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ismet İnonü Egeye Gidiyor 

Salı Giinii izmire 
Hareket Edecek 

Verecek iki Söylev 
•• 
O nemli 

___ .......... - -·-------------··-···-- -, 
Harp ihtimali · 

Buğday Ve Un Fiatları 
Yine Ucuzladı 

Kuvvetli 
Üçler konferansı Habef 

itini kotaramıyor, Portekiz 
de Afrlkadakl topraklanndan 

bir k•"''"' bite vermlyece• 

Başbakan Öne~ 
lzmir Panayırını 

Açacak 
Cuma Günü De Nazilli 

• Mensucatfabrikasının 
Temelini Atacak ıını açıla vurdu. 

[Telgraflarımızı 6 noı ıayfatla ' 
bulıcaklınıı.] 

lstanbulda Ekmek Fiatının Da Bir 
Kuruş Kadar inmesi Hesaplanıyor 

h Ticaret Ye zahire bonasında \ ·----·----------------------, 

lzmlr, 18 (Özel muhabirimiz• 
den ) - Anı ulusal hmlr pana• 
yırınan ıon hazırlıkları da tamam• 
lanmıı, pavyon inıaab dOn akıam 
bitmiştir. Hariçten panayıra iıtirak 
huıuıunda yenideu mtıracaatlar 
yapıldığı için portatif puyonlar 
ilave edilmektedir. 

Uğday ve un durumu düzelmlr 
tir. Ekmek flaUarıaıa bu hafta 
•ıı ziyade 40 para dOtmHI icap 
•diyor. Dttn bir muharrirlmlz 
borsada tetkikat yapmııtır. Bele
dıye ekmek narhını bonamD 
lıtftahk iıtatiıtilderindeld vaaatl 
fiatıara göre taayyln etmektedir. 

Bu haftalık wasatller• aöre, 
•kaıek lstanbulda g kuruıa ıatıl• 
dığı tarihte Istanbulda un vesatlll 
578 kuruıtu. Borsada flatlar bu 
t•kamdan itibaren yOkselmlye 
8ılamıv ve en ytikaek durum 

6']4 buçuk kurut olmuıtur. 
Un fiat)ar1 V81atl olarak 578 

kuruıtan 67 4 buçuk kuruta fırla· 
tancaya kadar belediye ekmej'e 
t•r def aıında kırkar paradan iki 
k Uruı zam yapmıı ve 1 l kuruıa 
•dar yUkıelmiıtir. 

t Fiatlar 67 4 buçuk kuruıtan 
0 nra düım•ye baılaanıtır. Ve 

leçen PaıarlHI gUaft narh komi .. 
)anu toplandığı zaman yapalan 
btıapta vasati un ftatl 599 kuruı 
•tarak tHblp edll•ittir. Bu flatla 
•lcıneğln ~ kuruıa Htıldıtı za• 
i•ndald 678 kurut ffat araıında 

1 lc.uruıluk fark Yardır. Bu farka 
"- ( Dnamı 3 lnel Jlıde ) 
"' ··-··---····· .. ·--······ .. ·--· .............. . . 

; . 

... 

~J;ft ..... 

.._ ~Un limanımıza bir Yugoaln· 
-• tep sre•iıi 1relml1t1r. Gemi, dört 
lll"Q b d '-t b ur~ a kalacak, Yuıoalav denl• 
~· •lerı t•bri~izl ıre:ı;eceklerd.fr. 

... S•.tr& ıöıterİJ•• 

Dlnerlı 11.lımet, bab•ll f a•a/u'll elini öpD11or 

Arnavutluk 
ihtilali! 

En Son Haberleri Beşinci 
Ve Altıncı Sayfalarda 

Okuyacaksınız 

1 • • ~ .~ ', , : • • 

Mükafatlı Bir Anket Açtık 

Paeıayır, perıembe gllnU aa• 
babı ıısr.t 10 da s~ıbakan lımet 
lnönUnUn bir ıöylevilo açılacaktır. 
Başbakan ıah günU lzmlr vapu· 
rile lstanbuldan hareket ederek 
lzmire gelecektir. Baıbakanın 
söylevi ekonomaal ve ılyaıal 
anlamda olacağı için bllyl\k bir 
değer verllmektedir. Panayır ko
mitesi faal baıkana doktor Beh· 
ç~t uz, bakanlarımızla, llbaylıklar1 
temsil eder ıaylavlara tel yanları 
göndererek lımlr panayırının 
açılaıında bulunmaya davet etmlt• 
tir. Baıbakana Dıı bakanı Tevfik 
Rüıtn Araıın da arkada,hk 
etmttıl ihtimal dahilindedir. 

--------

Çoban Mı, Dinarlı Mı? 
Eylôlün Yedisinde Yapılacak Çetin 

Güreşi Hangisi Kazanacak 

Panayır açılırken Baıbakanın 
vereceği ıöyle'fi balkın dinleye· 
bilmesi için Cümhuriyet meyda• 
nana hoparl6rler konu?muıtur. 
ı.tanbul ve Ankara radyolarında 

lıtirak Şartlarını Ve Muharririmizin 
~ Topladığı ilk Cevapları Yazıyoruz _ 

Kazananlar 50, 30, 20 Lira Alacaklar 

BuıDn 1&at 16 da Milliyim 
pebllvaala karıalae1k olan Dinarla 
Mehmet pehlivan, Eyltılün birinci 
atol, Çoban Mehmetle ıiSr•ı .. 
cektlr • 

Buıln, ıporla uzaktan olıuo 
allkaları olmayan klmeeler bile 
bu i'Ureıl beklemektedirler. 

Mllnakaıalara. hattl ortaya 
y6kHk paralar koyarak bahH 
alrlıenlerln haddi, hesabı yoktur. 

ÇUnkU, Çoban Mehmet, mem· 
leketla, sırtı yer• getirilememit 
atır ııklet bir gllr•ıçilidir ve o, 
sıerek burada, gerek Anupanın 
muhtelif yerlerinde karıısına çı· 
kan çetin rakip]erln hepıinl ye-

·n.ttr•k halkın hudutsuz itimadını 
' ve. muhabbetini kazanmıttır. 

Buna karıılık, Dinarlı Mehmet 
senelerce Avrupııda ve Amerika 
da kalmıı, yUılerce zafer kazan• 
mıf, ve nihayet, bütün dünyanın 
tanıdığı müthiş Yunan gUreıç;ıi 
Cim Londosla karıı\aımıı, •• 

Amerikan ıazetelerlnin lddlalarana 
göre, hakemin hakıız bir kara· 
rtl• matlup 1ayılmı1tır. 

Neticede Cim Londo" teklif 
olunan intikam mll1abıkaıına 
ıelmedlil lçln, Dinarlı Mehmet 
dUnya ıureı ıamplyonu ilin edll
mittlr. 

Şimdi Çoban Mehmet raıt
geldltl kimselere, Dinarlıyı karpuz 
ıibi aa•uracaiını ıöylllyor. 

Dinarlı Mehmet de, peıinl 
bırakmayan ıazetecllere, Çoban 
Mehmedl, aureı• US•be edecek 
hale ıokacağını anlabyor. 

Merakblardan bazıları Çobana 
gOveniyorlar. bazdan da Dinarlı· 
nm tarafını tutuyorlar ve iki 
taraf da, ıpor aahasındakl ıöh• 
rdlerinl ııfıra indirecek, yahut 
en yükıek dereceye yUkse~ 
tecek olan bu çetin imtihandan 
ak yüzle çıkmak için geceyi gOn• 
düıe katarcuına çalıııyorlar. 

Biz, Şimdiye kadar aörUlm .. 
( Dnamı 10 uacu yOıde ) 

'Dnamı 3 Gacl Jllıtd• ) 

====-=====--===--------------=-==----ıı:::m:==-----------=-~ 

. ' 

~~: 
Don ıehrimlıde 9SS TGrkly• yCbme blrlnciliklert mOaabakahm yapıldı 

lataabul 60 punala bHrıd oldu. MOn "'kalara buiÜ• de duam edilecektir. 
Reaimler dOnkl müaabakalara aitt;r. Taf.aııit 8 inci Hyfadad ır. 
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(Halkın Sest] 
Kimsesiz 

Çocuklar 
Kurtarılıyor Mu? 

DUnkft gazetelerde, kimsesiz ço
ouklın kurtarma yurdunun faali• 
yetlerloden bahıolunuyordu, yaııl· 
dıj'ına göre, Belediyenin en faydalı 
kurumu olan bu yurt, iki ıene 
içinde (60) dtıı fııla yavruya 
kurtarmış. 

Şimdi, bu hayırla müe11eaınln 
genl1letllme1i yolunda bUyUk bir 
faaliyet nrmıı. Diln, muhtelif k.lm
ıelerin, bu huaustaki dOşünceletine 
baıYurduk. 1.ınğıda, ıorgumuıa 

nrilen cnaplar yazılıdın 
Taksim &1reaervller, Oyacı 

okaQı 18 numarah hane 
Muammerı 

- Kimıul• Çocuklar Yurdunun 
lçtimal aahada, hlı11dilebllecek kadar 
hayırlı o'abilmesi için, geniıletilmeal 
bOyilUllebilmeal lhımdır, 7okaa bu
gOnkil halde aokaklardakl klmseaiz 
çocuklarda hi11edlllr bir Halıı bUe 
ıörülemeıl 

Halbuki bugOn, birçok Jllzumları 

meçhul kurumlara alıboten, bu 
hakikaten elsem •e beyırlı kurumun 
rardütO yardım n ali!ca az nlabet
tedlr. 

Ben, r6aterllecetl blldlrUea faall· 
retln ltu Hlıtı mlmkln mertebe 
ıtdercbllecek derecede ıcıınlı olmuını 
temenni ederimi 

* 
Tarlab••• caddesi, KuloQlu 

sokeDı 10 numarah hane Salt 
- Bu .habere memaua oJdutumu 

ıöylemeyı IUıum bll• rlirme:uini• 
sanırım. Çünkü bugtlntln ~ocukları, 

yarıaıa bClyGklu!dlr. Yani, çocuk 
demek, yar ın demektir. Ve blı, yr.rını 

kurtarmak için, çocufu kurtarmak 
mecuurl7eU:ıdeyb. 

Bu itibarla, kaldırım k8ıelerlnde, 
eaml av ulımada, yangııı yerlerinde 
ıGrOnen kimıealz yavruları, aeraerl 
birer aokak klJpej'I glbj ~lmektea 
kurtarmak, her ıeyden OatGn tutma
mız llzımgelen bir nıifedir. Ve biz, 
bu n :Mey• karı ı kAfi derecede allka 
g8ıt»rmGdij'im!a aumanlıırıa kaybını 
tolAfi ı ... uretindey~:ı. 

81-ı:ı enıtle7~ bu uıurda ae Jlp• 
sak re:rldir. 

* Pangalh, Vezir sokaaı 9 
numarah hane Kemaleddlnı 

- Dlln ben de okudum. O 
mOesaeseain lı'ahı yolunda faali7et 
rösterilecek mif. 

Beace, bundan daha ianbetll bir 
karar olamu. Falcat tabii lafta kal· 
mamak t:ırtile. ÇUnkQ o ufacık mü• 
eue1•, gllıterebildij'I bOtDn g ayrett 
rağmen, gaye•nln çok atır yDkOnll 
tamamen tnf •yabllmekten çok uzaktı! 

Yağmur Bekleniyor 
Enelld akıam emea oldukça 

tiddctll Iodoıtan ıonra din hara• 
ret dereceli glSlgede 26 ya, gl
ueıte 47 ye dllşmtıştllr. Rtızgir 
dun de devam etmif, ıehrin üze
rinde yıtmur bulutları dolaımıı· 
tır. Y eıllk6y rautbaneılnin ver· 
dlği malumata g6re, orta Ye gar
bi Anado!uya • lıttanbul dahil • 
esmekte olan lodos rllıılrıaıa 
yağmer getirmeai muhtemeldir. 

• 

r B 
•s • 

Harice Çürük Mal Gönderenler 
----

Türkofis,. Bir Taciri 
Adliyeye Verdi 

Çün~ü, ! ah~ikatın Kaçakçılık j Eli Çakılı 
Netıcesı Muıbet Ç 'J. Bir Çocuk 

Çıkta ok Azaluı Yakalandı 
Bazı tUccarlar tarafında harf· Efr kaç yıl evvel kaçakçalıkla ErenklSy Kozyatatı caddeal 9 

ce • sUrDmllntl ve ıöhretinl kara• mUcadelo için yapılan muhafaza ıayıla evde oturan Malatyab 23 
cak bir ıeklldo • çUrUk barsak teşkililtı Ye ihtisas mahkemeleri yaıında hamal DorYlı dlln •aat 
gönderildiği için alAkadarlar ta• k ö r ti l I b 13 sıralarında pazarda dolaımakta 
rafınan tahkikatı Tnrkoflı yap- ço nem 1 ne co er Yerm 1 u• iken· Balcı yokuıunda 43 aayıb 
mıı Ye maalaef buna cDr'et edil· Junmaktadır. Kaçakçılık hidiıolerl eYd~ oturan 14 yaıında Salih, 
diii neticoıine vararak tahikat yUzde 70 niıbetindo aıalmııtır. ortada hiçbir sebep yokken çakı 
evrakını Adliye bakanlığına gön· Eskiden latanbuldaki lhtiaas mah· Uo Deniıl boynundan yaralamıı· 
dermiıtl. Tahkikatın vordiil ıo• kemelerinin gUnlnk dava tetkik· tır. Yarah tedaviye gönderilerek 
nunc vı iddiaya g&re, bu itin lerl 10 rakkammdan aşağı dUı· suçlu yakalaomıı ve tahkikat 
auçluıu olan tacir Amerlkada bir mezken buıUn vaaatt hesapla UçU batlamıştgır.5 Ame 'k il 
bar:;ak mUeaseıiuo çUrllk banak geçmiyor rl a 
göndermlıJir. MOesaeH direktör- · Dun saban Prenı Orlof adlı 
IOjil TOrkofiH müracaat ederek Muhafaza teıkilitmda da eskiye bir yat limanımıza gelmlıtir. 
bu taciri prote1to etmlı Ye bunun nisbetlo son zamanlarda az ka· Yat içinde 95 Amerikalı var-
Ozerlne de tahkikata baılan• ç lkçıhk hadisesi kaydedilmektedir. dır. Bunlar ıehrl goımiılerdir. 
mııtar. TGrkoflı dUn Adliye Ba
kanlığına gönderdfkt tahkikat OY· 
rakının birer ıuretlerinl de mUd
deiumumlll~e göndermiştir. Esa• 
ıen Aplfye Bakan'ı da kendiifne 
daha evvel gönderilen evrakı 
latanhul mUddeiumlllğine gönder
miftl. MUddeJumumlllk iki doıyayı 
bildirmlı ve dosyeler içindeki 
lngilizce mektupların tercüme 
ottirllmeıl için tekrar Bakanlığa 
mliracat etmlıtlr. CcYap geldik· 
ten ıonra suçlu hakkında kanuni 
takibata giriıllecektlr. 

Gümrüklerde Yeni 

... Teşkilat 
Memur Araaında Değiıme-
ler De Olacağı Söyleniyor 

Gümrüklerde yeni yapılacak 
teıkllAt teşriolo ·rvelo kalmııtır. 
Bu yeni teıkilitta lıtanbul gllm• 
rUklerlnde önemll değlılkllldtr 
olacağı, bu arada bir kısım taıra 
memurlarının gUmrUk lıleriade 
mUmareae keıbetmelerl için la
tanbula getirilecekleri, Iıtanbul• 
dan da taşraya taylnler yapıla• 
caia Mylınmektedlr. 

Hayvanlar Denize DUştUler, 
Fakat Kurtarıldılar 

Evvelki akıam aaat ·ıs de 
Sirkeci 11htamında kayıta gazoz 
Yeren Y aloYa ıazoz fabrlkaıına 
ait çift alh bir arabanın hayvan• 
larJ tırkerek denize dll1mU9ler8e 
de kurtarılmıılardır. 

Festival Haıırhkları 
Balkan haftaaıada yapılacak 

Federaıyon hazırbklar111a beledi
yede deYam edilmektedir. 

Bu it için Hçllen komite dlla 
belediye Iktaaat mlldllrU A•ım 
Stıreyyauın baıkaahjında toplan· 
dL Y apılaa huırbklırı gözden 
geçirdi • 

Bekçiye Tecavüz Etmiıler 

Üç Arkadaş Dün Tevkif
haneye Gönderildi 

E•Ycllıl gece Mehmet, Sedat, 
Slireyya ve Hasan adlı Uç arka· 
daş bfr az keyflJ olarak Nuruos• 
maniye camilnin içinden aUrUltü 
ile goçiyorlarmıı. Bir arahk Sedat 
arkadap Hasanın ayağına baamıı 
ve bu yftzden aralarında bir kav• 
ga başlamııtır. Bekçi Hliseyin 
ile Yuıuf bunları aralamak için 
aralarına glrmlılerdlr. 

Sarhoılar bu mUdahaleyi çe
kememiıler, bekçilere karıı gelip 
tecavüze .reltenmiılerdlr. Adliye
ye verilen bu Uç arkaoaı tevkif 
edilmiıtlr. 

7 Türk 
Bulgariıtandan Yurdumuza 

lltf ca Ettiler 
Edlrnede BulSlarlıtandan hu• 

dutlaramıza yeniden 7 Bulgar 
tebaaıı TUrk iltica etmlttir. Bun• 
lar Bulgarlıtandan bUyUk me· 
ıakkatlerle kaçtıklarını ıöylemfı • 
lerdlr. GUmrUk muhafaza memur• 
ları bu ıoydaşları hUkümete t11• 
llm etmiıtlr. 

Şaka Derken Az Kılsm 
Boğuluyordu 

EYveliıl glln Florya plljıoda 
denize glrenl•r birbirlerlle ıaka· 
laıırken bir kadını aı kalıın bo
ğuyorlardı. Kadın bir miktar ıu 
yuttuktan ıonra bayılmıı ve de
nizden kucakta çıkarılarak doktora 
götllrülmUştör. 

l Sultanahmct 
Hafriyatı 

Mozayıklann Boyu 30 
Metreyi Geçiyor 

Sultanahmottı Araıta ıokığın• 
da yapılan hafriyat, tahminin 
fevkinde muyaffakıyetle ilerle
mektedir. Yeni yapılan sondajlar 
ile mozaikleri• boyu 30 metreyi 
geçmiıtlr ve Baytar mektebinin 
altına dotru da llerlemektedlr. 
Mozaikl eni do 6-7 metre kadar
dır. Yarın da yoal kııımlar avı· 
lacaktır. 

Sahipsiz Mallar 
GtimrUk nbtımlan llzerlncle 

blrlkmiı olan cevlı kftttıklerlnden 
mUbim bir lnımı ihraç edilmfıtlr. 
Bir kısım kDtUkler para elme
dii1 için ıahlplerl tarafından 
gümrüğe terkedilmlı bulunmali
tadır. GnmrUk ldare1l bunlara 
ıatmıya baılamııbr. E·nelkl glln 
bir partide 16 ktHOlc yakacak 

odun flahna 53 liraya Atılmııtır. 
· Bunlar zaten yakmaktan baıka 

bir it• yara•ıyacak mahiyette 
klitliklerdir. 

Uç•k Haftaaı 

Bu 711 30 atuato•ta• S •Jllle 
kadar uçak baftaaı oluak kabul 
edllmiıtlr. Fakat uçaklara ad koDma 
mera1lml 20 e7lllde 7apılacaktır. 

P•z•r Ola Haaa• B. Diyor Ki ı 

Gllniin 

Bir iki 
Satırla 
TUrkotlst• 

Bugtlalerde TOrkoflıte canh 
~alııma gaze çarpmaktadır. Tark 
danıımalanadaa Huldl ıebrlmize 
•ittir. Tlrk • Yuaaa ticaret m 
kereleriade bulunmak lıere Atla 
fldecektlr. . . .. 

Cc.alll Ba1ar 
Anupada bir tetkik gexlıl 

•akta olaa Ekonomi Bakanı 
Ba7ar bugla Tuna yoUle n np 
t•brlmlse gelecektir. . . .. 

BUkre9te TUrkofla 
Türkofl•ln bü!ıreı ıube.I ıafi N 

Dlla akıam nılfeai ba11na ait•lt .. .. .. 
Göçmen •vıerl 

Trakyada yapılacak g8çmen e 
rlnln kıı baamadan bitirilmesi 1 
llailllere emir verllmlıtlr. .. .. . 

NUfue Sayımı 
NOfu• sa11mı merkez bOroau 

de toplanmıf, halkı aayım itine haıı 
lamak lçla broılirler neırlnl kararla 
tırmııtır. 

.. * * Bir Tayin 
lıtanbul inhlaarlar ıube mOd 

Bay Hlınll Ankara otobOa .. rk• 
direktör muninllQ'İne tayla odilmiı 

-tr * * 
Bir &abıkall 

Sabıkalılardan Retat Emnly 
umumiye nezaretiae deYam etmed 
ltla dOn yakalanarak mtlddeium\! 
llte nrUmiıtlr. 

-tr .. .. 
Kaçakçıhk 

Dıın akıam Ciball lıkelulD 
Yıldırım otlu Kara Mehmet lamlı 
biri kayııı ile keataae ıubufu tcll 
rlrktn 7akalanmııtır. 

.. .. * 
Telefon &oayaiea!nde 
Telefon ıoıyetesioln utın nh11 

mukanlHinlıı Salı ıDnl Soaye 
blna11nda imxahınmuı •e dlrekt6rl 
rla derhal itlerinden ayrılmaaı ID 

temeld~. 

.. * .. 
Ve'°'gl lılerl 

Verıl itleri hıkkıDda iacclemo~ 
yapan Flaaaa bakanhtı uzmanl 
rarın lacelemeler rapmak Oı 
lamire gideeeklerdlr. 

* • .. 
iki ltalyan Geml•I 

iki ltal7an okul ıemlıl yan.j 
llmaaımıza gelecek, burada iki ıil 
kalacaktır. 

* .. .. 
Bir Kongre 

15 Eylllld• Peıtede toplana•~ 
olaa Dermatoloji~konıreılne Only 
ılt• namına profHlSr Hul6ıl Belat 
tıtırak edecektir. . .. .. 

KUltUr Bakanı 
KGltBr Bakanı Saffet Arıkan d .. 

11bah ıehrimize ıılmlıttr. .. ... .. 
Kadaatro DlrektörU 

lzalr ctnnadalıi tetklkleria1i bdll 
rea kıdaatro direkUSrl Cemal, 
tehrlmfH felmlttir• .. . . 

Efgan• Gldlror 
Tıp Faklltoal Mikrobyoloji Douaf 

Dr. ZlhtQ. Efıanl•taaa hıb11;1Y1 
profHlrl oluak fİtmlftlr. 

- Birlbirimlze uymadık, ayrılmıya ı ... Kocam ~ok 6fkell, kaba, akıl bir - Karım da linet. t•ra. ılnlrll bir Huan 8. - M.ct.m iyi&dir. 
karar Yerdik, Hasan Bey 1 adam 1 



18 Ağustos 

Hergün 

azı Çolc Oldala için 

8aıan Konamaılı 
:::::--~------......................................................... 
ismet lnönü 
Egeye 
Gidiyor 

( Baıtarafı 1 inci yOıdA ) 

8lfbakamn ve doktor Behçetln 
lıı\ln verecekleri ı5yle•leri din• 
leıaıek Qzere tertibat alınmak· 
ttdır. 

Panayır açılırken ılneması 
llınacak Ye TUrkiyenin dör kö
~inde göstarllecektir. Panayıra 
._,lçt~n ve dahllpen aıelecek 
tt1aretçller, pasaport iıkelesl 
~fısında açılan Ranıeyman 
~lroıunua müracaat ederek her 
ltrıa lbtiyaçlannı temin edecek· 
'-dır. 

Ba,bakan Nazllllde bir 
aöyley verecek 

Nazilli, 18 (Özel) - Eıbakan 
la11a,t lnönll 22 Atuıtoıta lımlr 
~•ıuluıal panayırına açtıktan 
loıara 23 Ağuıtoı allnOde burada 

"••il bir ıöylevle Egenin •• 
~1laızam aanayl mOeueaesl olan 
VU~Qk menıucat fabrikuının t .. 
-•llııı atacaklardır. 
b Nazilli, uzun zamandanberl 
'- lıln hasırbğile metguldür. 0-
hııa bOtOn taşkınlığile kutlula· 
>'calc, baıbakana ae•ıilerlat ıo
'-caktar. 

Burada Snmer Bank memuru 
l',.-flk ve mllhendia Adnan bay• 
~ ... lıttmllk ve diğer fabrika it· 
"Wflle meııul olmaktadırlar. F ab-

~' itlerine bakmak Ye lnıaat 
• lp etmek Uzer• bir bat ml-
•lldiı aıelmlıtlr. 

Naıilll fıtaıyonundan fabrika• 
)a kadar yapılacak olan demi,. 
)oI11 34 bin linya, direktör ve 
'-•le ••lerlde 320 bin liraya lha• 
'dllınııtır. 

lluğdag Ve Un 
Piatları Yine 
(Jcuzladı 

( Baıterafı 1 iacl ybd• ) 

~a,, de ekmeğin on kuruıa dOr 
'•l lAzımdı. Fakat narh komfı· 

)011 

10 unun heaablle ekmek narhı 

~ buçuk kuruıta bırakılmııhr. 
"•tlar bu hafta bir aralık yük· 
~ kil göstermesine rağmen va1atl• 

) ' Yine dUıllklUk vardır •• dOn 
·~Pılan bir hesap, vaaattyi 590 
ta l'lıı olarak göstermlıtlr. Buna 
t .,, bu hafta ekmeğin 9 buçuk 
~\ltu 
"' ta lndlrlleceğl umulmaktadır. 
~ tflkamlar resmi boraa lıtatlı• 

trlnden alınmıttır. 

-- Bu hafta içinde butday •e 
~ ffatıarının yeniden dUşme gö .. 

d ~•al muhtemeldir. ÇUnkn Ana• 
d 

0 
udan bol miktarda un v• bui

ı:t K•lrneye başlamııtır. DUn de 
ttl ton buğday ve 25 ton un 

lrılitlr.I 

Oyunbozan Sokağında 
Bir Yangm 

it A.ksarayda oyunbozan soka· 
ı. llda kömUrcülUk yapan Kema· 
qhli 
~ Mahmut oğlu Oıman, bir 
,1 •lale elinde sigara ile uyurken 
)~•ra kömürlerin llatUne dOımOf, 
-~•. 1 çıkm t. fakat çabucak 

UrülmtiıtOr. 

SON POSTA 

Resimli Malca!e 

Harp !!Ahı, müttefiklerini yamna alınıı, blitUn milletlerı 
harbe ıt1rü1demek için hazırlık 7apmakla meıguL 

l:iarbın ortakları, Emperyalizm, iıtilA hırıı, harpeuluk, Ye 

milli kııkançlıktır. 
Emper7alizm tekrar mUıtımltkt kngaıına baılamıı n 

harbe hasırlaamııtır. Emperyaliım milletlerin iıtill hırıını 

DA .BİLİ 

D Harıp HatZırlığı il 

bilcmit, harp arıu:arını körüklemio ve ~illt k1skarı9lıklan 
kızııtırmııtır. 

Onun için bütün millell.ri dlıl.rine kadar ıll&hlarımıı 
görüyoruı. Sulh, bunların karoııında &cia bir gttnroin fibl 
kalmıştır. 

Harp gelecekle, bu aebepltrdın dolayı gelecektir. 

iki Kardeş Arasında 
Bir Cinayet Oldu 

Küçüğü, Büyüğ·ün u [ Efsun Ve Tılsım 

r -, 
Sözün Kısası 

Çok Çocuklulara 

ikramiye 

"-------- Ek -Ta 

Hikaye hotuma gider. 
Ye .ıiçerl Ağaaı, akıam e'Za• 

nından ıonra sokaklarda dola· 
ıılmaıını yasak etmlı. Herif, Al· 
lahın gazabı ... Astığı aatık, kestiği 
kes iki Bu yaaaktan ıonra, her 
tarafta in cin top oynayor. 

Adamcağızın biri, naaılaa 
bir glln dUkklnında mı, tezgl
bında mı, her ne ise sıeclkmlı. 
Korkudan duvar diplerine ıoku· 
Jaraktan evine gidiyormuf. Tam, 
varacağına kırk elli adım kala, 
ağa ile karıalaımaz mı? Hoşafııı 
yağı keailmlt•· 

Ağa, çatmıı kaılarını, yanın• 
dakl kullukçulara ımlr vermlı: 

- Yıkln ıu kAratayı; bin 
tane sopa •urunl 

Adamcağız, tam rere Jatır ... 
hrken: 

- Aman, atam 1 Demft. Ba· 
ıın f çf n beni dinle, bir maru:ı.a• 
tım var. 

- Söyle I 
- Sen ya ıopa yememlııln •• 

Yahut ki sayı bilmlyoraun 1 
Gazetelerde, çok çocuklu ai

lelere ikramiye ••rllclljbıl ve bu 
ikramiyeye lıtibkak kazanmak 
için en az aJb çocuk aablbl ol• 
mak llzımgeldlilnl okuyunca bu • 
fıkra, ıaylıc• bAfazamın ucunda 
belirl•erdi. 

Bu ılbf, çok çocaldu ailelere 
ne verilir, bilmiyorum. Y alnıı 
bildiğim bir ıey ••raa, bir 
tek çocutun meydana gel .. 
bllmeıi lçln • e~er ıoıyeteye 

faydalı olacak bir tanda yetlf· 
tirllmek lıtenlrce • etek doluıu 
para lhımchr. Bu, alb çocuk 
için altı etek doluıu eder. 

Tabanca İle . 
Halde Fena 

Yaraladı 

Nnfuıu rtbrmıya ıalıımak her 
yurttaıın borcudur. Gllıl yeten 

T opkapı Sarayı Müzesinde Bu Tarihi bu borca 6dır. E•llt dtlnyaya 

1 T E ı getirmek, tıpkı hacca ıltmelr 
Hurafe er eıhir di iyor tlbl, lktldan olana ı&redlr. Yok· 

Topkapı sarayı direktörlOtU, lerl btlytl ile almak için r•lıa sa, yb liralık bir ikramiyenin 

d k ecnebi aeftrlerln lıkemlelerl altına hatırı için, ıokak kalduımları U:ı.e-
DOn aabah Beykozun Akbaba aaraydaki eıkl de'Ylr en alma rlne altı kD,.Ok can birden aalı• · 

k " d ki t l 1 d hl 1 d ı b 1 it -• bir koydukları nushalar çok entere- .. &yun • ara ar an r n •, tı ıım •e Dyll ere a yeau verilmez. 
k h bl 1 t 1 1 • ti Bir aandır. Burada daha bir çok ef• 

an r c naye t enmıt r. kııım daha açmııtır. Burada sa• ıun ve tılıım itaretlerl •ardır. Keaeılne ,nvenen, latedlğl ka• 
kardeı bOyUk kardetfnin OıtOne raf bllyOcOJerinin kuJlandıklara Bu tarihi barafelerl ı&renler, dar d6l peydahlaııa. B&ylelerlne 
at•t ı açarak bacak kemiklerini bir çok ıiblr meddelırl •ardır. blsım ve bUyft aılbl aılı •• faala ikramiye •ermel• lllsum yoktur. 
kurıunla parçalamıı •• hayatını Kadın g6ynl çalmak için btlyOk olmıyan ef11anelera inanan cind lkramlJ• paralarını biriktirip de 
tehlikeye dUıUrmUttUr. karınca boynuıları •e padlıah· hoca devrinin acalpllklerint 161• klmıeslz çocuklan barındıracak 

Bu kardeşler Kemal otlu ların harplerde kaybettikleri yer- lerlne canlandırıyor •e acıyor. yurtlar açılsa daha rDzel olur. 
H11an ile HUHylndir. lklıl bir B&yle yerlerimlıln olmamaıı, 
eyde otururlar •• bir tarlada bancaıHe beraber dala kaçmıştır. ( kardeıl vardır. Bu iki kardeı bir memleket için bOyllk iblr noksan-
çalııırlarmış. Bu iki kardeıten Akbaba jandarmaaı derhal yaralıyı para meıinden ka•ıa etmitler, dır. Akıamları, ıular karararken, 
büyllil1 Hasan evlidir. Geçenlerde haataneye kaldırmııtır. Hayata bir aralık Ali kızarak Mebmede kalabalık cadd•lerlmizde bir çok 
kar11ını dövmUı. kadmcağa da tehlikeli 16rUlmektedlr. tabancayı boıaltmıt, fakat kur- dilenci çocuklar dolqı1or. inan• • 
annHinin evine kaçmııtır. ilk teda'Yisinl yaptırmıı •• ıunlar bıdefo iaabet etmemlıtir. mıyanlar, bir ,nn, 1aat altı. yedi 

KllçUk kardeıl Hllseyln, bu ıonra baataneye kaldırtmııtır. Ali dUn rakalanarak tevkif edil· sularında Takılm meydanında 
ocağın yıkalma:ına enıel olmak Beykoz jandarma Kumutanı mittir. tramvay bekllyormut ıibl, birkaç 
için yengesine ıitmiı •• onu Teriik Demirle, pollı komlıerl dakika durmak, dikilmek ıahme-
tekrar e•• getirmiştir. Halbuki Abdurrahman derhal ve ortaklama Denizde Bir Çocuk Cesedi tine katlanıınlar. ifademin dol· 
Haıan karısının dönmeelnl lıt•· 111 el koymuılar ve aaat 00 ikiye BUiundu ruluğunu tasdik edeceklerdir. 

mlyormUf. Bu Jllzden dUn 11abab kadar karak karde..t Beykoı da""· Dilendirecek olduktan sonra, 
T ı• a Dlln limanda rıhtım 6ntınee 

tarlada çalııırlarken iki kardeı larında yakalamaya mu•affak •• denizin dibinde bir ceaet bu· aileleri bu çocukları dojurmıya 
atıı kavaıaaına tututmuılar. Bir olmuılardır. lunduğu görUlerek çıkarılmıt, bu tepik etmek bence manasızdır. 
aralık Haaan tabancasına dana• Bu ikramiye uıulnnD bizden önce 

ikinci Kavga cesedin Arapcaml kllrekçi kapııı lk 1 k d y il narak ağabeysinin üzerine atıı tatbik eden U • er yo eg • 
etmlı ve birkaç kurtun ıol ba· ikinci bir silahlı kardeı kav· 151 sayılı evde Rizeli sucu~Ham• Amma onlardaki ıoıyal ku• 

d S ı r Dda Olmuıtur dinin çocuğu 6 yatında Şahbaı lt ı k catına girerek bacak kemiklerini guı • a ıpaza ı • rumlar 6nce çoğa ı m11, te em• 
B bl l O tutan Tahsin oldu~u anleGı)arak tahkikata baı· lk · d parçalamıştır. ura r 181 0 5 ... mlll ettlrllmlı, ramıye ıonra an 

HUıeyln hldiseden ıonra ta• oğlu Mebmedin Ali adında bir lanmııtır. ihdas olunmuıtur. 
. -:-~:==:-::==:=::=::=:=~====~========::=-==-===--=--=-=-==::..:.:..:.:.:=...:.:..:.:.:.:.:.:-::~.:_:.:_:..:.:.:.;:..:_:_:.:_:,.:_:~_:_:_:_:_:~~ Raat aele, her teyden örnek 

r ıs TER ı NAN M A '· ., almak, taklitçilik olur. Ve böyle: İ S T E R İ N A N 11 altı çocuk peydablayın da, size 
ikramiye verelim 111 Diyenlere, 

lıtanbulda ı•çen bir ay itinde koyun, kuıu, k•çl, \ lıtaabulun aOfuıu 750 bin klıidlr. Demek ki 
ııtır .. saire olarak 25 bin bayna kHilmlft bu nl'1aı batına ayda bir buçuk kllo, 7anl ıOnde SO ıram 
bayyaalarıa b•h•rlnln atırlitını orta bir hHapla 25 d k dl 
kilo kabul ıtuk t,250,()00 kilo et eder. •t ltm• le r. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

lnıamn: 
- Sl:ı. ya çocuk bOylltmea.ı/r 

siniz, yahutkl bir tek çocaıiun 
ney• mal olduğunu bllmlyoraunuı( 

Diyesi aıellyor. 
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EMLE KET 
lstanbuldan 
Berline iki Saatle 

Antep Belediyesi Çalışıyor 
Şehre Lizım Olan Bir Çok Müesseseler Bir Alman kadın tayyareci 

Oç bet gUn enel bir 1abab 
Yeni bir Almanyadan kalk-

.... /c b, ötleden enel uç.. 11a· Y eıllköye geldi , 
pılıgor bir ıaat dinlendik· 

ten ıonra tekrar havalandı, ak14• 
ma yine Almanyaya döndG. 

iki memleket araımdald me
ufoyl 6 .aaatteo aı fazla zaman 
zarfında katetaıiıtL Bu, ıDpbe 
yok önemll bir ıeydir. Bununla 
beraber biıe fevkalAde mahiyette 
sıörUnmemelidlr. Zira kadın tay· 
yared aaatte iki yUz elli kilo· 
metre ıUratle uçmuıtur. Halbuki ... 
buglln ıaatte 450 kilometre 
allr' atla uçan uçaklar vardır. 
Demek ki Almanyadan TUrklyeye 
Oz buçuk aaatte sıelmek de mUm• 
kllndnr, halbuki Alman aaıete· 
)erinde okudutumuz bir habere 
bakılıraa birkaç aene içinde bu 
450 kilometre ıOr'at da aı 
görUlecek Ye lstanbuldan Berllne 2 
aaRtt• lfltaıek kabil olacaktır, 
filhakika timdi bir Alman mll
hcndiıl aaatte (1000) kilometre 
ıll'atle uçabilecek bir tayyarenin 
7apılmaıı ile meıguldllr. Vakla 
bu tayyare Uk ıamanlarda sadece 
bir klıllik keıif tay7aresi mahiy .. 
tinde olacaktır, fakat bunun bir 
yolcu tayyareıl haline ıetirllebi· 
leceği de temin edilmektedir. 

* 
Franıada 6 çocutundan 6 :11111 

da satan bir baba mah· 
Çocuklcıruu kemeye Yerilmlt· 

tir. Ba adam za· 
•atan baha batada ilk ıor-,_ 

ruıu yapılırken : 
- Size ne ? Çocuklar benim, 

lıtedlğiml rapanm, demlt ... de 
mahkemede avukatı11111 taYalyeal 
lherJae fikrini detlıtuerek : 

- Paruaz kaldJm, onun için 
çocuklarımı daj'ıtmaya mecbur 
oldum, ceYabanı vermlıtlr. Y alnıı 
6nemll bu nokta Yar: Bu dak .. 
ka7a kadar çocuklann kime aa• 
blmıı olduğu anlqılamamııbr. 
Zira bu çocuklar evlit ıahibl ol· 
mıyan aileler tarafından daha 
birer haftalık iken alıpmıılar, ve 
o ailelerin adlan ile tescil edi.1-
mltlordiJ'. 

r Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından (*) 

Pazar 

--
Felci Vechi(Yüz Felci) 
Bngiin gelen haatam ut yiizllodtkl 
eğrilikten ve konuımadaki mUıkO
littan olkiyei etti. 
Hasta 
1 - RomaUzma geç{,mtt 
t - Çok içki kuUanmıı 
3 - Kapalı ve ağ11 bir hizmette 
9alıııyormuı. 

1 
Muayene ettim. 
Vüo udllo dahili aklamıoda bir lnıa 
me -.cut değildi. 
Sıcak 1er4eo ~karken ku-.-.etll bir 
ha•a cereyanına maruz kalmıt ve 
erumdan birkao ıaat geçer gıomez 
Jilsiintla ıağ tarafı (cereyana maruz 
kalan taraf) tutulmuı aözünden 1aı 
akmıya bıılamıı ıöz ıöylımekie 
ıtıçlülı:: çekmlt, ıiguuını içımemlt 
tednl altına aldım. Ma1aj, elektrik 
n enjek&yonlarla hutanın çirkin 
manuruını dtilelttlm 'fe ııhhatlnl 
kazandırdım. 

(•) Bu •otları kealp ıaklayıoız, yahut 
~lr a bllm• 7ap19tınp kollekalyoo yapı. 
ms. S.kıatı •amaoınuıda bu notlar bu 
delı tor rlbl lmdachmsa 7•tlfebllir. 

G~!~~.~~!!.~,.1 
blltçealnln mllıaadHI alıbetinde 
çalıımakta ve yeni çabımalarını 
hazırladığı pllna uydurmaktadır. 
Bua-Une kadar yaptıfı ltlerJ 
tlSylece anlatılabilir. 

Elektrik: Bir ltalyan ılrketi 
tarafından tesis olunmuıtur. Bel .. 
diye, ıehrin tenviri için cadde 
ve yollara bir cok lambalar 
aıtırmıı IH de baıı ıokaklar 
henU& karanbkhr. 

Hll: 19 bin liraya yapbnlmı .. 

1 • 

br. Yirmi ıeldıl aebıecf, diler• ı.A.otep buıı; faltrikuı 

lerl ka1Pp olmak Uzer• 73 dtık· Balık••ir ual' '-e··ı· 
kbdan mlrekkeptlr. Şebrlml:ılo 'illi# n ~ IC. v Simavda 
blylk bir ihtiyacını karıılayan 
bil, çok mode~n Ye dUzslJ• lnıa 
edilmlıtlr. lttlaalindekl toptancılar 
luımı da bitirilmek llzeredlr. 

Mezbaha: 13 bin liraya çık· 
mııtır. Fenni veıaltle mncehhez 
yanı baııoda bir de bağırHkba
ne Yardır. Et nakliyatı kamyon
larla yapılmaktadır. 

Buz fabrlkaaı : 33 bio liraya 
elektrik tirketl tarafıodan yapıl• 
mııbr. GUnde Oç buçuk ton buz 
çıkarabilecek kudrette lıe de 
f aallyete 7enl geçti ti cihetle bu 
mlkdarı Yerememekte Ye burada 
adeta buz buhranı hiısedUmekte
dir. Fabrika, yiyecek mevaddı 
muhafazaya mahauı ıoğuk baya 
depolarlDJ da muhtevidir. 

Şehir ayar Natiı Maarif bah• 
ceıi önllne dildlmlftir. Faydaaı 
ıörUlmektecllr. 

AtatOrk bulvan: Çok güzel 
bir eaerdJr. iki yanı ajaçlarla 
ılalenmlttlr. Y anlanuda yeni evler 
yapılmaktadır. Maarif bahçHln den 
Halk parthl kurağına kadar olan 
luımanın aıfaltlanmHı bltmlt. 
dljer tarafına baflanmak Dıere 
bulunmuıtur. BulYar, Gazlayıntebl 
ıUıleyen pek güzel bir eserdir. 

Temizllkı Araba Ye merkep
lerle yapılır. Bu teıkilAtı biraz 
daha geniıletmek pek faydalı 
olur. Belediyeye alt iki arazöz 
her akıam fiierl caddeleri ıular. 

l Yol, kaldırım: Dahildeki yol· 

1 
!ardan bozuk olaularmın ooarıl· 
masma devam olunmaktadır. Kal
dırımaız caddelerin bu noksanları 
yakında giderilecektir. 

Metarhk: Mezarlıta giden yol 
dtbeltildlğl gibi mezar aralarına 
on binlerce fidan dlkllmiıtlr. 

iyi su: yoktur. Mevcut ıular 
çok kir,.çlldir. Şarbaylıkça yeni 
pllaa dahil edilmeai gerek olan 
ilk mllhim it ıu olmalıdır. Zira 
ıu her 9oyden &nemli bir thtl· 
yaçhr. 

Belediye diter aahalarda da 
faaliyet glSıtermektedlr. Yeni yıl 
blltçeıl 150 bin lfraya çıkarıldı· 
tından bir çok faydalı itler daha 
görOlecefl umulmaktadır. 

Aydında Oftratmenlırln Makam 
Tahsisata 

Nazilli, (Ôzel) - Ilkokul baı 
&iretmenlerinin Hazirandan beri 
keailen makam tahıiıatlarının 
yeriJmeai kabul edilmeıl Dzerlne 
Aydın villyeti daimi encümeni 
14 bin liralık munzam bir bUtçe 
yapmıştır. Bütçe ta1tikten ıeliace 
EyllU maaıll• beraber mtlteraklm 

Çalıııyor 
Balaketlr ( Özel ) - HalkeYi 

çahımalarına önem verllmete 
baılanılmııtır. 
lnglllzce, Fran
aızca, Alman· 
ca kurslan ile 
ortamektep Ye 
llseUler için 
yapılan 6 ıı· 
nıfh riyaziye 

kurumu ı•n~· 
ler için çok 
faydalı olmak· 
tadır. EY 2500 
lira kıymetinde Balıkoılr HalktTl 
bir aeıll ılne• Yar baıl&anı Feyal 
ma makinHI Sözer 
getirtmlıtir. Bu makine ile halka 
faydalı filmler göıterllmektedir. 
ilk filim olarak ta evln çektir· 
diği husuıl filim göıterilmiştir. 

Sporcu sıençler için bir tenlı 
ıahaıı yapılmıttır. Belediyeden 
aiıoan diıpanserde balkın bedava 
muayene •• tedaviıi yapılmakta· 
dır. Evyar baıkanı Feyzi Sözerln 
blltlln bu aahalardaki çalıımalarl 
takdire deier bir durumdadır. 

Ataç Koruma Kurumu 
Yeni Kollar Açıyor 
Simav (Özel) - Ağaç koruma 

kurumu ıon bahar faaliyeti için 
hazırlıklara başlamııtır. Korumun 
13 köyde kolu yardır. Bu yılın 
çalışmaları çok iyi neticeler Yer· 
mfştir. Bu sene bazı köylerde 
yeniden kollar açılacaktır. 

Akşehirde Bando 
Akşehir, (Özel) - Mevcut la• 

natkArlar idman yurdu bandosun• 
dan başka belediye tarafından da 
bir baado teşkil edilmittir. 

Gençler birliği mıntaka ıam• 
piyonluk maçlarına ittirak için 
yakında Afyona ııtdecektlr. 

Bergamada Kamp 
Bergama, ( Özel) - Kozagın 

Aıaiıbey köylinde kurulan •• 
köy mekteplerlndekl fakir Ye 
cılız çocuklara mabıuı olan temiz 
bava kampı bitmfıtlr. Kamptaki 
çocuklar köylerine bliytık latif a• 
d•ler temin ederek d&nmlllerdlr. 
Her çocuk en az bet kilo almııtır. 
Bu kamp her yıl kurulmaktadır. 

Yamanlar Kampı lzmirde Dinlenme 
İhtiyacını Karşılayor 

'iamaalar lıamp ıaın 

lzmir, ( Özel ) - lzmirin 800 
metre Jllkıeğlndekl Yamanlar 
ainiılne yaılanan tepede veremle 
mücadele kurumunun kurduiu 
kampta lzmir, cehennem ııcajl 

albnda yanıp tutuıurken adeta 
bir kara kıt geceai hUkUm ıOrUyor. 

Yamanlar kampı, lımir veremle 
mllcadele kurumunun hakikaten 
muvaff akiyetle başardığı bir eser 
olmuıtur. Kampın 150 den fazla ıa· 
kini burada yalnız yemekle, içmekle 
ve kilo almakla meıgul, bOtlln yıl 
Yazifelerl başlarında yorulanlar 
lçia yazın bir mllddet istirahat 

1aklalerladen blr pap 

1 

de f aydasaz bir it detti, •bah 
vakti °Kart Pezaj,, öoilDde ıukut 
hayale uğrayan ıenç bayaolana 
hırçıolık sıöatermeleri aynca, 
görlllecek bir manzara tetldl 
ediyor. Fakat Ymanlar kampı, 
uf ak teıkl:&til• hmlrlilerin lhtl· 
yaçlarına blltnn manaslle cevap 
veremiyor. Kampa çıkmak için 
11ra beklemek )Azım. Kampa 
çıkmak için haftalarca çadırların 
boıanmaaını bekleyenler bulundu
ğunu söylersem, kampın geniıl•· 
tilmesl lllzumu bOtllrı çıplakhtil• 
meydana çıkıyor. 

- ----- tahıi1&tta Yerllecektir. etmek •• kafa dinlendirmek biç Adnan Bilgel 

Tilkivari Bir 
Pay Ediş 

La Fontafne'den belki blo 
6nce bir Hintli yazıcı, insan 
hunu hayvan dJJile çlSze et 
ıınadı, ortaya Kellle· Demme 
bOyOk bir Her koydu. Araplı 
Acemlerin bayıla bayıla k 
dillerJne çevirmiş oldukları b11 
tabı Oımanlılar da dört yüz 
Gnce HUmayunname adile tercO 
etmiılerdlr. 

Kellle demnede edebiyat 
ılyaılyata kadar hert•Y var 
Ye Adem oğullarının çevire 
cllğl çirkin eotirikalar or• 
hayvanlar ağdle birer b 
ıöıterllmiıtfr. işle o hikayeler 
bir örnek: 

Bir aslan, bir kurt, bir 
yoldaşlaıırlar, hep beraber • 
çıkarlar ve bir yaban eş 

yakalarlar. Aslan, ortaya öl 
uzatılan eıeğln pay edilme 
kurda teklif eder, o da avı U 
blHllp birini çöller ıabinşabıO 
birini lı:endine ye birini tilk 
ayırır. Aslan bu pay edlıe kıJ 
bir pençe savurup kurdu 6ldU 
ve eıeğin yeniden pay edilme 
tilkiye ferman buyurur. 
hayvan, ilçe ayrılan avın parç 
rını birle9tlrir vet içinden bir 
alıp arslanın önUne sUrer: 

- Bu, der, efendime aab 
kahvealtıaı I 

ikinci parçayı g61tererek 
latır: 

- Bu da öğle yemeği! 
ÜçUncUıOnU de fU biçllll 

ıunar: 

- Bu da akıam yemeği! 
Aralan gtller ve ıorar: 

- Bir avı böyle gUıel pa)' 
meyi k imden öğrendin? 

Tilki kurdun ölllılln• bakat 
cevap verir. 

- Şu yatan 6llldenl 
Şimdi lngillzler, Habeı 

raklarına ltalyanların girmem 
temin etmek için Afrika 
Portekiz mUıtemlekelerlnl 
onlara ve bir kııminı da Alnı 
lara vermek istiyorlar. Şu dUtilll 
ile Kellle Demne hikayesi arall 
dald uygunluk ıu noktadadır: 

Aılan görftnftp tilki k afa•' 
hareket eden lnglltere, zayıf 
dukları için parçalana parçal 
ortadan kalkan ve tarih mez11t' 
lığına dUıen ölU mili etlerden d 
alarak buglinUn kudretılz mili•~ 
lerlnin mnlklerini dilediği glP' 
pay ediyor. 

Suyu bol, verimi bol topr•lı" 
ları olup da onların bir gUn til~ 
varl pay edillte uAramalarıf 
karıılamıyacak kadar aUç yot 
ıulu olan mllletler bu örneği g'6' 
6allndo tutup kendilerini kotıı' 
mıya çalıımalarıdır. Yoksa P°' 
ltun elden gitmesi mukadderdi'• 

mo_._....•~ 
Boa Poıta 

iLAN FIA TLARJ 

1 - Gazetenin eeaı yuısile 
bir ıütünun iki ıatırı bir 
(at.nüm) sayılır. 

i - Sayfuıoa göre bir sarı · 

timin llUıı fiatı ıunJardır' 

1a,-fa 1ayf• l HJf• 
1 2 3 

400 250 200 
Krfo Kr9. Krt-

8 - Bir aantimde va.ati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - loca ve kalın yazilar 
tutacakları yere göre 
ıantimle ölçUIUr. 
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tiAHKEHElERDE 
c_co •• • • 
ı.<Jınl2Wb~ l lliZ 
koca znı 
Kagbeden 
Kadın 

Y aoı otuzdaa faala defil. Oa 
aeki%indo çok illul oldutu, bu 
otuılulc halinde, yOı.lioOn hafif buru• 
fukları araırn ıiıı:lenen tar_ vetı den 
belli o' uyor. Tatil gllnlerlol aeç rm~kte 
olan Adliyenin tenha koridor!erında 

dolaoao bu genç kadın, belll kl buraya 
ille def4 geliyordu. Yaaıma mabçup 
bir eda ile yn klaıtı n: 

- Affedersıniz, dodl. 
e ·r .. y ıaylernek latiyor, faıcat, 

acemlJrkten olacak, ıazUnGo arkasını 

r•tlremlyordu. 
Oo.a cuaret Termit olmak fçln; 
- Buyurunuz bayan, dedim. birıey 

illi goracakt ı nııı:? 

- Hayır ... Flllıi:at. .. Bllmemld aıaııl 
anlatayım. 

O anlatamı7ordu. Fakat ben iyice 
anladım ki dertli bir kadın karııaın• 

dayım. Ona ceıaret vermek tocrub ... 
•ine bir daha glrlotim: 

- Sıkılmeyınız. Size yardım ed.., 
bUecetlml zaanediyoı:um. 

Genç H dertli kadın biraz açıl· 
nıak fırsatını kazaomııtı; 

- Evet. diye, tekrar söze baıladı. 
Fakat sonuuu ıotiremeden ellndeld 
ınendi1i nemli ılSılerine götBrdil, alldl, 
bir daha ağladı n bir daha sildi. Ve 
genç kadın bu teeHflr bubrnoından 
aonra arbk iyice açılmııtır. Bana 
k11aca bir maceranın uzun hikAyeslnl 
anlattıkça anlattı. SOnra çantasındaki 
lıtidasrnı ~ıkararak sordu; 

- Bunu nereye Yerecetfm? 
Bu kadın, llocaaını kaybeden, 

lcocıısı eyden kaçan bir dertli idi. 
Genç bir kı% kocasını bafhn çıkar• 
•lf Te bir gb beraber ortadaa 
lcaybolmu1Jlar. 

Güzel kaduı tiındl kaybolan 
koca. nı Adliye koridorlarıada, eUa• 
deki istidanın ıtıj'lle orıyor. 

Kı a Haberler: 

Lo dra, 17 - Bir Y8pur ılı yllzlt•· 
den ka ya oturmut alrettebat ve 
yolculr.r kurtarıla ftn" 

§ Lopdra, 17 - Buraya i•len eıkl 
Macar Başbaknnı Kont Bellen, ken• 
disirıin Prenı Otlo'nun murahh&11 
olduğu h berlerlnl yalaalamııtır, 

§ Kauıaaa, 17 - · l.ltvanya Batba· 
kanı Tub.lia'la ıiyaaa bayabadaa 
çıkilnıeai ihUmall wardır. 

§ Loodra, 17 - Çiode data kal• 
d •rılnn lnılliz ıaıetecial Jonea'io 
flldOj'ü reamen teyit edlhalıtlr. lngil· 
tere hlk0met1, Çini tlddetle protuto 
•d~elctV. 

Ed•bl 
T•friko 

No: 61 
ın·a 

Şehir, kasa ha, meıhur mey• 
dan adları hep dilimizin ucunda 
dolaşıyordu. 

Burada tarihi yerlerin lsrnlnl 
)'aymnğa uğraşan re11amlar, fo
lograf BMl'akhlan, atk Çetmesift" 
de:ı su içmek iıUyen yeni sevda· 
lılar pek çok. 

Yarın akpm lsviçre'ye dönU· 
)'oruz. 

Ali Sami bey bir gece evvelki 
davetin manasını anladığımı hla· 
.. tfl. Bana ikidebirı 

- Çok baıka kadınıın. Zeki 
kadınsın 1 

Diyor. 
Ze_ki kadın olmak •ter koca• 

•ınm gizli gizil kaçamaklı çapkın
lUcıarmı görmemeDikton, duyma• 
11\azlıktan ı•len kadın demektt 
hakkı Tar. 

Bana Emin Toıun beyin mo
lör aleınioi haber veren adadaki 
kadm gözümün 6oUne ıı•llyor. Ve 
'"etki koca11 bJr gece aııb.ba 
kaJ'fı geldi diye ne kadar çırpı· 
llıp t-eliit etmişti. 

Ali Sami beyin kendi erkek 
t&hirlerlnce bir gece Pari~t• bir 
Papaı uçurduğuna fOphe yok. 

HARİCİ TELGRAFLAR 
Arnavutluktaki Ayaklanma : 

i~yancılar Kralı Ve Rejimi 
Devirmek istiyorlardı 

-------------~-------

Başlarında, Kralın Sabık Kaynatası 
Vardır. Bir Habere Göre isyan 

Olan Eski Başvekil 
Tenkil Edilemedi 

ihtilalciler Habeı - lta1ya 
Gerginliğin den Ceıaret 

Almışlar 
Belırat, 17 ( A. A. ) - Arauut .. 

luktan gelen haberler• alSre, isyanı 
botmek bere hDkQmet kuvntlerlaln 
kunaandaaı kendiaine nrilmit olaD 
Ceaeral Şlrald~ asilerle yapılan bir 
muharebede 81dflrilhnGttiir. • 

Ölenlerin aayısı asiler araııada 50, 
bllkü111et kuYYOtlerlnde de 11 ka• 
dardır. 

HtikOmet reni kunetler ınklt· 
mektedlr. 

Kur,un K1ralo Ablmıt 
Paria, 17 ( A. A.) - Eko da Parl 

srıızeteal, Aranutluk hidlaelerlndH 
bahsederken, öldürGleo sreneral 
Şiaaldlnio eakl Avuaturya - Macar 
ordu'Vlada blr Hın•at sübayı oldutunu 
ve sonra eaaaea dostu o· on Kral 
Zoıoaua hlıı:metine ıeçtitinl yaa· 
maktadır. 

TecaYUH utradığı sırada Kralaa 
otomobilinde bulunmakta idi Ye belki 
de Krala atıhnıg olan bir kurıunla 
6lmGttür. 

Bu bölpde 8rfl idare fliln edll
miıtir. Arnavut makamlan, ıuikasdin 

elebaıııını yakaladıklHını iddia edl· 
yorlar. 
Krahn ÖIUm Haberi Yalanlandı 

Atina, 17 ( Özel ) - Arnavutluk 
isyana, birhayli kan dökOldükten sonra 
baatırılmııtır. Bir General ile bir 
Yiıaba.tı ölmUttiir. Gazetelerin, Kral 
Zosronun dn lSldilrilldllğü hakkıadnkl 
haberler t ekr.ip edllmiıtır. 

Astlerln Kuvveti 
Parla, 17 (A. A.) - P6ti Parlsyen 

gazetHinin Be!gtad aytan, Arnavut· 
Juktakl ayaklanma hadlıei•rl hakkın· 
da bazı tafaillt Yererek aailerin elf1a., 
de çok miktnda ailAh H cephane 
mnc11t oldutunu blldirmektedb•. 

Bu .,.tarın bildirdljiae sröre, it)'AD 

( Duamı 6 ıncı yüzd• ) 

Bunu hinettfrmemelc için mUm· 
kin olduğu kadar İff kitaba, ka· 
lıba ıoktu. Mazeretler, vesileler 
buldu. Fakat böyle gizli key;fler 
o kadar dikkat edildiği halde 
mutlak bir yandan patlak verir. 
T esadüfltr &yle hAindirler kH 

AH Sami beyin yakalanı~ı da 
yine kendi tedbirsizliğinden. . Dı· 
ıuıda her hangi bir kadınla ah· 
haplık eden erkek karı11nan ya• 
aına dönerken yalnız geçirdiği 
gecenin tafıilihna alt yalan uy
durmakla iktifa ederH kadın gö
ıUnlla keskinliğini, kadın burnu· 
nun hassaaiyetinl anlamamıı de· 
••ktir. 

Ali Sami bey ••• g•lir gelmH 
benim kullandığım kokulardan 
birini elbiaeleıln• ıerpmif olsaydı 
bir iki ıaat önce kendini aarhoı 
eden yabancı kadını:ı kokuıunu 
örtebilirdi. Bu tedbirsizlik ona 
pahalıya mal oldu. 

Pariıtcn gitmezde11 eyve) 

( Şo•e Danten ) in kuyumcularına 
dolaımak programın son parçası 
idJ. 

AH Sami bey kadın ze•klerlnl 
•• kadın modalarıw kaçırmayan 

Arnavutluk. orauıundan brr 'ettıı ıorUnilıl 

Japon 
Filosu 

Manevrada 
70 Gemi Bilinme
yen Bir Yere Gitti 

Tokyo, 17 (A. A.) - Yetmit h rp 
sremiaiodea mürekkep olan Japon 
filosu lk1 a~ aUrecelı maneualar yap· 
mak ilr.erc bu sabah Okuskadnn bi· 
llnmeyoa blr yönteme h e.rekat et· 
mlıtlr. 

Filo blrlncl teırlnde dandOğQ za· 
man lmperalorun önflnde bir ı•çit 
, ... ı yapaıı:aldır. 

Rusya • J•ponya 
Tokyo, 17 - Sovyet Rusya ile 

Japonya araaındak.i aınır badiaelerl 
•e1ele1l hakkında prenlip itibarile 
uyuıulmuttur. 

bir adam. Hc:ıa gitmeainin Y,olunu 
blllyor. BuaUn otelde çantaları• 
mızı huırlayıP- 1 staayona ıönde
rllmeaini da ıöyI..diktea aonra 
tr.eo •akün• kadar do.&fbk.; Parla 
kuyumcuları dünya zevkini okıa· 
yıp dünya parasını toplamak için 
ıan'atm bütün hünerlerini göıte
ren marifetli, zekl lnRanlar. Bir 
kadın için Paris kuyumcularının 
mor kadife kapla vitrinlerini 
seyretmek-, o ıaadet denilen anin· 
ıılmaz, fakat tadına doyulmaz 
kandırıcı ze\•kin en beyecanlıla· 
rmdan bJri olıa gerek. 

Zevl<, zel<a, bulaş, aan'at 
hftnerlerl ve yUksek bir zevkin 
verimleri. Ne ince ıeyler yarabbi. 
Bunları gördükçe annemin divan• 
hane çivisi dediği kaba inba 
oymalar, hantal 1&lkım küpeler, 
hepıi bir kalıp baklava yUzUkler 
gözUmUn önüne &eldi .. Taı ltlba· 
rile belki onlar da kıymetli. Fakat 
ıan'at, incelik. lşleniı .. 

Uıun ve yorucu bir gezintiden 
ıonra tek taşlı bir pırlanta 
yUzU~U ~eğendim. 12 krat .. ince 
Uç plfttin hrnak tlıtUnde kocaman 
bir su damlası gibi duruyor. 
Altmda ince bir plAtin halka ... 
okadıır. 

Tntın yontuluıu o kadar ma· 
hlraneld hfç bir ııık olmadan göz 
alacak kadar tıkır tıkır parlıyor. 

iki gUndenberl Franıız bank· 
notlnrını ıaymaktau uaanmıyan 

Fransada: 

Bir Çiftçi 
Askerlere 
Ateş Açmış! 

Tulon, 17 (A.A.) - Polis, aon 
kargeıalıklar 11raunda, pençereden 
aakerler üzerine ııtow açmakla ittlham 
edilen şOpheli bir çiftçi yakalamııtır. 

ltaıv da : 

Son Felakette 111 
K·şi Öldü 

Rom•• 17 ( A:.A ) - latefanl ajanıı 
ovada au baskını felaketinde ~Henle• 
rin nyr• 111 oldufuau bildirmektedir. 

Bulunan cesetlerden ancak 62 •I 
teıhia edllmittir. 

Ovada, 17 (A.A.) - Dün, au bu· 
kını kurbanlarının cena&e tarenl, hl· 

kllm•tt fetJat ıençiiği 'H talebe iDi· 
measillerinin huzurile yapılmıtbr. 

Ali Sami Bey buna da yirmi iki 
bin frank verdi. 

Bu &cadar masraf yaptırdığım 
için Uzülliyor.aa Fakat ylJIUk 
de pek hoıuma gitmlıtl. 

Ali Sami Bey bunu kifl gör
medi. lsrar etmeme rağ11um keD:" 
dlıi de bana adımın bUtlln harfi. 
!erini pilat:n olarak yan yana di· 
zen bir ko!ya aldı. Siyah ıerlt 
tiıtUnde bu pilathı harfler. yAnya• 
na gelince isminı dizllmit ol~ 
yordu. 

Pariaten zengin bir yükle dö
nUyorux. 

Bu biz.im bal ayı ••yabatimlz 
oldu. 

Annemi bu birkaç gUn içinde 
o k;dar ödemiştim ki ııörUr gö"' 
mez boynuna atıldım. Ana lcız 

sevinçten :ağlaştık. 
Ali Sami Bey durmuı, hayret• 

le bize bakıyordu. 

- Çocuk olmayın koca b8'! 
bekleri 

Diye blıl ainclirmiye çalıştıkca 
biz blriblrimize sar 'ıycrduk. 

Annemin sevgisi, a nnemin ko· 
kuau.. bu benim içimde, etimde, 
kemiğimde yerini bir hiıle değlı· 
miyen çok kıynıt tli bir du) gu .• 

Hayaıa kcrışan iki erkeğin 
bütün varlığı vUcudumn tasarruf 
etmekten i.eri gidemiyor. Ar.adı· 
ğım içli,. gönüıden sevgiyi hi· 
la annemin kokuı,unda ve onun 
tatlı bakışlarında buluyorum. 

Nişanlılar 
Kavga 
Ederler Mi? 

liri aydır nlıanlıyım. Daha ıim· 
diden aramızda geçimıiı.llkler baş· 
ladı. O benim sözlerime taham· 
mili edemiyor, ben onun dedik· 
leriol yapmaktan zevk almıyorum. 
Bu nlpaı alı hayırlı bulur mu
nnuz?. 

Nuriye 

KaY1f8, aevalsizllk alAmeti de
jlldir. Seviıen insanlar da kavia 
ederler vo hatti denebilir ki sev· 
gt, kıakançbk gl bl sebeplerden 
lf9llyoraa, HYgfyi kuYvetlendirme• 
le bile yarar. 

Onun için aranızda geçlmaiz· 
liiin 1ebeplarinl araıtırınıL Niçin 
ka•ııa ediyoraunuı. Eğer birbiı-~
nlzden ıoğumuısauız, birblrinhl 
Hvmlyoraanıs, o vakıt niıanh:ık 
hayatım uzatmakta mana yoktur, 
ayrıfllllL 

• 
~·Bir Hnellk e•llyim, karım 

i'klde bir "Sen benim gibislni bu· 
lamazdın, fakat ne yapayım ki 
beni ıana ailem verdi.,, yollu söz· 
lerle beni beğenmediiinl bilakis 
kendisinin benden daha iyi bir 
kocaya liy1k olduğunu ıöster• 
meğe çalııır. Onun bu zihniyeti, 
korkarım ki, zaman ile yuvamiZJ 
bozacaktır. Onu na11l doğru yola 
geUrebillrim ? *' 

Kadınlar daima öyle zanne
derler ki, onlar erkeğin en fena• 
ıına dUımtıılerdlr. Kendihri ise 
o kocaya Jiydc olmıyan bir pıl'" 
Jantadır. Bu zihniyet, kadınların 
zaaflarını göıterir ruht halettir. 
Ehemmiyet vermiye ge1mez. Bıra· 
kınız kendi meziyetlerlle övlinsfiıı 
dursun. Siz haklkatta ondan O•• 
tUnsenlz, o yine size muti olmak· 
tan zevk duyar. 

TEYZE 

Çinde: 

Bir Protesto 
Nankin 17 ( A. A.) - Dıt Baku· 

lalı, Çin maliamJannıa mleaadeal 
olmak111ıı:an JapOD uçaklarının Ti,... 
Çin n Peipinl' bölptw! Gaerladtı 
uçmalannı Japon büyilk elçlllti oea.. 
dinde Rroto.to etmittlr. 

Ve timdi Y.in• bu küçük ,maya 
döndüğDm lçia derin bir. bu: 
duyuyorum. 

Ali Sami b•y benim anneme 
olan dütkünlliğöme kendine ıön 
haklı Huluyo~. Diyor ki: 

- Anne ae.Ygiıinl iyi duyanlar 
koca sevglıini de iyl hiıaoderler. 

Belki doiru bir fikir .. Fakat 
bana bunu duyuracak erkek, 
kalbimin yollarını arayıp bulacak 
ywde beni ku) umcu mağazala· 

rının göz kamaştırıcı ıatafah ile 
zaptetmek isterse boıuna zahmet 
çekmi§ olacak. 

Bende derin bir ey sevgisi 
var. Zaten çok ıeYdlğim kUçUk 
villaya döner dönmez evimi, ya• 
tak odamı sl\alomek zevkini doya 
doya tattım. Bu bende kttçllk· 
toaberl yerini bulamamış bir Is· 
tekti. 

Kadık6y0nde evimizde, Ka· 
)'JŞdağ a.rtlarına kadar bakan 
pencerelerime ne gllzel perde:er 
İf1emiftinı . O tem;z, kfiçük genç-. 
kız odaaında neler yoktu. 

Ev.endikten sonra bUtlln uml· 
dim kışın Nişantnşına yerleşme• 
mize bağl nmııtı. 

Adada iğreti gibi oturuyorduk. 
Fakat şimdi bu şık, kc.n' orlu 

6İrİn v l:a) n o kacar ıs ı < ı ıı ki 
burada nihrıyet kiraCJ ok:uğu

rnuzu bile hahra getirmİ ) u ck 
içimin biitUo isteği i!e ) erle· 
ıiyorum. 

(Arkası var) 
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Geçmemişe Uçler Kon eransı Oldug'"' u 
Benziyor 

Amerik anın çol< Jlerl bir hürriyet 
memleketi olduğu hakkındaki kana• 
atlerl ortadan ailecek yeni yeni hn
diıelerln karı • ıında bulunuyoruz. Buna 
mukabil, dünynoın en ılcri aerbHtislni 
temin eden ve hakiki bir efkarı 
umumlyeye dayanan memlekct'n 
lnglltere olC:uğu tilpheıizdlr, 

lngilterenin neden en ileri aerbeıti 
memleketi olduğu Ye bu memleketin 
nas l olup da dünyada efkarı umumi• 
yeyo day"nan ender topraklardan birl 
bulunduğunu, icap edene, ileride izah 
ederiz. Fakat, biltün 2örUn01'.ore 
rağmen Amerikanın neden kendi 
hakkındaki dilt6nctleri bergün bir 
parça daha tekzip etmek yolunda 
ıarar edlo ini nnlamnk güçtür, Fakat 
muhakkak olnn ıudur ki Amerlkada 
hilrriyet kclimHI, bir lifz ı mtlcerrettir. 

Bunun için, beyaz ırktan Miıiı Fılan
caya tecaYilz ettiğinden dolayı hapis· 
haneden çıkarılarak ıorgusuz:ça ağaç 
dall ıı rına asılan biçare kabahahh: 
zencileri hattı, bunların yQzlerceılnl 
göıtermelc milmkOndllr. Fukat bu 
arada dOnya matbuatıoa akıetmlı bir 
hadiae Yardır ki fn1anıo tDyJerfni ar• 
pertmeye kAfl. dir. Hadlıe ıudur: 

Vilıoo Shrophire ve Roberl BarnH 
lıminde Jki Zenci timali Karo'lnde 
uyahat edlyorlarmıı. ÜtOmüılar, 
çiln kO meVllm Klnunuıanl lmlt, yol 
üıta yanmıı bir atefe ya!daıarak 
uınmak iıtemlıler. Bu ateıl yakan 
bapiıhane ıardiyanlarından biri imiı 
Ye Zencilere 11ınmamalarını, oradan 
defolup gitmelerini ıöylemit• Canları 
aRızlarına gelen Zenciler bu ihtarı 
dinlememitler. Gardiyanıb ıiklyeti 
Oı.erine Zenciler yakalanmıı n hapH 
atılmıılar. iddialarına ılJre gOııde on 
1aat ayakta durdurulmuılar etleri 
ılnclrlerle botulmuı, o ıuretle kl iki 
ay ıoara ayakları kanıren olmut1 

diz kapaklarından keılJmeye mecbu
rlytt huıl olmufo 

Zenciler mahkemeye bat •urarak, 
ıerelc hapiıbane mOdürn, ıerek dok· 
toru ve ıardlyanları dava e\mlıler. 
Bu arada, Amerlke hOldhn~ll, bu 
iki zenciye takma ayak yaptırmıt •• 
bir nni tazminat oJmıak Ozere hen· 
dllerlne yol bekçfllaı YCrllmtı. Muha
keme yapıldıtı ıırada, ıuç!ular.n ve· 
k11l. bu ıencllerlrı 1ea: tak1tıa ayak· 
larlle mahkemeye relmtmekle, mah· 
keme Ozerlnde tulr yapmak lıtedik· 
lerlal lddla etmlı, onlardan biri tak
ma ayatını unuttutunu otelci IH 
laenOs kullıınma71 8tnnemediQ'ial 
blldlrmlotJr. 

Deyecetim ıu ki hOrrlyet ve IDH• 
niyet mefhumları, bunlara kullanan 
ln1&nlara ve bu kelimelerin çıktaklan 
atız:lara röre mahiyetleri dettıiyor. 
Medeniyet namına Habeılıtana ul
dırmanıo muvafık olduğunu iddia 
edenler, yine bu medeniyetin orta 
çat dnlrlerlndenberi bir tek ltne 
boyu ileri ıitmedltini fi'leıı lıpat et· 
mekten baıka bir fey yapmıyorlar. 
Sözde hllriyet memltk6ti olan Ame• 
rlkada bal böyle o!una rerlıl için 
daYalık muele kalmıyor demektir. 

Slreyya ........................................................... _ 
Çerez Kablllnden 

Nöctçl 

Borazan Tevfitin, ditlnden, tırna
ğından artırıpta, ölilmlük dirimlik 
diye Osmanlı bankaıına yatırdığı 
bir yUz liracığı vardı. 
1914 temmuzunda, seferberlik ilan 
edildiği .akit, ortalıkta birçok fena 
ıaylalar dönmeye başlamıştı: OCıya 
hUkfımet, bankalarda bulunan her
kesin parasına nziyet edecek, 93 
harbinde olduğu gibi haime c;ıka
racak .. Daha blJmem neler olacaktı. 
Fazla olarakta, halk, Çanakkale 
zorlanacak: olurea, dütmanın kolay
oa latanbula glrebiımeılnden ciddi 
endişe ediyordu. 
Tevfik, bUtüo bu rinyeUer kartı· 
ıında: 
- Ne olur, ne olmaz? Param ya
nımda bulunsun l 
Diye, birçokları gibi, ghti, banka
dan parasını çekti. 
Veznedarın .erdirdiği yirmi tane beı
lik bankonotu, ceketinin .ağ cobiae 
iyice yerleştirip, üzerlnede elini 
bastırdıktan ııonra, kapıdan çıkar
ken, o vakitler orada banka bina· 
11nı muhafaza lçi ıı nöbet beklemek· 
te olan jandarmaya döndü ve 
kemali ciddiyetle: 
- Haydi oğlum! artık gldebiliuio .. 
Iıin kalmadı!. dedi. 

Tı/1' 

Yer e Duruyor 
Harp, Hiç Zaman Bu Kadar Yakın Bir 

Olarak Görülmüş Değildir 
Bir ihtimal 

Parls, 17 (Özel) - Burada 
Üçler kenferans:nın çok zorluk· 
larla çarpıiacağı, görüşmelerin 
uzun sUrmek tehlikesi karıısında 
bulnnduğu kanaati vardır. Gaze· 
teler illi görüımeler hakkında 
gayet ihtiyatlı bir lilJan kullan· 
maktadırlar. Fakat, konferansın 
neticesinden henüz Umlt keallmiı 
doğildfr. 

Ön gazetesi konferanatan 
bahseden yaz11ında: 

0 Harp, hiç bir zaman yok-
tur yakan bir ihtimal olarak ıö· 
rUlmUı değildir. Bununlaberabor 
barit veya harpten yana bir 
bahse girmek icap etae banıtao 
yana bahse sılrecek ve belki de 
kaybedecek olan pek çok kimH 
bulunacakrır ... Diyor. 
Ne latlyorlar Belll DeAll 

Parlı 17 (A.A.) - Buglln 
aaat 15 den 17-30 a kadar de
vam eden iki celH araıında 
Alolsl'nln Roma ile görUıtllğll 
teyit edilmektedir. Meaelenin 
eaaaına bu 11abah temas edilmtı 
Ye logilzlerle Fraoıızlar tarafın• 
dan yapılan telkinler Aloiıl'yl 
Roma ile konuımaya ıevketmiı· 
tir. ltalyan delegeıi, ltalyao lı• 
teklerinin genlıliğl ve mahlyetl 
hakkında yeni tasrlhatta bulun
muıtur. Bununla beraber ltalyan 
lıtelderl henUı tamamlle taarlh 
edilmemlılr. 
ltalyan Gazetelerl lngllhır• 

lere Çetırorler 
Roma, 17 (A.A.) - Glornale 

d'ltalia gaıeteai, "ltalyaya karıı 
ıiyaaal ıantaj teıebbllıU., baılatı 
altında neırettltl ikinci makaleyi 
Taymlı gaıeteslne ce•ap olarak 
tahısiı etmektedir. 

Bu makalede bUhaaıa ıayle 
denli mektedlr: 

" ltalya bugtıne kadar 1006 
andlatma11 bnknmlerlne harfi 
harfine riayet ettlj'i halde, lnıil· 
tere, Haboılıtana kartı ayni and· 
laımınan göze batar Ye de.amlı 
bir ihlAll demek olan bir politika 
takip etmlıtlr. Bunu açıkça ~öy• 
lllyor ve lıpat ediyoruz. 

Gazete, bundan ıonra iddia• 
sını ispat yollu bir aOrtı hAdiHler 
na kletmoktedir. 

Mueollnlnln Damadı 
Roma, 17 (A.A.) - Musollni'

nln damadı •e Italya Propağanda 
Bakanı ihtiyat pilot yUzba· 
ıısı Kont Clyano, silah 
altına çağırılmıt ve do~u Aforl· 
kası kuvvetlerine memur edil· 
mlşt:r. 

Uzlatt1rm• Komleyonu 
Parla, 17 (A.A.) - Habeı 

sınır ihtilafı uzlaıtırma komiıy~ 

nu bu ayın 19 uncu pazarte1i 
gUoU Parlıs'te toplanacaktır. 

Erltre'de Neler Yapmıflar 
Roma, 17 (Üzel) - İtal)'nn· 

Iarın oarkt Aferlkaya sevkiyata 
baıladıklarından beri tam altı 
ay geçmiıtir. Bu münasebetle 
Italyanın Eritre ve Somali fev· 
klade komiseri General do Bono 
bu müddet zarfında yapılan ve 
yapılmakta olan fıler hakkında 
blr rapor tanzim etmiıtir. 

Bu rapora nazaran alb ay 

Portekiz Afrikadaki Top
raklarından Bir Karı-· 

şını Bile Vermigecek 
Lizbon, 17 (A.A.) - Portekiz l "İtalya ile Habeılatan arasın• 

Dıı Bakanı, Dtario de Noticials da bir harp çıktığı takdirde 
gazetesi aylarına dJyovde bulu· müstemlekelerde yerlilerin Avru· 
narak Afrikada olup biten ıey· pahlara karşı ayaklanmaları gibi 

ciddt bir tehlike mevcut oldu· 
lerden hiç biriıinio bUyllk bir tuna inanmıyorum. Bununla bera• 
Afrika devleti olan Porteklz'l · bu harbin önllne geçmek için 
lakayt bırakmıyacağını ıöylemit her çareye bat vurmak bizim 
Ye demiıtir ki: menfaatamız lktlza1ıdır.,, 

Bulga.riStan' da Hapisha
nelerden Kaçan Kaçana 

Ruscuk Hapishanesinden De Azılı Bir 
Hırsız l'avanı Delerek Kaçtı 

Sofya, J7 (Ôıel) - Son glln• 
lerde Bulgarlıtanın bar:ı şehirlerin• 
deki hapfıbanelerde mahkumlaran 
kaçışları çotalmııtır. Fili be 
hapiıbmeafnden kaçan 9 kominlıt 
hAdlaeıi henüz unutulmadan, dtın 
de Ruscuk haplıhane1inden 72 
defa mahktim edilen (yanof adın· 
da azılı bir hıraız kaçmııtar. 

Jyanof haplıhane hamamında 

Aıyada Felaket 
Felaket Üstüne! 

Çinde Botulanlar2 
Milyona Yakın 

Parlı, 17 ( Radyo ) - Çlndı 
Sarı nıbrln 'taımaaı yUıllnden 
boğulup ölenlerin aayıııoın iki 
milyona yaklaıtıtı haber veriliyor. 

Hlndlıtanda da mukadd11 
Ganj nehri taşmıı, facialara ve 
maddi sararlar• 1ebıp olmuıtur. 

Bir Cinayet 
Söğllt (Özel) - Kazamıza iki 

aaat me1afedı Kepen köyünde 
kihya Haaan oğlu Ali karııı He 
köy kenarmda mısır tarlasını 
beklerken meçhul bir ıahıı ta• 
rafından bıçaklanarak öldllrUI· 
mUştUr. Jandarma ıuçlu olarak 
ŞUkrU lımlnde birinden 9Uphela
ml1, kendlıinl Anllyeye vermfttir. --··-·-- _....... ... ___. ... _,_ ...... ..__ .. _ 
zarfında Erltre'nia merkez ida• 
resi olan Asmara'nm nUfuıu on 
misli artrnıı ve (55000) ne baliğ 
olmuıtur. Kezalik bu mUddet 
zarfında: 

300 lrilometro yeni yol yapıl· 
mış, 100 kilometroluk yol tamir 
edilmiş, yeniden 62 kuyu açılmıı. 
12 ıu depoıu inıa edilmiş, 9 
hava Jlmam ile 25 tane detay• 
yare inme sahası vUcude getiril• 
mittir. Bundan maada 15 köprü 
lnta edilmekte ve Asmaraya ıu 
nakil etmek için uzun bir su 
kemeri yapılmaktadır. 

İtalyan Sevkiyatı 
Devam Ediyor 
Napoli, 18 (A. A.) - Kam• 

pldogliyo vapuru ıiyah gömlekli· 
lor zab;tlerini ve harp malzeme• 
ıinl hamil olduğu halde halkın 
cotkun alkıtları arasında doğu 
Afrikaıına hareket etmişUı. 

yıkanırken ayağında bağlı bulu
nan zincir halkaatnı aabunla kay
dırarak çıkarmıı ve hamamın 
tavanını delerek kaçmııtır. 

Birlblrinl takip eden bu hAdf· 
nler Sofyada a1abiyot uyandır
mııtır. 

Fillbı haplıhane1I mUdUrU 
TUr:e Bakanlıtı tarafından azledll
mlıtir. 

ı Bakanlar Kurulu 
Yarın Burada Toplanacak 

Dun 1ağlık ve ktıltllr bakan-; 
ları da ıehrlmize golmlılerdir. 

verilen bir habere göre bakanlar 
kurulu, yarın Ffloryada Cumur 
Başkaaı AtatllrkUn Baıkanhğı 
altında toplaoacakdır. 

Cumartesi 
Yevmiyeıi 

Ankara 17 - Devlet hizmet· 
terinde çalııan memur ve mUatab-
demlerin cumarte1I yevmiyelerini 
tam olarak ve huıus1 mUesseaelerde 
çalııanların it kanunu çıkıncaya 
kadar çalıttıkları aast nlsbetinde 
para almaları hakkmdakl karar• 
name yarın Reımt iazotede neş· 
redllecektir. 

Orta T edriıat Muallimle· 
rinin Zam Liıteıi 

Ankara 18 (Özel) - Orta ted
risat muallimlerinden kıdem zam• 
mı alacakların listeal hazırlandı. 

Telefon Mukaveleıi 
Parafe edilen lstanbul telefo· 

nunun satın alınma mukaveloai 
ıalı günU imzalanacaktır. 

Yablonski Öldü 
Moskova, 17 (A.A) - Taa 

Ajanamın en eski ltyarlarındao 
ve eaki Türkiye aytarı yablonski 
uzun bir ha~talıktan sonra öl· 
mUştllr. 

Romanyadaki [Büyük Mü
sabakaya Iıtirak Ediyoruz 

Romanyada bu ayın 25 tinde 
yapılacak olan 1725 kilemotrelik 
bUyllk bisiklet müsabakasına bizim 
bisikletçiler de ilreceklırdir. 

Rejim işi Tekrar Geri 
Bırakılacakmıı 

Atfnn, 17 (Özel) - BaıbakaD 
ÇaldarJsin Eylfıl baılanııcına doğ• 
ru Atlnaza döneceği anlaıılmııtır. 
General Kondiliı, dün akıaaı 
Atina gazetecilerini kabul ederek, 
krallığın zorlukla kurulmaaı için 
aubayJarın aralarında imza topla• 
dıkları hakkındaki haberlerin 
doğru olmadığını söylemfttir, 

Kraliyetçi gazetelerden bazı· 
ları Çaldariain rejim fıJnl geri 
barakmak fikrinde muzır olduiu• 
nu ilri ıUrmektedlr. 

Yunanistanın Borçları 
Atina, 17 (Özel) - Finan• 

bakanı Besmazoğlu Loodra'ya 
gitmiştir. Bakan Londra'ya gider• 
ken Almanyadan geçecek ve 
Çaldariı ile görUıecektlr. 

Bu seyahat Yunanlstanıo 
borçları ile alakadardır. 

Arnavutluktaki 
Ayaklanma 

( Baştarafı 5 inci yüzde ) 
rejimi tehdit etmekte Ye atiler tek• 
mll Berat ilini itsıal etmlt bulanmak• 
tadır. Kral Zoııonun tahta sıkıtındaD 
ıonra 1924 yılanda ftalyaya ıöçruey• 
mecbur olan e1kl Baıbakaa Şevket 
Berıurltzl ullerl idare etmektedl. 

Bu ı:at, zenrla bir Irat Hhlbi olup 
k111111 krala Dİffıinlamıı idi. Niıaa 
bozulduktan ıoura Beııurlatsl, kral• 
bOyQk bir kin b•f lamıthr. GOnet 
Arnantlukla muhabere kuilmittlı, 
•uruıma deyam ediyor. 

Eko da Parl ıazetulnln Londra 
a7tarı, Arnnuthıktaki karıa111!ıklarıa 
ltalya-Habeı anlaımazlıtınıa akialerl 
olduğunu Ye Arnavut1u2u, ftalya• 
boyundurutundan kurtarmak lltiyeD 
Ye halyaya karıın olanlar tarafında• 
11vk Ye idare edlldlflnl ıinmaktadır. 

Karıaıalıkta ölenlerin HJlll 150 
tahmin edilmektedir, 

layan Baatlralmı• 
Tiran, 17 (A. A.) - Arnnutluk 

ba11n büroıu, Fleride Yukua ııeleD 
ayaklanma laar~ketloln, birkaç uat 
içinde tamamlle ba1tıraldıjıaı bildir• 
mtktedfr. Sellhlyetli mahkeme, iıya• 
nın çıktıAı yere gidecektir, BtıtO• 

Arna•utlukta tam bir .Okiinet vardır• 
Aynı bGro, ayaklanma hadit0I;. 

rlnln nuıl oldutunu lsah ıderel<• aıl 
bir gurupun, ufak rlltbeU bir jandar• 
ma zabitinin idarHi altında S5 
jandarmayı Ye bir kaç sivili 
ıtirükliyerek Flerl'yl ele geçir• 
meye munffak oldutunu v• 
Luıhufo Gıerine yllrüyerek mahaUI 
jandarmaları kaçırttıQ"ı ı6ylemektedlr• 

Aaker kuYYetlerl, lıyan ocatın•• 

kan dökmeden ulaımıtlerdır. fıyanı• 
biricik kurbanı, kargaıahktan haber• 
ıiz, Pojani'ye ritmekte bulunal 
General Şllardi'dir. 

Kırala kartı ıuikut bnadiıl 
yalaalanmııtır. .... _ .......... ..._ ........... ·- ......................... ,_ ,,,,..,,,, 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu akıamki nöbetçi ecıanelıır 
ıunlaıdır: 

Eminönü ( Salih Necati), KO
çUkpazar ( H. Hilınil ), Alemdar 
( Cağaloğlu ), Beyaut ( Sıtkı ), 
Şehzadebaıı (Hamdi ), Şehremini 
( Ahmet Hamdi ), Samatya ( Te<>" 
filos ), Fener ( Emilyadl ). Akııaray 
( Zıya Nuri ), Karagiiınrilk ( Arif ), 
Bakırköy ( lettpan ), ~işli (Aaırn), 
Ualata ( Hilal ), Beyoğlu ( Galata· 
saray ), Yüksekkaldırım ( Vinkopu· 
los ), Beşiktaı (Hıza ), Hasköy 
( Yeni Türkiye ), Kaııımpaın ( Ye· 
ni Turan ), Kadıköy ( Faik leken• 
der n Namık enaneleri ), Büyü· 
kada ( Şinaıl ), Heybeli ( Yusuf ), 
Üsküdar ( Merkez ), Beykoz ( Doy· 
koa ), Paşabahçe ( Paıabahofl ), 
Anadoluhlearı ( Anadoluhlenrı ), 
Rumelihiıarı ( Sarım ), Sanyer 
( Oıman ). 
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O,ıDUNYAMATBUATINDA ~ 
O R D,U\K LE R l ·Mll 

Yeryüzünde Olup Bitenleri Haritada Ve Saatle Takip EdeHm 

J)ünya un eu bü:ı:llk ç~ğ ayanlann.J.an 
biri olan Vlkterya çaglayaıunıa ıanıl· 
dıj'ı slbl 40.> kadem dejll 3~J kadem 

oldufu anlatılmııtır 

Leningrad Ve Moskova Şehirleri 
Karşı Karşıya 

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

Hiç Görmeyen 18 Kişi 
Arasında Bir Şatranç 

Müsabakası 
So•y•t ıazetelerl " Lnlagrat ,. 

ile 11 MoıkoYa,, ıehlrleri araııada 
bir ıatranç turauva11 tertip edil· 
dltlal yazıyorlar. Turnuvanın bU• 
tlln dlierlerlnden farkı, oyuncu• 
)aranın tamamen körlerden H· 

cllmlı olmaııdır. 
Gazetelerin anlattıklarına ıts

re, oyuncular, oyunu, ınrme ka· 
blllyetlerinl kaybetmeden eTvel 
detil ıonra öğrenmiılordJ, bunua 
için do görmeyenler lçlo Mena• 
rochoY prenılplne 16re yapılmıf, 
ıatranç elifbeai okumuılarclı, bir
çok tecrllbe yapmıflartlı. Mllma
reae edinmiılerdl. 

TurnuHaın yapıht ıekllae ı .. 
Bnc9y her ı&ıl çukur, huaual ra• 

pılmıı ıantranç tahtaları kulla· 
nılmıfb, bu tahtaların &zerine de 
karıı karııya oturan oyuacu l9ln 
do ıokll ve bOyükltık itibarile 
yekdlğerinden farklı taılar ko
nulmuıtu. Oyuncular bu ıayede 
el yordamı ile taıları ve çukurlar 
aayeıindo hAaelerl kolaylıkla bu· 
luyorlardı. Bununla beraber oyu
nun ıokllnl habrlamak için ıat• 
raaı talıtaıınln tlzerlol 11k ıık 
Jokladıkları gör81Uyordu. 

Her iki ı•hlr, kendilerini temail 
için dokuzar oyuncu yollamııtır. 
Bunların araalada biriaeillğl Molt• 
ehano• kazanmııtır. Bu zat do
lru• mUaabakadan yalnız bir ta• 
neılnl kaybetmlıtlr. 

Rusyada Yeni Paraıüt 
Müsabakaları Yapıldı 
Ayan 6 ıı ile 15 1 arasanda 

Moıkovada acemi paraılltçDler 
arasında mUaabaka, bu aahada 
On kazanmıı prof emy on eller tara· 
fından gösteriler yapıldı. Eğlen• 
cenin programı arasında tecrObe 
atlayııları, iniıte katfyet mUaa· 
bakaları ve uzun inişler · •ardı. 
lttirak edenlerin aayısı da bin• 
lerl buluyordu. 

Ruıyada paraılltçllOjlin ıpor 
olaralc halk tabakalara ara• 
ıına 7ayılmaıı 1933 yılma 

teaadtlf eder. O zamandaaborl 
ı•ç•n •llddet aacak iki aeoedon 
ibarettir, fakat bu kadar kııa 
mOddet içinde paraıUtçU olarak 
yetiıenlerin aayııı binlercedir. 
Bunun aebtbl ortamektep talebe· 
lerl ile umumi kurum ameleleri 
arasında yapılmıı olan propagan• 
danın fazlahğıdır. Bununla bera• 
ber Ruslar nııdece propaganda 
yapmakla iktifa etmemlıler, 
propaıandanın t11lrUe paraıQtçll 
olmak lateyenlerln buna lmkla 

Kıfka1yıda 

modera çCft· 
ilkler tHlıl· 

•• ltaılan -
mııhr 

Yukırıda gördUiUnllz ream• 
bir göı attıalz mı ilk bakııta 
ne olduğunu belki anlıyamazsıuız, 
yere bırakılmıt dört köıe ıemsl· 
yelerl andıran bu ıekillerden her 
birinin altında bir rahibe gizlidir. 
Bu papaı kadanlar B.rliado ya• 
palan dlnt bir tören eanaaanda diz 
çökmllılerdir. Arkadan bu aarip 
kıyafette glirUnmektıdirlor. Hitler 
bualara papalığm hlzmetçllorl 
namını vermlttir. 

-·······-··································· ... ·····---· bulmalarını da temiıı etmiılerdlr. 
Bu makıatla yapılan atlama 
kulelerinin ıayısı timdiden (300) tl 
bulmuıtur. 

Bu kulelerde kullanılan para• 
tlltler mühendis Savitski'nln bul· 
duğu bir uıule tebaan seri halin· 
de yapılmaktadır. Bütlln bunlarsn 
haricinde paraıUtçUlüğU ıöyle böy· 
le öfrenmek değil, fakat ihtla11 
haline getirmek iailyenler için de 
Moıko•ada bir yüksek mektep 
açılmııtır. 

Ruı gazeteleri bu haberleri 
yermekle beraber pareılltçUIUk 
ıahaıında Ruıyada elde edilen 
rekorlara da yazıyorlar. Bu rekor• 
ları kazananlar eraıında pilot 
Kaitanov bir Hnede 250, Tormov 
220, Babitıki 190 atlayıı yapmıı· 
lardır. Bu rekorlar Rusyaya mah· 
ıuı olan!ardır. Bunun dııında, 
So•yet ülkesi haricine aksedınle
ri de Tardır. Meaeli uzun atlat• 
mada araıuluıal rekor, kendlılnl 
1900 metreden boıluğa ulıver
mit olan Ruı paraıUtcllıO Edo
ldmo•'undur. Duadan ıonra 6650 
metre Ilı Koatalo•a ıelmektıdlr. 

Unutulmuş ölüler 
EskiHarpMeydanında Ye· 
niden 500 Ceset Bulundu ------- _._..._ ............ _ • Franaanın tampaııya YilAyetiain Hklden kanlı boAutmalara sahne olan bir 
kıı•ıoda, bir ~lftçi topnfı kazarken yanyana aıralanmıı bir aGrO ceaet 
buluııdutuau ıaraGıtlir. Yapılan tahkikat neticealnde bu cHetlerln bir topçu 
dttelloıu Hnaaında cPn Yerip de ıoera alellcele oraya ııömOlmtıı efrat oldutu 
anlaıılmııtır. Sayıaı 500 O bulaa bu ceutler çıkarılarak harp lJ!Olerf kabriıta
nına glJmOlınOttlr. 

Kristof Kolombun Yumurtası 

lngiltere Niçin Harp iste
miyor Bilir Misiniz ? 

Bir Franıu: gazetesinin Londra aytarı: 
- "lnailtereoln yakın nya uzak ıamanda, dünyada harp çıkma· 

ıını isteaıedifinl ,, temin edl1or. 
- Niçin bilir miıinlz ? 
S6yledii1 ıudur : 
-

11 Dün gece Whlte Hall t11atrolarandan birinde bir temsil 
yardı. Gittim. Bilet, en ucuı yer için 10 lira idi. Bununla beraber 
1800 kiıt:lk Hlonda boı kalmıı tek bir koltuk yoktu. 

Temıll bittlii zaman bir lnglllz doıtumla konuıtuklarımaıı ılze 
aynen nakletmlyeceğlm. Y alnıı bir cllmleslnl söyliyeyim: 

- .. lngiltwe harp latemlypr, çUnktl harpten ••velkl refahını, 
ılyadeall• bulmuıtur.,, • 

Ben lngiliı dostumun bu dDıtıncHIDe lhtlraıl bir kayıt llAYe 
edeceğim: 

- "Bug8nk0 yaıiyetinl uraacak her banal bir hldlae olmamaıı 
ıartile,, diyeceğimi 

Bütün Hayatıııda l Çam Ağacından 
Acı işiten Bir Plaj Elbi•esi 
Adam/ 

Funaanın Ul ıehrlnde ı•ç•n
lude ölen bir adamın va1l1etna• 
meal açıldığı zaman içinde hull• 
ıaton ıu cUmleler okunmuıturı 

" Ben bu vaai1etname1I tamim 
ettiğim dakikaya kadar S 1 aeno 
ıUren hayatımda tatla •e gönDl 
alıcı olarak tamam ( 64 ) cl\mlo 
iıittim. Eu cümleleri ıöyleyealer 
ıunlardır. Senetlml kendilerine 
bırakıyorum. ,, Bu aarlp adam 
vasiyetnameaiDin ıonuna da kea• 
diıine ıöylenen 64 tatlı ctlmleyl 
birer birer kaydetmiıtir. 

Avrupanın En Yükıek 
Şoıaıı 

Avuaturya Baıvekill Her Mlk· 
las memleketini bir taraftan Al· 
manyaya, öte taraftan da ltalyaya 
bağlayan yeni ıoaenln açılma 
törenini yapmııtır. Bu fOH Alp 
dağlarından IJeçtlil YO 2700 
metre ylikıekllkte oldutu için 
Avrupanın en ylikHk fOHıl 
1&yılmaktadır. 

Petrolla işleyen Bir 
Otomobil 

RuıyanıD Gorki fabrikalarında 
tabii petrol lle l9leyen bir oto
mobil yapılmıı •e bu otomobilin 
tecrübe eına11nda 80 kilometre 
ıtlr'atle koıtutu ıörtllmOtUlr. 

RHimdt 
aördlatınuz 
bu pllj el· 
blıHlne ba• 
karaaoız tab 
tadan ya· 
palmıt oldu
iuna inan• 
maD1nız.Fa• 
klit: geçen· 
lerde Ame
rikanın (Ka · 
lifornlya)am 
da açılanmu· 
citler kon· 
arealnde teı 
hir edllerı 
bu ıon mo• 
da deniz ol· 
biseal maki· 
nelerde ip
lik haline 
ietlrll mı, 
genç çam 
ataçlarından 
yapılmı~tır . 
Amerika ga• 
:ıeteleri ma• 
kineler bir 
az daha 

ıalah edildiği takdirde bir iki yıl 
sonra bUtlln plajlarda bu tahta elbl 

aelerl aörec•ilmizi temin ediyorlar. 
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Bahçenin Ôn 
Yol 

- Hayır ruhum.. Hayır kız
ma.. Burada aörmedim. içeride 
dansediyordu. Gördllm... Bir do 
demin bahçenin ıu koru tarafıaa 
gidiyordu. Kendiıin• refakat 
etmek istedim. Amma başım 
biraz dönllyordu. Edemedim. Bir 
pot kırarım dedim. 

- Yalnız mı idi ? 
- Evet yalnııdı? 

* lçerde de yoktu.. Hiç bir yer-
de yoktu. Bir müddet onu atede 
beride aradıktan aonra nihayet 
ıalı anneans götUrdn: 

- Kamran Hamman talı ball• 
çe kapısında buldum. Kendisini 
arıyorum bulamıyorum nerededir 
acaba g ördUnUz mU 1 

- Şalını bahçe kapııında mı 
buldunz kendisi yok mu?. 

• 
KAmran nerade ? 
Kimranı gördUnDı mll ? 
Kamranı gören olmamıı 

mı? 
Bahçede, aahilde kenarda her 

yerde, her yerde.. BU.tna davetli· 
ler bila istisna genç kızı arıyo ... 
Jardı. Annesi babaıı deli gibi 
idiler. 

Acaba rahatıızlanıp ta 
e~ e mi döndll dersiniz ? 

- Size haber vermeden .• 
- Kamranı gören olmamıı 

mı? 
- Kamran Hanım •• Nerede? 
KüçUk hizmetçi kız da telAı· 

tan haberdar olmuıtu ı 
- Kamran Hanımı biri gelip 

aradı ona bir mektup yollamıılar. 
- Mektup mu? 
- Evet •• Ona mektubu ben 

verdim. 
- Mektubu kim verdi sana. 
- Bana kapıda duran ibrala.im 

ağa verdi. 
- lbrahlm ağa Kamran Ha

nım için aelen mektubu ıl%e kim 
verdi? 

- Bir çocok Yerdi. Paıam oa 
yaşında bir çocuk.. Batcı Huu 
Ağanın oğlu. 

- Hağcı Hasan Ağanın otlu 
nerede? 

- Burada kapıda duruyor 
demir parmaklıktan içvialol ıeyre 
uğraşıyor. 

Hasan Ağanın otlu on yaıla· 
rında yarı kaylll yarı mahalle 
çocuğu bir ıeydl: 

- Sen bir mektup getirmlfain 
o mektubu sana kim verdi? 

- Mektubu bana otomobilin 
o of örll verdi. 

- Hangi otomobilin ıoförtı. 

- Ne bileyim ben bir otomo-
bUln ıoföril. 

- O otomobil nerede ? 
- Gitti., . 
- Adamı tanımıyor musuıı? •• 

Otomobil bir takıl mi idi. Ha· 
susi mi? 

- Huauıl otomobil di. Siyah 
bir şey. . Tokal galiba.. Tnbf •• 
Tak3l. 

Bu çocuk ya budala ldL. Ya· 
hut otomobili tarif etmemek için 
tenbih almııtı. Maamafih daha 
fazln aptala benziyordu: 

- Otomobile bir küçUk hanım 
bindi mi ?. 

- Yok canım ıoför kağıdı 
"erdi, gitti. 

Telat gitgide artıyordu. Bah· 

Kapısı İle Arka Kapısı 
Yoktu... Fakat ••. 

Aı·asında 

çede ıurada burada yapılan araı• 
brmalara ratmen Klmranı bul· 
mak lmklnı 7oktu. 

* Eaaaen bahçealn «Sn kapııı 
lle arka kapısı arasında bir yol 
yoktu... Ôa kapıdan arka ·kapıya 
aitmek iıteyen biz!otomobilin mu
hakkak ıenlş )'ola çıkmuı. 
V • ıonra çıkmaz bir sokak 
olan ve nihayeti reHam 
Atıfın k6tk8nDn arka kapı• 
ama kadar gelen bqka bir yola 
sapmaSA IAzımdı. 

Nitekim hadisenin de böyle ol· 
duğuoa daha o gece çağınlan 
polia memurlan karu Yeraıiıtl. 
ÇOnkO Oamau Feyzi şa!ı arka 
liahçe kapısında bulmuılardı ve 
daima hiçte kullaaılmıyan bu bah• 
çe kapısı tamamUe açık duru· 
yordu. 

Polis tahkikatını tamik edine• 
o gece civar köıklerln daima hiç 
bir otomobil ıeçmlyen sokaktan 
bir otomobil seai duyduklaranı 
söylediler. Oıman Feyzi ta ile,. 
deki ıııkta glSrdUğD arabama bu 
sokaktan mı çıktığıaı yokaa iler· 
den mi g•ldlğlnl tayin edemiye· 

Kırım Harbinde 

c.k bir vaziyette idi. 
Bu bir kaçınlma hAdlsetl· 

miydi? 
Geaç kız kendi ayağlle arka 

kapıya gltmlttl. fakat ona gelea 
kifıt ve ltu klğıdı getiren in• 
ıaalar kimlerdi? 

Ve lıte o ieceki bu bidiae 
lstanbulda baıhyan esrar•ngb 
bidiıata mukaddeme oldu. 

-8-
- Huriye, Huriye .•• 
- Ne var anne .. 
- Kalk bakayım ... Kapıyı bir 

kurcalayan mı nr? 
- Allah. Allah gecenin bu 

saatinde kapımızı bizim kim kur· 
calar .•• 

- Aç kız gözllnU... Kalk di
yorum. Kim olacak. ak,am ça• 
yırda pefine takdıklarındao bi
ridir. 

Aaaa .•. Aaaa .•. Üstnme iyi· 
lik sağlıkf 

Genç kız yatağının lçli:ıde doğ• 
ruldu. ltden hozulmuı, çatla· 
mıı fakat her bir parmatı gUI 
glbi kırmızı •llerile 1ıözlerinl 
utuıturdu: 

(Arkası vu) 

Ölen Fransızlar 

Kınm hubbule aıea Franıız aıkerlerl için dun Ferik&y Fransız 
me.zarlıtında b1r ruhaal tören yapıldı ve hUkumetfmiz de temsH 
edildi. R11im bu töreni ıöaterfyor. 

Amerlkada: 

Bütün Amerika Matem içinde 

Dünyanın En McşhurTay· 
Nasıl ÖJdü? • • yare cısı 

Amerikanın \re dünyanın en met· 
bur tayyar•cilulDden Vllley Post bir 
uçuf esnasında dGıf!p 8ldUğünll d8n 
kıeat'a bUdirmittik. BagOn d• bu 
facian·a tdailAtanı verf1oruı: 

Nnyorlr, 17 (A..A.) - Bnırd• bir 
uçak kazasında <>len uçman Villey 
Poıt, Birletik Amerikanın en taaıamıı 
ve cesur uçmanlarından biri idi Ye 

Ruıya ile Amerika arasında kua 
JiltrDmlule ( merhalelerle ) bir uçuı 
tecrftben yapıyordu. 

Sebep Meçhul 

---------·---· ___ ....... ..__ .. ._ 

Tepeba'ı 

Belediye bahçeıinde 
Per,embe: Cuma Cu· 

matreat. P.azar 

.nnü aqamlan 
eaat 21 ele 

DEL 1 
DOLU 

- ........... ... __.. ...... , •. 11._....~· 111 .. ..__ .... ..__ 

Dilnkll mii•a6akalara lıtlrak 11d.,. talmnlal'da11 ili.si 

Spor: 

Türkiye Yüzme Birincilikleri 

Dünkü Müsabakalarda 
Istanbul Birinci Oldu 

Kocaeli 39, İzmir Ve Bandırma 18, 
Çukurova 12 Puvan Kazandılar 

Tllrkiye denizcilik federaayonu 
tarafından tertip adilen 1936 
ythm• ıampiyonası dün Moda 
havuzunda yapıldı. 

Bu müsabakalara ı Ankara, 
lzmlr, Kocam. ÇukuroYa, Samsun. 
Trabzon, Bandırma ve lstanbul 
mıntakaları yUı:licUleri lttlrak 
ettiler. 

Geçen seneye nazaran yUzme 

yarıılarına giren mıntaka yUzUcU· 
lerl bu Hne daha kal& balıktı. 
Dün yapılan mliıabakalar 100. 
200, 1500 ile Tlirk bayrak yarıtt 
idi. 

100 metrede lstanbuldan Or· 
han 1. 7. 2 ile birinci, Bandırma• 
dan Şakir 1. 14. 2 ile ikinci, K~ 
caelfd•• Sıtkı 1. 14. 9 ile ftçllncll 
oldu. 

200 metre kurbağalamada 
Kocaellden Yusuf 3. :!O. 3 ile 
birinci, latan bul dan Ömer 3. 33 
ile ikinci, lzmirden Süha üçilDcll 
geldi. 

1000 metre mukavemette lı• 
tanbuldan Halli 24. 14. 9 ile 
birlnclt Bandırmadan Mehmet 
26. 3 ile ikinci, Kocaeliden Ia
mail 26. 39. 2 ile tiçtınctl oldular. 

Sekiz mıntakanın lftlrak ettitl 
üç müsabakada aon hatta kadar 
mUsabikler tarafından yalmz 
1000 metreden yanpn on dör
diıncli turunda lzmlrli Orhan mll
aabakayı terketti. 

iyi bir antrenör aeıareti al· 
tında çabtan lıtanbul yllzllcllerl 
dnnkil mnaabakalarda iyi derece 
almıtlardır. Bandırma ve Kocaeli 
yti:r;UcUJerlde çok muvaffaklyetU 
müsabakalar yapmıılardır. 

ıoo, 200, 100 ıekliade yarı· 
ıılan Türk bayrak mü1abakası 
ilk mesafede t.tanbul taraımdan 
bUyftk bir farkla diğer mmtaka· 

aır .... taratan• 

Bandırma ve Samaun takımlan 
bu yarııta diuallfye edildiler •• 

Son mftaabaka atlama ola· 
rak yapaldı,. 

Birinclliif latanbuldan Fahri 
128 puvanla, lklncllltf Ankara• 
dan Salih 63.46 ile DçlloclUOğll 
lmıirder. Raılm 60.90 De almltbr. 

DnnkD mllubakalarda lıtan· 
bul 60. Kocaeli 39, lzmir ve Ban· 
dırma 18, Çukurova 12, Ankara 
9, Samıun altıncı olarak 1 puvan 
almııtır. Trabzon dDnk8 mllaaba· 

. kalarda hiç puvan alamamııbr. 

1 Cezalı Sporcular 
Kurtuldular 

T. 1. C. l lıtanbul Balrul Futbol 
Heyetiadn: 

1 - Yeni it• baıııyan heyetimiz 
geçen aene zarfında muhtelif tekil 
.,. sebepler dolayıalle Futbol heyeti 
taraftndaa cezalandmlaa oyuneulana 
cezalarının ref'ine karat vermtıtlr • 

Vaıington, 17 ( A.ft\. ) - Otrenil· 
ditine göre u9man Polt, Eıktmolardaa 
Pante BureY yl>nteminf (fıtik&metlnl) 
ıormak i~in yere inmlt Ye tekrar 
banlandıjı. nkit, uçata, anlaıılamı
yaa bir HIMple 20 metre yllknkten 
yere düterek parçalanmıtbr. BllUln 
Amerika matem içindedir. 

T A K S l M 4m-.,~ lar açıldı laede 20 kur!,ağlamada 
Kocaeli yllzlciller bu farla ıon 

2 - Bu oyancular tebllt tarihin• 
do ltibareo herbanal bir mUıabaka 
Ye ahvali saire dolayıılle en ufak 
bir c:eza aldıjlnda eski c:ezuının da 
yeni cezasma Ulvt edllecetinl bil· 
dirirl:ı. 

Deniz SllAbları Ve Amerika 
Pııris. 17 (A.A.) - Denis allAhla· 

rını azaltma konferaıuında uyu9ul· 
madığ"ı takdirde Amerikn hökClmetı. 

Aleuten adalarında ve bUyOk Okya• 
noetakl diğer Amerika adalarında 

tahkimat yapacaktır. Japonlar denls 
yapılarını tabdlt ederleu• Amerika, 
Japonyayı tatmtn edecektir. 

Beldiye Bahçesi metrelerde tamamil• kapadı Son 
17 Ağustoıı Camadesl n 18 Ağuıtoı yllz metre aerbeıt yftzmede baıbaıa -------------.J 
Pazar akıamları 11aat 21,30 Ye Pazar ki e· o·· • ·· muıne eaat 17 112 da giden Istanbul ynztıcnıu son metrede Acı ı ır um 

Süreyya Opereti tarafından ufak bir farkla yarıtı latanbul Kolordu eski Başbaytarlarındao 
leblne bitirdi.. ı mltekalt Albay Muatafa Zeki tutul· 

TARLA KUŞU 
Operet 9 perdL Orkestra. bale 

Mefl"Ubet 40 - eo •..,.tur. 
~-· Dülıuliye ~ ... ___ ,,, 

Neticede htanb.I Aglh. Ömer. dutu hutalıktnn kurtulamıyarak 
Fuat 6.5 ll• blrınet. Kocaill lı· Çocuk hastaaealnde nfat etmiıtlr. 

ConazHi dün kaldırılarak. meraaimdo 
mali, Y:utttlf, Ali Haydar 6. 7.2 ile bir mQfreze asker tarafından ıon 
8dnd. hmir, ffesamettln, CeYat, ihtiram rapılmıftır, 
Rellm 758.S ile lçlnctl oldu... Mevl& rahmet eyı.,. 
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SMAN ISALTANATIGÖCERKEN 
( MltarelEı devrıaıa tarihi) N.011s •> Her hakkı mahfuzdur. < • Ya:ıan: Zlga Şakir 1818116 "-

Ferit (Paşa) nın Sulh onf er ansına Git
mek istemesi Tüyler Urpertmişti .. 
Bllhass blikümetln idare 

merkezi olan Istanbulun Os· 
mnnb hUkömetlle yegane alakası, 
ıözden ibaretti. Koca bir zllmre; 
hUkfimdarlle, ıadrazamlyl , Sait 
MollslJe; Ali Kemali, Rua tevflğl 
GHmUlcUnell lsmall Hakkısı) 
Hürriyet ve itlaf fırkosını teşkil 
eden yilzlec hoc sı ve hacısı ile 
lnglliz bayrağı altında boynn ey• 
mlş; memleketi bir mliıtemleke ha• 
llno getlrmlıti. Bu hal Ye Ya:zlyot 
göz8nllndo dururken, (Sadrazam 
damat Ferit Paşa) nın reklam 
edilmek istenilen (bUyUk muvaf· 
faklyeU), acaba neden ibaretti. 

Filhakika Oamanlı hUkümeti, 
(Parla) Konferansana dayat edU
ml ti. Fakat bu daYet; damat 
Ferit Paıanın muvaffaklyotl eeerl 
olmayup; Yunanlılarla Ermenlloro 
alt karııık lılerio tasfiye ameli· 
yeslnde • kendilerini tarihi mea'u• 
llyetten kurtarmak istlyen ltilAf 
d vletl rinln - bir kere d Osmanlı 
bDküm tini dinlemek auretile for
malltoya riay t etmelerind n 
lbar ttl. 

lıte bu maksatla, fstanbulda 
bulunan Fransız slyaıJ mümessili 
M6ayö (Döfrane) • Fransa Harciye 
Nezaretinden telAkki eltiğl emir 
UzorJne • Babıaliye gelmlf; Sadra· 
zam Ferit Paşaya: 

- Konferans huzurunda hnkume• 
tlnlzin hakkını müdafaa etmek 
için (Paris) e bir heyet gönderfr 
bllir1lnb.: .. Demlıti. 

Sadrazam Ferit Pavı, mutadı 
Yeçhtle derhal megnlom nl buh· 
ranlarıoa kapılmıı; bu gayet tabii 
daYetl, Avrupalılann kendi ılyatl 
ıahılyetine bir hürmet ve meftu• 
niyet eseri aanmııtı. Bu gtılUnç 
hislere kapılan damat Ferit Paıa, 
bir taraftan kendi rakllmlarına 
kuvv t verirken diğer taraftan da 
Paris yolculuğuna haıurlanmaya 
baılamııtı. Tıpkı; Mondros muta• 
rekcainin lmı.lalanacail esnada, 
resmi vezaret Uolformaaını, altın 
ba lı kılıcını, •lmaalı nişanlarını alıp 

(Taht vapuru)na binip, Bandırma 
tariklle Londraya • (merhum pe
d rinln muhibbi kadimi) olduğunu 
iddia etti~i (lngiltcre Kıralı Ye 
Hindistan lmperatoru, haımetmeap 
beçinci Corç Hazrerleri) ne kadar 
giderek, mUtarekenameyl onun 
huzurunda fmıalayacağını ı8yle
dlği gibi •. 

Ferit Paıanın sulh konferan
ıma bizzat gitmek lıtemssl, bu 
zati yakından tanıyanlan tüyle· 
lerinl Urpertmlştl. ÇUnkll; osmanb 
bllkumetlnln bu konferansa çağrıl• 
maaı devlet Ye mUlet ı,ın oldukça 
mllhlm bir fırsattı. Fakat; cehli, 
hamakati Ye bllhasaa zevzekçe 
fikir Ye mUtalAalarlle her yerde 
çamlar d~•lrmekle meıhur olan 
• yarı mecnun· Damat Ferit 
Paşa 1Upheslz ki orada da koı 
koca potlar kıracak ve bu mil· 
Wm fırsah kaçıracaktı. 

Şu halde? ••• 
Her tarafta bir endlte bq

lamııta. Fakat, Muıtafa Kemal 
Paıanın bu meıele hakkanda derhal 
ordu kumandanlarlle bazı yaJUere 
1ıöoderdlğl ılfreli telgraflar, bir de. 
receye kadar bu endlıenln lSnUnO 
almııtı. Muatafa Kemal Paıa, 

bu telgrafJannda, konferansa 
gidecek heyete rlyaıet etmek 
isteyen Damat Ferit Paşa hak· 
kında mUtaJiiasını beyan etmfı; 
ve sonra da, (milli istiklalin ma· 
suniyeti ve milli hukukun mah· 
fuziyeti milletçe tartı esaıt) oldu• 
ğundan konferansa gidecek he
yetin buna nazaran yapacakları 
mOdufacnın resmen ve alenen 
millete bildirilmesi için (Müda
faai hukuk) ve (Reddiilhak) cemi· 
yetlerl tarafından hemen padi· 
ıaha ve Sadrazama telgraflarla 
müracaat edilmesini tavı;ye ey· 
lemlıtl. 

Mustafa Kemal Patanın bu 
teıebbUsle milli bir hareket uyan· 
dırmak istemesi derhal latanbula 
akıetmff; Yatanpervorler O.zerinde 
ne derecede bUyDk bir memnu
niyet husule getlrmlııe Saray, 
Babıali ve Ingilizler muhitinde 
de o derece büyük bir hoşnut· 
suılul' tevlit eylemişti. 

lngilizler; arbk efkarı umumi· 
1• Oz rf ne fam bir ni:ıım Ye hi· 
kim vaziyet almaya baılıyan Mus
tafa Kemal paıanın birbirini ta• 
kip eden milli ve vatani hareket
lerindcın fena halde UrkmUıler; 
Anadoludan gelebilecek tehlike· 
nin önüne ııeçmok için, Mustafa 
Kemal paşanın Istanbula celbi 
için hükumet •• padişah neıdln· 
de ciddi teıebbUslere glrlımlf" 
lordi. 

O gftn~erde TDrk efkarı umu-

Şehitleri 

mlyesl 1adoce konferanaa gldecelr 
heyetle • V • bllha11a heyete 
riyaset edeceği kunetle rİYayet 
edilen Damat Ferit paıamn ıah
ılyetile - meşgul oluyor; lnglliz· 
lerin bu teşebbUıOnden tamamen 
gafil bulunuyordu. (Konferans) ve 
(Heyet) meaeloleri, gUnOn en dedi 
kodulu bir mevzuu haline gel· 
mişti. HattA bu endiıe, knbine 

azaları arasında bile baı göster-

mişti. VnkelA meclisinin toplan· 
dığı (4 Haziran t 335) pazartesi 

gUnU, (Meclisi vllk.elaya memur) 
topçu Rıza paıa lconf eranaa gl· 
decek heyet hakkında bazı fikir-

ler boyan etmftti. Bunun llz:erine 
ÇUrüksulu Mahmut paıa ıöıe gl· 
riımiı: 

- Devletin son necat Omldl 
bu konferanstadır. Bu fırHltan 
tamamilo l tlfade edilmek neye 
mütevakkıf ise, yapılmalıdır. He-

yet; Fran&ızcaya blhakkin aşina 
ve diplomaıl mesleğine blhakkin 
yakıf zevattan teşekkül etmelidir. 

En mUhlm mesele, iki taraf ara• 
ımda teati edilecek notaları, bU
tUn lnceliklerJnl kavrıyarak ter• 
cUme etmektir. Çllnkil bir tek 

kelimenin yanlıı ye hatalı kulla
nılması yüzünden bUyUk m~ ıfeat• 
ler kaybedllebillr. Onun için ku 
bu notalan kim tetkik edecek, 
bunlara ltiznmu derecede nkufJa 
kim ceYap Yerecektir. 

( Arlraıı .ar) 

Ziyaret 

Çanakkale ıavaıının yirminci yıldönUmUnU kutlulamak üzere, 
Mllli TOrk talebe birliğinden bir heyet dOn akıam Çanakkaleyo 
hareket etmiıtir. Resimde, Gelibolu Yapurll• giden heyeti görU
yorıunuz. 

Satranç Olimpiyadında 
Varıova, 17 (A.A.) - Sat· 

ranç olimpiyadı: Şimdiye kadar 
yapılan iki ravntta kat'ı hiç bir 
ıonunç vermomlıtlr. 

Eo dyde ıöze batanlar, Ame
rikalılar, lıveçlilor, AYuıturyalılar, 
Çekoılovaklar ve Lehlordlr. 

ADkara lçln Tlrkçe n Almuca 
bllea TOrk bir 

ISTENO • DAKTİLO 
Aranıyor. lıtekllleria mektuplarıaı 

(•922) numara lle Be1otlunda AJ
manca Türklt• Poıt ıaıı:et11lne ılln
dermelerl. 

lstanbul Birinci lflla Memu,... 
luQundan : Tarabyada Klreıbernu 
eaddHlnde 137 numaralı nde oturan 
mOfliı ter.il Todorl Koıtantlno alt 
•• etJHl açık arttırma ne .atılaea
ıından talip olaalann 19 aQ'tı11toı 983 
paaartHl gtıntl aaat 10 da maballlnde 
laaw buludaaalaıı illa olwıuı. 13736 

İki Kişi 
Boğuldu 

lımir, (Ôıel) - EvYelkl ıUn 
burada Ôıbek ldSyU dalyanı ya· 
nında bir ka11ga binerek dalyana 
gitmek lıtoyen Sabri oğlu Hayri 
Y• Muıtaf a lamla do iki arkadat 
nndahn denllmeıl ylbllnden bo• 
tulmuılardır. 

r 
TAKVİM 
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Sayfa 9 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

Hiıarda 

BUyUk 
Sulu 
Boa 

Doyran aobfı No. 5 te 
Şükılfe, An.k:ara Nazım 
caddeal öksüzce çeımeıl 
karşısınde. No. sa de 

N e1rln, Burgaı ada mezarlık aokak 
N o. 4 te Zeki kızı SHim, Eekitıhir 
Ş.M. Bedri oğlu Turgut, Gtdikpaşa 
Azakıade aparbmanı No. 2 de T. 
Erkan. 

latanbul kız liıeıl E-1 den Mukad• 
Ltiallk dır, latanbul 49 uncu 

mektep aınıf 1 den 168 
Top Sabahat, Fatih kınalıza· 

de ıokak No. 3 te Vahide Neıet 
Giray. 

Çanakkale iıtiklll llkmektebl eınıf 

Muhtıra 4 ten 188 Nurünni•a, Oı
kttdar Sultantepe oaml 

Defteri ıokak No. 16 da H. Ar-

gon torunu K. Argon, Edimı Ounaalı 
Ban1n1.11 Müştak km Şükriye, latan· 
bul Bezoiyan mektebi ' üncü ıınıf 
866 Keguhi, Konya askeıt orta mektep 
hesab memuru Meaut oğlu Hikmet, 
Urfa askeri ihtiıas mahkemeai auıı 

yarbay A Tnl kızı Nermin, Beyoğlu 
Emekyemez itfaiye garajı hr§m No. 
66-68 Fartune Menooşe, latanbul ' ııı. 
cı mektep mnıf 6 tın 414 Meliha 
SU alp. 

lnecik mektebi 4 UncO ıınıf~an 
MUrek- llUsnü Koıar, Sirkeci 
kepll Mehmet Hüdaverdi han 
kelem Ko. 12 de Salvator, To· 

kat Haraç mahalleıi mlltekalt miralay 
Ali Riza Yalçınalp kısı MuallA, Sul

tanahmet oaddeıl No. 6 da Snim, lı-: 

tanbul Cinol meydanı No. 40 da Mch-
S et Yilmaz. 

Erbaa elektrik müessesesi sahibi 

Dolma 1 Ahmet oğlu Kadri, Kale· 
Kurşun cik nufu8 memuru oğlıı 
Kalem Ziya Erkan, Boyımt So-

ğo.nağa. mahallesi Tavşan taşı ıokak 

No. 16 da Ferit oğlu Salih, Malımut

pava Yeeildir•k kabrcıoğlu ıokak No. 

10 d& İbrahim, Karaköy VoyYoda 
oadde1i Şevketpaıa han No. 11·8 de 
Muiz. 

Gireson Ucuzpazar Rıza Selçuk 

Boya oğlu Bllrhan, Diyarıbekir 
kaleml Nafıa muha1ebeolai oğlu 

Mehmet Akıncı, Fatih Altay malıalleıi 

No. 11 de Cemaı utaobul kız litesi 
766 Handan Feyzi, Vefa Erkek liaeai 

A-1 den 213 Mura.l 

Perapalaa caddeal çatı mektebi ıoe 
1 Kart 1 kak ,No. 18 te HamdJ 

Yetiı, l&tanbul apartımanı d ire bird• 
Ferih Sezen, Aakııra yerli mallar pa 
zarı veznedarı kızı Suzan Yumıılit 
Al pullu şeker f abrlkasında Yuıuf oğlu 
Sait, Eskişehir uçak fabrikası lenzım 
mUdür yazıcıeı M. Emin Özdemir, Cı• 
nakkle jandarma mektebi 4 bölftkte 
.Aydınlı Şaban onbaıı. Sirkeci EbUs. 
suut caddesi No. 48 do Nesim Kohen, 

Teşvlkiye lhlnmur No. 6 te Suna, Fa.,_ 
tih Çar1Jıınba Hayriye ilkmektebl mo• 
zunu Turgut Peçel, Çamlıoa 13 UnoU 
mektep 65 Flruzruı, Sultauııhmet 
Akbıyık hamam sokak No. 31 dt 
A.guş. KGçük Ayaıofya Mehmet Yaeaı 
yokuşu ~ 10. 11 de Mehlika, Kllcüll 
Ayasofya Bardakçı ıokak No. 8 do 
Meliha Altan, Snmatya 43 Oncü mek• 
tep aınıf 3 ten 69 Yaıar, Huğla dağ 

Tugay levaıım müdürü oğlu OahU. 
Bolu helvacılar sokağı No. G fırında 
Jı:ltıp Muıtnfn, Turgutlu alay imamı 

kızı Seniha, Mardin aıkeri ha tane 
inzibat zabiti Bekir km Naciye GUoay 
Ankara Cebeci cumhurlyot fırına ya• 

nıoda No. 10 da Orhan Özgören, Sam• 

ıun Kefeli zııde Oıman tezgahtarı 
Ahmet, Zara lnhiearlar dlroktörll Naa
rullah oğlu Vedat Muçin. 

Ödemiş zafer mektebi muallimi 
1 Defter 1 Sadık Yamaç vaııtaaile 
Hamdi, T rsus dava vekili S ilet Hay. 
kır oğlu Muzaffer, Ankara Şabaniye 

mahalleai No. 65 Irfan Eldıı.t. lımlr 
Bornova 9 eylUl llkmektebl 220 Ay• 
tekin Babacan, Karadeniz Ereylid 
gümrügü muayene momuru kızı Neri· 
man Baylan, Mugla dağ ~ayı he11p 
memuru oğlu llhan, Samııın İnhisarlaı 

fen memuru Xafiz, Konya 19 mayıı 
mektebi sınıf 4 ten 197 Cemal Akka· 
ya, Alpullu ilkmektebl sınıf S tın 

Ethem, Kadıköy lmım Ata sokak Noı 
1 de Fehiman Kemal. Ankarn çoouk 

ıarayı letanbul berber aalonu Hüseyin 
Yeniköy Mısırlı lh1an ye.Jııında Meı'ut 
Oğuz, Anknra ŞengOl hamamı kumru
lu ıkak No. 13 te Muıtafa, Ankara 
Yenişehir akaretleı caddesi No. 20 de 
Nuran Reşit, Şehremini Günaydın 
sokak No. 6 da Sabahat Sözbllen. 
lımir Karşıyaka tren hattı No. 74 te 
M. Yalçın, Çorlu bakkal Emin Aksoy 
kardeti Ham Aksoy. 

Kızılcahamam Hava Kurumu Başkanlığından; 

Pehlivan Güreşleri 
30 Ağustos lstiklAI ve Zafer bayramında yapılacak venliklerde 

bOyllk pehllvan gllreıleri yaptırılmasına karar verilmlıtir. 

Baıa (100); baı albna (50); orta (30); ayak (10); liradır. I9tirak 

•decek olan pehlivanların mUsabakaya geleceklerine dair bulunduk• 

ları mahatlerin baYa kurumu ıubolorjne imza vermeleri ve lılmlerini 

do Son Poıta iazetealne bildirmeleri ilan olunur. 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGO U 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19.cu Tertip 5. el Keşide 11 EylUI 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) liralık mllkif at Yardır .•. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Ctnı : Kok k~uıOrft Mıktan : 40 Ton. 

Tahmini değeri 760 lira ilk pey akçeal ı 57 Lira. 

Açık ekalltmeal 29/8/935 Perşembe gUoli aaat 15 de Basıme• 
ylode yapılacak olan mıktan yukarıda yazılı Kok k8mOrU için iı· 
teldi olanların ekallt111e saatinden 6nce matbaada bulunmalarını 
Te pey akçelerini veznemize yahrmıt olmaları gerektir. 

Şartname ayniyat muha1ebeelndon paramı; olarak alınabilir. 
0 4608,, 
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Biat Denizlerllldı 
Yazan: 

M. Turhan Tfirkler 
Piri Refı- Murat ReiB - Hadım Süleyman 

Hadım Vezir Gözleri Yoaıararak 
Bir Çok Sözler Söylüyordu •• 

O, biraı: daha ajırlaımıı ılbl 
g8rilnüyordu, ptk 1naı yOrttyordu. 
Börlelikle diHğin dibine kadar ıeldl, 
batını kaldırdı, beyaı gömlıtlle orada 
Hıh duran Emir Amlrla altlmilıae 
uıun uzun baktı Ya birden heyecan• 
!anarak haykırdu 

- Ey Mu'taaım, ben ıınden GıUlu 
cıktım, Tanrıya hamdoltun! 

Saf er Relı, T O• 

raman ye orada 
bulunanlar, hadım 
Tnirin ne demek 
lıtedij'inl anlama· 
aııılardı, rdilılz bir 
ıatkınlıkla bakı· 
nıp duruyorlardı. 

Süleyman Paıa, bu 
durumu ıHdf, blı 

ıllnt diret• da• 
Jadu 

- Çocuklar, 
dedi, vaktiyle 
Bağdatta Mu'ta• 
ıım adlı blı halife 
vardı. Ana11 
Tllrktll, bir TUrk Adet yerial bulııuı diye kalenin rönQl hoılafll• ••ıll· 

albl yetfımfıtl, da· mealal teklif edip tera onap alıadıktu ıonra bombarclı• 
11ları olaa Tlrk· mana baeladı. 

lere candan batlı olup onJann 
da Hvsıiılnl kazanımııb. Iıt• bu 
halifeye blJ' glln alıt verit ytlıBn• 
den geziye alııkın bir adam ı•l· 
dl, Klrvanla Kııırlyeden ge
çerken ora Eındınında zencire 
TUrulan blr kadının °Vah Mu'ta• 
ıım, vah Mu'taaımf,, diye haykırıp 

durduıuau, kendinden yardım bek· 
ledltlnl ılSyledf. HilkDmdu bu ha· 
IJerden ıon derece OzGldG, Rumlar 
ilinde bulunan Kııırlyede sındaDa 

atılmıf bir kadının kendini çağırma· 

ıını çok ıcıkh buldu, da1ılad olan 
TOrklerla büyllderile iÖrlıtO, bu iti 
onlara anlattı. Onlar da 1'1ardım fı· 
tirene el u1atmamak olmaz,, dedi· 
ler. BuntlD Gairine bir TGrk orduıu 
laaıırladı, kendi de batına geçti, 
kaaabaya kadar yOrlldD, ı•hrl aldı, 
henüz ııadaada bulunan kadını kur· 
tardı v• onar "Semini duydum, yardı. 
mına koıtum, aeni kurtardım. Mea• 
ıaun oldun mu ana?,, dl11 iltifat ettL 
B•n de K11:aldenlıala blr k8111lade, 
Türk yurdundaa ytlıaleree Hat uaakta 
TOrkl kBie Japmıya yeltenen kara 
JUr•ldllerl fıte yakalıyorum, lpı 
ceklyorum. o bir mabpuı kurtardı, 
bea bir mlllet haalyetinla 8cUnO alı· 
rorum. fıt• "Hni geçtim Mutuım,, 
diye baA"rııımın aebebl bud11r.(*) 

Hadım vulrln g8ılerl yaıara 
yaıara s6yledifi bu ıözler, bl.ttDn 
dinleyenlerin de burnunu ııılatmııtt, 
hemen herkea atlamak Oıere buluau. 
rordu. Fakat Silleyman paıa y•nl 
baıtan atzını açtı, o burun ııılayıı· 
larını coıkun bir he7ec:ana f•Ylrea 
bir emir v•rdh 

- Toramlnın çektlA'I ıu bayrak 
bl•e yapacıağınuıı: iti d6 hatırlatıyor. 
Aden Sultanı ötmedu önce OlkHiat 
Htınklra Yerdi. Biz bu vergiyi ıösde 
bırakacak detlliz. Onun için h•rkH 
ıil&h baıına. Relılire dt ltaret Hrln. 
Toplar hazır olıun, kara7a aaker 
dökOl.Ou. 

Blraı ıonra bOtOn filoda ufultuJu 
bir bereket bellrmlıti. Denizciler, 
yerlerini almıilardı, ilk lıarette bom• 
bardımana baılamak Ozere toplarua 
'batına geçmitlerdl. Her gemiden 
karaya çıkacak aııker ayrılmııtı, bUyUk 
bir dllıen içinde ııandallara geçiyordu. 
Kayguıuıa Yatar dlJ• tanılan. Safer 

(*] Mu'taaun Abbu oğullanndan olup 
ııklzlncl hallfe olarak Bağdat tahtına çıkta. 
Curcı ~aydan, Medeniyeti lılAınlt• adlı 
ııı:rindo oaıı ılSyle anlahyorı "An&11 TlrktD. 
Tllrkler beden kunotlndı, ce1arot •• ıeca· 
atte, ok atmakta, kılıç kullanmakta, yol 
aımakb, •n ağır :ıabaıetlere katlaamakta, 
lııarp yapmakta blltUn mlllotlerdın Uıtiln 
bulunuyorlardı, Mu't&11m, TllrkJorla bıı 
meıılyetlerlnden çoğuna mallktl YO Tf1rldere 
candan bailı ldl. Baba.ı Arap oldufu ve 
k•ndlıl bir Arap tahtı Uzerlnde oturduğu 

lııalde TUrklerl 1everdl1 TUrklıre gOvonlrdl, 
ÇOakU Araplık artık a .çalmıttı, iri, T, Tan 

Relı, kara laareketlırlnl Jdare1• ye 
Hadı• Velir tarlfından Adea Vallıl 
ta7la olunan Belaram Be7I Sultan 
1ara71aa glStUrlp oturtm17a mımur 
edilmlıtl. 

SOle7mln Paıa da, doaaa•a kap
tanlara da ıu lura1a cıkıı barıkıtlııe 
Adealllerin karııko7aeaklana.1 umu• 
yorlardı, ona glSre tıdblrler ahyorludı. 
Y a1aıı Safer Relı bu itfa kan dlSkGI· 
meden bltecetlal kanaat beall7ordu. 
Hadım v .. ıre de bu kanaatini ıu 
bltlmdl aalatı1ordu ı 

- A•kerl boı J•re 7oru7oruı. 
Kıra7a bir bölttk çıkıraak 7eter. 
ÇDaktl burada oturanlar, ıu !diret• 
aıılı olandan faıkaııdır. Onlar, yara. 
J•• •• ylyf p lçb 81tllerdlr. Öyle 
ofmuaydı Portıklıliler bir aYUf altına 
bu limanlarda efendillk ılde ederler 
•l7dl? 

Safer Relıln dedlfl dofr11 cıktı. 
Amiral baıtardHında 1allanla ceaedl 
ıllrln AdealJler, herıeydea llnc6 eaa 
kayıruıuna dtlttt1 n bu kayp ile 
aralarıada çarcıbulr anlaıarak kı111a 
dökOldG, TGrk aakırlal karıılamaya 
hasarlandı. Şehir• çıkHak kunet 
daha deni• OıtQnde alkı1lan11or, 
" Yaıaaın Tllrkler ,, diye koparılan 
alkıı denlal dalgalandırlcak kaclu 
laıı alıyordu. 

Birkaç yıl öace Portıklılllerlde 
böyle karıılayaa ıu halkın kanını 
taııyarak yetlıea bir neılJ, 1840 yıb.D· 
da da lngllh:lerl, karıılamaya koetu· 
lar, Ut yilı yıl lSnce J'Afayan d•deltrl 
glbl davraaddar. Eter r•r JlbOnde 
7arın lnıriUalerdeıı kudretll bir mllet 
daha peyda oluraa n onlaran bir 
filoıu Aden ıulanna ıellrae masaıara 
fGplae yok ki, tekerrOr edecektir. 
Ştrefıb yaıama1ı ıerefll bir altımdan 
Oıttln tutan lnıanlar iti• baıka tOrlO 
dayranmaya lmkln mı vardır? 

B• haklkatı derin bir iç ııılayııilt 
kanayan Hadım THlr, kıyıya topla· 
nanlaran ses]uinl itilmemek için 
kulatını tıkıyordu, onlaran kara1a 
çıkan ukerlere 1arılıtlarını el ye ayak 
öpGtlerınf gDrmemek için de ırlSılerJnl 
kapıyordu. 

Hint Denizinde 1 

Adendeki Porteldıa gtmllerl, ı•lt• 
rln ele gıçirltmulle bıraber at•ı• 

nrllmlıtl. Halkın TDrklerin ıelfıiai, 

kendilerine efendi oluıunu kutlula
mak için mıtaleler, mumlar, çıralar 

yakarak gtlrlllttılcı bir a-Bıterl ile yap· 
tıklan ıenlllr araıında yanan gemi

leri• direk direk çıkardığı aln, ger
çekten bir donanma idi ve o alevler· 
de kızıl denizden ıDrülGp ııkarılan 

Porteklı •ıemenlltinin artık küle 
çevrlldifinl anlat.o bir anlam vardı. 

(ArkHı nr) 

SOR P OITA A.A'utoı 18 

Miikifatlı Bir 
.....-
Anket Açtık 

\ 

Çoban 
( Baıtarafı 1 laci rllzde ) 

mfı bir alAka uyandıran bu mtl• 
aabaka etrafında bir anket açtık. 
Karflerlmlzden soruyoruz: 

- Dinarlı mı ıallp ıelecek, 
ıoban mı? 

Bu ıuallmlze cevap verecekler, 
ıadıce bu mU1abaka etrafındaki 
umumi kanaati ö§'rınmekle kal• 
mıyacaklar, kendi ıanılaranı da 
denemlı olacaklardır. Çtıkll blı, 
mllaabaka sonunda, kazanan peh• 
llvaaa rey vermlı olan kariler 
araııadan °'. klılye, 50, 30 .,, 
20 lira vereceğlı. Bu Oç talili, 
ıuallmizı laabetll cevabı verenler 

Mı, Dinarlı Mı? 
ve aanderenler araıJDdan seçile
cektir. 

Bir muharrlrlmlı ye fotoiraf· 
çımiz halk arasında dolaımakta, 
we bu anketin c•Yaplarını topla• 
maktadır. Fakat bu, her lıteyenln 
lıtirak etmesine lmkln Yertmeı. 

Bu itibarla, berkealn lttlrak 
edebllmeal için, mUaabakala anke
timizin baılt ıartlarını aıağıya 
ııralıyoruı: 

1- Cevap puıulalarına, ıaze
tımbde wereceğlmb anket kupo
nuda eklenecektir. 

2 - Hanıl tarafın k11ana• 
anketimize baılıyoruz. 

cağı yazılacak Ye BBrlh bir adrH 
blldlrilecektlr. 

3 - Cevapların en ıı•ç (6) 
Eylüle kadar eHmlze aeçmlf 
olması lAumdır. 

4 - Cevaplu, ıazet•mlzdeı 
"MUaabakalı anket memurluğuna,, 
adrufne g6nderHecektJr. 

5 - Cevap sahipleri, cevap
larlle birUkte neırolumak Uzer• 
birer resfmlerlnf de gönderebillr
lerae mUteıekklr kalırıı. ( Bu 
ıart mecurt de~Udlr. ) 

* Bugün aıafıya muharririmizin 
topladığı cevapları neırederek 
anketimize baıhyoruz. 

Çoban Mehmet Mi,DinarlıMı? 

Sirkeci, Yeni 
Ankara ber• 
beri aahibl 
Urfalı Mustafaı 

- Çoban 
Mahmet te Dl• 

~ narlının kar· 
;~ ıısına çıkacak 

· .i pehll •an mı 
:m acanım? Tabii 

~ :1 Dln•rlı kaza• 
nacak 1 

Ayaı dik• t~~~~-.,. 
kin kalf ala• 
rından Hua .. 
rtn Cahlb 

- Dinarlı 
Mehmet. bir 
Çoban Meb· 
medln değil, 
yarım dUzllne 
Çoban Mela• 
medln lıak· 
dan gelir 1 

r· 

• 
Kumkıpı, 

Mehm•t: 

- Dlna rlı 
kim oluyor ca• 
nım? Burada 
gftref yapmak 
Amerlkada sU· 
IUn il bi deli· 
kanlıları ala· 
ıalı etmeye 
benzemez. Ço

banın karıııına çıkınca görür o 

Hanyayı Konyayı 1 

OskBdar, :'fa· 
vaıtha11n ma• 
halleal Ferah 
ıokağı, 57 nu· 
marala hane 
Raılmz 

- Dinarlı 
kaıanacak l 
Ben buna o 
kadar eminim 
ki, onun alet 

edildlitnl rHı:Umlı görllrsem, yl· 
ne inanmam f 

Cevaplar Topladı 
kınA,~• •• t!: ,-40-M-;;~ ... B~y-·;·~-:-
nnd•n Seferı 

- eırıkmıı daki Kadırga 
100 liram var. Bunun Müzeye Taıınmaıı 
Kim htırıe Bir Meıele Oluyor 
babae ıırıı.. Kaıımkaıada eakl Bahriye a .. 
bilirim ki. Dl· zaretl binaaından alınarak bir de

Çamlıca, 
Okçutept • 
Hamdi: 

- Dlaarh 
Amerika da 
gtlreı kazan· 
mıı... Kasanı! 
a I Amerika1• 
gidip de mat• 
l6p olan lıangl 
Tllrk pehIIYanı 
•ar klf Marifet 

narh Çobanı, 

ptıtll ılbl 
ezecektir. 

oradan gelipte, burada kazana• 
bilmektedir. Ç&nkO dllnyanın en 
yaman pehll•anları Amerlkadan 
detll Tllrldyeden çıkar. 

Buglla, Türkiyenln en yllkaek 
pehllv~nı Çoban Mehmet, Dinar
lıya mUıtahak olduğu dersi vere• 
cektlr. 

Dinarla, bizim arslanları, Amo• 
rlkada abıtağı ılvriılnek pehli· 
vanlardan aanıyor galibal 

--.ıı• I U•I ı i ta. it l• .. 1•1'1•11111 ,.,..,,,_,. 11• 1 .. 11 tl~ı--.•I •1*1.eıtul lttl!Wll ... 1 '1511-

( Toplantllar, Davetler J 
AskerllOe ÇaQrdan Gençler 

Eminönl Aıkerllk Şube1lnden; 
Yilklek okullardan n Tıp ta.lehe 

yurdundan cıkan tam ve yük1ek 
a1kerl ehliyetnamesi olanlardan lhti· 
yat sQbay yetiıme şeraitini haiz bu
lunanlar tam ehllyetnametller 1/ Eylül/ 
985 te ve ytlksek ehUyetnamelerl 
olanlar da 1/Teırlol1aoi/93~ te hazırhk 
kıt'aıı ve ihtiyat ıilbay mektebine 
ınkedlleceklerinden bu teıaltl halı 
bulunanların derhal ıubemiH mDra• 
cait ederek muamelelerini ikmal 
ettirmeleri ll!n olunur. 
Halkevlnde Koro Derslerl 

İıtanbul Halkevlnden: 
Temıil kolunuzda baılayan koro 

derslerine latenlldigl kadar (\aylar 
mtlracaat etmittir. Daha birçok 

1 
Bayanlara ihtiyaç ..ardır. iatekJllerln 

her gOn 17 den ıonra Alarklitkü 
dlrektfülüAOat baı •urmaları. 

poya koaaa deniz mhHlnln Qftf• 
bane h&1tant1I yanındaki ambar
lardan birisine naldedllecejla1 
evvelce 1azmııtalr. Mllıe mlidllr-
lOğU denlı mllzealnde bulunan 
tarihi kadlrganın buraya hanıl 
yolla getirileceğini tetkik ettlrmir 
tir. Bu kadfraaaın ( 40 ) metre 
uzunluğunda buluaduia için yoJ. 
larm ej'rl yerler! araGaJarın mı• 
nevre yapmaaına engel olmaktadır. 
Bu kadfrıa Sarayburnuodald ıur
ların Ye ıtmendUfer k&prDıDnUn 
DıtUnden aııralmaıı dı tetkik et• 
tlrllmfıtlr. Fakat bunun da hayla 

maarafla olacatı anlaıılmııhr. Bir 
ıazetınlo JHdıla gibi, denlı: mll
zeal, eski Bahriye neıuetl blna-

ııoda dığlldlr. iki 1ene enel 
oradan çıkarılmııtı. Gtlmrllk an• 
barlarına taıınacafı haberi de 
doğru detlldlr. 

• Son Posta • 
1.taabul ıellı n para 
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· Zabıtaya ha her verelim mi? 
- Onu, ben de düıUodUm. 

Fakat, çekiniyordum. Malümya 
ticaret Aleminde derhal bir dedi
koduya sebebiyet vermek ihtimali 
Yar. Bu alqam geç vakte kadar 
insan hali bu. Belki hususi bir 
eğlenceye, filin gitmiıtlr. 

- Aman efendim, bir kaıa 
filan olmasın da.. Tek •ğlenceye 
ıltsln. 

~ 

Akıam geç vakit, Nesim tek· 
rar telefon etti. Ömer Bey, ne 
yaııhaneye gelmiş; ve ne de ken· 
disinden bir haber alınabilmişti. 
Şu halde, arbk zabıtaya müracaat 
etmek, zaruri) idi. 

• 5 Mart • 

Bugün çıkan gazetelerde ıöyle 
blı havadis var: 

Bir komisyoncu, 
Ortadan kayboldu 

[Bir haylı zamandanberl HaY• 
yarhanında ticaret lflerile meşğul 
olnn Knyıserili, komisyoncu Ömer 
Bey, birdenbire ortadan kaybol
muştur. Dört gündenberi gerek 
ailesi ve gerek zabıta tnrafmdan 
yapılan taharriyata rağmen hiçbir 
)'erde bulunamamıotır. 

Dört glln evvel, ikamet ettiği 
Çlftehavuılardaki köşkünden çı
karken ailesi efradına hiçbir ıey 
ıöylemedlğl için, uzunca bir H· 

yahate çıktığı zannedilmemekte
dir. DUo, yazıhanesinde tetkikat 
icra edilmiş ; muamelAhnda şUp

heU blrıey görlllmemiıtlr. Onun 
için, herhangi ticari bir sebepten 
dolayı bir tarafa ıaavuştuğuna 

ihtimal verilmemektedir. 

Bu zatın, evvela bir kazaya 
uğramış olmasından ıllphe edildiği 

için bu busuıta bUtnn zabıta 
merkızlorioe mUracaat edllmiı 
ise de, hiçbir merkezde böyle 
bir kayda tesadüf olunamamııtar. 
Oldukça mtıhlm bir ıervete malik 
olan Ömer Beyin, gizli bir clna· 
yete kurban olduğuna ihtimal 
Yerllmekte ; zabıta tahkikatı, 
timdi bu mecrayı takip etmek· 
tedfr.] 

• 
F asılaaız bir surette, kapı 

açılıp kapanıyor. 
- Kim geldi? 
- Karakoldan iki polis geldi. 

Sizinle görUımek lıtlyor. 
- Kim geldi? 
- Uzun saçlı, kan ter içinde 

biri geldi. 
- Kim mlı ?. 
- Gazeteciyim, biraz hanı• 

mefendi ile görüşebilir miyim, 
diyor. 

- Hanımefendi, rahatıııdır; 
hiç klmıo ile görUıecek halde 
değildir; deyin. 

Gidiyorlar. Üç dakika ıonra 
aeJlyorJar. 

- Zavalb adamcaju, çok 
yalvarıyor. ( KadıklSydon buraya 
kadar yaya geldim. Şu halime 
bakın. Tüh, deseniz yere düşme• 
yecek kadar ıoğuk olan tu ha· 
vada, buraya gelinceye kadar 
buram buram terledim. Hanıme• 
fendi merhamet buyursunlar, 
ıöylece bir dakika kendilerini 
gftreylm ); diyor. 

Tabit, acıyorum. Müteeısir bir 
çehre ile salona çıkıyorum. Gece 
gündüz ıuraya buraya koımaktan, 
f a11laıaz çalıımaktan harap bir 
hale aelmlu aenç mi, ihtiyar mı 

iÇiNi 1 
I 

olduğu beJll olamayacak derecede 
çehresinin ifadesini kaybetmiı 
bir adam; ıakarpinlerinin nzerin· 
den çoraplarına kadar taıan ça• 
murları saklamak için utana uta
na eğiler.k cebinden hemen kAğat 
kalem çıkarıyor, lıticvaba baı· 
lryor: 

- Af buyurursunuz, Hanıme· 
fendi! Bu mUteeaslr zamamnızda 
sizi rahatsız ettim. Tüccar Ömer 
Bey zevciniz, değil mi ef eodlm. 

- Evet. 
- izdivaç edeli ne kadar 

oldu efendim? 
- Bir seneye yakın. 
- lzdivacımz, bir aşk macera· 

ıile filan mıd r, yoksa ... 

- Bunlar, aile huscaiyet:eridlr. 
Başka soracağıı ız yok mu efendim? 

- Ömer Beyin gaybubetine 
ıiz ne maııa veriyorsunuz, efendim? 

- Ben de herkeı gibiyim, 
hiçbir ıey bilm!yorum. 

- Bir sual sormak istiyorum 
amme, efendim .• Bilmem, m. saa• 
de buyrulur mu? 

- Buyurunuz efendim. 

- Af buyurursunuz, biraz ıay• 
gısızlık olacak. Siz:in gibi; genç, 
ve pek kıymeUI bir zevceye ma• 
Jik olnn hiç bir erkek vakıa böyle 
bir wey akıldan geçlrmoı amme .• 
Eh, insan hali bu efendim.. Aca• 
ha, Ömer bey.. bir başka1lyle .• 
Şöyle.. nşk, filan. 

- Benim böyle bir şeyden 
haberim yok, efendim. Fakat in· 
aan hail olduğunu ıöylemenize 
nazaran ..• 

- Sizin hissiyatınız ne mer• 
kezde efendim. 

- G6rliyor&unuz ki, çok derin 
bir teessl\r içindeyim. Onun için 
bu kadar mUliikatı da klfi görme· 
nizl rica edeceğim. 

• 6 Mart • 

M.K.N. 

1115 

1093 
1094 
1049 
1046 
1045 

1043 
1041 

165 
I085 

1087 
1131 

1243 
519 

1156 
409 

260 
1149 

1245 

1148 
1146 
1145 
1147 
1186 
2266 

Sabahı iple çektim. Bizim ga• 
zcte mUveıziinin gelmeslol bekll· 
yemedim. Erkenden ldrla ağayı =--

KadıköyUne gündererek sabah 
gazetelerini getirttim. Hemen he· 
men hepsi de, ıaokl bir kalemden 
çıkmıı gibi yauyorlar, zabıta tah
kikatını tafsilatile naklediyorJardı. 
Fekat bunlardan biri, dün gelen 
muhbirin gazeteıi cidden mUhim-

1136 
1225 
1193 
1222 
1223 
1238 
1240 
1242 
1129 
1224 

336 
270 
232 
500 
121 
273 
306 
296 
178 
137 

di. Bu gazetede aynen ıu aatırlar 
görllnmekte idi: 
TUccar Ömer Bey bulunamadı 

Havyar hanında ticaretle meş• 
gul olan koıniı} oncu, Kayterill 
Ömer Beyin beş gtindenberi 
ortaden kaybolduğunu yazmış, 

zabıtaca icra edilen tahikatın 
neticesini i.ive ctmiıtik. 

Dlin; bu mesele etrafında 
tahkikat icra eden bir arkadaıı· 
mız, çok ıayıınıdikkat bazı ma· 
lfımat eldo etmiıtir. Bu arkadaı 
• meselenin ehemmiyetine binaen • 
Sirkeciden huaust bir motöro 
atlayarak Kadıköy• geçmit ve 
oradan bir otomobille doğruca 
Ömer Beyin Çiftehavuzlardaki 
köşküne gitmİflİr. Serveti, mil• 
yanlara balii olan Ömer Beyin 
bu köıkn; adeta muazzam bir 
şato halindedir. Arkadaıımıı, 
kapının nnunde birçok otomobil· 
lere te&adllf etmiş, icra ettiği 
tahkikat neticesinde bunların 
• Ömer Beyin genç refikaıım • 
ziyarete gelen aile doıtları oldu· 
iunu öğrenmiştir. 

{ J.rkua var ) 

278 
307 
289 
312 
318 
325 
308 
ı83 
160 
297 

299 
271 
272 
278 
937 
553 
404 
557 
580 
457 
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637 
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1168 

1264 
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28,050 
613 

1057 

170 
53 
63 
19 

312 
962 

3,450 
871 

33,900 
206 
173 

1030 
1935 
3494 
1264 
1803,500 

57,40 
58, 100 
38 
30 

9 
52 

350 
57 

1,870 
650 

9,34 
350 
650 

9,750 
153 
400 

24 
, 8 

2,400 
350 

350 
53,700 
7,300 

22,500 
1 adet 

14,500 
10 

6,100 
260 
600 

ihale gUnU, 3/9/935 Sah. 

Kıymeti 
' 

L K.
1 

Cinsi eıya 

23,44 SUJfad dlSıud. 

452,64 Sade cam Sofra eıya11. 

105,87 Demir kaaa. 

274,85 Müteaddit telll boyab yOn ipliği. 

105 Safi keten menılıcat. 
56,84 Galwanizll demir bomba raptlyeıl 

5191935 Perşemba ,.. 
109, 13 Mevadı saire ile mür.ekkep 6di cam lamba makinemi. 
31,95 

308 

589,80 
528 
81,79 

88,48 
42,23 

BilUmen. 
ipek mensucat. 

" Ji pamuk menıucat. 
~o 20 den fazla 50 den az iplikli. 
ipekli pamuklu kadife. ( % 75 den az ipek) 
Demir makine akıamı. 

6/9/935 Cuma. 

Adi demir tel ( Kutru 8 M. M. kadar. ) 
Toz halinde GılHerln fosfat dö kalıyllm. 
Bu ilaca Hükumetten ecza alıp satmağa izinli olanlar glrebt
ı;r. Bun~ alt vesikalar Komisyon relsliilne a~ıtermok mooıt 
buridir. 
ipekli pamuklu menıucat. 111,05 

233,80 BroYnik tabanca. Zabıtaca ıilah alım aatımına meıunfyetl 

217,20 
676 

havi reımi Ye&ikn göilerllmek ıartlle. 
ipek işleme· ı yatak 6rtUsU Bohça ye bat örtllsO. 
Pakette çay. 

9/9/935 Pazartesi. 

(Kaça)O 
I n ) 

1819,39 Pamuk mensucat ( M. M. 150 G. dan 200 G. kadar lpell 
51 • 66 ipliği boyalı.) 

267 
158 
189 

ipek çizgili pamuk menaucat. (Kaçak) ipek miktarı %2-0 kıd4," 
Vidalı ayakkabı ( Çifti 401 • 800 G. (Ka~ak) 

,, ,, (Çifti 400 Gram. ,. 
57 

2808 
627,25 

,, ,, ( ,, 800 G. dan fazla ) ,. 
ipek çizim pamuk mensucat. 
Kamyonet çamurluğu. 

J 2/9/935 Perşeme. 

248,40 Safi ipek menıucat. 
544,31 Lastik şerit. 

2241 ipek mensucat. 
2,20 ipekli merıerlıe pamuk monıucat ( fa 

2,26 " " " " " 
18,54 Adi demir ıerit. 

41 1, 19 Dötemelik mantarıaz muıamba. 
47,17 Adi demir tel kutru 1/5 M. M. den 6 M M. kadar. 
88,48 Demir makine akıamı. Kutru 6 M. M. kadar. 

2672,46 Pamuk menıucat M. M. 100 G. dan faıa 1 1&11tlm lpeB 
.,. 51 deo 70 ipliği boyalı. 

16/9/935 

50,23 
1 J,62 
15 

Paıarteaf. 

inci Gerdanlık taklidi cam. 
Zehirli Yernlkll yatlı boy ... 
Bobin. 
Kasarsıı yalın kat pamuk ipilti. 
Boyalı Demir Raptiye. 
Teneke leYha. 
Kah Ye 

Madeni boya. 
Viskoı ıiıo kabaul. 

8,68 
27 

1,99 
37 
6,70 

20 
292 Kiğıta merbut mapumuk lılomıll pamuttll baro-

19/9/935 Perşembe. 

3,40 
37 
45 

2,25 
70,86 

20 
' 25,20 
. 1,92 

16 
16 

Talk 
Kahve 

,, 
Vernikli boya. 
Sabun tozu. 
Adi demir çerçeYell ayna. 

• 

TUtya ııgara Ye dikit Kutuıa GOmllf yaldıllL 
D•mir emaya mutbak leYazımı. 
Alıtıkı pamuk mensucat. 
Kahn. 

23/9/935 Paıarteıl. 

16 
10,74 

1 
11,25 
5 

816 
3 

5,50 
3, 12 

1,8 

( Ltitfın 

Kah Ye. 
Zehirli Yernlkll yallı boya. 
Boyalı demir. 
Oıerl demir Hlloltll yaıı kurutacatı 
Müıtamel çocuk urbaıı. 
Ağaç oyuncak. 
Pamuk 6rme Çocuk için. 
Uatik ıUal. 
Alkburuo Mllrekkep uçan yağ. 
Dikilmit pamuk bohça. 

12 inci Sayfayı 9eviriniz. ) 
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Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Haşaratı ÖLDÜRÜNÜZ 
Niçin tesiri şüpheli ( Hafarat öldürücü 
mayi) ler tecrübe etmeli ?. Bu kıymet· 
siz ve taklit mayiler ne haşaratı öldü· 
rüp sızı onları ız·acatından kurtarırlar, 
ne de tehlikelerine karşı himaye eder• 
ler. Bu tesiri ~üphell mayllerl kullan· 
mak bayhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz için müslrren F L 1 T 
tsteylnlz. FLiT, bütiln ha,aratt 
hakikaten ve et>edlven öldürür. Leke 
yapmaz,Jaze ve IAtlf kokuludur. Siyah 
kuşaklı ve asker reslmll sarı teneke
lere dikkat ediniz. Fiatlar tenzilatlı; 

Umumi Depou : J. CRESP1N, fıt. Galatı, Yo,voda ·Hu 1 

SON POSTA 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Attnteleri ı Karaköy K3prtıbaıı 
Tel. 42562 • S!rkul MClbGrdarıade 

Han Tel. 22740 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 18 Ağu .. 

tos PAZAR glinü aaat 20 de 
Rizeye kadar. 114850,, 

lskenderiye Yolu 
IZMIR Yapuru 20 Ağustos 

SALI glinU aaat 11 de laken· 
deriye'ye kadar. "4849,, 
= 5 

l atanbul DördUncU icra Me
murlu§undanı B ütünOne (522) Ura 
kıymet kcı l en Tophaaede Firuıata 
mahalluin 1e Hac kıl ı ç ç ıkmasında 
cıekl 33 numaralı eYvelce ev iken bu
gü .ı s ~ nıe ' re mura ~ ba rrn ile 
b iitününe (lOJ O) l ira kıymet kt1i len 
ayni aemt ve ma hallH .n e Terlikçi 
aokatında 25· nuriı · rah evYe lce ev 
iken timdi lO:i m r tre 5 c. uimetre 
murabbaı ala nında k! ana olup fArl• 
name• 22/7/ 935 den beri herkesin 
gö rm eai iç n E çıkt r. Birinci ar tırma
da gnyr\mon k uclero istemeye çıkma• 

mııt ır. ikinci att r111 a 11/9 935 arunle· 

mecin• raalıyan çartamba günü aaa t 
14 den 16 ya kadı:r d ."tirem·~ ·• yapı
lacaktır. Arttırmada g:ıyr:Menkulo 

trkdir ed ilen k rmet'.n in % 15 ti bul-

y ma •, t art o :up a kai hald 2t.i0 nurRa-

~4---..... ralı karı u • ı hkiıtun a tevfikan sat•t 
l'Hİ bırakılacakt ı r. 929 tarilali kanu· iZi 

bakıcı ·ı· •ele nunun 1 19 uncu maddesi mucilince 
916 A ipotek sahiLt alacnklıl cı rla diğer ala-

OKULASI DiREKTÖ LÜÖÜNDEN : kadarların u irtifak h: kkı ııahiplerİ• 
nin gayrimenkul üzerin -:l ekl haklar ını 
huaualle faiz ve mu ırlfe dair bulu-Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir i tikbal hazırlıyen 

okutamııa yeni talebe yazılma Ye alınma muamelea:ne başlanmııtır. 
K bul t•rtları : · 

1 Türk tııbaası olmak 
2 Sıhhati y rinde olmak hiçbir haıtalığı bulunmamak 

( Mun) ene okulada yapıtır ) 
3 Yaşı 18 dea ttşağı ve 25 den yukarı olmamak, 
4 lff t ehli ve ablak ıahlbi olmak, 
5 En az orta t hslli bitirmiş olmak aarahut o derecede tahsil 

ettiğini vesikalarla göi terme1c. 
6 Evli buluRmamak, evvelce evlenmiı v ayrılmıı veya zevci 

ölmü:1 Is çocuğu bulunm mak. 
7 Okulayı v ya mesleği terki, be aene mecbtırt hizmeti ifa 

etmediği veyahut bu hlzm t eınasında izdivacı, okuladan 
veya meslekten ihracı halinde tahıl! masrafım ödeyeceğine 
v m cburi hizmeti lf adan ıonra evlenmediği ve mealekte 
kaldığı müddetçe Hemıirefer yurduna bağlı kalacağına 
dair Noterden musaddak bir kefaletname vermek. 

8 Tahsil milddeti 3 senedir ve Blriocl Teşrin baılangıcında 
başlar. 

9 - Talebelerin lııeleri, glylml"rl ve Yatı1arı Kızılay Cemiyeti 
tarafından temin edildiği gibi kendilerine her ay mOnaalp 
bir harçhk da Terilir, 

10 Okulayı bitiren ve hemıire çıkan Bayanlar Kızılay Cemiyeti 

nan idd in 1nrını mhbit evrakile bir• 
likto ve yırml gUn içinde dairemin 

bildirmeleri lıi zıın o 'up akai laalde 
hakları tapu •İ cil'eril c aabit olntadıkça 
aatıt bed•llnio paylıı şmasından hariç 

kalırlar. Daha genİf b lgl <Jğre nmel< 
iıt.eyenle rin 934/4:!4•) dosya numa ra· 
sile d hemizc mÜra ca r.tla rı 11ıin 
o'unur. (13802) 

oz 
Ti DAR 

ve 

Bel gevşe ki· ğine 

HO OBiN 
Tafsillıt : Gabta Po~ta k11 tu ıtn 1 ·15;-, 

Dr. A. KUTiEL 
Karcı.köy Topçular cadd11i No. 83 

tarafınd n kurulan Hastabakıcı bemşlrefet' Yurdu himaye· 
sine iİrer. Haatalanaolara Ye çalııımıyaolara bu yurd bakar. 

11 - lııteklilorin 15 EylUl 1935 gllolemeciuc kadar bi&zat veya 
ya~ ile Aksaray' da Haaeld caddHinde Okula OirektörlU· 
illa• müracaatları. 

____ .,.. ··-·- ........... _., ... ·- ·--

( Baıtarafı 11 inci Sayfada ) 
25/9/935 Çarıamba. 

Son Poata Matbaası 
Neşriyat Mlid i: ril : Tahir 

Sablp!erf: A. Ekrem, S. R 1ııp, H. LUtff 

M.K.N. Ağırlıtı Kıymeti Cinai eıya 

985 
562 
354 
603 
270 
589 
591 
563 
590 
592 

524 
529 
448 
431 
565 
521 

1146 
1246 

K. G. 
1,200 
7 
3, 120 

106 
258 

41 
14 

500 
13 
32 

400 
97 

1, 180 
2, 100 

105 
500 

36,70 
5806,500 

l. K. 
29 
63 
98 

11,60 
61,96 
38,75 
25,20 

2,85 
23,40 

5,60 

40 
12, t3 
10,62 

19 
20,48 
50 
36,07 

1236,01 

Demirden cllib Şekerci kabı, 
Sade demir takım. 

GalvanizU bakır leTazımı. 
Boya11z ve lıpirtoıuz vernik. 
Galvanlıli demir lamba. 
Cilasız pirinç pencere takımı. 
Alamlnyum pencere takımı. 
Pamuk terit. 
Cilah pirinç perde takımı. 
Galvanizli demir pencere takımı. 

27 /9/935 Cuma. 

Gayri mezkQr makine. 
Sinek kağıdi. 
Hallaç kırııı. 
Çadırlık muıamba. 
Gayrı mezkur kôj'ıt. 
Boye1ız vernik. 
Camleıtmlmıt vo cam boncuk ve dilime. 
Yere sermeye mahsuı mant rla muıamba. 

Yukarda yaıılı eşya 2490 S. kan. 41 el maddesi mucibince Uztrlerlnde yazılı gönlerde aaat 14 de 
Satış Komisy oou.ı da açık arttırma ile yapılacakhr. Iıteklllerln bu kanunun 42 el maddetinde tayin 
olunan müddet içinde eşyanın muhammen kıym tinin yüzde yedi buçuA'u nlıbetinde yatırılacaktır. Pey 
akçelerinin miktarını gösteren makbuz Komisyon Reisliğin vererek arttırmay sılrmelerl ve daha fazla 
izahat almak veya eşyayı görmek lıteyenltrln Komiıyon Rılsllğlne mOracaatları ilin olunur. "4808,. ,. 

Ağustoı 18 

Be 1ediyeler Bankası 
Bina Proje 

ÜSABAKASI: 
Belediyeler Bankasından : 
Ankarada yapılacak Belediyeler Bankası binası projeli 

51 Ağustos/1935 tarihinden 5 ilk Teirln 1935 tarihine kadar 2 
ay mUddetlo mü1abakaya konulmuilur. 

Müsabakaya Türk ve ecnebi mühendiı ve mimarlar glre
bi!' rler. Müıabakada birinciliği kazanan 1.000 ikinciliği kaza· 
nana 800 üçüncüden beşinciye kadar da dörder yüz lira •erile• 
ccktir. MUsnbaka ıartnameıi ve Taziyet plina Ankerada 
Be:e .:iyeler Bankosından paraı ız alımr. Bu müddet ıonuna 
kadar projeler A:ıkarada Belediyeler Bankaıına teslim edilmlı 
o'acak' ır. Po3ta vesalr ıcbeplerJe gec;kmeler hiçbir suretle 
kabul edilemez. (2011) (4482) 

1 1 
Pazarlıkla Satılık Emlak 
Eaaı 
No. 

185 

215 

216 

239 

455 

638 

Mevkii ve nev'i 

Beylerbeyi Bostancıbafı mahallo ve sokağı 66 
No. lı 1116 metre murabbaı kayıkhane vı 
mutfak mahalli arsası 
Kandilli'de Mezarlık ıokığında 26 No. lı 4 
hektar 6143 metre murabbaı arazi 
Kandiili'de Mezarlık aakağında 27 No. la 6 
hektar 4770 metre murabbaı arazi 
Kadıköy Hasan Paıa mahallesi Nahit Bey ıokak 
13 No. h 526 metre murabbaı arıa 
Beylerbeyinde Bostancı mabal:eıi, Kalaycı aokak 
5 No. h 148 mette murabbaı arsa 
KandiJHde Vamköy caddeainde 5 • 7 No. lı 1 

Depozito 
Lira 

224 

200 

280 

15 

hektar 3132 metre murabbaı ana 624 
Yukarda yer.eri yazılı emlik bedelleri petln Yeya Hkiı tak• 

ıitle ödenmek üzere pezarhkla satılacaktır. Taksitle sataldıkları 
ıurette birinci taksitten geri bırakalan 7 taksit için faiz ve komlı· 
yon a:ınmaz. lstekl:lerio 21 Ağustos 1935 Perşembe sılinll eaat 
onda tubem:H gelmeleri. ( J 94) 

istanbul Kültür 
Direktö ı ·· ğünden: 

lstanbulda bulunan BÜTÜN LiSE ve ORTA 
OKULLARINDA Ağustosun 20 nci SALI GÜNÜ 
SABAHTAN iTiBAREN namzet talebe kaydo
lunacak ·ve AGUSTOSUN 31 inci CUMARTESi 
GÜNÜ SAAT 13 de kayde kat'i olarak on 
verilecektir. "4810., 

Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünde.n: 
Sivil liaelerio oliunluk imtihanlarında mı.vaffak olarak yliksek 

mekteplere girmek hakkını kazanmış olanlardan Gümrük muhafaza 
teıkilAtı i~in Subay yetiştirilmek Uzer• bu sene Harbiye mektebin 
8 okul alınacaktır. Bunlardan istekli olanların iıtida ile Harbiye 
mektebi komutanlığana hemen mUracaatları ilan olunur. "4874., 


