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italya Harp- Gemileri 
Yunao Lim_anlarında Ne Arıyorlardı ? 
Yuna Hükômet·· İtalyayı 1 

P otesto Etti! 
Süvari Diyor Ki: "Fırtına Yüzünden 
· Yunan Limanına Sığındım ,, 

[Atinadan Aldığımız En Ye;i Haberler Altıncı Saytad.8] 
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Bu .alt•h Y•ılllclgd•ft h•11•l•11•11 .t•hra111a11 t••g•r•cll•rlmla . 

Tayyarelerimiz 
Bu Sabah Türkiye Hava: 

Turuna Başladı· 
Ankaradan Kalkan Filo Buraya Geldi 

ı ı Buradan Havala 
. nan Filo Da 
j lzmire Gitti 

Bu sabah saat altıdan itibaren 
Süel tayyarelerimiz tarafından mem• 
leketimiıdo Jlk defa olarak Tür
kiye turuna batlanmııhr. 

Kahraman tayyarelerimiz tna• 
fından baıarılacak ve nç glln ıD· 
recek olan bu tura, muhte~lf kol· 
lardan baılanmııtır. Her filo beı 

( Dnasrıı 6 ın'cı 1Dzde ) ......................................... -......... ._ ..... . 
Hükumet 

Akdeniz Kıyıların.., 
daki Nüfusu 
Çoğaltacak 

Ankara, 11 ( Özel ) - Çok 
menuk olarak öğrendiiimize 
ıöre, Trakya mıntakuı 1da oldutu 
ıibl Akdeniz sahilleri için de bir 
iıkin planı hazırlanacakhr. Yakın 
tarihlerde F ethlye, Ka,, Antalya, 
Kurkurtili, AIAiye, Silifke çevre· 
ıind• 3,5 m:lyon nlifuı barınır• 
ken, buiUn burada insan sayısı· 
nm bu miktarın onda birine ka· 
dar dUı meal, oUfuı tekaıUftı çok 
ıereklf olan bu mmtakada tam 

( Onama 10 u11cu 71a4e ) 
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r=-
Uçmaıa hazırlık 

Mükafallı 
Hikô._qeler 

Başladı 
"&on Posta., bugündea itiba
ren bir eeri milııabaJcah hikaye 
neşrine başlıyor. 
Bu hikô.yeltr beheri 3, 4 giin sür
mek üıere U taoıdir. Hır lıika· 
ytaiu ıonuoda o hık&yeoİQ netioe
ıini kari tahmlD edip yaıaoak .,.. 
12 ıini birden adrea ile birlikte 
bize yolhyacakt1r. Hikayelerin oe
tiotleri, 12 inciıi bittikten ~lr 
hafta ~ıonra neıredilecek ve tah· 
mlnlerinde eu çok i1abet edenlere 
birer btdlye verilecektir. Bu htdl· 
yel.-r ıu ıııretle takdim edllect_ktlrı 
Blrlnclyeı Bir gümüı kol 1aıti. 
lklnclre ı ,. ,, cep ıaati 
( L:adınıa çantası ). 
OçUncUye: Bir fotoğraf makfaui 
Onuncuya kadar birer maıa 1aati 
onuocudao 20 inciye kadar birer 
mllrekkepli kalem, 20 noldtn 
ıonrakiltıre muhtelif küçük hedl· 
yeler ... 

ilk Hiklye . 
BugUn 10 uncu Sartada 

Biz mıııt mıırl ugurlc•rı, ıu gördülürtfz koca ubze hall11d• Hi•hl•r• 
k•dar fıkır fıkır k•gnaıan cllıeç bir ltagat v•rllır. 

Gece Yaşayan /stanbul : 1 

Sebze Halinde Yüzlerce 
• 

insan Ayakta ... 
Biz uyurken, onlar gece uykusuna 
hasret, meyva ve sebze küfelerinin 
peşinde hayat ve kazanç arıyorlar 

KerHtecilerde iece yarııı ..• 
Saat 24. S.bıe halindeki elma 
küfelerinin Ye sabahcı eınaf kah· 
yesindekl mermer maaaların Uzer• 
lerlnde uyuyan hamallar, eıneylp 
gerinerek doğruluyorlar: ÇUnkU 
sebze ıetlren ille yelkenliyi çeken 
çatananın gUrDltUıO duyuluyor. 

Sebze halinin pehlivan yapılı 
hamılbaıısı anlatıyor: 

- Halde tam yUzelli hamal 
vardır. Bu hamalların altmıı tanesi 
sebıelerl, 1111iye kalanları meyva• 
)ara taıırlar. 

Yazan: Naci Sadullah 
Buraya 24 saatte Yaaatr 7500 

kap aebze ve meyya gelir . 
Ve 150 hamal, 7500 kabın 

nakli için 150 lira alırlar. 
Bu hesapca, kapların beheri, 

yelkenlilerden halin içindeki yer• 
Jerine kadar çok az bir para ile 
taşınıyor demektir. 

Halbuki meseli gUmrUk ha• 
maUara, ayna meaafeye bir ufak 
Yallı götürmek için bu paranın , 
yUz elli, iki yUz miılini alırlar. 

Fakat buradaki hamalların 
( Denmı 9 uncu yilzde ) 

Altın Fışkıran Memleket: 

HABEŞiSTAN 
Bu, Bin Bir Esrar Ülkesini 

Size T anılıyoruz 

[~lıeHlıell• 61n 6ir Hr•r toııg•rt Ha6•ıl.t•11da 6ögl• lcögl•r '" tJ•rdır 
Habeılıtan denilen ülkenin nuıl bir yer olduğun~ hepiniz merak edi· 

yonunuı. Yeni bir dünya harbine Hbıhiyet vermt1ı muhtemel bulunan 
bu ülkede kimler yatar, hayat naııldır? Habeılerin adetleri nelerdir! Hu 
eararengiı mtmlektti, ıiıe, ora11nı baıtan baıa dola9mıı bir yabaooınıD 
notlarile iU satırlarda bugüodeıa ltibareı:ı tanıtıyoruzı 

- 1 - eden plAtin bülgesine vardım. 

Adisababaga Doğru Buralarda bau maden . cıvherlerl 
ar. ştırmağa memur edılmlştim. 

Hartum'dan mavi Nili,yukrı.ya. Bu yazifeml bitirmlı olduğum• 
Habıiıtana doiru takip etmiıtı m. dan, ş imdi, birkaç yUz mit ötede 
Habeıiıtaa ya1laaında kıt kat bulunan Hab.tıiıtanın paytahta 
tırmanarak, nihayet, lmperalorlar Adiaababaya kadar aeyabaı etDM• 
lmparatorua11n Olkealnln batı ta· ie karar nrmiılim. 
rafıDdald mllateha11Aa teaadüf (Devamı 8 iuci yüıde ) 
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(Halkın Sesi) [ Oftnlin Tarlhl) 

Niçüı f :!.alc Bir iki 
/şterşbt& ? 

Farika,., Akt. 80kllk .3 .._ 
bakkaU,. eahlM ..Ce•al: 

- Bu •uaU ıormaaız için evveJl 
çok JBfamak l•teClifl•f btı....ia 

lbım. Halbuki btn, llaiç de, bLmia 
ettiğini• gibi ço1c ya .. ıaak ıarmauaiia 
değilim. Bence laun bir yola, -çok 
1itmek için detil, lyl, laof, rDıel 
f•yler g8rmek için çıkar. Adına 

limür deailen pla ~mıy• .mecl»ur 
kalanların maka~ tl•ı, •t.dikleri .,. 
temelllrilerl • .,.,,.... Oo'ların 

hayvan beyinli o!mayanları da, çok 
yafamaktan z:yade çolı görmek 
late.rler. 

H ttl, *ıör..-., aalamak, .. u.ek 
arnluuaı da7urabllmek ~lla, 

hayati rını h'lüik•.Y• ko7•a'kt.a11 ile 
kaçmmıyan1ar p'ktur. IBa da, ,.'le 
g6rmek ıiate;real•~ çok :r•ıamak 
lıteyenltıYden ıpk ol4haj'uau lapata 
kif idJr •BDll'Jm ! 

ir 
&enka,,, Fınaca mokala, n 

No.• kap llahaedcllm 
- V.aı&a'hl '"-, Zvo •ta ailM 

dOny•ya kazık ,akmak usuuada 
detWm. Fakat Ha.rayı, Konrayı 

tanımadaa ölmeyl •• Utemem. 
Kafam, uniyetlm Ye nyı•1-n• 

yıliarın kalın nasırını batlatlıklan 
•onra, diltlnemeden, aeYemeden, 
çalııamaBan ve çarpııamadan yata
mıyıı, ö!OmO tercih edecetlm .. phe
•lz:dir. 

Yani bu, yatarken ölmemek, -.e 
6ld0k tcn 10ara _yatamamak !•terim. 

Y a9arken ölenlerin, •• cenaze 
halinde 1•1•yaalnrın •az~etler:ne 
balı:a raanız, i •tetimin IHbetiai tealim• 
de ttreddUt r6•lermtuiniı.I ... 

Kumkapı1 fe• sokak 1t .... 
marah hane Tahin 

- Hayat basan lblr romana, baza• 
blr kadına, bazaa bir hlldyeye, bazan 
da 1>ir ı·ire benzer. Bu 1tibar1a, onun 
kıymeti, uualupd., la•Alttsnda de
lil, 8z'Oliltllnde Ye :rllz•llitindedir. 

lnun nuil, eyi n içil bir tıiklye-
nln .kıuaını, klStl •• tatsız .bir ıroma
aın uzunuaa ıtercih ederse, bea de 
eyi ... dertm blt &arila kıauını, 
kCStQ ye aefU bir Bmrtin uanuna t.r
clh ederim. 

Hil<lye meıburdur; yolcunun bi· 
rlal, k8y'tln blriainae, mezar taılarının 
azerindekl kitabe1erl okumut n 811· 
Jer içinde;, 6 aydan fazla yapmıı te\c 
fanlye rr.atge1memfı. Halbulrl k8y, ak 
a ııknflı 1ht yarlarla doluymut-

Rallgeldikleriaden birinden, 'ba 
merak <ettiti tewad .. tırrıaı 3treamek 
la te:•iı; 

- B:z, tdemiıler, kBtü a•~en rGn· 
Jed .Yl'I omamıı aay. r..z: O mezar 
taş!arında okudutunuz .mGddetl•r,. o 
tntla rın altlarıada 1abuuana betin 
ömilrlerini detil, l.lltBa 6mlrlHiDde 
yapdıkları balatiyer a-Bnler1 gaatuir. 

Bence ..,atm bu dotru tetlldd
•lne inanmayanlar, yaf mak lçin 1•· 
meycn, yemek için yapy.111 budala
larc. ır. 

KtıçDk Yankesici Yakalandı 
Nizamettin .aduıda bir çocuk 

KöprünUn Kıadık6y iakclesiade 
geziı.en Marinin yanma yaldaşa• 
rak ellndeld ç&otay.ı blrd..bir. 
kapmıı ve blttDn ikunellle b'9 
mı1a baş)alDlfbr. Geaç ılaaa 
bağırma• lberine ~ yaake
ıici ,:akalanmrfbr. 

Bakırköyde Çirkin j 
BiT Tecavüz 

Dört Genç Müddeiumu
nülil'e Verildi 

Sefer, Kemalettin, Bekir, Ali 
adlarında d8rt ıenç tecavtır. 
.uçlyle rakalaaarak MUddeluma
ımilije 1\'mlıDif lm!lr. · T eca.tz 
Bakırkl1 cınrmda yapılmıfbr. 
Hidin 9udur. 

Karaıt.-.U. LZullwat baba 
•e•kiinde Y• teaha lblr •ta' 
l'IU~eaiade Veli .Uda blrt.:ile 
blr !kadın ,.anyaaa e'torurlarkn 
ba dlSrt ıl'•ndn tecaYIZftne utra· 
mıflardır. Vdl, 1111ttecayfzleri 25 
lrunıt •ererek bir mttddet içla 
yulanndan ma'ldaıhr:mlya muyaf
fak olmupacla az aonra lktnd 
:bir tecarilz Jkar11aanda kalmııhr. 
Ba ylzdea pb• kaYp blyftmlt. 
dört ı•n, zorla V.ellaia .u.d .. 
•atini almıflardar. 

Mntecarizleria müakemele
rlne bugUnlerde baılanacaktar. 

Köy Okulları 4 
Seneye Çıkarıldı 

Ktiltllr Bü:anlı~ında, ilk tecl
rJaat pro,ıramlarım tetkik eden 
komiıyonun .. Yerdiif ıblr karar 
.mucibince, bu ders yılından itiba· 
ren köy okalı.n dört ıeneye 
çıkarılmııtır. 

Birçok yerlerde, tek muaJlimle 
idare oluaan hu mekteplerin, 4 
•ınıfa çıkar.almam, bur.alara yeni· 
den öA'retmen ıönderllmeslnl icap 
ettirecektir. 

Bir Motör Batb 
Sarayburao açıldanncla tltftn 

yU'klü bir mot15r devrilerek bat
m11tır. Motl5rde lohiaarlar iaare• 
ılne ait balya haliode •• mUhlm 
miktarda Wth W.nuJOrdu. 
Tiltln bafyeı..1 deme J•yıbmftır. 
Tahkikat yapa1makhldll'. 

Mem Hırsız 
Hem Kundakçı 

Ramide oturan Mohiddinln 
Abdullah •• Ali Oıman adlı iki 
JU&fm.. ftl'llllf. Saz l.irliğ'l 
:rapJDJflar n patronlar1111n J'llkara 
odada aaııdık Jçlndeld 141 lirasını 
qınııılar wı ısonra ıda •vin ea 
llst lkabna kuadali k~arak ıan
gın çıkarmıılardır. ~. yanarken 
de Abdutlah polise katarak ha· 
ber •ermfı ve itfaiye de yangını 
ıöndllrmüıtUr. PoUa tahkikat 
neüceaindo 1anzımn Abdullah 
tuanaduı pbn1dWa Hticeai .. 
nraat •• dla kcuCliiml •lddel
••u•1ffi9 •--lftlr. Sapa te'f'kif 
..&-...p. 

Yarın 
Ve 

Romen Heyeti Geldi, 
Yugoslavlar, Yunanlılar 

Bulgarlar Geliyorlar 
Balkan f .. tiYaline pecek olu 

lRom• heyeti dla .aat dokuz.da 
Prenme• Marya wapurile plaı11tir. 
Vapur Galata nhtımına )'&D&flBlft 

heyet Romaaya elç18i ye koaso
loıu ile turinı kultlp •• belediye 
llıeyetJerJ, feıtival komitesi •ve 
Romen kolonlal tarafından karp
lanmııbr. Vapur nhbma yanapr
lcen Romen Çfpn orkeatrası 
tara!ından Romen milli haYalan 
sabnmııhr. 

Heyete feıtl.,al lkomitul tara
fından bir b'llket vermlt, rthtım 
Oıerinde kar.phldı nutuklar M>y
lenaıı,tir. Gelanlerdcu ikazlar 
Galatuara)'lll Oıta'k3yddd ıube
•ln., ıerlcek1er ıde Galatasaray 
liıulae misafir edlllaiflerdir. 

Yana da Yunanhlar. Buli'adar 
ııre YagoalaYlar ıeleceklerdir. 

Ödemlften 1'•1ecelı zeybek Leyetl 
için din yol para11 ıönd.nı.ı,tir. 
Bualar da bir Ud ıh• bdar 
1releceldadlr. 

Nakil Vasıtaları Gözden 
G1'~iritdt 

Belediye kat"ada ftleyea ınakll 
v.aııtalarımn yıllık muayenelerini 
bitirmi~r. Dladen itibaren de 
deniz motörlerl ile mavna ve ıan• 
daUann yıllık muayenesine baı· 
lanılmı§tır. 

Belediye Dört Me
mur Alıyor 

Be1ediye mahaahetdae 4 ..., 
mur alınacak, bun!ara 60 •e 100 
lira maaı verilece1rtir. Bunun içln 
20 EylUlde bir mUaabaka açıl .. 
caktır. Mü.ab.bya lis. IMam
ları girebil.c.klenffr. 100 llralı'k 
memuriyetler için lfıan .bilmek 
tarttır. 

ilbay Dün Bir 
Ziyafet Verdi 

ilbay muavini RUknettU. lç.ı 
illbaybtına, I.Çlıler Bakaa'lığı tef· 
erlnde. Hidayetin de Rnknet

iinln yerine latanbul ilbay mua-
•İnlifin• atandığı din Rbayhp 
bildir il miıtlr. 

1;ba1 Mubidam, dlkı ıalqam 
Perapalasta Kocaeli Jlbayl.ına 
etanan Hlmitle, DbayJlkta mua• 
~ini olan Rüknettin ı•reflne P .. 
rapalasta bir ziyafet Hrml,ilr. 
1Bu zlyafe'tte Ur4lyın yeni mua•iD
lerile vi1Ayet erklnı da bulun
muştur. 

KDlWr Bakaaı Gellror 
Kültür Bakanı Saffet Arıbe 

rarm lstanbulda beklanJyor. Ktaa 
bir mllddet kaldıktan iOlll"a An· 
!kar.ay• dönecektir. 

Satırla 
KUltUr Bakanı Geliyor 
Da,, Kültür Ba1en11pektör erlnd•8 

Cıent Anlıaradaıı 4•hrlmi:r.e gelml_. 
tir. !Bu~n de, ~ültDr Bakanı Saffet 
Arıkan l'•lecaktlr. .. .. .. 

Olgunluk lmtlhanlart 
Llu , .• Orta okul mtzuo'arınım, 

daha ,10kHk tahıl?. devam edebilme• 
lerl IÇin açılan 'OlguDluk latihaaları• 
nı~, IEylll de•H•İn• ba,.a. baflan• 
mı ıtır •. 

... • * 
Açıkta Kalan ötretme,.. 

iare Vazife 
Muallim Mektebi mezun •J 800 

Bfretmen KUltUr Bakanlığı tarafındaa 
•ırer n~ifeye tayin edilece.klerdir. 

lf- .. • 
Köy Mektepleri için Sıra 

K111t0r direkUSrlilğil, köy okullan 
ı,ın 700 sıra yapbrmııw. . ... ... 

t(açak Et Yakalandı 
Fatihte Recep oğlu ~usufun evla• 

de arama ,ppıhnlf SS kilo kaçall 
•ıtır eti .Y•kalanmııtır. . ... . 

Çikolata HlrMzı 
ıDl9 pcıe 'l' onıopar1n1da EHt o .. 

ımlrbyuua ıbalCkal dAlr:klaına Ahmet 
eti- K-ema1 atlı ı (r:iai ıir•it •• W. 
~ ii~n• 9kolatalar ıdo!durm ... 
pbrkea yakalan•lfl:r. . . .. 

lnglllz Gazeteciler 
r ... ı.ı: o'!.arak 11.w.bllla ~en, ... 

..._. Ob•ener anetuıl direldW 
• -- .,.~ y_..ı.taaa •id .. 
eektlr. ... ... . 

AYrllp•p T•l•be 
G&tderllecek 

Dldr, tarım •• the ilıabalıf 
._......... Awa~ya •11Welif lbranf' 
...... taWl ..... k içim 10 :0niHP 
•ite mnunu sıönderilecektir. 

* « • 
Kınahadada Topra k 

Pahalandı 
Son :zamanlarda Kınahad.da ar•• 

fiatları ynksalmlttir. Bu da Adayf 
olan ratbetln artmasından Ye y•al 
eVlenn yapılmaaındao dotmuıtur. 

* • ""' EYkafte 3 Aylıklar 
EYkafa ait üç ayhk maaılar dı 

dttadea ltlbarea 'ff?ilmeyf' baılaa~ 

.. * .. 
Herlçten S.kalorp imti-

hanlarına Glrllecek 
l..iae ve orta okullarda. baka

lorya yerine olgunluk iatihanlan 
konulduktan sonra, .. dçten ba
kalcqaya pen' .U. Tadyeti t .. 
retldat uyandmmftı. Ka!tür baka ... 
bta. bu gibllerin :rla• ea • 1 g'bJ 
baka'lorya labümaa girerelt 
he• llH memnlydlal •• hem dı 
ynksek tatı.ile de-r.am :lulldcnı ka
za•YlıHleıial kararJaıhı1Dqhr. . ... .. 

IUlçllk Kibrit Kutuları 
bçak kibrit lwbıb.nnm ple 

rawlaa çekllmelli ilzeriııe (ki
retler otmuftur. Gnmılk 'e in• 
lıi81'lar l>akanhjt meseleyi tetkik 
etmektedir. 

P.az•r Ola M•••• 8. Diyor Ki ı 

' ı 

- Hauo B. t Yurdumuzdaki 17 •it- :\ - .. Aacak 
700 klfiden.. } 7 .... • 

ıhbı ,. blol oku- ~ - Umumi klltınpJaaaeleri•in •yam l ft•H• B. - Bunh.rıa nepıi de Oli; 'J ,nak 

.a.Dter, hbaırmıtf ~in...._. ,... ~ 11r.ı __ Btr '1ıııa 41a,, ~r• 
.._.,. 181D9ak ltla ....... 
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Hergün 
Yazı Çok Olduğu için 
Bugün Konamadı 

26 Eglül 
DilBagramı 

Bir Program Hazırlandı 
Türk dm araıtarma kurumu ı•nel 

lelıreterlljintlen: 
Geçen ,.ı olclutu ribl bu Jıl da 

l•niı Ye uluaal l lçlde kutlaama11 
ltaclerlmhrce J•rlade ıarllen 26 
ly)IJ 1935 dil ltayra•ı için hasarla· 
'-• pro.,am aı•tıdadır. 

1 - 26 E1Ull, blrlacl dil kurulta• 
)laaıa toplandıjı hrllatlr. KW'ultay, 
lı.aıua dil kurumu l7elerl arHıada 
~ttaaacak bir ba7ram rl•I olarak 
.... arJaıhn1m ııtır. 
Du ltl bitin aluaua ortak bir iti 
.. dut111ada•, bu bayram • l'•çl• yıllu 
oldutu .. bl • bltüa Halknlerl ile 
.. •ın •• 1a1ın l..uru•lan taraf ıadaa 
leDlt ölçlde kutlulaaacaktır. 

2 - TGrk Dili Araıtırma Kurama 
16 Eylll 1935 l'Ü•Ü racl10 Ue bltla 
'1arda bir a1ta yerecektir. Bu ayla içla 
latanbul n Ankara radyo merkezleri 
.. rleıtırllecektlr. Aytanıa banrt aaatt• 
.. nrt radyo merliezladen Hrllecjl 
'Jrıca karar1aıtırılarak blldlrllecektlr. 
O Halt• bitin HaJkn1erl dll, tarlll 
"• edebiyat ıubelerlaln lncllltil ile 
toplu olarak bulunacak H bu aylayı 
•t.Uyeclktir. 

a - Halke.Jeri, dil bayramı için 
e.cıdea hazırlanarak toplaatılar J•• 
hcaldardar. Bu toplantılarda okuna• 
'-lı tlirler, nrilecek •lylnler ltln 
lr.pıal ollrak ıu yanırı• nrlleblllr. 

A • Elden seldltl kadar öz, •ade, 
llıel, aalaıılar tUrkçe ile 1asılmıı Ye 

.. Jlenmiı ol•ak. 
8. Ko•ul.,, ı•nel olarak, Tlrk 

••ıtır Tarhtan•• Hklllflni, ıenltlltlnl 
qJlklltlal •• 8ael olarak Tlrk dlU 
11.aea clllla bir ra•daa Tlrk aluaa• 
,.. en ıenlf 81çlde birblrl1l• anlat
-.llna raradıtını, bir yandan da bl
... yeryhl kültür dillerlae kaynak 
"•uı •• Hkl Ye ana bir dil oldujuau 
llalatma1a 1araracak yolda Hçilmek. 

4 - Halkevleri toplantalarında 
~J'leaıa tiiı'ler H a3ylnlerln birer 
Opya•ı dil kurumu merllezlae 

llnderllecektlr. 
S - HallceyJerl topJaatılan, dil 

ltııarumunua radyo ile ••reeıtl aJta
''" .. ati•• ıöre, bu a1tadaa aace 
teya aoara rapılablllr. Ancak batında 
"•1a sonunda lkl•el maddede raaıh 
tldutu flbl, bu ayla dlnJenlleHktfr. 

6 - Rad10 merkesl olan rerlerd• 
~keylerl toplaatıları da rad10 ile 
"•l'llecektir. 

7 - Tlrkiyede ııkaa biti• pse
t.&,, o rln lçla dil itinin deterine, 
" Jılda alıaaa yolu• •• aalmlzdekl 
hlııınaJana a....... dair yHılar 
~lacaklar Ye dil barramıaı canlan· 
"•caldardar. Bu ruılar ici• o 
~ncl maddede 1asılı 1aners• 18• 
._lıade tutulmalıdır. 

Bekçi Ve Jandarmaları Silah 
ltanlann Durufmıları ·Yıplldl 

Mellhat adında bir iradını 
-.rı. Topkapı d11ına ı~Hlrmet• 
'-baladaldan aırada mldalaale 
~il bekçi •• jaadaraalara 
.. bla kartı koyan RaifJe Mah-

._.dua duruıma• dDn lçllncll 
'-ada yapalmııtır. Raif tabanca 
'ttatım itiraf etmqtir. Mahmut 
... bır,.y hatırlamacbğaaı 11S1le
~· Muhakeme bqka bir ,aae 

•~lm11tar. ----Guııl Sanatlar Akadımlıi 
DirıktörlOğO 

1 Ga..ı San• atlar Akademili 
~ 8irlnclt .. rlnde açılacaktır. Aça· 
tt atlnBade. Namık lımail lç!n, 
~•heleri bir tlSren yapacak· 

dar. 

b· Du1duğumuıa 16re, Akademi 
'ekterltliü:-e Bay Fibamama 
· i Dlelİ dlfllatll .. ldedlr. 

SON POSTA 

Re•imli Malc.ale il Harp G~ligw il 

Soldaki re1im, oıbım laarbiade ölenler için dikilen bir 1 Teknik kuvntl kimde fazla iae o g" ;p geıccktır. liııı aeuM.• 
&bid•Jİ, aatdaki reıim bir harp aahaHloi ıö 'termıktedir. ~le7b harp anık in•anlardan ceuret, kahramanlık, seki 

Harpler, ıakldın ce..ret iti idL Şi•diki harpler teknik ribl m11iyetltrdea zl1ade para, kunet •e teknik leti1or. 
meHIHl olmutwr. laınlu «ltltaanlarına handu. kara- Eıkiden harplerde blnleroe luaa öltlrdtl. Bu defaJd 
dan, dHlıden •alclarabillrler. Bunua için oHaret göıterme- harplerde mil1oıalarea kiti ölecektir. 
ye de muhta9 deflllerdlr. İhtimal ilanda tayyarelırl, ka· Harp ııllyor. Teknik ku••etlmlıi artbrmak için paraca 
nda tanklara, deniıde ıımileri radyo ile idare edeoıklerdir. kunetlınmıliyiz. Onun lçln Han Kurumana yardım edinia. 

DABİLI 
Açıkta Kalan T ale

beye Mektep 
Yeni den Bazı Tedbirler 

Alınmaktadır 
Bu yıl liae Ye Orta okullara 

yaıılamıyaa yOılerce talebenla 
meYcudlyetl, mllıkll bir yaılyet 
ibdaı etmiıtlr. Bu ha1uıta alana• 
cak tedbirler itin ba11 projeleri• 
buırlanacajı llSylenlyor. 

BU arada, ilk mekteplerde, 
birer 11nıf açılarak, burada. Orta 
okulun ilk sınıfının deralerlnla, 
orta okul hocalara tarafından ve
rllmeal de dDıllnlllmektedlr. 

Bundan bqka, Ortaklydeld 
Şehir Yab mektebi orta okul 
halla• ıetlrllmlıtir. EYvelce kap•• 
nan, Kadık6yllnde1d Sea Jan dark 
ye Balurk6ylndekl S.nt6feml 
mekteplerini• bu it için klrala
aabllecelderl de KllltOr Dlrekt6r
l0tft tarafından, Bakanhla blldl
rllmlttir. 

llkmekteplerde Kayıt 
Muamelesi Bitti 

Dk mekteplerin kayıt muame
leli din bltmııtlr. Bu )'il yaıılaa
ların çok otmaıı, yeni tedbirler 
abnma1ını icap ettlrmekredlr. Kii
tlr dlrekt6rllğllnln aldıj1 bir 
karara 16re de, bir ımafta azami 
50 kiti buluaabllecek •• daha 
fadaıı lçla reni ıubeler açıla• 
caktır. 

Buıtln, kDltlr dlrekt&rlOtDnde, 
ilk tedrllat mllfettlflerl toplana
rak 1'u durumu inceleyecekler Ye 
rıalan talebe adedini KOltlr ba
kuhtuıa blldlrecelderclir. 

Dört lyhk Bir...-Çoc11k DUfUrmlf 
Y edikule kapı11 J&kamncla ota

raa Salh dla d&rt aybk çocupaa 
dlflrmDıtDr. M&ddelumumtlik 
tahkikata el koymqtur. 

80 ve 8S kurufluk reni pm· 
ralerın 11rr haftllr• kadar darp
hanede baall•••••• b••l•n•· 
cakbr. Bunlardan dBrt •llron 
llrallk baadacakbr. Yeni pmra• 
lar 10 gUne kadar plr•••r• 
çıkanlacaktır. Yukanda 88 ve 
80 kurufluklar1n re•111I 9llrDl-
111ektedlr. 

Bir SahtekAr IUıtantlklile 
Verildi 

( LatDrld Modern ) Gaıetulnln 
ıahlbl Ziya Mardan birkaç atı• 
enel Mndde:umumtliğe lıtlda Ye-
rerek V aııf ojlu Nurettin adlı bir 
ıencin ıazete namına ıabte mak
buılarla baıı ldmıeleri dolandır-

dıtını iddia etmlıtlr. MDddelumu
mWk tahkikat yapbrmıı. Ve eıld
den Latllrkl Modernde çahıan 

Nurettlnla ba11 ldmaelerl dolan• 
dardıtı neticeılne Yarmııtar. Mllcl
delumumllik kendiılnln teYklflnl 
lltemiftlr. Nurettin altıncı m&.
tentlkllie Yerilmlf tir. 

iSTER iNAN iSTER 

Sayım işleri 
Görüıüldü 

Numarataj lılerl Her 
Yerde Bitti 

Sayım merkez bDrota dlln vl
lıyette umumi bir toplanb yap
••ıhr. Geç vakte kadar ıllren bu 
toplaatıda ılmdiyekadar yapılan 
itler g6zdea aeçlrllmlf. bundan 
ıoara yapılacak lıler t .. bıt eclll
•fıtir. 

Numaratej iti Beykoz. Anado
luhlaara, Kacbkiy, Kızaltaprak, 
Erenk6y Ye EyUptea batka yer
lerde tamamen bitmlıtlr. Biten 
rerlerde numaralaama11111 dlkkla 
Ye evler Yarıa belediyeye mira• 
caıt ederek pumara ilU1eceklercllr. 

iki Koouk Hasanlırdın Biri 
Yaralandı 

Meırutiyet mahallulade 13 
ıatlarında iki Hasanlar ka•jaya 
tutuımuılar Ye Haaularclan ı,ır1 
dljerlnl blçakla zaralamaıtır. 

Kesekil)ıdı YUzUnden 
Bir Cinayet 

T ahtakalede manav HOseyin 
ile Allattln arumda keıekljulı 
,1ztınden çıkan kaYıada HIHzln 
Janm kiloluk bir diri.em De 
Allattlnln b8fl•• nrarak atar 
ıurette yaralaDUftır. Suçl• )'aka· 
lanmııtar. 

Hapishanenin Kapı11ndı 
Bir Kaza 

Dan lıtanbal hapllbanellala 
kapısında acıkh bir kaza olmq
tur. Haplıbanenin ekmek mlteah
hidlnin araba11 haplabaaenln 
demir kapııından içeriye perkea 
kapıma kenarında duran mllteala• 
hlclia kltlbl Aliye çarpDUf •e 
aj'lr Hr•tt• yaral&IDlfbr. Yarala 
Balat haatan•line kalcbnlmaşhr. 

iNANMA! 
"Şehrin orgaai11 ettiği himaye vı kontrol hafxıbhuı 

ıiU ioin4lekl .... kleriae oevap Tencık Tul7eüen ook 
uıaktır. 

4 - Sflt ıafılan Ye nakledilen kaplar çok platir. 
Sütün •ağhma, nakU, Ye datılmua esnuıada her tllrUl 
tılenüı her an lvia mlmkiiadllr. 

1 - Süt haynnları bakUDllıdır, fena n pi• ahır· 
Laıda, fena ııdalarla buleamekttdir. İçlerinden bir 
kııaauun lnMnlaıa ıeoen hutalıklarla haıta buluoma
dıklanaa emin olmak mümktln dığtldlr. 

2 - Mudalarda ıiH ıafan .. ıütle al&kadar inıan
laı ııhht •• tıbbi mlrakabeyı t&bl delillerdir; yapbkian 
itin ehemmiyeündeıı tam .. lyle laabeniı olan bu insan
lar ara11nda huta Taya portör balunmadıjına lnaaılma1. 

8 - Satılma ifl fıaaa tartlar altında •e a,un• alt 
ııhhi tedWilerin hio~lıi abnmaclaa 1apılmaktadar. 

S - Silt ıertk müıLahıllde n rerekee daha fasla 
olmak üzere Htıoının ellad• her •akit •• her tlrltl 
hil•kirlıfa marus bulunmaldadar. Bu, hugfjn iola bir 
emrinkldir. Bu itleri kontrol n himaye edeıtk hilt
k&rhta mlnl olacak oiddt bir teıkillt yoktur. 

6 - Biltlerimiı ebıriai hio olmaua yan yarıya ıu• 
dan ibarettir . ., 

.Bu aataıJara İltanbal sueteleriadeD deifl lataıabaJ 
Beledi1• meoauauaadao alı1oru11 

iSTER iNAN iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 

Yahu I 

·-------- Ek -Ta 
Son Pcıtada, g6nlll itlerUe 

rreıgul olup, kalp ajnm çeken 
okJyucuların dertlerine deva 
· ulan, aile araıındakl pllrllz· 
lerl düzeltmenin yolunu göste• 
ren 11 T ey:ıe ., arkadapmın vazi
fesine bir ıtınlllk teca•k ede
ceğim. 

Teyzeye, Buraadan, (Niyazi) 
lmzaıile bir mektup ı•lml.. Bay 
Niyazi bulA1aten diyor ldı 0 Aalen 
lıtanbulluyum; Buraada oturuyo
rum, Bir hafta eYYel eYlendim, 
Ailem dftn bana acllp bir ıual 
ıordu. Her zamam huır cevap 
olduğum halde. buna bir tllrlll 
mllnaaip bir cevap bulamadım ••• 
Refikamın 10rduiu tudur: Siz, 
kocam11nıı, gerek aramııda, ge
rek aile Ye ballr aruıacla ılze 
naul hitap edeyim? 

Ana ve babalarımlldan duy• 
duiumuz, 11Yahul,, Ye 11Bakaanal,, 
ıibl kelimelerden hotlllllmadıfı 
anlaıalan bizim bayan, herhalde 
benden modera bir ceYap umu• 
yor, fakat yanılıyor.. Bu mDtktı
JnmO ılz halledin.,, 

Şimdi, bu mllfkllltl, Bay Nlya• 
ılnln lznlle, beraber halletmlye 
çabıacağız. 

Eıkldeo, Kadın ı Kqak d&r 
manı, Köroğlu, bizim çocuklar, 
bizimki, ebllm, •Y ehli, ••dekiler, 
eY uıaiı ıibl, bq tarafında bir 
de : Söılim bundan cbpn •• HA,a6 
huzurunuzdan •• D .. turua.. kabllin· 
den tabirler i,tlzam eden, utanılır 
bir mahluk iken onu: 

- Yabul. BakNDa 1.. Bana 
baki. Hauul. 

Diye çajırmalr an'••• ve 
edebe U)'IUn Ayıbrdı. 

Kadın, Hanım olunca, onun 
bu 11fatı kendiılae hitap için 
alem oldu. Kendlalneı 

- Hamml Hanımcıtıml.. Ka
dınım!. Diye 1ealenirlerdl. 

Y abu 1 Dl1• çatıralan kadın c 
11Bu7ur 1 ,, diye cevap •erir. O 
da kocumdan baheederken ı 
Eyallm, erkejlm, bizimki, bizim 
efendL. Derdi. 

Hanımın karplıta da: 
- Beyi Beyfencllt Pqat P .. 

ıafendll. Oldu. 
Zaman ileri tlttL Km koca 

mDnaaebetlerlnde de 1aman bir 
lnlollp oldu. Kadaa katık do,. 
manlıtandan çakb. Eve ortak ol
clu. Aileye 1a.ımlyet pdl. Ka· 
cbn kocumı, erkek ele kar1a1n1 
adlarll• çafırmata bqladılar • 

- Fatma!. 
- Nlyadl. 
Fakat, b•alardan da ileriye 

tldealer Yar. Bualar ela, ••Hll 
Fatmaya: 

- Fafal •• 
Nlyuiyeı 

- Nlnl, Nlanlf cll1orlar • 
Yahut da, kan Y• koealanma 

hiç de adtarlle mıa ... betll ol
mıyarak: 

- NorOf.. Bibif.. dl1• çain
flJOrlar. 

itte me bir alar almunel 
betenia •• beteaditlald alanl 
fakat, ifadenizden anladafama 
16re Ilı, rahal ,., qlnls .... 
Blbif e taraftar ılbl ı'JrlaOyor
aunuL Onua lçla teli•~ ortumı 
bulalım. Siz kannm acla De ça
pan o da ıizeı 

- Nlyadl dMia. 
Ba, 1&mlml1et emin olaald diler 

bitin ....... betlerlDlu ele lallal 
temr eti.. 
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HAHKEHElERiE 
1

1 ,~1 &8t4ii!lai 
JiöuoÜiQ[QiöiZ ~a ~E .... !f._L_E_K~_T_H_A __ E_ L_E _ _. ınıi,L&llimm 
~":esı;.; Devrekte Öİıemli Çahşmalar 
B~ı~~~:knNermln; arlık ir Elektr•k Fabrikası, Bir De Pazar 
ıenlnlo geçlnemoylz. Kulaklarımla y y 1 
lılttikten sonra ben bu hale ta• eri aptı
hammUI edemem. 

- Ben da ıUphe altında ya• ı 
ıamağa tahammül edemem Ca· rı ıyor 
•it! Ben masumum. Fakat ma· 
damki inanmıyorsun; ayrılalım... Dınek (Öıel) - Belediye 

Milbaıire yaklaıtılar: ıehrfn gllzelleşmesi ve gıliımeıl 
- Boıanma davalarına hangi için önemli çalıımalar yapmak• 

mahkemede bakılıyor? tadır. BUtUn caddeler genitletll· 
- Şu, merdiven başınd~kl sa· mektedir. Birçok lsUmlikler ya• 

londa. pılmaktadır. Jandarma Böink Ku• 
Bu kuı koca, ikisi de genç, mandanhjl da yol açılma11 lçia 

ikisi d~ birbirine uyiundu. Y enJ yıkılacak binalar araıındadır. Su-
evlendlklerl ye birblrlerlnl çok dan lıtihaal edilmek ıuretile bir 
ıevdiklcri do aezillyordu. Şimdi de elektrik fabrlka11 yapılacaktır. 
ihtimal deieralz biı meaele yU- Yeni bir pazar J•rl de yaptırıl-
ı:Unden ayrılacaklar, yuvalarım maktadır. Burada dilkklnlar birer 
bozacaklardı. kat olarak Ye belediyenin ıöa

terdlil plin ftıerlne yapılacaktır. 
Darıınlıklarınm ıebebinJ IOr-

dum. Erkek yDzUnll bınutturarak DUkkAo yerleri mOzayedeye sık~· 
rılmııtır. Paı:ar • Çay Cuma yoİu 

ı:•'•P Yerdh de yapılmaktadır. Denek· Tefen 
- Belli aldabyor. köy yol11 bltmek heredir. Dev• 
Kadın ahldı: 

rekte ı•nçlik bOyUlr bf r faaliyet 
- Hemen hftkOm Yerme ıöstermektedir. Gençler Birllalnln 

6yle .• beni dlnleyinlt: allah sıkına; ıpor, aUzel ıan'atler Ye temıfl 
bakan meıole n&1ıl? Ben sporu kolu olmak liıore 3 ıubesl •ardır. 
seven bir kadmım. Hele futbola Birliğin spor iubeainln azau 
bayılınm. Geçen gftn bir maça 200 dUr. iki de ıpor ıaha11 
gitmlıtlm, oyun çok heyecanlı Tard r. 
geçti. O heyecanın tcıfrlle gece GUzel 11n'atlar ıuboılnJn 14 
aayıklamı11m. Sabahleyin uyanınca parçalık bir bandoıu cumartul 
baı1adı beni ıorguya ,ekmiye. Ye paıar aUnlerl ulua bahçeainde 

&Jevrek • Tefenk8y •o•••I Uzerlnde bir köpıa 
muntazamen çalmaktadır. o kadar iyi defildir. 3 • 4 aen .. 

T•mıll ıubeıl de çalıımakta- dir Burada bağcılıja önem verll· 
dır. Ge,en yıl olduju ıtbl ba meye baılanılmııtır. iki kfl:tde 
yıl da haıılatı birliğe ait olmak numune bağı yapılmaktcdır. Ka· 
lzere bDyllk bir at koıuıu ve ıa>;>adı& da 64 d~nflm bat teala 
pehlivan glreıleri yapılacaktır. edılmlıtlr. Yonca ziraatı artmak· 
Birllaia b Hin gelirt bir Halke ı tadır, şimdiye kadar 100 kiloya 
binHı lnpıına tahala edilecektir. yakın yonca tohumu ekllmiplr, 

30 eylülde de JMk meıhur alınacak muhtarlar tayyareıf için 
olan Denek mahyul kurulacak çalı~malar devam etmektedir. 60 
Ye Dç gtln duracakbr. lira teberru eden muhtarlar Tardır. 

Gençler Birliği timdi bJr de Meıhur Denek panayuı 21 ey-
köycllltik •e aftllık ıubed ten· lulde açılacak, 3 giln atırecektlr 
ıine çahımaktadır. . Bu sene belediye panayırın intizamı içi~ 
aıevalm kurak gfttiğı için ekim icap eden tedbirleri almııtu. 

G~ya benim Aııklanm nrmıf .• 

Kocaeı karplık verdi: Zaf •r Ba_qramı Ş11ııliklerine Ait Muşta 
- GUz.el tevili. Fakat btıtUn 

ı•celerin: 
- Yap Fikret! 
- Dayan Şaban!. 
LakırdıJarlle geç.lyor. Bunlara 

ne diyelim? 

- GörUyOI' 111u1U11ur.I Hali 
bend.n tOphe ediyor. S61leylnlı 
allah aıkına, futb.lcalanmtı ara
.. nda aaydaiı uhaler yok mu?. 

GHIDmsedlm. ÇDoktl hakflrat 
anla11lmıftı. Fakat erkett tnandır• 
mak da epl rftç eJdu. Bfr ıartla 
banıtılar: 

- Nermin, 111 1pora Httcak; 
ne de ıporcularıl.. 

r 
İ Bir Doktorun 

GUnlUk 
Notlarından 

2'rfa•"' 
(*) 

Kramp (Et Ağrıları) 
Orta yatlı bir huta •••yeaeb-

neme ı•ldl. H•r iki ba~tı.H• 011 

bet ıtıa f aalaııa deYUI edın &I• 
rılardaa n buaua bırakhfı urku
ımh lrtaa flklyet etti. 

Bu, bir de•lrıl aata11 idi. S.•lr 
ocak batıada ıGoUa oa ..., ... tial 
ıeçlrlyor. Ve bulundut• ,....... 
bir si• ........... Wrd• 
a7akla.rı tutula1or slW bll fHfek. 
ilk hlıMttltJ.ıal ulatı7ordu. 
Muayeae ettim. 
l - Çalıtbl• yer rut•bttll idi. 
2 - <)ıneı 1lt1ıılforclq. 
S - Sıtma ıetlr•lıtL Kaııı aMI. 
4 - ...,.lderl .. (Wf.r ... ,.. .... ,w.,. .. ,, •• ., ... 
1 - 8iı laafta 1• t tıl&ta lallrallat .... 
2 - IUIYru il• llplrto ile aflııaa 
etlerhal anlattı. 
a - GOnde ' tane Hprfa aJcla. 
4 - Glnet banyoıu n ııcak ıoya 
babftlmtt hnlu paanmanlan 7aptı 
•• lyll•ttl .. 

(•) Bu 1Mtluı .ku:p ıaklayanıa, yabua 
lıtı al .. me 7apı9hnp koftokılyoa 7apa• 
aa. Salaah uaa-ue bu Mtlu Wr 
deldor rlbl lmdacboıaa r•tlıeblllr. 

lntıbalar 
Pınarbaıt. (O. 

sel) - Zafer Y• 

tayyare bayramı 
çok parlak bir 
ıekllde kutlu
lanmıı, ıllacles 
ı•çlt ,..... g .. 
ce fener alayı 

7apalmı1r ltnl
mınler ve W.. 
IS'e tarafından 
bir mUAmere 
Ytrllmlıtlr. 

• Urfa (Ôıtl) -

H lkevi Çalıımalanna 
Hız Verdi 

Moı (Özel) - Halk fırka.ı 
mllfettltl Allettin Tekin, birinci 
ıenel iıpekUSrlilk lakla mUpvirl 
Khım, Van jandarma mıntaka 
kumandam Anm ıeluimize ıeJ. 
mif, teftiıler yapmıılardır. 

Halk fırkaıı mnfettlıl AIAettln 
Tekin Halkevlnde umuma atıztl 
bir konferana vermltr aynca lda• 
re heyeti ile de ıörlterek Ev 
için önemli çalııma yolları g811· 
termlıtir • 

30 atutoı bay• 
rama ı•çit ruml 
pek muhtqem 
olmuıtur. Geçit 
nımlne ıtmrtk 
•layı do Jıtlrlk 

et mittir. 

Oatte Merzifon H•lkevl11de mUaamere verenler, 
aHta Urfada geçit reamlnden önce hUkOmet 

önUnde toplananlar 

E•d• tlmdlye kadar tqekkUI 
etmemif olan tobelerin açılmuı 
Ye faaliyete geçmHİ kararlaşbnl· 
ırnıhr. ilk olarak temıil komitell 
kurulmuı, Bafkanhia llk öaretlm 
1 p !ktörti Si.ret laUmJ ıeçflmittir. 
Ev için bir d• radyo ıf parlf edil· 
miıtir. ,,. 

Mudha (Ôzel) - Zafer har 
nma cotbn aht.nlerJe kutlu
landı. SabaJ yurdumda bMla 
ilçe mhenerferlnln lttirlkUe 
parlalr bir balo verildi. Halkevln• 
de de bir mUıamere verllmlı, 

Atatllrk k6yllade uçak .... adlt 
3 perdelik tHr teıuU edllmlf tlr. 

f&11mıre paraaız oldoju için 
bitin halk Hyretmlttlr. 

* S.nelalı (Ônl ) - 1.afer •• 
t.rJue UJfamı b .. cla bUylll 
terenle •• eotlna teıahlntl• 
lnltlulıhllfbr· .. 

Muı ( O.el ) - Zafer ba7ra.
IDI burada pek hararetle kutlu
laamııtır. Gece fener alayı 7apıl· 
mlf, HalktYlnde ıporcular tara• 
fıadaa b1ı mUumue yerilmııtır. 

Biga Köy /erinde Son Posta : 
- - -
Elmalı Köylüleri Bir Mektep Ve Bir 

Öğretmen istiyorlar 
Biga ( Öı:ıl ) - Elmah köytt 

dört yUk1ek bayına tepesine ku
rulmuıtur. YUz evli olan •e 55 
yıl ISnce Fillbe göçmenl.rl tara• 
f1Ddaa kuulan bu köytba yerinde 
bl7Uk bir yabani elma ığaunıa 
bulunma•, Elmalı adını almaırna 

Hhep olmuıtur. 
Köy Ortamahalle, Künk. Mol

laoamaa ve ÇUlnsılr adı ile dört 
mahalleye ayrılmıttır. 

Her mahalle biriblrinde11 on 
beıer dakika uz.aklıktadar. Tarla
ları hep bayır etekleriade ve 
HrimH oldop için her yıl çok 
bereketli tırUo yap,erlar. EYierin 
bahçeleri meyva ağaçlan ile 
doludur.200du artık okul yanua&a 

t.utunan bu k&yde bötçe doht
yısile ıon köy okulu kapatılmııtır, 
btl yıl taşları lıanrlaamıı olan 
okullarım yeniden ve arnegine 
uyguu olarak yaptmıcaklar, ilbay• 
laktan tekrar ötret.JD• lateyecelr• 
lerdir. 

K6yla bağlan heaBı yeni 
retlfft"ektedir. T arla11ndan lda· 
relerini çıkaramayanlar ldSmUr 
yakarak ve odun ta11yarak mu• 
rafını 1enmlye çalıtmaktadar. 

Mer'aJaruıda keçi ve korun ve 
kara iığır hayvam otlamak.tadır. 

Ya bani çiçeklerden huıl olan 
ballarıda pek ç•şitlidir. 

KöyllD yeri tqlık olduğu içia 

Evlenirken 
Bir Kadında 
Neler Aranır? 

Bir okuyucum bana bunı 
IOl'llyor. 

Bu sualin cel'abı adamına 
göre deaiıJr. Kimi L:arıaının lrJ 
bir aıçı, derlitoplu bir ev kadınl 
olm&1mı ister. Bu meziyetler! 
hais olan kadın onca ideal 
kadındır. 

Bazısı kadmda biraz. aene~ 
biraz glzellik arar. Bunlar oldt 
mu, diğer kusurlarına ehemmiyet 
vermez. ı 

Kimi ince, hauas, zarif kadıO 
arar. Amma bu kadın mutf ak4 
airmez, e• iti bilmez ml1-0, bunl 
arbk aldını etmez. 

Fakat bence bir kadında 
aranacak en btıyOk mezl7et ıudoR 
BOtOn hayabnızda size aönnlt 
ruh ve kafa arkadap olabilmek.. 

Bir kadın gtızel olabllfr, zenılO 
olabilir, iyi •Y kadını olabilir, 
1aclık olabilir. Fakat ılr.e bir rub, 
bir hayat arkadatı olamadıkta 
biç bir kıymeti yoktur. Onun f çlO 
kadında ISace bu medyetlerl 
ara1ınıı. 

* imdat fıaretll okuyucuma: 
SeYgt babılnde korkulacall 

ıey sadece IAkaydtdlr. Bu kı* 
ıise karıı IAkayt deilldfr, dt• 
mek ki Hviyor. Y almz buna ha• 
zırlanmamıtbr. Siz aevgiıWrl bJf. 
dlrlnce ıaşırmııhr. Şimdi teredd~İ 
devri geçiriyor. Fakat aevgty~ 
meyllll bulunuyor. Onu rencld• 
edecek hareketlerden çeklnlo, 
bllikia ıevgfnl.d ıöıtermekte d .. 
yam edin - nihayet lir.inle anlar 
mıya mecbur olacakhr. 

TE)ZE 

Söğütte 
Bir Genç Kaza ile Arka• 

daıını Öldürdü 
Söğüt, (ÔXel) - Çaltı köyll~ 

dea 13 ya.pnda Ali Ue 18 yqında 
Hasa• yaylada hayvan otlatırkeo 
Ali yanlannda bulunan manerl• 
oynamaya bqlamıı, bu arada 
lillb ateı aluak patlamış, çıkao 
kuqun Hasana rastlayarak 11-
dUrmUıtur. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

8u a-ecıe nabetçl ecuaeler fUD• 
lardu: 

Kilçükpazar (H. H1bnü), Alem• 
dar CCaaalotlu), Be1uıt (S·tkı), 
Şehzadebatı (Aıaf), Fener (Emil• 
ya41), Akıara1 (Zıya Nuri), Kara
rilmrtlk (Arif), Şebre•lni (Nhım}, 
Kadıköy (faik laken der, NaDMk), 
Snmatya (Teofiloı), BakırklSy (1 ... 
tepaa), Be4ikt ı (Rıza), Sarıyer 
(Omaan), Huköy (Halk), Kuam• 
pa,a (Merlrn), Btyllkada (Şina.i), 
Heybeli ~uıvf), Üılrüdu (Merkez), 
Eala&tD (Ali Rı•a), $itll (Narsl
IU:1aa), Beyof'ha (DellAıM., Er· 
tutna~ Bu•-ky•), Galata (Ka· 
rakÖJ). 

kıım kimsenia ayağına çamur 
bulapnu. Ormanları boldur. Kr 
dınları itlemekte erkeklerden geri 
kalmazlar. Kıtın da aylak durmr 
1up aba dokurlar ve bntun elbl
.. 11lderlnl çsrııdıın nlmayup ker 
dilerl baz1rlıırlar. DUiftnlerinde 
paranın ıor kaunıldı§'ını dftf{lnr 
rek dökl\IOp ..açılmaılar. 

Kah·Hh1tne1erl yoktur. Erken• 
yatup erken lta:"-11' • .ıJı .,e lr ~.1111• 
DA erken gitmeyi ıe•erler. 



t1 EyUU 

ünganın En 
7ıtiyar Avcısı 

Öldü/ 
B:rkaç gUn evvol Franaanın 

7 yaşında Echauffour köyOn· 
de ölen Mösyö 

tüfenk atma· jlileı Brard ha· 
sını öğrenen yatta iken dlln-

çocak yanın ın ihtiyar 
a\•cısı olarak tanımyordu. Yaıı 
91 idi. Buna rağmen gllcll kuv· 
vetl ) erin deydi. Gözlerjde nurun· 
dan hiçbir gey kaybetmem;şti, 
kı~m karlı vı fırtınalı günlerinde 
muntazaman ava çıkar, sa~!amlı• 
tını da buna borçlu olduğunu 
söylerdi. Anlattığına aare tüfek 
kullaomaaını 7 yaıında öğrenmiı, 
llk avını da 8 yaşında vurmuıtu. 

* Franaada ııarlp bir adam 
tUremlf. Dava açmak me• 

Dava merale- rakhsı olan bu 
adam, Fransnnıa 

lısı bir adam muhtelif ıehJrl,,. 
rinde timdiye kadar 850 kip 
aleyhine daya açmııtır. Her açtığı 
davaya bir kulp, bir babanı 
bulan bu Adliye koridoru m•· 
reklısı son olarak kllçlik bir 
Framıız kasaboıının papazını dava 
etmij. iddiası ıudur ı 

Kil:senin çnnı fada glirUltU 
çıknrıyormuı. Adamcağu, sabah· 
leyin kiliH çanı çalınmamasını 
t min için Noter vaaıtaslle papaza 
bir protesto çekuılı. TabJJ papat 
bu protestoya kulak aım{!mli Ye 
o ınmnn daya meraklıaı adam 
mahkemeye bııvurmuı. Fakat 
papas daha akıllı olacak ki ka1a· 
banın Belediye doktoruna mUracat 
ederek Dava açan adamın akit 
mllva:ıeneslnden fUphell olduğunu, 
kendisini bir defa muayene et• 
meslnl lateml9tir. 

* f ngiltere'dı bir adamın dört 
tane torunu •ırmıı, olur ya. 

Hepsi ds kır~ Tnrkfyı'de dart 
Yeya daha ılyade 

kar yaşında torunlu ktmıe yok 
mu? Var amma, lagfltere'dekJ 
torunlarla tuhaf bir tarafı Yar. 
Bunların heplsl de aynı ıUnde 
doj'muılardır. Ve ıfmdi bu dört 
torunun heplıl de kırkar yaıın• 
dadır. 

SON POSTA 

BiCi TELO 

Kral Burgaz Tr • 
nini idare Etti 

Bulgar izcileri Belgrata 
Gittiler 

Sofya, 10 (Öıel) - Bulgar Kıralı 
Borlı, ııeçen gün Kriçimdckl ıııarayıpa 
e-i~mek için Sofyadan hlndiA"i Burga1 

tr•nioin lokomotifini ZYançno garına 
kndar kendisi idare etmlıtlr. Kral, 

Satan•vo ıarın1n perununda bekleten 
yolcular tarafından tanıhnoa alkııla· 

aarak karıılaomııtır. 

Bulgar lzcllerl Belgratta 
So(ye, 10 (Ônl) - Burada ynpı• 

lan Soka!· Yunak ıenlikluinden sonra 
Yugoılnya H Bulgar kültDr, ıpor 

tetklU.tları ara1ında her lkl memle· 
ket• gelim, gidim arlmıttır. Bu defa 
da Bulgar h:cllerlndea 140 kltlllk bir 

ıırup Belgrada gitmlttlr. heiler, Yu
gonln7ada D•dine KıraJ ıuayı ha· 
vaU.lnde toplanacak olan araıuluıal 

iıciler kongrHlne ittlrak ıd•cekler 

ve on ııOn kalarak Yugoılayayı ge• 
zeceklerdir. 

Maa, Verllamlyor 
Sofya, 10 (Ônl) - Bulgar1etenda 

ıtddetlnl artıran buhran yOzUod n 
birçok )'trlerde munta.ı man manı 

verllmemektedlr. lsUmye (Silvan)de 

Oç aydanbeıi maaı alamaJ:aD maden 

kl;mOrO ocaklarında çalııan 150 

amele bu yOzdeo ırn llb etmlttlr. 

lngilterede: 

işsizler Gittikçe 
Azalıyor 

Londra, 10 (A.A.) - 26 Ağuıtolta 
lfıblerla IB)'laJ ],947,9641 bu'mu9tur, 
Bu aayı 2!1 t•uuauıa nazaran 24,977 

nokaan ve ı•çea aen. ayni tarihe 
onaran 188,614 nol:aandır. 

Groenlanda Giden lnglllz 
Heıetl DöndU 

Londra, 10 (A. A.) - Que1t adlı 

lıtikıaf gemiıl, bnılarında Cautaula 
oldutu halde Groenlandın dotuıuna 

Hfer eden lnglliıı: h•yeti lyelerll•, 
Aberdeene ••l•lıllr. 

anevrelordan dBnen 
Amerika filosu Santluago 
açıklarında bUyUk bir aeçlt 
resmi yapmıttır. Yukar1· 
deki r •imde Amlr•I g • 
ml•I Pansylvanlanın drlt· 
notların en başında geçişi 
görUlmektedlr. 

_.., . .... 1. 1 •• ' ••••• 

Amerikada: 

Luizanada lıler 
Durdu 

Suikastçinin Cenazeılni 
Büyük Bir KalahRhk 

Kaldırmıştır 
Bnton Rouge, 10 (A. A.) - Long

UD s1hhl durumu ağırlaımııtır. Üçün· 
cO kan naklinden ııonra, hekimler, 
alimle bltmeal muhtemel bir perito
nltten korkmaktadırlar. Halta, heu• 
yana baolamıttır. Luiznnada itler 
durnıut gibidir, 

Katllln Cenazesinde Blnlerc:e 
Kişi Bulundu 

Baton Rouge, 10 ( A. A.) - Katli 
Weiu'in cenasHI, dOn ötleden ıonra 
bG_ylk bir kalalt.alılda kald,rıl mııtır. 

Saint Jouph kliual, tıklım tıklım 
dolu idi. Polis tarafından gUçlGkle 
ıaptedllın biDlerce ki.fi kiliseye gire• 
memlılerdlr. 

Longe ÖldU 
Batomouıe, (A. A.) - Lonır• bu 

aabab 10 da ölmOttGr. CumurlyH 
baıkanı Roo1Velti ıolcu ılyuele 
ınkeden o idi. Şimdi cumur baıka• 
ıunın 1ata dotru d8nme1l muhtemel· 
dir. 

---~~~~~=----~~~~~~l!!l!!r 
mln 1evincl arasında kahrolma• 1 
mak için hep yalnız kalmak l&tl• 
yorum. Y alnıı kaldığım zamanlar 
zındana atılmıı bir katil glbl dU· 
nUn tarihine takılıp giden on beı 
gllnlUk macerayı dUşllnUyorum. 

Edebi 
T•frlk• 

No: 85 

#iiii)P --

Saçlarımı düzeltmek için elimi 
)'Üzüme kapadım. 

"" Nevyork... Atıla denizinin 
iSbUr b ıı •• ben Iavlçre dağ
larının arasında sıkışmıı a-f bi} im. 

Bu ne bat dandürilcU, ne ka. 
cfar Umlt kmcı bir yaıayı§ 
)'arabbi. 

Tesadfifler benimle eğlenir, 
oynar gibi birbirini kovalayarak 
kar§ım :yeni y oi badl1eler çıka· 
rıyorlar. 

Dün. ayı en fena glSrdüğUm 
bir nnd. önfime çıkan bir tesadüf 
bana on beı gOn Hyle bir hayat 
verdi ki düne ait hlitlin acılarımı 
llJluUum. V • bu coşkun hummalı 
ıevişme öyle ani bir vak'a ile 
d.Bğlimle:!di ki yani baılayan acı· 
lır et>kı yaralarımı tazeledikten 
bnıka yeJıilerlni açtı. 

A:l kendim harekete ge~e-
eek ve beni sürükleyen bu 
te.s du; ere karşı koyacaktım. Bu 
eğret , emniyetsiz, ıevgls'.ı hayat 
parçasını kesip atncnkt.m. Onunla 
lllt\nas betimlz ne olursa olsun 
•rhk başka birinin iğreti adıru 
taıım"b.tan kurtulacaktım. Bu ka· 

rarla dağdan indim. Bekliyordum 
ki Ali Sami Bey yeni bir mUnaae• 
b~t5lzlikle bana bu fırsata \'erıı'n, 

Ben onu beklerken görUnme• 
yen ve kaderimizi, hayatımızı 
Klıll aldl yollara ıUrUkllyen ha· 
diseler umulmaz bir cepheden kar· 
§ıma çıktılar 'fe beni altUst et· 
tiler. 

Nı bileyim ki on beı gUn oıı 
beı gecenin o hummalı macerası 
beni canla bir hatıra ile ı•lıre 
i~nderecek, Ye ne bileyim ki bu 
hadiH Ali Sami Beyin hayatında 
ani bir değiılklik yaparak bana 
bağlayacak. 

Ben hu d6nU9U, bu iki cephe· 
il dönU~U yine verdliim kararla 
geri çevlrebillrdlm. Fakat tesa· 
dUfler bu kadarla kalmadı kl ! 

Eır•f Beyin önce Brllkıele, 
sonra ümitlerimi çekip ıötllrllr

cealne Amerlkaya ıidlıl bUtUn 
mukayemetimi kırdı. 

Ne zalim teaadUfler yarabbi. 
Artık hayatımdan anneme hl· 

Jı ıikAyot edemiyorum. Zavalfa 
kadın saadetim• o kadar inanı· 
1or ki 1 

Ali Sami Beyin nıı'eıl, aon .. 

Huluıl Bıy de Eık &ık geliyor. 
Poktot Naci Bey annemin alatur· 
ka yeınekltrini öıledi~çe habrını 
ıoruyor. Bu yabancı kasabada 
temiz bir yurtdaılar köşeal ku· 
ruldu. HerkH neı'ell, o kadar 
zevkine v• eğlencesine dl\şkUo 
Ali Sami Bey bilo timdi keyfini 
evinin &[lkln köşesinde arıyordu. 

BlltUn bu deği~lklikler hep ıs· 
tırabımı kamçılamak iç.in mi acaba? · 

Dünyada hisler \'9 dUfllnce!er 
kadar IAatik gibi uzanan, kllalan, 
kopan, eklenen ve çUrtlyen ıey 
yok. Bir fikre, bir duyiuya can• 
dan b9ğlanmamn Y• inanmanıo 
ne bUyUk bir budalalık olduğunu 
Y@ValJ ynvaı ıohyqrdum. · 

Ali Sami Bey bendeki duriun· 
lugup ıebebini r~!hatsızlığıma ve• 
rlyor ı Doktorlarla konuıuyor, 
kitapları kaautırıyor, ilk analığın 
teairlerl hakkında fikirler topl~ 
ror ve beni eğlendirmiye çah§ı• 
yor. Onu en hararetli zamanla• 
rmda, o Parlı Hyahatindı bile 
kendime bu kadar yakın iÖrme• 
dim, NHıl hayret etmlyeyim ve 
na1ıl sıkılmıyayım ki ondan en 
uzak kaldığım anlarda o bana 
yaklaııyor. 

L 
Lehi tanda: ------- Alabalık 

S çimlerden Sonra 
Durum D ğışti 

Hükumet Partiıi Yeni Bir 
Şekil Alacak 

Vl 
Kazda§'ı,, Ege denizine en yüksek· 

hn bakan köşelerimizden bi-ldir. 
Edremit k6rfezl onun ndamını 
JrÖğslind• yaıatır. Truvanın tarihi 
yine onun etetlnde ye tar. Boyu iki 
bin metro kadardır, y ııtı milyon} rı 

VarfOY~ 10 ( A.A) - Puar gDna 
yapılan t crtıbe, son nçlmlerde tat
bik edilen uıulün muvafık olm~dığını 
göstermlt gibidir. Cumur Baıkanı 

ile naçiml idare etmlt olan General 
Rydgımlgbl'nin oya lttirnk etmem•· 
lerl nazarıdikkati çe,mlttlr. 

Sonuçıu:ıı kalan bu tecrClbenln, 
hnkumetl 1nr1makla beraber, hOkQ
mat partisini tetkll eden yeni bir 
ıekllde t411klllnc Hbep olacatı kabul 
edilmekt•dlr. 

Ukrayna azınh~ının bu tecrObedttn 
kunıtlenmlt bir tekilde çıkmaaı, fç 
Bakanı tarafındaa gOdQlen uılatm• 
ılyaaa1ınıa bir ıonucu telAkkl edil. 
mektedlr· 

Alman azınlıfı, bu tek mnkl bile 
elde edememlttlr. 

Yahudi az.ınlıfı1 sorlukla durumunu 
mubafa:ıa etmi9tlr. 

Varton, 10 /A.A) - Yeni Dlyilt• 
Uçta bir nlıb•tlnde çiftçi, bet bakan 
H 1ad•ce S eski ıaylav nrdır. Bat· 
kanlık Kurulu baıtan ba§a yenilen• 
mlıUr. 

Varşova'da Hava Konferansı 
Varıova, 10 ( A.A) - Baltık n 

Balkan Olkelerl ar.sıulusal han kon· 
feransumı ikinci toplantı devrHlnln 
açılma töreni 7apılmııtır. 

Bu konferansın erkeal, mUnakallta 
daha bUyQk bir ıilnn vermektir. 

Yeni Diyet Kurulu 
Varıon. 10 (A.A.) - Yeni diyet 

kur ulun da 71 çJftçf1 27 f17ar, 15 
avukat, 13 profesör Ye 6ğretmen, 8 
ıaıetecl, 14 endQsricl voya mOben• 
dfı, 6 tecimen, 5 doktor, 6 ltçl ve 
3 papAI vardar. 

Esrarengiz Harp 
Gemileri 

LlzbWJ, 10 (A.A.) - Asor ada· 
lırı yöresinde dolaşan 23 eararl· 
englz harp gemiıinln nihayet hU· 
vlyetl anlaıılmııtır. Bu gemiler, 
yaz manevralarını bltlreo bir Ame
rika filoıuna mensuptur. 

Memleketten bıkl~dUderl ha· 
bor nihayet çeldl. 

lılerl oluyor. 
Hulutl Beyle beraber iki saat 

içinde Franu hududunu aıblar 
ve bıu genif bir nefes aldım. 

AH Sami Beyin birkaç haftada 
kendini hisaettirmiyın para ve 
kazanç hırtı birdenbire alevlenl· 
vermiıtL Ayrılırken uzun uzun 
alnımdan öptU : 

- Y avrumur.un nekadar uğurlu 
olduğunu zaten bll\yordum. O 
bizi ömrümüz oldukça mea'ut 
edecek! 

Dedi. 
Göıgöze gelmemek için baıım 

6nüme dilıtn. 
Maddt scıları ifade elmelc: pek 

gUç değildir. Fakat bu yudum 
yudum akan zehirlere alıımak 
pek kolay deiil. 

Annem de bntnn kalan evlat 
ıevgitinl bugpn!ere saklamıı 
gibi yUzUmU ve karmmı okıamak· 
tan kendini alamıyor. 

Şimdiden hazırlanıyor. 
Ali Sami Bey giderken dok· 

tor Naci Beye rica etmi ti. He
men hergUn uğruyor. Gelmediği 
zaman telefonla soruyor. Bukadar 
sevgi ve ihtimam ıırasında muut 
görünmeye çalı9mak oekndar zor. 

• 
Eşref Bey yalnız kaldığımı 

bilmlı ıibl uzun bir mektupla 
bana vaziyeti anlattı. 

gcçmlttlr. Türke boyua ell en v hu 
nya-ıılle yllkaelen dağların c J .. ~ ı• 
larındaa biridir. 

lıte bu da.Aın ortuında buz gibi 
ıoğuk, gümOt sribl berrak bir su 
kaynar. Bu a-öze, o dajın 11vlnçle 
a,A-layao srfüüdQr. fçlnde binlerce )"ıhn 
11rrı n bialuce alabalık yatar. Diln 
ÇanakkaledeD 1relen bir arkadaf, 
bana, kendini bllmea bir takım aç 
g6z1tUerin o g8Jeye kurıun atarak 
balıkları kilma küme Hrsemlettlkle· 
rint, sepet Hpet toplayıp Edremit• 
götQrdGklerlnl ı6yledf. YUreflm 11z• 
ladı. O g6uye tllf ekl• atılan kurtun• 
lar, dağı,n ıözünQ oka tutmak kadar 
bana çirkin i'Ör'1ada. Ayni samanda 
fU fıkra11 batırlod ımı Akaak Tlmura 
bir gün, bllmem nerede, bir tabak 
yemek sunmujlar. Büyük clhanılr 
evirip bak ıf, çnirlp bakınıt, yeme· 
tlıı neden yapıldiA"ını anbyamıyarak 
ıormut: 

- Bu nedir, neden Ye n&1ıl 
yapılmıttıri 

Cenp vtrmltlen 
- Tnuı beynidir, bir lkl yOı 

tnuı f•da edilerek yapılmııtır ! 
Timur, bu ceyap !zerine o yeme• 

ğl yapıp getiren adamı/ 1anına ça
tırtır: 

- Bire zalim, der, btn bir otu. 
rutta bir kas yerim, bir bakraç da 
ayr~n içerim. Sen böyle doyurulan 
bir mideyi tnuı be7nlne mi alııtır• • 
mak iıteuinl Bu tayuı iki yQı ka:ıı 

d•A"erlndedlr, bana herglin tavuı bey• 
al yedlraı.k için o &nallı kuılaraa 

kBklna kum•k gerek. Ganah değll 
mi?. Bir dahi b8yle haltotme, 11nin 
beynini köpeklere yediririm. 

Kaıdatındakl alabalıklar da· hele 
o gözenin ıOsG olmak bakımın· 
dan- birer tnuı deterfndedlrlır. On .. 
ları atla,, olta il• teker teker yaka
lamnk deıelim kl ~tBYuı tutmak i'lbl· 
caiz olsun. Fakat bir iki yUzOnll sat. 
mak için bir lkl blnhal kara1a dOtGr. 
mek, tayuı \,eynlnden af hazırlamak 
fibl, 1açma bir it ve dOpidOs ıu9 
detll midir? 

Her dS.1 gibi bir it de yerinde 
olmalıdır. Balık denl11de aYlanır, 
datda detll t. 

M.T.Tan 

HUkümetl., araıındli hazırla· 
nan karıılıkb ticaret mukavele· 
namelerini yapmak için aldığı 
vazife 11rasında onun ( Nevyork ) 
baş konsolosluğunda buluomaıı 
muvafık glSrülmUı. Buna dair 
birçok havadis verdikten ıonra 
kendimize avdet ediyor ve beni 
her ıeyJ bırakarak AmerJkaya 
ielmeye davet ediyor. Bunun için 
yardıma ihtiyacım Yaran derhal 

yazmam ı da rica eden Eıref Bey 
bu işin başka türlU çaresi bulu
namıyacağını da pek haklı olarak 
lJaye ediyor. 

Mektubu kançıların adresine 
yazmı~. içinden ayrı bir zarfla 
bana gönderiyor. Kançılara yaz· 
dığı mektubu bilmiyorum. Yalnıı 
bu mektubu bir telefon haberin· 
den sonra bana getiren kflnçılar. 

- Nevyorkta ı:zi tanıyan bir 
mektep arkac1 aıınız bu mektubu 

Eşref Beye 'ermif, ıiıo iönde· 
ri ! meıiı.I f!öylemiş. 

Dedi. 
Bunun nekadar gUIUaç olduğunu 

muhakkak ki kançılar benim ka· 
dar anlamıib. fakst kibar çocuk 
bir şey h·ssettirmedi. 

Y a!nız Eşref beyin be hnle 
mektuplaimak için da~a t: u.1 ı 
bir yol bulamadığı muhakkak. 

Bu mektup. 
Bu haber. 

(Arlrn•ı ur] 
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Habeı - İtalyan anlaımazlığını bir 
harbe kadar götürmeden •u veya bu 
tekilde halletm\lye çalıtan fert Ye 
mllletlerin gdyretlerini memnuniyetle 
kaydetmemek mümkün değildir. 
Fakat bulunan •ey11 bulunacak olan 
•ıoklihal., umumi odalet prensiplerine ' 
ve bizı.at u :uslar Kurumu misak 
esaslarına aykm dü4memek ıartlle. 
Halbuki ftalyan - Ha bet anlaşmazlığını 
bir harbe v<ırmadan bir formüle 
bağlamıya memur edil•n u Bet " ler 
komitea.nfn Habeılataoı Ulualar Ku· 
rumu mandası altına koymayı muva-
fık gören formülil, yukarıda ka>:de.t
tiğlm her iki Haaa da uysıun d"'ğıidır: 

1 - Umumi adalet uaılarına uy
gun detildir. ÇOnkl hiçbir kim1e, bir 
miiletin iatiklıilini, fu veya bu adale
tin prenaibl namına elinden alamaz. 
A 1mamakla mükelleftir. 

Avrupa Muvazenesi Karşısında •• 

talya I e Almanya Itti
f ak Mı Ediyor ? 

Londra, tO (A.A.) - Cenevre görliımelerlnin 
önemine rağmen, gazeteler, dünün en bariz had:ıe-

slni Ber!lndeki yeni ltalyan büyük elçisinin Hltlor 
tarafından kabulUnde görmektedirler 

Taymls gazetesi diyor ki: 
"ltalyan dileklerinin doğruluğu burada tasdik 

edilmezse, bu tasdik, baıka yerde aranılacaktır. 

Almanya'ya iÖre, uluaal ıeref ve kuvvetin aağlam

laştmlmaaı slyaaasmı iyice anlar ve ona arka olu.raa, 
Alman hükümetloln ıonradan bu hususta göstere· 

ceğl istekler do böylece anlaıılacak ve koruna• 
caktır.,, 

Deyli Telgraf da diyor ki: 
"Büyük elçiye yapalan kabul törenine eğer 

herhangi bir anlam verilmek isteniyorsa, bu arandan 
sonuçtan çok ayrı bir ıonuç doğurarak, öteki 
ulusları daha sıkı bir dayanıımaya aevkedebilir.,, 

[Son Posta: Şu 1Rhrlardan, bir Alman·ltalayan 
anlaşmaıına doğru gidilmekte olduğu manası çıkı
yor ki bu, Avrupa ılyeaal mU•azeneıl için çok 
önemli bir vak'a teıkfl edecektir.] 

Bugün Kurtuluı Bayra· 
mını Kut) ula yor 

Güzel Burıa, istiklal 1avaımda, 
1922 yıhoın bugününde kurtul• 
muf, ana yurda kavuşmuştu, 

Ordu, bUtiln hızile lzmire inerken 
üçilncU kolordu da Bursa istikam•• 
tinde yürümüş ve yefil gözlO 
Borsamızı 10-11 gecesi düşmandan 

kurtarmıştı. Kurtulut bayramlarını 
bir daqa idrak eden Burıalıları 
candan kutlularız. 
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Tayyarelerimiz Bu 
Sabah Türkiye 

Turuna Çıktılar 
( Baştaraiı 1 inci yüzde ) 

uçaktan mürekkeptir. 
Bu aabah erkenden Y eıilköy 

tayyare meyamnda btiyük bir 
faaliyet göze çarptyordu. 

2 - Bu karar, yine uluslar kuru
mu mi.akma aykırıdır. Çilnkil bu 
mlaakı imzalayarak kuruma giren 
devletler, buHçhl potin, bu kuru
mun kendi dahili itlerine karıf8mı7a
caQ'ı e1aaında mutabık kalmıılardır. 
Şu halde, uluılar kurumu namına 
betler komitulaln verdiği karar, her 
elhetten 1akattır. llletlldlr, Kaldı kt, 
bu kararı Habeı hllkumetine kabul 
ettirmek te ayrı bir meHledir. Çin• 
kil Hab•t imparatorunun ötedenberi 
böyle bir mandaya muarıs oldutu 
ıöyleniyordu, Binaenaleyh Habeıiatan 
için yapacak fey, zelil bir Harele 
dllımekten lae ölmeyi tercih etmek 
olmalıdır. - SUreyya 

İtalyan Harp Gemileri 

Yunan Limanlarında 
Ne Arayorlardı? 

, Tura girecek olan tayyarele• 
rlmiz blltlln hazırlıklarını bitirmff, 
meydanda toplanmışlardı. Filo 
kumandanı arkadaılarma emil' 
lerinl Yerdi. Uçaklar bir defe 

.............................................................. 
Çerez Kabilinden 

Anlatmak 

Şair Nigar Hanım çok ince düıü
nür ve düşündüklerini gayet iyi 
ifade eder bir kadmdı. 
ıarafet onda aııl olmuştu. lyi giyi
nir, iyi kabul eder, iyi eöz eöyler, 
etrahndakileri teahir eylerdi. 
Bir gün yanında, birçok izdivaçla· 
rırı eoou gelmedltinden, eklerlainln 
boıanma ile neticelendiğinden bah
eolunuyor, bunun nbepleri müna
kaşa ediliyordu. 
Nignr hanım: 
- Bunun aebebl, bence, gay•' 
ba1ittir, dedi. Önce anlaımadan 
ııevİljmek iıtiyoruz. Hiç, bir bina 
y~pılırken, 9atısından başlanır mı?. 

Tıflı 

Yeni Fabrikalar 
Ankara, 10 - Beş eenellk 

endüstri plinanm geriye kalmıt 
olan kimya ve demir sanayii tat-
bikatmın kısa bir zamanda bata• 
rılmaıı kuarlaştırılmıştır. 

MUtehaasıılar yakında Anka
raya gelip çahvmalara baılaya· 
caklardır. ikinci bet yıllık enduı .. 
tri plinmın eaaaları hazırlan• 
maktadır. Sıv11ta bir çimento, 
Matatyada yeni mensucat fahri· 
kaları kurulacaktır. 

Arifiye Faciası 
istasyon Memuru Dün 

Tevkif Edildi 
Arifiye btaayonundakl tren 

faciasında ölenler dUn ıömtllmUı· 
tUr. Bu faciada lstaıyon memuru 
suçlu görlllmUt •o teYkif edil· 
mittir. 

Vagonların Ye lokomotifin ha
rap olmasından doğan zararın 
100 bin liraya yakın oldufu söy
leniyor. 

Tahkikat deYam etmektedir. 

Atina, il (Hususi muhabiri
miz bu sabah telefonla bildirdi) -
Bir ltalyan harp gemisi evvelki 
iece sabaha kartı Mora Yarim 
Adasında PiJoı limanına girerek 
demirlemiştir. 

lzinıiz olarak limana yaban
cı bir harp gemisinin demir 
attığını gören Yunan memur• 
ları hemen geminin ıUvarlıine 
batvurarak ne maksatla limana 
girdiğini ve bu hareketin doğru 
olmadığını söylemeleri Uzerino 
ltalyan Etlvarhıl, havanın fenalığı 
ve denizin fazla fırtınalı bulun• 
ması dolayııfle limana ilticaya 
mecbur olduğunu söylemlı Ye 
gemi ertesi gün demirini alarak 

limandan uzaklaımııtır. 
Ayni ~ece Şira ve ltakl ada· 

ları önlerinde de birer Italyan 
torpltoıu görlilmUşti\r. Bu gemi· 
ler hiçbir yere demirlememiılerdlr. 

ltalya harp gemilerinin ansızm 
Yunan Umaolarmda gözükmesi, 
burada gerek alakadar mahafil
de, gerekse umumi efkArda çok 
garip telakld edllmittir. 

Fakat Yunan hOkümetl Ro-
madaki Yunan Elçisi vuıtaıil• 
bu hareketten dolayı Italya hU
kumetinl rtıamen protesto etmiıtlr. 

Yabancı gemiler Yunan liman .. 
!arından uzaklaşmış bulunuyor. 
Şu dakikaya kadar baıka bir 
ltalyan harp gcmial Yunan liman· 
larmda görülmüş değildir. 

Habeı - ita/ya Gerginliği 

•• 
Bugün Çok Onemli 

Bir Toplantı Var 
Cenevre, l 1 (Özel) - Italya• 

nın yeniden teminat Yerdiği an• 
laııhyor. Muıolini, Ulaalır Kuru• 
mu, Habet·ltalya lıfnde mUıbet 
veya menft, kat'ı bir karar ver• 
medikçe harp yapmıyacaktır. 
Daha doğruıu ltalyanın harp açıp 
açmaması bu karara bağladır. 

Betler komlteılne g•lince; bu 
komitenin mUteha1&11ları tarafın
dan, ltalyanın Ulualar kurumu 
konseyine Habeıistan hakkında 
verdiil muhtara tetkik edildi. 
Muhhrada Habeıiatanın mede• 

niyetten mahrum olduğu, bu 
sebeple Ulnılar Kurumundan 

çıkarılması öne ıllrUIUyordu. MU. 
tehasaıılar bu huıuıta Habeıiı· 

tanın da cenbım dinleyip bir 
rapor hazırladılar Ye betler komi· 

tesine •vdiler. Komit• timdi bu 
raporu tetkik etmektedir ve kati 
kararını bu incelemeden ıonra 
verecektir. 

Assamble Toplanıyor 
Cenevre, 11 (Özel) - Uluılar 

Kurumunun Assamble~I (umumi 
heyeti ) ~ugUn çok hararetli 
bir taplanb yapacaktır. Bugünkü 
toplan tada yirmiden fazla delege 
ıöz alacak ve Habeş - ltalya 
gerıiollğinln ıiyaıal tesirleri etra• 
fanda söz ıöyllyeceklerdlr. 

ltatlyanın bir hareketi 
Cenevre J 1 (Özel) - Italya 

delegeleri betler komlteıloln top
Janbıına çaiırıldıfı halde gelme· 
mlıtlr. Bu hareketten, Italyanın 
beıler komitesini tanımak lste
medlj'l manuı çıkarılıyor. 

Alemdağı Ormanlarında 
Yüzlerce Ağaç Yandı 

Karııhkh Protestolar 
Cenevre, 11 (Özel) - Habe· 

ılstan, ltalya askerlerinin Somali 
Ye Eritrede toplanmasım protesto . 
etmiştir. 

ltalya da, 
yanlara fena 
öne sürerek 
lunmuştur. 

Habetiıtandakl Ital· 
muamele yapıldığını 
bir prote1toda bu· 

Duo ıaat dörtte Alemdağın

da Çatalderes:nden çıkan bir yan• 
gın ormanlara da ıirayet ederek 
gece geç vakte kadar devam et• 
miştir. 

Üsküdar ve Beykoz jandar· 
ması ve o cıvardaki köylUler yan
ırımn bastırılma,.na çok uğr tmıt· 

lana da eaen ılddetll rüzgb 
~una mAnl olmuı ve fazla mik-
tarda ağaçlar yanıp kül ol· 

muştur. Geç vakıt aldığımız 

haberde yangırm tahdit edilmit 
olduğu ve faili hakkmda tahkikat 
yapılmakta bulunduğu bildlril -
miıtir. 

Şirketi Hayriyenin Tarifeıi 
Ankara, 10 - Şirketi Hayri· 

yenin Anadolu yakası tarifesinin 
altı ay daha olduğu gibi kalması 
kerıulaıtırılmııhr. 

ita/ya 
Tekzip 

Etti 
Ankara, 10 (A.A.) - Bazı gıze• 

telerde İtalyan fabrikalarında imal 
edilmi1t olan son elstem 61 tankın 
gizlice Varna limanına çıkarıldığına 
dair bir havadis in,işar e'miıUr. 

İtalya büyük elçisi, Hariciye Ve
kAletlne verdiği bir takrirde mHele· 
nln katiyen aelue1ası olmt.dığmı ve 
bunun tekzibine delalet edilmeaini 
doatane bir li1anla be1an ve iltimas 
etmiştir. 

L_ .J 
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Kral ''Geli-
yor,, Mu? 

------
Yunan Cümhur 
Başkanı Henüz 
istifasını Vermiş 

Değildir 
Atına t 1 (T elefonlaı Özel) 

hükumetin düodenberl açıktan 
açığa kıralcıhk tarafına dönmeıi
ne karıı cumhuriyetçiler sükunet 
göıteriyorlar. " 

Kralcılar İH büyük gösteriler 
yaparak altında 0 geliyor,, kellmeai 
yazıla krahn reaimlerlle ıoka
klarda dolaııyor. F akak Cumhuri
yetçilerin bu 1eısizliğlnin çok 
deYam etmeyeceti tahmin edili· 
yor. CUmhurlyetçl partilerin lider· 
lerl aralarında bir toplantı için 
hazırlık yapıyorlar. 

Cumur ba,kanı ne zaman 
istife edecek? 

Atina, J 1 (Tele fonla: Özel) -
Baıbakan Çaldarislıin karal ta· 
raftarı olduğu hakkında beyanname 
çıkarmaıı, kendisinin, rejim işinin 
sonuna kadar bitaraf kalacağını 
aanan ayrıtık cUmburlyetçl par• 
tileri anında pek bUyUk bir 
hayret uyandırmııtır. 

iç Bakanı Ralliıin lıtifa1mdaa 
ıonra kabine tamamlle kıralcı· 
ların elinde kalmıthr. 

Şimdi en önemli mesele Cum
hur Başkanının alacağı vaziyet· 
tedlr. 

Söyle:ldiğine göre Baıkan 
Çaldariı;n kıralcı;ığı UAn etmesi 
Oıerine kendiıinden izahat lıte• 
yecek ve ondan sonra da lıtffa 
edecektir. 

Sübaylarım1:1 Yunaniı
tanda Alkıılandı 

Atlna, 10 - Türk ordusuna 
menıup Albay Saffet, Kenan, 
yUzbaıı Baha, Tegmen Kemal Ye 
Turhan refikalarlle birlikte Edlr
neden otomobil ile Sofillye gelmlf 
lerdi,., Stibaylarımız lehinde tehiı· 
do bUylik tezahurat yapılmııtar. 

daha gözden geçirildi. Günef• 
latanbul üzerine henüz doğarken 
beş uçağımızın kuvvetJi ~otörlerl 
lılemeye baılamııtı. Yüzlerde he• 
yecan belirdi.Kahraman tayyareci• 
lerlmizln çelik yUzlori a-erildf. 
Kumanda. verildi. 

Tayyarelerimiz usta eller ida• 
resinde topraktan ayrıldılar, uğur• 
landılar, göklere yUkaeldller. Bu 
yUkseliı çok ihtlıamlı oldu. 

Bu güzel yurdu havadan ko• 
ruyacak olan kartallarımız, benUı 
uyanmıya baılıyan Iıtanbul Uze• 
rlnden süzülerek ilerlediler. 

I 

Karargahta bulunanlar uçak• 
!arımız gözden kayboluncaya ka• 
dar hll}'Uk bir heyecan içinde 
takip ettiler. .. 

Buradan altıda havalanan filo, 
beı tayyareden mürekkeptir. Filo 
Çanakkale kıyılarmı takip ede .. 
cek, Edremit üzerinden geçerek 
lımlre varacaktır. Filo ıaat 14 te 
Izmlrden kalkarak Antalyay~ gl• 
decektlr • 

Yaran Antalyadan kalkacak 
olan filo Diyarıbokire glde~ek, 
geceyi orAda geçirdikten ıonra 
Sıvasa havalanacaktır. Filo Sıvaı• 
tan sonra Ankaraya uçacak, 
oradan da lıtanbula dönerek tu
runu bltirmit olacaktır. 

Ankaradan Hareket 
Di~er bir filo da yine hu 

1abah alhda Ankaradan havala• 
mııtar. Filo saat 8,54te Y eşilköJ 
tayyare karargahına iomlıtlr. 

Bu filo birkaç saat şehrimizde 
kaldıktan ıonra 14 te iz.mire 111• 
decektlr. 

Bu fllo da lıtanbaldan kaJkaa 
filonun yolunu takip edecektir. 

Slvaat•n 
ÜçlincU filo da bu aabah altıda 

Slvaatan hareket etmlv, Ankaraya 
varmııhr. Bu filo alqam saat 
beıte lıbtnbula gelecektir. Tay~ 
yarecllerimiz geceyi lıtanbulda 
geçirecekler. Yaran lımire dotr• 
ha•alanacaklardır. 

H~v• bomllardımem 

Büyük tura ittlrak eden Yt 
Ankaradan kalkan tayyare! .. , 
Maltepe ile Metriı ara11ndal<i aaha 
Uıerlnde bava manevraları yapa• 
caklar, bu sahaya hakiki bomba• 
)ar atacaklardır. 

Filolarımıı geçtikleri yerlerle 
fototrafilerinl de alacaklardar. 
Her tarafta ayrı ayra bulunacak 
hakem heyetleri tarafından •O 
ıUr'atli uçan en iyi fotoğraf alaD 
ve ea iyi bomba atan irup tesblt 
edilecektir. Muvaffak olanları 
kupalar verilecektir. 

Tayyarelerlmizfo az zamaP, 
sonra bazı bUyUk ıehirlerde gaı· 
lama tecrübeleri yapacaklara dı 
bildirilmektedir. 
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Java adaıı ber •e kadar 
medeniyet ıahHında biraz geri 
bir halde IH de, ıehlrlerlnde 
dünyanın en IUkı otellerine muadll 
oteller vardır. Iıt• bu rHlm de 
bu otellerden birinde alıamııbr. 
Beyaılar giymlı tam on yedi 
ıarıon m11ada oturan bir tek 
mUıterlye hiımet etmektedir kl 
bu da dUnyanan biç bir tarafında 
ıörlılmUı bir ı•Y dejildlr. Gar• 

INA 

ıonlu teker teker masaya yak• 
laımakta Ye ellerinde tuttukları 
birer tabaktan müıterlye yemek 
ikram etmekte Ye ıırulle on yedi 
garaon bu ıuretle milıterlnln 
önOnde adeta rHmisıeçlt yapmak• 
tadır. Aııl garibi ıuraııdır ld 
gar1onla11n otelden birer birer 
gelmeleri kabil iken bu yapılma· 
makta, on yedisi de birden ıa• 
haya gelmektedirler Ye en ıonun• 

Seyri Kolay, Yapması Zor 
• 

Bisiklet He Şaheser Bir 
Bu canbaılar Amerikada Ml

ami tthrlndedlrler Ye glSrdllj'OnUı 
hUnerl bir yllıme havuıunun otuz 
metre llztrlue gerilen bir tel oı .. 
rinde yapmaktadırlar. 

Canbaalıia batlamaıdan eY• 

•el bfılklete blneo iki canbaı, 

telin Uzerinde mtYld almakta •• 
omuzlarına ucu kancalı bir 11rık 
takılmaktadır. Ondan ıoara Oçtta· 
ctı canbaz elinde muyazene ımtı 
•e bir de 1andalye ile ıelmekte, 
arkadaki adamın omuıuua baaa· 
rak 1andalyeyl ortadaki ımtın 
Oıerine yerlettirmekte ve kendiıl 
de Uzerbe tırmanmaktadır. Bu da 
Y•rleılnce genç bir kadın ipin 
üzerinden llerliyerek ve arkadaki 
tanbaıın omzuna, aandalyeye Ye 
oradan da ıandalyeni ı üzerinde 
duran cambazın omuzlımna tır• 
inanmakta ve kaflle hareket et• 
rnektedir. ipin öteki ucuna ,·nrıl· 
dıjı zaman bu ameliye bu defa 

Can r- · .,,-
baz ) ~( 
lık 

tersine tekrar edilmekte ve can• 
bazlar birer birer inmektedirler. 
Canbadığın en tehlikeli k11mı da 
bu kıımıdır. 

SON POSTA 

E~e· t ve Ebedt Müacllt al 
DUnya halkıaıa hilkat• 

maıı ateşten 
ancak ik i ti• 

ten lllbRrcn yaptığ'ı 
ilk t•klı bir ınU· 

aellea olmuıtıır. 
DUnyA batarı.en 
yapauğı felıll 

de bir mU· 
aellea ola

caktır. 

fC kurtul-
muıtur, Bun· 

lardan birinde 

metilen, ö ekin· 

de aaid nitrik 
•ardı 1 

Makedonyada Fotovit:ıa kı5-

Bir istasyon yUnde bir tram• 
blna•ı ça· •ay istasyonunun 

1 
d binası çalmmııtır. 

ın 1 Bu köy halkı T et• 
rlch Ue DupnJtza arasında itleyeo 
ve kendi köylerinin de kenarından 
geçen tramvay için, köy metha· 
lindo bir Iıtaayon binası iıtemlı· 

ler, baraka halinde yaptırtmıılar, 
fakat binanın yapıldıiı aUnlln 

aecealnde çalındığını görmUıler
dfr. Hmazlar cıvar köyUn balkı· 

dır. Bunlar gece binayı aökUp 
kendi köylerinin önüne kurmuı· 
lardır. 

ineç tramvay tlrketi pahalıya 

Kontrolsuz mal olduğu için 
tramvaylardan bi· 

lıl egtm tram· Jet memurlarını 
vay :qapıldı kaldırmıt ve hal• 

ka hitaben bir beyanname nof• 
rederek bilet paraaını toplamakta 
halkın namusuna ve ıerefine gü• 
Yendiğini ilAn etmiıtir. Şimdi 
Isveç tramvaylarında her mUıterl 
gideceği yere tekabUI eden üc• 
nti kumpanyanın her araba~ a 
koydurttuğu bir kutuya atmak~ 
tadır. Kumpanya ay ıonunda 

yaptıtı heıapta basdatının lıtJI 
eksilmedl(ılnl aörmUıtllr. 

Amerikada Yeni Çeşit Bir Evlenme .. · 

cuıu hazan 15 veya ~u aakıka 
Ja•anın o ııcak ıUneıl altında 
beklemeye mecbur: tutulmaktadır. 
Buna ratm•D mUıtorl D• kadar 
yavaı yene JHln gar1onJar 
kat'iyen tlklyet etmemektedir. 
Otel mUdUrD bunların yOzUnde 
vf ak bir ltml.zaz ••ya bir infial 
Heri görse, garaona adamakalb 
dayak atmakta ve Uıtelik de 
otelden kovmaktadır. 

Kolay Y apılmıyacak Bil 

Arvika Şehrinde Bir Dava 

Bir Koca, 
Karısını Para ile 

Satabilir Mi ? 
l1Yeçln Anlka ıehrlnde bir 

yol ameleal karısına 200 kron mu• 
kabiliade bir arkadaıına aatmıı, 
kadın da bu 1&h1 muameleain• 
razı olarak yeni erkeğinin ••ine 
altmlttir. Satıı nıukaveleaine ıöre 
bu paranın 100 koronu peıJndt, 
100 koronu ba (6) ay ıonra veri• 
lecekti. Kadıaı 1atın alan adam 

bu mukaYıleye 1adık kılarak ilk 
takılt olan 100 koronu vermiı, fa• 
kat aradan 6 ıy geçmeden evvel 
kadın kaçtığı için ikinci 100 ko· 
roau~vermekten kaçmmııtır. Bunun 
Uzerlne karıaını &atan adam lntl· 
kam almak için hem kartıı hem 
de arkadntl aleyhine aldatma 
da•a11 açmııtır. Bu arada kadınl 
ıatanalmış olan adam da, onu tek· 
rar evine 1ı•ürtmek için teıobbülle 

Saadet Reçetesi 
Hollvuttakl 1111 

ıık boıaama• 

lar •• evlenm .. 
lerln arbk her yer-

de bir alay •••· 
ıuu oldutu blı 
ıırada, yeni bir 
takım hu• 
ıuıl anlaı • 
matara mUı 

tenlt ıayet m11'ut 

bir bdivıç bab .. 
r1 aeliyor. Bu iz· 

dlvaçta aaadet 
temin ec!en t•Y 

it dolaylılyle · 
zevç Ye zevce
ain [ayrı yaıa
mak mecburi
yeti biıal oldu· 
tu takdirde 
zeycln, r;evc ... 
ılnin lıtediği 

erkakle sıezme• 

ılne mUaaade 
ettij'ioi mübe
yyin gayet aer· 
bet dUtilncell 
bir mukavele-

bulunmu9, fakat bu teeebbUı de 
kadın tarafından ( mtıakene taar· 
ruz) iddiaaı ile bir dava açılmasını 
mucip olmuıtur. 

Bu karışık da Yanın görülmesine 
henüz baıltmmamııtır. 

namedir. 
Bu yeal uıulft ortaya al.'n g .. ~ 

nlı yOrekll koca Amerika banker
lerinden Joseph Sefton ve karlll 
da HoliYut ıinema artistlerinden 

Minadır Gombel. 
Bir &enelik olao bu muka••' I 

lenam• 0 kadar iyi neticeler ver~ 
mişllr ki Miıter Sefton bu HD~ 
onu tekrar tecdit etmiş ve note~~ 
Jlkce de tesçll ettirmiştir. , 

Mister Seflona naz<ı ran bit 
kadının sadık kalmasını lemio , 
etmek için, onun aıkını muhafaza ~ 
etınek kafidir. 

Aikmı muhafua etmek için 
de kadının harekatını h:ç bir 
suretle tahdit etmemek laz mdır. 
Resimlerimiıde bu genç liadını 
ve koccamı görüyoraunuz. 
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Badı•lrde Mahalrlra• 
Bir Dellne Var 

- Altın Fıekıran Memleketa 

HABEŞiSTAN 
., ' 

Yaza111 Hatice Hatip -46- ıı.9.955 

Kamranın Kardeıile Sevgilisi PoJiı Merkezinde Karşılaş
mışlardı, ikisi De Kıryıp Genç Kızdan Haber Soruyorlardı 

- Biru z&ppe ••• Fazla ..... 
den .•. Azıcık Rud,olf Vallntblom
ıu amma ylue de hoı bir cocall. •• 
iman ~lloe daıse belki atla• 
olur. 

LAml her halde .,.ı fikirde 
detlldi: 

- Bu 1 .. taa IOllfa mı? Dedi. 
biç limit etmem. 

Soana dtııtıaerelr IPnl çektb 
- Onlann içinde bir tek ı .. 

ıan Yar ••• Bir tanecik. •• o da Har 
dan... O •• çıtkınldl• Klmraaa, 
ne züppe Omerı, ae ıahte t'ebr 
Kadri Beye nede alellcaylp aaa
lanna benzer... AdamdJr o... 111 
adam diJ• oaa derler. 

Baıım ıallaclı. -He·•- .......... 
sıUnen ne ,az.ı im.. Bir 
vOcut.. Aama ...ı ldr tlcat.. 
ince.. ince.. ince.. blltyormuıun 
hani aıma Mlı, sarmaeal& ft. 
lizl filin diye romaatlll t..
da vllcut lacellldul anlatırlar. 

Bunan Ylctadl •1• detll.. Bu 
kız uc11 ,a.1t aph bmcılar 
Yardır.. laeı kamçılar.. Salladm 
mı her tarafında lalı daJıa dolafll' 
amma •JDI ıa•aada da fldclet, 
kunet, meram ve Iradı ifade 
eder. lıtı Haadaa a7le kamp 
ılbl sert •• 7umuealı, lacı, 
azlmklr bir lcudu.. GDnefte kala 
kala balar reıapı kacu ••m• 
bir teni, Jqll •••• ,..,.,u. 

- Tlrb• .. .,. ,..n. 
- EYet, tlrbe flbl ,.,u. ilk· 

bahar çlmenlerl .. bl 1•1U.. Sıi
bktald dalı •lan ılbl ,.Pi 
ııszler1 •• ...W ıbaaol ataaadaa 
kuilmlf ıtbl nclan YBl'dsr. 0.
tadaıı aaçlarUll a,1111 .a 1111 aaçlat 
bapmn r111111daa blaldata• 
Dzerloe kadar clllmdls dDıer .. 
Sonra apa pek .... .._ Kaplup 
.. !I .. ,.,.. '11 ............. . 
dudakh bir aju.. Ya dltler •• 
ADahaa o H .... , •• 

- S.......,.. aaaa inanamam. 
Bir ket• ... ,... •t•eUJim. 

-Ala1 ea.e.. Ya .... 
Buna.. 

-Holslsa ...... •••sss ... 
....... c ............... .. ........... -~ 

-M-
Omer ........ ,... 

ranına alrclltl ..... ..... o.. 
mu FeJllJI Hlthl o .. Ktmraa-
dan haber almıya .. ........ 

Ômere raıtıeliace. .... t .... 
dllf ettikleri için pelr akılda. 
Ômer onun ••YcudlJ6"- ,.. 
klomeden balo 19eeılncteld hlcfl. 
ıeyl aenç kızın Moda ta11nnda 
bayıın bulun•uı olduiu 1rece,S 
anlatta. KAmramn ı..tal du1da
pnu 161ledljl, im llarcletlerlaia 
lae Amıpada oldufuna buaaa 
kendillndea abnan mantua• 

. maktuplarla ela mtllb•t buluodg. 
la• aalatta. Ve ba )'izcim lal . 
kardlflala l&lıllae o ... .ıa ... 
myet verilmedltlal ı... hWD* 
madaa det- bir k&bua telAldd 
edildiğini, halbuki kula klllHdı 
ıeçen lı&dlHyl &pencliklerim 
•JD• zamanda da dlffl Baha Be
yin evinde dltçl lamel Huıaua 
başına gelen hldlsenln bpkı kıl 

karde,;erinln batından ge~en 

hadiseye benzediğini •• bu hadle 
ıeler n nazarıdikkati celbettljlnl 
•• oı.ıtaa MNa hadl...ını hatg. 

lattıtm ba ylzcett ele ftt• poUsln 
aazarldlklıatlnl celbetmek lltedlk
Jerhd ı6yledDer. Bu hadiseyi ••r
kea memuru kemali dikkatle 
kaydedecefbıl 16yledl. Olman 
da o.tada lcll •• ıwu..,t o ela 
dlkkatt. dlnlemlftl Merkezden · 
beraber çıktıktan yaJdt clellkan• 
lllana lldal de IUIUJOrlarclı ve 
blru da blrtMrlerhul• llluhyoı 
,Sbiydiler. 

PeBa merknlaflea knkaaıa 
..._ dolr• Jlrldlhr sonra 
Enaeal ldliM .. • •al•adafu 
me7dua dojr• Uerledtltr. Vapur 
ıaatl defllcll. Sokak tealaaydl 
feaerler yanmafb... Aacak orada 
Ômw tlellkula7a ıert, Hrt •aka
nla 

- Oamu beJ dedi im kar
dellala 1»81111• ıel• ...... ,. 
allkadar olarak bize karp ına
terdljial. ba doıtlufua mlnnetta• 
ftJll. •• 

Otman da Ômerla yllzllae 
lllt balda •• ayni ıert ıada ll•ı 

- Bıaı t.,.kklr •tmlJlalı 
htJef•ndlr eledi haldkat• kız 
kard.,tııız ve im kard .... lzla ini 
ka1bol111u1la DDaettlğlnkdın 
fula allkadanm. 

o •• tek ,..ııpaı tllulttl 

••• 
- Yahua dedi beni tok ziya• 

de mlteltaıala ed.., lau allbra 
ba kadar aleni aarettel b:hu 
etmeaıala.. hınl daha fula .ıa
nettar edıcekıfnfı. 

- Klmraaa kaql dardatum 

RfflmB 

HERŞEY 
SABIBA ZBKBRlYA. 
N!ZDI Btnm'r 
ODIAL NADIR 
Bl$AT ıroRt 

.. 

alAkayı Aklamaya beni ldm mec
bur eder? 

- Ne 11fatla 1 
Ômer batını kaldardu 
- Kimran Hanımefeadl dly• 

celdinlz zannederim. Bir de ıfzl 
ona kar11 aleni allka rhterm•k· 
ten menedecek lnADıa ben oldu• 
tumu aöylemek lıterlm. 

Dedi, Oımaa Ômerl yukardaa 
aıala bir ıtızdla 

- Erkek brdetf, eYet KAm
raDlll erkek kardetl olmak ııfatllı 
iki adam meydanın ortaıındald 
fener dlrellnln yamada duruyor
lardı. 

O ka41ar alda koaupyor
lardald cl&t yoldan çılap ı•l•n 
lmanlarcln hiçbiri onlana bir 
mDnakqa etmek lzerı oldulda
nnı keıtlremezl ... clL 

- Bea dı ıbe ıunu ı8ylem•• 
isterim ld ani bir .. kilde ,ortadaa 
kaybolm .. niıanLmı bulmak için 
telif Ye merak pt ... kten 
beal menaedebllecek ltiçbir in1&11 
tauvnr eclemlyor11m. 

- Nlıanlınıı mı? •• 
ŞlpbHiı ki Ômeria Jlal up

san keıllmltU: 
- Nipnluus m ?.. Dl,. teJr.. 

rarlada... Oamaa S.1 •• .a,a.. 
...... farlalNla •etiWab 
pllba? .. 

- Peklll farlmt .. 11• ... 
o.. .... 

0..n.c1atae .. yclmobo 
JU ba ac.... deve balda. 

(Aıa. nr) 

Halkevlerinin Köy 
Gezileri 

,, ... ,,.,.. '"'''••.t•f• .,, ,.,,, •• ., •. 
(Bqtarafı 1 lacl aayfada) 1 rek, kGyler birbirlerinden çok 

Yol arkadatim Alek1andr Fe,. uzaktadır. Arada bir, ua•1&leket 
mor'da aynı latlkamete ,Sdlyordu. lçerWae .totru pdea ,. Av-
Kendlıl Rusya imparatorluk or- 'upa emtfaıı lta111an •e1ahul 
danada vaktlle ıtlvarl mlrala1lap ki oradan Cibutl yoİu il• 
etmlıtl Habeı ordu1Unda kencllsle Anapaya ihraç olunmak Dzr 
ne bir hizmet temin etmek iati· re Adlaababa1a kah•• veıalr• 
yordu. flbl yerli mahıulD ıGtDrea ker 

Fermor ı,ı huylu bir adamdı. Yanlara raıtla7orduk. Daha nadlf 
O da birçok ıratandafları gibi olarak, kabr kafileleri sGrllyor 
maiıetlal uzak •• 7aba11ca Wkeler- duk. Hor kabna IU'tlacla iki 
de aruu1a mecbur bulaauyordu. ktıçtık unclık vardı •• kafile 

8 Klamenel 1927 de Vat.. ıll*hlı uk.._. mılıafuua al-
p bila-lade tattotamo• oayecB vtadı a adbulUDb uy.ordu. Bu kıtırlar. 
hamalla birlik"- ola -·L k. ~..... yan a a111DJf 1Dmt11 talerlet 

... >' ~b ~ tafllllakta lclller. Bu likkelerde• 
yamız, herbirl )'irmlı•r kiloyu herbirl yeal bulmll olmakla 
geçaıeyn afırhkta blrkaı denı• beraber, t 780 tarlldnl ve im r 
•Jnlmıı Ye hamaBara daiablmıftı. M T ' p 
H ha al k d

._1 ı--b ... _ ratorlçe ariya ereza nıa rer 
er m en ••D• ... ıt euwm -• 1 .. dlr d -1 b d d -n Ye arm111nı vl • Bil 
e•a• llflll ~ t .. yor a. 1Uetle, ı•ehra icrayı htıktimıt 

Ba laanlıde •• çabuk •na- ettllf memleketinde bufla lıaal 
hat edebllmenm uıultl budur. h h t ı ı 
Zir 

emen emen unu u muı o ao 
• hamallar ba topraklarda bu beyaz fmperatorlçenla ya• 

Jlk ha7Yanlanaclaa lld kat daba da ba .,.. adamlar lilkeslndt 
imla Jllrlrler. Her tarafa kolayca lalll r•p••kta 99 teYldr edll-
br ... claldan ıfbl, ae cleYelerlm mektecllr. Hlrlatlyn HalJetlerd•• 
ne de btırlana ketfedemlyeceil Wr çotu ba paralana az.ladekl 
kul JOllan balar, apınmlarclm nwl, il.yem .... ......ıat• 
apla iner, kayadaa b1ara atlto llr tal• Od lilİll kı1metiade YI 

1arak clenleıl apr •• • ptlll 111r w ................ 100 iaıW' 
aı'lelea ,••H• • ı"ıd ~ ._ 111tı I .. Jall t.a. talD 
ele atarlar. Yulanac:la Ji1.c.k hlr bbr ylkld&r,. 
tqadıldan nadina yaJdcllr. GGalla Ba pPt aaldt paralarda• 
,.,,.....,,. bir ..... ._. •ar- Halaı•ıteacla .....Uil 
ri,.alde;W aatm almak ,_.._ lclm, JV'mlum ...... ajlrlık-
...... klan aa•-. aWacele Wr ..._ taı., .... ft llw ,ıbl 
.. , b•llfırwlr ..... yol .... • ...... t ............. ... 
nnda etfenlrler. Sonra Jfn• JÜld .................... .,. 

.... 10 (A.A)- Halkevlml- hemen ayata kalkıp ı•fakla Talerln alıwwM'ı .._ brur 
... .., fezllerf devam etmekt.. beraber baıhyarak gftn' kaYUfma• farla ttlmenler, lllıı•a ~..lerfat 
dlr. Bu haftaki ıezlye 200 den 11na kadar baeka hicblr faııla•a Kidildlkçe kıymet keıbeder • 
fada atlı lftlrak etmfıtlr. Nehiy• .ur .. yllrlyltlerlne devam ed•ler. Yani Adlıababadaa azaklar 
latlkamethMle ıapılaa ha pside y okuluia bizimle beraber çı- clı~a, ba.laı alan bir talen karff 
llhy ela btahmnnıftar. kan bu hamallardan. ancak pek ilk. Glttlkp 81 ltozaklals •.trler. 

Ufraaıhm ka,let-.. prograa uı Adlıababa7a yarablldi. Tabi- Taler kenaalanncln dan ır 
•htllade keyillyl ayandıneı .... tuvandan kesilmlı Ye dllfmllt olan rtp Mr anada, hqlannda ıal-
IAL.- ,_._. ini L•..11re• -ı-. . . ...ıd Af imalar tapyan hamal-

AKA GUNDUZ 
il. TORHAN 
NAOl SADULL4B 
lltJlftlN A VN1 

.._ ••7-•r 811111 • .....,.. 8taldler111 )'eruaa, yol l:toJlı&DCa ıo· lar kaflle.lcllr. B• mlıalan, 

l tlJnl•r ..U.lf, halteler hlnlıp rıdan buradua, bqka zinde meml.btta lçerilerlade otwraa 
Ulçlan teinin edllmlf, k'711n11n adamlar tatma .. k. A...,... ••1• Aa,all t8cc•lat, 
dertleıt clinlenmff, lbtlyıç!arıaı Ge•l""-ia ta-'ık uul I-'• eYlerlnl ft -a aabarlanm '--1 .. 

MAHMUT Y.EtW11 
AB1D1N DA VElt 
RlKMET FERİDUN 
DOKTOR FF..'THt 

NIZA.MEDDlN Nillr 
SABABADDlN ALI 
VBDAT 0Ml8 
BESSill A V1d 

•• ALI SUAVi 
OBB.AN SELbl 

Reallall 

HERŞEY'de 

-------,-------·-----------·-· T .... llqr Bel....,.• Balıpelade 
iN aqam .... n de 

KARAGÖZ 
Her balta Pt11"8 ... Cama, C..art..a, .............. 

kmtalaJacak teAirlere ••parul- ~ a- •• r- -rz - 16 

man ılmclfden dtltllntlhnn,tlr. Hrp •• ç.tia idi ki, Fermor ile mak lçla bllamrllll'. ~ htftala-
Halketl llpala diker Wltlelwla• bıalm bhımff oldotumuı atlar, ::.f~':t° altında parılb11 çok 
de de ıezHere deYam edecektir. bir iki ala eonra. blsl lafıyamı• n 8'rlnlr ve arada• 

Halkevl tarafmdaa IMl,tllerln )'acak bale geldiler. Bumm tıze. Aatler ıeçtlkten sonra bu hamal 
dertlerinin meeJenmesl ıar Ye k&J ftM, yolumuza yaya olaİak devam kaftJeıl, dial kala nlzamnda 
balkı nıtlhHle çok iyi tellr ba- ettik; taki bir 1-Yaa Jwlfttik we WDDzdea feçw. &. lnbalara 
rakmaktaclır. kervancı b!ıe iki tane ıtıçiO, hiçbir saman ylk hay•anl .. 
- ····--·-· --···· - -··----· .. -·-··--- -•t lmnetll ltayna ıattı. Maıaftb rme )llldmnler. Çlnkll yol 

Yeni Nefl'IJ&t bealm iMi ıkiDcl har,. .. da çok ıek .... ka1alaW. .. , .. 
Hafte .,_ ..... tl9ftD ve yolculupe cılaki ti• ~eı.tea wyr 

Aıt• ı..1taı.1& ,u.t...,... ..... ... .,. lld ,.._. atfında laut da a.r.a.cı.. w ak ..wır 
unda , • ...,mit al•• laafta ._ ıa- - ptlekh •rakledllc ),en i1e lar arasıadan ~ için. katar 

----L· ' . ·~ Jllkletlldiil takdirde, ' dab• yı11nd, ıOniin Yakaluıaa alt ~ok ua..W _.,ı yaya yDrlldUm. Llrka.. kllometro .....ı -ltmedd 
tafafttt ft rnlmhrı. doludur, hqta y 1 -AL ldit.- -x l rl • • 1- •• 1 

-• ~se ~ •"1 
• • b 1 hal tr f .. sa..,. ...... Ue Ce"•llttanlı bpa· d • ıa, •• ar • a a Pl'r-

.,.. ,_..._ Peramt .. .._. Naaulr .... ..~ algalı yaylanm çarpa yamrı JUmrU olur ve iP 
...-eti itibarile mınzara fevkali- •- bl '--1 u H-1. ._al& ,.._.., " b....._ alt .... , 111..._ ... ot idi.el.. yaramıyacaa r 1111 • ıe r. ar 

;::r•,_:~.:~.,:,. claJaa ltlıt;ok ıtaM ....... bir..._ ,.11- ~~~ n.~::da~-;.;: ~:::ı:~~~ 
aasaldlia.,..,... hen arU,aa lar ve ba sarp ıoldan upaaal-

TAKV iM " blnlrWa ..W. .... en lam ıeçirlrlv. 
~~-'"""""":°'~~~-~-ıı tq w-e1er1e .lıtJ... ...... Bu ç91it Pflt kanaalaNla• 

G1a ÇARtAMBA JlııJJ rlJ_.. Bir dal' allalelf ht ..,..,. m1ada. yolda mllteferrlk rolcula-
IO ti EYi.OL 938 129 laa~ nnp dıl. ...... ... ala- N da ruthyorduk. Bunların pjlf 

Arabi UM Ruaal 1151 bllclil'ae •iM'• b. MplUI d.. mektup t&fl)'&D yaya pomac.lat 
il c.-.ıhar A.tut• 2' alda ~ '-llık irade•.. •• koriyeı.rdl. Bunlar, y.JerJo• ... E~ .. -k.-t-=~~~!'-.~.-.,-, ~ı,._ua1......,_v .... -J1ı a.. llakbiıWLcla, ,........ g~tlrecelderl mektuplan, uzUll 
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Hakiki aebep, mfiaevvar va• 
tanperverlere dehşet vermek, 
bombalı tehditlerin önüne geç· 
mekti. Şunu da ilave etmek li· 
zımdır ki; Inıilizler, çoktanbori 
(Mi:Jt kongre) den çekinmekte· 
lerdi. ÇünkD, zahiren ilmi bir 
makıatla çalışan kooıre mUmeı· 
11illeri arasından ayrılan ikinci bir 
heyetin, Ietanbulda da müıelllh 
muddca osas.na dayanan bazı 

içtimalar aktettiklorlol hlaaetmlı· 
lerdi. Nitekim kongronlu Binbfr· 
direkteki merkez blna11 lnillizlor 
tarafmdan basılmıı; :kiremitleri• 
n·n altmdan temel taılarının ara• 
11ına kadar sl!ah aranmııtı. 

Ali Kemal Bey; bu lki zatın 
tevkif:!e iktlf a etmemlıti. Bilha11a 
aıkerlır arasında da bir dehııt 
uyandırmak lıtımlfll. lıtanbul 
mubdızJığı üzerinde yapbiJ kuY· 
v-.tli tesir ile altıncı ordu menzil 
mOfettİfİ ErkAnıharp Miralayı 

Nuri "' Doktor Httıeylo Alt bey• 
lerlı beraber Teceddüt Fırkaıı 
Rei~i Hnsnn Paıayı tevkif ettfr
mitti. 

Bu çirkin hareket, Ali Kemal 
Beyin istediği neticeyi Yermek 
ıu tarafa durıun. Biliklı ordu 
mınıupları araııında çok fena bir 
tesir husule getirmif, hattı Erki· 
mharblyel umumiye relıi CeYat 
Paıa, • kendiılne ebedi bir şeref 
temin etme1i llıımgelon bir 
llaan)a yazılmıı - lltifaaamesinl, 
Harbf 7e nazınaa gllndermlıtl. 

[ Veıikıya müracaat ] 

Bu hareketler; AH Kemal B .. 
yln zan Ye tahmin etliği ıibl Ya• 
tanpenerlere detll; biJAkfı saray 
Ye Babılli partisine delııet ver
miıtl. Çftnkl aıkerler Ye Yatan• 
penerler arasında birdenbire 
dalıalaoan nefret hisleri, ini bir 
lbtilllle netlceleneblllrdf. Buna 
binaen bunlar padltaha mllracaat 
etmişler, Ali Kemal Boyl biraz 
daha itidal Ye ıUkuna ao•ketme
ıial rica ey)emlılerdJ. 

Ali Kemal Bey, aleyhindeki 
Bu cereyana bldayıten ehemmi
yet vermemlf tJ. O gene fikrine 
yerl•ı•n dehıet aiyaııtlne de•am 
etmek latemlş bunun için bazı 

teıebbllslere glrl1mi,t1. Muhalif· 
lerin en azılı kahramanlarından 
biri olan, Erklmharp miralayh· 
iından mfttekalt, Kay11rill Ah 
Galip Beyi celbetmlf, ona pek 
mahlm bir Yaalfe ••rmiıU. Ali 
Galip Bey (Elim) •alilljln• tayin 
ediUp (Harput) a ıidecıktl. Fa· 
kat gldince1e kadar Samaunla 
SıYaa aramada, ıeçecelf yollarda 
Muıtafa Kemal Paıamn vaziyeti· 
nl tetkik edecek; eter lmkb 
buluru, Muıtafa Kemal Paea11 
taraftarlarının 16alerladen dllfG
rıcek propaıandalara piteeektl. 
Ve aoara da SaYu Yallai ile blı
lııerok Muıtaf a Kemal P&fayı 
Jollarcla bir paaa1a clDıOrecek, 
lıtanltula ı&nderecektf. Çok ta· 
bildir ki Muıtafa Kemal Pqa 
latanbula bu ııki1de ııtlrUdiktea 
ıonra blttla Anadolu hareklh 
bir anda balo•I aibl ı&nll•en
cektl. 

Plln tertip edllmlı Ye derhal 
tatblkahna ıeçllmlıtl. Tam hu 
•ırada da Muıtaf a Kemal Paıaya 
iri bir hllcum Yealleal zuhur ıt• 

-

-mi§ti... Bir taraftan Muıtafa K .. 
mal Pat anın diğer taraftan Mtl
dafaal hukuk Ye Reddi lllaak ce• 
mlyetlerinln muhaberab Dahiliye 
nazırı Ali Kemal Beyi enditeden 
endiıeye ıevkedlyor; bu muhabe· 
re netlceılndo bDtUn Anadolunun 
blr anda silaha sarılıvereceğlndeo 
korkuyordu. Buna binaen, bundan 
sonra ( Reddi ilhak cemiyetlorl 
tarafından nrllecek telgrafların 
kabul edilmemesi ve ıayet cebren 
kabul ettirllae bile llltide edilm .. 
m11i) için Poıta ve telıraf mO
dUrll umumlılne emir Yermlf, bu 
emir de, bitin telıraf bq mDdttr 
Ye mfldUrlerine tamim edllmlf ti. 

Muıtafa Kemal Pııa da 16 
haziran 335 tarihinde yapdan bu 
tamimden ve bu tamim mucibine 
cı de bu telıraflann çekilmem .. 
ıinden, ancak 20 hulran 335 
tarlhlodı haberdar olabllmJıtL 
Bunun üzerine derhal •lllyetlere 
vı kolordulara ıu emri Yormiftiı 

- Aynen -
[ 1 - MUdafaal mflllye •• 

reddi ilhak cemiyetlerinin Ytre

ceklırl telgrafların keflde kılın· 
maması hakkında posta •e tol• 
graf mUdUrlyetl umumiyealadın 
umum telgraf momurJanaa emir 
verlldl~nl duydum. Milletin ıe
dasını boğarak bukuku mtpua• 
ıım talepten menetmeğ• •e va· 
ta•n mahYına aebep olmaA"a ma• 
tuf olan bu emri, hiçbir namuıla 
telgraf memurunun icra edece
cetlnl llmlt •tmem. Fakat bayi• 
bir namasauzlafa clr'et edecek 

ION POSTA 

olanlar olur i1e, dorhal diYanı
harplerı tevdi Ye iş' annı emrey
lerlm. 

2 - Balldeld emrin kolordu-
lara verildiği. 20 Haziran 

Ayni zamanda, lstanbulda 
poıta Ye telgraf mUdDriyetl unu· 
mlyesine de, dahllJye nezareti 
ılfrHiJo ıu teJırafı çekmifti: 

-Aynen -
{Gayet müataoeldir: 
Polta ve tolıraf mUdUrlyetl 

umumiy11lnla, telırafhanılere, 
nıOdafaal hukuk ve reddJ Ubak 
cemiyetleri tarafından verilecek 
telgrafnamelerfn keılde edilme
meıl hakkında bir emir Ywditlnl 
latlhbar eyledim. Aydın •lllyıtf. 
nln tahllyeılne aaikJ yeılnı olaa 
1&dayı mllletl botaıaktan, ntanın 
hayati lıtlldAUae kartı blrleıen 
Yicdanı umumti milliyi itfadan 
baıka hiçbir ı•ye hamlolunamıya• 
calıı: olan böyle caniyane bir te
ıebbUsftn, Atlyen mucip olacağı 
mos'ullyeti aztmenln teemmtU Ye 
idrak edilememesi bAdiJ tıe11Dr
dDr. Bu emrin hemen geri alına• 
rak, milletin itimat ve emnlyetJnı 
serre kadar balol ıotirilmemeal 
lllzumunu bildirmeyi, vazlfel vic
daniye telikki eylıdJjim maraz• 
dur. 

Makamı celili ıadarete •• har
biye nezareti celUtllne arzolun· 
muıtur. 

10 haıirau 885 
Ü çti.aotl Orcia Mllfe'ttiıl 

( ArkHı var t 

,•G•Ü•Z•E•L•B•IR-SI•N•E•M•A•Yl-LD•I•Zl•N•IN-BA•Ş•IN•D•A•N-G•E•Ç•E•N•LE•R.•.•. •, 
Zengin n ıondıreoıdı lllke sahneler arasında eııfe. bit film ı 

DELi KIZ 
Franıızca a&dD • Bq rolde aarıııo yıldıı 

JEAN HARLOV 
Ayrıca ı Paramount dtınya havadiılırl 

Yar1n akşam M E L E K Sinamaımdı 
, 

Bursa Türk Hava Kurumu 
Baıkanlığından : 

Bur1a'da HaYa Kurumuna alt Tayyare Sinemaaıaın Ankara, 
lıtanbul yo Bursa Şubelerinde meYcut ıartname daire.inde 16 
Eyini 935 Pazartesi ınnll Pazarlıkla lhaleal yapılacatandaa Tllrkl
y•nln en modern bu ıincmaaını kiralamak lateyenleria dkredllen 
gllo ve aaatte Buna HaYa kurumu ŞubHinde bulunmaları illa 
olunur. u5404,, 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezı 
Satın Alma Komisyonundan: 

Tabip Ye mem\lllar lçla 107 mub•fıdar için 109 muıamba Ilı 
remiciler için 63 adet cakıt paatalon yailı gemid m11f8mba11 "' 
30 çift IAıük çizme kapalı zarf uıulile aatın ahaacakbr. 

A - Tahmin bedeli 5083 liradır. 
8- Şartnameler merkezimiz le•aıımından parHıı olarak alınır. 
C - Ekılltme 17 Eyl6l 935 Sah ,nntı aaat 13 de Galatada 

Kara Muıtaf a pqa ıokatında btanbul Liman Sahil Sıhhiye Mv
keıl Sabnalma Komla1onuada yapılacaktır. 

D - Ekalltme kapalı ıarf uıulile yapılacakbr. 
E - Muvakkat teminat 382 liradır. 
F - bteldilerin bu it lle balen m111ul olduklarına dair 93S 

Hnu;ne ait Ticaret Odası •11lkalarını g&ltermık mecburiyetind .. 
dlrler. Aksi takdirde mlloakasaya ıirmezler. 

G - Ekıiltmeye pecık olanların kapalı zarf aıulile teklif 
mektuplarıaı ıaat 14 • kadar zarflan mOhUrlO olarak makbuz ma
kablllnde komisyona vermelidirler. Saat 14 deo aoora teklif mek• 
tubu kabul edilmez. 

H - Teklif mektuplan verilmezden ınel ma•akkat teminatla
rın merkeı Yezneılnı yatırılmuı ve mukabeleten makbm almalan 
ıarttır. (5094) 

Sarfa 9 

Gece Yaşayan lstanbul 

Sebze Halinde Yüzlerce 
insan Ayakta •.• 

Hale hergUn blnlerce dolu kite gellr, tartılır, ••hre aevk edlllr 
ve bu klfeler bir gln mo•ra hale bombof gellr 

( Battarafı 1 inol Jbd• t ı ldmaenln tek çöpllnlln zlyaınd• 
ucu• çahfmalan lıalkm n mle- flklyet ettlji duyulmamııbr. 
tahıllln menfaatinedir. Ve halde bugüne kadar, en 

HammalJye ma•afa mi.tala.il afak bir hldlae, bir ka•p ıalle 
heıabma bbzımahn cebinden mamıtbr. 
çıkacaktır. Bu ıllkünan, ve intizamın kacl-

Çtlakl ~lıtabailln °• malını rlni anlamak için Me~ahoıtald 
buraya ıetıren • 0 yelkenliye, ne ağa) kokulu hal mllHeddeaiaia 
yelkınllyl boğazdan bunya ka- laallnl bilmek lizımdır. 
dar getiren. çatanaya, ne hamala, Orada her gece bir hicliM 
ne dı ardıyıye verecek paraıı pkardı. Ve orada ortaLğın pt. 
yoktur. b llji, bntnn mahalleyi kokuturdu. 

Bu itibarla, Uttın bu mauaf- Sebzelerin giriıi, çıkııı esnaaında, 
Jar, kabzımallar tarafından ödenir. halin içi, dütman yağmaıına ut-
Kabıımallar, aldıkları malın tu- ramıı bir köy ıibl altilat olurdu. 
tarından maaraflarım ve komls- . . . 
yonlannı alırlar, mOtobakiıinl Şimdıki halin ıçl, yirmi d&rt 
mllıtahıile verirler. ıaattı iki defa baıtan aıağa ıtıp-

Fakat talep az olunca malın rUIUr, yıkanır. 
tutara. mUatahallln ancak maara• Bu ftln klllfıtl de hamallara 
fıua tıkabUI eder. yllklenmlıtlr. Yalnız on beı . ıtıa-

8 _., d tl tah-n 1 de bir yapılan bUyllk tımizlıklar-u ,, ... z en m s ... z yana d b . d d 
girer. e elediye çöpçlllerl • yar ım 

Mauafla beraber malın bedeli eder. 
de artar. Ve alıcılar, Yerdikleri 
parayı bittabi halktan pkanrlar. 

- Yani bu ahı veriıte hamal 
emıj'ini, müstahsil malını, •• halk 
parasını ziyan eder. Ve ziyan 
tehlikesinden daima uzak kalan· 
lar, kabzımallar, dllkkln 1t:1hiplerJ, 
Hyyar ıatıcılar, ve nihazet bele
diyedir! 

Sorfumu ta1dJk mecburiyetinde 
kalan muhAtabım: 

- Fakat, dedi, bundan kimi 
meıul tutabiliriz ki? 

Galdllm; 
- Bol mahıul terdiği i~ln 

topratıl 
V • ona konuımaktan OrkOt

memek için llive ettim: 
- Ben de kimaeyi ittlham •l-

memif, aadece ıormuıtuml 
Saat bire yaklatı1or. Arbk 

koca halin içinde uyuyan kedi 
bile kalmadı. 

Sebze ye meyva dolu yelken• 
liler pelr uzamayan fasılalarla i'e
liyorlar. 

Hamallar, Oztım knfelerlnla 
diplerinden aızan ııralardan ça
nklarını, çoraplarını, paçalarmı 

korumak için baldırlarından to
puklarına kadar kiğıtlar, deriler, 
mutambHlar aarmatlar. 

Bir ampulle yarı ayclanlanan 
sahllden ıartlaclıklan kllfelerl, 
cephane kaçakç.ılan gibi aeasia 
Mdaıız hale taııyoriar. 

Muhatabım izahat Yermiye 
de•am ediyor : 

- Mallar ya Hhlpleri tara• 
fından &etirilir, yahut buradaki 
kabzımallara &ônderillr. 

Burada, her kabzımalın mu
ayyen bir yeri •ardır. Hanfl 
mllıtabılaıı hangi kabzımaJla 
it glSrdDiil m.ılCımdur. Ve her 
mOstahıilln kabanda, kendi all· 
mıtl flrika11 mevcuttur. 

Bllttln bunlar, en ufak bir 
karıııkbfa laıkia buakmazlar. 

Hal dahilinde iılyit. beledl-
ycnin ve zabıtanm ıec• gUndllz 
dolaıan memurları tarafından t .. 
mln olunur. 

Halin kurulatundan beri, biç 

Blr Hali temizlemek, bir ı•brl 
te•lzlemelr kadar . güçtür. 

Çtlnkti içine herifin binlerce 
lnıanm girip çıkbğı bu mem
leket gibi binada, aade ıebze Ye 
mey\ a kaplarından dGkftlUp aa-
1açılan yapraklar, ldj'ıtlar, ç3p
ler h"orılln iki mavnayı tıka br 
ıa dolduruyor. 

Bu itibarla, burada heJ' ay, 
Hilin yıkanmaıı lÇln, tam iki bla 
b., yllz metre mik'abı au urf .. 
dilir. 

Güldüm: 
- Deaeniz'e, lıtanbulu kuru

tan slzıinl? 
Muhatabım da gtıldO: 
- Hakkınız var .• fakat bunUD 

,areal de dlltllnlilUyor. Buadaa 
ıoara Halin dooiz suyile yıkanmua 
lmklnları araıtırılıyor. 

Fakat deniz ıuyu koku 1ap
biJ için, temizlikten aonra bir 
defa da tath su ile yıkanacak! 

* - 69 .•• 
- 7 ... 
- 29 ••• 
- Koç Abdi tombala! 
Emaf kahYulnde Loto .. yret

tiğlaıi aanmaym. 
Şimdi aaat iki... V • ıel• 

aebzelerln, .. ,.alana Hale aak
lln• de••• ediliyor. 

Direklerini KBprl alhndq 
ı•~erken lndirmlı koca yelkea:' 
illerin baılarıada lklıer katip va#. 

lçlvillduı blrial, çıkanlan k• 
felerln lzerlerlndeld aumar.W. 
okayor, ve lln.I de aot ediyorlar. 

Her mtıstahıllin lıaba bep bal
clulı~a, olrll)'an kltip batanyor ı 

- Tombala. 
Bu kitlplwden blrl.t ha mal-

ların, dlterl de belıdiyeninmif, 
MDstahlillerln hammallye borçlan 
•• muamele yergileri bu notlana 
tetklklle tayin olwıurmut 1 

Yarın: 
l•ttı11bullular nerelerin •6~• 

N _.gvalarını •lgorl'1r1 
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Hükumet, Akde- MÜSABAKALI 

niz Kıyılarımızın B İ B A y E L E B 
Nüfµzunu L ________________ _ Yazan: 

M. Turhan 

Biat Denizlerinde 
Türkler 
Hadım Süleyman ·Piri Rel•- Murat Reiı 

'/' J - Fr•n•u.coda• _____ .. 

Çoğaltacak 

Oruç Reisin Ölümü Destanı Recep 
Reisi Epeyce llgi~endirmişti • e 

( Bııttarafı 1 inci y&ıde , 

! hlr iskin ve yurtlandırma polltl· 
kası glldlllmeslnl icap ettirmekte· 
dlr. 

Recep, biraz diltiindG, Barbarosua 
yaptığı &ayııız aavaeları fÖyle z:holu
den geçirdi, içinden hiçbirini bir 
baıka11ndıın ilıliln bula· 
madı, büyük bir aayrı ile 
kollarını röğıilode kuu
flurarak dOtDncuinl hay• 
kırdı. 

-Eatatfurullah, allmme 
eatatfurullah. Ben ne ki· 
fİylm kl Barbaroaun yap• 
taklarını B'çeylm, ölçebile• 
yim. Sen bir din kitabın 

dan fal açar ribi ıahadet 
parmafını beamele çekip 
kAjıtların arasına 

aellıl ıO:ıel aok, 
a• çıkana onu 
okul 

Piri Rela, belJI 
belirei& bir gllüm-

Hylol• bu diJeaı 
rerlne r•tlrdl, to• 

marın içinden bir 
katıt çekip çı· 

kardı, ~ıtQae altı• 

na balırtı. 

- Oruç Reialo 
810mil, dedi, en 
acJklı dutan. Nasıl 
okuyayım mı 1 

- Oku, Bey, o 
ku. Ben de diz 
çlSkeylm, gaz yaıı d8ke d8kt dlnll
reylm. ÇGnkO o HTafta ben de bu
lundum, onun tek kolla koparıp attıtı 
şiillelerl gBzilmle gördQm, Barbarou 
dn Orucun öllmilnü ben ı6yledim. 

Oku, Bey oku... O rttnlerl anaıım, 
bir kez daha yua1ım. 

Okunacak parça ı•rçekten heye• 
ennlı bir destandı: Blr avuç TClrkln 
kızgın kumlar lçiade ıuauz, yl1ecekala 
Te yardımaız kaldıkları halde oa 
l>inluce dGemanla nuıl çarpıetıklarıat 
anlatan he7ecinlı bir duhn. Buaun 
adı tarihlerde .. Telmeaak H'Hfl,, dır. 

Deaizoiler araaıada lae "Orucun alilm 
aunu" diye anılır. 

Piri Reiı lıt• bu dHtanı okuyordu, 
Recep de dlnli1ordu. Anaara 1abaacı 
mllletlerden olan kumandaalarıa 

adları uerde nya Piri Beyin ataanda 
detlılyordu. O •akit Recep Relala, 
heyecana btirUnmüı görfinen idraki 
•irden uyanıyor •• yanlıt okuaao 
kelime hemen dGıeltlliyordu: 

- Vebran mı ya be7. Ona Araplar 
Avran derler. 

- KnlatOl'kOI& da ne oluyor b•r· 
Bl&lm içine kapandıtımız kaleye 
Kutlu derlerdi. 

- DUıman baebufuaun adıaı neye 
tir geçiyouun, Ona Marki d6 Gomara 
diyorlardı. 

Gibi. Nihayet aıra Orucun kaledu 
cıkıtına rildi. Sinan Ç&l'Uf bu uboeyl 
tlir olarak taavlr ediyordu n fU 
biçmide idi ı 

.. Oruç Beyde ne cepane kaldı, ae 
ılllla 1.. TOrk olmıyan blrkaç kiti 
kaleyi diitmana tulim etmek fikrini 
ileri aDrilyordu. Oruç, onları• 10.Gae 
dik dik baktı, " kale vermek bir t•Y 
değil, taıtan topraktan ne olur 6 
Fakat ortada namua var. Oau Yer
mekten IH ceo vermek dalaa dotru
dur" dedi. Bununla beraber kalede 
barınmıya lmkln )'Okhı. Sonunda 
bir ged yarıaı kaleden çıkılnuya 
karar verildi n bu İf yapıldı. 

Diltman, naaılaa bu çıkıtı aeımit 

idi, hemen Oruç ile arkadatlnrının 
ardına dlltmOıtD. Kum, yorgunlulıı: n 
açlık bu birkaç yüz kltllik ka.fileyl 
1lrUmekten alıkoyuyorda. Nıhayet 
kovalı yanlar yetltti ve bir yamaa 
boğufnıa ba,tadı. On bin kiti c!ört 
JOZ yorgun TOrkO aldOrmlye HVllfl· 

yordu. Tam en anat bu kOçDk kuvnt 
o büyük katle ile p•nçeletti. Giln• 
ludenberi biHr kuru pekıimetle ka
rın doyuran TOrkler gerçekten ulan 
keallm:4lerdi,t!urup dinlenmeden pala 
ye bıçak 1allıyorlardı. Her TDrk bu 
uzun botutmn aaatlerl içinde en 
aıınclan bet dOtman atdOrmGttl, hH 
Janda B!Qlerden yıtınlar yOlueliyor
du. LAido dört yOı Tlirk te yü.ze 

1 

Buralara nUfus tekaifl için 
ikinci bir sebep daha göıterll• 

mektedir ki, o da buralarda ya• 
bani Ye aıılanmamış zeytin ağaç
ları sayııının tahminlerin çok 
tlıtünde Ye hemen hemen yliz 
hl 1den ,fazla oluıudur. Burada 
tetkjkat yapan mlifettitler ağaç· 
ların yanı başında künkler gör· 
mUşJerdir ki bunlar, buralarda 
Yaklile zeytin yağı btihaalinin 
derece Li ni anlatmakta •• adeta 
petrol veya benıla gibi zeytin 
yağının künkler içinde Umanlara 
kadar götUrUldUğUnU göıtermek· 
tedir. Zeytine yabancı olmıyan 

göçmenlerin buralarda bu ağaç· 
ları &§ılayarak ulusal bir ıervetin 
boıu boşuna kaybolmasının önUnU 
alacakları ve memlekete yeni bir 
gelir kaynatı bulunacağı umul· 
maktadır. 

Buralarda iskAn işi için tıpkı 
Trakyada olduğu gibi muntazam 
bir program hazarlanacakhr. Ak· 
deniz ktyılarınn ilk partide yer• 
leıtiriJecek göçmen sayaaı otuz 
bine yakın olacaktır. .............................................................. 

( Recep Reis ) 

!nmi4ti ve bunların 1arıaından faıluı 
yaralı idi. fıte o aırada Oruç Relalf 
kardeti lıhak, birkaç yllz kitl!ik bir 
m Gfreıe tarafındaa çevrlldl, mısrak• 

tan bir çerçne içine alındı. lklıl dı 
1aralı elan bu kahraman kardaılar 
o çemberi kıramıyaeaklarını a•lamıı
lardı, çarçabuk aarmaııp helall ıı ttık· 
taD aonra kendilerinl mıuakların 

arasına atmıtlardı. Kaç mızrak kır· 

dıkları Ye kaç mızrak yaraaı aldıkları 
ht!lll değilu de dGtmaa kendilerini 
yakalayamamıthı öllllerlni bulabil· 
mloti, Oruç o tarihte henOa eUi ya· 
tındaydı ve elllden çok fazla aavaı 
yapıp hepsinde OıtOn l'elmltli. 

Recep bu hik&yeyl dinlerken •I· 
lıyordu, Piri Rela klğıdı eliuden 
bırakınoa hem•• allkladl, ,.azünOn 
yatlarını alldl: 

Eyup Sulh Hukuk Mahkeme-
inden : Uokapanı H::ydar mnhnlle

•I Hamam so' ağında (29) No. h evde 
sakine iken V cfat ed o Aytenin kızı 
Hanife taraf.odan ana ve babaları 

vefat ettiği c:hetle küçük kardeıl 
Emin• Şükriyoye vasi tayin edilmesini 
talep e tm!t ye mahkemece yapılrn 
duruımada kilçOj'iin ana ve bahaıt
ııın öldüğü ve me:r:Lure Hanifenin 
vauyet i~1erinl görmeye ehliyet Ye 
iktidarı olhaptaki llm ilhaber ·n nllfus 
kaydı ııuretlerile tevsik edilmit oldu• 
tundan Emin• Şilkriyenln Hacrile 
vesayet r ltına alınmesına ve Hanife· 
nln kOçiiğe vasi tayinin• 9/9/936 
tarihinde karar verilmiş olm:-kla 
keyfiyet llln olunur. (448) 

Kayıp - M aı tatbik mülırUmO 
kayl:;ettim. Yenisini yc ptıracağ ımdan 
hilkmil yoktur. Poıta ve te'graf he
yeti teftişiye müıneyyizlitindeo mil
tekait Halil Zahit (449) 

- Oradan, o ölQ• çukurundan, • ' ' K~~.-~ ·~ i~;i' ~·üh~~~~' k~~i,:;:-
dedi, otuı yoldaı dlrl çıktı. Biri bt• tim, yenisini kıızdırıu:oğ .mdan eıkiai-
Dim, ilkin hepimla de delik deılktik, nin hGI· mü yoktur. Doktor Necati 
rara içindeydik. Gtlçllkle kum denl-

ainl aıtılc, aç çıplak Cuaylre ulaı- Dr. A. KUTı•EL 
tık, rahmetli Barbaroıu bulup batı· 
mıaa relenlerl anlattık. O da, bir Kara\:ö\· Topçıılıu cıvtdesi Ko. 33 
çocuk ribi hOnırllr hOnıOr atladı, -, • • · · · · 
"karda4lerlml• kanını ben bu kiflr· 
ler• komam" diye barbar l>ağırdı. 
Şlmdl Hni dinlerken hep o kara 
gGnler sıözllmOn 8nilne r•liyor. 

Ve ramlı romla lçlnl çektlı 
Son Posta 

-Hey koca dllnya neler rörtıyor
aun. Neler geçirlyonua. Oruç •• 
oldu. Barbaroa nereye gitti, rarın blı 
ne olacatıı? 

Vn•t, elraat, He.adlı •11 Halis ıaaeteel 

, ~ki ZabtJy-, .atalçeşcnt eoka~a, 25 
ISTANBUL 

Piri Reia, unkl bu ı8zlerl duy· 
IDıyormUf flbl dalgındı, derin derin 
dOtGntlyordu. Recep, onun bu duru- , 
muna 11yrı 1öater1rek ıuamuıtu, 

-
Gaıetemlıde çıkan yaıı 
ve realml~rio büttin haldan 
mahhlı ve ruetemiH alttie. -

• 

deataadan heycanlaodıtıoı gördütO 
amiralın o durumdan aı1rılıp çıkma
aını bekliyordu. Piri Rela, hayli bir 

ABONE FIATLAAI · , 

ıecikltl• kendini topladı, elindeki 
kltıt tomarını ıl>yle bir kenara 
ıOrdGı 

- Recep, dedi, dayımı nice iti· 
llraln? 

- Kemal Relal mi ? 
- Evet, onul 
- O da bir yıJdııdı- aaaap rittı. 
- Barbaroıla dayımı bir . teraziye 

koy11k hanıi•i stır baaar? 
- Vallahi relı, ben böyle bir 

tartıyı dDtGnemem, rBıGm kararır. 
Rahmetli Bıırbaroa Kemal Reia için: 
" Bu denizler onun •tini rarmedl, 
belki de garmez " derdi. Lakin dayın 
da Barbaroıun o!ıunlaıhtı ıDnlere 
yetifHydi ay'. diyecekti, Bubaroaun 
eeılzlltlnl e8yllyecektl. Onlar birer 
denizdi, ıöçOp ılttller. Bize dOten 
ikisini 31çmak detll, lklainl de rah· 
metle aomaktlr. 

(Arlıaa Y•r) 

3 ' ~ Ay 
Kr. K. 

TORKIYI HOO 750 400 uo 
YUNANiSTAN 2340 V20 710 2'IO 
KNEDt 2700 4 800 300 

Ahooo bedeJ; peşindir. Ad reı 
delloUrmek 2& lrur6ttw. .... ... 

Gel•n •flr•lı geri 11.,.llm.-. 
Qlnl9rcl811 mea'ullret eluımaa. 
Cevap içlıı mektuplara 10 kurutluk 

pul iJAvesı 14zımd.r. 

' "'" Poeta kutuau ı 'i'4l lRanhi -., 
: Telgraf ıSoopo9ta 
ı Telefon ı 20203 , 

. . 
Son Poıta Mı&tbı&~ı 

...."1.. MMıı.ı ı 'hl,.. 
IMlplod ı A, ÜNa, 1. ....,. a. IAIA 

Bir Esrar Meraklısı 
-1-

Köıede, benimkine bitlılk ma• 
uda oturalı acaip taYurlu ihtl· 
yar adam, elindeki ıüt bardağına 
bıraktı Ye diraeklerlni mermerin 
tiıerine dayadı. 

- Nasıl? Dedi; Esrar mı? 
Haydi, ıiz del eğer araştırmalar 
akılhcasına yapıhraa, hiç bir ci· 
nayelln esrarengiz tarafı yoktur! 

Okumakta olduğum ıazotele• 
rin tlzerlnden, hayretle yüztıne 
bak tam. 

Acaba, gözlerimin önündeki 
makale hakkında, farkında olmı• 
yarak, ytikıek Hıle mtttaleamı 
beyan etmiıtlm? Bilmiyorum. Fa· 
kat, bu adamın ıözlerl, benim 
düşüncelerime doğrudan doğruya 
cevap teıkil ediyordu. 

Her halde, onun vazı ve taY• 
rı merakımı uyandırmıya kifayet 
etmişti. Ben, bu kadar zayıf ve 
rengi uçuk bir ihtiyar, kabak gibi 
bir başm üzerinde gUlUnç tanda 
itina ile yatmlmıı bu tlerece 
tuhaf Ye renkılz saçlar görme· 
miştim. 

Mahcup ve ıiolrli görünüyordu. 
Zayıf ve uzun parmaklarımn 

arasında, durmadan bir ıiclm 
parçaalle oynuyor, kör dtlğllmler 
yapıp, aonra çözüyordu. 

Daha &onraları, bu adamın, 
böyle sicim parçalarlle oynama• 
dıkça, ıöz ıöylemeğe kadir ola· 
madığmı anlayacaktım. 

Hitabına k,.rtılık verdim: 
- Öyle diyorıunuz, amma. 

Şu makalede yazalı olduA"u gibi, 
yalnaz geçen sene zarfında, r.abı• 

tayı tamamile ıaıırtan altı clna• 
yet vak' aıı olmuştur. Ve bu 
cinayetleri işlemlı olanlar, bugllo 
hAIA serbesttirler. 

O, ya•aıça: 
- Aff •deralnlı; dedi, ben 

zabıtayı ıaıırtacak eırar yoktur 
dem•ğe kadar varmadım. Yalnız, 
tahkikat ikilin• bir tarzda yapı
lacak oluna, ortada e1rar namile 
birıey kalmıyacaA'ına iddia ediyo· 
rum. 

Aynı fikirde olmadığımı belli 
ederek: 

- Feaçörç cinayetinde de mi 
esrar yok ? Diye sordum. 

O, sükunla cevap verdi ı 
- Bilha11a bunda yok 1 
O tarihlerde, Fençörç sokağı 

eararı, lnsıilter~de büttın zihinleri 
altllst etmekte idi. Bu, böylecene 
bir yıldanberidlr ıUrilp gidiyordu. 
Onun için bu lhtly ar adamcağızın 
yüksekten atmaaı aaçma idi • 
Kendiıile alay ederken : 

- Vah yah 1 Dedim .. Ne ya· 
zık ki zabıtaya kıymetli yardımı· 
nızı teklif etmiyorıunuz. Herhalde 
ondan, çok istifade olunurdu. 

Kabul etmezler, eminim. 
Sonra, reami bir zabıta memuru 
olacak oluraam, Yaılfemle duygu• 
larım çok defa tearuz eder. Zira, 
hazan benim muhabbetim, pollı· 
lerlmizl ıaıırtacak kadar zekA 
inceliği göıteren caniye müteveccih 
olur. Muhakkak ki, şimdi mevzuu• 
babı ettiğiniz vak'a ilk önce, 
beni de baıkaları gibi ıaıırttı. 
iyicene hatırlarsınız değil mi?. 
Geçen ilk kanunun 12ılode, halin· 
den Ye bakııından, kibar dUşkUnU 
olduğu anlatılan fakir bir kadın, 
Londra pollı ldareıine baıvurup, 
bir müddettir muayyen bir iti 
olmayan kocaaı 8. Vilyam Ker· 
fOTun kaybolduğunu haber ver• 
mitti. O eıııada, kadınm yananda 
bir doltu, ılıman, ak ıurath v• 

yağh bir Alman vardı. ikisi 
birden, r.abıtayı derhal harekete 
getir en bir ifade de bulunduları 
Guya 1 O ilk kAnunda, Kral MUller 
edını taııyan bu Alman, on in• 
giliz llraıı kadar tutan bir alaca· 
ğını istemek için, öğle Uzerl 
saat lkl aularanda, dostu Vilyam 
Kerıov'u görmeye gltmfıtl. Çar
lot aokağındaki berbat bir e•e 
vardığinda, Kerıov'u •on derece 
heyecan içerlslııde, karıımı da 
çok ıJolrli Ye ağlıyor bulmuştu. 
MUller ziyaretinin ıebeblnl her ne 
kadar izah etmek lıtedi IH de, 
Kerıov kondlıinl dinlemedikten 
baıka, daha da beı ltra 6d0nç 
lıtemek utanmazhj'lnı ıöstermlıtl. 
If adeslne bakılır1a, bu para, 
hem keodiıfne, hem de onu 
ödünç verecek doatuna bllyUk 
bir ıervet Htlayacakb. 

Bir çeyrek aaat, boıu boıuna 
diller döktükten ıonra, Kerıov, 
IAf dinlemek istemeyen almanı 
kandırmak için, iddialarına göre 
milyonlar getirecek olan sarrını 
faş etmeye kail olmuıtu.,. 

• . . Ben elimdeki srazetoyl · 
bırakmııtım. Bu acalp adam, ıl· 
olrll hali, utangaç bakııları ve 
tepealndeki incecik perçemle, 
öyle bir tarzda koouıuyordu ki, 
inıana Adeta toahir ediyordu. 

DeYam etti: 
- HUlAla, Almanın, polise 

hlkAyo ettiği Ye bayan Kerıoy'un 
da tamamlle teyit eylediği meaele 
ıudur: 

Otaz yıl kadar evYel, o vakit 
yirmi yaılarında bulunan Ye tıp 

talebeal ııfatlle Londra hastan .. 
lerindon birinde staj ıören Ker· 
ıo•uo, Barker adında ıaaılml bir 
doatu varmıı ki, oaı.ınla beraber 
yaıarmıı. 

Bunların yanında baıka bir 
doıtlara daha oturmakta lmlı. Bir 
akıam, bu adam, gllndUzUa yarır 
larda kazandıiı önemli bir para 
ile eve gelmiı. 

Ertesi aabah da, keodiılnl yata• 
ğında maktul olarak bulmuılar. 
Bereket verain ki, o ıeceyl has• 
tanede geçirmiş olan Kerıo• 
lttiham edilmekten kurtulmuı. 
Barker'• gelince, derhal ortadan 
kaybulmuı ye kolla kendlıiol bir 
türlU ele geçlrememlf. Halbuki, 
Kerıov, kendlıinln pollıten daha 
talihli olduğunu iddia edermİf. 
Onun dediğine göre Barker, 
memleketten dııarı kaçmıya mg. 

voffak olduktan Ye Amerlka'da 
bir baylı zahmetlere katlandıktan 
ıonra, Uzak Şarkta VladiYoıtok 
ıehrlne yerleımitt ve orada 
Smethörst nomı mllıtearile, ktırk 
teclmi yaparak yaman bir Hnet 
kaznnmıı lmiı. Orada Siberyah 
milyoner Smetböutü tanımayan 
yokmuf. Dikkat ediniz ki, Smet• 
hörat'Un evvelce Barker adını 
taııdıtı • ve otuz )ıl evvel bir de 
cinayet iıledlği hakkında, Ker· 
ıov'un iddiaları hiçbir vakit sabit 
olmamıthr. Ben, yalnıı, Kerşov'un 
o gün kar111le, Alman dostuna 
neler ıöylemlı olduğunu oakledl· 
yorum. 

Yine Kerıov'un iddialarına 
ıöre, Smethönt bu pek becerikli 
ve muvaffakıyetli hayatında bir• 
kaç defa, eski doıtu ile mektup· 
laımak gafletinde bulunmuı, gön• 
derdiği mektuplardan iki taneıl, 
yirmi sene evvel yazılmıf olduk· 
ları için, mUnderecat itibarile 
önemıiz lmitler. Ve zaten kerıev 
bunları epey zamandanberidir 
kıybetmiı imlı. 

( Arkaaı vu) 
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dan öşeler·ade~ 

e or ~Y····· z. ş. .. Yıldız __ !~:!!~8 Şehrimize 187 Balkanlı Sporcu 
Abdülhamit, Bir Mülakatının Mahrem Balkan oyunlan için ıebrlmlze KOrek ıampiyonasmda muvaf- baoka kimse iştirak etmiyccektlr. 

K 1 K ı d v o·· v k 1 ti. d gelecek olan Yunan takıma, lda-- fakıyet göıteron bUtUn kulüpleri· Eskrim Birinci:ikl ri a ıp a m ıgını gr nme S yor U recllerllo beraber 60 kiıtden tba· mlz bu müsabakalara girecek· M.. b k 
Bu meselenin sefa-;;;b~-;;:-·ı ·b7,~~ı:ı. Ben tetkik ederim. rettir. )erdir. lst.anbul, Ul~a (A~)~1T. J. C. L 

ce d mahrem tutulduğu, ıefirln - F rman, fendimizln. Yugoıl vlar 35• Bulgarlar SO, Kart::::a!:t~,!;~ret IstanbuJ bö'gosi eskrim hey ti 
h d Romenler 30, Arnavutlar 12 b '- · - d 

halind n anlaşılıyordu. Şu al , - Sonra... Bir meddet evvel tertip etti· aşu:an.ıgırı nn: 
F hl P t k b d - irade buyurunuz, efendim. atlettir. J1.f l h · ı ki 1 15/9/935 Pazar Unü b L. e m aşa a ımı unu nere en Balkanlı atldletler eyın 18 ve ıs m z vo cyecan ı e ta p o unan t d G 

1 
t g sa kaw 

haber al bilirler?.. Herhnldo, - Şimdi .. Bir tebdil araba• d d yağlı göreı müsabaknlarımız saa on a a a asaray pc.,r u-
b D R 19 un a hrlmi:ıde olacaklar ır. IUbU ı k ı· d ı t b ı k · bunda bir it var. Ateı yanmıyan sın ininiz. oğruca usya ıc- 10000 metre meml k tin birçok yerlerinde o 2 ın e ' an u es rım 

yerden, duman çıkmaz. farethaoesio gidiniz. MDmkOn Atletizm f deraayonu Balkan alaka uyandırmı~, Kızılcahamam.. birincilikleri yapılacaktır. 
Abdlllhamit, ayağa kalktı. olduğu kadar bnşkalarına görün~ oyunları programında IO,OOO met- Antalya vesair ~erlerden ta\·as u• Birl~şik ku1üp:erimize kayıth 

Masanın OstUndekl zile basb, m m k ıartll • ıoflrle husuıf sq. r nfn yerini Yunanlıların itirazı tumuz istenm?iti. Bu arada K r· sporcu:arın mliEabakay girebU .. 
içeri bir musahip girdi. Bu mu• rette görUşOnüz.. Benden, kendi· tb:erlne değiıtlrmlftir. 5000 birinci tal Çocuk Ea·rgeme Kurumu da mek için tam vaktinde h z r :bu• 
ıabibe kısaca s:ıu emri verdi ı ıine sellim ıöyleyinJz. Ve sadece k I k 0000 d tinümUzdekl Pazar günO iddialı lunnuıları lazımdır. Tam vaktind v gOn oıu aca , 1 metre e 

- Tahd11 P şayı ç'ağırınıı:. kend:s·n ıu suali sorunuz: Dnn, 100 gün yapılacaktır, bir yağ:ı güref mrsabakası tertip gelmiJenler v her ha .. gi :bir 
Baıkatip Tahsin Paşe, uzakta kendisi ile mahrem blr

0 

mesele Biletler Hazır etmiştir. MUsnbakalara snat 12 de birleşik kuUlpte ka}ıtli bu.unmı• 
değ.idi. Küçük mahe} in dairesi- görllşmOtttilc. Bu meseleden, ken· Balkan oyunları biletleri bu• rıhtımda bailan- cak, K zananlara yanl.u milsabakalara iştirak ed • 
nin kapısı önünde, hususi yaver- dlslndcn başka kimler haberdar gOn satılığa çıkanlacaktır. GOnlUk mUkafntlar verilecektir. ,µılyeceklerdir. 
lerden Salralh Mehmet P ıa il olmuştur. Acaba bu mesele, ha- biletlordo tribün SO açık tribün SUleyırnanylenın Kogre 1 -=----
görüşmekte idi. Elinde birçok rlçte efe bir suretle §UYU buJmuı 25 kuruştur. Süleymanlye terbiyoi bed ni· Erz rum ül i e 
kağıtlar vardı. f53sen o da, bun• mudur?.. Etrafit anlayıp, bana Üç gllnlük biletler 100 kapalı ye yurdundan: Ü t İŞ iği 
lan arzetm k için şimdi AbdUl• hah r getiriniz. triblln 50 kuru,tur, Yıl'ık kangremiz 15/9/935 
hamide haber yollayacaktı. - Ferman efendlmf:ıin. ı 1 pazar günll saat 11 de toplana· Albncı Ba kan Oyunlarında 9 

Musahip, kapının önünde Tahsin paşa, yerle beraber Alacnk Hakemler Çearıhyor cağından yurtta yanlı liyelerin 
Tahsin P şaya teıadllf etti: temennah ettikten sonra, geri Atletizm federaıyonundanz Şehzadebaşı Letafet apartmanın· 

- Pafn Hazretleri 1.. Efendf· geri çekildi. Derhal odayı terkettf. Altıncı Balkan oyunlan hazır• daki yurt merkeıine ıelmelerl 
mlz, sizi irade buyurdular. Sllr'atle merdivenlerden indi. hğı için atletlerimiz arasında 

100 
ıaygılarla ödenir. 

Dedi. Tahsin Pa§a, Mehmet ÖnUne ilk çıkan saray hademe- denorne 14 EylUl Cumartesi gUnU Balkan güreş şamplyonaıı için 
p şa ile konuıtuğu aözlere derhal lnez öğleden sonra yapılacaktır. ıeçilen Türk takımı dOn Yaka· 
h d A 1 1 d . Çab k h h it [1) cıkta Balkan s::amplyonasıoa gire-itam ver i. ce e ace e mer ı- - u ' aı 8 ıra g · Aıağıda isimleri yazılı Bay v 

venleri çıktı. Sol tarafa döndO. Kapalı bir tebdil arabaıma bin. hakemlerin 0 gUnkO denemede cek pehllvanlarımızm seçme 
· K J k k o • K müBabakaları yapılmıt ve TOrk Önünde bir musahip ile bir iki otu apmm ön ne getır. Of, hazır bu'unmak Uzcre tam aaat 

b d h b D d . takımı ~u aıağıdaki tekilde tesblt had me bekleyen k pıdan geçti. ana a a r ver. e 1• üçte KadıköyUnde Fener stadında 
T h lıı P d · · idi edilmişt r. Burası bomboı bir oda idi. Bu ca 

6 
ap, aıreaıno ııe • gelmeleri ehemmiyetle rica olunar. 56 kiloda Hüseyin, 61 kiloda 

Odanın bir hususiyeti vardı. Bir Arkasındaki lstanbuliDi çıkardı. _ 
d il ll 1 1 d k Mübeccel, llhamf, Adil Giray, Yatar, 66 kiloda Saim, 72 kiloda ceph sloi iki p ncer teıkil için e, a ı yt:şi i at aı ara i il- N 

mlı, bliyUklli kOçtiklU birçok mus• Mor;son, Sait, Mqhit, Peridlı, Ankaralı hUaeyin, 79 kiloda url, 
ediyordu. Diğer cephelerde de kalar sarkan bu iıtanbullnl, tahta Hayati, Marengo, Hikmet, Nadola- 87 kilodct Bilytik Mustafa, ağırda 
ikişer" kapı bulunuyordu. bir dolabın içindeki çiviye aıtı. ki, Şinasi Reıit, Da.-it Yaff e, Çoban Mehmet. 

926 yılında Hasankale ilçebay• 
lığından Cumur Baıkahğı Özel 
Büro 'Şefliği Mul\vinliğine atan n · 
ve o ~am ndan beri bu işte bulu-
nan Sabit Şevki, doğu illerlnd 
Başbakanın yaptığı g zl fiz rine 
k rarlaşan bilyük ıslah t işinde 
ç hımak üzere eski mesleği olan 
sivil işlere girmek uusunda bu
lunmuıtur. 

Bu dllek, yüksek makamlarca 
kabul ed.tmiı ve Sabit Şevki, 
Oçllncll genel enspektörlnk emrln
de bulunmak üzer merk zi Er
zurum olan mülkiye mDfettişliğinı 
atanmıştır, 

Keyfiyet bugün yllk&ek taıdl· 
ka iktiran etmiştir. (A.A) Bu kapılar, yanyana bulu· Yanandaki çivide asıh olan blr Cemil, Herzincioğlu, Beyk r, Al- Balkan oyunlarına bunlardan 

nuyor v tamamllo b~ihlrl~~ red~gotu aWı. Gfyd~hn sonra ~n, Ekrem RU~U, Rnut Hıkmet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ne benziyordu. Abdnlhamlt, hu· dUşllnmiye başladı. ( G. s. ). Ferlduıı, Mazhar Nazım, Tü.rk Hava kurumu 
suıi bir dOgUnce ile bu kapıları Şimdi, bu· iradei seni yenin fn- Sudi, Passadeos, Halkusl, M. El-
böyl yaphrmı tı. Bundan maksat fazında bir haylı müşküller vardı. tlng, Agopyan, Ekr m, Musa 
ta, şayet buraya yabancı bir Ev eh\, sefarethane cıvarında do- Kdnm, Karakeş, Ali Rıza, Vedat, 
adam gl·rmeye muvaffak olursa, laşan hafiyeler, mutlaka kendisini Sk d D 

Abut, Y oımmis in iris, evecl• 
taşıracak; içeriye geçm k için görecekler vo derhal jurnal vere• oğlu, Doktor Emin RüıtU, Osman 
kan"i kapı)'I açacağını bilemfye· c klerdf. Halbuki HUnkilr, kendi· U I z· R b. U 
ceğt"'ı·çın bunlara birer blror bat ılna kimsey göstermemesini ten- Mlleyyot, iv ıya, e ıl, nvan. 

b'h t l tf. B l n kU M vslmln bUyUk KUrek 
vuracak; o zaman da içerideki 1 e m ş u, 0811 m m 'n Yarı,ıar1 
odada bulunan Abdülhamit, ya• olabilec kti?.. Sonra.. Şu ıaatte Denizcilik he} eti eylfılfin ıo-
bancı bfr edamın 1araya girdiğini sefirlo uykuda bulunmak . ihtimali nunda büyük kür~k mukavemet 

•ardı. Acaba sefire haber gön• 

Şimd ye kadar binlerce i ;yi zengi ı etmi tir. 
19.cu Tertip 5. el K şlde bugUn çeklHyor 

E UyUlt ikramiye: • Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
( 20.00J) liralık mlikif at vardır ••• anlamış olacaktı. derip uyandırmak mı; yokıa, bek• yarışı yapacaktır. 

Tah ~Pa a,tereddUt etmedL l mekml muvahk ~acaktı~. Müsabaka Uççffte lledörUUk ~~~~~~~~~~~ı~t~~~~~~~~~~~~~~ 
Bu, bomboı v pek bnslt döge- Bunlar; tabii, ayrı ayrı Hün· klisik teknelere mahı.ustur. 
ıneli odada ileri dl. Karıısına kArdan ıorulamazdı. Halbuki, Müsabakalar Büyükdereden 
gelen kapılardan ıol taraftaki ehemmiyetsis gibi görünen bu iş- Sılacığn kadar olacaktır. 
kapıya, parmağının ucile Uç defa l re fevalad dikkat ltizımdı. HUn· 
temaı etti. Ve cevap beklemeden kar b zan en ehemmiyotıiz ı y-
kapıyı açarak içeri girdi. lerden titizlenir; bilhassa becerik· 

Şu anda Abdülhamit, fevkala· s'zliğe karşı, çok büyük boınut-
d dalgın ve düşüne 11 bir halde ıuzluk gösterirdi. Abdülhamit 
idi. Dün sefire verdiği ,. atten ıarayında yaş nıak, cidden 
t l d l t. ö u bir zoka ve idare meaelcsi amami e ne am t etm ş ı. n n• 
de duran jurnah, tam bir "haki· idi. O, çatı altında yaııyan yüz-
kat olm k ilzcro kabul etmekte lerce ufaklı hUyliklU insan, 
henüz t reddUt ediyordu. ÇtinkU her an ve her dakika biribirlnin 
hergUn kendisine verilen ylizlerce en ince kanketlerine varmcaya 

kadar kontroıaen ıreçırır; en jurnnlların lçyllzünll tamamUe 
bliiyordu. Fakat bunlardan birinin candan ve ciğerden olanlar 
olıun doğru çıkması ibtimnlile bile, yine birjbir:erinln ıolge· 
bunları k bul ediyor, ve ebem• l rioden çekinirdi. Buna binaen, 
nılyet verdikierfol tahkik ettiri• gerek yapılacak tahsi itlerde ve 

Yordu. ihtimal ki oimdi önUode gerek t~likki edilen iradeiseniy• 
, yelerin ir:f z ve tatbikinde bir duran jurnal da kat iyen ash 

olmayan bir d d'kodudan ibaretti. göl1ıe gibi hareket etmek; en 
Meıelenin birnz da hakikate küçlik bir dedikoduya meydan 

temas etmui 
dik katti. 

itibarU şayanı 

Tahsin Paşa, hafifçe öksUrerek 
Abdülhnrnldi ikaz etti. O zaman 
Abdülhnmlt, birdenbire yüzünü 
Tahsin P .. şa:yn çevirdi. Parmağının 

vermemek elzemdi. Senelerce bu 
çatıların altında ycıamıt olan 
Tahsin Paşa, itte şimdi bunları 
düşlinmekte ve ıuretle har ket 
edeceğine dair bir program ha· 
zırlamakta idi. 

(Arkası vr r) 
Ucu ile, Tahsin Paşanın e!indeki ---~---
tvr ıkn işaret etti. Aralarında şu (1] Asıl (hae .ahır), Oolmab•hçe 1a-

konuşma geçti: raymıu karşısındaki binad idi. Fııkat 
buna (eRtabliilınlro) deoilir<li. Ayu.i 

- Miib.m bir fey var mı, zamanda, Yıldız ıaruyında da bir (hae 
l>aşa ?.. ahır) vardı. Burada Abdülhamidio ıah-

- Hnyır efendim:z. · ıına mahıus at ve · arı.baları. ııöbet 
- Onları, masanın 8stllne arabaları buluuurlardı. 

• b&l!ltalıkları mütehaeıısı 

Cağa O l lu O boan B. ap1rlı:aanı T•l.2l0JJ 



J2 Sayfa SON POSTA 

Kara köy 

Elbise Mağazasında büyük tenzilat 
Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Çoeuk Muıambaları 5 liradan itibaren Empermeablllıe Gabardin 18 '/ liradan 
PardeıUler 2 itibaren 
Erkek ve kadın muıambalan 11 Çocuk PardestUerl 8,5 ., .. 

" 
., ., Kadın PardHUlerl 12 1/ 2 ,, Erkek Elbiseleri 15 

lsmarlama Kostümler 23 1
/ 2 Liradan itibaren 

Tediyatta buynk tenzilat 

100.000.000 

kişi 

POKER 
tıraı 

bıçağı 

Kullanmaktadır. 

Ankara Otobüsleri Direktörlüğünden: 
OtobOıler Jçln ıoflSr, Biletçi ahaacaktır. lateklilerin Yeılka YI 

bonHntılerile blrUkte 15 EylOI !J3S aUnUne kadar OtobUı Direk• 
törlliğline gelmeleri "2492,, u541s,, 

iKTiDARSIZLIK 
V•KiTSiZ iHT8Y4RLIK 
BiTKiNLiK. ... 
iSTEKSiZLiK 

_...BELGEVSEKLi(ji 
.-..~YORGUNLU~ 

ı Neden ve ne lcin il 

Herkes kullan1r, çUnkU 
çıkmaz, bulafmaz, iyi ve 

ucuzdur. 

~--------------~ Denizyolları 
iŞLETMESi 

AHatelerl ı Karaldl1 Klprlbaıı 
TeL '2U1 • llrkHI Mllalrclarıade 

Ha• Tel. 12740 ...... ~ ........ 
IMROZ YOLU 

KOCAEU Yapuru 12 Eylll 
PERŞEMBE aiintl saat 16 da 
lmroza kadar. "5448,, 
~ ..................... -
ADEMi iKTiDAR 

ve 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafııilit ı Galata Poıta kutuıu 12155 

~ ..................... , 
Acele 8atllık Yala 

BllyUkderede : kayıkhaneal, 
gınlı bahçeli içinde tulumba, 
tatlı ıu ve ılektrJk bulunan 
büyük bir yalı satılıktır. 
Herılln 20000 No. ya telefon 
ediniz. 

Beyoğlu Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden : 
Beyanname 
taalluk ettitl 

MahallH1 Solrafı Adı iti tak.tm yılı 

F. Ata Ş.hlt Muhtar 48 Ahmet Arif Ye Haaan Kahveci 932 
Kuloifa Su terazi 28/1 Ruhi .Danı bahçeıi 922 
K. Panıalb Saadet Apart. 4 Haydar ve Şa. 1 ~Mtıhencl:ı 932 
F eruzata Sotancı 15 Herman Birinç Komlayöncu f 932 
K. Panıalta Stadyom lçJ Hebmet Ali •e ŞO. Fabrllcaıı 932 
., ,, Cumhuriyet 9 Hayrettin •e Ştt. Oto levazımı 932 
., ,, ., 9 Oto le•aıımı Lemited tirketi 93.2 
KAtlp Muıtafa B. Parnaakkapulu Artur Fredrik Komlıyoacu 932 
Kazancı Mesarbk 27 /~ Emin Sedat Efektrlkcl 931 
K. Panıalb Cumhuriyet 8 Y orıi dlmopolo BeJyQ babçeıl 931 
B. Panıalb Şehit muhtar 8 Hilaamettln •e Mehmet Sabit Gazoz fabrlkall 931 
B. Paoıaltı Sta.iyom lçJ Mehmet Ali ıerlki Fabrikaaı 931 
,, ,, Şehit muhtar 21 Hide ve kuıro biraderler Sakan biraderler Şlr. 931 

Adları •• itleri yukarda yazıb kaıanç verglıl mllkelleflerl Takılm MallJ• Şubeıine vermlı olduldan 
932 takvim yılına alt beyannamelerlle karıılaıbnlmak Uıere heup mUtehaı111ları beyanaameleriae 11• 

IAhiyettar tahakkuk mlif•ttifleri kendilerini ıöıterdikleri ticareti ve zati yuvalarında aramıılaraa da 
bulunmadıkları ve kendiliklerinden aaibk ver•nler olmadıkları için beyannamelerinin ııhhatlnl tenlk 
kabil olmamııtır. 

Kaıanç kaaununun 86 inci maddeleri delAleUle hukuk uıul muhakemeleri kaauau mucibince 
kendileri on beı ıtın içinde heaap vermek Dzere Ferlllly Maliye Şubeıl tahakkuk dalrlllae mQracaat 
etmeleri akli halde kazanç ver,Uerhıln reımea takdir •• tarb ıclllecejl illa oluuuı. ''5467,. 

Eylal 11 

-
Bat ağrıı~ ve Romatizmaya karıı · 

BASBALMİN 
kullanınız. Bir tecrübe kafidir. 

~·-• Satış d•posa : lat. Atabey Han No. 30 • ,5 4m-r 

Bu akıam 

Harbiyde BEL V U Bahçesinde 

Kemani N E C A T f Tokyayın 
gecesidir. 

Memleketin en güzel okuyan arUıti blr çok mt11lek 
arkadaılan çok kıymetli tl}'atro ean'atkarımız 
HALiDE (Habibe Molla ) n arkadaıları a•ot 
tam ıaat 24 rlt de kouılk ( NAŞIT) vı arka· 
davları bu geceyi t11'i* edeceklerdir. 

Yüksek iktisat ve 
• TiCaret Mektebi 
Direktörlüğünden: 

1 - Ok.tun her Uç kısmına yazılma 2 EylDI 935 Paıarteıl 
gUnll baıbyacak •e 25 Eylül 932 Çarıımba aOnOne kadar ıtırecektlr. 

Yazılma itleri Pazarteal, Çarıamba ve Cuma günleri aaat 
10 dan 16 ya kadar yapılır. Yaıılma iıteyenler bir dilekçe ve belli 
belgelerle okul direktörlOfOne bat vurmahdırlar. 

2 - YükHk lktiaat ve ticaret kıımı Üç, Ticaret Llıeal bir 
ihzari •e Üç aıll, orta Ticaret mektebi Dört ıınıfhdır. 

3 - Yüksek lktlaat •e Ticaret kıımlle Ticaret liHılne yaıı• 
lacakların en aı liae ve Orta okul derec11inde Fran11ıca bllm .. 
lerl ı•rektlr. 

4 - Ytık11k iktisat vı Ticaret mıkteblnı ilse mezunlanndan 
Bakalorya veya olıunluk imtihanlarını pek iyi •eya iyi derecede 
vermlt olanlar ahmr. 

5 - Orta Ticaret mekteblle Ticaret llHslne yazılmak için baı 
'vuranlaran ıay111 her kııım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu 
ıeçtlli takdirde içlerinden mOracaat tarihi ııraıile pek iyi veya iyi 
derecede mezun olanlar ve bunlar araıındao da tah.Werlne ara 
vermemlt bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her Üç kııımda yazılı bulunan eakl okurların 25 EylDI 
935 tarihine kadar okul Dlrekt6rlüjüne bat •urarak okul harçları
nı vermek ıuretile kayıtlarını bebemahal yenilemeleri ıerektlr. la
tanbulda bulunmayaalar kayıtlarını yenilemek için okul Direktör· 
1Dj1lne mektupla mftracaat ederler. "52IO,, 

~~ 
EMSALSiZ 

TURAN 
TRAS lıCAEMi iLE--
TAAI OLAAAIC 

llA SLAV iNiZ 
... 

( ( 
1 

J• 
TURAN 

HE.MEN liC<J (.;.NDt:N t>ır ttıiJ 'l'UHıL urnı k.ıttwı tiA'1'1.l\ 
ALINIZ. Memnun kalm'adığınız takdirde, Siıkecıide Nur 
hanındaki Turan lı•mpaoyaıı, tUbö açık olduğu halde ıalaoak 
•• paraıusı iade edecektir. 

, 


