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1 Bir Tebliğe Gö,re Harp 
Alametleri Belirdi 

Uluslar Kurumunda Yarın 
Diplomat Söz Söyleyecek 

20 

Arlfige i6t•sgo11und• trtın çarpıımaıı /acla.ındaJı ıonra lolcomotl/ 
w v•6a"lfların harap daruınıı 

( Sureti m~hauaada ırlden mubablrimiıdn facia hakkında ::vardltl btltUa 
:failat 11 inci uyfadadır. J 

CeneYlt 10 (Özel) - Vaziyet 
ıUkünetini muhafaza etmekle bera• 

ber Umltshdik artmııtar. Betler 
konferanıı da kararını verdi. Ha· 
beılıtanın Uluılar arB11 mahiyette 
Ytsayet altına alınmasım iıtlyen bu 
kararın Musollnl tarafıudan kayıtlıı 
tart.ıı reddedileceği sanılıyor. 
Fakat Fransız baı delegesi Ll•al, 
böyle bir yeaayet kararının ltalya 
tarafından kabul edilece~I hak· 
handa teminat aldığını bildirmtıtlr. 

Ingiltereye gelince: Muhakkak 
ki Büyük Brltanya hUkfimetl Ha· 
beşiıtanın ltalyanlo eline geçme• 
ılne •• bir ltalyan mllıtemlekeal 
olmasına hiç muvafakat etmlye
cektlr. 

Inılllı dıt bakanı Samuel 
Hoar da buraya geldi ve logfliz 
kabln11lnin yeni talimatını da 

. beraber getirdi. 
Cenevre, 9 ( A.A.) - Röyter 

ajanaı bildiriyor: 
( Dnamı 6 ıncı ,usde ) 

Atinada Gürültü Koptu! 
Kralcı Saylavlar,Kabine Toplantısında 

Çaldarise Küfür Yağdırdılar 
Atl?a, 10 (Özel) - Başbakım l ld.arelerlnden birini tercih etmııl ........ --............................................. .. 

Çaldarıı dUn ıabah Avrupadan fçın uluıun reyine müracaat edil· 
buraya döndıı. Fakat Çaldarisln meal, parltmentonun vermfı ol· 
dönmeaile beraber ortalık karma• dutu karar lktııa11ndaadır. Bu 
karışık oldu. meaele birazdan Bakanlar Kuru· 

Çaldariı gellr ge!mez b_akanları lunda görUı!.ilecektlr.,. 
topladı ve ~endile~ane reılm hak· cumhuriyet 1 z biti 
kındakl dlişlmcelerınl uzun uza· ç • er 
dıya anlattı, sonra da gazetecilere Azledlldller 
tunları söyledi: Atine, 10 (Özel) - iki ıUn• 

.. _ Kırallık Yeya Cumhuriyet ( Devamı 6 ıacı yOıde ) 

Şarkta Kültür Islahatı 

Sovgetlerin Metodu 
Muvafık Görüldü 

Ankara 10 (Özel) - Şark vl· 
IAyetlerimizde yapılacak olan 11· 

lahatm kUltUr kıımını ilgilendiren 
•ıasları hazırla~mıt gibidir. KUi· 
tUr bakan:ığı bu it için haıka 
lllemleketlerde tatbik edilen uaul• 
Itri lncılemİf, ayrıca kUltUr mU· 
fetti4leri de şarkta yaphkları ince· 
lemeden aklıkları neticeleri bil· 
dirmiı:erdir. 

Bu iki tarafla incelemelere da· 
)anı:arak Şark viliyıtleri için bir 
Proğram haz rlanmııtır. Bu prog• 
tanı, Şarkdakl mekteplerin duru• 
lllunu tamamile değiıtirmektedlr. 

KUltUr bakanlığı, ha!k taba· 

kaı.nı toptan . dığiıen bir proğ• 
( Devamı 3 Uncli yOıde ) Ş .. w · "ıBitli.te:ıbir MÖ"ii"lf 

lıt••i•I ,,,.,,,haıe•dJıd• pare 6aılmı 
f••llg•tlıul•• bir göri,.lı 

Yedi Milyonluk 
Nikel Para 

Darphanede yeni aUmüı lira· 
ların bualmasıoa denm ediliyor. 
Düne kadar tam ( 6, 5 ) milyon 
liralık allmnı yüz kuruıluk bas 1· 
mııtır. Bir aya kadar bu yekün 
aekiz milyona çıkacaktır. 

Darphane direktörlUğil ftmdi 
(50) ve (25) kuruıluk gUmUı para
larımmn da kalıplarını hazırlamış 
ve yapılan örnekler Bakanlık 
tarafından beğenllmlt olduj'u için 
bir haftaya kadar da bunların 
budmaaına baılanacakbr. Bun· 
lardao da dört milyon lira buı• 

( Dnaml 8 GncU yUıde ) 

r 

Yarın= ,. 
' 

Son Posta' da 
1- Gece Yaşayan lstanbul 

Yazan: Naci Sadullah 

Istanbul günlln 24 ııaatinde ayaktadır. Fakat biz akşam ellneı batınca 
herkes evine çekilir, uykuya dalar sananı. Halbuki letanbulda binlerce 
kişi vardır ki bunlar aktamdan aabaha kadar çalıtır, didinir, uğratır . 
Onların gece hayatı, bizim gUodüz hayatımızdan çok baakadır. 
O hayatın ne olduğunu, nasıl geçtiğini yarından itibaren "Son Posta,, 
da ei:r. de anlıyacakııınız. 

2 - Müsabakalı Hikayeler 
"Son Posta,, yarından itibaren bir ıeri müaabakah hikaye neırine 
başlıyacaktır. Bu hikayelerin herbirl uç <lort nüıha ıilrecek ve eonu oku
yucuların tahminlerine bırnkılacakhr. Bunlar fevkaldde meraklı zabıta 
hik!yeleridir. Sızi merak ve heyecan içiodtı ııüriikleyeoek ve ıonra bir 
noktada durarak zekanıza müracaat edecektir. Hikiiyenlo muammasını 

ıiı kendiniz hlıudecelcalniı. Bu dOğüuıii çözenlere "Son Posta,, kıy
metli hediycl11r verecektir. 

3- Habeşistan Ve Habeşliler 
Hepiniz Habetiı1tan demlen ülkenin Gıı.o. bir yer o'duğunu merak edi
yonunuzdt~r. l\1uııolıninin lıırılarıoı ~.! kadar tahrik eden, bir Anupa 
harbine ıebıbİ\·ct vf!rm ıı ıı muhtemel oll\n bıı ii'lce-Io havaı nasıldır ? 
insanlar nasıl Y~•arlar ? Adıtl~ri , to11kııatları ned ir ? Hu u~arengiz mem
leketi, ı.on ıenelerde orasını ba~tan bava dolaşmı' b ır yabancının ıeya. 
hat notlarile tanıtacağız. Bu notları yarından itıbaren neşre baılıyoruz. 
Bu hitıritr mutlaka takip etmeyi unutmayınız. 

Yarın bunları "Son Posta,, 
da okuyacaksınız. Bir iki 

gUne kadar da öteki yazı 

ve tefrlkalerımızı •Utun· 
lar1mızde bulecak•ınız. 

______ _J 
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Eylöl ı o 

(Halkın Sesi) 
Yeni Keşfedilen 

Ölüm Işığına 
Ne Der!liniz 7 

"Medeniyet diyarı,, denilen Avrıı· 
padan eon gelen haberlere göre 
bir lngiliı, yeni bir keşifte bulun· 
muı; bu keıfinl de hükfunete bll· 
dirmiş. Yeni ı~ık, tutulacnğı mem
leketlerin bütün inıanlannı, haı • 
ratı mahveden mayiler gibi öldü
rebilooek husalrm haizmiş. Dün 
yaııcımız, raııtgeldlği kimselerle 
bu huııııta konuwmıqtur. Aıtağıya 
yukarı daki suale aldığı cevapları 

ynı ıyoruı. 

Şehir tiyatro u •11n'atkArla· 
rınden Şevkiye: 

- Bence bu keıif, ai!Ahları bırak

ma konferanılamun netlcuidlr. Sl!Ah· 
lnrı bır 11lcma konferansının toplanıp 
daQıldığım duymadıfım ız yıl i'eç
miyor g ibi. Fakat bütan bu toplantılar 

btçare İni nhm artılr kanıksadıkları 
inklııarlara uğratmaktan batka netice 
Yermiyor. 

Artık o hale geldi ki hepimiz bu 
toplantıları bizimle ala7 telakki tmeyc 
Ye ailihları lırakma konferanıının 

lafına bile ai lrlenmlye baıladık. 

"Lifana" dedim. Hoı z.atea m übarek 
konferanata ondan baıka bir ıey de 
yok yal Neya e. Bu neticHiz konferıına
lar, Alim!erln ılnirlerlDi di bozmuı 
olacak ki iti inada bindirdiler, ve her 
toplantıdan sonra, insan öldllnneye 
Ja rayan bir yeni ilet keıfedlyorlar. 

Bu gldlıto yakında bir " aillh bı-
rak a konferanılarlle mllcadele 
teıkilltı,, kurulacak galiba? 

lf 
Fatih,· Yediveren sokanı, 9 

No. h hene F8hlr ı 
- Ne yapayım blradar? Şimdi 

nafaka derdlal bir kenara bırakıp 

lngiliz Ali inin keıfettitl ıııkla 1111 

u~raıayım? Onu da lnl'ilterenln dGt
manları dnıoııanfl 1 

Hem, ıu Alimlerde mademki 1enl 
7cınl ıeyler bulmak kablliyetl, kudreti 
Ye lmk&nı YH, yeni lSlOm ıııklara 
bulacaklarına, aınm ıtıklarını kullan
dıran sebepleri ortadan kaldırmanın 
,areslnl arasalar gtlnaba mı 1ıirerler 

acaba? 

* Ateş GUne9 takımı futbolcU-
lerl .den Rasi hı · 

- Bu keıif haberlerinden ek.erlıi 
balondur. Tıpkı tenha bir sokakta 
bıraız!arla karı ılaıan yolcuların, knr• 
ıılaranda kil ere gö:ı:d ~ tı vermek için 
ellerini sliarA pııketlorlne saldırmaları 
jılbi.. O radan tabanca çıkacağıua 
!n nnıp sn•uıanlar da, ıUrliltOye pabuç 
b.rakmayıp blldUı:lerinl okuyanlar da 
ıYıır ! 

19 uncu Mektepte Yangın 
Bt> şlktaş 19 uncu mektep ça

maşırhanca:nden yangın çıkmışıa 
da hemen ıöndürülmüıtUr. Yan• 
gınm mekteıp hademesi Cemilenin 
14 yaş ndakl çocuğu Cihadın ça
maşırhanede atCf yakmaundan 
çıktığı anlaşılmıftır. 

Bir Talebenin Parmakları , . 
Kesildi 

Gtız.el san'atlar mektebi tale
besiriden Ramazan Feriköylinde 
matra f abrikasmda çalııırkeo, elini 
makineye kaptırmıf, dört parmağı 
kesilmiştir. 

Yeni idare heyeU aeçmek için toplanan kabzımallar 
Kabzımallar Cemiyeti Jdnre h eyeti intiha bı dlln eakf mcyva hallnde 

btlyQk ardiye hanıadakl ce ly t mcrkeıı.lnde yapılm ıfhr. latihapta aandık 
baıındn e• af c emiyetleri muraluplara da bulunmuı1ar .,.. lntih n bın muntazam 
cereyan et meainl kontrol etmiılcrd ir. Netice burlln belli olacaktır. 

oçent Tal·matnamesi 
•• 
U niversiteye Geldi 

Üniversiteye Alınacak Doçentlerin im
tihanları 1 Teşrinde Yapılacaktır 
Allikadnrl r tarafından, bekle· 

nllen doçent talimatnameıl, dün 
KUltUr B kanlığından, Üniverılt .. 
ye bildlrilmlf tlr. 

Yeni talimatnameye göre, her 
fakWte için, ayn ayn ıartlar ko
nulmuwtur. Umumt hllkllmlerc gö
re, doçentlik için açılan imtihan· 
lara girebilmek için, bir yllksek 
mektep mezunu olmak, bir Garp 
dili bilmek ve yaı1 kırkı aımam11 
olmak lazımdır. 

Doçent olmak latoyenlır, eYvelA 
bir tez vereceklerdir. Bu tez ka· 
bul olununa namzet, prof ea1ör ve 
talebeler kQrşısındn en a:ı yarım 
sa t bir deneme deul verecektir. 

Hukuktlli Doçentlik imtihnm 
için 1'urulacak komlayon, istek-
linin aeçeceğl grupa göre Uç tnr· 

l IUdür: 1 • Ceza hukuku ve uıu· 
IUıılin de dahil olduğu iimmc 
hukuku, 2 - Husuıi hukuk, 3 • 
Maliye ve sosyolojinin dahil ol· 
duğu ekonomi. 

Tıp Fakülteılne doçent olabil
mek için ise, en az beı yılhk bir 
ıtaj d nesi geçirmiı olmak IA
r;ımdır. Bunlardan birJncl sene, 
Fen veya Tıp Fakültesi labora· 
tuvarlarında asistanlık ynpıp, bir 
profesörden ehJJyet &ertifikaıı 
olmakla yapdacak, diğer dört 
sene de, bir killnikte ataj yap• 
mak suretlle geçecektir. 

Bu yıl, Üniversitedeki münhal• 
ler.e alınacak doçentlerin imtihan• 
ları birinci Teşrinde yapılacaktır. 
Namzet olmak isteyenler timdi· 
den Ü niversiteye bat vurmaktadır. 

Lis E>irektörleri l 
Değişiklikler 

Japonya Bizden 
Tuz Alacak 

Lfse direktörleri araııoda bazı 

değiıiklikler yapıl mııtır. Antalya 
liseıl dlrektörlUğilne Süleyman, 

Ad na Useaino Üsküdar ortamek
tebl öğretmenlerinden Naıml, 

Oaklldar ortamektebl 6ğretmenll· 
~ine Konyadao Arif, Kandilli 

lisesi direktörlüğüne Burudan 
Cemal, Kaatamoni liseıioe Dlya· 
rıbeldr liseıi mlldllrli Cemal, 
Ankara Kız lisesi direktörlOğUne 
aynı lisenin baı muavini K&z.ım 
tayin edilmlılerdir. Daha bau 
değitikliklerin yapılacağı blldlril· 
mektedir. 

Japooyadan birkaç firma tuz 
almak için müracaatta bulunmu,. 
!ardır. Bu mfiracaat iyi karşılan
mıfbr. Bir taraftan Tlirkofiı, 
diğer taraftan inhisarlar ldareal 
tuz ihraç edecek tnccarlara ko
laylık göstermek için tedbirler 
almıı bulunmaktadırlar. 

içki Masasında Kaza 
Ihaan •• Salt adlannda lkJ 

arkadat Topkapı dııında Halldln 
kahvesine gitmiıler Ye içkiye 
bqlamışlardır. Bu ıırada çakı ile 
oynayan lbaan arkadatı Saldl 
kolundan yaralamııtır. 

BUtUn 
nUfu la ba arılar ••• 

mtihan Talimatna
mesi Değiştirildi 
Hasta Olanlar Tekrar 
imtihana Gire bi!ecekler 

KUltur Bakanlığı, öğretmen ve 
orta okullarJa liaelerin imtihan 
talimatnamelerinde bazı değişiklik 
yapmıı ve bunu dnn KültUr 
direktörlUğüne bildirmiştir. 

ikmal ve mazerot imtihanlarına 
vaktinde girmeyen talebe, her ne 
sebeple olursa olıun sınıfta kalı· 
yordu. Yapılan değfılkliA'• göre, 
haıtal ık dolayıılle lmtihane gire
miyenlerin mazeretleri, menıup 
oldukları mektep idareal tarafın
dan kabul cdillrae, bu talebeler 
15 birinci Teşrin• kadar imtihana 
girebileceklerdir. Bu değlıiklik, 
bu gOn mekteplere blldirilmlıtir. 

Son Gün 
llkmekteplerde Tal ebe Ya

zımı Bugün Bitiyor 

Ilkmekteplerde talebe yaılmı 
bu akşam ıona ermektedir. Bu 
yıl, diğer yıllardan bakaya kalan• 

· lar ve 9l8 doğumluların hepal 
yazıldığı için, ya:.ulaolaran miktarı 
geçen yıJlarla nispet edUemlyecek 
kadar çoktur. Şehrin keaafetl 
çok olan semtlerindeki llkmek· 
tcplerde yanm dora uaull1 tatbik 
olunacak vo ayrıca, gUndlb: çalı
f8Cak çocuklar için de gece 
dersleri yapılacaktır. 

Y erın, Kültür Dfrektörlllğlln
de, ilk tedrisat mUfctliılerl top
lanarak vaziyeti teablt edip, ahn· 
maıı gerekon tedbirleri konuıa
caklardır. 

Şeker Kaçakçılarının 
Ouru,maları 

Göçmen malı diye Bulgariı· 
tandan şeker kaçakçılıiı yapmak· 
tan suçlu Kara Beklrhs arkadaı· 
larmm duruşmalarına dUn devam 
edilmiştir, bu davanın tahkikat 
ıafhası dlln neticelenmlıtlr. Du· 
ruima mUddelumumtliğlo .sntlta
lea ı u blldirmeai için baıka illne 
bırakılmıştır. -----
Mısır Kralımn Oğlu Müzede 

Mısır Kralı Fuadın oğlu Emir 
Abdllnnaim lle amcaları Prens 
Mehmet Ali Paıa dnn Topkapı 
aarayı mUzeıinl gezmiıler Ye yeni 
eserleri tetkik etmi9lerdir. 

Pazar Ola H•••• B. Diyor Ki ı 

( Gtlnlln Tarihi] 

Bir iki 
Satırla 

Hailde Edip Gitti 
Bir ny kadnr ance oehrlmlıe gelea 

Halide E 1İp evnlkl ııün P11rl11e git• 
mlıtir. Garda ııkrabıı tarafındall 

uğurlnnmıftır. . 

Yangın Başlangıcı 

Haaeki hnataneai bahçesindeki ah• 
ıap aaman'ıktan nteı çıkmııaa da 
derhal •6ndilrQlmllıtUr. 

« * « 
Yeni Bir Şilep Ahndı 

TUrk armatarlerden yelkenciler 
4200 tonluk yeni bir tilt p alm ılar• 
dır. Tan adı takılan bu ıilcp dOa 
llmaaımı:aa gelmiıtlr. Şilep 13 7aftn• 
dadır. 

* ... ... 
Yeni Liman Tarif esi 

Yeni hazırlanan l iman tarifeıinla 

lktl.at Bakanlığından gelmeal b eklen• 
mektedir. Yeni tarifenin tntblklndeD 
aonra birçok faydalar temin edile• 
cetl umulmaktadır. 

.. .ıt .ıt 

Açıkta Kalan Talebenin 
Mezuniyet lmtlhanları 
Y•ni Liıede açıkta kalan talebae 

Jer, dOn Erk k Liıealne batvurarak, 
mezunl7et imtihanlarına girebilmek 
için, buırlık muamelelerini yaptırcı 

mııludır. 
.. ıt- -tr 

Llselerde Olgunluk 
imtihanları 

LlHlerin olguııluk lmtlhanlanna 
yann baılanacak ve bu imtihanlar 21 
Eyl8le kadar allrecektir. 

.ıt .... -tr 
BUtUnleme lmtlhanlar1 
Dnn Edebiyat FakOlteıinde, inkı• 

lılp denler!nln engel ve bOtOnlemO 
lmtUaaaları yap ılmııtır. imtihana 210 
kltl •lrmlttir. 

• .. Jf. 

Fen FakUlteslnde lmtlhenl•• 
Fen . FakOltesinde dOa P. C. N, 

ıllmrHlnln imtihanlarına baılanmııtır. 

... * .... 
Talebe Yurda Çefjlrıldı 
Sııtlık Te ıoyıal ynrdım Bııkanlt• 

tının emri Qzerine, ııladn bulunaa 
Tıp talebe yurdu talebul, derhal 
7urda çafınlmıılnrdır. 

-tr .... .... 

Ortaköy Yangını 
ETnlkl i'ÜD Ortak6y Cavitafa 

maballeainde ıeyyar kömllrcll Aleko• 
nun eTlndea çıkan yanıın neticceinde 
10 • .,. yannıııtır. Sebep belll değildir. 
Talaklkat yı.ıpılıyor. 

.. ıt- lf-
lklncl Şube MUdUrU 

hdncl tube mOdürü Necati ııo 

baılamııhr. 

ıt- .. .. 
Sanatlar Mektebine 

Batvuranlar 
San'at mektepleri programlnrındc 

bazı değitlkllkler yapılacaktır. Anka• 
rada toplanan bir komilyon der• 
proıramlarını tetkik etmekt.dlr. 

Bu 711 ıehrimlz, mıntaka aanatla• 
mektebine 22 kiti alınacaktır. Fune 
karş·lık batTuranların aay11ı 278 dlr. 

.; 

Hasan Bey l lngil;z bil&inlerinden l - Bir ölüm ıııiı bulmuı. 

1 
- Bu ıtık, dUtman ıohirlerinin UıtUn· 

de, balkı öldllrecok bir hava 7arah• 
7ormuf.. 

j Haaan B. - Deaene ki, bundan 
ıoara, harp oldu mu Jdi, hepimiz our 
lçi~de yatacaiız. o iri.. ' 
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,.------------------------..... '\ 
Her gün 

Siyah 
Ve Beyaz 
Harbi 

• 
Italya • Habeş harbi, bir Be• 

Jaz ve Siyah ırklnr harbi olmak 
lalldadındadır. 

ltalyanm Habetlıtanı lıgal t ... 
l•hbnso daha tlmdldon Afrikalı· 
lar üzerinde akislerini ıöıtermlye 
haılnmıştır. 

Zaten Muıolinl de muhtelif 
llutuklarıoda Habetlatanı medeni• 
lııt irmek vazifealnl Uzerlne alaca• 
iını ve ılyah ırka menıup bir 
lnilletl uluılar soayetealnde yan· 
Jana oturamiyacağını tekrar etnıft, 
durmuıtur. 

Fakat bu iddialar ve bu idd:· 
llaran neticesinde doğacak harp, 
hntun beyaz mperyallst milletle· 
lerln baıına yeni bir bell çıka· 
racaktır. 

Daha ıimdlden Mısırlılar bat· 
1'ıtdırma teıebbüılerl yapmıtlar· 
dır Veft partf ıl başknnı Nabhaa 
Paşa, ltalyan • Habeş harbinde 
Prııamn lngllizlerle birlik olmiya·. 
tığını, biliklı lstlklAl için çahıa· 
Cağını söylemiştir. 

Ha~eı hududunda bulunan si· 
Jahiler, Habeı tarafına . ıeçmiye 

'• Italyaya kartı hnrp etmlye 
haıır olduklarını Hin etmlılerdlr. 

O halde Habeılstanda cer .. 
hn decek bir harp, bUtUn 
lbl~ıt mlekeJerlni beyazlara kartı 
dUıman yapmaya kAfi gelecektir. 

Afrlkada lngilterenln Somali, 
Sud n, cenubi Afrika gibi bUyülı 
Afrika aömUrgelerl üzerindeki aal· 
tan ta tehlikeye dUımek lhtimall 
kar uıındadır. ltalyanın Habııls• 
tanda mağlubiyeti, bUtUn bu 
lhUslemlekeJerl beyaz ırka karıı 
tyaklandırmaya kafidir. 

F ransanın Afrika ıömUrgele· 
tinde halk tamamen Habeı le· 
blndedir. Bu teveccüh, yarın Fran• 
•anın aleyhinde bir harekete ka· 
dar varabilir. 

Bundan başka, lngiltereyl teh· 
elit eden diğer bir meaele daha 
tardır, Italya, Habef harbinde 
llluvaffak oluna, Musolinlyl Sudan 
Ye M161rda kıyam çıkarmaktan 

Pııenedecek kuvvet nedir? Bu iki 
lllUsteml ke, zaten istiklal için 
didinen bu iki millet, Nill elinde 
hu!unduracak olan ltalyanın te• 
•irinden kurtulamazlar. Mısırın 
laliklnll, ortaya SUveyı kanalı 
bıcıelıslnl çıkarır. Bu sebeple 
Ingilterc, ltalya - Habeş harbinde 
fevknlide nazik bir yaıfyettedlr. 

SON POSTA 

Reaimli Makale a Tarihten Önce a 

Tarihten 8nc• yeryGzilade laaan vardı. Mrlyonlarca 
Hne eYYel de yeryO•llnQ hayvanlar kaplamıth• insanların 

asır içinde ıöıtermfılerdlr. 

hayvaa!a11, Yah9l hblatı zaptedip buılnkl hale srel•· 
bilrnelerl için milyonlarca seae ı•çmiıtlr. Fakat biz bu 
uzun hııy11tın ye.Jnız tarihte• ıonraki kıımını biliyoruz. Bu 
da beı on bin ıeaeden lb ıırettir. Beı on bin ıene içinde 
innnların yaptıtı itler, ıoa iki uır içinde yapılanlard an 
azdır. insanlar, bGtün kudret n kabiliyetlerini ıon iki 

Demek ki medeniyet bı:danmıt bulunuyor. Bb medeni
yetin bu lu•ı içlndt topat i'lbl yuYıırlanıp ıldiyoruz. Ona 
yeni bir t•J eklemek bldm de borcumu•dur. TOrk ıcnol 
ne ılla bu n&lfHial yaparsa, Hki Türklerin aıed niyet 
•• fnıanhk 1&buındalrl meykllerlnl ne nklt tekrar kapa-
bilirsek, ancak o nldt insanlıtım ıda lSYüaeblliri-. 

~~.-Ji.--a::1r211 __ _.._ ... ._ .. rm13-.-.::.-_. ... __ ma __ .... _______ , 

ABİLİ 
Telefon Tarifesi 

Ucuz Tarife ikinci Teı· 
rinde Tatbik Edilecek 

Telefon teıiaalmm P. T. T, 
idaresi tarafından tesellUmU işi 
deYam etmektedir. Tesl1Rtın pek 
zayıf olduju ve kuYvetlendirllmesl 
icap ettiği görlllmUttlir. Şehirler 
arası telefon tesisatından baıka 
Ankara • lıtanbul telefon devre· 
)eri de çogaltalacaktır. Fakat tim• 
dilik idarede para aarf,nı icap 
elt!recek hiçbir değlıikllk yapıl· 
mıyacaktır. Bu bir bUtço meseleal 
olduğu için Kamutayın çılmaaı 
beklenecek, yeni teıldlat ancak 
Teırinisanl baılangıcında tatbik 
edilecektir. O zamana kadar Te
lefon ŞlrketJ bugünkü heyet tara• 
fmdan idare edilecek, kadroda ve 
maaılarda hiçbir deA'lılkllk yapıl· 
mıyacaktır. · 

Yeni teaisat ta Teırlniaaolde 
yapılacak, tarife ucuzluğu da 
T eırinlıanlde tatbik edilecektir. 

NAre Attığı içln Yakalandı 
Karamürsel dokuma fabrikaaı 

saraçlarmdan T ekirdağh Basri 
kendini bilemiyecek derecede 
aarhoı olarak KaragUmrUkte 
nAra attığından yakalaıımııtır. 

Bakalorya 
imtihanları 

ABE 
Hava Yolu ile 

• 
Ticaret 

Dün Ticaret Odasında 

Bir Toplantı Yap!ldı 

Hava yollle ticaret yapılmaaı 
için enelce teıkil edilmlı olan 
komite dllo Ticaret Odasında bir 
toplantı yapmıt ve hava yo' lle 
nakledl:ebllecek maddeler hak· 
kında lhzut görUımeler yapmıştır. 
Komite çahtmalarına devam ede· 
eek, hava nakliyatı yapan mUeı• 
ıeaelcrlo de t maslarda bulunarak 
bu iti kıaa bir zamanda bir ka· 
rara bağlıyacaktır. 

Bir Kaçakçı Diğer Bir Kaçak
çıyı Yaraladı 

Geçef:1 gOn kaçak slaara aata• 
cılığı yUzUnden yine bir Yak'a 
olmuş, bir kiti ağır surette yara· 
lanmıştır. Hadiao Beyazıt Cumhu· 
riyet caddeıinde geçmiıtfr. O 
muhitte kaçak sigara satanlardan 
Salih oğlu Mustafa KUçUkpazarlı 
Hasanı rekabet > Uzünden bir 
kunduracı blçağı ile ol kUreğin· 
den yaralamıitır. Haşan derhal 
haataneyo kaldırılmı1tır yaraıı 
çok ağırdır. ............................................................... 

L B 
Sayım Günü 

Nöbetçi Eczaneler Açık 

Bulunacak 

20 ilk Te§rinde yapılacak ge• 
nel nlifuı sayımı için yapılan ha· 
zırhk çahşmaları çok ilerll•mittlr. 
Umumi cetvellerin hazırlanmaıı 
bitm ştir. MUlhakatta numerotaj 
işleri tamamen ikmal edilm :ıtir. 
BngUo sayım merkezi bUroıu 
Vilayette bir genel toplantı ya· 
pacak, bundan ıonra yapılacak 
çalıımaları tesbit edecektir. 

Sayım gUnU, sayım lıl bitin· 
ceye kadar, evlerinde kalacak 
olanların hastalık, doğum gibi 
ihtiyaçları f çin Belediye Ye poliı 
karakollarında birer doktor Ye 
ebe bulundurulack, nöbetçi ecza• 
nel~r de açık olacaklardır. 

Sayım memurlarını Ye yapılan 
•alım kontrolü için mllfıttişlerlo 
Ye ıayım itini başaracak zeyatan 
ıehrin muhtelif mıntakalarım do
laımaları için resmi otomobillerle 
otobüslerden istifade edilmesi dO
tUnülmektedir. 

Bir Otobüs 
- Devrildi 

BUT ÜN U L K E. Y ,, Tekirdağ aeferlnl yapan oto-

,----------------, 
Sözün Kısası 

"Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

.................................... ......-. .............. . 
Darphane, Ilı 
Buçuk Milyon 
Gümüı Lira Bastı 

( Baıtarafı 1 inot yüsde ) 
' lacaktar. En çok on gDn sonra 
piyasamızda yeni elll Ye yirmi 
beı kuruıluk 1UmU1ler de görli· 
lecektir. 

Yeni (50) ve (25) kuruiluklarnı 
bir tarafında AtatOrkOa portreal, 
solda ( TUrkiye ) ıağındn ( Cum• 
huriyeti ) yazıları ve arka tarafı· 
nm tam ortaaında ufki bir bui· 
day ba9ağı ıolda lrl punto ile 
(50) ve (25) rakkamı, aaj'da (kuruı) 
kelimeal ve başağın altında da 
(1935) rakkam1 vardır. Darphane 
idaresi bOtUn zorluguna ratmen 
(50) ve (25) kuruıluklann kena• 
rtna da kabartma olarak ( T. C ) 
lvaretlerlnf basmaya muvaffak 
olmuı ve bu suretle muhtemel 
bir taklidin önllne geçmlıtir. 
Yeni paraların kenar tırtıllen 
llralıklardan daha uzun Ye çok 
muntazam dır. 

Nikel Paralar 
Darphane ldareal nikel erit• 

mek için yeni ocaklar )aptırmıı, 
nikel çeliklerin döklllmealne ve 
bunların basılm&1ıoa da batla• 
mııtır. Yedi milyon liralık da 
(IO), (5) Ye (1) kuruıluk nikel 
para basılacaktır. Bunların ıayısı 
tam ( 155) milyondur. Yirmi beş 
milyon (10), yetmiı milyon (5) v 
oltmıt milyon det (1) kuruıluk 
bası acaktır. Bunlardan baıka 
(160) milyon (10) paralık bronı 
para basılacaktır. Darphane mil· 
dUrlUğU nikel paralarm taklidine 
de imkan bırakmamak için (10) 
ve (5) kuruılukların da kenarları• 
na kabartma ay yıldız b sacaktır. 
(25) kuruşluk gUmUt paralar ha· 
sılınca şimdiki nikel (25) kur·uı· 
luklar piyasadan kaldınlacaktır. 

Paraların Bazlları Niçin 
Sarardı? 

ilk partide çıkan bazı gllmUı 
liralar terden sararmaya başla• 
mııtır. Eekiden baaılan alimllt çey· 
rek v mecidlyelerde de piyaaa• 
ya çıktığında b6yle sararmalar 
görUlmU tUr. Fakat bunlar ıslak 

• beılo sllfnince derhal çıkmakta 
ve bir daha da aararmıyor. 

t M 1 1 1 1 . . .... , ___ _ 

Şarkta Kültür 
Islahatı Çok 
Geniş Olacak 

KUltUr Bakanlığınca alınan HE bUslerden biri Kalitarya yakmla-
bir kararla, hariçten bakalorya R r u N (Baştarafı 1 inci ayfada) 

lf. 1 .h i l . h k \it randa bir araba ile karıılaımıı, ramla okutmak için en uygun 
mtı anma g ren erın, a ları, kendine yol açmak için man Yra ik 1 S R d 

ltalyanın Malı" ''aziyetı• askerliklerini yapıncaya kadar ve prat yo un, o•yct usya a 
v 4 uıntılmıştı r. Eskiden bunlar, bir yaptığı ıırada devrllmiıtlr. Bu tatbik edilen m tot olduğu net'9 

Italyanın malt vaılyetl, bir gruptan yedi defa girebiliyorlardı. devrilmede mUıterllerdea blrbaçı cealne varmıştır. ÇOnkU SoYy t 
B6mUrge harbine dahi dayanamı· yaralanmıştır. Rusyada bu metot ile on bet 
Yllcak kadar zayıftır. Bir taraftan Sertifika Harcı yılda(25)mllyon kiti okutulmutlur. 
liabeşlstana karşı yapılan harp Satlık ve soyaal yardım ba• Tacirlerin Bir Uracaatı KUltUr Bakanlığının eark için 
hcı zırlıA'ı, öte taraftan ltalyada kanlığının tıp talebe yurduna Buradaki ticaret mUdUrlUğD tatbik edeceği geoit okutma plim 
BllAh altında bulunan bir milyon mensup olan ve geçen yıl fen •· ' IAğvedildikt n sonra ticar t kale· ile on yıl içinde, ilk tahıll çağı 
•ıkerln masrafı ltalyan bütçesini, fakUltesiııin P. C. N. kısmına DOLASAMAZSINJ Z mi de Ankaraya kaldmlmıt, çocuklarının yUıde kırkı tahsil 
taşınmaaı mUmkUn olmayan bir devam edip, tıp fakültesine g•· ticaret itlerine Yiliyelte bakılmıya görmllt olacaktır. 

Çen talebenin sertifika harcı olan F~K'°' T 1 B a baı da ıarkta )'Uk altına ıokmuıtur. ba,lanilmışh. Bu yüzden tUccu u progr mın ın ' 
beı lirayı vermemek için, yurt tahsil müddeti Uç yıl olan yah 

Italyanın bugUnkU milli borcu ldareal teıebbUıte bulunmuştu. ~~"""n ~OS1a gUçlUklere dUıtUğllnd n ticaret k d 
15 milyar Türk lirasıdır. Harp ~ d b n ti 1 mektepleri açılması gelme te ir. I Bu teıebbUs neticeılz kalmıt 0 aaına azı m racna ar 0 mut· Bu mektepler, mUsaft binalardan 
Çin 200 milyon TUrk liraı na olduğundan, yurt idaresi fen fa• 6UTUN ÜLKEYi ~~~~~.L~ı~l tur. Oda lstanbulda bu lılerJe istifade dilerek çoğaltılacak ve 
ihtiyacı yardır. Varidat kaynak· kUlteıinin masraflarım ödemek· ~,. u~raşacak bir bUro tesla edUmeaJ tahsil mecburiyeti de 6nemle 
larına g8re bu yekun falya için tedir. için teıebbUslerde bulunacaktır. tatbik edilecektir. 
~arılması gUç bir rakkamd ır. r--------------------------------------- Bakanlık, şark için bir de 

Bu parayı temin için geçende ı S T E R ı N A N ı S T E R i N A N M A ! -ı " halk mektep! rl,. açılmasını dil· 
ltalyan kabinesi fevkalade top- ıünllyor. Yalnıı KUltllr Bakanlığı-
11an. ta ında yeni birtakım tedbirler nın değil, bUtun Bakanlıkların tt h Vergi bakımından uukatları n doktorları 11aıflara glrmlye layık gfülllen avukatların ço~u TOrk deflldlr. 
l 1 az etmittir. Fakat bu tedbir• ayırd ıl ar. 1.tanbulda ta1olf edil~o 300 avukattan 9 u Demek ki TQrk aYukatlar ııruında ınyrı mOslim malı sayılacak olan bu halk mek· bt zaten ağır bir yUk altında fnka!lde ıınıfa ayrılmııtar. Bunlar Abdurrahman arkadııılarına yetltecek kabiliyette nukat pek nzma1• teplerine, tahsilden mahrum kal• 
il ulunan ltalyan milletinin yUkünU Mün·p, Gr.t Fraako, Şeklp Adut, Dlmltrl Maai'opulo Bla: buna biç inanmak lıtenıiyoruz. Sen d• mış olan bütlln halkın devamı 

lr kat daha ağırlatacaktır. vesairedir. Yani ,300 uu"•t lçlnd• fnkalade ıanıfa •1 kari; temin edilecek, baıı medeni hak• 
Ve belki de ltalyayı en ziya· lardan İit:fade için bu mektıp-

de yola getirecek olan mecburi· J S TER J N A N l STER J N A N M A 1 lerde okumuı olmak ıart kuıula• 
Yet para mecburiyeti olacaktır. L-------------------,-----------------------....1 cakhr. 
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Bir Boğuşma 
Ve Bir 
Cinayet 

Ağır cezanın, bu yılki tatilden 
ısonra açıldığı ilk gOn baktığı 
davalar orasında y nl bir cinayet 
duru maıı baılamııtır. 

HAdlıe l&tanbul civarında vu· 
kubuluyor. Bir gece vakti. Ölen 
Mustafa, öldüren Koca HOs ylnJ 
ölOmU kolaylaıhron S dık, canını 
zorlR kurtaran lsmall. 

Hadlaey ebep de bir eğaÇ 
keımek.. Iddiay göre vak'a ıu 
yolda geçmlı: 

Gecenin d rfn H sizliği ara• 
ııında bir bnlta s si duyuluyor. 
Koca Hllseyln hemen evde ı fırla· 
y~rak soıln geldiği tarafa koıu· 
yor. Komıusu Sadık da yolda 
on ulaııyor. Gidip bakıyorl r, 
ild adam.. Birlıl bir balta Ue bir 
a.ğocı kesmekte. MUnakaıa hemen 
dövOşnıeye, d6v0şme de boğu,

maya çevriliyor. Sadık önce IsmaU 
iie Muatafayı bağl mak iıtlyor, -bı ııramayınc Kosa HUseyin de 
işo knrıııyor v altaila, UıtUete 
kanlı boğuşma bir müddet uzuyor. 
Fnkat, bakıyorlar ki Koca Hüse
yin tarafı Jrnvvetll; IamaUI Mu11· 
taf a tabanlara kuvvet ba9hyorlar 
kdçışa .• 

Hırsı tazelenen koca Hüseyin 
onl rın kaçm sın göz yummayor 
ve arkalarından kendisi de seyir· 
terek Mu tafaya yetlıip tabanca• 
sının iki, Uç ffşeğloi bowaitıyor. 

Mustafa yere ıerlllnce Iımallln 
orkaıına dtıellyor. Fok t Ismall 
gece knranlığından lıtlfad ede
rek gllç hali kendiıinl bir balı• 
çeye atup ölUmden kurtuluyor. 

Şimdi duruşma ıorgularında 
koca Hüacylo diyor ki: 

- Onlar b ita ile Uzerlme 
hilcum ettiler. Beni öldUrecek· 
lerdi. Korkutmak için tabancamı 
çıkardım; kazara patlaynerdi.. 

Sadık lao "benim suçum yok. • ., 
diyor. 

Kaçarak kurtulan lımall de 
ı5yle anlatıyorı 

- Bana lklıl birden çullan
dılar. Mustafa ıellp kurtardı. 
Baktak, bnıa çıkamıyacatıı, kaç· 
mıya başladık. Fakat Koca HU. 
scyin d nen ıu adam peılmlıl 
bırakmadı. Muilafaya yotlıerek 
onu tabanca ile lHdtırdO. Sonra 
beni başladı koYalamıya.. Bir 
bahçe duvanndan kendimi atarak 
n&1ıl1a elinden kurtuldum. --·---·-·--· .... ··--------... -------· -GUmOşhaneden Kaçan Mır· 

dinde Yakalandı 
Mardin (Ôıel) - Ali oila 

Rıfkı adında birinin ıGmDıhane
den kaçmıı bir •uçla oldutu an· 
laıılmıt, yakalanarak GOmDıhan .. 
ye ı~nderllmlıtir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu 111e aalııtcl ecıuıltr IUD• 
1 rdır t 

Kaçt1k.111ar ı ( ti- HulOıl ), 
Alemdar (Bıaij, e., .. rt' (Belklı). 
Ş11_hıadebatı 1 (lıaaU Hakkı). Peatr: 
(Vitall ), Akaara1 ( Jte• f>ertn ), 
Kaıa,Uarlk ( Suat )1 Ş.brımlal 
(Ahm't Hamdi), Kadıkllı (AllattlD 
Te Rlfnt), Samatya (Eroflloı), Ba· 
kırldSy (Merku), Bıtlkbt (Nail), 
Snrıyer (Aaaf), HuklSy (Yeni Tir· 
kiye), Ka11mpiıfll (Yeni Tu:an ), 
BOytıkeda (Şinu"), Heybeli ( Yu
ıuf), ÜıkOdar ( Se'lm:yc}, EmlnC>nG 
( Betir Kemal), Ş:f'f ( Necdet Ek-
rem), Bryofu ( K'nıilfc, Karekla 
Ktırkciyım,GOneo),Gal~ ta (Hidayet). 
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• 
zmır Havagazı Şirketi De 

Geçti 
Hükômcte 18 Ya7:nJa - 0 

Bayındırlık Bakanlığı Uraglara Bazı 
imtiyazlar Vererek Gelirlerini 

Arttıracak 
lzmir, (Son Poıta) - logillz 

ıermayedarlarmın teıkil ttiklerl 
bir {irket halind yıllardan beri 
faaliyet gösteren lzmirin hava 
gazi ıirkelf de, 16 eylQl pazar 
gUnünden itibaren hllkfımetlm;ze 
intikal etmfı bulunacaktır. 

lzmlr, Havıı gaD şirketi lngi· 
Jiz ldarecllerin eJfode Pf azla dok 
mal celbi, ecnebi para temevYUç· 
lerJ önünde iki yıldanberl bir bayii 
aars ı larak gllçlUkle yazlyetiul 
idame ~etmekte ldL BUha&sa 
lıterllnio ıukutu sıraıında bnynk 
zararlara uirayarak sermaye&lnl 
yarıdan fazla kaybetmlıU. Bilin· 
ço&unun glSıterdiği açık yOıOnden 

genel şehir işlerini lı'iyikile yeri· 
ne getlremlyen bu mllOHHeye, 
bayındırlık bakanhğmın ikazlle 

yapmıye mecbur bulunduğu ıchlr 
tenviratmı ya tamamlle yerine 

getirmesi, yahut teıisabnı lzmir 
urayna denJ tebliğ cdllmlıtJ. 

Aylardanbcrl Ankarada deYam 
eden görUomeler sonucunda bir 
anlaşma hasıl olmuş, irkct t si• 
satı lzmlr Urayına devir muka· 
vcleainl parafe etmlıtir. Deflr 
muamelesine cuma tgUnU baıl • 
nacalc, lzmlr Urayı haYa razı 
tesisatını 15 eyliilden itibaren 
lıloteccktlr. Şirketin eYYelce yUk· 
aek fiatlarla lnallteredeo celbet• 
tlği ıtok malzeme Oımaob Ban• 
kaımca Htın alınmıttır. 

• Bayındırlık Bakanlıtı, Yarldat• 
ları aıolan merkezJ ıehlr uraylıı• 
rının genel hh:metlerJ dah sıenlı 
bütçelerle ba armalarını temin 
için uraylara ( belediyelere ) bazı 
lmtlyaılar vermeye karar Yermlr 
tir. lzmlr havagaıı Jıletm sil , 
kordonda taııma Yasıtası ltletme 
hakkı lzmJr urayına terkedllmlıtlr. 
lzmir beledly11I kordonda yeni ılı 

tem otobDaler lıletmek kararındadır. 
Ad. Bil ---

Zafer Ve Tayyare Bayramı Şenlikleri 

Adapazarında 30 Alu•tos bayra1111 tarenlnden bir gGrUnu, 
Adapa11n, (Özel) - 30 A~uı· tırtJp edllmiı,konferanılar Yerllmlıtfr 

toı zafer Ye tayyare bl'yramıoın * 
burada kutlu)anııı pek parlak TaıköprO, (Özel) - 30 Atu .. 
oldu, parti bloaaı 1&lonunda da toı bayramı geceıl belediye 
ı•ce bir balo Yerildi. önllnde haYa kurumu menfaatine 

~ bir mUıayede yapılmıf, AtatnrkOn 
SiYH, ( Ôıel ) - Hor yerde bir reaml kurum menfaatine 

oldutu gibi burada da 30:Ağuıtoa arttarmıya konulmuştur. Arttırma 
zafer bayramı pok parlak surette ıonunda kuruma 50 lira menfaat 
kutlulanmııbr. Gece fener alaylara temin edllmlıtir. 

Zafranbolu Köyleriııde Son Posta : 

Zafranboluda Bir Kısım Köylerin 
Mektebe ihtiyacı Vardır 

Zafranbolu, ( Özel ) - Sine 
k6yll Zafranbolaya d6rt buçuk 
aaat meaafede kurulmaı •e Sine, 
ÇeUkll, Çatak ve Seyltbeyler diye 
d&rt parçaya ayralmıtbr. D6rt 
parça köyOn hepılndekl evlerin 

' 111111 50 dlr. Bu 50 evli dört 
mahalleli k6y bir muhtarlıkla 
idare edilmektedir. 

Çatakta kftkUrtln bir maden 
ıuyu vardır. Bu k:öyUn yanında 
bet mahalleden mOrekkep Erev• 
dk adlı bir köy daha vardır. Her 
mahıllenlo birlblrlne uıaklıAı 
yirmi dakikadır. Gerek Erencik, 
gerek Sine kllyftnde mektep 
yoktur. Ancak iki saat Gtedekl 
Yağlıca klS1llndı 3 deuhanell bir 
mektep vardır. 

Güller Zafranbolu7& 6 aaat 

uzaklıkta 25 eYII bir kGydOr. Bu 
köyün civarında her birinde 
15 • 20 eY olmak ıartile Saray• 
cık, Çal, Çukurca, Boyarmut, 
Seyitler köyleri vardır. Bu k6y• 
lerde do mektep )'Oktur. 

Zafranboluya Uç &aat me111• 
fedeld Koı:yaka köyO 3 muhtar· 
lak tarafından idare edilmektedir. 
3 muhtarlıkla idare edilen bu 3 
köy 8 parçadan mUteıekkildlr. 
Bu klSylerln yolları muntıızamdır. 
Yolların yapalmaıında köyllUer 
ortaklata çalıımaktadırlar. 

Niksarda Uray Çalışmaları 
Niksar, (Özel) - llçebaylıjıo 

müzahereti ile Uray kasabanın 
ıokaklarmı tamir ve tanılme bai• 
lamııtır. Bir buçuk ay önce a1ri 
bir ıekle konulmaaına baolanılan 
çarıının tamiri bitmlı, Çarp pek 
ıtızel bir ıekll Rlmııtar. 

f 

15 EylGlde hUkOmete geçecek 
olan lzmlr havagazı fabrikası 

-i{;ı;~;,~·;,·J~·- ••• 

Bar das Köyü 
Karaman (Özel) Bardaa 

Karaman göylerlnln en güzeli .. 
rinden biridir. 150 eyi ve 500 
nUfuıu vardır. Bailara çok ve· 
rimlldlr. Köylln suyu bulunduğu için 
kuraklıktan ınkınb çekmemekte
dir. Af ağı ve yukarı maholle adile 
iki kısma eyrılmıı olan bu k6-
yUn çocukları bir mektepte oku· 
maktadırlnr. Mektep binası çok 
aUıel yapılmıthr. Diğer köylerin 
çocuklan da bu mektebe a•lmek· 
tcdlrler. 

Çarşaf Ve Peçe 
Tarihe Karışıyor 

Ergani, (Ö~l) - Ergani ma· 
deninde çarıaf ve peçe kaldınl· 
mııtar. Kadınlar bu kararı bek• 
llyormuılar ıibl hep birden 
çarşaf ye peçeden 11yrılmıılar, 
manto giymeye baılamıılardır. 

• Slvaı, (Özel) - Urayıo peçe 
yaaaj'ı ağuıtoıtan itibaren tatbik 
edilmektedir. 29 teırlno•Yelden 
ıonra da çarıaf ıiyUmeyecektir. 

)#. 
Samıuo, (Ôıel) - Peçe Ye 

çarıaf ın kaldırılmaıı hakkındaki 
karar Tokat, Zile, Nlkıar, Tarha) 
Ye Amasyada kadınlar tarafından 
hemen tatbik edllmlı, ıokaklarda 
çarıaflı vo peçeli kadan glSrlll· 
memeye batJanmııtır. 

Yozgatta Çartaf Ve Peçe 
Kaldırıldı 

Y oıgat ( Ôıel ) - Uray peçe 
Ye çarıafm kaldırılmaaına karar 
vermiıttr. Karar, memnuniyet 

uyandırmıı ve blltUn kadınlar peçe 
ve çarıafı atarak manto ılymeye 
baı!amıılardır. 

Tokatta Bayın-
dırlık Çalışmaları 

Tokat, (Özel) - Tokatta uray 
çok iyi çal.ımaktadır. Sokaklar 
hergl\n ıulanıp atiprülmekte, halk 
rahat rahat geıebilmektedlr. en. 
tUn batı boş köpekler zehlrlen· 
miı, kuduz tohlike&I kökünden 
kaldı rılmııtır. 

Cumhuriyet alanın bir miıll 
daha büylltUlmeaine çalıtılmakta· 
dır. Yollara parke döıenmekte· 
dlr. Elektrik fabrikası ı9 teşrinev• 

velde faaliyete geçmiı bulunacaktır. 
Bir taraftan evltJre ve mahallelere 
teaiaat yapılmaktadır. 

Bir Kız 
Evlenebilir Mi? 

" 21 yaıındayım. 18 yoııoda blf 
kıala H•lıiyoruı. Bir gOo k:ııo allıtl 
bu mtloaaebetlmlıl haber almıı. Kı11• 
aaa11i konuımamıza n ıBrUtmemlıf 
taraftar, ÇGnkll beo kııla eYlenmı8 

~ aJyetladeyJm.Bunu aou11ln• de 116ylllf 
dlm. Fakat babası kızını 21 yaııo• 
srlrmedeo evloadlr1ml7eceğln ı6yliylf 
rek konuımamıııı mani olmak istlyo'1 
Sis ne taniyı ıdc:. sinb? • 

Ferldul 

18 yaıında bir kız rllştUnl 
lıpat etmlı ıayı!ır. Kanunen b. 
kıı hOrdUr, l&tedlğtI?,l yapar. BM 
baaı reddetH blle o, nikAhlanıp 
eYleneblllr. Binaenaleyh ılı vadt 
yetlnJze bak1nız. Evlenmeye karaf 
Yermlııeniz ve evlenebllec•k haldt 
iseniz kızı resmen allesindel 
lıtenlnlz, vermezlerse kızla birlikte 
alklh dairesine gidip evlenlrıiniıJ 

* • Bir aenedınberl btr kıda niıanlı 
ldlm. Dtlnyada örnej"I bulunmıyan bll 
ıhıl ile ıevlgtlk. Nihayet nlkA~ 
rtnOmtb ;yaklaıtı. Etrafa davetlyelef 
ı<>oderlldl. Derken bende blrdınblrt 
blr ıoğuma, blr tuhaflık baıladı. 
Adeta evlanmektın kurkuyoru~ 

HUrriyetiml elimden alıp beni hap11ttf 
dıcekler ılbl ıellyor. Adeta terecidOl 
ediyorum. Fakat ıırtık geç kaldıll' 
detll mi ? Osman 

Zannederim, her bek4r evlenlf 
ikon ayni tereddllt ve heyecana 
geçirir. Fakat severek evlGndlktoıs 
ıonra, eYlllik hayatı okadar kor• 
kuaç bir ıey değildir. lnaan sef~ 
medlil, sevemeyee&ğl bir adamla 
hay tını sürmeye mahkum kalına 
bu bir faciadır ve b6yle evlen• 
mektenae, eylenmemek mürec
cahtır. Fakat sizin Yaılyctinlzd• 
tereddllde ve endfteyo ıebep 

ıörmliyorum, 
TEYZE 

......................................................... ~ 
Saylavlar Arapkirda 

Arapalr, (Özel) - Saylavlan• 
maıdan ba1an Mihri Bektaı il• 
Emrullah Arkın Ye Oıman Taner 
buraya gelmlıler, uzun mUddet 
kalarak incelemelerde bulunmur 
tardır. Mihri Boktaı kadınlarla 
konuımuf, ıenel lıteklerinlol 
ıormuıtur. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Sah 

(*) 
---·----------------------..., 

Gece /ş11meleri 
O• yaııada blr kıı çocutunu 
muayene odama ı•tlrdller. Geceleri 
yatatına kGçllk apdeattol kaçırı• 

JMmUf·• 
8• J&Yruoua ebeVeJnf çok fena 
bir terbiye nrmitler, çocu~u 
korku ile b07GtmOtler.. ve bu 
Orkeldlk gece rOyalarında çocuta 
apdHtlnl yapma llletlol bırakmıı. 
Mua71ne•dtı Uni blr l&uıur sı3r

medlm. 

1 - Her akta• çocutu iki defa 
apd11te kaldırınalarıaı. 

1 - Ve glade bir taae limonu 
toı ı•kerlne batırıp yedlrmalerlnl 
(YitaaalDİD kunetleomul için) yine 
bol meyn nrmelerinl ten bih 
ettim. 

3 - Bel kemitla altından ffzyolo• 
jek ıGrumlar yaptım. 

iki ay içinde Lu idetler gittikçe 
asaldı n kızcaQu bu fona itiyattan 
kurtuldu. 

(*) Bu a0Uar1 kHip 1&Wayınıs, yahut 
ttlr a .bllru• yapıtbrıp kollokei7on 7apı• 
oıı.. Sıkıntı &amanmızda bu notlar bir 
de.tor lfİbl lmdadtnt&a JCtlfebıl:r, ----



=-
10 Eylül 

Denizlerde 
Ne kadar 
Altın Var? 

8 r Amerikalı Uşenmımlf, de-

8, A . nizlerln dibinde 
,. merı- nekadar altın bu· 

kalı hunu lunduğunu hesap 
he$aplarken etmiı. Etmlı am· 
aklını oynattı ma okadar yorul· 

muş ki, gUnUn birinde aklt muva· 
zeoeı : nl kaybetmfı ve ıifahaneyl 
boylnmıı. 

J3iz gelelim Amerikalının yap
tığı hesaba; bu adama göre bU· 
yUk Okyanuıun dibinde okadar 
çok altın vardır ki bu mıktar, 
Nevyorktakl bUtUn binaların üs· 
tUnU ince taflhalar halinde kap
lamiya kAfi gelecektir. Fakat çı· 
karması çok gOçtllr. Bu aebeple 
bu altınlar, şimdillk denizin dibin· 

de kalmiya mahkumdur. 

* SelAnlk, ( Özel ) - Selanlk 

Selilnlk pa- panayırı Eylfılun 
aekhlacl gUnll 

SON POSTA 

HARİCİ TELOB.AFLAB 
Amerikanın Florlda sahille· 1 Lehistanda : 

rlnl kaaıpkavuran ve yUzlerce --
kitinin 61UmUne sebeblret veren S . d H,., d. 1 

fırt.nanın harap etti eçım e a ıse er 
a• şehırıerc1en bir•· Old 

rl nln acıkh görUnUşU. U 

Amerikada Senato Kori
dorlarında Bir Suikast 

Yapıldı 
Luizana Diktatörünü Yaralayan Sui· 

kastçi Delik Deşik Edilmiştir 

Ölenler, Yaralananlar, 
Yakalananlar Var 

V arıon, 9 ( A.A ) - Seçimin ilk 
sonuçları, mtlııtenklflerin çok olduğunu 
teyit etmektedir. 

Varto•a'nın bazı seçim l:8lgo1erln· 
de, oylar, kaydedllen aeçlcilerln yllı· 
de 30 una muadil bulunmaktadır. 

BllhHH Skirnl!iwlee n Poıman'da 
bir takım hldiuler olmuı fakat 
Olcranya azınlık lıö!i'elerinde ciddi 
hlçblr vak'a çıkmamııtır. lkl aıo, bir· 
kaç yarala oldutu n blrJcaç lrimH• 
ferin tevkif edildfti haber nrllmek· 
tedlr. 

VarfOH1 9 ( A.A) - Pat ajanaına 
ıört, na1yoaal-demokratlarla pollı 
ara1ında cıkaa IOD bAdiHler aruında 
8 kiti BlmGttlr. 

lsviçrede: -
Temel Yasası için 

Oy Verenler 

·~·-.. DO N :-·t.<··· . . ~ ·. _ .. ,.. . : ··!(~.· 
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Yoksul Çocukları 
Korumak Gerek 

Babtır Şahın torunu Ekber Han, 
ıoısyoloji Ye piaikoloji ile çok uğrsı ıı n 

hOkUmdarlardan biridir, Hindistanda 
bu konulara dayanan snrekli ve önem
li incelemeler yapmıt ve birçok dev· 
rlmler yaratmaya çalıımıt ı. Bu me• 
)'&nc!a onun çocuk ruhu n daha doğ· 
ruıu lnı nlnrın tabiat önUndekl 6ıünG 
belirten bir ıınayıı ı vardı. Ekber han 
ne dilin, ne de dinin ioaar yaradılı· 
tında "yar,, olmadığını, bunların • her 
bilgi gibi· telkla lla elde edildiğini 
ıs8ylüyordu. Hocalar l1e teulnl iddia 
edip foıanların mutlaka konuımnk 

zorunda olduklarını, din duygusunun 
da yaradıhıta Yar olup telkin mt11• 
lulnin o duyguyu ancak karıttırdı· 
tını ileri ıüril7orlardı. 

Bunun üzerine Ekber Han, ltitll• 
memiı, bir ııoama yapmayı taaarladı. 
Bet yQı tane yeni dotmut çoculc 
toplattı, bunları bıtikler lçlade bir 
ıaraya koydurdu, yanlsrıaa bet yb 
de .Ot nine bıraktırdı. Fakat o H· 
rayda t•k bir kelime koautulmuını 
:ra•ak etti, Slltnineler, çocukların 
yanında afıılarıaı açmıyacaldardı, 
fıakoı dahi yapmıyacaklardı, Birkaç 
dQzllne koatrolcu hllktımdarın emrine 
1aygı ıaıterllmul için gece gOndb 
dolatıyorlardı, yanılıp da bir kelime 
aöyleyen ıOtnineyl cezalandırıyorlardı. 

nagırı eçılacaldır. Geçen 
ll d Baton ruj - Lulı.aııa 9 ( A.A. ) -

Jıl madalya nrmek ıuret e • Lulsau dlktat~ra Loni', aeaato kori· 
......................................... ·-···-············· 

Bulgaristanda : 
Berne, 9 (A. A.) - Temel yaHıı 

deti9tirllm11lnln teıebblılnDo 193.000 
oya kartı 510.000 oy ile reddıdilmiı 
olduğu taarlb edilmektedir. 

Dilıiıler ıaraJ1 denebilecek bir 
blçlm alan o yurttaki fOCUklar ltt• 
bu ıuretle buleadl, btlyGtaldO, betin· 
el yıl soııunda Ekber Hanın urayın& 
getirildi. BllUln hoealu da oradaydı, 
ıınamanıa IODUDU merakla ifÖzlDyor• 
lardı. Ekber Han, bot yU1. çocutı.i 
salon• ııralatarak hocalara ıöıterdiı 

bıyenildiğl teyit olunan Tllrk dorlanada dolattıtı ıırada biJlnmlyın 
pavyonunun bu yıl da ıUzel ol· bir khnH tarafsııdaa lzerlne iki el 11 Komu·· nı·st Daha Kantonlardan Gçll projeyi kabul, 

19 u reddedllmitlerdlr. ması ve beyeuilmeal için çalıtıl• ronlver atılmıttır. 
maktadır. PaYyonumuw teatı et· Karnına iki kurtun lubet eden Yakalandı 

Cenene, 9 (A. A.} - Temel ya• 
aaaının baıtaa bata deA"ittlrllmHl 
halckıııdakl htebbllıüa reddedllme1l1 

bu fikri ortaya atmak auretile bir 
ıondaj yapmak istedikleri Aı\k&r olaa 
teklif 111blplerlııl blle hayrete dOıBr· 
memiıtir. 

mek Uzere buraya bir heyet ıel- Huıloag, hutaneye kaldırdm·ıtır. 
f Durumu pek ajırdır. Sulka.tfı, Hug• SofJa, 9 (Özel) - Zabıta, 11kl 

- Buyurun, dedi, konuıun. İfte 
ılıı:e bir alay ıOrbQa çocuk. Bunlar 
dilıia detildlr, utır deglldlr. Fakat 
konutmıyacaldar •• ne dedlğfolz.l 
anlamıyacaklardır. ÇOnkl dil ötren· 
medllar ! 

mlıtlr. Türk ofiıl neıriyat ıe 1 tonaun 1anında bulunan iki kltl tara· • Zatrada onuncu defa olarak 1enl bir 
Sllreyya Ye 11rgller raportörft fJndan kurtuııla delik detlk edllmlftir. komOnlıt tebıkcal meydana çıkar. 
Ressam Hakkı tanılm itine bat- Baton ruj 9 (A. A.) - Kan Yerme mıttır. Bunlar aruuada bir kadın da 

Almanyada: lamışlardır. a•ellyulndea bir Hat ıonu, B. Huey •ardır. 11 kltl yakalaamııtır. Tnlclf 
Bu yıl teıhir olunacak mallar Lonıe'a opera.yon yapılmııtır. edllenlerln Oıerlnde ai!Ah .e Buli'ar 

Dil bllmeyea ynruların din ile de 
ilgileri elbet olamazdı .• Bundan BtGrD 
hocaların lddiaaı yalana çıkh, Ekber 
Hanın dGtllncHI gerçekleımiı oldu. 

aeç n yıldan çoktur. Bu ytızden hale~~~~· 1::.~~;ı~~dır. Pny adlı bir madeni yU:a Lnalıklarını bumata " Şerefli Bir Barıf 
1 t 'f d il hl kil mahıuı kalıplar da bulunmuıtur. 

pav> onumuzun ı ı a o r ıe • ispanyada: o J Sofya, g ( zel) - Tonel kaıarak t• 
de meydana aelecığl Umlt edil· S tyOrUZ tt Fllibe haplıhaneıiaden kaçan '9 

Aiti 1atında bir hıraıı, 1edl 
buçuk yatında bir katil, doku• 
)'Atında blr kaadakçı gibi batlık· 
)ar altında gazetelerin aruıra bize 
ıundukları 1nıları okudukça hep bu 
•ınama bJklyesln\ hatırlanm. Demek 
ki o miniminileri hınız yapan, katil 
yapaa. kundakfı yapan bl1.i:ı. 

mektedir. F . o ki komGal•ttea ilclıJ FilJbeye batlı Berlla, 9 (A.A.) - Yakında topla-
Balkan memleketleri ara1ında aşıst ca arı BrutoYltla köyDnde glSrOlm•ıtDr. nacak olan DH)'Oa&I • •oıyallıt kon• 

Yugosla•ya da milli bir pavyon K t } Bunlardan b•ıl poU. tarafında atılaıı ırul llaılal ile "' K.alalıche Zeltung " 
haı.ırlamaktadır. Bu pavyonda bir apa 1 ıyor kurıunlardaa 61mOıtlr. DJterJ ka~- srazetui diyor ki: 

d t " Blı ıerefll blr barıı ve ateld 
çok YugoılaY firmalan temıll SantaDder, 9 ( A. A. ) - Rene o mıı ır. 

k b d 1 lı a h l t 1 ilk Bulgar Lisesi uluılarla hukuk eıltllti lrlnde yaıa• 
edilmektedir. SelADlk Ticaret (). Ha Hın a • 0 ceaa c m ur ye Ç • • 

O halde yolııul d bakım11s kalan 
çocukları koruyarak o •fır ıuçların 
tlnel afırlıtıadan kendimlıl kurtar
mıya çahımak lbım detil ml?. 

lerlnla yaptıklan ılya1al bir toplantıda SofJİl, 9 (Özel) _ 1835 de Gabro- mak i.tlyoruı." 
daaı Yugoılav7ahlara büyük ko- lıpanyol fatl•t teıldlltıaa meaıup '" Nuremberı'de Yerlleeek olan ıöy· • yoda kurulaa llk Bulgar liıeaiDla d ı ı 
lavlıklar aöıtermektedir. kiti tarafıadaıı bombalarla yapılan bir inler, fimdiye ka .u yapı mıı 0 anı , • f f yGıDncG yıldönOmQ mUnuıbetlle izah ettfktea bapa, lkotarılmHı rere• 

Yunan efkirıumumiyeal Tllrk• tecavl• tberlne, ~ tlerl Bakanhğl, 1 1 k 8 l.pan1ol faılıt teıkilAtıDıD Ud•ld bGylk ıenllk er yapı aca tır. uraya kın meulelerl de hatırlatacaktır. 
Parktan, halden, asfalt yoldan 

6nc• bu lGıumu glSıelen yuvalar 
yapmalıyıa. lerlo serılye lıtlraklnl bllyük tekmil ocakluıaın kapatılmasını em• lluniıı mGe11iıi olan Aprllof'un Kongre bu ul•aal knntJerla 11mbolG 
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Ve biz erimlı, ıızılmıı gibi 
onlııra dolup boşahyoruı. Seri 
fabrika mallarına yapıştmlan mar· 
kalıır gibi ayni kelimeler UıtU• 
ınUzde tekrarlanıyor. 

- Mes'ut adam. 
- Zavallı insan. 

Ve bUtUn bu yaftalar, etiketler 
bazı ekıtra mallar gibi yaldızlı. 
Bazıın da l~porta malı gibi dam· 
ıah oluyor. Ve inBBnlar irlli uf aklı 
bir parti malı ıe•kedillr gibi 
hayatta ıUrUklenlp gidiyorlar. 

Bir saadet damgaaı da ba .. .ı 
Yapıştı. 

lıittiğim bu tebrik lAkardıları 
bana ölUye okunan duaları ha· 
tırlattı. içimde bir ezginlik var. 
Ondan galiba. 

lf 
A. nem Ye Ali Sami Bey coş

tular. 
B.ri alaturka yemek hazırla· 

ınak :çin bUtUn kadınlığını göa• 
teriyor. Ali Sami Bey ta Lausan• 
nedaKI meraklı bir ahbabın· 
dan telefonla alaturka pllklar 
rica elti. Ve akşam tlreoile k rk 
•ili pilak geldi. l u muıiklyl ben 
de öziemiıim. 

Iıtanbulda bile işitmediğim 
yeni pilAklar var. Safiyenin MD
nlrin yeni tarkıları. 

Hele Safiyenin. O içil kadının 
ne dUıUndllrOcO bir sesi Yar 
yarabbi. 

O kadın okuduğunun mana• 
sını anlayarak, ve manaya göre 
ıesine hareket ve lf ade vererek 
okuyor. 

Yemek ıalonunun bUtUn elek· 
trlklerl çevriidL B:zim Flora ala· 
turka muıikiye Urkek bir f;no 
k6peğl gibi kulak kabartıyor. 

Bugün annemle onun konuı· 
malc:rı beni çok meıgul etti. 
Anne ıaka maka derkon ıöyle 
böyle anlıyor ye derdini anlda· 
b :llyor. 

Mi11firlerln gönderdikleri hu· 
ketlerde:ı baıka Ali Sami Bey 
Jenevln bütün çiçekçi dükkAnla· 
rına boınlttı. Sarı gOller, ltalyan 
karanfilleri ve Franıadan gelen 
bUyOk, renk renk kırlıanlemler ... 

Rakı içilecek. 

Bu filozof doktor Naci Beyi 
bile sevindiren bir bidiıe. 

- Ben latanbulda ağ%ıma 

koymazdım. Burada eı, doıt Niçin? . All Sami Bey baba olacağını 
ahıtardı. Diyor. Iıte aylardanberl annemi ve dDtünerek kendine afır baflılık 

Annemin &ıene bezene yap• beni dnınndftren resmi hatlar ıDıtı •ermf .<e çalıııyor. Benimle 
tığı Çerkea ta•uğu hepılnl çıl• dDğ6mlendl. Evli bir kadın oldum. daha çok meıgul Ye memleketten 
dırttL Zorla bana da lçirdiler. Ve Ben bu dakikayı bir an lSnce işlerine alt ceHp bekledikleri 

AH Sami Bey çok neıeli. Blr yaıamak için titizleniyor, fakat için Hulfııl Beyle adeta lıtlraha· 
aralık, neş'ealn heplmiıe geçtiği aururuma yediremeyerek arzumu te çekildiler. Bu kOçDk ve temlı 
bir anda ayağa kalktı. Cebinden Ali Sami Beye hlsaettiremiyordom. Avrupa ıehrinde onları ·~lendi· 
kftçftk bir kutu çıkardı. Ve Şimdi neden ıst.rap içindeyim. recek yer yok. Hulfiıl Bey de ıık 
becerikll bir ta•urla içinden Etrafın neı'eıt, kabkahaaı ıık bize geliyor. Blrlç ve tavla 
çıkardığı bir tek taı pırlantayı ba11mı ağrıtıyor. Yalnız kalmak, oynuyorlar. Baıı akınmlar doktor 
bana uzattı: dnınncelerimle başbaıa kalmak da geliyor. Beni de zorluyorlar 

- Bu sıecımlzi hatırlatacak ihti> acındayım. poker yapıyoruz. 
küçük bir... Herkes aaadotiml alkııhyor. Kıt geçiyor artık. 

Yanımda oturan doktor elimi Annem mes'ut.. ( Flora ) ya bu Florissant da çok g11zel bir 
tuttu kaldırarak Ail Sami ıeceyl biıim evlenişimiılo yıldö- bahar olduğu söyleniyor. lsviçro-
Beyln ıonunu getiremediği cllm- nUmll dl) e anlatbğımıs için o da lilcr kıtın bitmesinden hiç mem· 
leyi kapadı: bu mes'ut karı kocanın şerefine nun değiller· 

_ KtıçDk bir IAnet balkaBI f neı'eleniyor. Ondan yalnız bir kere haber 
Kahkahalar, bravo aealerl Ali Sami Bey benim Pnrlatekl aldım. Ali Sami Beyin Jenevde 

olduğunu blldlii için benden ha· 
arasında onun titreyen eli yUzUğU o çılgın gecemi taıelemek için ber almayınca yazmıyor. 
parmağıma gtçlrdl. mütemadiyen kadehimi doldu· Dun akşam Hulu11i Bey geldiği 

Bntnn bu nnmayiıler, hedfye'er, ruyor. zaman: 
tebrikler içimi yeyip kemiriyor. Ve ben zehir içiyorum. - Blılm konıll'ü de (Novyork)a 

Ne oluyorum. Bon bu adamla Bu mnz'fç gece bitmedi gitti. tayin etm;§ler. Buraya başkası 
evlenmek istemiyor muydum. Daha Misafirler kendi:erlne bir Is· gelecek, dedi. 

Ali Sami Beyin elindeki fi.-
iki ay önce beni ihmal ediyor, tanbul, bir mem:eket ba•ası \'e }eri bırakıp bana bakbiını his-
aldatıyor, evlenme itimizi uzatıyor alemi tattırdığımız için nuaıl te· ıettim. 
diye üzülmüyor muydum? ıekkUr edeceklerini bilemiyorlar. iki ay önce yine böyle bir 

Çinde, Hindistanın Ganj kıyı· Ağır başlı filozof doktor Naci vak'a geçmişti. Onun bnkış na 
larında erkekleri ölen kadınları Bey bile arbk kabma ı:ğamıyor. gqzlerimin bütün hikimiyeti ile 

1 l 
" 

l Ş d 11 cevap \•ermittim. 
meras m e ya ar armıı. u a' • BUtftn pillklar altlı, UstlU çalındı. 

Fakat bu dakikada ke ,d mds 
kada bu çiçekli, aydınlık ziyafet Başım dönllyor. 

0 
kudreti bulamadım. Bnşım 

ıofrasında kendimi böyle ölUmo Ve nihayet yorgunluk, bitkin· göğsüme düttU. Yl!zUm yanma) & 
mahkum bir zavallı gibi görll· lik içinde ev boşaldı ve ben ya• baıladL Belki de kızarmıştım. 
yorum. tağıma bir yaralı gibi ıerlldlm. '~rka11 v. r) 
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(Siyaset Aıemı) 
Sulhün 
Anahtarı 
Kimin Elinde ? 

Sulhun Akıbetini tayin edecek olan 
Cennr• mlh:akerelerl, denilebilir kl 
blıtOn aiyaul faaliyetleri durdurdu. 
ÇflnlLil bir defa dansnın kuyrutu 
kopacak oluraa, ivin nerelere Taraca• 
t nı Allah bilir, diyorlar ki bu kuyru
tun kopmamaaını ancak Franı:ı temin 
edebil ı r; çOnltO kıt'avi AYrupada 
Almaoyaya kart fngiltere ile anlaf
mn11 vardır. Eğwr Franaa, Habet i•ind• 
fngillereyi yalnız bırakıraa, o da Al
m nynnın kartısındd Franaayı yalnız 
bırak . r bu, madalyanın bir tarafıdır. 

Franıa, ltalya i'e yedi temmuzda 
bir anlatma yaparak aralarındaki 
bOtün pürüzleri temiılemittir. Atlebi 
ihtimal, Hab~ t meae!eaini hal tekli de 
o ıırada karar altına alınmıtbr. İcap 
ederae, İtalyaya kartı zecri tedbir· 
]ere bapurulmaaını isteyen lnıiltere
nin karı ı sında Franaanın bu ite yanat· 
mama11 da, lliyle bir kararın alınmıt 
olmaaı ihtimalindend;r. Binaenaleyh, 
eter lnsri 'tere, taHYYurunda larar 
edene, harp onun yQzGnden patlar. 
Bu da madalyanın öbllr tarafıdır. 

Binaenaleyh, Cenenede, lta!yaya 
kartı, Habeş davnaını Uluılar Kurumu 
çerçh·ui f çinde kalarak belletmek 
lhımgcldi~ini ayra ayrı, fakat esu da 
bir ribi bir dil ile aöyleyen Franaa 
ile lnsrlltere, eQ<er ftalya hakkında 
Alemin iıter ıörtınc!Gğtı muama:eyi 
tatbik ederlene feblha. Etmezlerse kı· 
yamet o zaman evvoli Habetle İtalya 
aruında, •onra da galiba birçok 
devletler arnaındn kopar. Bu •ııaJi• 
be" 71 aiz ''muhakkak,, a alabilirsiniz. 

Süreyya 

-··························································· 
Çerez Kablllnden 

Dalkavukluk 

Abdülaziz gayet şedit, hiddetli, 

r SON DAKİKA· 
TELGR.,_\.F, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ 

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim' 

lngiliz Filosu Hazır! 
-

ltalya Ordusunun Taar-
ruzu Yakınlaşıyor 

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

Londra, 10 (Özel)- lngiliz donanma1ının altmış· tiıtan içlerinde oturan ltalyan tebeasınm, durumun 
tan fazla harp gemisinden mllrekkep bUyUk bir fi. vehaveti sebebile, muvakkaten Adiaababaya gelme• 
losu ıu günlerde iki aylık kömür ye ıu ile manev• leri 1i tavsiye etmek huausunda konsoloılara izin 
raya çıkacaktır. Böyle uzun müddetli manevralar vermlıtlr. 
lngiliz donanmasında nadir i'ÖrUlmUttUr. Bu sebeple, Kaffa Uf MiıyonerierJ bu bölgede aUküne me•· 
aeferber vaziyete girJyor demek olan bu filonun cut olduğundan, muvakkaten oldukları 1erde 
yapacağı manevraya bUyUk bir önem veriliyor. kalacaklardır. 

Hayfa, 9 ( A.A) - Bllinmiyen bir istikamet• Habette Gazeteler Kapandı 
doğru hareket eden 7 lngiliz torpidosu yerine in· Adiaababa, 9 (A.A)- iç iıleri bakanı, 3 gaıe• 
glltereden buraya 9 torpido gelmiştir. tenin, yani Habeı baıınınıo yar1sınan kapatılması 

ltalya Durmadan Asker emrini vermlıtir. Bu gazetelerin baı yazıcıları, ltal· 
günderiyor ya aleyhtarı yazılar yazarak, kamoyu teşYik etmekle 

ıuçludurlar. 
Nopoli, 9 ( A. A. ) - Birkaç gemi Ma11ua'ya Bakanlığın bu tedbiri, halk arasında bUyUlc bir 

hareket etmek Uıere hazır bulunmaktadır. 4000 memnuniyetsizlik uyandırmııtar. 
"alyah gömlekli., taııyan "Saturnia,; 1,500 nefer Harp Yakınla,ıyor 
taşıyan "Leonardo de Vinci,, 1,350 nefer yUklll 
olan "Cesare Battitl,, gemileri bunların aruındadır. Adisababa, (A.A.) - Bu 11&bah çıkarılan reıml 

Cephane ve gereç (malzeme) tatıyan iki ieml bir bildirlide, Erltre'de ltalyan kıtaatının bazı ha-
de dlln al<şam Massua'ya hareket etmlttir. reketierl bildirilmektedir. Bu hareketlerin Habeılı· 

J,000 ton et taııyan A,mara Yapuru da liman• tana karşı yakın bir taarruzu gösterdiği blldirillyor. 
dan ayrılmııtır. Muhtelif Habeş vlliyetlerioden gelen telgraflarda 

Habeflstandaki ltalyanlar ltalyan kıtaatmın sınma muhtelif noktalarında ta· 
Adisababa, 9 (A.A.) - ltalyan elçiliği, Habe· ha11lit etmekte olduğu bildirilmektedir. 

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

Habeş Vesayet Altına Alınacak 

Göre 
\ 

Habeş imparatoruna 
Sulh Ölmüştür ! 

ters, aksi bir adamdı. Maiyeti onu 
idare etmekte pek büyilk güçlükler r 
le karıalaoırlarch. ltalya Bize 

Yeniden Atinada Gürültü Koptu Bir gün, ıair Ziya Paıa ile otur
muı, edebiyattan bahsediyordu. 
Aklı bu iolere katiyen ermediği 
halde, Ftıııiliaio ( Leyli ile Mec· 
nun ) u uluorta tenkide kalkıtmıı, 
1açnıa aapan mUtalealar yürütü
yordu. 
Ziya Pata ise, dili döndüiü kadar 
FüzUliyi mlldafaa ediyor, eaerinin 
gUıelliklerini HilDkira anlatmıya 
çalıııyordu. 
Fakat Abd\llaziz, buna tahammill 
edecek hilkatte değildi. Bir iki 
defaaında Ziya Paıa bunu denemit 
olduğu halde, hakikat n aan'at 
aşkı galebe ettiğinden müdafaala· 
rında biraz ileriye gitti. Bunun 
liserlne Abdülizia öfkelendi ve 
Ziya Paıayı tekdir ile huzurundan 
kovdu. 
Paıa dııanya çıkarken, nöbetoi 
mabeynci ile karıılattı. Mabeynci, 
ne olduğunu sorunca, Ziya Pqa: 
- Hiçi dedi; Efeodlmlı bana bir 
der• Yerdaler. Dundan ıoor1, her• 
hııol{i bir bahlıte haksız olduklarını 
gördükçe, mübarek fikirlerine itti· 
rak etmek liıı:ımgeleceğiai anladım! 

Tı/ıı 

Doğu illerinde 
Tetkikat 

Üçüncü Müfettiı Tetkik 
Geziıine Çıkıyor 

Ankara, 10 (Özel) - ÜçUncll 
Genel mllfettit Tahsin ile bera· 
ber Ekonomi bakanlığı namına 
kOçllk End:iatri direktörü Saffet 
Ye mütehassıs bir hey'et bugUn· 
lerde doku illerinde tetkikata çı• 
kacaldard r. Heyet Tarım baka· 
nanın tetkiklerini Ekonomi bakı
mandan tamamlayacaktır. 

Ormanların Korunması 
için Yeni Kanun 

Ankara, 9 - Tarım Bakanlığı 
ormanları muhafaza için gllmrUk· 
lerde olduğu gibi asker muhafaza 
teıkilah yapılmasına Jnzum gös
termiştir. Bunun için bir kanun 
IAyıhaaı hazırlanmıı, baıbakanlığa 
~erilmi9Ur. 

Slpariı 

Veriyor 
Ankara, 10 (Ösel) - Roma Tttrlı:o

fil 111be1iııden ıelen ıon haberlere 
aör• lta17a blıden peıla para ve 
.erbelt dövizle alınmak üzere 300000 
ton arpa n 600000 \on JUlaf i.le
miıtir. 

ltalya bunları toptan alacalı ribi 
kııım luıım da 11.lacaktır. Türkofiı 
nziyeti taoirleıimiae bildirmiıtlr. 

( Baıtarafı 1 lnoi yüzde ) 
Beıler komltHI öğleden ıonra 

ltal1an-Habeı anlqmazbğının bil· 
tlln •eçhelerini tetkik etmit ve 
Habeıiıtana memlekette intizamı 
kurmak imklnını werebilecek ted· 
birler hakkında hukuki bir ra-Ôr 
edinmeyi kararlaıbrmııbr. 

Ulualar Kurumu Aaaambl••I 
De Toplandı 

Cenevre, 10 (Özel) - Uluslar 
kurumunun a11amblHI ( umumi 
heyeti ) dtın yıllık taplantısını 
yaptL Toplanbya ÇekoıloYakya 
dıt itleri bakaıq BenH baıkanlık 
etti. Birçok deleıeler, ltalya•Habeı 
lnııımaaı hakkında hUkClmetlerlnin 
dOıllncelerinl hararetle anlattılar. 
Delegelerden bazıları ltalyan • 
Habeı anlaımaılığımn, dtınyayı 
yeni, fakat g•çenkf nden daha 
mllthlt ve yıkıcı bir harp felil<e• 
tine aurnkliyeblleceginl •öylediler. 
Franaız Gazetelerl Bedbin 

Ve Ümitsiz 
Parla, 10 (Özel) - Gazeteler, 

Cenevrede vaziyeti 11akin gör
mekle beraber neticeden Umit· 
ıiz \e bedbin görll Uyorlar. 
Yarınki Top~anh Çok 

Önemli o ·acak 
Cenevre, 10 (Özel) - Uluslar 

!Ol~ etesi yarınki toplantııı çok 
önemli olacaktır. 

Bu top·antıda lnglıiz Dıı bakanı 

[ Baştarafı 1 laci yüıde ) 
denbe.ıl Speça ada1ında bulunup 
da dun buraya dönen Sn Bakanı 
•e baıbakan muavini General 
Kondilia, Atioa garnizonunun 
bir gece 6nce aidatı ihtf. 
yat tedbirleri t(Örllnce hlddet
lenmiı •• bunları cumhuriyet 
lehinde alınmıı tedbirler aayarak 
birçok zabitleri uletmiı, yerlerine 
koyu kralcı zabitleri tayin etmlı, 
garnizon efradını da kralcılardan 
teıkil etmittir. 

Birinci ordu kumandanı Gen .. 
ral Panayotakoau da çaparak 
aldıiı ihtiyat tedbirleri dolayıslle 
tf ddetla muabaze etmlye kalkıı· 
mıt iıe de General bu tedbirlerin, 
bilhaıaa Anarıiıtlerin harekete 
gelmeıl ihtimaline kar11 lttihaı 
edilmiı olduğunu blldirmiıtlr. 
Kabine Toplantı•• Saylav· 
lar1n HUcumuna Uiradı 

Allna, 10 (Ôıel) - General 
Kondllilln buraya döner dönmez 
baıı ıabitlerl azletmesi, kendi· 
ainln diktatörlük yapmak iıtedlğl 
hl11inl Yermiıtir. Bunun Dzerine 
Bqbakan Çaldarlı, iece aaat on 
birde Bakanlar Heyetini acele top· 
lantıya çağırmııtır. BUtUn Bakan
ların lftlrak ettikleri bu toplantı, 

ile Franıız Baıbakanı Lanl ıöz 
alacaklardır. Söz ıöyliyeceklerln 
aayısı 20 kadar tahmin ediliyor. 

Dolu Afrlkesınde Ölen 
ltaııan ltçllerl 

Roma, 1 O ( A. A. ) - Resmi 
bir bildirlğe göre, bu aene in 
lki .ıci kA.rnnu,dan 31 ağustosuna 
kadar doğu Afrikasında bulunan 
30.000 lşciden ancak l 50 iıçl 
ölmüştür. 

lmparatoru!1 Hiç Ümidi 
Kalmsdı 

ı 

Londra, 10 (Özel) - Adiı· 
ababadan bildiri iyor: impara
torun adamlarında ı ıızao haberlere 

bllyDk mUnakaıa fırtınaları ha· 
llnde deYam ederken koyu kıralcı 
aayla•lardan otuz kadarı, toplan
b aalonuna airerek ÇaldarJ1e 
karıı bağırıp çajırmıılar Ye kı·Q 
rallık lehinde beyanatta bulun• 
maıı için tazyik etmiye baıla· 

mıılardar. Fakat Çaldariı bu tazyik 
karııaında ıotukkanlıbğım muha· 
faza etmlttlr. Bu vaziyet karıı· 
moda kralcı aaylaYlar Çaldarlse 
ıövOp uymaya bqlamıılar, Çal· 
dar;ı aoğakkanlılıtını yine muha· 
faza edince çekilip gitmiılerdir. 

Kondlll• il• Çeld•rfa 
K•rtı Kartıra 

Atlna, 10 (Ôzel) - Umumi 
efkAr fe•kallde ıaleyandadır. 
Rejim itinin aormal bir ıekilde 
halli lhUmallerl gittikçe azalmak· 
tadır. Bu dakikada ldurumun ne 
.. kil alacağını tayin etmek lmkln 
haricindedir. Fakat Kondiliı ile 
Çaldarlsln fena halde çarpııa· 
caldarı anlatıbyor. 

Son e(•r•r BugUn Yerilecek 
Atina, 10 (Telefonla: Saat 

onda) - Dtln ııecekl gUrllltlller 
llzerlne Baıbaken Çaldarla bugOn 
öilepen ıonra BakaDlar Heyetini 
yeni bir toplanhya çağarmııtar. 
Bu toplanhda rejim iti için aon 
karar ahnacaktır. 

Kıra!cıfar Çaldarlaln bu top
lantıda karalhk lehinde beyanatta 
bulunacağını •e bundan ıonra 
cllmhuriyetci olan iç Bakanının 
latif a edeceğini iddia ediyorlar. 

Yine bunlara göre General 
Kondiliı iıtifa etmlyıcektlr. As· 
ker ve kumandanların aldıkları 

durum, kıralcıların yapmak iste
dikleri darbenin ılmdillk önUnll 
almıştır. 

...... -.. ···-- .... ..........__.. .. ___. .. _.,..~ 
g6re, imparator ltal ~ an • Habeı 
anlaşmazhğın barıı yolile halle
oı:eceii etrafında biç bir Umit 
be1:ememektedlr. 

Eylfıl 10 -
$ L İllerden ) 

Bayındırlık Bakanı 
Kara kösede 

Keraköıe, 9 (A.A.) - Bayın• 
dırlık Bakanı Ali Çetinkaya dllD 
ıehrlmize gelmittir. 

Zonguldaktan 
ilk Telefon 

Zonguldak Şarbayı fatan• 
bulluları Selanıladı 

Zonguldakla da telefon konur 
maaına dünden itibaron bar 
lanmıştır. DUn yapılan konuıma• 
larda ıes gayet iyi gelmiıtlr. 
Şehrimizle Zonguldak arasında 
ilk konuıma, Zonguldak Şarbay 
vekili Hilmi ile lstanbul Basıl: 
Kurumu Baıkanı Tarık Us ara• 
ıında olmuştur. 

Zonguldak Şarbay vekili 
lstanbul baamını ve lıtanbul 
halkını ıelimlamıı, Cumhuriyetin 
bu yeni eserinden dolayı aevinç• 
lerinl blldfrmlıtir. Şarbay vekl• 
linden sonra da Zonguldak ar
kadaıımızın başyazıcısı Karaoğuı 
da telefonla konuımuıtur. 

50 kı,ı konut}tu 
Ankara. 9 (Özel) - BugUa 

açılan Zonguldak • Ankara tele< 
fonunda (50) kişi konuımuıtur. 

Turizm 
Kongresi 

Budapeşte, 9 (A.A.) - Taaar
lanan Lo~dra·Dun-Knle·Brllkıel• 
Polonya : Frankfort c Nurenberg • 
Linz • Budapeıte • Belgrad·Sofya
Edirne • lıtanbul otoıtrad yolu
nun geçti~i uluılar arasında 
yarın burada bir kongre toplan• 
maktadır. Kongre, Macar parla
mentosu binasında Macar Tecim 
Bakanı tarafından açılacaktır. 

Kıııl sallpler araıuluıal ıoıye
teai ile arsıulusal turizm ittifak' 
da koni'reye lıtlrAk etmektedir. 

Türk • lngiliz Ticaret 
Odası 

Ankara, 9 (Özel) - Londrada 
tanınmıı bOyUk kurumlar Türkiye 
Ue Inıiltere , araaındaki teclmel 
mtınaaebatı lnkiıaf ettirmek için 
bir TUrk - lnimz Ticaret Odua 
kurulmaıını BOyllk elçlllil-ııiıdea 
rica etmltlerdir. Ekonomi Hftkan
bğı bu dlleil yerinde bularak 
hazırlaklara baılamıttır. 

Fındık Fiatları Düzeltilecet 

Ankara, 10 (Özel) - FındJlr 
flatları Ozerinde ıpektllAayon ya• 
palmaaının Gnlln• ieçllmHi içla 
Ekonomi Bakanı allkadarlara 
Ankarada toplamaya karar ••r
miıtir. 

Alınacak çok cezri tedbirl~r 
aayeainde fmdık fiatlannın, Uailm-
lerlmlz aibl, yllkaeleceil umu
luyor. 

Yugoslavyada Köy
lülerle Jandarmalar 

Çarpıştılar 
Belgrat, 10 (Ôıel) - Pregra

tağ yakınında Taboraky'de köy• 
lülerle jandarmalar araaında ça,. 
pıımalar olmuotur. Üç ölU Ye 
birçok yaralı •ardır. 

-. . . ... ................ " ....... ·-· . ·---· 
Almaııga 
it alga 
Dostluğu I 

Pariı, l O ( Özel ) - Övr ga• 
zeteıi, ltalyanın, Alman • Leh 
itilAfma benzer bir dostluk mua· 
bedesl yapmak için Almanyaya 
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CYARENı.iKj(J \ . :: FIKIWJltJ 
Festivale Dair 

- Festet·ale •. Yestivülıt. Fes• 
· tlvllen.. Sl\lnsiıi.. 

- Ne o? Ne oluyor•un, Ha• 
aan Bey? Arapcaya mı çalıııyor· 
tun? 

- Hayır. Anlamadığım bir 
kelime de, kamusa bakacaiım; 
manasını araıtırecağım .. onun için 
SUlAaiıini bulmıya çalıııyorum. 

- Bu haniİ kelime, böyle? 
Festivali 

- Ayol o arapça değil, firenk· 
çı.. Şenlik demek. 

- Yal. Peki, ne diye, Türk· 
çesi dururken flrenkçednl kul· 
lanmıılar, böyle? 

- Yabancılarda bu ıenllkle
re gelecekler de onun için; on
lara peıkeı olsun diye. 

- Bir tık kelime lle peıkeı 
olur mu? Bari, elimiz değmlt 
lken, misafirlerlmiıin burada en 
çok temas edecekleri ıeylerin de 
•dını ona göre firenkleıtirse idik. 

- O, olmaz! 
- Ye, bu oluyor ya? 
- Evet amma, bunu ukallnın 

biri bulmuı, beyenmiı, bir ittir 
olmuş.. Artık sen de bunun Uze• 
rinde ısrar etme. 

Hasan Bey - Eı .-ah... Hu sefer de cılk Çlktıl.. 

- Haydi, etmeyim. Llkin bu 
ıınliklcrin frıydnaı nedir? Onu 
bana söyler miıin? 

- Yurdumuzu yabancdara ta· 
nıttıracak, beyendlrecek, ıovdfre
ceğiı. Balkan doıtlarımızla bura• 
da, aUıel lıtanbulda buluıup, 
,UIU10p eğlenecek, hoşca vakit 
ıeçireceğlz. Senin kıaaca anla· 
yacatln, bu bir doıt toplanbıı 
olacak. 

- Öyle .... hoıuma aittil 
Doğruıu bu çok iyi ıeyl Lildn, 
akbma töyle bir ıual geliyor. 

- Söyle; içinde durmaıın. 
- Şunu biraz eYYel, daha er· 

kene• yapıa idik ne olurdu? 
- Daha enel 1apacaktık da 

De olacaktı? 
- Bol bol Anupada, Mı11rda, 

Suryıde, hatta Amerlkada reldl· 

mını yapard ık. Euraya birkaç yüz 
2•:ıgin çekertlik.. Memlekete beı 
on para girer, aııcık da kendimi· 
ıl tanıtmamıza bu feıile olurdu. 
Halbuki bu ıeklile yestlval, konu 
komıu arasında bir helva ıohbo· 
tinden farkıız bir it oluyor 
delil mi? 

- Öyle, Haaan beyciğim! 
- Llkin bu bir baılangıçtır. 

lnıallah bu yal muvaffak olurda, 
bundan sonra propagandamıza 
biraz daha önem verlr:z. Zira, 
propagandaıız buraya ı•zgin çek· 
mek ham bir hayal olur. Halbuki, 
bu ıehre ı•zgin ılrmedikçe de, 
lstanbulluların )llztı ,Ulmez. Doğ• 
ru mu? 

- Pek doiru ı&yledln Haaan 
beyclttm. Af erin HDL Aklınla 
,.,.ı 

Haaan Bey - Hbmetçiob:I yine değiıtlrmifıloiı •• 
EY sahibi - Evet. Neden anladınız? 
Haıan Bey - Parmak isleri baıka da ondan! 

Destan 
Acunun haline ibretle bakıp, 

Kaleme aarıldım, yazdım bir dt1tan .. 
Ea.rnunun ucuna ıödüğil ıakıp, 
Dikkatle, ıevk ile okuıuo ihnnı ,,. 
Kavuıurkeo llem biru barııa, 
Uluılar kalkııtı tekrar yanşa, 
Korkarım ortalık bir ıez lı:arııı, 
Debelleı olunca Habeş, Italyao. 

1f 
Ticarette her ı•Y çıktı pahaya 
Ermedi bir türlü beter rehaya, 
Böylece ıürer1e ill nihaye, 
Damarlarda kam kurutur buhran. 

1f 
Hioblr millet artık olamaz Hir, 
Andlaıma, filin da etmiyor leıir; 
V ereayı kendince eyleyip tıflir, 
Bu itte önayak oldu Al•!D•D 1 

1f 
Buıünlcl durumun ıelmemlı tfl, 
!nıanlar anladı, t•t Ilı beıl, 
KafeH koydular ayla gllnııl, 
Y Hdi tabiatı ilimle irfan l 

1f 
Köhne kurullan atıp ke11ara, 
Yol nrdi endüıtri makioalara, 
İtiraz, mitiraz etmiyor para, 
Kupkuru ıanara kalınıyor meydanı 

Jf 
CUmlealn barııtır ı•roi taıuı, 
İ9inden boıuktur fakat e1aıı, 
( Puar Ola 1 ) budur llfın bsuı; 
Hepimiıe akıl, uı nre Y ezdaıa 1 

L 
Fırtına 

Haıan Bey, bir gtln, 1atmurlu 
bir havada karııını dinlemeyip 
yeni e!blıealnl ılymlı, ıtlalmlfb. 

Gak ıDrllyor, ıimıek çakıyor, 
bir 1andan da yağmur bardak· 
)ardan boıanırcaıına yaj'ıyorken, 

o da, kendi evinin kapııuıa ıığ'ın• 
mıı. bir tOrlll içeriye ıtrmeye 
cesaret edemiyordu. 

O aralık, onu pen~ereden 
ıören komıuıu, ıeıl4mdi: 

- Ne o, Haaan Bey? Fırtına· 
dan mı korkuyoraun? 

Hasan Bey, baıını salladu 
- Hayır, komıul Bu fırhna 

blrıey değil.. Bana vız gelir .• 
Biraıdan içeride kopacak olan 
fırbnadan korkuyoruml dedi. 

Garson Olacakmış 
Hasan Beyin kUçUk oğlu he• 

ıapta dalma yanılıyor, hele y .. 
künları mutlaka fazla çıkarıyordu. 
Bu ylizden baba11 birgUn onu 
pay~ıyordu: 

- Ne olacak senin halin böy• 
le?. HHapta daima yamhr .. n, 
ıonra ne yaparaıo? BüyUyUnce ne 
it görUraUn? 

Çocuk penaaızca ce•ap verdh 
- PIAjda aarson clurum, babal 

Doktor Tabelası 
Pazarola Haıan Bey, Babılll 

caddeıinden geçerken, bir kapının 
önünde ıu levhaya ıördtı:"Doktor 

1 
N.. Kulak, botaı, burun vo nefH 
boruıu baatalıkları .• ,, 

- Allah Allah! dedi. Bu kadu 
çok hutahğa mDptell bir adam 
ne yüzle doktor olur? 

. 
Boşluk 

Pazarola Haaan Bey, bir dostu 
ile bir dağ gezintisi yapıyordu. 

Yalçın bir ka}•anın t•peıin• 
ulattılar. Oradan aşağıya derin 
bir uçurum iniyordu. Dostu, 
Haaan Beye: 

- Nasıl? diye ıordu. Boıluk 
inaanı çekiyor, delil mi? 

Hasan Bey: 
- Tabii, dedi. Ben bunu 

çoktan denedim. Kesemde ne , 
zaman boıalaa, alacakhlarımı 

çekeri 

Hasan Bey Avda 
Haaan Boy ta•ıan avına git• 

mitti. Beraberine bir de kaplum• 
bağa almııtı. 

Dağda, bir bildiğe raatgeldl. 
Bu; 

- Nereye böyle, Haaan Bey? 
diye ıordu. 

Tavıan avına çıktım. 
- Eh, bu kaplumbağa neci? 
- Bizim ojlao, kaplumbağa• 

nın yarııta tavıana ıeçtl§'inl 
kitapta okumuı.. Ben de onun 
için, köpek yerin• bunu alıp 
getirdim! 

Hasan Beyin Keramet~ 
Pazarola Haaan Bey, ıokaktn 

bayan Ayten• raıtgeldL Elin ı 
tuttu, baktı, ııkta. 

- Oo, maıallahl dedi; yaku -
4 

da evlenlyonunuı .• T ebrlk ederi n1 
- Ne blliyoraunuz? j 
- Ellniıden.. Hem de, bbh.ı 

mahallede oturan bay Bahir!o 
e•leniyoraunuzl 

- EYet. Bunu da ellmde!:i 
çlzıtlerde mi okudunuı? 

- Hayır; parmajınııdaki nişaı 
yllztlğlatı ta111dım.. Bay Bahir 
onu ılıden •••ti baıkaıına 
vermlftU 

- Am~nl Kocam denize dilttU.. Çabuk, elindeki oltayı atıver. 
Haaan Bey - Durunuz, Bayan: Ucuna yem takayım! 
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Gençler, uluş aların an Son Derece 
yette, Uzun Teşekkürlerle Biribir 

emnun Bir Vazi
rinden Ayrıldılar 

1 metin vlnln ıohte olmıyan 
aomimt hnvıııı içlnd o d kendini 
bulmu gibi idi. 

Mütemadiyen çay lçlliyor, slga• 
ra içiliyor, pasta yenlllyor ve 
konuşuluyordu. 

Fakat nihayet yine birinci ola· 
rak Ömer ayağa kalkb. 

Merkeze aidecektL Gecikme-
mesi biran evvel gltm si le p 

diyordu. 
- Aff denlnlz dedi. Ufak bir 

işim vor... Gitmek mecburlyetla
deylm ... Mlsafirperv rllğlnlzln min
nettarıyım ..• 

- Bu •esile ile görDotUğUmlll 
lç'n çok memnunum Ômor Be, .. 
f ndl..... Ümit ederim ki yeol 
başlıyan doıtluk bu kadarla 
kalmaz. 

- Ban ıerefbahıedlyoraunuı 
Hanım fendi hakikaten evinizde 
fevkal4de gllıel bir ıaat g .. 
çlrdim. Ne yaıık ki geco 
olmadan eTYel bir 1ere daha 
uğranınklağım lhım •• 

- Yine beklerim Ômer Bey., 
Evim yol U tUndedlr. Eğer Moda 
vapurunu kaçırırsanız.. Ve Kadı• 
köyUnden g çereonlı muhakkak 
bana uğrayınız. Her zaman eY• 
deyim. Hnstalonm olsa da beı 
dakika gevezelik deriz. Olmaı 
mı ? Bundan ba ka da dalma 
Pazar gUnl rl ö~loden onra mi· 
&afirlerlm v rdır. 

- Bu daveti dalma habrlıra.c • 
ğım. Klmbllfr belki de ııezakotl• 
nb:den ılzl pi man bilo ederim. 

- Sizi do beklerim Oılat, fakat 
ıize hergiln evimden ı çmenizl 
t kllf edemlyeceğlm. Pazar gUn
lerl hatırlnyaca§ınızı bllmom ümit 
edebtloylm mJ? 

- Dav Unldn minnettarıyım 
HanımofendL 

- Allaha ıımarladık efendim. 
- Gole, . aUle Ömer Bey .. 

fondi. 
- Allaha ısmarladık Hanı• 

mefendi. 
- Yine buyurunuz Aml Be

yefendi. 
Onlan merdinnden · aıağıya 

indiren Lamle s alendi ı 
- Lami ıitme.. Sana s6yll· 

yecelderim Tar. 

* Lami odaya glrdiji zaman 
kohkahalarla gUIUyordu: 

- Ayol son çaldırdın mı? •• 
Neden yab ncı bir adam• evine 

alıp çay lçirdln. Ve nod n pazar 
günlerin davet oltln .. 

- Kuzum o kimin ahbabı? 
- ÜstatU Avııl Boy fendi 

bt,birimlzin ahbabı detiJ. 
- Ay Ömerln do doltu 

de~ll mi? 
- Yoo.. Aıağıde bodrumda 

raııt geldlğlmlı bir insan •• 

- Peki D den da•etlml ka· 
bul etti? 

- Pişklnllğlnden ... 
Gülmeye baıladılar. 

- Demek ben ıtmdı •• : 
- Evet ı n sokaktan bir 

dnmı evine davet ettin. 
- GUlme aptal aptal.. Ne 

bile}lm ben adamla kapımın 6nll• 
ne gelmiştiniz nezaket yaptam. 

- Evet b n kapının önUne 
eldlm işte olan oldu. 

Herif asarıatika mlltehas· 
JIS1yım diyor onu biıim evin 

albnda gördüm., içime de ıUphe 

sılrmedi d sem ynl n... Herif 
sarıatlka mut hassı ı p ki om 

bizi evin altında ne arıyordu. 
- Anlattı y mer k.., 
- Sakın ı cekilerd n biri 

olm 110. 

- Yook canım. .• Avni Ertuğ· 
rul, TOrkly nin o bllinml llm· 
lerlnd n biri ... 

- Nnfuı tezk resine bak
bn mı? 

- Ell•lnk6rU... V aı ıç ıu 
pollı bnflyellğinden. .. 

Bir mOddet sustular.. Sonra 
ismet tenbe~ tenbel gerlnerekı 

- Bu kpm ne yapıyorsun 
atabey? deye ıordu. 

- Hiçbir 101 1apmıyorum. 
- Bir pok ı ç nr ek. 
- Çevlrı k amma... Kare 

nerede? 
- Sen... Ben.., Bir de Vahi· 

deJI ç ğınnm. Sen de dördOncO-

yil buL. 
- Oıman'ı gidip als k. 

- Aman ağab y buldun adn• 
mını... Ona olan} r oldu. Çocuk 

k yilılinden klını kaçıracak ••• 
KAmran kaybolduğundan beri, 
A.Uyl aray o bir K rem döndD. 
Arbk ya K dık6y merkezinde 
y but d deli gibi dağlarda ... 
B n onu yalnız ıivll memurlarla 
birlikte glSrllyorum. Bizim kotra• 
nın dibini midye tuttu arbk. 

- No yapanın oğlan odama• 
kılllı Atık! 

lım t kar§ıdakl aodlre aidlp 
uıandıa 

- Ben kızla bir tUrlll konu
ıamadım. Kız her zaman bana 
dOşman dilıman hakta yanına 

yaklaıamadım. Ahbaplık etmlye 
lmkAn olmadı ki, mamafih erkek 
kardıtl fona çocuk değilmlı. 

Biraz ıuıtu esnedi Ye ilATe 
( Arka!l var ) 

lıta bul Mlllt Emlak MüdürlüA'ünden : 
Hoc p ada ı Hobly r mahall alnln Atlı fendi klltDph n ıl 

ıokağmd eski 7,7 ilk rter yeni 30, 32, 34 ıayıh bodrum ma• 
taıayı mtıvtemll eakl SelAoik Bankası blna11nın 180/1280 payı ye· 
dl bin otuı iki lira muhammen bedel ile Ye bedelinin yarııını pe
ıtnen ve dJğer yarısı da bir ıene ıonra tediye olunmak şartile ka· 
palı zarf uıullle 13/9/935 Cuma gUnD 1Bat 14 de atılacaktır. 
lıteklflorln % de y dl buçuk pey akçılerlnl Yaktı lbımında yatıra· 
rak hazırlayacaklan kapıılı ıarflan artbrmamn eçılmaıından bir 
ıaat vyeline kadar idaremizde mUteıekkll aahı komlayonu başkan· 
lıtın vermel rl. (M.) 115125,, 

ültür irektörlüğünden: 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKTIR. Blrlncl SINIFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha enelkl doğumlulardan arta kalanlar alınacak· 

br. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-
•• LULE kadar bulundukları yere en yalml okula, çocuklarını 

kayıt ettirmelerini v lilerdon rica eder. "5015,, 

t lı ğ Ve Cig·t 
Fab ikası 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
Mersinde, Mersin· Taraua yolu Uztrlnde Nusretlye mahallinde 

kAlo Pamuk ye nebati yağlar sanayii TOrk anonim ıirketlnin malı. 
Yağ Ye Clglt fabrikalan ve mUıtemillt •• içinde bulunan alAt 

ve edevat motör voseir sile birlikte (mUfredab ıartnamede yazılı· 
dır) Beyoğlu alhncı noterliğince tasdik edilmlı 30/11/93 l tarih ve 
15142 numaralı mukavele ile pamuk Ye nebaU yağlar sanayii Tnrk 
anonim tirkatlnln bankamıza olan mikdarı malO.m boreuoun 10/4/1935 
tarihinde sıanderildlğl kayden mllıbet ihbarname üzerine de teavlye 
otmemiı olduğundan işbu borcun ihale tarihine kadar % 9 faiz ve 
% 3 komlıyon, ılgorta ncretl, hesap mııarafı, nakil nukud, muamele 
v rglal, aYukat ücreti veıalr bilumum maarafile birlikte tahılll için 
bu borç mukabilinde bankamıza ipotekli yukarıda hudut, cins Ye• 

1alr evaafı yazılı Morıln tapu mOdUrJUiUoOn 23/t 1/9~9 tarih YI 

54, 980428 numaralı tapu aenedilı ıtrketln tasarrufu altında bulu· 
nan ye 2280 numaralı kanuna tevfikan Dç yeminli ehll•ukuf tara• 
fından cem'an 158,822 lira kıymet takdir edilen moıkfır fabrika 
1697 numaralı Ziraat bankaaı kanunu hllkUmle J dairesinde 10/8/ 
1935 tarihinden itibaren bir buçuk ay mUddetle açık arttırmaya 
çıkarılmışrır. 

MuTakkat ihalesi 26/9/1935 tarihine mU1adlf perıembe ıUnO 
ı at 2 de Istanbul Ziraat banka ında yepılacakbr. 

Teminat akçası % 7 1/2 dır. 
Şartname Galatada kain Bankam\%, Adana, Mersin, Ankara Zl· 

raat bankalara kapılarına aıılmııtu. (5265) 

Eylül 10 

ÜÇ AYDA BiÇKI ve DiKIŞ • • 
Maarif Vek&lotince mOııaddak Gedikpafıı Biçki n Dikit mektebl Mildi· 
resi ı Dlplomalı Bayan NOEMI ASADURYAN, Godlkpaıa Balipaoa cad· 
dHI Ealrcikemaleltln aokagı Vahrnm Aıadorynn eczaneai fevkinde No. 1. 
Birçok aenelerdenberi mOeııııcsem yüzlerce terzi ve makaatar m zunlarmın 
munffaldyetlerl n içtimai hayatta ihraz ettikleri mevki dolayıalle gurur 
hisseder. En son ve kolay metodla Oç ayda tuvalet, erkek ve kadın tay• 
yör ve beyaz takımları teferruatlle mOkemmel ~ğretir ve deYir •onunda 
maarifçe mllanddak gehadetnııme Yerlr. Mezun olan birçok bayanlar kendi 
beıınplnrına mektep açmıığa veya makastar Ye terıı:llllc ctmeğe muvaffak 
o~muılard .r. Deralor 80 Ey:Oldo bcı.tlıyacaktır. Talebe luı.ydl baolamıgbr. 

Qii11ı1m1> Salı, Çaroambo ve Pazıırtesl günleri 8ğleden ııonra müracaat. 411-~ 

Sizi so~uk algınhft1ndan, nezleden gripten, baş ve diş 
nDrslerından koruyacak en iyi llAç budur. 

ismine dikkat buyurulmaıı .. 

1 Bel diye Muhns besinde 60 liradan 100 liraya kadar ücretli 
dört m mur ahnacaktır. 

2 - S çmo lmtihanma sılrebllmek için en aınğı llso mezunu olmak, 
35 yaımdan yukarı olmamak ve Askerliğini bltlrml~ bulun• 
mak t rttır. Ynksek mektep Mezunları tercih olunur. 

3 - 100 lira alabilmek için ayrıca Franıııcayı da iyi bilmek JA• 
Eımdır. Bu lisandan baıka lisan daha bilenler tercih olunur. 

3 - ·ımtlhan, umumt bilgiyi yoklayacak suallerle, hesap ve bilhaı!& 
mail m vzuat vı kanunlardan yapılacaktır. Sualler " Belediye, 
Muhasebel Umumiye, Kazanç, Muvazene, Buhran, maaı me
murin, barem, damga ,, kanunlarına temas eder. 

5 - Bu ıartlan halı olup ta halen belediyede mtıstahdem memur· 
lardan da fıteyenler imtihana giıeblllrltr. 

6 - imtihan 20/9/935 Cuma anııu saat On dörtte Belediyede 
yapılacaktır. 

7 - Iıteldllerln daha enel v11lka •• FotoAraflarlle Belediye Reis· 
lljloe r ımen mDracaat etmeleri (8.) "5440,, 

lf * 
Beykoz, Anadoluhlıar, Kedıkay merkez, Kızıltoprak, Erenkay, 

Eyllp nnbiyelerlnden gayrı lstanbulun bntnn diğer nahiyelerinde 
yapılan umum! numerotajdan noksan kalan numaralar tamamlandı· 
tından her n ıuretlo olursa olıun evlerinde e dUkkAnlarında nu• 
mara bulunmıyan ev ve dUkkAn aahlp Ye müıtectrlerinln, evlerinin, 
veya dUkkAolarının bulunduğu sokak fıml ve kendilerinden bir o•· 
Tel ve sonraki bina Teya dükkAn numaralarını tasrih etmek sure
tli• BeledJye Haıita Şubesine mOracııat etmeler) vo nokaan kalan 
numaralarını tokmak Uxere almalara ehemmiyetle llAn olu• 
nur. (B.) "5441,. 

Ankaı·a O obüsleri Direktörlüğünden: 
Otobnıler için ıoflSr, Biletçi alınacaktır, lıteklllerln Tealka •e 

bon1ttvlılerlle blrJlkte 15 EyJUI 935 gUnllne kadar OtobOı Direk• 
törlllğUne gelmeleri "2492,, "5418,, 

lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 
ı - Paşabahço lıplrto fabrikasında yapılacak yllk a1&D1Örll kapalı 

zarfla ekılltmeye konmuıtur. 
2 - Tahmin edilen bedel (5750) llradir. 
3 - lhalewl 7 /J0/935 Pazartesi saat 14 dedir. 
4 - Şartname Ye projeler Kabataıta Levazım ve l\ılllbayaat Şube

ıinden bedelıiz olarak verlllr. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yaıılı ıartlar 

dahilinde muayyen gün ye 11Satlnden bir saat evvel 431 lira 
25 kuruı teminat Ye teklif mektuplarile Kabataıta LeTazun 
ve Mübayaat Şubeaindekl Alım Komlıyonuna müracaat• 
ları. "4889,, 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanları 1 

Amele İçin 0/ 0 70 Tenzilat. 
15 Eylül 935 tarihinden itibaren beı kişiden mürekkep olmak 

yeya beı kiti Ucrotl vermek şartile :Aydın hatta dahil •e Erzurum • 
Sarıkamıı, Bursa • Mudanya, Samıun • Sahil hatları hariç olmak 
üzere bitişik ıebokedekl istasyonların herhaoil birinden diğerine 
it bulmak ve itten dönmek Uıero Hyahat edecek amele için % 70 

tenıllAt yapılır. 

Bu tenzllAttan latlfade etmek lateyen amelenin bulundukları 
yerin en · bllyllk mUlklye memurundan ve memurun bulunmadıj'ı 
yerlerde k6y ihtiyar meclislerinden birer nıika alıp fıtaayonlara 
ıöıtermelerl lAzımdır. 

Fada tafıllit için lıtaıyonlara mUracaat edilmelldir.(2515) (5416) 

lstanbul Telef onu 
idare Hey' eti Riyasetinden : 
Telefon ncrotlerine mukabil tahıildarlara verHecek çekler bun

dan ıonr (lıtaobul Telefon DiroktörlUğU) adına tanzim edilecektir. 
HAmlli namına keallıo çeklerin zlyaı veya muhteviyatının başkosı 
tarafından bankadan çekilmesi halinde borç kaydı kapatılmıyacak· 
tar. AIAkadarlama nazara dikkatine konulur. "5429,, 



10 Eyl6l 

Ali Kemal Bey; bu bomba teh· 
didinin, lstanbuldaki vatanperver· 
ler tarafından yııpıldığına; -Ye bun· 
ların da Anndoluda gittikçe lnkl· 
ıaf eden milli kuvvetlerden cnr'ot 
aldıklarına hükmediyordu. Onun 
fikrine g6ro, benUz daha nfive 
halinde bulnan bu kuvvetleri ez· 
mek ve Muıtafa Kcmnl Pnoayı da 
bir va&ıta ile tutup latan bula ge· 
tirmekle bu mea le derhal hitam 
bulacaktı. 

Fakat bunlar, auıl )'apıla· 
caktı?.. Ali Kemal Beye göre; 
Garbi Anadoluda baı gösteren 
•e Yunan lıtlla kuvvetleri karıı· 
ımda bir muka•emet cephesi 
teıkll eden mllli kuvYetlerln ııe
rllerlno lstanbuldan kuvvetli mUf· 
reseler gönderilecek; (HUkumotln 
slyuetiAIJyeal) nl lhlAJ eden bu 
(tllredl kuvvetler), birer birer 
ezilecekti ... Mustafa Kemal Paıamn 
ele geçirilmeli meaelealne gelince; 
bunun için de, onun dolaştığı 

yerlerdeki valilere ılfre llo emir 
YerJlecektl. 

Ali Kemal Beyin YlikelA mec· 
llslnde ortaya ntbfı bu fikir, bazı 
zeyat tar fından şiddetle tenkit 
edilmiş; hele Muıtaf ıı Kemal Pa· 
ıanın böyle valller veaaJreler gibi 
• o zaman için - pek çUrnk kuv
vetlerle ele geçirilmek istenilme• 
&lne, gnlllv rmlılerdi. 

Aynı zamanda mcmleketJn 
birçok mll:ıevYer ve mUtefekklr· 
lırJ ise, bu sakim fikirlerinden 
dolayı Ali K mal Beyi ıiddetlo 
takbih etmiılerdJ. Ali Kemal 
Bey, memleketin burlla maraa 
bulunduju fecayH a6rmeyecek, 
göremeyecek derecede baait Ye 
cahil bir adam dettldl. Anadolu 
Ye RumeUde yaıayan Tnrklerfn, 
ıu anda ne bu.in bir ytırek acı11 
çektiklerini bntnn lnceliklerlle 
glSrmoal •• bilmeıi lizım ıellrdi. 

Damarlannda Tllrk kau tapyan 
ilim ye ıuur sahibi bir adamın; 

bu acıyı çekenlerin dertlerine der
man olması mı; yoksa onlar& ar-

kadan •Ungtileyecek bir dUıman 
elm&11 mı icap ederdi?. 

Fakat şunu çok iyi bilmek 
llı:ımgelfr ki; Ali Kemal Bey 
mntarekenln ilin edildiği gtinden 
itibaren ıuurunu tamamlle kay· 
betmiı; eaa110 kıskançhlda alil 
•• muztarlp olan ruhu, onu dl• 
mağt bir buhran .Ye tqen'lfe 
HYkotmitti. Eter Ali Kemal Dey, 
zerre kadar ıuur ve Yicdanının 
lallkOmlerine batlı bir adam 
olı11ydı, ittihatçılar aleyhinde bir 
tek IÖı. ıöylomemoal icap ederdL 
Çnnkti • pek koyu ve pek na· 
muslu bir ittihatçı olan yakın 
bir akrabaıınla uyulııdo • uzan 
harp soneleri ittihatçıların tailııl· 
ıatı meatureden batladıkluı 
maaı ve Bahriye Nezareti erzak 
ambarından Yerilen erzak ile 
hayatanl idam• etmfıtJ. HattA, 
Cemal Paıanın latanbuldaa firar 
ettl~l gecenin gUnUnde bile öjle 
yemeğini • kendi ayarında blr 
muharrir arkadaılle, Cemal Pa• 
ıanın BoyacıköyUndekl yalııında • 
bedbaht Cemal Papnın aakalına 
ıtılerek yemlıti. Fakat kendisine 
bu lüUifta bulunanların lıtaobul· 

dan uzaklatbklara glln, onları bir 
tahkir ve tezyif sermayesi ittihaz 
otmiıtl. 

All Kemal Beyin • hemen bil· 
tüo hayatında, d lmo menfi hla• 
lule malamal olan • haıta ruhu, 
gün geçtikçe onu ıaknt dDtUnce
ler altında ezmiş, bltirmiı; •ata• 
nını ve milletini holfüs etmek için 
butlln Yarlıklarını foda edenlere 
karıı bile, kanlı bıçaklı blr dllı· 
man keailmlftl. -

Aynı zamanda bu aUI Ye ma· 
riz ruh, iki mühim kuvvetin teılrl 
altına glrmiıti. Bunun biri, Pa· 
diıah Vahdettin; diğeri de (Papas 
Fru) idi. Menfaat ve ıeytanette 
biriblrfnden Ustnn derecede ıoki 
olan bu iki adam, Ali Kemal 
Beyin Hkat ve hasta ruhunu çar
,abuk ele geç.f rmiıler ve kendi· 
lerlne kör bir alet ittihaz etmlı
lerdi. 

Vahdeddf n onu ; en kurnaz 
mUıavirlerlndın • haıineJ ha&1o 
müddeiumumisi • Refik Bey va· 
ııtnıllc elde etmfıtl. ( Papaa Fru ) 
ise ; • en sefU arzularının llcrotli 
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bir hlımetkirı olan • ( Salt 
Molla ) nın dalaletlle ondan bol 
bol iıtlfade çareainl temin eyle· 
miştI. lıte, ruh ve hissiyatı bu 
derecede dalalete düten Ali Ke
mal Bey için böyte düşUomek Ye 
böyle aykırı teıebbü&lere glriı· 
mek, pek tabii idf. 

Buna binaen Ali Kemal Bey, 
derhal harekete geçmiıtt. lıtan• 
buldaki tehditçilere bir den Yer

mek için evveli (Milli kongre) 
kAtibl umumial glSz hekimi ( Esat 
Paşa) ile ( Vakıt ) gaıeteıl bq· 
muharriri ( Ahmet Emin Bey ) 1 
tevkif ettirmiıtl. Bu teYkifler)n 
zahiri sebepleri i ıulh kooforan
ıına gönderilen murahhas bey .. 
tinin iyi Hıçilmediğine dair Eaat 
Paıa tarafından padijaha telgraf 
çekilmesi ; Ahmet Emin Beyin do, 
kabineyi tenkit etmeainden 
ibaretti. 

Fakat, bu iki zatin evveli 
tevkif ve sonra da nefyedilmenl, 
bOsbntnn ba~ka bir ıebebl ihtiva 
etmekte idi. 

(Arkaaı Tar) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğiinden: 
Muhammen değor 

Lira 

Bakırk6y : Sakızağacı Keramehmet okağı eski 6 ye· 
ni 3 sayılı evin 114 payı .. 

Bilylik çarşl: Papaıoğlu sokağı eski yeni 10 dUkkinan 
563 

tamamı. 750 
Kaıımpaıa : SUruru mahallesi meYlevlhone sokağı eıki 

52-52 M. yeni 80·82 ev ve dllkkfinan tamamı. 1500 
Karaköy ı Raalmpaıa rıhtım iıkelosl sokağı eski 37 

o yeni 57 ıayılı evin tamamı. 1125 

Samatya ı Hacıkadın PuJen Agop ıokağı eski yeni 
16 arsanın yan pnyı.. 200 

Kamerhatuor Manğasu ıokağı eaki 55-55 M. yeni 61-
62 OY dUkklinıo 1/4 payı. 133 

Kamerhatun: Y eniıehir kayn aokajı eıld 105 yeni J 23 
&riBom 1/2 payı... 93 

Mahinutpaıa: Çuhacı hanı llat kat eıkl yeni 22 ıayılı 22 
aayıla odanın 2/4 payı... 225 

BilyOkdere ı BilyUkdere caddeıi eski 28 yeni 41-41/ 
boıtanın 36/64 payı... 950 

Bllyükdere ı Hep11I eokafra 3 aayıh e•ln 36/64 payı... ı 465 
Kadıköy ı Caferağa Ruıen aokafı yeni 1 O erln 3/8 

payı.. 648 
Kadıköy : Caferaia ruten aokatı yeni 12 eYİn 3/8 

payı.. 844 
Blly'"'8da : Cami maballeal TepeldSy mevkii yen 10 

evde bulunan qya. 22 
Olkodar ı lcadiye maballeısl Tatçı ıokatı eaki 5 ye-

ni 9 ey, 626 
Kuzguncuk : lcadiye mahalle1i aranik ıokağı yeni 20 

arsanın tamamı. 38 
Oıklldar : Sollmlall Hlimıız cadde1l eakl 308 yeni 

27211 ıayıh dükkanm tamamı. 900 
Bllyllkçartı ı Papuoğlu 80kağı eıkl yeni 25 dnkklnın 

112 pa) ı. 500 
Üak.Udar ı lcadiye eski klhya Hrklı sokağı eski 14 

yeni 22 evin tamama. 500 
BUyUkçarıı ; Çuhacı hanı alt kat yeni 15 dllkkanın 3/1 

~~· ~ 
Bayt1kçar11 : Cuhacı hanı alt kat J•nl 51 dlkkinın 1/4 

dayı. 200 
Bllyikça111 ; Çuhaeı ban alt kat birinci oda yeni bir 

1 dUkkanm tamamı.. 300 
Blylkçal'fl : Çuhacı hanı alt kat yeDI 27128 odan1n 

12/40 payı. 120 
BU7llkçarf1 ; Çuhacı hanı lldııcl kat yen ~ dOkklnın 

tamamı. 120 
Gedikpaıa ı ŞehıuYar maballeıl Kili• ıokatı eski 31 

yeni 27 sayıla evin 1/4 payı. 600 
Arnıı yutk8y: Ayanofrf ıokajı eakl yeni 2 araanıD tamamı. 2328 

\ 
Yukarıda yazılı mallar 13/9/935 Cuma gllnO nat 14 te peırn 

para ile vo acık arttırma u. sablacaktır. lıteklllerln % de yedJ 
buçuk pey akçelerfni aaat 12 den evYel yabrmaları. (M) .. 5089 .. 

Sayfa 9 

Spor: 

Bulgar Güreşçileri Geliyor 
--.....----.-.. 

Ecnebi Antrenörler Tas-
fiye Mi Ediliyor ? 

Mutta Alhnova kulUbO birinci takımı 

Uzun zamandır Ankarada fut• 
bol antr n6rlfıAD yap&D Macnı 
Obf sin vaıifesine nihayet verll
mi~ür. Atletiım antreıa6rlUğll ya· 
pan Macar Ratkay da bu me
yanda lıiaden uzaklaıtınlmak 
Dzeredir. 

Bizim 6ğrendlğlmlıe glSre, 
memlekette hizmet eden ecnebi 
antrenörler yavaı yavaı iılerinden 
uza klaıtırdacak tardır. 

Ankara mıntakası gOreı an
tren6r1Uğli için Haliç idman ku· 
IUbUnOn en eski ve en kıymetli 
gUreıçlıl Necati angaje edilmiıtir. 

En kuvvetli gUretçUerimizden 
Saim de umumt merkez omrino 
alınacaktır. 

Balkan gOreş mUsabakalnrı 
bittikten sonra Saim muhtelif 
mıntakıllarda ça!ııacaktır. 

Bu gar Güre çilari 
Ge iyor 

Sofya, 9 ( Özel ) - Gazete
lerin yazdıklarına göre, lıtanbulda 
Balkan Olimpiyadma iştirak 

edecek olan Bulgnr amatör güreı· 
çileri, hak m Georgief'ln idare· 
sinde ayın 12 sinde lstanbula 
hareket edeceklerdir. 

Olimpiyada iştirak edecekler 
ıunlardır: 

56 kiloda D. YOrUkof, 61 
kiloda B. Maşalalof, 66 ldloda 
Naydonof, 72 kiloda V aa lvanof, 
79 kiloda lço Kahyaof, 87 kiloda 
E. Georgief ve 97 kilodan yukarı 
D. Stoçef. 

Memlekette Spor 
Hareketleri 

Merzifon, (Özel)- Bafrasporla, 
Men.:fon Halkevl sporculan ara· 
sında yapılan maçta iki taraf birer 
aayı ile berabere kaldılar. iki 
takım arasında yapılan bu ma, 
halk tarafından bUyllk bir zeykJe 
takip edl mifllr. 

Mutt• 
Muı, (Öıel) - Bu menim 

Dlyarbekir mantaka birincilikleri 
pek düzğUn bir tekilde yapıla· 
madı. Birçok gruplar maç:ara ı.
tirak edemedl Mut ve Bitlis ıa• 
balarının nizami o!up olmadıiJ 
1olunda ortaya çıkan bir takım 
mlinakaıalar netlcealnde maçın 
mutlaka Bitliıde yapılmaıı mın• 
taka merkez.ince ilorl sUrülmUıtnr. 

Bu karar birçok fodakirlık· 
larla hazırlanan, ıahasını tanzim 
eden Muşlulara son derece mDte
eadr etmiştir. 

Mıntaka merkezi •aktln darfı.. 
tını ileri ıUrerek MufUD dlletf nl 
yerine getlrmemit Ye Bltliıe gide
miyen Muılular da btıkmen mat
lup ıayılmıılardır. 

Doğu Anadoluda aporu teıYik 
etmek icap ederken her rGn çıka
nlan b1a türlQ mlfkillt blltlln bir 

gençliğin spora karıı olan ateıhıl 
ıöndUrmektedlr. 

Ad11.pazarında Hava Kuın 
paıı Maçlarına Devam 

Edildi 
Adapaz:arı, 9 (A. A.) - Ha• 

Ya kurumunun düzenlediği futbol 
maçlarına dun de deYam edildi. 
Uk oyun idman Yurdu )'enia1 
takımlara arasında oldu. Birincf 
devre 2 .. 1 idman Yurdunun Us
tUnlUğU ile blttL ikinci devr•· 
idman Yurdu iki gol daha yaptı. 
Y enlay penaltıdan yapbğı iki 
golle 4 • 3 yenildi. 

ikinci oyun Sakaryaspor • 
Gençler Birliği takımları arasında 
oldu. Birinci devrede Sakaraya .. 
apor bir gol yaptı. ikinci devre• 
nin bitimine on dakika kala 
Gençler Birliğinin penaltıdan 

athğı golle oyun beraber bitti. 
Bu oyunlar için )'apılan nnJaı· 
mada dışardan oyuncu getir• 
memeye karar verJlmJı oldu• 
ğundan Gençler Birliğinin gcti ... 
diği iki oyuncu bakkmda yapılan 
itiraz üzerine oyun:.ı kazansala• 
bile kaybctmlt &ayılacakları, oyun 
baılamadnn önce hakem tarafındm 
gençler kaptanına bildlrilmlıtlr. 
Bu oyunlar halkta ç.ok ligi uyan
dırdı. Alanda da 2 bine yakın 
ıeyircl Tardı. 

Romanya Blslklet 
Turu Bitti 

Bllkreı, 9 { A./:t ) - Romanya 
bisiklet turu, 1 l Etapda 1715 
Jd!ometre katodllmok suretilo 
dnn bitmiıtir. 

Genel taınlf: 
Lebiıtanh Daniel 66 aaat 45 

dakika 40 sanlyo, Romanyah 
Ferdi Tzapl 67 saat 5 dakika 3 
ıanlye, Lehistanlı Ltplnıkl 67 
Hat 36 dakika 19 sanl)'e, Roman
yalı T adeae 67 1aat 45 dakika 
56 ıanlya, Romanyalı Dlnu 67 
ıaat 50 dakika, Romanyalı Doh
rin 67 saat 50 dakika 18 aaniye, 
Romanyalı SaYanof 67 eaat 59 
dakika 45 ıaııiye, Romanyah 
Geergeacu 68 ıaat 6 dakika 4 
saniye, Romanyalı Suller 68 saat 
24 dakika 12 aanlye, Romanyalı 
Niculici 68 uat 29 dakika 17 
saniye. 

Bir lıviçreli Mötörıöz Tay.
yare ile Alpleri Aştı 
Cenevre, 9 ( A. A. ) - lavlç

rell uçman Schriber ilk def• 
olmak Uzore Alplerl motörsti:ı bil' 
uçak Ue atmıştır. Tepeleri 12,000 
kadem yOkseldikte Ye iki saat 
kadar uçarak eıan Schrelber, 
bundan sonra Slmplon geçidi 
Uıerinden 9,600 kademllk bir 
yllksekllkte uçmuıtur. 

Moskova Takımı Praglı-
larla Bera bere Kaldı 
Moıkova, 9 (A. A.) - Moa

ko•a futbol takımJ llo Prag fut· 
bol takımı araıında yapılan maç, 
3 • 3 beraberlikle bitm1ftir. 
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70 .. .,.,......._Biat Denizlerinde 
Tlrkler Yazan: 

M. Turhan 
Hadım Süleyman -Piri Rerı- Murat Relı 

Piri Reis, Ünlü Kaptanlarından Recebi 
YanınaOturtmuı, halleşip dertleşiyordu 

ikinci Kısım 
Dayısına imrenen Yegen 1 

- Hoı ge?din bire Recep. Niceelo 
eyi mlıin, hoı musun? 

- ly"yim reis, demir glbi1im. Yal
nıı yOretim ten değil. Karada gezmek 
ıınırıme dokunuyor. Direğe earılı 
Jelken gibi OzO!Oyorum, açılmak, yele 
g<SğOı verip tlımek, ıerinmek latl• 
yorum. 

- Hakkı• Yar Recep. Denize alı· 
ıan kiti karada gfiç yaıar. Ben de 
19nln gibiyim, denizden uzak kaldık
ça citerimin kurudutuau Hzlyorum. 
Suyu uraa bava baıka, karada dola· 
ıaa hava batka. Fakat emir kuluyuz, 
allmlı ayatı mız batlı. Şimdllill bura
da bckllyecığlz. Bereket Yenin ki 
denizden uzak değlltz. Gemllerlmlı 

öullmDzde. Onları i'lSrDyoruz, dlleditl· 
mlz anda içine i'lrlp dolaııyorus, top• 
larımızı okıu1oruz, yelkeıalerlmlıl 
kokluyoruz. 

- Ne çıkar bundan rei•? Ytırtım .. 
yen gemi, yatalak h11taya benaer. 
Kendini Hnaleri Oztr. 

- Bunda da haklısıa. Kınında 
yatan kıl ı çla demir D.tQnde uyuyan 
remi, .anı erlerini taaalandırır. Kıhı 
tılemell, gemi yll rQmelll .. Lakla dedim 
a, :t:mfr kuluyuz. lıtanbuldaa buyruk 
ıelmeue kımıldamayız. Burnumuzu 
enginlere uzatıp fırhaalan koklamıya 

çalıımaktan bnıka eldea ae ıellr 

ıımaı? 
BlSyle konuıanlar, SOnytte toplan• 

mıt olan Kız ıldeni:ı Ttlrk donaamuı 
kumandndı Piri reiı ile o donanmanın 
Ilnlil kaptanlıırından Recep relatı. 
Plrt bey, SOveyt kaaab .. ıadalıd nla· 
de oturuyordu, donaıamaaıa ek•ltlle, 
gedigila uarııwordu. 80tla atlnrller 
•lbl R ecep reiı de gllnlerJ11l YI gece• 
terini en çok gemiainde r•çlrlyordu, 
kaaabado p&Zar kuruldutu ıDnlerde 
nya bir dlleli olup da kumHdaıaa 

aöylemek sorunda knldıtı nkitlerde 
karaya çıkardı. Son haftalar ltlade 
gemiyi pek ıeyrek baraluyordu, Aml• 
rah görmlye de yine Hyrek ıeli1or
du. Bundan ötürO Plrl rel• keadlal 
ı8r0nce pak • evlnmiftl, candan ıelea 
bir özlemle onu karıılamıftı, yanı 

batında yer 1ıöıterip oturtm11ıtu. 
Recebin elinde bir tomar kttıt 

ylrdı, onu bir yere ko1maktaa çeki· 
nlyormuı sıl bl dnrıını1ordu, fÖl•I• 
nUa üstünde tutuyordu. Piri Rel•, 
bir ketit ln incile, bir mescit imamı· 
nın kurana gösterdltl uya·ıya benH• 
yen içten gelir bir earılıtla taıınılaa 

ıu klA'ıt t6marına ilgi sıaıterııiı•kte 
ıeçikmedf. Zaten o dUmeırle kalemi 
a1nl kudretle kullanan, d.niıln ClatQ 
kadar içini de bilen, ıanıta dtımao 
ıemlsl batırmakta g<Sıterdltl becerik· 
llllk derece1lnde kelime Y6 cllmle 
zorlutunu yenmeyi de baıaran bir 
adamd ı. B ilgi ıi 7üksekt1, çok kitap 
okumuı ve çok şey <Sfreamtıti. Bu•· 
dan dolayı deniz o.tanda bayrafı 

g6r0nmlyen bir gemi ıörlloce bun•a 
ıoyunu sopunu öğreamek için auıl 

merak ederse ne olduğunu bilmedlti 
bir kitap için de öyle meraklanırdı. 

Şimdi de ayni duyguda idi. Redp 
Rel•in ıu bir yere koyamadıtı, battt 
dizinin üstOne de bırakamıyarak tt 
rlSğslinOn Qzerlnde tuttutu kAtıt 

tomaranı onlamnk lıtlyordu; yltit 
ıemici ile ilk konuşmayı yapar yap~ 

maz dayanıımodı , ıordu; 

- Bu elindeki nedir Recep, yol
daılar ın ulGfe defteri mi? 

Recep Reiı hakaret ılSrmDf ıibl 
birden lrkilal : 

- Tövbe de bey, tlSYbe de. Bu 
klğıtlar yüce değeor.i feyler.:lir. ÔpO
lüp bnıa konulanlar ıerektir. Say• 
ıımdan yere b ı rakamıyorum. 

- Kur'an mı, hadlı mi nedir 
Recep. T ez söyle, içime merak yayıldı. 

- Ben cahil kiıiylm bey. O de. 
diklerini anlamam. Bualar rahmetli 
Barbr.roıun deııtan ı dır, bizim leYcnt· 
lerden biri lıtanl ulda bulmuş. Duyar 
durmaz kağıt b ıına Dç akça nra im, 
aldım. Tam yüı yirmi •ekl:ı Yarak. 

Bana on iki duka altınına mal eldu 
amma helal olıun. 

Piri Rela, Barbaroıun de.tanı 
denilen fu cilt.iz eHrln ne olduğunu 
Hıcr gibi o!muıtu. ÔlümO üzerinden 
aite yıl geçmit olmakla beraber adı 
henilı rDzglrların dlllnde aOılemekte, 
dalgaların ağzında gezmekte Y• yarı 
dlnyayı hll& tltretmekte bu'unan 
bOyOk TGrk den:ıci•İ Barbaroı Hay· 
reddin Patanın kendi bayatını kendl•i 
anlatmak ıuretile bir k ltap yazd ır· 
dıfını blliyordu. Fakat Kanuni SO· 
leymanın •mrlle yeıılıp Hraya ıuaul
muı olan bu kitabı o nkte kadar 
görmemfıtr. Recebin dHtaa dediti fU 
kAtıtlarıo o kltnptan kopye ed ilmlt 
1ayfalar o)maeı pek mDmkQodQ, Bu· 
aunla beraber tllphedea kurtulama• 
dıfından anlamak iıtedh 
-Varakıaa Gç akçe nrdltla fU dee

tan rahmetli Barbııroıun Sinan ça•uıa 
7azdırdıtı kitap olmuın? 

- iyi bfldla bey odur. Bizim levent 
tenane klhya11nın eylnde lu duta
nın a1lını ıarmflf, ne yapıp yapıp 
arnetiai almı ı, ben de eana ıetlrdim. 
Şunu bir okuHn da dinlesem, bOUln 
rel•lerede eı lnletsekl 

Ve gnmlı ııamlı içini çektlı 
- Sen de, ben de; dedi, rahmetli· 

nln )'•ti ıtirmulyiz, o olmasaydı blı 
olmazdık. Nasıl ki yine o olmaenydı 
Akdeniz TOrkDn olmazdı. Bflgfln 
denlsler bize boyun etlyo11a Barba· 
roıu anıp korktuklarındandır. O, 
BldD, fakat mflbarek ruhu denizleri 
bil& pcnçulade tutuyor. Ben, bütOa 
boralarda, fırhnalarda " Bubaroı, 
Barbaros ,, diye ha1kıraa bir H• 
duyarım. 

Ve Piri Re\•ln 1llltı11uediğlni 
a-örOnce clddileıth 

- Ben dell dej'llim bey, dedi, 
ae •Öyledlğiml blllyorum. Sana dedik
lerimi kuruntu uyma. Tı:nrı ıahlt ki 
her ka,.rganın utu!tuıuada, her bora• 
nın k<Skreyitlnde Barbaroıu arayan 
bir Hl yar. Batı yeli, dotu yeli, kara 
yel n her yel, denizlerin O.tünden 
geçerken onu arıyor, bulamayınca 
hırçınlaııyor. 

Piri Reis yine gftlDmHdl H deterU 
denizciyi ıi1'irlendlrmemek için ıu• 
yuaca glderok uygun bir karıılık 
nrdl: 

- Olabilir Reoep olablllr. D enize 
yDretlal ver~n, boralarla canclter 
olan Barbarosu deniz de, rU:ısıarlar da 
elbet hnutmaz. 

Ve elini kltıt tomarına uzatarak 
onları aldı, ıellılgUzel •lizerek birer 
birer ıözdea geçirdi. 

- Gerçekten iyi bir it baıarmıı· 
ııa, dedi, bu ult bir deatan detil, 
mükemmel bir tarih. Rahmetll Bar· 
baroı, kendi atzile kendini aöylOyor, 
ne Japtıklarıoı anlatıyor. Biı bunlar. 
okurken onu dinler gibi, onua 11elni 
duyar a-lbl olacatız. Çocuklarımız, 
torunlarımız f H bu tarihin içinde 
bQyflk denizcinin ruhunu g<Jre-
ceklerdlr, ylae •ÖylGyorum: Bunu 
almakla çok lyl bir lf yapmıf oldun. 
Varakına Uç detll otuı Oç akçe nr
Hydln aldanmıı olmaıdın. 

Sonra kAğıtları 11raya koydu, Recep 
rei11 ıordu .. 

- Barbaroıua hangi taıbını din· 
lemek lıtenln, ıö1le,de onu bulup 
okuyayım, laem ben haı alayım, hem 
Hn ıe•ka ıel. Deetanın batOnUnO, 
donanmadaki rel•lerf burada top layıp 

okuruı. Şimdilik bir auaıın hikAyHiol 
okuyalım. 

(Aıkası var) 
--·-• ....... ' • ı a , __ .._.. _. ·---.. • ,...•• • --

Uluılar Arası Parlamen
. tolar Bir :iği 

Conene, 9 (A.A.) - Uluslar 
kuru1u eylUl genel toplantııı Ye 
komisyonlarının faaliyet ve mUıa· 
kerelerini takip ve incelemek 
Uzere Uluslar ara11 parlamento'a;' 
birliği adına bu yıl Konya Saylavı 
Ali Rıza Türel davet edilmlıtlr. 
Bay Ali Riıa Türel buraya gelmif, 

1 tomaı ~e tetkiklerine bqlamıft&r. 

SON POSTA 

Piri Reisin 
Amerika Haritası 

Türk Tarihi Araıtırma Ku
rumu Yeniden B~stırdı 

lstanbul, 9 (A.A) - TUrk ta• 
rihl araıbrma kurumu, 15/16 ncı 
asırda yetifmiı bUyUk Türk coğ· 
rafyac1S1 Piri Reisin iki önemli 
eseri olan Amerika haritası lle 
kitabı bahriye adlı bUyUk coğrafi 
eserini Dulet matbaasında aılının 

aynı olarak çok güzel bir tekilde 
bastırmıtbr. 

Piri Reis haritası malum olan 
Amerika haritalarının en eakiıl· 
dir. Bu harita 1513 yılında yapıl· 
mıthr ki, Krlstof Kolomb'un Ame· 
rlkayı kcııflnden pek aı bir zaman 
ıonradır. 

Harita, orijinal •e çok kıy· 
metH bir ••erdir. Şimdiye kadar 
ilim ilimlerinin tetkikinden uzak 
kalan bu haritayı orj inalinln aynı 
olarak ba1mak ıuretlyle Türk 
tarihi arafbrma kurumu lime bil· 
yllk hizmet etm: ş oluyor. 

Kitabı bahriye lae, ylne Piri 
reia tarafı'ldan yazılmıı Akdenize 
alt coğraft ve çok önemli bir 
eaerdir. Bu eser kıımen vaktiyle 
profe15r Kahle tarafuıdao neıre· 

dllmiı ise de TUrk tarihi araıhr• 
ma kurumunun neırettiği nüsha 
daha mllkemmel olan Ayaaofya 
nCshuıdır. Kitabı bahriye de bU· 
>tik bir it:no ile ve faksimile ola· 
rak devlet matbaasında baaılmıı· 

tır. 

Selanik Sergjsi 
Açıldı 

Sı1Anlk, 9 (A.A.) - Arnavut• 
luk ajansının özel aytarından: 

Selfmlk ar1ıulusal sersılsl açll· 
mıı •• TUrk pav_, onunun da açal· 
ma tarenl yapılmıştır. Bu törende 
TUrklyenln Atina elçisi ile tecim 
konuşmala rı için Yunanfıtanda 
bulunan Ekonomi mtlıteıarı Ye 
TUrk aalgıtı üyeleri de hazır 

bulunmuıtur. TUrklyenln Selanlk 
konsolosu, bu törende verdiği 
bir diyevde, iki komfu memleket 
arasındaki dostluk ve samimiyete 
işaret etmiı ve bu dostluk ve 
ıamlmlyetln başka bir nlıaneai 
olan bu pavyonun önümüzdeki 
yıllar içinde gittikçe daha zengin 
bir ıekilde tanzim edileceğini 
bildirmiştir. Elen lkf sat Bakanı 
bu dlyeve, cemilekarAne bir ıu• 
rette mukabelede bulunmuştur. 

Türk pavyonu Hrgl içinde 
nazarı dikkati çekmekte ve çok 
bllyUk rağbet görmektedir. 

Tepebaşı Belediye Bahçesinde 
Bu akşam saat 22 <le 

KARAGÖZ 
Her hafta Pertembe, Cuma, Cumarteal, 

Paııar akşamları 

Denizyolları 
IŞL ETME Si 

Aeeatelerl a Karak~y Köprlbaşı 
Tel. 4lHl • Slrkeel MClhGrdanade 

Haa Tel. 22740 ........ . ...... ~ 
Trabzon Yolu 

ERZURUM vapuru 1 O Eylül 
S A L 1 gUnü ıaat 20 de Ri· 
zeye kadar. "5368,, 

~ .................... . 
Kayıp - İçi nde hüviyet cüzdanı, 

tatbik mflhrG Ye altmıf bet lira 
bulunan cGzdanımı kabettim. Bula nın 
hiivlyet cGıdanımı adruime ıönder• 

mHlnl dilerim. GabH llaıa11 nın 
Molla Fen&rl merkH aahiyHlnde 
İlyu otlu İbrahim (•47) 

Kayıp - NDfuı cüzdanımla ... 
kerl terhlı tezkeremi kaybettim. 
Yenilerini alacetımdan hükGmlerl 
yoktur. Suııtarlık Sultançayırı Ali 
otla HtlHJİ• (446) 
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r BİKAYB 
L--------------------------- lngllizceden ı 

HıRSIZ KiM? 
DUnkU Kıamın Huliaaım 
Re111am Henıon, tabloların ı ıokak 
köıesiode teıhir edip 1atmaktadır. 
Bir aralık birkaç tek içmek için 
meyhaneye kadar gitmiı, resimler 
ıahipsiz kalmışhr. Bu sırada Dippy 
lımind• bir 1ankeııiol bir madamın 
oantaııoı aimp kaçmıı, polisin gö
ıünden kurtularak ıahipsiz tablo
ların yanına oturmuıtur. 
Y ankesioiyi kaçıran poliı, o kızıın
lıltla Dippy'nin yanına gelerek ar• 
tık orada durmam&11nı, tablolarını 
alıp gitmeıılnl eöylemiı, Dippy'de 
rHimleri omuzlıyarak yola koyul· 
duğu bJr 11rada re11am Heoıon 
çıkagelmiıtır. Hinıon: 
- "Bu adam hınızdır 1,, demekte 
l1e de Dlppy gayet tabit biı ıekll
de itiraz itmektedir. 
- Ben onları çalmadım. Sen 

bana onları eve götU.ımeml ten• 
bih etmemiı mi idin? Dedi. 

Henson taıırdıl 
- Ne? Ben mi sana tenblh 

eltim? Diye ıordu. 
Polis memuru yine mlldaha• 

le etti: 

- Anlatıldı, dedi. Haydi ba• 
kalım, ikiniz de polis merkezine 
geliniz de kozunuzu orada pay• 
laşınız. 

Dippy'nin ödü patlamııtı. Şar 
kın bir halde: 

- Durunuz, poliı efendi, ba-
kınız size hakikati anlatayım. 
Bizim arkadaş galiba bir iki ka• 
deh fazla yuYarlamıt olacak ki, 
bana ııuradakl meyhanede iken 
resimlerini kollamamı tonbih et• 
tiğini timdi batar:ıyamıyor. Öyle 
değil mi urkadaı? Dedi. Gözlerile 
Henıon'a yalvarıyo rdu. 

Henson, bir mliddet Dippy'ye 
baktı. Onu uzaktan uzağa tanı• 

yor, yankesici!lk yaptığını biliyor
du. Birdenbire meseleyi anlar 
gibi oldu ve elini dizine Yurarak 
•e kendi dal&1nlığına glilerekı 

- Vay canına.... Naaıl ojdu 
da unuttum. Tabii r11imlerlme 
ıöyle mukayy~t olmam rica et· 
miştlm. Fakat meyhaneden çıkıp 
ta resimleri yerin de ıöromeylnce 
şaşırmışım. Kör olaaı hafıza in· 
sana ne oyunlar oynuyor, dedi. 

Bu defa poliı memuru Dlppy• 
ye döndU: 

- O halde nlçi a reslmle!l 
alup götürUyordun? Diye aofdu. 

Dippy geniı bir nefeı aldı. 
- A... Siz söylemedlnlznil po

llı efendi? Dedi. 
Polis memuru baıını kaııdı. 

lkiainl de uzuo uzun ıüzdO. 
- Sahih, dedi. Defolun bura· 

dan da kozunuzu nere de iaterıe• 

l niz orada paylaıın, dedi ve ora• 
dan uzaklaıtı. 

Dippy bu ıefer Hensona dön• 
dül 

- TeıekkUr ederim, arkadaı, 
dedi. 

-Henaon derhal cevap verdJ. 
- Arkadaı, markadat deği• 

Um. Ne aıırdı idin ıöyle baka· 
lım, dedi. 

Dippy, madam Partonun para 
çantasını gösterdi. Hınıon hiç 
tereddüt etmeden çanta11 aldı •e 
kendi cebine iodlrdL 

Dlppy ıatkın ıatkın baka 
kalmıfh. 

- Heyi arkadaf.. O kadar 
uzun değil, Yer şu canta mı bana, 
diyo mırıldandı. 

Hen son: 
- Peki, dedi, •ereyim amma, 

ondan sonra af der mHeleyl de 
polise anlatırım hal, dedi. Dlppy, 
bu adamla baıa çıkamıyacajım 
anlayınca ajız doluıu kUfUr ed .. 
ederek. oradan uıakJaııp glttJ. 
Henson da eakl yerine avdet 
ederek tekrar reılmlerlnl duva• 
nn dibine ııraladı YI minderine 
oturdu. 

Bir mUddet sonra, Madam 
Parton, bir ktıçUk gazete mU•eııU 
Ye başka bir polla memurundan 
ibaret kUçUk bir kalabalık reaim 
ıerglsinln &nllne aeldl. KtıçUk 
müvezzii parmağlle Hensonu lıa· 
ret ederek: 

- Iıtel dedi. Çantayı çalan 
bu adam, ıuratını 16rmedlm 
amma köıeyl dönUp bu re1lmlerla 
yanı baımdakl ıu mindere çok• 
tUğllnU gôzlerlmle ı~rdUm. 

Polia memuru Heaıona bakbı 
- Oool Blılm eıkl ahbap 

Henson lmlf... Seni çoktanberl 
görmemlıtim. Nerelerdcıln baka• 
hm? Dedi. 

Madam Parton ıaburauılanı• 
yordu. Henıooa dlSndD •• hlcf. 
detli hiddetli: 

- Para çantam ıendeml? Sen• 
de i1e çıkar bakalım. Sokaklarda 
daha fazla ıllrUomlye vaktim yok, 
diye bağırdı. 

Henıoo, para çantasını sıörme• 
dlğlni, haftalarca hiçbir para çan• 
tasının yüzllnU aörmedljinl, hatta 
bir para çant&1ının ne olduğunu 
unuttuğunu ıOylemlye, böyle bir 
haberi lnkAr etmlye baıladı. Pollı 
memuru sıUIDmaedl. Tam bekle
diği fırıat gelmlıtia 

- Haydi bakalım Henson. 
Kalk merkeze gidelim de OıtUnO 
bir arasınlar ••• Ejer çanta Uılllnde ' 
bulunursa il ... ................................................................................ -....... ·-······ .. ·-····················· 

. . .. . . , . ., 

Sümer Bank , 

Genel Direktörlüğünden: 
Bu sene Bankamız nam ve hesabına 

tahsil için ecnebi memleketlere gönderilecek 
talebenin seçim lıntihanları görülen lüzum 
üzerine talik edilmiştir. 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitiisü Rektörlüğünden: 

25 E~·IUI 935 tarlhindeo 31 Mart 936 ıonuna kadar Ankara 
Ytıksek Ziraat EnstltUsUnlln 375 • 425 talebesi l.e 100 • 120 mili• 
tahdemininln sabah öğle ve akıam yemeklerinin 20 Eyllll 935 Cu· 
ma gOnD saat 15 de F"Harlıkla ihalesi icra ed.leceğl ı~ den taliplerin 
izahat ve ıartnamealnl parasız almak Uzere Enıtltü idare MUdOr· 
IU~tıne ve pazarlığa lıt;rak •decolderin ihaleden bir saat evveline 
kadar 4056 teminatlarını EnıtltU veznesine yatırarak alacakları 
makbur.la birlikte ldare ye ihale Komlayonuna mDracaat• 
Jarı. "2461" ••5328,, 
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·ndu Köşelerinden 
Ti z a 

~-m> Yazıı.n r z. Ş. ..ı.ııı• .. -----•• Her hakkı mahfusduı ~-d' 

Abdülhamide Sunulan Arize, Onu Ev-
ham an Evhama Sokmağa Kafi Gelmişti 

Fehim Paşa, eğlencesinin 
·muvnkknten olsun-bozu~ma~mdan 
6fkeU bir halde gelmif, elindeki 
• hipopotam derisinden tnzyik ile 
yapılmış altın saplı bas~onu gös· 
tererek: 

- UJ n SUreyya, eğu beni 
soçmn apan bir ey için l erim· 
den kaldırdınsa, vallahi kemikle• 
rini kırarım. 

Demişti. Fakat Sfreyyıt, bu 
tehdid hiç ehemmiyet vermemi~; 
ellerini birbirine sürterek bllyUk 
bir ıevinç fç:nde covap verm:şti: 

- Pnşam, enfea bir iş çıktı; 
enfes.. Hatta ( matmazel Margı· 
rlt)ten dab enf eL 

- H nt_ Nerede?. Aşağıya 

mı bıraktm? Niçin beraber getir· 
medln ?. 

- Kimi?. 
- Karıya 
- Paşam, ben sana karıdan 

değil, işten b hsediyorum. 
- E u)an, Margırltt ne ka

rıştırıyorsun? 
- İşin nefaseti hakkında sana 

bir fikir verebilmek için. 
- Hny Allah bel!nı ~enin 

ben de kadın dalaveresi zannettim. 
H di ne söyliyeceks n çabuk söyle, 

Süreyya, cebindeki kağıtları 
çıkarmıı, sarhoş Mihalln t reli• 
rneaini okumıya baılamıştı. FebJm 
Paşa, bunu dinledikten 60nra 
derin derin SUreyyanın yllzüno 
bakmıt: 

- Ulan SUreyya, ılmdl ne 
yapaLm sana ?.. Bunun için mi 
benim rahabau bozdun ?.. Daha 
ortada fol yok, yumurta yok. 
N diye, bu lıe burnumuıu o
kalım? 

Hem fol var, hem de yumurta 
var. Hele burnumuzu bu lıe sok
mak için de o kadnr mühim bir 
sebep ~mevcut ki. •• 

- Ne? .. 
- Bunlar bur ya niçin 1rell· 

yorlar, blllyor musunuz? .. 
- Niç'n gc.iyorlar ? .. 
- Şehzade Salihattln Efen• 

dlyl kaçınp Rusyaya götürmek 
için. 

Fehim Paıa, sarsıldı. Ka.ılarım 
,attı : 

- Sahi mi '1 •• 
Yok camm. 

- O halde? •• 

- Sen, hadi gft zevkine bak. 
Ben şimdi jur:ııalı hazırlanın. Fa· 
kat bu jurn im y rm aab b er
kenden zatııabaneye takdimi 
lazımdır. Eğer geç kalırsak; bu 
dolgun ip b ~ka açıkg~zlere kap
hrirız. 

- Snreyya, dikkat et. Baıı· 
nııza bir i çıkanrız. 

- Merak etıne, Papm. Sen, 
aadece jurnalı v.a.ktiade .ıönder. 

- UJnn, Siireyya 1.. Amma, 
ltoğlu it lmi§&İn ha.. lıte ıinl 
ılııekten davul tokmağı çıkarmak 
buna derler. 

- Ne l apnrsın, Pa§ftm. Ge· 
çim dlinya&ı. S yei ş .hanede, ıiıin 
ı yen'zde geçi ı"p gic ctığiz. 

- GeJ bir şampanya Jç. 
- Ziyade o:su:r:ı, Patsam. Ha-

di g;t te, benim yerime sen iç, 
Amma Ustüne, b:r şeftali mezesi 
a.rnayı dn unutmı. 

* Kohvecibaşı AH Bey, AbdU!· 
ham:din' odauaa girmi~; elindeki 
kahvo tepaiı"ni küçük bir IAke 

1 mnssnın UslUne koyduktan aonra 
geri geri çekilip gitmiıtl. Tepsi· 
n·n fuıtünde, ağzı kapaklı ve b • 
noz saplı büyücek bir c ıv ile 
iki tane boı ve düz beyaz kah· 
e finccm vardı. 

Abdlilhamit, bir algara yaktı. 
Cezvenin ı:ıapmdan tutarak kah• 
veyi nğır ağır fincanın birin 
boşa:ttı. Arkn arkaya u~ yotum 
!dı. Sonra birnz evvel takdim 

cc ilen bir urfı, caketinin yan 
cebinden çıkcrdı. Açb. içinden 
çıkan kağıdı okumıya başladı. 

Zati kd • si hazreti mUIQkAn y 
Arizcl memliikanomdir; 
H k nı snbık merhum Murat 

Efendinin tar fdarJarmd n bazı· 
Iarmın, Rusya ve Kafkasyadokl 
abalil iliilamlye lle muhabere ede· 
rek bir c mi )'eti fesadlye teşkil 
ettikleri bab r alınmaaı Uzerine 
bu bapda sureti mnbııuaada tah· 
kikata glrivilmiş ve bu cemiyeti· 
fesadiyenin maksadı tamamen 
tezahUr etmf§tlr. lıbu cemiyeti fe· 

sodfyeye, b"nat Rus çan dahi dahlJ 
olup makıatl n İi merhum Mu• 
rat Efendinin mnhtumu ıelııado 
SalAhaddiıı Efeudiyi bir takrip ile 
lstanbuldan kaçırmak ve Kafkaı· 
yaya götürerek orada muYakkaten 
bir padiıahlık kurmak ve ıonra 
Ruaya Ye Hindistandaki lallm 
uleması tarafından çıkarılacak bir 
fetva llo z.atl ~ahanelerinl • bOda 
göstermesin· saltanattan hal'edip 
SnlAhaddln Efendlyl tahta çıkar· 

kt n ibarettir. 
Rus Çarının riyaseti altında 

içtima eden bu cemiyeti feaadf ye, 
ivbu kararın tatblkına da mtlte· 
crısir olup yakın vakitte btanbuln 
prens ve prens s 11 mı altında 

bau kesnnı gönderecekleri mev• 
. ıukan istihbar edilmtıtir. 

Ancak nefsi mlllnkaney• olan 
aadakat ve ubudiyeUm hnıcbile 
birçok ledaldirlıldar neticesinde 
elde edilen bu malümabn Rusya 

. sefarethnnesine aktıile neticenin 
maküı bir tekil almaıı ihtimaline 
mebni bu husuata fevkalAde Sn· 
künet Ye ketnmiyet ıöıterllmeılnl 
Ye bu suretle de mntecastr~erin 
cllrmüme but halinde e1e geç.trll
mes "nl mlngayrlhaddin tavııyeye 
cür'etyap olup bu baptaldtabkikata 
büyü~ bir dikkat we ehemmiyetle 
de-Yam o1unduğu baıbessadAka arz 
olunur. Olbapla ve her halde 
emrU ferman ve lutfu ihsan, pa• 
dl ahı J.İf &D ef endimlz hazreUerl· 
nindir. 

Abdi memlılklerl 

AbcUlhamldiu rengi, sapan 
keıilmlşti. Bu evhamlı hUkümda
rın bir anda •erdiği bWdım 
bu jurnalın lehinde idi. Bu da: 
sehep6lz değildi. Demek ki dUn, 
Rusya sefirinln ( Çar ) namına 
vukubulan ricası, böJlo haioane 
bir maksada mebni idi. • 

AbdOlhamit, birinci fincandııJkl 
knh\•eyı içmiş, bitirmişti. ŞimdJ, 
yavaı yavaş ikinci bcı fincanı da 
dolduruyor, kendi kendine ıu 
auali aor..uyorda: 

- Haydi, Prenses Nadya ile 
kocasının lstanbula geldiğini 
bizim ınçıkgözlcr duydular da böy· 
le b"r şey uydurmıyn kalkııtılar, 
diye im. H lbuki nereden duyabi
lirler. Dün, ıefir i:o mlllAkatımız 
es ı •ında, 7ao.ımuda kimse 
yoktu. 

... 

•• 
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Tren Faciası Nasıl Oldu ? .. 
Oe Zavallı ar Fac~& Es a-

V d ·uyuyor r 1 
lımit, 1 O ( Sur ti m hsusada 

giden muhabirimizden ) - Arifl
yedeki tron facıas:nın manzarası 
şu santa lrndnr el' an değlımemiş 
bir vaıiyett dlr. Biriblrlne g çmlş, 
karmakarı,ık v dernlmlı vagon· 
Iar ile dcmiryo!u kenarı bir ha.-a• 
beye dönmüıtttr. Burada yaptığım 
tahkikat neticesinde on doğru 
olarak edinebildiğim maUimatı 
bildiriyorum: 

Evvelki gece aaat 22,40 do 
Haydarpaıadan kalkan katar 
hmlti geçtikten ıonra sabah soat 
5, 18 do Arifiye istasyonuna gel· 
mi v m ktnlııt Selahaddin 
semafora (makalii i retioe) baka· 
rak ilerilemişllr. 

F aknt f ata rona biraz daha 
yakla§ılınca Seliihaddln birden
bire yanlış yola gif\diğiol g~rmU9, 
bütün lcuvvetile frenlcne asılarak 
treni durdurm k istemlfUr. Fakat 
me1afe çok az olduğu için katar 
hızım kesmemiş, yanhı glr~lğf 
yoldan bUtlln hıaile koprak Ari· 
ffye lıtnsyonunda yUklD duran 

Yol açıldıktan aonra 
eıya vagonlarına mtıthlı bir 
g6rllltn ile çarpmıştır. BJr anda, 
kulak patlatıcı bir seslı, 
göz açıp kapayıncaya kadar 
~ukua gelen bu fada da 
lokomotifin arkaaınd bulunan iki 
tahta Y gon paramparça olınuı, 
ve hattan fırlayarak k narda dev· 
rilmiı Y yaomiya baflamııtır. 

Etraftan yetişenler ateşi dftr• 
hal ıöndfirmUıler, parçalanmıo 
•ngonlnrın arasınden gelen iniltl· 
lere doğru ko§mut!ardır. Ankaz 
içinde eYvelli vllcutları tamamen 
hurdehaş olmuf, ancak bqlar' 
ıağlam kf<lmıf, mosmor bir 'Yazl· 
yette iki ldıi bulunmuflOJ'. Yapı· 
lan muayene neticesinde bunların 
facia :ininde uykuda oldukları 
anlaıı1mıştır. Bavullannda kıı· 
rılarının v• çocuklarmın remmlerl 
çıkan bu iki kazazedenin 
hıimlerl Ahmet Te Şakirdir. Yine 
enkaz arasında 9eftren Südl ağır, 
birkaç yolcu da hafif yaralı ola· 
rak bulunmuştur. Bu ırada An-
kara ekıpresl Arifiycye gelmiı, 
ekspreste bulunan bir eczacı 
tarafından yaralıların Jlk tedavi· 
leri yapılmış, bir taraftan da 
Adapaı:an Müddeiumumiliğine 
kaıa haber vcrilm;ş, lzmitten 
imdat treni lstenmiftir. 

Sabah saat 7,5 de ilk aorguıu 
yapılan lstaıyon hareket memuru 
Azmi Ue makinist Selahattfn ka· 
b bati birbMerlae atmaya batla· 
rnışlar, ifadesi alınllll 9eftren 
SUdi, katar lltaayona g;rerken 
aemaforun açık olduğunu ve 
facia mes'oliyelinlo hareket me• 
murunda olduğuna ı6yleıııiştlr. 
Yapılan yeni bir araşhrmada 
ltatann etyo vagonlarına bindir
diği strnda makasın aınl halta 
çevrildiği ve kazaya da bu hare· 
ke la bebly t verdiği anlaşıf. 
mı§tır. 

Mnddelumuml ıorgudan ıonra 
parçalanan vagonları katarın 
diğer laamından ayırmıı, Ankara 
ekspu aine yol •ererek yaralılar
dan ıblr kısmım Ada pazarına, 
aj&r raraL ,.ftruJ da Ha,Jdar~ 

.. Arl~lye faciasından sonra istasyona bir bakış 
faya gondermııtlr. mlryoiları Haydarpaıa iş'e :mı 

Kaza hakkında ıeftrenle lco- mOfettişliğinden: 
nuıtum. Çok mntebeyyfç ve mtı- Buglln 68 numaralı yük katarı 
teessfrdl. Bana dedi ~ ArifJye istaayonuna gideceği sıra• 

b 
~-- Keş1ke bedn olıeycilm de da yanlıılıklo serbest olmıyao 

u •BlB o mauy ı. Amma, ne 
yapalım ki, oldu. Hata maknlstte yola alınarak dolu vagonlar yeri• 
değildir. Biz istasyona girerken ne glrm·ş ve bu yüzden bir fur-
ıcmefor nçık bulunuyordu.,, gon ve bir kömllr vagonu devril• 

işletme MUfettlşllilnln miştır. 
Raporu Üç haf.f yaralı vardır. iki klşl 

lstanbul. 9 (A.A.) - D. De- ölmüştur. 

Türk Anonim Elektrik Şir~etinden 

Hal a ilin 
Anadolu ciheti ile BUylikada ve Heybeliada elektriği hakkında 

Htıkfimetle Tilrk Anonim Elektrik Şirketi arasında aktedilen 23 
Nisan 1931 tarihli mukavelename, yukarda ıözU geçen haveliyo 
aydınlatma ve ev ihtiyaçları için verilen elektriğin fiatını 50,uOO 
liralık bir meblağ toplanıncaya kadar, lstanbul tarifedne nlsbetle 
yllzde 5 arttırmasına Elektrik Şirketini mezun kılmıştı. 

Bu fart pmdi yerine getirilmiş olduğundan bundan ıonra Ana• 
dolu ciheU ile Büyükado •o Heybeliada elektrik ıarfiyabna Rumeli 
dhotlndeki flatlar tatbik edil cektir ki bu da, aydınlatma fiatının 
kilovat saat haşana aşağı yukarı 0,75 kuruş lnmelinl temin 
edecektir. 

~--------------------------~----------~-----ı 

Iatanbul 3 üncü icra Memurluğundan: 

Emn"yet andığına 
950 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevril· 
meslne karar verilen ve tamamına ( 3600 ) lira kıymet takdir 
edilen Kadıköy' de Caferağa mahallesinde Bahariye Sakız sokağın· 
da eaKi 35 m. yeni 28 numaralarla murakkam maabahçe ev tamamı 

açık arttırmaya vaıedilmiıtir. Arttırma peşindir. Arttırmaya fıtirak 
edecek mUştorilerin kıymeti muhammenenin % 7,S nisbetlnde pey 
akçesi Toya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap 
eder. Müterakim verg~ tanzifat, tenYiriye ve val«f borçları borçluya 
aittir. Arttırma ıartnamesl 25/9/935 tarlhl:ıe müsad;f Çarıamba 
gUnll dairede mahalli mahsuauna talik edilecektir. Birinci arttır .. 
maıı IOfll0/935 tarihine mU adif Pazarl~sl gilnll dairemizde 11aat 
14 ten 16 · ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıy• 
meli muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstto bırakılır. 

Akıl takdirde son artbramn taabbüdU baki kalmak üzere arttırma 
on beş gün dalıa temdit edilerek 25/10/tJ35 tarihine mUsadit 
Cuma gilnll saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticesinde en çok arttıramn üstünde bırakılacaktır. 
20J4 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddeline tevfi. 
kan hakları tapu &icillerile 5abit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer 
alAkadaranın Ye irt;fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz :ve maı.ır;fe dair olan iddialarmı ilan ta lh"YJden itibaren 
20 glin zarfında evrakı mllsbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Akai takd,rde hakları tapu aicil!erile sab:t olmıyaı lar 
aatış bedelinin paylaşmaıından hariç kalırlar. Daha fada malfımat 
almak isteyenlerin 34/2223 numaralı dosyada mevcut evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görllp anlayacaklan 
ilin olunur. (5426) 
---------------------~--------·--··-

Gümrük Muhafaz Genel Ko utan.ığı 

om·syonunda. : İstanbul Satınalm a 
1 - T &ınlanmış parası 6000 lira olan açık deniz rr.otörlerin 24 

tane &ilindir baılığı 23/9/935 tarihinde saat 15 de kapalı zarfla 
ekslltmeai yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız veriHr. 
3 - lstekıiier Muvakkat teminat olan 450 liralık •czne makbuzu 

-ı.veya teminat mektuplarile birlikte saat l4 de Komis. ona 
"'YermeJeri ''53J2,. 
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Boş ve aldatıcı vaadler .•• 
Milyonlarla lzdivaclar .. . Zarafetsiz mucızeler ... yok. 
Glbbs: size, güzellik vasıtasile saadetı temin eder. 
G ı b b s; yalnız tabii ı>arfömlerıe istihzar edilen 
GOzelllk Kremi ve Güzellik Pudrası 
sayesinde gUzelliğinlzt tamamlar ve yaş ilerleme• 
sinden mUtevellid halAta karşı vikaye imkflnını verir: 
Uzun senelerin semeresi olan Glbbs gUzellll< 
Kremi, cildi besler ve gançleştlrlr. Emsalsiz 
bir yapışma hassasına malik oıan Glbbs güzellik 
Pudrası da yeni bir cazibe ve tazelik verir. 

K~EM 

---------•Yarın akıam -----------. 

Harbiyda B E L V U Bahçesinde 

Kement N E C A T J Tokyayın 
on aeklzlacl ıan'at yaldönUmll kutlulanacaktır. · 
Programı yarınki ıaıetelerde okuyunuz. 

Tel. 39091 

MAZON MEYVA TUZU 
Sabahları aç karnına bir kahYe 

Jraııiı alındıkta 

SON POSTA E1lill 10 

Nlt•ntaıında ı Tramv•J ve ıak•Jık c•ddelerhlde 

iv Ani Şişli Terakki Lisesi 1aüNoüz1 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

57 yal; ISnce SelAnilde kurulup 1919 da Iıtanbula taıınmıt Tlh'klyenfn en eıkl ISzel okuludur. 

R••mt Lls11lt11't1 maad•letl "" daram fiti tatamun"an düzglnlülil maarlj~ •aptanmııtır. 
# 

Kız ve erkekler için : yanyana Ye ıentı bahçeli iki binada ayrı yatı dalrelerl Yardır. 

Fransızca Almanca, lngillıce kurlarına dokuz yaııgdan baılıyarak her talebe girebilir.. Yabancı 
dil ISiretmeğe ve hor bakımdan talebealnl iyi yetiıtirmeğe önem verdiği için ıınaflarana çok talebe 

LiSE hergün 1aat 10 - 17 arasında açıkbr. Kayat itlerine Pazartesi • Çar9amba • 
Cuma ıDnlerl bakılır. Telefon: 42517 

~YAKINDA ~ 

italyada 
Bir Habeş 
Delikanlısı 

e 
PORTRELER 

NAZIM 
HİKMET 

Hayatın nefesi 
Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtlrir. 

iKTIDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLICINI 
rfderlr, 1aıamak neıeıini iadı eder. 
Ecsanelerde bulunur. lıtaobulda 
ff 1atı lSO kuruı. Tafıilit için Oalata 

Poıta kutuıu 1255 

·Kuvvetlilere -Sıhhat 
OUINIUM LABARRAQUE.ın 

• yemekten sonra bir tlk8r 
: kadehi miktarında iıtimall • 
~ kısa bir zaman zarfında 
: en kansız hastalar kuvvet· -= terini lktisab ederler 
: Onun tçın zayıf oıanıar. 

i;t hastalıktan veya fazla ça· = lı•m1ktan kuvvetsiz dOf mO• =--= olanlar. peJc seri ne,vO nO· = 
=. •ma hesabile yorulmu• genç· = - -- ler .. kansıi genç kızlar ve = 

rihtiyartar~ _ 
·Tıp takültesı takdirnamesini haiz : c ,l 

e e . 
.uınıum 
altırt•qUc 

şaraDı aımalldırıar: 

BDtOn Eczanelerde ehven 
fiatla satılır. 

Karaciğer, Mide, Bağirsak, Taş, Kum va Şeker haıtahklarına 

TUZLA iÇMELERi 
Ye oteline herglln KlSprllden 6,30 - 7,35 • 8,20 • 9,45 • 11 • 
13, 15 • 15, 10 da Haydarpaıaya ılden vapurların trenleri 

menbalara kadar herglln giderler. 

H.e~ QÜn şa.h~ \ o\d.1Jğumz ~Qd isel~,-,d.en b\P\ ı 
• 

_Beyhude İırar ctmcyan. 

laim Ye markuuaa 
itlkkat 

KABIZLIGI DEF'EDER ~------"' 

Ben bütün Tiirk.İy,cnlrİ 
kullandıi• AIUSIN Trcat 

5abununclan 'bas\a Sabu 
is+cm«uı ... ,__ ___ __, Yemeklerden bir Hat ıonra alındıkta ~ Galata' da 

HAZiMSiZLiOI MiDE EKŞiLiK Leylt, Nehari - Kız, Erkek 

ve yanmaların: ıfderfr. Ağızdaki S E N j O R J 
tatııdık ve kokuyu izale eder. 

Fasla bir yemek ve içme- AYuıturya mektepleri 
den ıonra hiısedilen yor- Kayıt muamele1lot başlamıwtır. Her 
ıuoluk n titkinliii hafifle- ıtın eaat ( 9-12) .,. ( 3-6) ya kadar 
tir. M A Z O N taıunun mUraoaat olunma11. Tel: 42095 
teairindıa memnun kal- ._ ___________ • 
mıyanlar şi111i aoık da olıa
Hahoekapıda lt Bankaıı ar
kuı•da 12 No. lu MAZON 
BO'ITON eosa depoıuoa iadı 
ederek bıdıliui ıerl alabilirler. 

-, 
Kola1lak olmak her• 
perakende 85 kur•t• 
Htılaa tlteler plf•• __ 

••1• çıkanlmıtbr. . --..a..;;--.· -

LeyU Ye Nehari 

Boğaziçi Lise,eri 
Eıkl FEYZIATt llıHI 

Botazlçlnde ı Arnav•tkByUnde ı Çifte Saraylarda 
Kıı ve erkekler loin a1n böllklırdı kurulmuı, ana ııoıfa, ilk k11mı, orta 
okul .,. llH ııntflarını bul ulunl blı mlie1111ıdlr. 
Yıllardanberl kazanclıp muyaffaldyetle tanınmıı olan mektep 
kayıtlara baılamıftır. Kayat lçba her,Un ıaat ondan on altıya 
kadar mektep ylSaetimlne baı Yurulablllr. Iateyenlere mektep 

.. ---~ tarlfnamell ıönderiUr. Telefon ı 36.210 ____ ,,, 

Son Poıta Matbauı 
fj....,.. ...... 1 :rolıılt 

.......... ı A, Dn., S. ........ LM 

Tarsus Amerlcan College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Teclrl•t 1 Blrlacl Teplnde H"8r. 
Tam dlnell llae oldufu K!ltGr bakaalıtıaca ta•dlk edU•lftlr. 

Tlrkçe, laglllsee, Fun111ea okunur. Ticaret de11lerl •ardu. 
Leyll acret 220 llre, nehari Ucret 40 llrad1r. 

Fazla malOmat için dlrekt8rllğe mlraeaat. 
.. ___ _. Kayıt muamele•I J•pılmaktad1r. 

Nltantaıında 

Geceli, gUndUzlU 
Kız, Erkek 1Ş1 K "Fe;iye,, LiSESi 

KARYOLA MOBl.LYA Tlrldyenln en eıkl huıuıl liıeıldlr. Ana, ilk, Orta ve LIH kııımlan, edebiyat fen blSlllklerl Yudu. 
, •e nın :ı Y eUıtlrdlil taJebelerlnln muyaffaklyetl ve yllkaek bir talim heyetine mallkf1etUe HYlnç duyan 

l
l Hffe• ucuıuoa hem flHllDI almak için lıtaabul Rııapa1a 1oku1unda 66 No. mo...... bir eanebl liaanı ejTetmek için esaılı tedbirler almııttr. Talebe ka1clına deYam 

A s R 1 M o B 1 L y A maaazaıım ziyaret ediniz. --- edilmıktedlr. Herglln mllracaat edilebilir. Mektep . tarlfnımeıl lıteylnlz. Telefoa 1 44039 --
~----~ AHMET FEVZi Tel. 23407 - -------___,..-------------------

lstanbu) Kültür Direktörlüğünden : 
Petrol Nizam 

SAÇLARI 
Bealer • Kut'Yetlendirlr -

Döklllmeainl keser uzatır. 

Petrol Nizam 
T ecrtlbe edflmlt en İyi ıaç lllcıdar. 

Cinai EHafa Mlktan Tahmin Muvakkat teminat ihale ıDnD 
bedeli akçaıı 
L Ku. L. K. 

Odun Rumeli me111L 172 Ç. 4 l 2 80 30 06 ıS/9/935 
Manıal k&mlrD. SinekJt veya Çerk11 k8yD. 3200 K. 1 12 8 40 ,, 
Kok k8mtlrD Dol•abahçe Gaıhanıal. 22 T. 440 33 ,, 

lıtanbul Ktltllphanelerlnla rakacak ihtiyacı açık ekılltmeye konulmuıtur. Iıteklllerln ıartnameyl 
ı&rmek illere berfla Klltlr Dlrekt6rlltl MubaMbe Kalemine, ekılltmeye ılrmek lateyenlerla de ihale 
.... Rat 15 de Tleuıt Oduandan alacaktan belıe Uı lataabul Villyetl Muhuıbe Mlalrllltlade 
topl••acak olaa KomllJoaa bat•urmalara illa olunur. 0 5'14.. 

1 


