çnakl yakalar, lstanbal aokaklarmda 
kadınlarda moda ve tanlet ipti- teıhlr ederdim. Banu bir tecrtlbe 

- Naııl GlclDftlal bDmlro
rum. 

- Ôldftllal blllJon•• .. 
nasıl Gldtlftlnl nedea hlbnl1or
aunuı? 

llıı, tedavisi lmkin11z mlzmin bir etsialer: Ei•r ayna 6alnden ç .. 

C h 1 ti M •• d ı illet halini almıtbr. Ben, gıdala- kilme7en kadualar bile modaya e a e e uca e e nndaa kuıp ta pudra alanlar, tuvalete dftpnan olmaılar, t8•b• 
•anpl ........ ~ llmnp, el- •tm....,,._, "81 1a~cbj1m elbl-

- A hanımefenclfcltfm Uclaluıa. 
lldüğünU bllmü için ne mlvu
rih .. de ldWa olmak llmadır. 
O aıırdan bu uın lraclu lalı 
ln11n yapı aı ?.. Elbet de 
Liciniuı 6lmlftlr. 

- Hayret ettim ı Tarihi bg 
kadar iyi bllea alzla ılhl bir 
insan •• 

- Affecle...W. laaaımefencll 
amma bea tarlla WJm.., tarihi 
Handan Hanım bilir. 

- Siz.. Sla onu · Oalverslte 
arkadap dejil mfainlı ? 

- E•et 0DiYeraite arkada.
yım. Fakat •1111 fıknltenba tal .. 
beai defilb. Ben tıb•a çalı~ 
yorum. 

Herkea kahkahalarla ltll•rk•a 
Umi alnında bfrlkeD ter danele
rfni ıi iyardu. 

Elraz sonra ••na defltmitU. 
Spordan kon11fUlayorchL Oıman 
Feyzi ile Omer clenls 9P0rlan 
hakkında mlhalaaa eclforlardı. 
Klmran dalpııda. Oamaa Feyziala 
kendi evlerillde b•l-u•aclaa 
duyduğu ze•ld tamamile tatma81.11a 
lmkln yoktu. O ı•c•yl. ıahill. 
Handanın ıt1lal •• Uclaiuıa 
defiaeleriai dllflııllyorda. 
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T ath bir rlzılr ulyorda. 

Renkli kAğıt fenerler t.aftf hafif 
aalb.nıyordu. Glıel bir tanıo ça• 
lıyo.- , ipek elbiall ı•nç kadınlar
la , amoklnli zarif erkekler tara• 
ıanıu mermerleri Ye 10fanıa .PU
kel< ri üzerinde dua edlyorlarda. 

Bahçede bOylk ha•uıun etra• 
fınd.ıkl masalarda oturanlar ... 
Renkli kiğıt fenerlerin te•amfle 
aydanlntamadıtı tal'aflar •ruan
dakl babçeyollanada ka1boimak 
isteyenler pek çoktu. 

lçerdP. zenıln bir 
latınde 10juk etlerin,, 

QnliJe~ Her Thrafa Seyyar ~uallimler_k_~_d_•_k_ı_~_~_rl_~_d_u_da_k_b_o_ya_-~•-9_~_h~~-~-·-~_,_m_~_~_m_t~-

Göndererek Halkı Okutuyorlar Bir Anne Türk Kuşu 

Çblde .-.ı.ı. kartı blyllk bir mncadele açılmqtır. Şehir 
ıokalrlanada, rulmde ı6rc:ltlP.• tlbl iki tekerlekli arabalu dolat
makta •e her ldm laterıe banlan durdurup ~deki muaWmlerden 
okuma raıma atrenmektedlr. Çlnliler, cebaletl kaldırmak lçla tim· 
tlilk b_.a döa kutlrme bir wauta •• çare bulama-.lardlr. 

Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengl rı etmiıtir. 
19.n Tertip s. el K•tld• n •ıtaı nll dedir. 

IOyUk lkramiyı: 3 5 • O O O Liradw. 
AJllca : 15.000, 12.000, 10.000 •alalıc ilaoamlJe&.le 

( 20.000) liralık mllklfat nrdar ... 

r 

' 
~ .................................... . 
1 lemnbul Beledlv••I lllnlan 1 

F atib e,qdiyednden Ş.hrımlnl nablyulace aokakta dolaftap 
&&11.enk tutulu 1 adet merkebla tarilü ilbclaiİ lilbarea 8 .... 
urfmda uhtbf Çıkmachp tak~• caia \'L ~ l,f. ~ 

, l d • ( Baıtarab 1 iaci Jbd• ) Cinayet ıı ,, ı blauı ••yda•aıetırn.cektir. 
( Baprafı 1 mel Jilsde ) 

baıa Yermiıler •• bu çocvjma 
bur11a nerede• ıeldiğl muamma-
11m halle cahtmıtlar, Sabiha: 

- A... Bizim hizmetçi senet 
ı•çenlerde hutalanmıfb. Mutlaka 
oau bu dotarmut olacak, demittlr. 

Bu lpk lzerlae polla Seneli 
1alralamıt •e db de mlddelu· 
mumllll• Yermlftlr. Bir mubanl
rlmb din Senetle koautmaya 
manffak olmuıtur. Saf bir k6yltl 
kıı olu Senet 1a11cımıza c:iDa
r•tl t&Jl•c• aalatmııtın 

- itte bir cahillik yaptım. 
Bana cinneti maYakkate mi ıeldi, 
•• oldu. Çocuğu abtuhanede 
HSIİzçe doturdum. Ainlar içinde 
•vranı)ordum. Vtıcudumdan ca• 
m•• çekilir slbi oldujunu hi.-
11ttim. Ev ıahlblmden de korku· 
JOrdum. Elfme ıe;eD bir tülbent
le çocutun .,.tazuaı boidum, 
ı&ttlrdllm çam..., 8epetlll• atbm. 
Sabibaaın 7amndakl An• onu 
ıepette bulmuf. Şlmcli 1akal•dılar. 
Çocup Htlleyln adlı blriaindea 
almqb& O, timdi aıkere a,lttl. 
Eter çocuk yaıaıayclı. Beni de 
blzmetçWktea koY1Dayacaldarcb. 
Kusum Bayım.. Beai timdi bıra• 
kacaklar mı derala. Çocuk k11 
çocuta ldL Oa ti• enel dotqı
dum. 

M8ddelumum11ik, bo,auda lrır
mazı bir tlll bulaaan çocajıın 
ceacllni Morıa ıısndermit Ye 
aaa11aı da Y ediDci Mlıtaali• 
•ererek tıYklf karan aİmıtbr. 

SoYyet tayıarecllerl evvelki 
alqam ıehrlmlzde DÇUf tecrlbe
lerl yapmıılar, binlerce UÇUf me
rakhıı ve halk bu uçqlan •1· 
retmiftir. Uçaılar eınannda pa
rqltle ablma tecrlbelerl de 
yapılmq Ye muYaffald,etle netice 
•••lttır. 

Daha ıimdiden .. Tllrlc Ka..,, 
kulObDne b11t lçla mllracaat 
edenler vardır. Altmorda çor 
kulObtlne menıup birçok pa~ler 
••Tllrk Kotu,, 01HI olmak lzere 
alikaclarlara mBracaatta bulm
muflardır. ............................ .. .. 

( Toplanblar, DaveUer J 
Askerlik Daveti 

ihtiyat ZabitHğine Ayrı
lanlar Çağnbyorlar 

Be9lldat a.kerllk .. besladen 
lıatırat zabit 1eti.-ek lıue lınıa 

laiımete a7rahaı1 olaa e&a.W.a 
tam ehliyetnameDler bir Eylül m .. ,._.. .... .,. .. _.u-
&er 1 Tetr~iual 935 de olbaptald 
emrine teYlikaa lhti1at Zt blt mekte
lrin nTkedlheelderinden e~liyet. 
aımelerial fi•tllclea müraeaatla 
ka7ıt ett:raelerl ve bu filli 
eltH,.tn.W.t olaa!ama HYkedllo 
m.k ...,. meıütr taılWerde 1ube1e 
mlıacaatlan illa olanu. 

, Tepebafl 
....... f •• BeWiJ• bahçeıinde 

••Y,•--'--• Per,..ber Cuma C. 
.. ' ......... - aalreal, Paur 

,.., akıamlan 
aaat 21 de 

DEL 1 
DOLU 

17 A .. alea Cumar • al 
aqaaa Deli Del-ua 
ıR 1 • defuı " 

6plrblerl 
Babalı, lataabul. Şlfll7e tramHJ warcllr. 

Satılık StlUG. inekler Ve Hayvanlar 
Bofaalçlad., BIJlkden'de. Bil..ıkçl flf*lillact.ld Yir.ı,. J~ altlQ laek 

~.l!uab il• berslr ve ta~.·~L~da w.Jt -- ff!r••k ıc·a 
llftllle •• ,...,... ltla ıcaw.,...... iiiaii R ... u.,, .. .., .... ....ıu1. 



ıs Ata•tOI SON roıTA ,[ ___________________________________________ ... 
AN 1 SA TANATI c··cERKE 

( ltar ıvrl ı tarllll ) N.011a 
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alit Paşanın 
Sözler, a • 

sır 

Hakikaten, akıam gUn batar· 
ken, (Bejen) e girilmlı. Fakat, 
gUndllzkU taliin tebec;allm ve 
ümitleri, birdenbire eriyivermişti. 
ÇUnltU, Halit Paıanın yUzUnU 
gören köylüler, yüzlerini ekfit· 
mitlerdi. Ve onun bUtün köylüye 
karfı ıöylodiğl : 

- Burada karargah kuraca• 
ğız. KöylUlori toplayacağız. As· 
kerle blrleıerek dUımana basa· 
cağıı. lzmlrl kurtaracağız. 

S6ılerl do hJç kimsenin hoıu• 
na gltmamlıti. KöylUlar arasında 
evnlA kulaktan kulağa bir fıaılb 
aeçmlf, liODra : 

- Paıa, Paıa r •• Artık o aUn• 
lor ıeçtl. Baıımıza D49 geldi lae 
aenln albl adamların yliıllnden 
ıeldi. Arkadaılaranı alıp derhal 
köyU terketmeısen lıin ıonu fe. 
naya verır. 

Diye bu acı aeı, heyetin bll· 
tOn Umi t ve bul yaları üzerine da· 
yanılmaı bir darbe lndirmlıtl. 

Bu sert ve kat't hitap kartı• 
ıında Halit Paıa, adeta sallanmıı; 
tutunacak bir yer arıyormuı gibi, 
iki tarafına bakmıştı. Ve ıonra 
g6zll, biraz ileride eşinen atına 

kayarak ayağa kalkmıı ; 
- Ben gidiyorum. 
Diye mırıldanmıştı. 

göremeyen bu dört kitlllk kafile 
norey gidecekti? Artık )&pıla• 

cak bir eey versa; hayvanların 
zeka ve ferasetine tAbJ olmak· 
tan ibaretti. 

Hassas hayvanlar, biraz sonra 
kafileyi ıelaruete çıkarmışlardı. 
Uzaktan HSpekler havlamaya 
başlamış; nlhayet hayvanlar, gUn· 
dUz uğranılan (Kuyucak) köyUnUn 
içine dalmıştı. Gündüz bu köyde 
görülen izzet ve ikram ile, ıimdl 
bu karanlık gecede ıımsıkı ka· 
panmıı kapılar karııııoda, her 
taraftan hücum eden k8pekler 
arasında garip bir teı.at vardı. 

GOç hal ile muhtarın kapııı açtı• 
rılmıı ; ıırsiklam kesilen yolcular, 
kendilerini atmıilı. I 

Muhtar, yolcuları pek ıoğuk 
kartılamıt; blSyle nazik bir ıa· 
manda kulakları klrfıt• olan köy· 
IUler de, evlerinden fırlayarak 
misafirlerin bulunduğu evin etra· 
fını almıştı. Muhtar, akh baıında 
bir adamdı. Yolcuların, lDlitkUl 
bir vaıiyette kaldıklarını anla· 
mıştı. Birkaç ıual &orup ta, hele, 
Halit Paıanın savuıtuğunu 6ğre• 
nlr öğrenmez, arhk baklayı ai· 
zından çıkarmıı : 

- Efendiler 1.. AnJaıılan siz, 
bu Halit Paıanın ne olduğunu 

bilmiyorsunuz. Bu edam, geçen 
d6rt harp aeneslnde hUkfımete 

Söylediği 
ap ıştı .. 
dayanmış, bu civardaki lc6ylllltrln 
hawlarına ateı yaidırmııb. Zavallı 
blzleri hükflmet korkutile aındır· 
mış; marımızı, mUlkUmUıll zap
tetmlttL Devir dönüp te ittihat• 
çdar ortndan kalkar kalkmaz bu 
adam da bir deliğe slnmlı; namı, 
nlıanı ıilinmftti. Biz bugün onu 
g6rUr g8rmeı, birdenbire ıaşırdık. 
Gene ittihatçılar hükiimeti ole 
aldılar sandık. Onun için emirle· 
rlne kartı ıeı çıkarmadık. 
Fakat aiz buradan uzaklaıır 
uıaklaımaz, hakikatı anladık. 
HattA, atlılar koıturup bir pusu 
kurdurarak hepinizi haklaya
caktık. Sonra; dlıftndlk, tatın
dık; Belene atb yolladık. iti. 
onlara bıraktık. GarllnUyor ki 
ıiz, iyi adamlar1m)1. Eğer 
burada memlekete kartı iyi bir 
it yapmak fstfyoraanıı, adam kıt• 
lıA"ına kıran girmedi. Çok ,nkür 
Türk milleti arasıada ne namuılu 
babayiğitler var. K6y0n0, yurdu· 
nu dllşmana teslim etmeyi kim 
ister. ÔnUmOze, emniyet ettiği· 
mlz bir adam dDıatlıı; hepimiz 
canla, batla çalııırı1. 

Demişti. Kazım ve Bekir Sami 
Beyler; arbk hakikat! öğrenmir 

ler; bu temiz yllrekll k6y muhta· 
nnın bu riyasız ıözlerl karıısında 
daha ııamlml bir Omit hluetmif
lerdJ. 

(Arkaıı Yar) Bu aldanıı karıısında, heyet 
de ıaıarmıfb. K6ylliler, derhal 
da~ılmıı; ortada ıöz söylenecek, 
ikna edilecek hiç kimH kalma· 
mııta. Bazıları da uıaklarda top
lanarak tehdltklr bir •auyet al
mıılardı. 

Belediye Havadan Mil
yonlar Kazana bilir 

Artık burada, en kDç&k bir 
lı görmeye lmkln olmadığı tama· 
mile anlaıılmııb. Yapılacak bir 
lı •araa, • henüz Hbebl anlatıla• 
mıyan • bu öfkeli köylülerin ara• 
ıındaa bir an evvel uzaklaımaktı. 

Ortalık tamamen kararmııtı. 
Kafile, yine o ainıl yağmurun 

altında; bOtOn Umitlerl kmlmıı 
meyuı ve mUtee11lr bir halde 
avdete başlamııta. Dün geceki 
tlmitll yolculuğun hiçbir maddi 
ııtırap bi&1ettirmedlğl yollar, şim· 
dl dayanılmaz bir lıkence halini 
aJmııtı. 

Kafile, derin bir ııe1S1zllk için• 
de yola davam etmekte idi. Vazl• 
yet o kadar acı idi ki, ne Kizım 
Bey ve ne de Bekir Sami Bey; 
Halit Paıadan izahat almaya bile 
IDzum görmemiılerdl. Halit Paıa; 
atının UıtUnde baıını eymİf, bUtlln 
o karanlıklar içinde ae11iz bir 
heyull gibi kafilenin arkasından 
gelmekte idi. Aradan böylece bir 
aaat geçmiıtl. Btitlln o ıeuizUk 
içinde birdenbire bir hay•anın kar· 
nına çarpan 6zcngl 11eılerl ltitilmiıtl. 
Halit Paıanın hay•anı birdenbire 
ıahlanmıı yaralı ejder gibi ka• 
ranlıklara dalmııtı. Adamlarının 
mahmuzladıtı haywanlarda, nal, 
larım ıakırdata ıakırdata kafile· 
den uzaldaımııb. 

Şu anda bu zifiri karanlık 
içinde dört kiti kalmııtı. Bunların 
lklıi, atlar üzerinde bulunan Ki
ı.ım Beyle Bekir Sami Beydi. 
Diğerleri de • öküz arabaaında 
bulunan • yaver SalAhattin ve 
Fethi Beylerdi. 

Şimdi; yol bilmeyen, hatta 
baatıkları yerleri bile llyıkile 

t Baıtarafı 1 inci yCzde) 
blna1ına 1ablp olamamaaıdar. Bu 
mahrumiyetin de mlldafaası ya• 
pılırken paraarzlık ve pllnıızlık 
ileri ıllrUIUyor. 

- Paramız yok, daha ıehrln 
planı yapılmadı deniliyor. Parayı 
bir kenara koyalım. Fakat plin 
lizerlnde durulamıyacak kadar 
basit bir ıeydfr, hiçbir mimar, 
hiçbir aklı eren lnıan Şehir 

tiyatrosu ilin Taksimdeki CUm· 
huriyet meydanından baıka bir 
yer dUtUuemez. 

Bir aralık iıitmlıtlk ki Tak· 
ılmdekl CDmhuriyet meydanında 
AtatllrkUn heykeline muhteıem 
bir kol teıkll edecek muazzam 
ve ulusal bir tiyatro binuı yapı· 
lacakhr, bu dU1UnU1Un sonu gel· 
medL Ben bu pek ;yerinde dUıU· 
nUıün ıonunu merak eltim. Sor• 
dum, soruıturdum ve ıunu öğ· 

rendim: 
Taksimdeki araziye aahlp olan 

bu Uluaal tiyatroyu yapmak için 
lazım olan araziyi belediyeye ver
mek için aklın ve hayalin kabul 
edemiyeceğl kadar çok bir para 

iıtemiı, yUkaek bir rakkam gö .. 
termit, bu durum önünde zavallı 

belediye de iıter latemez dUşU• 

nUşUnden va:ı. seçmlf, geri çe• 
kilmiş. 

Halbuki Takaim meydanında 
bHyle muhteıem bir tiyatro bina• 
sı kurmıya yetecek ve hattı 
artacak bir arazi Yardır, bu arazinin 
sahibide belediyedir. 

- Bellye bu malın sahibi ol· 
duiunu bilmiyor mu ?I 

- Bilmez olur mu 1 Biliyor, 

bahıottitf m arazi yeni keşf eclJI• 
mlş bir dünya parçaaı değil ki, 
berkealn a6zl1 6nUnde duran ve 
bugDn maaleıef Cllmhurlyet mey• 
danıa durumuna yaraımıyacak 
bir binayı üzerinde tqıyan bir 
yerdir, Taksim ıu depolannın 
kapladığı yer. 

- GUzel dDıUnUı amma, ıu 
depolarını ne yapalım ? 

Buton beyoglunun su ihtiyacına 
oalar temin odlyor, onlar kaldı· 
rılırsa yaloız Beyotlu değil, B .. 
yoğlu febekeslne bağlı olan hll· 
tDn mahalleler ıuıuı kalır, 

- Su depolarını kaldırmayı 
kim teklif etti. Onlar yine yerinde 
duracak. 

- Tiyatro blnaaı nereye 
yapılacak? 

....ı. Su depolarının olduğu yere. 
- Anlıyamadım doğruıu ? 
- Ne var anlamıyacak, ıa 

depolarını topraA"ın alboa, zemine 
olacağız. 

- Hımmm .•• 
- Hım ya!.. Depolar zemine 

alınınca bir milyon liraya yakın · 
bir kıymette bUyUk bir aaha 
boı kalacak, Ye ıehlr tlyat· 
roıunun kurulması için ihtiyaç 
aörUlen arsR meydana çıkmıt 
olacaktır. 

- Toprak, arA bulundu, GU· 
ıeL Ya parayı ne yapalım. Bina· 
yı kurmak için para nerede? 

- Evet. Bu dUıttnmeye değer 
bir me&ele. Para nerede. Bea 
parayı da buldum, timdi bak iki 
aöznm. Stırpagop mezarlığı Be
lediyeye geçti •.• 

Bu konuıma Noter dalreıinde 
oluyor, IAfın •• tath yerlllde m .. 

Sayfa 9 

Sultanahmıtte yapılan hafriyatta derinlere inilirken 

lstanbulun Altı Eşilirken 

Edirnekapıda iskeletli Bi .. 
zans Lihitleri Bulundu 

Sultanahmette De Bizans Sarayının 
Mermer Taıları Meydana Çıkıyor 
Bu aylar, Arkeol~r için 

araıtırma menlml oldup itin 
ecnebi profea&rlH ıelarln iki Hm

tlnde toprak albndakl uaıbrma• 
larına deYam ediyorlar. Gerek 
Edirnekapıdakl Kemankeı Muı• 
tafapap camlhıdc araıtırma ya• 
pan lıvlçrell ilim Şaymand'ı , 
gerekee Saltanahmette Araıta ıo
kağında kazıya devam eden lngf· 
llz bilgini Bakıter'Jn bu sene 
tallhlul çok yaver altmlıUr. 
lkiıi de Bizans tarihini aydınlatan 
mühim eserler bulmufludır. 

Karamuıtafap~ıa camilnln bir 
kaç defa yanan ankaıı altında 
yedi kubbe l:iulunmuıtur. Bu 
kubbe! r, t pelerl delinerek içine 
girilmlt ve bir kısmının toprakları 
tamamen boıatılmııhr. Minarenin 
tem önlindeki kOçlk kubb•nİD 
zemininde sıra ile Oç Bizans IAhti 
bulunmuş, bunların içlerinde öln 
kemikleri çıkmııtır. Bunların ara· 
ıında aağlam kalan bir da baş 
vardır. Duvarlardaki .Usler ve 
yazılar ıı•alar ü.ttln• yapılmıtbr. 
Burada mozaylk bulunmamııtar. 
Mezarların içinde Ye duvarlarda 
kıymetli baıka hlçblr ıey kal· 
mamıitır. l.ihitlerlo cami yapıl· 
madan evvel araıtırıldığı ve 
içindeki kıymetli ıeylerin vaktile 
aıırıldığı tahmin edilmektedir. 

Duvarlardan birisinde yarım 
bir resim ve baıka yerlerinde de 
aıva üstüne Yunanca harflerler 
~zılmıt iki levha bulunmuıtur. 
Bu katların alhna da inllen bir 
delik açılmıfbr. Profeaör dOn ilk 
araştırmasına nihayet vermiıtlr. 
Çıkan yazılardan buradaki tezyi· 
nalı (Yuvanidiı) ve Uosef) adh 
iki 1an'atklnn yaphğı anlatıl
maktadır. Bir yerde de Danyal 
Peygamberin halka na1ihat ettiği-................... -................ -..... ·-·····-· ...... 
murlar gelip bir ıey danışmak 
için ı6zümUzU keıiyorlardı, bu 
noktada da bir dalc~lo geldi, ye 

bir vaılyetnamenio oa11I yar.ıla· 
bllecğlni aordu. 

Benim diyen adamın aklının 
ermiyeceği bu iti baıarmak için 
Galip BiogölUn maaaınndan 
ayrılmaaı icap etU, lihmız yine 
yarıda kalmııtı. 

Bir sigara yaktım, beklemiye 
başladım. Vaıiyetnameaini yaıdı· 
ran vatandaıı görmek, vn&yet 
ettiği emellerini öğrenebilmek 
merakı da beni yakmıya baıla· 
lamıftı, gaıetecilik tabiati her 
ıeyi öğrenmek illetidir. Ben 
ılmdi bu yani merak peıinde 
koımıya baıladım •e kısa bir 
zaman için meuoumu unuttum. 

Salt Keeler 

ı.·~~~ 

Edirnekapıda yur altının kaııldıktao 
ı:mrski manzaıaıı 

nl glSsteren resimler görlllmOıtnr. 
Sultanahmette Arasta soka• 

ğındaki kazıya da ehemmiyetle 
devam edilmektedir. DUn buradıt 
BizaDI denine ait bazı bay• 
van iskeletleri bulunmuıtur. 
Bunlar Antropoloji müzeıine 
gönderilecektir. 

Bunlardan baıka imparatorun 
harem dairesine alt iki bUyDk 
taı da çıkmıştır. Saray mozaylk
lerini ikiye bölen kemerli dük· 
kanların dna yıkılmuına ba§lan· 
mııtır. Burada Oımanlı devrine 
ait yeralh bir mahzen de bulun• 
muıtur. Kazı ikinci ıokağa kadar 
ilerlemiıtir. Bu saha tamamen 
açıldıktan sonra çok 6nemli ne
ticeler elde edi ine bu bfoaların 
iıtimlak iıl o vakit mevıuubobs 
olacaktir. Profesör daha çok 
mühim lzerlerin ortaya çıkacatı 
kanaatini beslemektedir. .. ...... __ ......... ·--·-···---···-·······--···-

Baylar ; Gençler 
Tekaa7t prHarntlflerl her ecı.arı :d• 

(l) (S) Ye (6) lık portakal renkli ı.arflardn ela 
•ahlar. 

------------· -
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ıo Sayfa 

Adende Hükümdarlık Yapmak, Hadım 
Süleymana Pek Aykırı Geliyordu .• 

~I 
'l ~ 

Saf er Reis kolanu yanlamasina uzatmıı ve Toramanla AmtrlD araıinı 
oılikt•n bir ee\ çekmlıti. 

Hadım SOleyman gilnrtede bu 
ı•llti gözlOyordu, belll bellralı gCl• 
lllm.Oyordu. Kendi gemileri yanında 
irice bir rumrutu andıraa, yahut 
ıtıktn dalgalar 6n0nde bir tuta• kö
pGl6 benzl7en bu kayıklarla Adende 
hOkQmdarhk yapmak, kızıl dtnlıln 

atzını elinde tutmak ktadlne pek 
aykm geliyordu. Oaun daıonoıone 
ıör• dıaln dalsra, onlara rtııııb, 
datlara aulaa yakııık alırdı. Denizde 
k6pClk, oYada duraunluk datda taYfan, 

~ezin boypoı takınması, endamlı sı8-
rftnmul gibi hem gUIOn~, hem acıklı 
bir v~ydl. Aden lıUkUmdarı da bu 
durumda görGnilyordu. 

Zanbuklar lıaıtardeye raklaıırkH 
Kayguıuz Yaıar, Hadım •ealrla ya• 
aına aokuldu, kulatına f111ld~dıı 

- lıte, dedi, Aden kl!lul ayF.tıaa 
ıeliyor, onu yakıılamak 1tnln elinde 1 

SOlıyman Pıııanın gözlerinde bir 
hoınutsuzluk bilirdi, dudaklarında 

bir iğrentı dolaıtı: 
- Anlamadım kaygueuı. Bua 

Aden emlrlni hapis etmtkllthnlml 
ıöylemek istiyorsun? 

- Ben emir, memlr tanımıyorum 
ye görmlyorum. Aden kalulnl ayeti 
na kadar atızU!Up gelmlı g8r0yorum. 
Onu tıpıı tıpıf yine yerine dönmek• 
te ıerbutml bırakmalı? 

- Ben konuğuma kem gözle ba
kamam, onu incitemem. Kaleyl böyle 
kötU bir düzenle bana aldırmak iıtl-
1orsan yazık 1ana. 

Kayguıuı Yaıar gü1Um1tdf, biraz 
daha ıokuldu, uıı:un uıun f111ldadı: 

- Dnletli V eılr. Ben Aden kale
ıhıi kolnylıkla ele geçlrlrlı dtrktn ne 
dediA'iml bilerek konuıuyordum. Şu 
herifi buraya gelmeye ıorlarken dı• 

itin sonunu inceden lace heuplamıf 
idim. Behram Beye gDlerylı bile 
röstermeyın bu Porteklı köleıl 
ıultan, ıörlyonun ki, koıarak buraya 
reliyor. Onu koıturan, aeala ayatına 
ıetiren beDlm. Herifi• ıtri dlSndGrlll· 
memuinl lıtiyorum bunu gerekil 
buluyorum demektir. Nitekim biras 
ıonra ltD de benim ıibl davrana• 
eakııa. ÇClnkll bu gelen adamın 
batıılanmas bir ıuç leledij"lnl anlaya• 
eakıın, kendbini ctıı:alandıracaksın. 
Konuk baıka, ıuçlu baıka. lıte Aden 
kaleal avucundadır, deylıJmin 1tbebl 
budur paıam. 

Hadım Vezir, bir bllmeee tlbl 
anlatılmaa ılSrUneD bu ılSıltrln fçyO· 
sana açmak, aydınlatmak lllerken 
ıambuklar da baıtardeye yanaımııtı, 
Emir haırttltrl ip merdivenden tar• 
•ıntılı adımlarla gemiye ylk1tliyordu. 
B•ndan BtGrG Sllleyman Paıanın dilefl 
atıında kaldı, rerlnden fırlamıya 

ıahıarak a:rata kalktı, Adea Sultanını 
kuıılamıya koıtu. 

Onu• koıma11 iri bir topua kol 
kuvntllt lumıldatılmaııadakl belirti• 
•ueketl aodırayorclu. Bu Hbepl• 

mleaflrlnl merdlnn batında karııla· 
1amidı, ancak kamara atzında 
atllmlayablldL Bu, blraı da dOıUnQle· 
rek yapılan bir 1recikl1tL Oımanlı 

amlr•lı, · Aden ıultanını nihayet ka• 
mara kapıeında lcarıılayablllrdl. Fakat 
bu tetrlfat inceliğini Sultan bazrttl .. 
rlae yutturmak 19\n Hadım nılriD 
kotar 1rlbl, tellt eder gibi gl>rOnmt1l 
lbllrler dll•meal gerekti. Bunu da 
ustalıkla yaptı, herife tatlı dllltt 
döktG n lıamaraya aötOrda. 

SOltyman paıanın kaf uında Kay• 
gusuı Yatarln ılSılerl dlJnOp duruyor• 
du. Öaco ıu herifle Adınla TOrklere 
1atalma11, yahut o Ulkede TOrk hlma• 
yulı:ıln kurulması için pazarhfa glrlf
mık fikrhıl ta117ordu. Bol para Ue, 
bol valtlt bu iti baıaracatını da 
umuyordu. Çünldl Porteklıllltrt bel 
bağlayan, Adta lhnaalarnu o dnlet 
gemllerl için aıııür bir 11tınak yap
mıo olan Emirln Türkleri frenklarden 
Oıtln tutacatını ye PorteklzlUerden 
el çekip keadlılae el uıı:ataoatını 

oranlı7ordu. A7al zamanda bu adamı 
korkutabllecıQ'inl de &lhnlnden geçi• 
rlyordu. Paraaın yapamadığını sert 
dilin baıaracatnadan ıOphui yoktu. 
Bunun lcl• d• donanmadan 16ıteri1 
topları atbrmayı, Yealçerilerl rUvtr· 
telere sıralayıp bir gözdatı Yermeyi 
taurlıyordu. 

L&kin Kayguıuı Yaıarın ılblerl 
bGtOn b• dOtGnctltrl alttllt etmiıtl. 
Şimdi, klndine konuk l'elea n ken• 
dlılle derin derin konuıufmak llıım• 
relen bu adamı• lıleditl ıuçıt araı
tırmaktan geri "alamıyordu. Bu ıuc 
icaba ne olabilirdi?.. Hadim nıir 
kafaetaı alabildlQ'ine rorladığ'ı halde 
bunu bir tOrlD k11tiremiyor;lu, Kayıu
surun yalaa Yeya manuız aözltr alSy• 
lemeyecetlnı inan taı·dıj'ı için kafa-
11nı da bu araıtırmadan yazw•ıire•I• 
yordu. Emir fit konuımaaı biras 
karııık oluyordu. 

fak at Em irin durumu da tuhaftı, 
o, çoktan beri M11ır'da buluamak 
dolayıslle 1G11l arapça koautan Sate7-
man Paıanın bOtlln ı8zlttiae kıaa 

karıılaklar nrlyordu n ara ııra bu 
karııhklar aykırı dtııDyordu. Hadım 
vezir, keadi dllıDnoeltrinln karıııklıtı 
yClıOnden ilkin bu aykıra karıılıkları 
Hçemedl, blras ıonra farkında oldu 
.. rllıll açıldı. 

''Naaıl, Olkenizde bolluk Yar mı, 
alıınrif yolunda 1rldlyor mu,, ıibl' 
bir ıoruya "haYalar hap böyle aıcak. 
tır,, rlbl uyr•nauıı: lurıılıkJar •aren 
EmlrlD aatır mı, yok1a alık mı oldu· 
j'uau anlamak lıteyen Hadım Ytzir, 
seki rlSzltrinl kırpııtıra kırpııtıra onu 
ılımaye koyulmuıtu. Bu baltıı, kar-
111ındakl adamın dellmıl bir durum 
taııdıtını kendlılne anlattı. Htrlfla 
rlılerl fırıl fırıl dönlyordu. Kamarada 
birini arıyormuı ribi aata tola dönüp 
duru1ordu. 

( Arkuı T&r) 

SON P O STA 

• Son Posta • 
lııtanbul ıelir n para 

BORSASI 
12 - 8 - 1935 

TUrk Devlet Borçları 
Vra Lira 

%7,S T.B. ııs,ıo il %~Haıı:lne8. &7,75 
U 7,11 T. B. il 211,35 Dahllt lıtlkra• 9~,25 

'' 7,1 T. B. ili 26,71 

Devlet Demiryoller1 Borçları 
Lira Lira 

Erranl 95,00 il Anadolu MO. 46,65 
SıYaıErzuru• 96,00 A. H. O/o 60 26,00 
Aİtıdolulnll 45,80 ,. H. 9i 100 42,75 

So•yetoler Eshamı 

lı. 1. MU. 
,, ,, Hl. 
• ., Name 
MerkeıB. O 

Lira 
90 lat. TraınnJ 

9,50 Bomoatl 
9,50 Terl&oı 

58,2' A, Çlmente 

Lira 
26,50 
8,00 

u,so 
l0,6S 

laterlla 
P. Fraarı 

Çekler 
Krı. 

&:u,oo il Liret 
U,03 Dolar 

1 T. L. tıln 
9,71'.10 1 

0,7970 

Nakit 

10 F.Franrı 
1 Dolar 
ı lıterlla 

20 Liret 

Kr .. 
168,50 
U6,00 
6ll 
lt4 

Bor•a 
L K. 

Kredi Fonalye 
1186 HHll J 26;00 
1901 " 87;'0 
1'11 " 8450 

1 Mark 
20 Drahmi 
20 Len 
20 Le1 

Dıtınde 

Krf. ,. 
14,00 
24 
14,IO 

LK. 
Mllbadll Boa. 72 
a.,,ı. ,, ı1,2s 

Altan 9,29 
Meoldlye 13,00 

Parla Borsası 
F. Fr. 

•le 7,5T. borou 31 l 
lıtertla 74,96 il 

Dolar 
Oı. Banka11 

.. ''· 11,10 
211,51) 

.....................................•........................ 
3000 Lira 
Nereye Gitti ? 

Sarraf Ali Bahtiyar Tokat· 
lıyan Otelinin iddialarına 

Cevap Veriyor 
Tokatbyan otelinde bir oda 

klralsyan Balıkesirli aarraf Ali 
Bahtlrar adında bir ı:at poli11 
giderek otelde Uç bin liraaıaın 
çalındığını blldlrmiıtlr. Buna karıı 
otel ldareal, otelde para çalınmadı· 
ğını, bunun sarraf AIIJ tarafından 
tehenUr neticesi a1ılııı olarak or• 
taya atıldıtını öne sUrmUıtU, Bu· 
nun Uzerlne sarraf Ali Bahtıyar 
gazetemlı:e aelerek ıunlan ıöy· 
lemlıtlr. 

" - Ben Tokathyana geçen 
Pazartesi gUnU gidip iki gece 
kalacatımı Y• bekAr olduA'umu 
ılSyllyerek imzam altında beyan· 
name yerdim. Farzımuhal ben 
yabancı bir kadın n. otele gltmit 
olaam bile ıahsımı, bana alt olan 
odaya ılrmekten menedemezlerdl. 
Halbuki beni odama koymadılar. 
Esasen iki gUn için tuttuğum oda 
hııberim olmaksızın açılmış, eşya• 
)arım baıka yere kaldırılmıı, 
bunu pollı de tesblt etmiıtir. 
Otel idaresinin bunun aksine söy· 
ledlği ılSı:ler hakikatten uzaktır. 
Yanımdaki eıyaların bir kat 
elbiseden ibaret olmadığını da 
Gtiney palb oteli müstahdemleri 
de biliyorlar. 
Zabıta tahklkatlle sabit olmuıtur 

ki ben ikinci gece otele gelince, 
elimden anahtarı almıtlar, beni 
odaya koymamıılardır. Zaten hiç 
hakları olmadıtı halde bana aft 
odayı da açarak eıyalarımı baıka 
yere nakletmlılerdlr. Beni otele 
getiren ıofGr ve kendilerinin 
çağırdıklara poliı, yanımda ya
bancı bir kadın olmadığını ıöyle· 
dikleri halde otel 1ahibinln 
aksi iddiada buluouiiınun ne ka· 
dar garip oldutu meydandadır. 

Ha1ılı yanımda bulunan 3 bin 
liranın 11rl numaraları tHblt edil· 
mit olma1lle beraber bu paranın 
yanımda olduğunu, ne ıuretle ve 
kimden alındığı malüm bulunduğu 
gibi keyfiyet ıahltlerle de lıbat 
oluaacatına ve Uç bin liradan 
daha fazla para taııyan kimseler 
den oldutum dahi kendilerince 
de anlaıılclı§'ına göre bakikatı 
tebdil ile 3 bin liralık ılrkat 
olmadıtından Ye yanımda kadın 
bulunduiundan Ye ıalreden bab
ılle bDtOn her ı•yln hakikatini 
dettıtiren we bu ıuetle 111ete
J• mektup yazan otel ıahlblnin 
ıu hareketi çok ıarlptlr. 

Ağuıtcıı 13 

Spor: 

Gelecek Yıl Balkan Ku
pası açl rına Gireceğiz 
Yugoslavya İle Bulgar Federasyonları 

Arasında ihtilaf Çıktı 
Sofya, 12 ( Ôzol ) - Balkan 

kupası maçlarını Yugoslavya 
kazandığı halde, kupanın kimin 
tarafından kazanıldığı, Yugoslav 
ve Bulgar federasyonları arasında 
karara batlanamamııtır. 

Balkan genel federasyonu 
kupanın kime alt olduğunun tayini 
için BulgarJarla Yugoılavlar ara· 
ıında yenlden bir maç yapılmasını 
veya Balkan kupaaı maçlarına 
iştirak eden memleketler murah· 
haalarının toplanarak buna karar 
vermesini dUıUnmektedlrler. 

Gazete, bu lçtlmaın da çok 
pahalıya mal olacağından bu 
kupa anlaıamamazlıtı yOıUn· 
den YuıoalaTlar, aelıcek yal 
BUkreıte yapılacak Balkan ku· 
paaı maçlarına lttirak etmemeye 
karar Ttrmitlerdir. Bllkreş maç• 
larında Yugoılavyanın yerini Tür• 
kiye dolduracaktır. Balkan feda• 
raayonundan, gelecek 936 yılında 
BUkreıtekl Balkan kupaıı maç
larına ııtirak edeceğine dair 
TOrkiyeden mektup almııtır: Bu 
aebeple ~nUmUı:dekl yıl Bllkreı· 
teki Balkan kupası maçlarına 
TUrklye, Romanya, Yunanlıtan 
ye Bulgaristan lıtltık etmlt ola• 
caklardır. 
Amerlkah atletler Avrupada 

Amerikanın bu aene Avrupa• 
ya bUyUk bir turn~ lçln yolladıtı 
atletik tim, Pazar gOntl ilk mD• 

ıabakasını Parlste meşhur Ko• 
Jomb ıtadyomunda yaptı.. Ame
rikalıların iştirak ettlAI bu mil· 
aabakalarda ltalyanın Uç maruf 
atleti de bulunmuıtur. 

Amerikanın en mııhur atleti 
zenci Pik ok ytıı metroyu 10,6 da 
koımuı, ayni atlet uzun atlamayı 
7,84 atlayarak kazanmııtır. 

Amerikalı Fuka 4UO metroyu 
48.2 gibi gUıel bir ıamanda 
koşmuıtur. 800 metroyu ltalyan 
Lanıd 1. 53.4 de kazanmıı bu mU· 
1&bakada Fransaılar lkincL Ama• 
rlkalılar UçUncU olmuılardır. 

1500 metro bavtan nihayete 
kadar heyecanla takip edilmiıtlr, 
Bu müsabakada 932 Loı Anceloı 
olimpiyadı galibi ltalyan Bekall 
de lıtlrak etmişti. Y arııı Ameri· 
kalı Brayt 3,56,6 ile kaı:anmıı, 
Franıız koıucuau ikinci, olimpl· 
yat blrlnclıi de UçüncU olmuıtur. 

5000 metroyu Franııı: Roıar 
14.58. dakikada koımuı, Ameri· 
kah Mak Kuloskey ikinci ol-
muıtur. 

11 O metre meaafede Amerf· 

. 
kah Kope 14.6 ile birinci, Ame0 

rikalı Mur ikinci olmuştur. 
400 manlkada Amerlkab 

Mur 54,8 ile birinci, 57,8 ile 
Fransız koıucuıu ikinci olmuıtur. 

4 X 100 bayrakta Amerika ti• 
mi, 41.8 ile birinci F ranıızla: 
ikinci gelmlılerdlr. 

4X400 bayrakta Amerika tf· 
mi, 3.19 gibi bir zaman yapmıı, 
Fransızlar ikinci oJmuılardır. 

Amerikalı Layman 15.40 gUl• 
le atmıı, Franıız Noel 45.50 Ilı 
dlık atma blrlnclıl olmuıtur. 

Yüksek atlama çok heyecanlı 
oJmuı, Amerikalı Zenci Conıoa 
1 ,85 lrtlfamdan birinci d.efa aı· 
mıı, Fransız atlayıcııı bunu tlçUn• 
ctl Ye son tecrUbHlnde aşabllmlt• 
tir. Çıta 1.90 yUksekll§'!ne çıka• 
rılmıt Amerikala derhal atlamıı, 
Fransız bu irtifada mllıabaka 
harici kalmıılar .. Conıon 1.96 dan 
aııvermlı. Çtta 2 metreye çıkarıl• 
dığı zaman 1500 metre yarıııo 
baılamıı ortalıktaki sUk6nıtl boz• 
muı ve balkın bir kısmı koıucu• 
ları bağıra bağıra tııcl ettlkl•rl 
için sinirleri bozulan Conson bu 
irtifadan atlamaktan vazgeçmlıtlr. 

Amerlkah Ray ıırık atlamada 
kolaylıkla 3.80 atlamııtır. 

Amerlkah atletler AYrupanıD 
muhtelif ıehirlerlnde dahe birçok 
mUıabakalar yapacaklardırl. 

Yeni Nefrlyat: 
Bayı,r.dırhk ı,ıerl Dergl•I -

Bayındırlık Bakanlığı taraündan heı 
ayın ıonunda çıkarılan bu Nafıa vı 
m11lek mecmuaeının i inci yal 2 inol 
eayııı çıkmııtır. İçi ndt ıehrln ba71D
dırlanmuı Uıorlndt birçok alakalı 
yazılar Yardır. 

Tedavi KllnlOI - Franıııoa ve 
TUrkçe olarak tanınmiı doktorlarımıı 
tarafından çıkarılan bu mecmuanın 18 
inci hazirın saym intiııı.r etmiıfü. 

KUltUr - lımirde çıkan bu aan'• 
at ve kliltür meomuaıının 41 lnol 
sayısı çıkmıştır. 

Hafta - Bu haftaki eay11ınd5 
Peyami Sefanın "Biraz aydınlık,, fık· 
raıını, Şehremini ThdYsn Paeanıo 
naeıl öldürüldilğü Ye ÜnlYer1ltılUerl• 
mizln kamp hayatından safhalar 
vardır. 

Savat Hatıraları - Bıyar.ıtta 
Bozkurt matbaası tarafından baınlmıt 

bir eserdir. 

• Dr. lbrahlm Zati 
Belediye karıı11nda Piyerlotl 

caddealnde No. 21 
Hergün l>tledea ıonra haıtatarııu 
kabul eder. 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

A - Merkezimiz emrindeki Galata motörU pazarlıkla tamir edile
cektir. Tahmin bedeli 945 llradır. 

B - Bu motör tamirine ait ıartnameler merkezimiz levaz1111ından 
paraBl'z alınır. 

C - Pazarlık 16/8/935 Cuma gUnU saat 14 de Galatada Kara 
Muıtafapaıa ıokağında merkez komiıyonunda • 

D - Pazarlık suretlle yapılacaktır. 
E - Teminat miktarı 71 liradır. 

F - lıteklilerio bonıin motörll Ye gemi tamiri itlerinin ehli olduk· 
larına dair Ticaret Odaaınıa davet tarihinden ıonra alınmıı 
bir yesika aranılacaktır. 

G - Pazarlığa girecek olanların aaat 14 e kadar muvakkat te
minatlarını merkez vezneaine yatırmıı olmaları şarttır. 114655., 

Dre ETEM VASSAF Sinir ve akıl 
ha11talıklıin mütehuaıu 

I•. ICaJıklr aalaariJ• llwl ıellall Tel.611111 
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YALNIZ BENÇ 
KIZLAB iÇiNi 

• 
G6rUyorsunuzya, hanımefendi; ı 

be kadar açık ve mert bir llaan 
kullanıyorum. Eminim ki, ıu dUn· 
J8 kurulduğu kurulalı, biç bir metrH 
hiçbir zevceye karıı bukadar cö· 
mert da•ranmamıt; hukadar pil• 
rilzallı bir teklifte bulunıı;amııtır. 

Benim gibi Adi bir terzi par
çası; cahilllği Ue bukadar makul 
bir teklifte bulunursa; sizin gibi 
Avrupada yüksek tah&il görmüı, 
akıllı, zeki bir hanımefendi buna 
pek uygun bir cevap verecek ve 
cevabını da avukatı ile degil. ya 
posta veya hususi bir Yaııta ile 
gönderecektir. 

Baki; sulh ve selamet, muhte• 
rem hanımefendL 

Tıicclirinı mutebereden Kayserli 
Ömer Beyin mUıtakbel mahtum 

nya kerimeıinin nldeıi 
Nermin 

Ha9lye: Hanımefendif Gerek siz 
ve gerek avukatınız, gafiette bulunup· 
ta sakın bu mektubu benim aleyhimde 
bir ıil4h g ibi kullanmlya kalkıımayıoız 
Zira, herkes bilir kl ben, okumak 
Ye yszmaktnn mahrum, cahil bir ka· 
dınım. İşsi z, gttçsüz kalmıt olan - mo• 
dası geçmiş - bir muharrire yar.dırdı· 
ğım bu mektubu eğer ortay• çıkarır· 
aanız, mahcup kalırsınız. Çiinkü b'ln 
bu mektubu temnmen inkar ederim n 
hattA, aleyhinize iftira. davaaı da aça· 
nm, hano. N. 

Ana balığın s6yltdiğioe cld· 
den bak verdim. işte ilmdl ben 
de, (Tepe den inme) bir ıerpme 
yemit ve bunun alhnda tamamlle 
ıereemleınlıtim. 

insanla" ne garlptlr, bir fel • 
ket karşısında kaldıkları zaman 
telAı cderlor. Ağlarlar, EJzlarlar, 
ayılırlar, bayıiırlar, bağmrlar, ça• 
ğırırlar. Fakat, o felaketten daha 
buyuk bir feldket karşısında ka· 
lınca, apıııp kalırlıır. işte ılmdi, 
ben de 6yleyim. Kocamın Ner
minle münasebetini hlısettlğim 
günlerde, dünyayı birbirine kata• 
cak derecede kanım kaynadığı 
halde; ıimdl ıu mektubu okuduk
tan sonra, blrbenblre • blasen Ye 
dımen • mefluç bir hale geldim. 

Allahım!.. Nasal dayanilır bu 
't'azlyete. Hayulısı ile Hn bent 
kurt1tr yarabbi! .. 

• 23 Kanunusani • 
DllnkO gUoUmll ve dün gecemi 

temamen düşUnmekle geçirdikten 
ıoora, bu ıabab erkenden ldria 
ağayı Avukat Ferit Beye gön· 
derdim. 

Fult Bey, lstanbula inmeden 
bize geldi. Ve kapıdan girer 
girmez: 

- Af buyrunuz hanımefendi. 
vaziyeti henliz müıbet bir şelde 
ıokamadığım için gelemedim. 

Dedi. 
Bir aode, kalbimin, ln&af ıız bir 

elle burkulduğunu hl11ettim: 
- Zaten buna, hiçbir .uretle 

imkln kalmadı, Ferit beyefendi. 
Salona buyurunuz da, g6rıııelim. 

Cevabnı verdim. 
Forit Bey, aaloaa girdi. Teıeb

bllsleri hakkında iz;ıhat •ermek 
istedi. Derhal susturdum: 

- Hiç yorulmayınız, beye• 
fendi. Sadece şunu okuyunuz. 

Dedikten sonra, mektubu önU· 
ne koydum. 

Ferit bey, şaıaladı. Mektubu 
okumaya bnşladı. Okudukça aıa· 
biyeti arlb. Ve okumasını bitir· 
dikten sonra da; artık terbiye, 
nezaket ve hottA bir kadııı kar• 
ıısmda bulunduğunu bi:e unuta· 
rak: 

- Vay kaltak, •ay. E, ben 

bu yaıa ıeldlm; bu kadar Hne 
••ukatlık ettim. 86yle ıunturlu 
bir bolAya raııelmedlm. 

Diye homurdandı. 
Ve sonra, dalgın dalıın yll· 

ıUme baktt: 
- HanımefendU. Buna ben 

sebep oldum. Hl ç merak etme
yiniz, ben bununla ıonuna kadar 
uğraşacağım. 

Diye bağırdı. 
BüyUk bir aük6netlo onu tek· 

rar durdurdum. Ne yepablleceğlnl 
ıordum. Bana, bir alay kanuni 
maddeler saydı. 

EYetf. Bu iti kanunun temizle
yeceğine, benim de imanım vardı. 
Fakat o zamana kadar yUrefimin 
yağları damla damla eriyecek ye 

belki de bu mesele, hayatıma 
mal olacakta. 

Ya halam .• Ya, babam? .. Bu 
kepazelik karşı11nda duyacakları 
lstıraba nasıl dayanacaklardı? •• 

Ben, fU kararı vermittim: 
- Mademki halam ve babam, 

nasıl olıııa bir ıstırap çekecekler. 
Bari, günlerce çekmesinler. Bu 
acıyı bir defaya mahıua olmak 
üzere çeksinler ve sonra, muknd· 
deratm karıııında boyun eysinler. 

Bu kararı verdikten sonra, 
müsterihtim. Onun ,çln, 11Ukfıne· 
timi muhafaza ederek gözlerlml 
Ferit Beyin gözlerine diktim: 

- Beyefendi 1. MUtee&1°r ol• 
mal<, mık bize bJç bir ıey ka· 
zandırmez. Onun için, no mUtc· 
essir olalım ve ne de uzun uzadıya 
bu itle uğraoalım. 

Ferit Bey taaccUp etti: 
- Ya, ne yapalım, hanımefendi. 

Bu iki edepsl:d böyle keudl 
hallerine mi bırakalım. Elhamdll· 
llllah, dağ batında d ğiliz. içtimai 
nizamı ihlal eden b6ylı rezilleri 
kanuna tepeletmozsek mahkeme
lerin ne kıymeU kalır?. 

- Hakkınıx var, Ferit Boy. 
Fakat ben, bu itin uzun uıadıya 
dedikoduıunun devam etmesini 
istemiyorum. ftl, daha keatirme 
bir surette halletmek istiyorum, 
Bu alet. bir anda parla11n, bir 
anda aönılln. 

Ferit Bey, yerinden ııçradu 
- Yoksa, intihar mı edecek· 

ılntz? 
Diye batırdı. Acı acı glllerek 

cevap verdim : 
- ilahi, Ferit Bey. Vllcudnmo 

ortadan kaldınp da kocam olacak 
aptala bUablitUn torr.l Nermin 
Hanıma bırakacak derecede bu· 
dala değilim. 

- Eh, O halde lıl hangi 
kestirme tarik ile halledeceksiniz? 
Yoksa, onlara mı 61dürecekslniı? 

- Hayır, Ferit Beyi Aıtl 
çehreme, bayle mn!evves kanların 
ııçramaaına da razı değilim. 

- Baıka ne yapablllraloiz?. 
Aman dikkat edin. Öfke •e 
teeutirle kendinizi kanuni bir 
töhmet altına ıokar11oıı: da •. Sonra. 

- Hayu Ferit bey, hayır. 
Tamamile mDıterih olunuz. Yapa-
cağım iıte, ne beıoriyelin kanun· 
ları ve ne de •lcdanın dUıturları 
beni mahküm edemiyecektfr. 
Bahusus, onlara wurmak iıtediğim 
darbe de, benim elimle inmiye
cektir. 

(Arkrısı var) ...... . ... . ...... _.~ . ----.. 
Kayıp - Gümtlthacıköy lıkmellte· 

binden 932 ae.\ cainde aldığım ıeha
delaamemi kaybettim. Yenlaini ııla
cııtımdr.n eakiaioin hükmü yoktur. 

Giimflthacık<S7ün Çny 
aahaU.aiıı3en A&i.ı ojlu 

ŞDkrll 
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Çillerinizi 
Sihrimiz güzellik 

balmumu i!e 

gideriniz 
,,Oır Aaeptint, tabir edilen 
bu balmumu; kaba Ye çirkin 
cildin derununa nlfuz ederek 
o dereoe yumutatır ki aabable
yin yllzilntizil yıkadığınızda 
lekeli ~• sert harlct tabakuını 
parça parça dUıürUr. Yeni n 
taze cildinizin beyas n bir be
denin cildi gibi yumuıadığını 
görerek memnun ve hayran 
kalırıunız. Çiller, çirkin ıiyab 
beuler ve cildi• kırmıultldarı 
tamamen zail olur. 4() ya§larında 
bir kadın kolayca 80 yaşln
nnda gôrünebilir. Yeni Ye 
eihrfüniz bir gUzeUik baimumu 
olan "Cir A eptine,, sabununun 
hiçbir vakit temizlemediği 
cildjn aiyalı muamntını temiz-
ler ve bu suretle ıi1ı:,h ben• 
lorden ,.. münbeatt nıel!amnt
ian kurtularak temiz Ye taıo 
bir cilt meydana çıkar. Ak m· 
ları yatmazdım enol •'Cir 
Aaeptint,, kullanın ız ve siz de 
kadıulnrın buna ( Slhramiz bal
mumu ) demelerioe hak vere
cekainiı. Hemen bugünden 
iıtimale başlayınız. 

Ağustoı 13 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
alanız 

• ideal ıoğuk hava dolabı 
• Oüriiltüsilı ve ihtizazsız 
• Dütün alUı en sıcalc memtekeheri 

mahsus olarak yapılmışdır 
• Asgari Elektrik Sarfiyatı 
• fiyatı 180 liradan itibaren 
• Tediyat 18 ay vade 

Nureddın ve Şkl. Ankara 
Satış yerleri : A. Vette r lzmir 

Sahibinin Sesı Merkezi 8eyoglu Galata SırtJ 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Muhammt'D 
değer 

()SKÜDAR 

HASKÖY 

ÇARŞI 

ÜSKÜDAR 

EMiNÖNÜ 

ı Selimi All mahalle•I SelAmf Ali Efendi 
aokek eıki 363 yeni 343 d11kk!nm 
tamamı. 

: Keremitçi Ahmet Çelebi Ayaab Kavak 
caddesi eski 12· 12 mUk rrer yeni 14-16 
eYin 30/120 payı. 

ı Çuhacı han alt kat eıkl yeni 1 odanın 
tamamı. 

: Pazarbnıı Miroğlu sokak eski 82, 82 M. 
82 M. yeıni 96 98- IOO ıayılı ev ve dUk· 
kAnın 2/3 payı. 

ı Ahıçelebl mahallesi Lonce sokak t11ki 16 
yeni 16-18 dükkanın 174720/1612800 pa-
1'· (650 lira11 mübadil !kinci tertip taı· 

Lira 

500 

400 

637 

351 

flye veaikaalle. 2817 
ÜSKÜDAR : Icadlye mahallüsi Hamam caddeıi eski 

11 yeni 5 1&yıh evin 10/12 payı. 
ÇENGELKÖY · ı Yenimahalle Abdi oğlu sokak eski 25 

)'eııf 35 aayıh evin enkazı. 
KAMERHATUN: Maballeal Kordela sokak eıkl 22 reni 

417 

36 aayıb evin 3112 payı. 360 
YENIKÖY ı K8ybaıı caddeıl 180-182 eski ~202 

yeni 204 ıayılı onanın 1 160/2280 payı. 1875 
KUMKAPI ı Çadırcı Ahmet Çelebi Kumkapı cadde-

ıi eski 15 yeni 19 aayıb dükkanın 113 
payı. 400 

KUMKAPI ı Çadırcı Abmnt Çelebi mahalleai Kum· 
kapı caddesi eski 17 yeni 21 sayılı dtık· 
kanın l/3 payı. 567 

KUMKAPI t ÇadırCJ Ahmet Çelebi Ballpaıa ıokağı 
eski 19 yeni 23 ıayıb dilkka111n 8/48 
payı. 200 

KUMKAPI ı Muhsine Hatun Fındık kıran sokak e1ki 
16 M. y~ni 26 1nyıb eltn 8/16 pa71. 800 

SARIYER : B'rincl Sellmiye sokak eıki 2 yeni 4 .. 
vin l/2 payı. 250 

KADIKÖY : Cafer ağa Sakır: ağacı ıokak eakl 35 
yer.i 14 evln 3/5 payı. 1800 

ÜSKÜDAR ı lcacHye mahallesi MOneccim baıı sokak 
eıki yeni 58 ••in 1/4 payı. 750 

KADIKÖY : Oımao ağa Mirı.a oğlu iiokak Hkl 5 M. 
yeni il e\fo 23/24 gayı. 19i 

MERCAN : Dayehatun mahalleai Çakmakçılar yo-
kuıu eski 76, yeni 35 aayılı dükklnın 
416 payı. 3200 

MERCAN : Dayehatun mahallesi Çakmakçılar yoku· 
ıu eski 78 yenl 37 sayılı dükkanın 4/6 
payı. 3200 

MERCAN ı Dayehatun Çakmakçılar yokuıu eski 80 
yeni 39 IB) ıh 4/6 payı. 3200 

FERIKÖY ı ikinci kısım Kağıthane caddesi eski 157 
sayılı arac:mn 26/143 payı. 1804 

KAMERHA TUN: Kal) oncukulluğu caddeai eııkl 99 yeni 
107 s:ıyılı evln 217 payı. 1129 

Yukarda yazıla mallar 16/8/935 Cuma gtlnO saat 14 de pqln 
para Ye açık arthrma ile aahlacakbr. isteklilerin yüıde yedi buçuk 
pey akçelerinl aaat on ikiden evvel yatırmaları. (M.) "4425,, 
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•, Dünyada 
En iyisi 

Btbrek, mosa e, bfJhaasa aa'ra ve aarılık ve karaciğer . hastahkla;ıoda ıerb~t . gibi içile.;- yegın.,"" zeytinyağıdır. Salatalarda 'e her yemekte Hasan zeytinyağı çok nefistir. Litrelik 
şişesi 65 iki litre 125 kuruştur. Safi 6 ki duk tenekeler 350 kuruştur. BUyUk tenekeler de safi klloıu 50 kuruıtur. H&1ıın markaaına dikkat. Heıaan deposu : Ankara, Beyoğlu, lıtanbul. 

En sürekli, en parlak, en 
yeni kömür yakında çıkıyor. 

çabuk yanan 

akın a Çıkıyor 
En temiz, eli yeri kirletmeyen, boyasını / 
bulaşttrmayan yeni kömür yakında çıkıyor. J 

Yakında Çıkıyor 
En çok ısıtan, en parlak yanan, yanarken 

1 

parçalanmıyan yeni kömür yakında çıkıyor. 1 

.Yakında Çıkıyor 
En kolay tututan, her sobada ve maltızda 
yanan yeni kömür yakında çıkıyor. 

Bu beklediğiniz ideal kömür; 

Tü k Antrasiti • r. 

~ ' Denizyolları 
iŞLETMESi 

AHntelerl ı Karakay K8prDbaıı 
Tel. 42362 • Slrls el Mlhtlrdauade 

Han Tel. 227 40 

i . de iy Yolu 
EGE •apuru 13 Ağustos 

SALI gUnll aaat 11 de isken· 
deriyo'ye kadar. "4643,, 

• 

lstanbul Valiliğinde 
Şehir içinde atlAb taıımalc Uzere evvelce Emniyet MlidürlUğO 

tarafından kendilerine vesika verllmi~ olanlar bu VHikalaranı 
hemen Emniyet mlldtirlUiUne iade etmeleri lbımdır. Bıı vHlkalar 
bundan sonra muteber olmıyacağandan kimde bulunursa lstirda· 
dı için poliı teıkl1Atı11a da eyrıcıı tebllğat yapılmıştır. (4549) 

lıtanbul Milli Emlak MüdürlüA"ünden: 
ArnaYutköyUnde eakl birinci ve Köık caddelerinde 5, 8, 4 ve 

yirmi iki kere mükerrer 4 vo yeni 8, 10 ,. 2 ili 12/12 aayılarlle 

aayılanmıı ve tarafeynl Sultan 1ahilbaneai ve bir tarafı kısık caddesi 
ve bir tarafı da birinci cadde ile mahdut ve aharm ubdeainde 
bulunan 6 ve 10 UA 22 sayıh aeklz dUkkAnın havalarını mliıtemil 

bir gazino ve bir kıta arsa dört oda aeklı dUkkln ve iki baraka 
ve dört ev ve ıube tahrir kaydına göre de birinci caddeden yeni 

4 aayı alan bir kıta araa ve yenl 8 ve 10 1ayı alan ahıab tiyatro 
ıazlno ve birinci ve kötk caddelerinden yeni 12, 20/1, 2/1 
aayılar.. olan fevkani maa bahçe gazino hav!!•• ve köfk 
caddeainde yeni 14 aayılı ahıap hane ve birinci caddede 

ve diğer hiaHdar Y ernntın vekili tarafından vaki iddiaya 

göre Uzerine ahar tarafıudan inıa olunan 18 barakayı 
muhtevi yeni 8, 10, 12/l ıayılı mahal olduğu anlatılan gayri men· 
kullerin 12393 metre ve sekaon santimetre torbiinde olan heyeti 
umumiyeıinin beıte iki hisaeıl 12000 lira Uaerlnden kapalı zarf • 

uıulile ve peıin para ile 16/8/935 Cuma sUnU saat 14 de ıatıla· 
caktır. fsteklilerin ıartnameye uygun olarak hazırlnyacakları mU· 
hUrlll zarfları vakti muayyeniaden bir saat evvelino kadnr idare• 
mlzde müteşekkil aatıı komisyonun baokanlığına teslim etmel rJ 
lüzumu ilin olunur. "4464,, 

Umumiyetle bütün fotoğraf 
Maklnaları biribirine benzer. 

Fakat; cins, h11saıfyet ve dayanıklık noktalarmda mUaavi değildir. 
Paranızı niçin beyhude yere ıoka§'a atacaksınız. Aldanmayınız 
Ye mukayeae edbiz. 

markalı 

~ıFOTOGRAF 
~ FiLiM 
lsiNEMA 

ve 

PROJEKSiYON 
makfnafarmın yUkaek meziyetlerini kendiniı taadik edecekılnlz. 

Biltün yenilikleri çıkaran dün
yanın en büyilk ve en meşhur 
yegane fabrikası " ZEiSS • 
iKON" dur. 
En son yeni modeli 6 X 9 rolfilm : 
"SIMPLEKS,, , ' 1NETT AR,, , "IKONT A,, 
ve telemetre1i " SUPER IKONT A ,, 
maklnaları aatııa çıkarılmııtır. 

26 o --

PERNOX 
FİLM 

Y•nl çıkan "Pt1rnok•Jllm,, 26 Şag• 
ner emsalinden d•lıa aeridlr. SIJr' al 
o• cin•ll• lılçblr h•nz•rl lcıga• 
t1dilmez. 

Fotolr•f malzemeal aatan 
dUkkln larda ararınız. 

Katalog o• galntz topta11 •atıı g•rl: 
JACK ROTTl!NBl!RG 

ISTANBUL • BEYOCiLU 
Lttkl&l eaddeel, eıki Terkoı Han No. 2 • 8, 

Poıta kutuıu B. O. 2281 

TUZLA iÇMELERi 
ve Oteli açıldı 

KöprUden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • il · 13, 15 • 15, JO da 
Haydarpaıaya giden vapurların trenleri membalara kadar 

~-~ hergUn gideceklerdir • 

ağrılarına, romatizmaya, siyatik ve nevraljiye 

TAMORFOZ 

Kayıb - SeyrDHferden almıı 
olauğum 1201 numaralı 6hllyetnameml 
kaybettim yeniıini çıkaracatımdaa 
e1kiainl hllkmO yoktur. 

Akbıyık caddHI 89 numarada 
Haıan Salt ·, 

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belıoğukhıtu n ihtllltlarına karı• 
pek te•irll ve tue atıdır. Dlvanyohı 

Sultan Mahmut tOrbe1l No. 113 

lstanbul Tapu Bafmemurlu· 
Gundan - Galatada Azapkapı Şehic
mehmet Pı, n Kaıımpaşada Bahriye 
caddesinde sabıkan S•yri1efaln idare· 
•iade bulunan npur tamirine mahıuı 
olan havuzlarla mütt•milltı ebniyele· 
rioin bu ktre 2248 No.lu kanun mucl• 
11 ıde f abrik:a n huuzltu mUdüriyo• 
tine devredilmlı oldufundan bu kere 
idarei mumaileyh namına tHçll mua· 
mele11i yapılacağı n faht bu yerlerin 
tapuda kayıtları olmadıl'ındaıı menetıiz 

taearrufat muamelaleri yapılaoağından 
taıarruf iddiaıında bulunacaklar vara& 
bilinle veya kanuni vekilleri tarafın• 

dan bilvekile nulki taearufiyeleril• 
birlikte tarihi ilandan en nihayet on 
bet glin zarfında mahallinde buluna· 
cak tapu memuruna veyahut 935/4229 
var1de numara.ile Beyoğlu tapu Bao· 
mewnrluğuna müracaatları ilnn olunur. 

(13696) 
-· ·- ·:::99 ·-- .. ...... • ----. 
&on Posta Matbaaaı 

Saiıibi ı R. Kakçtl 
Neıriyat Müdürüz Tahir 

.......................................................................................................................................................... , •••••••• ! 

Sabahlara aç 
karnma bir 
kahve katığı 

M A z O N ah .ıciıkta Yemeklerden 1 H~ZIMSl.~Ll~I 
KABIZLIGI bir aaat aonra Mıde ektılık va 

MEYV A TUZU defeder. abnırsa yanmalarını ıiderir. 

Ağızdaki tat11zlık ve kokuyu izale eder. Fazla bir ywmek ve içmeden eoııra lai111edilea 
yorgunluk ve eiıkinliği hafıfletic. Mezon tozuıaun tesirirıde11 memnun kalmıyaolaı 
ıiıeıi açık da olıa Bahçekapıda İt llekuı arkuında 12 No. lu Muon Boton eoaa 
deposuna iade ederek bedeliDi ıeri alabilirler. M•zon (sim n markasına çok dikkat 


