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Komite Zecri Tedbir· istedi 

Tarlı:lg• lı•o• l•rn• ,ık•• k•ira••• l•gıar•cfl•ri,,.fsd•11 E•klıelairll•• lı•Hl•rup dii• l•t••6tıtıı ı•l•11 /uoaaa 
ka•••'•"• fi• •il••ıl•r• [Tafıil&t altıncı ıayfada] 

İngiltere - İtalya Çarpışması Tehlikesi karşısındayız 

Bütün Londra Gazeteleri Dış 
Bakanı Tasvip Ettiler 

iki ihtimal : Ya ltalya Ric'at Edecek, Ya . Harp Olacak 
C.nene 12 (A.A.) - Beıler l 

Komitul bu dakikaya kadar iki 
tarafı uzlaıhrmıya muYaffak ola• 
IDadıiından, KonHyln tanlltlne 

lrzedilmek llzere bir rapor hayırla• 
ıacaktır.Eğer t araflardan bJrl Uluılar 
Kurumunun kararına u1maz da 
harbe sfrlline Dlz••••••la 
16 ıncı maddesinde derpif edilen 
lktaaadt ye malt 1&hada zecri 
fedbirJerJ kendiJlğJndon harekete 
*etirmiı olacaktır. 

~ 

Cenevre, 12 (A.A.) - Denkti 
ailnUn hAdfsHI (Sir Samuel Hoa• 
re) ın ıöylediği nutuk olmuıtu' 
Ye denllebHir ki bu nutuk Uluslar 
Kurumunun niıamnameıine riayet 
•ıası Uzerinden gerçek me1alyl 
ıçmışhr. Uluılar kurumunun kurul 

lt•l6d orda•a11an so• laarp ••Horaları•da11 bir •örü11lı 

duğu on beı yıldanberl bir lnglliz 
murahhası, beynelmilel teabbOtlere 
riayeti temin için memleketinin 
Uıerine aidatı taahbUtlerl hiçbir 
ıanıan bu derece sarlh olarak 
aİıla tmamııh. 

Londra, 12 (A.A.) - Sir Sa· 
aıuel Hoare'in CeneYrede ıöyJ .. 

dibi nutuk lngUiz kamuyunun dıı ı 
ılyaaetine alt fikri hakkında 
beklenebllece;ı derecede yazıb 
bir anlataı olarak telAkkl edil· 
melde tlddele kat'ı hareket lati· 
yea lnılliz efkArı umumiy11I 
tatmin etmekle, Ingilterenia UJuı· 
lar Kurumu nizamnamesinin tat• 
bfkında el birliğine kayıt11z ıart· 
ıız olarak hazır olduğunu gö1-

Mali Kanunlar 
incelemeler 

.~ 

Uzer indeki 
Bitirildi 

Hayvan Vergisinin indi
rilmesine Karar Verildi 
Koyundan 26 Ve 
Keçiden 20 
Kuruş Alınacak 

Ankara, 12 (Özel) - Finanı 
Bakanlığman kanunlar Uıerlndekl 
tetkikleri tamamen bltmiıt:r. En 
önemli bir kanun olup memleke· 
tin büyUk ıervetierinden biri o '.an 
hayvancılığımız üzerinde bU} Uk 
rolü olan aayım vergisinin azal· 
blması neticesine varıldığını yurt• 
daılara müjdeleye biliriz. 

BurH, Balıkesir, Karadeniz 
••hilleriie Orta Anadoluda letki· 
kat yapan maliye mutaha11111ap:.. 
lcat'iyetle bu kanaate varmır 
larclır. BllbaMa ecaebi mutalaa .. 

ııslar Ttırk köylUıUnUn verim 
kabiliyetini sraz öniinde bulundura
rak 1ayım vergisinin muhakkak 
lndiri:meaine taraftar olmUflardır. 

9.35 bUtçesinde sayım veriiıi· 
nin bütçemize tem:n ettiği gelir 
on milyan 650 bin liradır. 

Finans Bakanlığı, Türk klSylU· 
sUnUn hayvan yetiıUrme itinin 
ulusal bir dava olduğunu ve be

( Devamı 3 tincii yOzde ) 

~ Altın Fışkıran 

Memleket 

Hab.eşist~~ 
Bilgun· Sekizinci Sayfada 

Okuyacaksınız 

r 

termektedir. 
CeneYre, 12 ( Özel ) Son 

Yaılyete gör• iki ihtimal var
dır: Ya Italya ric'at edecek, 
yahut da harp olacaktır. Bir lngiliz· 
ltalyau çarpıımaıı karıııında 
kalınması ihtimali bile Yardır. 

Dikkat . 
fngiliz Baka:1111ıa bu telgraflarda 

adı geçen ıayln·! 1.lrıacı ıayfamııdadar. 

Müsabakalı 
Hikô.~qeler 

., Son Poata ,, dünden 
ren bir 11ri mtlsabakah 
neşrin• başladı. 

ltiba
hlkaye 

·Bu hikayeler, beheri 3, 4 gün sür-
• mık Uıere Hl tanedir. Her hlkA
yıoin ıonunda o hiklyenio netioe
ıini lı:arl tahmla edip yazacak n 
12 ılni birden adrH ile birlikte 
bize yolhyaoakhr. BilrayeJerin o•· 
tioeleri, U nciıi bittikten bir 
hafta ıonra aeıredilecek •• tah· 
minlırind• en çok iıabet edenlere 
birer htdlye vırileceldlr. Bu hedl
yelf'r iU ııaretle takdim edilecektir: 
Blrlnclyeı Bir gümüş kol uati. 
lklncl~e ı ,, ., cıp eaati 
( kadıoıa çantH• ). 

OçUncUye: Bir fotoğraf makln11l 
Onuncuya kadar birer ma.a 1aati 
onuncudan 20 nciye kadar birer 
mürtkkepli kalem, 20 nolden 
ıonrakihıre muhtelif küçük hedi
yeler ... 

LOtfen Onuncu Say
fayı Açınız ı 

Gece Yaşayan /stanbul: 2 

• 
lstanbul, Sevda Kadar 

Derin Bir Uykuda •. 
Halicin çamur renkli sular• üzerinde 
hareket ve ses gittikçe çoğahyor ve 
çatana gürültüleri perde perde eriyor 

Muharrlrlmlı yaz111na dün f ÖY• 
başlamııtı: 
KerHt•oilerde, ıebze Halinde ceoe ' 
yarı11... Bi:ı mıtıl mıııl uyurken 
orada 1üzlerce Jtioi ayaktadır. Bun
lar binlerce meyva n 11bıe küfe
leri arkaıında hayat n kazanç 
arıyorlar. Küfeleri ıayıyorlar, def· 
terlere yaııyorlar, tartıyorlar ·u 
ıa&ıyorlar. 
Bugün de devam ediyorı 
Onları aeyrederken muhata· 

bımdan, aebHlerln ve meyvalann 
lıtınbula nerelerden geldiğiıt.t 
öğrenmek iıtedim': 

- lıttanbula, dedi, sebze •• 
meyya denizden ve karadan 
gelir. 

Sebıe ve meyva gönderen 
1erler meY1ime gör• deiitlr. 

MeHIA Şubatta, turfanda mey• 
Yalar Ye ıebzeler gelmiye hat
lar, ilk gönderen yerler, Adana 
Mersin, ve Tarıuıtur. Sonra 
lzmlr sıelir. 

Sebzenin ve meyYanm en bol 
oldatu ay bufran, •e en azaldığı 
ay teırlneYYeldlr. 

ÇUnkll teırlnevvelde kırağı, 
sebzeleri, rH~yYaları bozar. 

Sahilden gönderenler, Kartal, 
Pendik, Tuzla, Yakacık, Gebze, 
Darıca, lzmlt, Mudanya, Bandır
ma, Bursa, SillvrJ, Yalova, Çınar
cık, Kocadere, Beykoz, Anadolu, 
Rumellhiaarları, Boğaziçi feneri 
Poyraz, Biga, Şatroı, Ye CelAll· 
redir. 

Burada, dalma onblr moUSr 
vardır. Bu yerlere giderler, •• 

Ölen Bir Kadın 
nırken 

~'uon: Naci Sada/la~ 

Gsce p•rı•••da l•tG116•ll 
mUıtabıillerln mallarını yllkleyip 
a•tirlrler. 

Kap batına 10, 9, 8, kur:ıı 
al11lar. Fakat a•alannda rekabe~ 
olduğu için, bu f;at 8, 7, 6 kuru• 
ıa kadar dUşer. 

Karadan gönderen yerler, Ye· 
dikule, Topkapı dııarıları, Alibey 
k6yll, Kemerburgaz, Şiıll cıvarı, 
Ortaköy ve Beıiktaıhr. Bu yer
lerin bahçıyanları mallarını kendi 
arabalarile getirirler •.• 

Gelen aobzeler, patlıcan, faaul• 
ye, bamya, domates, kabalı, nane 
pazı, biberdir. 

( Denmı 9 uaou yilzdı ) 

Teneşirde 
Dirildi 

Yıka-

Fakat Çok Yaşayamadı, 
Yine Öldü ..,...._,__ ........ ..... ------·c:ı.w 

G•ç•11d• 10 6111, d•11 d• 3500 lir• 
kaza••• ••hllgar orloklar 

[Yas111 g UDOU nyfada] 

Alanya, ( Özel) - Buranın 
Hisariçi mabaUeıinde, dedikodu
ları gUn geçtikçe kazıtan çok ga· 
rlp bır bidiıe oldu. Geçen ıua 
ortalıj'a, kara bir haber yayıldı: 

Epeydir hasta bulunan kazanın 
en ihtiyar kadını Ayte, ikindi vak· 
ti son nefHinl ·nrmiı. 

Yapılan muayene neticeainde 
icap eden defin rubıatiyeai de \'e• 

( Dnaml 8 ilncO yüzde ) 
- · --~· ~ ... """ . 91... • . ..... .,................... . ·- . ..-

Tayyare 
Piyangosu 
Kazanan Numaraları 

.. 1 ! • s f d ... • "h .. ~ ay a a 
Bulaca~ıınız. 
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2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Seat) l 
Kimlere 

Benzemek 
isterdiniz ? 

Ortak8y, Kenevir aokaGı, 19 
numaralı hane SaHh: 

- Vellahl bea, her t•yin takU· 
dinden ijrenlrlm. Birçok ıeylHln 
gOzt) benıorlerlne, k8t0 Hıllarını 

t rcib ederim. Sis bu ıuatlntıl, bea• 
zeyecek birer model arayan ıahıiyet• 
ılz k(mıeJue ıorun. 

Ben, kendimde çok hudutauı me· 
siyetler vehmetmiyorum. Hatta kur· 
tulamaiığım birçok kuıurlarımı da 
mOdriklm. "' 

Fakat buna rafmen "kendim., 
olarak kalmayı tercih edl7orum. 

* Ye,llk6y, GUne, okalı, 23 
No. h hene, Efdal Ziya ı 

- Surat~mın ve vOcudumua "Ro
nald Kolmann a ve keaemin de Rok
fellere benzemesini flterdlm. Fakat 
ıuratımın detiımeal bir mucizeye, 
kesemin değifmeıi ile blr taife boğh. 
Ve ben, mucizelere lnanmıyan, fakat 
talideıı medet umaalırdanım. 

Zaten, dlıimden tırnağımdan artır· 
dıklarımı da plyanro riıolerln• yatı
nram. 

Hem biraz kHem dotrulu, ıura• 

tımın pek öyle hım tllhım olmuına 
da IOııum kılmaz. Bu itibarla, yogAne 
gıptnm, hali vakti ycırlado olanlara 
kartıdır. 

MuelA, Rokfell•rdon sreçtim, btr 
Celil Muhtara benzemek lıterdlm. 
Fakat ııhhntte olmak, ve porayı o ~n 
gibi biriktirmekten detll, Ağa Han 
gibi yemekten znk almak ıartlle 1 

* Şehir tiyatro u an' tkArle• 
r1ndsn V afi Rız ı 

- Ben operetlerde vl plyHlerde 
çalan orkeatralarda çalııa aan'atkAr• 
larn beaııemek, onlardaa herhangi 
blriılnln yerinde olmak isterdim. 

ÇOnkO fUur hutalan hariç tutu
lursa, yaptıkları bareketlerd~n onlar 
kadar mcı'ul olmayan hiçbir iı aahlbl 
tasavvur edemiyorum. 

Bir Ecnebi ProfesörUn 
1 ifa ı Kabul Edim dl 

Tıp FakUltesl kufnk, buğaz ve 
~burun ordiııaryos Prof11örU Rutin 
Fakültenin kllniğlni istediği gibi 
ldnre tm sine sıhhi ahvalinin 
engel olduğunu bildirerek lıtlfa· 

flUJJ vcrmiıtir. Prof s6r Viyana 
doktorlarından nlınmıf bir de 
rapor \•ermi tir. 

Rektörlllk bu l&tJf ayı k bul 
tmediğlnden vaılyetto ıimdilik 

bir değ;ılldib. yoktur ve profeıör 
der lerine devam edecodtir. 

Avrupaya Talebe Gönderilmiyor 
KüitOr Bakanlığı tarafı dan 

bu yıl llae mezunlarından · hiç 
kimse Avrupaya tabılle gönde· 
rilmiyccektlr. Ayrıca diğer Ba· 
kanlık! r v Haya Kurumu do 
bu sene Avrupaya talebe gön· 
dermcmoktedir. SUmer Bankın da 
bu sene talebe göndermekt n 
vazgeçtiği anlaşılmaktadır. 

Bu bal, kendi paraaile Anupa 
tahsili yepamıyacak olan liso 
mezunlarını çok Oı:mekt dir. 

• 

• 
Tuhafiye m eylrclle 

Kömü Yüklü amyon 
ın G·r v h fiye agaza 

Mağazanın Camları arçalandı, 
maşlar Delik Deşik Odu 

Ku-

Dun sabah saat 9 ııralarmda 
Sultanhamamı s mtindc yeni bir 
kaza olmuf, kümür yükln bir 
kamyon bir tuhafiye mağazasının 
cam) rını kırarak içeriye girmlıtlr. 

Hadise fU vekilde vukubul
muıtur. Şoför Abdurrahmanın 
idare ttlği (3839) ayı'ı kamyon 
içi mad n kömllrO ile dolu bulun• 
dulu belde HacıKöçek ıokağın· 

dan yukarı doğru ilerlerken viraj 
yerlnd bir çocukl karıılaımıf. 
Şoför çocuğu tohliked n kurla,. 
mak için manevra yaparken oto
mobil hı&la 51 sayılı manifatura 
mağ zasına girmlttir. 

Kamyon mağazanın bUytık 

y kpare camını parçaladllctan 
ıonra iç kı ımda iki bUyUk aynayı 
kırmıı ve birkaç top kumaıı 
delik deşik etmiştir. Şof6r y ka· 
lanmııtır. 

Hadlıedeo ıonra camı t mtr 
eden çerçlve ustası Uzerfne dOfeD 
cam parç )arından boğazından ve 
boynundan yaralanmıştır. 

Eczacı Mektebind 
Değişiklik 

Fen f akUltesine bağla eczacı 
mektebinin baıına g tirllmeai için 
geçen senedenberl kendisile mO· 
zakere edilen arsıulusal profesör· 
!erden doktor L6ve bu \'azifoyl 
kabul etmemiıtir. 

Duyduğumuza glSre diğer 

yıllar ezacı mektebinde priv t 
doçent olarak. bulunan ve muka· 
Yelesi bittiği için Almanyaya 
dönen Bndendorf tekrar Üniver
siteye getirilmekte ve bu sefer 
kendisine profeıörlllk Yerilmek· 
tedir. 

M ktebln ldareılnln Bllden• 
dorf'a verlleceğl slSylenmoktodlr. 

··-······················· ..... ..._. ....................... . 
lstanbulda Her 
Sene ır Eğlence 
ezonu~ apılacak 

llbayın Sö lerl : 
Balkan festiYal komitesi dün 

ilbay Muhiddlnin beıkanlığında 
belediyede bir toplantı yapmıştır. 
Bu toplantıdan onra ilbay Mu· 
hlddin Üıtlindağ gazetecilerle ko
nuımuş, f stlval ve festivalin niçin 
tertip edildiğini ımlatmı tır. ilbay 
eıcUmlo d lotlr ki: 

- Yurdu tanıtmak ve 1 tan• 
bulu bJr gezgin ıehrl yapmak için 
çarel r arark n lna nların §'I n-. 
celer kartı olan temaytlllerlnden 
istif de etmeği dOıOndDk Y• f ı· 
tlvall bunun için tertip ettik. 1 • 
tanbulu bir gezgin ıehrl y pmak 
için her s ne bir eglenc sezonu 
tertip etmeği v komoul rmızla 
bu •urotle bir seviım• ve tanışma 
vesilesi bulmayı dUıllnUyoruz. 

Festival komlteal bundan sonra 
bUtUn bir yıl çalışacak v gelecek 
yıl için bUUln Anupahları buraya 
davet etmek ıuretile çok daha 
bllyUk bir festival hazırlıyacakhr. 
Bu feıtlYal 15 • 30 gün sürebUe· 
cektir. 

BugUn Galataaarayda iki ile 
Uç arasında prova yapılacnkbr. 

iki Mecmua Ve Bir Gazete 
Aleyhine Dava Açıldı 

Mllddeiumumtllk, mOstehcen 
yazı ve resim n ırettlklert iddiaıı 
ile Akbaba, Perşembe mecmuaları 
ile Akıam gazetesi aleyhine dava 
açmııtır. DaYa, Asliye UçUncQ 
Ceza mahkemesinde görlllecektlr. 

F.v'tnı 
., . 

= 

·j [Günün Ta ı aj 

lr . --, 
20 llkteşrin Pa-
zar Genel Nüfus 
Sayımı 
Bütün ulusal kuvvet

lerin kaynağı nüfustur •.• 
L _J 

Boğ ziçinde Görül
• 

memış ir Eğlenti 
Yarın Akşam Bir De Men

tap Al mi Yapılacak 
13 EylUl cum akıamı, Bog ı

lçlnde ılmdly kadar eıl görlll· 
m mi t nda bir eğl nti hazır
lanmııtır. 

Eğlentiyi hazırlayanlar, adlannı 
bildirmek Jstcmfyen t nmmıı ıah· 
&İyetlordir. 

içlerinde vairl r, aktörler, ak
t rislor modd hlar ve muslkitinaı• 
lar vardır. 

Kırk kadar mewalell sandal, 
ıaat 9 da Istlnyo koıundan ha· 
reket edecek, ve sabaha kadar 
ıürecek olan bu deniz ve meht p 
gez;ntlsinde alaturka, alafranga 
birçok parçalar çalınacak, eşi az 
görUlmUlj bir gece g çlrllcc ktJr. 

Fenerli birer sandal edinenler, 
ynıatılacak olan bu eski boğaz 
Alemine l tirak edebllecıklerdlr. 

ilk Tedrisat Ufetti~feri 
Bugun Toplanıyor 

llkmcıkteplere, on gUn içinde 
yaıılan talebe hakkında ve 929 
dokumlularm da yazılıp yazılma• 
masını görDımek üzere, dün 
Kültür Dir ktörlliğllnde ilk Ted· 
rls t Mof ttlşleri bir toplantı 
y pacnklardı. Her m tepte aJa .. 
n n notlc l r h nllz tama en 
blJdlrilm diğinden toplantı bugllno 
kalmııhr. 

en zde D Sa ım 
Yapılac k 

S yım merkez bürosu dün bir 
topl nb yapmıı, bu toplanbda 
Ankar d n g len aal hlyett r 
memur da bulunmuştur. 

BugUn do Kaymak mların ye 

Deniz Ticaret MUdUrUnUn letlr ki 
ile bir toplantı yapıl cak, denlıdo 
sayım itinin nasıl yapıl cağı 
teıbit olun caktır. 

Bir iki 
Satırla 

Bulgar Hey ti 
Sof yadan bl:diril 1İJlİnd göre Bal• 

kan fe1tiva ine gircuk ol n 'u'gar 
hey ti aruıntla balet müt auıın 
Galf bof da Tardır. .. .. .. 

KUltUr Bak nı Gellvor 
Kü.tnr Baka ınıa bugün f hrımlıe 

relmeai behlen•ektedir. . .. .. 
Ünlver ite V MUI ly 

Me te 1 
Şehrlmi:ıııde bulunan KOltUr Bakan• 

lıtı teftiı cıyeti reiıi Cevat, dan 
8Q'leye kadar kOltOr idaresinde meıgul 
olmuıtur. Cevat, Oniveniteyl mili• 
kiye mekt ~i 1 t f tiı edecektir. 

• * .. 
Olgunluk lmtlh nl r1 B şl dı 

DOn, lf ae n orta ok"ullarda oJgua• 
luk lmtlhonl rına baılnomııtır. lmtl• 
hanlar 21 eylulo kadar d vam ede. 
cektlr. 

* * * iki Dolan arıcı Ya londı 
C IAI ve Safa ııdlnrında iki kltlı 

Satır, Dilsiz: ve Kl:Srler Cemiyeti 
namına gilnO geçmiı hnezı.Oh bilet" 
lerlnl halka satmak suretlle dolandı• 
rıcılık yapnrlark n yakalanmı •• rdır. 

.... * -fc 
1800 leb Açı t 

Liıo ve Orta okullara yazılıın talO'! 
beden açıkta kalıınlorın ınyuıı 1800 
bulmaktadır. Bunların yerleıtir\lmeıl 
için henüz Yerllmiş kat'i bir karat 
yoktur. 

.. * • 
Bir K yı D vrlldl 

içinde yedi yolcu bulunan Haıanıo 
kayıfınıı dün Kadık8y iıluıleslnde 
Moda vapuru çarpmı9tır. Kayık dev• 
rilmlt, yo1cular demiz dliklllmütse dt 
kurtarılm11tır. 

ic * * Hediye Baldan Z hlrl&nenleı 
Devrit adındaki yelken gemisiola 

tıyfalarındao Hasan T Mehr..ıedlQ 
roemh:ketlerinden hediye gelen bal( 
yerken zohirlen ltlerdir. Zehirlcncnle 
haıtımeye kaldmlrnıştır. 

* * ir · 31' Kilo aç k Et 
KOçükpazard oturan Raif.o evin• 

de orama ynpılmıı1 37 kilo kııça11 
ıığır eti yakalanmııtır. 

* ... ic 
Nafıa Fan k obl Kur • 

ç m y Nakledlldl 
Bayındırlık Bakanlığı yüks il 

mllheodis mekt bini ge iıletmeyl 
vo yeni kısımlar HAY etmeyi 
kararla tırmışb. Bunun netice l 
olarak mektebin yanındaki neft 
fen mektebi Kuruçeımeye, blı 
batke binaya tnşınmııtır. Fen 

Bir Hırsız y di Se mektebının ışgaı ettığı bina~ . e da mühendis mektebine kahlmıı .. 

H hk" tır. Nafia Fen mektebi bu ayın apse a Um 14 Une kadar talebe kaydedecek 

Edı• dı• ve namz tlor arasında 17 ey iild• 
bir imtihan yapılacaktır. 

Aılly birinci C ıa mabke· 
meslnde Kemal adh bir ıuçlu 
muhakeme edilmiştir. Kemal 16 
yerden kıymetli eşya çalmaktan 
ıuçlu bir sabıkalıdır. Müddeiu
muminin t lebl üzerine Kemal 
7 sone J 5 gtln hapse mahkum 
edllmlıtlr. 

* Jf-
RU9vet Verlrk n Yakalandı 

Iatemnt adlı Yunan tcbecısm• 
dan biri, pasaport muamelesini 
ikmal ettirirken LUleclhendck 
Komiserine 3 lira rllıvet v rirk D 

cürmüme hut halinde ynkalıuı-
mııtır. Istemat beşinci Müstantik 
kararile tevkif edllmi;Ur. 

Pazar Ola H•••• B. Diyor Ki ı 
r::=:=:=~:::::::......~------------------.. ....................... ~.;.,--.._,------------------------""""':' ...... ---------------------------_.;.----'!"'-------~--------------·----r 

- Dün, uçaklnrımızı gökyU:ı.Unde ııör• 
dUm de, Hasan Bey •• 

••• iftiharla ıöiıUm kabardı .. ••• G~zl rlmdcn aevinç yaıları aktı •• 

1 

Haaan B. - , H rıün havai iey er 
barcadıtımıı pnr lerd n bir kıımım f la• 
Ya Kurumuna 'Hra4tk, u~a)daramız çoğalır, 
nDla et. aedaciD Ud kat e>luıdu. 



.. 

HAHKEHELEIDE 
!iQQDÜKL(Qj t1 iz 
Dükkanda 
Ne Varsa 
Silip Süpürmüş I 

Yanındakini dUrUlyor ı 
- late! 
- Ne.. Bu mu o ıdam? Hay-

di canım nn de .• 
Bu adam lmklnı yok, üç kap• 

l. tan fada yeınck yeycmez. 
- Ben de öyle ıandtmdı hl· 

rader .• Fakat görUoUıo aldanma• 
malı derlerya, dotru imiş.. Ba· 
tudı beni .• 

Bak ıana lfl ea11ından anla· 
ta} ımı Bir akıam mtlft•rllırlm 
J•meklerlnl 1lylp gitmltlerdl. Dftk• 
klnda bekliyordum. Epey de y .. 

mek artmııtı. Bu adam içeri a-trdf. 
- BuyHuo.. Dedim, ona ye

mekleri a61terdlm. 
- Pok az yemeiin kalmıı 

uatL. Dedi. 
- Sisin ıl bl OD ~ kltl durur 

onlar.. Dedim. 
- Ben hepılni yeraem •• 

deraln, dedi. 
B8yle bir ihtimali hanalam 

alam aeafı için atUdilm; 
- Sen hepılnl ye, ben aen· 

den oo para lıtomom.. Diye ce· 
wap Yerdim. 

- Yaıa be uatal Diye masa· 
1• pçlL S.f.ladı atııtırmağ .• 
Aman yarabbi . O ne lıtah, o ne 
yerlfl. On d k!lca içinde on kfıl
llk yemeiln arkaıı alındı. Ben 
tencere, tencere Jemek taşımak· 
tao ve btı1timU1 gaılerle ona 
bakmaktan keodlml alamıyordum. 
Botnn o yemekler ooresino aldf· 
J«du bilmem; bel kemer:Dl bir 
dallk obun ıovıetmedl. Az aonra 
pvun kawu· Ur.Um ne •arşa 
t.mtd~dl. Varım aaat içinde dQk· 
kAn tamtakır oldu, farelere ~ile 
Ji1eeek bir karıntı kalmadı. Ben 
klım.n vazgeçtim, h.iç olmaııa 
yemeklerin kurtarıı ftetlni Yere· 
cetiai warordum, o, elloJlnl 
•abuolayıp kuruladıktan sonra: 

E,.J&alı uatal. Deyip dök· 
kiodatı farl ... E amJ. 

Şimdi itte bwoua f çia mah
llemqo geldim. %arar ve ılyu 
daYaeı açacaitm. 

Bahaedilıuı a<l.aıı ıöz ucil• 
riıdhı. Bu brk Jatlarında .lak 
tef.k, c:ıllı bltWycM. Onun börle 
iti bqerıbileceğtnl aklmı ke11ae• 
diji ifia iaan .. adtm Y• •n•ın 
afutma bGkmettim. 1'•laa•ereyl 
bapndanbvl dialiyen Slrkeei ... 
çdarındao bir uıta da iaanama· 
mıı o1acak ki: 

- Da•• açma, dedi; b.a ada· 
mı bir do b&n deneyf m. Dedfjln 
doiru çı~arH blltOn maarafını 
6deyecetlm .• 

Şampiyonu çağırdılar; o, der-
hal kabul elti. Şimdi ayı11 oa 
beşlaci paıar ıllDI bu mtıaabaka 
yapılacak. ı.umıyaa Yaraa gidip 
g6nfta. •• 

Nöbetçi 
Ec~ane/e,. 

Bu, ... D~tl ecıaa•I•' fU .. 
ludırJ 

Kltlll&paur (Neoalf) Ale•tlar 
(Ctialofba), B•ı••t (Aaacforyu), 
Ş.lıwuclelJAfı (Ualnrllte), Fener 
(Arif), Aluaray (ıfer.f), Karaıtna· 
,.k (A. K••-1), $•br..ıaı (Ala•et 
Ha•cli), la•alJ• (&uinn), Kadı· 
kay (Leoa ÇultuktlfaD, OımaD 
Hul6ıl), O.llırkly (HU~ B .. lldaı 
(Recep), Sanyer (Nuıl), Hulaaı 
(Yui TOrkibe), K11uapa.. (Yeal 
Turaa), BGylikada CM•h~•l), HeJ• 
beli (Tanıı), OakOdar (Ômor Kı· 
naD), EminönO (Mılamot Kbam), 
Ş' ı!l (Dlmitri), Bcyotlu (Gali•, Lf. 
mo.., r 1y n), Ga1 ta (Aari İttihat). 
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E T L i 
Çanpazar Kamununu Birkaç Limba 
ile Aydınlat-
mak Müm

kündür 
Çanpaıar, (Ôıel) - Biıadan 

Çanpazar k~llne aU11I bir yolla 
gldHi1or. Yol D•erlndekl k6ylerln 
gffz alıcı ıUsellıtlnl Hyretmeye 
doyulmuyor. 

Çanp11aıi1llıtl bir k6y. Köylln 
panaylr yeri •• dıaaıı lc~y ıandı· 
j'ına iyi bir Irat temin ediyor. 
Bu yıl ılıca 1200 liraya kiraya 
Terllmiı, ~a•ayir yerinden de bin 
Ura Irat ıalınmııtır. 

Sivasta Su Şehri-

Fakat kayde ıpk yoktur. So
kaldara birkaç feaer takmak da 
pekalA mUmkUndflr. Çanpeıar fi• 
Balıkesir ve Çanakkale araaındald 
ıoae pek muntaıamdır. 

Yol Oıerindekl Balye mndonl 
kaaaba11 da oldukça bllyUk bir 
ytr. 800 evli bir kaaaba olan 
Balye madeni çok bayındardır. Ka· 

tabada bir de yanif1D kulesi Yardır. 
ETvelce bu madende 5 hin amele 
çalııırken t imdi makinoleıti~I 
için amele ıayııı beullıe lnmlıtir. 
Ameleye 70 ile 120 kuruı ara• 
sında yevmiye verilmektedir. 

Samsuna Bir 

Suıehrl (Özel) - iaıehrl Sı· 
Yaaa yeni bağ1anan bir kazadır. 
Kaaaba 1447 kilometre murabbaı 
genlıllğlnde bir araıl lhcerlne lıu
rulmuıtur. Kaza clvannda 3015 
metro lrtifaıada kızıldaj doollon 
bir dal' vardır. Bu dağın bir çok 
yeri ormanlıktır. Suıohrioln 250 
kllometre murabbaı mer'aeı, 350 
bin dönüm de tarlaıı Yardır. Kaıa 
arazisi dahilinde kömUr, bakır, 

ılmli kurıun madenleri bulundu· 
tu ıaylenmoktedlr. Kazanın mer
keze nisbetlo en uıak ldSytı 70 
kilometredir. Kaaıba 1860 yılın· 

da kurulmuı, Fatih zamanında 
Akkoyunlulardan Tilrklere geçmlr 

Plaj Lazım 

a.ena1111 p•rkınd•n lalr parç• ve HUkOmet kon•I• 
Samıuu (Ôıel) - Samıunda lıkla dolmaktadır. 

önemli bir bayındırlık çallfmatı Samıun Halkevl ıehrln birkaç 
yar. Şehrin her çcneainde bü· bUytık alanına ve parka birer 
yUldft, kDçUklU, 2lizel yapılar hoparUSr koymuıtur. Samıun m .. 
yar. Hergün biraz daha sıUıelle· ıirelorioden biri de Derbenttlr. 
ı•n Samıunun çirkin yerlori de Burada plAj da •ardır. Fakat bu· 
yok detil. Sahil boyu bu arada rada deniz biraz ktrliccdir ve 
ıayalabllir. buraıı Samsunluların deniz ihtl· 

Gaıl parkı Samıunun en glı• yacını karıılamamaktad~r. ~ergUn 
ı:el iıtirahat yeridir. Gnn batar· baymdırlık alan .ırda yenı hır adım 
ken buraaı mahıerl bir kalaba· atan Samıuna bir de plij lazımdır. 

Tokatta 
Bir Spor Alanı Yapılacak 

Samıun, (Öıe') - ilbay Re· 
ca[nln baıkanhğında her apor 
kullbftnDn 3 murahhasından te
ıekkUI etmek ıuretile Halk evl 
aalonuada mıntaka ıpor konıreal 
toplaaaııı, Tokattaki ıpor ku· 
IOplerloia idman ittlf alcına ka• 
bulıerl kararlaıunlmııtır. Tokatta 
bir ıpor alanı yapıl111aaı i~n de 
btitçeye 3 bin lira konu!muştur. 

Mutia Tayinler 

KızılcahamamtJa 
Doktorluk Taslayan Biri 

Yakalandı 
Kızılcahamam, (Özel) - Glre

ıunuil Görele kazaıından Fehmi 
oğlu Bekir adında bir adam bu
rada mUddelumunıilik tarafından 
tevkif edilmiıtir. Bekir: 

- Ben doktorum. Iliçlarımı 
1adece otlardan •e ot köklerinden 
yaparım, bu iliçlar bUtUn hasta· 
lıkları iyi eder demektedir. 

Bekirlo birçok kiıilerden para 
alarak ilAç diye lUzumıuz ıoyler 
Yerdiği anlaşılmıt Te hUkQmet 
doktorunun tlkAyeti ftıeriae hak· 
kında takibata başlanılmııtır. 

Muı (Özel) - Po&ta Ye tel· 
a-raf dlrekUSrU Bealm Sllmer, 
Kütük dlrekl8rU Salt, lauıusl mu• 
haaebe dlrektörU Behçet tekaUde 
mevkedilmlılerdir. KtıtUk direktör
lljllne BltJiıte!l Fohmi, Poıta Te 

·-T~İğ;a·;;--R";.·~t:···huauai muhaae• 
beye baıkAtlp Mehmet wekllet 
etmektedir. 

tir. Sıvaa • Erıurum arauadald 
fOH buradan K•çmelctodw. Kaıa 
dabllinde 6 Uk okul •ardır. Arı• 
cılık ehemmfyetllca bir mevki 
tutmaktadır. Altı bini aıkın ko
van vardır. Fakat bu kovanlar 
ibtidatdb. Kaıanın nUfuıu 30 bJa 
600 dlr. Bunda 129 köyUn nUfu· 
ıu da dahildir. 

Sivas Kongresiniıı 
16 ıncı Yıldönümü 
Sivaslılar Tarafından He

yecanla Kutlulandı 
Sivas, (Özel) - TUrk Iıtlklal 

davaıının ilk tahakkuku olan Si· 
Aa• kongresinin 16ıucı yıl dönUmU 
burada oıf aörUlmemlt törenle 
kutulandı. Tören ilk okul direk· 
törU Ziyanın kı1a fakat tetlrJi 
eöyleYl ile açılmış, talebeler, 
öiretmenler ve aaylavlar tara• 
hodan s8ylerıen rtöyleYlerden 
sonra geçit resmi yapılmıı, 

Slvaı liaeslndekl konıro aalo
nuna gidilmiı,Q Atatlirktin yat• 
tı§'ı oda ziyaret edf!mif, salon• 
dakl masa lberlnde duran hdtırn 

defterindeki Atatllrkün yazıları okun 
muştur. Salcnun, yatak odaıının 
ve hltıra defterinin 2.iyaroti ge
ceye kadar devam etmiıtfr. 

Merzifonda 
Faydalı 
Toplantılar 

Merılfon (Ô%el) - Burada ııh· 
hat •• idare ltlerile Uiflll olan 
bütUn memur Ye doktorlar 
toplanmıılar, ıarın sağlık itleri 
hakkında önemli tedbirler ve 
kararlar almıılardır. GUmüıhacı 
köyünden gelen iki haılaoan 

ıarbonlu olduğu anlaıılmıı, der• 
hal tedbir alınmııttr. 

ilk ol< ul ögretmenleri de top
lan mı ılar, okul itleri ve okutma 
uıullerl hakkında kararlar aJ.. 
mıtlardır. 

Söğütte Ucuzluk 
SlliDt, (Özel) - Sakarya kı· 

yılarındakl bahçelerde yet:ıtlrilen 
sebzeler buraya getirilmekte Ye 
çok uc.uz aablmaktadır. Domate1 
20, taze faaulye Ye Ilı.Um 100, 
biberin ynz taneıl 100 paraya, 
patltcanın 25 taneal ~eı kuruta 
1atılmaktadır. Fakat bu Hatlar 
k8ylnnlln omeğlnl bil• koruma· 
makta dar. 

SögOtte MUıamere 
sa~ut, (Öıel) - idman yurdu 

temıil kolu lırahnden Halkevl 
mUsamere ulonunda bava kurumu 
menfaatine bir mtlsamere 'Hrllmfı, 
bu mUaamerede bir de artırma 
yapılarak kuruma önemli baellAt 
temin edilmiıtlr. 

' 

Eyhll 

Erkekten 
Hoşlanmıga11 
Kadın 

"15 yaşındayım. Kvli7lm. Kaıuo 

15 Y•tındadır. Ben karımı seviyorum. 
o beni ınmif91. Uılu, terbiyeli, halt\I 
ıtNfz bir kaclandır. E•lud•n dıııf 
9ıkQSH. Bitip hay•tı niain iclndf 
i•~r. Fakat bon4cD hoılanmıyor, 811 
•llmeldın Adeta lraoıyor. Kendiıincle • . 
b1fka ıiilrıUm yok. Fakat onun bJ 
heli beni çıldırtmağ'a k4fi r l•llyor, Df 
japayım. Ankara: Bedbaht 

Bu, bir baatalıktır. • 
Bazı kadınlar, gonçllklerlndf 

•• çocuLduldarında erkoklerdeO 
lcOl'kutulurlar. O.ular bu telk .. 
altında erit+ yanatmaktan ko 
kular. Y anaıtıldarı ıaman d 
ııtırap duyarlar. Bir d•fa mtıtf4 
hauıı bir doktora göıterlp fi~· 
rlni alHDIL 

* * ..Birkaç glln ioin Y alon1a gltmt.; 
tim. Orada bir gençle tanışb• 
Soa.ra niıanlındık. Bir iki aıiln niıa~ 
kaldık. O, memur bulu.ndu~u lzmirf' 
ıl"l. Şimdi muhabere ediyoruz. Ft&kaf 
ailem bu nipıulan memnun delt) 
Böyle ani ta11ııma Ye DİffWD iyi n~ 
tioe vermiyeoc~i söylGyorlar. Filva\( 
erkeği faıla tanımıyorum. F'akat nlşıw 
bozmak için de sebep göremiyorum. 
Sis Dt der&iniz? 

. Aliye 
Nişanhmzla mektuplaımaktaO 

ne kaybederalnlz. Niıaolanmaıayıııı 
dınız bu muhabere mahzurlu ola• 
bilirdi. Fakat bir insanın niıanlııı 
il mektuplaımaıı kadar tabii 
bir şey olamaz. Bu muhabert 
blribiriniıl daha iyi tanımağa vt 
belki de hissi alAka uyanmasıoa 
yardım edebilir. 

TEYZE 
...._..._ • ·~ .--....;r.:-·-·· ' ..................... . -:-:---?1 
Adapazarrnda ölçu Ve Tartılar 

Adapazarı, (Özel) - Şehri' 
mlıdekl lSlçU ve tartıların usul v• 
nizama uygun olup olmadıjı 
anaızın gözden gcçirJlmlş, birçok 
tartı vo ölçnlerin kullanılmaaı 

mennedilmiıtir. 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Perıembe 

(*) 

"Kan Kusması,, 
Bir gece yarısı idi. Acele bir hae· 
taya 9ağırıldım. Hasta odası kan 
kokuıu içindeydi. Mütemadiyen ağ· 
ıından siyah kan kusan, ölüm da· 
klkaları geçiren bir haeta ile kariı· 
laıt1m. Derhal zaif kalbini kafein, 
k&furu iğnelerile kunetlendirdim. 
Eneli koneülta1yon yaptık. Sonra 
çıkan kanı tetkik ettik. İkl kiloya 
yakındı. 

S J Lhbe 
lılıdeden geliyordu. Ve mü thit 

bir koku da etrafa dağılıyordu. 
Bunun bir mide çibanı, on iki bar
aak çıbanı olma•ında.n ıllphılendik 
karaciker muıyeaHinde ıitlik gö
rlildO n o zaman karaciğer ıişkin· 
liğinin mideden ıiyah kan damar• 
larını ılşirmHİDden •• bu kanın 
mide içine aızmHıdan ileri geldiği 
teıhiı edildi n teda•iyi deruhte 
etHm •. 
1 - Buz ~utturdum. 
2-K oru kals) u nlu poıyon verdim. 
Büyük abdeıt yoliyle de kanın baki· 
yeal çıktı. Haata dört hafta istira· 
hat ettl. Kan seromları yaptım. Ah· 
deıt yolundan fijyolojlk 1erom ver• 
dlm. Bu yoldan biras gıda nrdim. 
Hasta yileşti. İki defa daha birer 
ıene fasıla ile oükaetti. Şimdi şika-
yet etmiyor, iyidir. • 

(•) Bu notları kHlp •akiaJtnaa, 1abut 
blr albUm• J&p&ttmp koUekelJ•• yapa• 
nıs. Sıkıntı aamanııuatl& bu •.Uaı ~lr 

d•\itor ıtbl imdadını .. r•tlfebillr. 

ı . 



Bir Hırsız 
Çete~inin 
lgi Talil ••• 

F ranıız gazeteleri birkaç ıiıı 

Bir türlil açı- evvel Pariate ya
pılan bir hınız• 

lamıgan ka· hkta hırıuların 
•amn lıall lflne J&rıyan bir 

tesadüft•n bahaediyorlar. Hırsız· 
Jar arka duTardan atlamak sure
tlle bUyOk bir mDHıesenin içine 
girerler. Hemen bnynk kaaayı 

bularak ft• koyulurlar. Şimdi 
fabrikalar uıtalaımıılardır. 

Kaıalan en mUteha•ıı amele 
tarafından da mllkemmel takım
lara malik bulunıalar dahi aeklı 
on aaatten lSnce açılamfyacak ıaf
lamlıkta yapmaktadırlar. Bfnaea
aleyb bu mnesauen(n 1'aauı da 
açılamaz, hırsızlar beı altı ıaat 
uğraıarak ter dlSktilkten ıora vaz· 
reçerJer. Şimdi tekrar pldllderl 
yoldan çıkmak Jbım, Fakat bir 
duvardaa inmek çıkmaktan ko• 
laydır. Hırsızlar geldikleri roldan 
d6oemezler. Bqka kapa uarlar. 
Bu ıırada teıadllf onları ........ 
111üdür60Un odasına gattlrllr. Bakar
larkl kocamın bir yazıhane apaçık 
duruyor. içinde nasılaa unutulmUf 
iç beı lira bulunabilir dlflnce
alle çekmecelerbai kanıtırmıya 
koyulurlar. Fakat pkmeceDİD 
içinde para Jerlae bir kua anah
tan ellerine ıeçer. Ne olur ne 
olmaz dftfUDcHile ba lr•H anah
tarını, az enel açamadıkları 

kasaya tatbik ederler. N• aörıe
ler beğen:.rsinlz? Kasa açıLr, ve 
içinde demet demet baalmotlar 
ııöze çarpar 1 Çalanu pu ... 
mıktarı tamam yanm milyon 
franktır. 

Bulgar Dıt Bak&DHllll 
Canevrede Fa•llı•tl 

SofJa, 11 ( Ôul ) - B.lıar Dıı 
Bakana KöHlnnof, Ceanrecle Ttı.
ldye, Yunanlıtaa, Rom•n1a, Yugo .. 
lnya Ye Arnnutluk dıı bakHlarlle 
telcrmr ,.arlt•lftlr. 

F 

Karııma çılran ten, aylrm, 
1en:z •• &UIBnç teaadUflırin en 

na11. 
Serseri hlr kuru kafa gözle

.rlmln 6n0ne dilrilmlf haaa lll'l

llyor. 
Karık dltlerlnl etm, 11ynk 

dudak yerlerinden g8.terlp OJÜ· 
lannda korkunç birer baylı .. 
ı&zl\ gibi 1t1ldayan ı&zlerlni im· 
pııbnyon 

- Nasıl, diyor, meı'utaua 
dığil mi? 

V • acı ac:a kahkalıalannı da 
ltlUyorum. 

Sakla, içli •• clUa bir bayat 
için haxırlanaa ben mtıtlalt fırtı. 
nalarla pea~efiyoıum. Kumet 
mi, tali mi, lrader mi, nedir, 
her halde ln1anlann lradeahre 
bOkmedın bulyalarına kahkahalar 
atan bir pil kuvY1t yar. Bu 
ıidi kuvvet ne kadar blrblrl11e 
zıt kaprialerl varsa benim 6ıılllme 
çıkarıyor. 

Kendimi tesadüflerin akapna 
bıraktım, dlltilncelerim Ye bul· 
yalarım tahakkuk etıin dlye 
zorlamadım, eğer bnnu yapıaydım 
çok ıl .. ha betliaht olacaktım. 

SON POSTA .. 
. ~· .. •··· ~ --~ . 
~;: . . . ...: .... ;.,/ . 

HARİCİ TELGRAFLAR 
Y..""1: oorq·~ 

·.I.. •'" 

DBrclBnc:I AlmBll ordusunun erklnı •oa m•nevralerd• 

Yeni Alman Ordusu 
T eşkilitını Tamamladı 
Bedia, 11 (A.A.) - " V oelkalcher Be.hchter • psete.I 1DiJWS 
" K.ra efad•m lHı •adı it~ hafta aoal' ail&la altaaa çafı........ ,_ı 

Alman ord&aHm t .. killb ikmal edilmit buhıaacaktır • ., 

Portekizde : 

Suikasl~iler 
Yakalaııdılar 

Aralannda Tanmmıı lhtl
lildler Ve Bir Albay Var 

Liabonne, 11 (A. A.) - Baıbakan, 
dnl•tla baılıea malııamlanaı ele ıe
çfr111ek HKesf fte taurJanaa Yll dllıı 
munffakiyetılıllte uğrayaa ıuikaattaa 

hDk4metin çoktaabert haberdar old9-
tuau bildiren bir blldlrJt yaımıpw. 

Yakalapaalar, tanıamlf U.tllicller• 
d- olup eıld partilere ft ıeaelmlı 
koafedera1yoawıun arl•ll toplulukla• 
rına baAlıdırlar. En ileri Q'•len auçlu, 
Albay Valentedir. 

HM• .. ı., .-el •'n•• ..W ••I· 
mebiala cerepn et..ııtır. Halk bu 
hadı..leıdea laaberdar olmamıfbr. 

Plllbede Yakalanan Kontl
nlatler Ye Y ahudller 

Sofya_ 11 (Ôael) - Filibede Eıpı• 
ranto LiHaa c...ı,.u ........ altıada 
faaU,ette •.ıa9UI 1' klflllll blr b
mGnlıt ıebekeal adliyeye yerilmlıtlr. 

Filibe Yahudl tedhlıçl outı menaup
ları da mallk .. .,ı nıll•ftlerdlr. 

Fakat timdi .neyim? 
Etref Beyin bu meptubta M 

elu. iki hafta &lce ,.._,dl 
Ali s... B.,... lıoealık " 

habahk Jteyeslerf a• olur iki aç 
ay ance heUraeydJ. 

Ve ben ne olur. oaa ikinci bir 
defa teıadof ebneaeydim, o dağ 
otelinin bUmmah ,_.,hd ,..... 
aauydım. Şt.cl • olacağlm? 

Ne yapmalıyım ki im ıstıraptan 
kurluJayun. 

Kararsız, korkak bir kadın 
mıyı-. 

Zevkleri, llatira•ları ağruna beı 
oa yıllık JDYalarım lnrakıp tan, 
bdaılt aıklarını lıopn numara 
numara çocuklarını unutup seY• 
,r;ner:nfn kucafına ablan kadaa
larıa macerUU&& çok dWedi-. 

Hele bwwıa erkeklere ait c.,.. 
besinde nw, ae!er lıitmedlm. 
Hattı keadl •a1atıma riren er
kelrlerfa bile o ftrenç (dııan) 
zeTklerl DA°l'llna ne gtılOnç hallere 
dGttllklerini de ıördlm. 

Yabao we dıpn kolnmı. 
Çllflna .NSnn erkek ruhlannı 
bir dereceye lradar affediyorum. 

Romanyada: 

Tokyoya Gitmek 
, için Havalanan 

Uçak Yandı 
Mkrat, 11 ( A. A. ) - Ylabaıı 

Popeiateamt Ye Tet•e• Pa .. aa ta• 
rafındaa kullanılan H Slberyadaa ,.. 
çerek Tokyoya gitmek laere Bakretc 
tee hanlanan açak, •anlandıfı y4r1• 
1f kilo•etre lhıiade yere '9ttalftlr. 
MotlSr patlamıı, ve upk 1--lfllr>• 
Her iki uç-..a. puqltleıl aa711inde 
kutu la bflmlılerdlr. 

Avusturyada: 

46 Komünist 
Tutu/da 

VIJ••a. 11 (A.A.J .,... Blella ... Jaa· 
clarma•ı, zuarlı fu1fyef ılıteren 46 
lreml11l.t tefttf etlllfftlr, Ayıuıamaa• 
•• propag_. -.,._. allllt •• etpaae 
....... i••iftir· 

Lo1111 Yer1n G8mUIU~o• 
..... R•ıe. l1 C A.A )-Loal"ua 

etHH tönal, perpmbe .... 1 1apı• 
laeaktır. Lo .. 'un. LeuiHne hlkOmetl 
Kapitcal W..aıaa a&allaeal. muht .. 
meldlr. 

Erkelderla blnye •• dopı ta• 
rafından kadaalardaa daM ı.,. 
b dlll prtlara batla eldwldanaı 
itiraf ederim. Karmaa Mstetir
memek ıarb De bir .rketfn hafif 
çapkınlıkları mazur g6rlllebUfr. 
Fakat huma. (saadet) el. aıaııau 
maddi wa•talan elinde olan bir 
ka• içim hl~ dotru blllmam. 
01tU11 ~· kendi hayabm da 1r ... 
dlm• zehir ediyorum. 

Fakat ne yapabilirim. 
V • pmdl na yapayım? 
Kaçalım 1111? 

0.t otelinin cah babruını 
da tapyarak atlaatilderla il• ba· 
ıına kadar tldeylm mi? 

ETli:Jk, kocahk •• babalık 
•••kini tadab daha lld hafta ol
mayan Ali Sami Beyi dnnyanın 
en mllthlt hayal •• hakikat boz· 
gununa uğratacak bir bldiH çı• 
karayım mı? Aı-bk tam mes'ut 
bir anne "' bllyGk anne olduju
na 1aanarals ıllndı on iki kue 
yDzUmD 16zlml ok,ayaa lpea 
ıaneml ı..yecandaa 6ldlrecek 
bir hareketi• kaçıp gideyim mi ? 

Z..alh amtem... 011ua yalan 
Yalritlere kadar endiı• Ye ıstırap 
kaynı)aD gözlerine aGküo Ye aeı'• 
geleli kaç ıtıo oldu. 

Şimdi Ali Sami1e ele acayo
rum. Muhakkak ki ppkm erkek
ler 1erisinln en azılıtanodan 

blrl olaa All Sami Bıy bir 

lngilterede: O Gidememişti, 
Deniz Kuvvelleri Bu Da Gelemiyor/ 

m 

Arttırılacak Eıki vezirleria tılerl g8çlerl pelıı .. 
Yeni MUstahkem Bir Os yoktu, batan rBalerl dedikodu ile 

Yapılacaktlr Q"eçerdl. Onlardan ikiıi bir Won çene 
Londra, 11 (A.A.)- Deyii Telgrafa yarıf1 yaparken aıaldannın ayaklarına 

g<Jre, deaiı kuvntlerlnl modern bir çabukluk b.kımından •tlnlljl bak· 
bale koymalı 'H kaaneUendiwmek kında bir aytıımaya l'irittiler. Biri, 
lltiyen denia bakanh~ı, c.n.. innde " deaeyebm tt dedi, .. atıaı çalll'dı, 

l bilhaua Pembrokı Hmanında yeraltı klJtedekl bakkala ıldip blr turtu 
J •azot mahnnrHlle birlikte mBıtah· alıp relmuinl ı6yledL 

... bir h yap11eakbr. Utak çıkıaea arkadq&aa dladll: 
Harp nkuaada lftl'iBır filon dit- _ ftt•, tledt, kapıtlan çıkb, yllrQdG, 

... ,.milerlal •arada belrllyeeek yGrOdil, bakkala Yardı. turıuyu aldı, 

.,.. •uzey de•lueld IBzl .. b temin döndl, yOrUdO, yOrldl. Q'•ldl. 
acle•l palmı1ca -.na,_ w tle.tnıltı Ve llatardı: 
.... u.rt.e bmtlnlacaktar. Ya.,.ı...k 

..... uzubfı harp filo ... •, ......... - Mmet, •tirdfa •I bırfUYUf 

.. ,tik ,...ııerı •lttt..l• edee hın Utalr, l~ri Jlrdi •• .. tlrdltf 
•ı~anaa ... lrenmut elaca•tır. turıuyu 181tlrdJ. Ç}blh •esir, "baaim• 

An•b•H-• 90D 

rlnden biri 
......... 

Sinema Artisti Ana· 
beHa Bir Ololllobll 

Kazasa Geçirdi 
Anplem, 11 ( A.A ) - S...a 

ktlat' Ana ..... bir otomolııll kna11 
ı.Pmif fakat kı.dlae ltlr P1' olma· 
mııbr. Aıu.tia lmllaa·als+a elci.ta 
oto•obll a.a.ır..•,.. -"eıll• ka1maı 
n birkaç kere dan......_ 

Aa .... lla'aaa lW r•I ....... da 
rualaamlflartlir. 

l •aç hafta hceye kadar 
artılr itibardan dlıımllt yaşla bir 
Don Javan ıilll bqa ba•ada, ı&ı
larl ıe·~ •• abel kadaaluda 
dolaprkea na11l ..ı bir d&altle 
koca n bafaa Mat.rial cluyd• •• 
M uyaal, J'Umapk •• 1anm dl
ıınnr bir •• erkeil oldu. 

Fakat ben ne lalasedi1oıuı. 
Kendimi tahlil et .. ye imkln 

,.ok, b..- d6~&1or. Şimdi haya• 
Hmde deiil adeta ıizlaimlo 
ininde altı• bath menelqe ıhla 
bir bebek dofafT)'or. 

Dalgalar, açık, enzln dealzler. 
Etref Beyin menek.. g6aluL. 
Ben o gôzlerin gölguini pdl 
uçlan... .....pıi taflJU altı• 
Mfla yanan1m g&zt.rkıde flra. 
yorum. · 

• Ne gftıel bahar oluyor. 
Kıım bile karın ~rtmedlğl 

•amanbr ,.•JeJil d .. an Je-•'ln 
iMi babpUk kısmı bir cennet. 

Monbllu eteklerinde eriyen 
karlar gölOn reaıial değftUrlyor. 
Doktorun her~Jn bir saat yllril• 
mek taval.)eslni yapmak için bir 
proi"am çizdim. 

Puk, göl klyı11 • Ooriaan ba 
programın ana yolları. 

Bir aydanberl yalnızım. 
Ali Sami Be;-ln mfthlm iti 

oldu. Bunu neticelendirmek için 
HulGal Beyle beraber on beı sıftn 

ki de J&par. diyerek qatını çatardı, 
•1111 emri Yerdi ·we arkadatınıa 1ap
tıtı siltl • çıktı, Jflrtldl, aldı, dandii " 
.&edikten ıoma batırdı. 

- Melamet. ıetirclfa ml taarı•ru? 
Aıafıdaa n pek dwiadea berlfta 

... ı reldla 
- Papacuma bulamadım, onu an• 

ronr• efeadtmr 
Ba frkrap Tnladald lpaelere 

yaptıfllD Mr zipntten dlfnlfte trea 
tııelderken Mbrlathm. Tarifelerde, 
•nmr• ••lı eebellerdı 12,57 de 
ge&ip Tmll roleal•ım al ... ta 1uılan 
trM yuala bir peikifle bir tOrltl 
•elmlyordu, beı Jilıd• fasla ,olcu· 
aaa 18s'9rlal aaa .. tı yakıp bıraka
,ordu. 

B .. •u JUdıtım fıkra11 hatırlayıp 
ıllClmae mlJ• phfauikla beraber ter• 
den kHdlml alamlyordum. Hele Pen• 
dt• yolandaa aritlın bir merkep, bit 
atlr ftJ'& arabe aakün ettikçe dbdil· 
flnl Mr ~il Mn ftittfr•iyen trenin 
..... ,. ptlp te lıılU 1•amaktaa, ter 
a.,. terleye aralaaklam ol•aktaa br· 
tarmuı için dualar okuma1a plfiyo
..._Fakat pab .... u b.ıa.ı1aa Meb
...t siW • 4a P•diktea ayrılama• 
,..et .. 

Nlaayel ıeldl, ıeldl am .. oradan 
7olou delil blı rı11n laamur ,UklondL 
Çbkl •eplml.a terdea Jaamura ••J& 
ıamura dBarnlıtlk. 

Blalm blldltlml1e aare 12,57 de 
ıelenk tren 12,37 de a•llr. Detil oa 
tlçtı, •dt• 12,45 de a•llrıe pabucım• 
balamlyan Mebmtdl babrlatar. 

iL T. Ta• 

e••el doğru latanbala fittUer. 
Dla bir t.lgıaf aldım bir lıaf· 
ta7a kadar Jo1a çıkacapaa haber 
veriyor. 

Pariatu birkaç mokl•bunu 
aldun. O Adeta yeal bir Atık. 

Muhakkak ki buıllıı• kadar 
bayi• aamiml olmamıeb. Eskiden 
ehemmlyel vermeden okuduğum 
mektupla.rıaa dikkat ediyorum. 
htena emniyet ftNll temldnH •• 
cacla bir adamıa &fadeıl. 

lnHalar H kadar a7duılanıa· 
lar yine bir takım canlı, cansız 
putlara tapmaktan kurtulamıyorlar. 

Hislere •• dO,Uncelere bakim 
olan bep hldlleler •• tuadlfler. 
AM Samı Beyia Wr •J &aceld 
laa1atma ak• buflllll bir mucize.. 

Baaa fintdlden çoc.p lçla 
ftldajv adı yazıyor. 

Demek ki dlltllnDyor. Benden 
uzak olduğu yerlerd• bU. ıeride 
bıraktıklar .. ı dllflbıtlyor. Bu hR• 
llnl ı<>rdllkçe (Paris) o ıitmek 
için beni naııl aldattıjmı dü1D
Di1orum. 

luanlan olduklan aibl ıısr
meyl tawalye ede•&er acaba in
ıanların her zamaa aynı teki de 
ı&lhldllklerlni et. iddia edebilirler 
mi? Okadar bedbto oldum idi 

Muhakkak ld lnaamo en bU· 
,ak dütmanı laaDJDaktır. Şliph .. 
nin azap Ye ııbrap oldutunu söy• 
lerler. Fakat inanmak De bil) tık 
ltkence.-

fArkaeı •ad 
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Kanlı İngiltere Hiçbir Devlete Karşı irkilmiyecek 
Çarpışmalar 

.a.·~1':~ıa~\!?ıı:t-:-şt~aı::.~~:; -ngi .. iz Dış Bakanı Hep Birden 
bir grev ilAn edilmiştir. Grevci· 

lerle jandarma ve askerler ara- T hl• k At 1 1 D d • 
~~~d:.~::·~;.g~:;0 ;:~t::~:·~: e ı eye ı a ım e ı 
iki taraftan da birçok yaralılar lnglllz Dıt Bakanı Çok 
bulunmuştur. Buglln Patraa ve Alır bastı 
Navpliyos grevcileri dağılmıılar· Cenevre, 12 (Özel) - lngiliz , 
dır. Eğiyo'da grev yapanlar polla Dıı Bakanı Samuel Hoar, 
karakolunun içine d:namitll kap- Uluılar Kurumunun dUnkU ge• 
sul atmıtlardır. Bunlardan beş nel heyet toplantısında, ltalyanın 
kiti yakalanmııhr. takandığı harp ~aziyetine kartı 

çok ağır cümleleri ihtiva eden 
Çaldaris'ln Yunan uzun bir söylev verdi. Bu ıöylev, 

Ulusuna Bildiriği lngilterenio bir ltalya • Habet 
Atina, ı ı (A.A) - Çaldarlı, harbine kat'iyen muhalif olduğunu 

Yunan uluıuna hitap ettiği bildi· ve bunun önUne geçmek için, icabı 
riğde, pazartesi gllnll cereyan edene kunet ve ıiddete bile 
eden hadiselerden dolayı dyduğu müracaat edeceğini açıkça anla· 
nefreti bildirmlıtir. Çaldarlı, bazı tıyordu. 
çevenlerin gösterdiğt a&abiyetio SJr Samuel Hoar dedi ki: 
yerinde oimadığanı söylemlı ve " - Uluılar soıyeteainln yUkll 
demlttir ki: ve mea'ullyeti çok ağır bir 

"Geneloy yapılacağını dalma hale gelmlıtir. Fakat gerçek 
olan bir şey vardır ki, o da bu 

ıöylemiştim. Mlltaleamı Yaktlnden yUk ta9ınacakıa mUıtereken ta• 
evvel söyleyerek bir kargaşalığa ıınması Ye eğer barıı için tehll· 
ıebep olmak istemiyordum. Fakat, keye atılmak lizımaa yine buna 
tavalye ettiğim rejimin "taçla de- da mUşterekon atılmak icap ede .. 
mokrasl., olduğunu söylerken, bu ceğidlr. 
mlitaleamı ifade etmiı oldum.,, MUıterek emniyet, ne kadar 

Çaldaris. aözUnll sükun tavaiye kuvvetli oluraa olıuo yalnız bir 
ederek bitirmittir. kaç devletin gayretiyle temin 
İtalyan Harp Gemileri Yu- edilemez • ., 
nan Limanlarına Neden lnsılliz Dıt Bakanı, barııın de· 

vamı Ye harbin uzaklaımaıı için, 
Girmişler yalnız Uluslar Sosyeteai Paktının 

Roma, 11 (A.A.) - Yarı res· 16 ıncı maddeaine değil, fakat 
mi ç~•enlere göre, iıin almadan bugün pakt ve andlaımalardan 
Yunan limanlarına girmiş olan doğan tekmil toahhUtlere riayet 
ltalyan gemileri, fartınadan barın· edilmesi liıım geldiğini de an• 

lattıktan sonra dedi ki : mak iıteyen bazı aarnıç Yapur-
larıdır. ,._ Bazı devletler ıllihlaaıyor. 

Bu auretle harp ejderi baıkaldı· 
Şimdiye kadar Yunan hUkO.· rıyor. Fakat ıulhlln tebJikeye 

metf, Protestoda bulunmamıttlr. girme1f, hepimizi korkutacak bir 
Atina, ti (A.A.) - Deniz · tt' vazıyo ır.,, 

Kurmay Bakanı, ltalyan gemileri· Samuel Hoar bu cümleden 
nln, Yunan limanlarına girmealnin ıonra dedi ki: 

Harp Hazırlıkları 
.,, illi • 1 ••• il •·• ' ' • 1 1 . ...... ...... . . 1111.ı ı • ... • •• 

ita/ya Boyuna Asker Gönderiyor Ve 
Harp Malzeme•i Ismarlıyor 

Londra, 12 (Özel) - ltalya ~,,,.-------------..... 
bUkdmetl harp hazırlıklarını ve l •l • 
ıilahlanma tedbirlerini çok iler- ngı lZ 
letmiıtir. En yeni haberlere göre, F • ı 
ltalyadan lngllteredeki ailAh fab- ltOSU 
rikalarına yeni ılparitler golmlttir. Vıbrısfa 

Diğer taraftan bazı Jtalyao fi ı 
taclrlorl de, lngillz ticaret o•lerine 
borçlarını ödemeden yeni siparit• 
ler vermfılerdir. Fakat bu ticaret 
evleri, ltalyanm bir moratoryom 
ilin etmeıl ihtimalini göz önünde 
tutarak yeni alpariılerl geri çe
virmişlerdir. 

ltalya, lngiltereye olan kılSmUr 
borçlarını da ödeyemlyen bir du· 
rumdadır. 

ltalya Fatlstlerl 
Londra, 11 (A.A) - Londra· 

mn Soho mahallesinde oturan 
ltalyan faılıtlerl Romadan gele
cek her hangi bir emri yerine 
getlrmeğe hazır olduklarını bU· 
dlrmişlerdlr. 

Boyuna Sevklyat 
Napolf, 11 (A.A) - Leonardi 

Da Vinçl vapuru, 1 10 ıtibay, 158 
yaraUbay ve 1200 siyah gömlekli 
ile Masuaya hareket etmiıtlr. 
ltalya ElçlllGI Binası Muhafaza 

Albnda 
Adiıababa, 11 (A.A)- Habeş 

htıkômeti, ltalyan elçiliğinin, elçi· 
ilk blnaaını muhafaza için bir bö· 
IUk asker getirtmesine izin ver· 

1 

Nikosya, (Kıbna adaı ı) 11- İn
gilterenln Akdeniz filoıuna mensup 
"DeTonıhire,. krunzörü lle 13 tor
pito muhribi, bu ayın 11 inden 16 
ıına kadar kalmak üzere Lima.eol 
limanında toplanmaktadırlar. 

* 1skenderlyt, 12 - Llmanımı~da 
toplanan İngiliz harp gemilerinin ıayısı 
26 yı bulmuıtur. 

* Maltaya Askeri 
Malta, 11 ( A. A. ) - N euralia 

npuru boray• 1200 aıkerlt 140 
subay, top n cephanQ çıkarmııtır. 

İskenderiye, 11 (Özel) - 26 Inglliz 
harp gemiai limanımıza gelmiştir. 

................................................... ·-·-····· 
mittir. 

Habef imparatoru 
Adlaababa, 11 (A.A)- Habeı 

imparatoru, Harrardakl özel mali• 
kAneeinl Kızılbaç'a armagan et· 
mittir. 

· lngllterenln Hazırllklart 
Malta, 11 (A.A.) - Router 

bildiriyor: Neuralia vapuru bura• 
ya 1200 aakerle 140 ıubay ve 
top ve cephane çıkarmııtır. 

Yunan hUkumetinln mllsaadeal 0 1nglltere, Uluslar Kurumu 
olmamasına rağmen, pek meşru paktının ortaya koyduiu taah· T k H T M 
bir hareket olduğunu, çllnktl hlltleri yerine getirmek için hiç u·· r ı·ye ava uru u 
ars:ulusal kaidelerin, fena bava· b:r devlet önünde Urkmeyecek ve • 
larda yahut ıceminln acele tamiri irkilmiyecektir. f f k ı ıı 1 
veya taıesi gerektiği zamanlarda Inıılllz Dıı Bakam, Habeıista· va a )•yet C er iyor 
buna cevaz Yerdiğini gazetecilere nın UJuıla Kurumundan çıkarıl· 
söylemiştir. ması hteğinde bulunan ltalyan Onn sabah TUrkiye turuna panayır komitesi tarafından pana• 

E ki K 1 Y . talebini telmih ederek, Uluslar baıbyan ıüel uçaklarımızdan An· yır gaılnosunda 300 kiıllik bir 
s ra ın unanıatana Kurumu paktının meYıimıı'z •eya 1 l ı il · " kara ve Shas'dım kalkanlar dtin öğ e şö en ver mııtir. 

Döneceği Zaman Şimdi· faydaaız dığlıtlrilemlyıceğini, hele latan bula geJmiılerdir. Bombalar Hadeflerlne 
den Melli Mi? . bunun zorla hiç yapbnlamıyaca• Ankaradan kalkanlar Eakiııblr isabet Etti 

L dr (AA) D il ğını, harp veya harp tehdidlle yollle aabah 8.54 de, Iıtanbul'a Tura giren tayyarelerlmlzden 
on a, 1 1 • • - a Y böyle bir lıe girıı·menin domu iz 

M ·ı ı kl y K ı •· gelmlıler •e 11at beıte mir'de bir bölllk dün Metris çiftliğinde aı gazetH , H uoan ra ı, olmadığını da öne sUrerek de- d k bulunmak üzere, öğle en sonra Topçu m• teblnin 6 kilometre 
lldnciteşrinin ikinci, yahut dl ki: y eıllköyden ayrılmıılardır. Bu açığındaki ıahaya bomba atııları 
Uçllncll baftnsı içinde Yuoaniı· .. _ Eğer arsmluıal mUnase• tayyareler, geceyi lzmirde geçir· yapmııtır. 
tan'a dönecektir. betlerde bir kanun hAkim ise bu · dikten sonra, Antalya'ya gide• Havanm rilzsıArb olmaaına 

- ................................................ .-...... _ kanun teyit edllmelidfr • ., ceklerdir. rağmen filonun birlncr \re sonun• 
' ' ,.,, ""· Samuel Hoar, Habeı mesele· Slvastao kalkanlar, diln akıam cu tayyarelerlnden atılan bomba• 

Çerez Kabilinden ıinln l>ir toprak davaıı olmayıp ' 17 de Yetllköye inmlıler ve gece- lar bUylllC bir mu•affakıyetle tam 

Elçlye Cevap 

Keçeci zade meılıur Fuat Pat• 
Hariciye Nasırı iken, büyük dev· 
Jetlerin lıtanbuldaki e)çileılni hayli 
ııkıya koyardı. Zira Fua• Paıa, 
Avrupanın o valcitki en önemli 
diplomatlarile omuz öpüşecek kud· 
re' n kabiliyette idi. 
Bir güo, Aioıkof eJçiıi Mençlkof 
mel'unu He sörU9üyordu. Bu gö· 
rüşme e1na11nda, Ruıyanın o za. 
man Oımanlı devletine karşı 
tutturmuı olduğu tavru hareket· 
ten acı ve ıiddetli bir Uıanla tika
yet ettikten ıonra, Fuat Paıa, bazı 
tedbirlerin kaldırılmaıını iıtedl. 

Mençikof aord11: 
- Siz bu talepleri hllkılmetiniz 
namına mı, yokaa kendiliğinizden 

mi ıerdediyor1unuz~ 
Fuat Paşa, elçinin maksadını der
hal çakıp: 
- Elde edersem hükumetim nıımı· 
na .• Red ile karşılanıraam kendi 
11amıwadu !. dedi. 

Tı/lı 

bir ekonomi meseleaf olduğunu da yi burada geçirerek bu aabah hedefin ort11ına isabet etmiştir. 
söyleyerek ham maddelerin ıcrbeat lzmlre bavalanmıılardır. Filonun diğer tayyareleri tarahn· 
taksimi hakkında yalnız mUı· ızmlr Panayırı Kapandı dan atılan bombalar da iki metre 
temlekelere mahıuı olmak lzmlr, 11 (A.A.) - Arsıuluıal yakıoa dtıımUıtUr. 
Uzere bir tahkikat yapalmaaanı lzmlr panaym bu gece kapana· Tur muwaffakıyetle devam 
teklif etti. caktır. Bu münasebetle bugUn etmektedir. 

lnglllz Dıt Bakanınm bu tek· · 
lifinden sonra ıöz alan Habeı ziyade azimkardır. " ı eder gibi bir durum alarak şun· 
delegesi dedi ki: farı yazıyor: 

.,_ Habeşlıtan, ekonomik ve * "lnglliz dıt iı!erl bakanı Sa· 
finansal seYiveıinl yUkaeltecek lnglltere ile Fransa muıl Hoar Cenevredekl Italya 
her teklifi kabul edecektir . ., Arasında Sıkıhk baş delegeal Aloiziyl çağmp ona, 

lnglllz Dıf Bakanının Söy .. 
levl Romada Fena Tesirler 

Bıraktı 

Roma, 11 [A.A] - Samuel 
Hoarun Cenevredekl söylevi Ro· 
mada çok fena bir tes:r yapmış· 
hr. Gazeteler bu ıöylevin küçük 
b:r hülasaaını hiç tefsirsiz ver· 

mek·e iktifa otmekted:rler. 
Tribuna gazetesi diyor ki: 
" - lngilterenin çevirdiği en· 

trikalar ve tehdlller karşısında, 

ltalya, tedbirlerinde her zamandan 

Paris, 12 (Özel) - Gazeteler, lngilterenln ltalya • Habeı itin· · 
Cenevredekl durumun çok fena deki en ıon teklifini bild:recektir.,, 
olduğunu ve harp ihtimallerinin Bundan, lngiltereden ltalyaya 
kuvvetlendiğini yazıyorlar. bir ihtar sada&ı yUkaelmek Uıere 

Franaız baıkam Laval ile in• olduğu manasını çıkaranlar çoktur. 
gilh dıı bakanı Samuel Hoar Harbin ÖnU Ahnamıyacak 
dün Cencvrede uzun boylu gö· Olursa 
rUşmUşlerdi. Pariı gazeteleri, bu Cenevre, 12 (Uzel) - Eğer 
görüşmeyi önemli tahlil ediyorlar Italyanın harbetmesinin önüne ge· 
ve genel olarak fU mUtaleayı Uıri çileoıiyecek oluna lsveç, Norveç, 
&ürüyorlar: Da:ı imarka, Holanda ve cenubi 

"f ranınz • lngiliz mUnaaebet· Amerika devletleri U:uelar Sos· 
leri çok aıkıdır ve bUtUn fena yetesinden çekileceklerdir. 
aUimetlere rağmen bu sıkılık ltalyaya Göre, Cenevre 
tehlikeye dilşmemlştir.,, Safhası Artık Kapanmı' 

Ön i•zoteai, ltalyayı ittiham Roma il (A.A.) - Röyter 
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İllerden ) ---
lzmirde Bir 

Cinayet 
ihtiyar Bir Adam Eski 

Karısını Öldürdü 
İzmir, 12 (Özel) - 78 Yaşın· 

da Abdullah adında bir ihtiyar, 
eski karısı olan 30 yaşında Ne• 
ılbo adında bir kadını sa baha 
karşı 18 yerinden bıçaklamak 
auretiyle öldilrmtııtUr. Bu cinaye• 
Un sebebi, sevgi ve kıakançlıktır. 
Bu kadın bir müddet evvel mah• 
kemeye müracaat ederek boşan• 
ma kararı almış, buna tahammül 
edemiyen ihtiyar sevdazede, iti 
cinayete kadar g8türmUştUr. 

Zam Alan ilk MuaHimlor 
Ankara, 11 - Istanbul ilk· 

mektep muallimlerinden bir kıa
mına kıdem ıammı verUmesl 
kabul edilmiş, liste t11dik olun• 
muştur. 

Şiddetli Bir Zelzele 
Kandllll raaathaneıl, dün mer• 

keli Istanbuldan 8600 kilometre 
uzakta ıiddetli bir zelzele kay• 
detmiıtir. -···········-·· ........... -............................... .. 
Ajanıının aiya&al çevrenlerden 
öğrendlj'ine göre, Cenevredekl 
ltalyan Baı Delegeıi Aloizl, ne 
Samuol Hoareın bügün söylediği 
ne de Lavalın cuma gUnü söyll• 
yeceğl nutka cevap vermiyecektir. 
ÇUnkU ltalya, Habeş meselesinin 
Cenevre safhaaımn artık kapan• 
dığı mtıtaliasındadır. 

lnglllz Kabinesi 
· Londra, l 2 (Özel) - Cenov• 

reden akseden korku verici ha• 
herler üzerine lngillz kablneıl 
dun ıabah toplanarak ordunun, 
hava kuv•ıtlerinin ve donanmanın 
vazlyetlorlnl tetkik etmiı, takviye 
tedbirlerinin teebit edılmeılne 

karar vermiştir. 

Beşler Komitesi 
Dağılmak Üzere 

Cenevre, 12 (Özel) - Artık 
ufukların ılmıiyah ke1ildlğino 
inanmak IAzım geli} or. 

ÇtlnkU komite namına kendi• 

!erinden bazı izahat lstlyen lıpan• 
ya murahhaıına ltalya delegeleri 
sudan cevaplar vermlıler ve Ital• 
yanın neler iatıdiğinl bildirmek• 
ten çeklnmitlerdir. Bundan baıka 
Muaolininin, Habeıiıtanı işgal ve 
ltalyaya ilhak etmek fikrinden 
ıu dakikayo kadar •az getmemfı 
olduğu da anlaıılmıttır. Bu , ... 
bepledlr ki betler komitosioln 

ıulhu kurtaramıyacağı yolundaki 
tahminler doğru çıkacak demektir. 

Bunun Uzerine Inılllz delegeal. ' 
beıler komiteainln, Italyanın ta• 
kındığı menfi taYır üıer!ne ne 
gibi zorluklar çektiğinin teablt 

edllmeainl iıtemlttir. Fakat Fran• 
ııı baı delegesi Laval, komiten;n 
bütün incelemeleri ve araıtırma• 
ları yapmadan önce her hangi 
bir karar almasının doğru o!amı• 
yacağını ıöylemiı ve bu huauıta 
iırar etmiıt:r. Laval bundan ıon• 
ra da telefon batına giderek 
Muıollni ile uzunca bir telefon 
görütmHi yapmıınr. 

Betler komiteai bugtln bir 
toplanb daha yapacaktır ki bu• 
nun çok önemli olacağı keatlrl· 
liyor. 

* Cenevre, 12 (Özel) - Betler 
Komitesi bir barıştırma formUlti 
bulmaktan aciz kalmıı ve key• 
fiyetl bir raporla Ko:ıseye 
bildirmeye karar vermlıtir. Fakat 
Franaız. delegeal Roma ile ikinc 
bir görüşme yaptıktan sonra bu 
kararın 48 Hat geciktirılmednl 

latemlf lir, 
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Dtın11a ll<ti•al Haberleri -

Cezair 
Peynir 
Alıyor 

Bu meml•
lcet lgl bir 
nıüşt.,ldlr 

• ·- Belgrat, (Özel) - YuıollaYya 
Yolu•l avıa- kır allığı ihracatçı
da megua Ilı- lan birliği merke

zinde önemli bir 
racatı hazır- loplanh yapılmıt· 

lıkları tır. Bu toplantıya 
Yugoslavyanın Belırat, NalieYo, 
Bracko gibi mühim meyva ihraç 
llıerkeılerile dJğer mmtakalara 
alt birçok murahbaalar bu konfe
raoaa fttlrak etmfılerdlr. 

N•ticede Yugoıla.yanın yat 
llıeyvadan ziyade kuru meyva ih· 
racatına lSnem vermesi kararlaı· 
tırılmıt ve bilha11a kuru eriklerin 
Almanyaya ihracı hakkında uzun 
lllukarrerat elde edllmlıUr. 

* Beyrut (Öıel) - Surye ve 
ıs.,. • V• Ll- Lübnan aUmrDk-

'!/ lerlnde baıı de· 
nan ıllmrük ğiıikllkler olmuı· 
t.ari/ı,.lnd• tur. Birçok mad· 
delişilclllc delerden ahnan 

atımrllk reaimlerl lodlrllmittlr. 
Bu yeni karardan iıtifade eden 
llladdeler araıında bllba11a Tllr
ltıye ihracatını alikadar etmeleri 
itibarile {peynirler, makarnalar, 
hızı meyvalar, kerateler •• sa• 
bunlar) da bulunmaktadır. 

SMANLI BANKASı 
TORK ANONiM ŞIRKE11 

TESiS TARlHlı 1888 

enuye1i: 10.000,000 İııgiliı 1iruı 

Ttlrkiyenln bqlıoa eehirlerile 
Pariı, Manilya, Niı,Londra .,.. 
Manoeıter'dı. M111r, Kıbm, Irak, 
lran, Filiatin. w Ywıaniltan'da 
Şabelıri, Yogoıla•ra, &ıman,.. 

SUİ)'9 •• Yunanietaıı'da Fil7alleıi 
Tardır. 

Her tUrlU bankı muımılalıri 
yapar 

BUTON ULKEYI 
liERCtUN 

4 

P<lLASAMAZSINIZ 
'"4KATI 

~n•osıa 
ıu,. D4Kr ~R fLAN 

..., UN ULKEYl HER G.UM DOLAllll 
) 

SON POSTA 

Hltler, bir 116sterl eana•ında Alman ordusundan bir mUfrezerl tefti' adlror 

Askerlik: 

Hitlerin Kurduğu Alman Ordusu: 
550 Bin Kişilik On iki 

ı Kai ile~~ . '~ 
Bir Ok.uyucumu- i 

1 

zun Konya Nüfu-' 
sandan Ricası 

Muallim okuyucularımııdaa 
biri yazıyor : 

- Soyadı ,ıu kaydı için nll• 
fuaa mUracaat ettim. Uıul icabı 
Galata Nüfuı memurlutu 3937, 
numara ve 146-935 tarihli bir 
mektupla Konya Nlifuı Müdllre 
lüillne yazdı. Bir ay cevap srel· 
medlği için yeniden bir te'klt 
yazmak maJburlyetlnde kaldı. 
Bu huıuıta K.onya Nllfuı MUdU
rllnUn nazandıl'kkatinl celbederlm. 

Tc.ph•• Eakl Sahpasarı yolruı 
No. 1' de Maıtafa 

Kolordu dur -. Dkugucularımıza 
,, 

Orduda Motör Kuvveti 1 

Gittikçe -Artıyor 
Veresay muahede1loin Alman• 

yaya yüklediği taahblltlerin aıkeri 
fasılları 16 mart 1935 tarihinde 
Almanya tarafından kaldırllıoca 
A lman orduıunun aall mahiyeti 
de değiımiı oldu. En ıoıı Pruaya 
Harbiye Nazıra olan Reinhardt'uı 
bulduğu bir tabir üzerine 1919 da 
teaiı olunan Alman orduıuna 

"Relchıweber,, lıml verilmlttl. 
Bu ordunun zabit kadrosu 4000, 
efrat kadroıu 96,000 idi ve onikl 
aenelik bir ıönUllUIUk taahhUdUne 
lıtlnat ediyordu. Bu ordunun ağır 
topçuıu, tanklar1 Ye harp tayya· 
releri yoktu. 16 mart 1935 kara· 
rlyle Almanya mecburi askerli~ 

hizmeti eaasını kabul etti. Ordu· 
nun kadroı•nu, 36 fırkaya ayrıl· 
mıı ve ~50,000 klıiden mllrekkep 
12 kolordu olarak teıplt etti. 

Bu ordu, buiUnkO ıeraltin icap 
ettitl bnton ıllAhlarla techlz ediJ.. 
mlı Ye edilmekte bulunmuıtur. 
Alman orduıunda aıkerllk 18 ya· 
tında baılar. Ancak 45 yapnda 
aıkerlikten lbraç olunulablllr. Bu 

yaıı ıeçtilden ıonra dahi harp 
esnasında ıilAb albna çatırılabi· 

lir. Çllnldl bu huıuaa ait olan 
kaaua, erkek, kama h•r Alma• 

aıo, 7alnıı aıkerllk için değU, 
diier vatan Yazifelerl için de 

hizmete çatırılablleceiini kabul 
eder. 35 Yapaa kadar ibtlyatlık 

vardır. 35 den 45 Jatına kadar 
mllıtabfaz denilen Land•eher ıa-

nıfına naklonulur. O yaıtan ıon
ra iH Landıturm için davet vaki 
olabWr. 

Almanya' da yeni .. kille a1-
kerllk biametlnin m&ddeti tahdit 
edilmemiıtir. Bu cihet Hltler'in 
reyine bırakılmııtır. O da, timdi· 
lik bu müddeti bir aene olmak 
Dzere tayin etmiıtlr. Harp eana-
11nda bir takım ııaıflann doğum
larında ekılJNlk oldutu için, bu 
müddetin mitakkat olmaaı tabii· 
dir. 

Bundan batka devlet polisi 
denilen bir poliı kuvveti vardır 
ki o da orduya bajlıdır. Bu 
polisin gayrı aakerl mıntakalarda 
bulunan parçaları ıureta ordu 
ile allkadar deiildlr. 

12 Kolordudan mllrekkep olan 
Alman orduları Oç grup eaa11na 
göre takalm edllmiıtlr. Bu ordu· 
)arın merkezleri Berlin, Kauel •• 

Drudendir. Ordunun baıkuman· 
danı, aynı zamanda Harbiye Na· 
zırıdır. Onun llıtnnde orduya 
nezaret ye emir vermek nokta• 
ıından yalnız bir tek ıabıiyet 
vardır: O da Hitlerdlr. 

Buldan ba4ka bir ytlkaek 
askeri ıüra tesiıi de karar altına 
a!mmıı iıe de henüz bu t6raya 
bir ialm verilmiı deglldir. 

Alman orduıu yeni teklini 
ıon zamanda iktisap ettiji için 
elindeki malzeme Ye silih nevileri 
hakkında kesin malumat vermek 
zordur. BUha11a ağu toplar 
(21 liklerle 1 S ton ve ondan yu
karı tanklar hakkında benllz bir 
karar verilmiıe benıemiyor]. ÇOn• 
ki Almanya bu ajır ıllihların 
kaldırılma1ına taraftardır ve bel• 
ki, bu liuıuıta, bir m&zakere 
kapııı açılacakbr. Bavyerada ya· 
palan ve reıimleri neıredllen 
manevralarda Alman orduıunun 
6 ve aeklz tonluk hafif tanklau 
aahip olduğu görülmektedir. 

Alman ordusu ve onun ıefle
rlnln bugllnkll bllyDk meyilleri, or
du)'U motörleıtirmek etrafında 
temerküz ediyor. Buna mukabil 
ıuYarl kuvvetleri yayq 11 Hf 
a111lhlıyor. Suvari kuv•etlerinia 
yeri de motoıikletli kunetlere 
veriliyor. Her motoıiklet, bir 
taneai de (Sidecar) da olmak 
tlzere iç kiti taıımaktadtt •• 
'heraberlerindo hafif bir mitral• 
1ozları vardır. 

Pek 1akında Alman ordaaua• 
da blttln va11ta:arı motGrleımlı 

Ate, mevziinde bir d•I topu 

•.. u gUn biraz daha maklnel•t•n 
Almanl ordusundan bir k6 .. 

yalnız fırkalar dejil, kolordular 
dahi görlllebilecektir. Bu huıusta, 
bilha11a Nazi fırka11 bOyDk ali• 
ka ıöıtermektedlr. 

ÇnnkD mototıkletlerln kullan
mak huauıl bir spor terbiyeaine va· 
beate olduğu için Nazi fırkuı, 
500,000 ıporcu aııaıının hepıinl

de, bu husuata ordu ile 11kı t .. 
masta bulundurmaktadır. Aynca 
Alman otomobil ıanayll, ~nzalı 
arazide k~laylılda hareket edel:iilir 
bir otomobil tipini araımya m .. 
mur edilmiıtir. Ayrıca vücuda 
getirilen eıfalt yollar, icabında 
birkaç cephede harbetmek mec
buriyetinde bulunabilecek olan 
Almanyanın kuvvetlerini, ıDr'atle 
bir taraftan öbür tarafa 
nakletmek lç:n yapılmaktadır. 
BntDn bunların haricinde Şarki 
Pruıyada, Lehistaoa kartı Oderde 
ve timdi de Çekoılovakyaya karıı 
yapılao tahkimat, Alman or~u· 
sunun yeni yeni hazırlıkları cUm
lealndendir. 

Hava Fllo•u 

Alman hava kuvvetleri, her 
biri Uç grupa ayrılan - alaylara 
takıim edilmiıtir. 

I 

Her alayın Uç tane ayrıca ye· 
, dek uçağı vardır. l: ütün A :man 

arazisi 6 hava mıntak<:s. na ay rıl· 
mııhr. Eu mıntakalarm merkezleri 

.(önlkıberg, Berlin, Dresdeıı, Mun .. 
ter, Mlinih Ye Ki:d r. Kil daha 

1 ziyade .aahll mubafaza lalaı· 

Cevaplarımız 
Samıunda senar 1&bo1 Muhiddlne: 
- BeledJye nizamnameleri ıa· 

ribtlr. Halkın geçeceği yolları bo
ıu boıuna lıgal eden kimseler 
hakkında bu nizamname tatbik 
edilir. Y epacafınız ıey bu nizam• 
nameye uymaktır. 

* Antepli Yu~)ır;ula: 

- Ruı köpell için Beyoğlul14 
da bir mlles1e .. vardır. YOzUnUz• 
deki kırıtıkhklar •e danı ötren• 
mek için de yhı• Beyoğlundakl 
kadın berberlerine ye dans mek· 
teplerlne mDracaat ediniz. -

• Beıiktaı YıU•• oadde1inde Halil 
Zakiıe: 

- Yazınız atızeldir. Fakat 
uzun olduğu için neırine lmkAo 
bulamadık. Mazur görllnllz. 

* Gebstde Mu.W. oğlu lsmaJleı 
- Leyli meccani imtihanlar 

EylOlde hatlar, liHlerde, lise bu• 
luamıyan yerlerdeki Maarif mtı
dDrlllklerlnde J&pıtr. Oğlunuz 
imtihanı kazanıraa yine ayni ıınıfa 
girebilir. Daha . fazla malOmat 
almak lıterHnlı, 11 Temmuz ta• 
ribll gazetemizi buldurunuz. 

* K11kinde B. A- R ye; 

Çocuk bakıa mektebi Anka· 
radadır. Y 8f1 ·ıs ile 25 araıında 
olan ilk mektep mezunlan almar. 
Mektebin tahıill iki aenedir. Ta· 
lehe dera saatlerinden ıonra ko
ğufluda tatbikatla metıul olar. 
Mektep leyli ve parasudır. Mu• 
yaffakl olarak diploma alanların 
hutahanelere bakıcı, mllHH •• 
ailelere iyi aylıkla çocuk bakacı 
olarak airerler. Balunduğunuz ye
rin Hlmayel Etfal cemiyeti va•• 
taıil• mOracaat edebllirainlz. 

1onudur Ye Alman deniz tay• 
releri burada buluomaktadırlu. 
Her mıntakanın batında bir ge
neral vardır. Hava kuv\etleri de 
bir yarbayın emri altındadır. 

Sayııı yediyi bulan t icaret 
haya pilotları mektpleri askeri· 
le,tirilmiılerdir. Bundan böyle 
Lu:thanıa hatlarında da or• 
duda hizmet görmOt pilot• 
lamı çalıt '. mlmaları mecburi 
olacaktır. Yeni Alman bava teı
kilit uHat na göre umumiyetle 
hava ord1..ıu meniuplar:, uçucu
luğa alışmış •e uzun müddet bu 
ıporu yapmıt sivil halk arasından 
seçi:eceklerdlr. 

Kara ordu ve hava ordusuna 
seçilen zabitler, bazı memleket• 
lerde olduğu gibi konkur.a rla de· 
j'.I, huıuıi bazı T ca.k• le ayırt 
ec.Wp kabul olunmaktadır ar. 
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Badıklrde Mallaklrak 
Bir DeHne Var 

Yaz• ı Hatice Hatip -47-

Ömer, Osman Feyzinin; Kız Kardeşine Alaka Göıtermesine 
Tahammül Edemiyordu •. iki Genç Vuruıacak Gibi ldileı 

--~~~~~~~--=~~ 

Şapkasını arkaya dotru atmııtı. 
Geniı alnı biraz acayip burnlle 
karanlıkta heybetli bir bokı6rl 
andıyordu ı 

- Kızkard1tlnlzl HYiyordvm. 
Ona aılcımı hUdlrdlm lrendiılle 
evlenmek latedltlml 1&7ledlm. Ve 
benimle ayni fikirde ohıp olma• 
dıtım ıordum. O da baaa htsl .. 
rlme ceYap •vdlflnl ft benimle 
e\'lenmek lıtedltlnl bUdlrdl. 

- Bu lfl allulndon ıfzlU mi 
J•ptmız? 

- Hayır onan blJlklerlne 
Ye benim bllJlkleri.. ba iti tam 
açacaktık kL. ftte ılz de blllyor
ıunuı o geee... O gece... Blrdea
hire KAmran ortadan lra1boldu. 

Ömer lmık •• ha•aretAmlı 
bir •esle: 

- Efendi cledl, h&,le l>ir ko
m•dyaya llıum yoklar ı&,leylab 
bana kızkard ... m nerede? •• 

Sokak fenerinin ııılı pek par
lak olmamuma raj'IDu O..anua 
ylbOnün ıöılwl içine kadar kazar
dıtı ıörWdL O da ıartJaktan 
ı•lme bir suleı 

- Klmraaua •iabı,ı oldup. 
am için Allaha ıDkredlal&.. Y oba. 

- - Y okaa M olurdu? 
BJrbirlerJne pek yaklaımıılardı. 

Ômerin de göllerinde mltLft bir 
hiddet belirmlıtl. Bir aanlye ıonra 
iki erkektea biri dJter1ae ıaldıra
caktı. O.maa gayet ..ım bir 
•eıleı 

- Sizi tokatlanm 1 dedL 
Suratına inen bir tokat ılbl 

hu ıl>ze ancak bir tokatla muka• 
bele etmek lmkAm Yardı. Ve ba 
hareketi yapmak için lroluaa tam 
açacağı •akit Jllmupk Wr kadna eU 
koluna girdi: 

- Oo ..• Omer Be7 ... O..r s., ... 
Bu Nadide idi.. Gtllel bir 

ıapka Ye pabala bir ıeldr kıhfl 
ile karıııında darayorcfaı 

- Ne o •• &&,le eac:lde orta• 
11nda mlhlm bir PJ kenroor
danuz galiba.. Ne bdar ela ken
dinizden ı•~mlplnlz. 

O zaman dikkat ettUer. Kadı· 
ldJy vapuru ı•lmlı tuha cadde 
inıan, otomobil, otoblı blabahp 
De dolmuı otomobll koraalan bu 
otomobil •• otobtlı bolhf'lunda 
hAll yaşamak lmklnını bulan tek 
tUk payton paraıol •• a.ıun ara
balar caddeden seller ıf bi akıyor
lardı. Bu mDbahaaaya yabancı 
bir kadın yanında de•am etmek 
latem•y•n ild erkek birclea hlltıa 
totuk kanlanm toplaclalar. o .. r 
ppkHını çıkardl. 

- Allaha 11marlatlılr Oıman 
Bey, dedL Yalanda ~llftlrlz. 

- AUah&11marladık Ômu 
Bey, temennim de badar. ÇaJıt
hiJm bankaya biUyorm. Sizi 
hergfln beklerim. lstenenfs ewl· 
me bufbruaa.. Salazatacı cad
t1 .. ı 250. 

Blribirlerlndea a1rılchlar. Na• 
clide ı 

- Sizin caaımu blru ııla .. ıı 
ıUrUyorum dedi. Bir l'J mi oldu. 

Ce brl bir ılllaıle ı 
- O.. Ha71r dedi merkezden 

ıellyorum. Y eal hiçbir .. , yok. 
Sonra UlYe ettl ı 
- B:zim bugOnJerde ylzftmll• 

dl p• k te gftler ıörmek imklnı 
yold.Mr J&.• 

••hm••ı.. ııı..n1z ne kadar - 19 -la 
L - Halduuuz doatum pek 1 - Bea de a,ı .. 

~:'°';°? Hiçbir ipucu yok ' - Blru ıa içmez ml•lı? 
• _•Ha l -Hayır, lıtemiyorum. 

fil.. - Aednaadınn mı?. 
Bu a~aıl bir muamma anla· - Hayır ••• 

madım mttl. • ( a. -k •• l'U" a11 Tal 

Nlkol• Gul••drlş lrlaeına Alt Sıra Defteridir. 
Slra 
No. 

Alaeaıdı11111 ltMaea Kabul Reci Sıra.. Mlllhasat 
lıml "'lllıtar eddea MU .. 

-1 K&Melb H Zervudald 
'l'ekili B. Kalan oflu 

2 Biva• n ıDrekAlı .,. .. 
ldll Alkl-,adll 

1 lraldı llaJlropolo• .,... 
ldll Alkl.,adfa. 

C Anbt AlldYJadU. 
5 Dorlt Or,aat Bull· 

YeldU Bualaa• 
' Vladf•lr ftldll .... 

Mpolo• 
7 Y•.ı Papalab ... 

idil ........... 
• ..,... 111 0.lapdl 

nklll Mo.Mpelos 
t s. .... EBp v ... 

Yllt .......... .. 
No.93 

11 N. Ale•ropelo Galata 
Glıarlk 80bk 

J
1
J C.Yat YeldJI AWIJa 
• Yuai z....,.a. K.. 

thköy Khall .... 
•okak No. 20 

ıs Aadoa: a.1otha a.. •ar •obk N. I 
H C.aal; Tabi• F .. 

rldlre •obk No. 50 
16 Nlko 8erotha l.t. 

_.udeu 241 Ne. 
18 "-taatl K.oll6 o.. 

lata Rıı.ta.. t• 
1T K .. taatla lz•lna•dla 

Saldi1e ... No. 5 
18 o ..... Birik ç.. 

ranı ... No.D 
lf Dl.ıtri Zun4aH 

M,lk,..ı ... 
~ w,.. HaJlw .. ,... 
~ ... N.13 

n Taml C'..eW Ba1 •u 
21 Leaadro• YeklU 

AlkfTJ'lldi• 
D Kalanı•I ftldll 

AlkiYJaclı. 
14 Ebnofoa Kal.,... 

wekW AW.,aclla 
il R. H. Y abl nklll 

Alkl•1adl• 
26 Gnrll Leoa yeldft 

AlkiYJatlİ8 
27 T eodorldla ••klll 

ADrl•yadl• 
29 Soflya Galandrlı 

29 Dhaltrl Galaadrfı 
IO Jak Btneuaa Dlkıa 

raaya• h.. 12 
51 11.uatafa Wklll• 
32 DaYitton Hklll Galef 

Gaba7 

83 ıarkı karlp \fearet 
ankaaı 

84 Abc!allab Haltı! " ılrekA• Taksimde 
55 Ş.pat Çıpı• 
56 Harua FJlfuntYill 

Yekill Afar 
57 Molz Elihat•iD 

yekili Aıar 

38 lst11abut ticaret •• 
ıana1I odaSI 

S9 YuHf Ziya .-ldU 
Nurullah 

40 Hazlnel mal17e 

T. L 
.....- - - -475 475 00 • 

50 60 00 " 
50 50 00 6 

125 121 00 ' 2859,45 2850 9,45 ' VHllra lbru edil-
medJfiudea 

SOt,78 500 ,,46 ' VHlka ibra• edll• 
meditl•den 

1512 3150 482 • tedl1e edlldtfln• 
d .. 

MOO,SI 3016,33 384 6 nalka lbrH edil· 
aedljladea 

75 75 000 ' 
305 SDS ,, ' 
437,50 5437,50 ,. Mümtazeo 
175 175 " 6 

"' 000 100 Bedelılır o1dutun• 
dan 

100 000 100 00 Bedelıiz oldutun• 
dan 

100 • 000 100 00 

fO '° 000 e 
100 100 000 6 

1J5 125 000 ' 
100 100 000 ' 
17..., 112,80 000 ' 
'° 90 000 ' 145 14G 000 ' 7IO 700 000 ' 

100 100 000 ' 
100 100 000 ' 
'° 60 000 8 

415 425 llO • 
~ 000 1677 v .. u..,a ...... ,. 

olmaciıf ıadu 

77S 000 773 • • 
54,61 54,69 000 ' 

193,89 1'1,82 000 ' 301 280,87 91,63 6 

8026,70 1026,70 000 6 

C9l,'5 2'7,'58 228,87 ' Yeıalk llwb ed .. 
.. dltladea 

128,76 128,76 000 6 
1083,16 795.26 287,90 ' nalkara ......... 

ol•adıtuada 

681,45 684,70 17,75 ' • • 
10 10 000 • 

SA 361 000 ' 
1175 908,95 266,05 5 Fula111 ld .. ea ••• 

rll•lt •• kaımea 
bnaal 01-adap 
dand 

lftl• idare latan ı 
Awukat AlldYJadia. Bodoukl Kaha o"9 

lstanbul ikinci lfll• r.temurl•l••d•• • 
Be1otluada lıtildll eadduind• 262 Numanb •aalfatara• mUfllı Nlkola 

GulandlriH alt 1akarda Jasalı ıara cetnll illa. lclanslaee taulm •• dalrep 
tndl kılınauıtll'. Alacalı ktımea HJa ta•amea n• edllmlt balaaaa ala· 
caklılar latedllderl takdirde tarihi llhdan bWtlbar bet ıh urfıada lbı 
kararını yermit ola• latanbul bwlnol ticaret malak .. uta• •lraeaatla ltlraa 
etmlye hakları vardır. Alacaklıların lldael toplaa.... 2/l0/915 Çuı••ba 
ıtnl aaat 14 te rapalacatııadan alacakları tam9mu 'l'e,a...ıpmea •ab.l 
edllmlt oJaa ıl.eaklaran meskGr g6D n ıaatte lltanbul adllr• dairHl lklDol 

lf1&. mımurlufuda llad buluaalan Ula •lmur. 

Altın Fışkıran Memleket: 

HABEŞiSTAN 
Çöl Ortasında Güzel 

• 
Bir ~talyan Rahibesi! 

-2-
DDnkl Kısmın Huıa .. sı 
[ Habeflıtaaı battanbaf'l do!911p 
batar alarmı y: zan L. M. Nesbitt, 
bu blnbJr earar Glkeainde ilk 
yolculufuaa çıkaıım. Yollar 
kenanlarla •• mektup taşıyaa 
1•1• po8lacılarlle doludur. ) 

Ba yaya post acılan Ha beıı .. 
tanda IMr hangi bir ufak veya 
bir amıle gibi Bentle tutulur •• 
ekavlra Oçtıncn bir fÜ•• da ona 
kefil olur. Bunlar mektuplan 
Adisababadakl poıtahaneye gG
tDrlr Ye oraya namınıza gelen 
mektuplan ılıe getirirler. ÇUnkO 
Haheflatanda Adlıababadan baf
ka hiçbir yerde poltahane yoktur. 
Fakat ba IUl'etle mektup tqunak, 
mektup ıahlplerine çok paha!ıya 
mal olmaktadır. Adlaababadan iki 
haftalık bir mesafede oturan bir 
adam, böyle bir yaya poıtacııını 
bir ay mllddetle istihdam etmek 
Ye bu ayın 10B11nda da lıtlrahat 
etmul için ona bir hafta lılD 
Yermek mecburiyetindedir. Muha• 
berede ıUr' at Ye hele telgraf 
mefhuma, Habetlata•da blHnmiy.ea 
bfrıeydlr. Dlj'er taraftan bu yaya 
postacılar yollarda fazla oyalana• 
mazfar; çUnkB herhangi bir yere 
kaç gande gld.Jllp gelineblleceğlnl 
herkeı bilir. • 

Arada sırada bu yaya posta• 
cı~ar bizim kafileye ' yetlılyar ve 
aat ellerinde mektuplan tap7aa 
depelde1' sallayarak, ıol ellerlle 
de omuzlarından asılı olan dağar• 
cıklannı tutarak ya kayalıkların 
araıında Y•Jahut ta 1arp tepeleri 
aıarak çabucak g6ıden kaybolu
yorlar. Dağarcıklanada o g&nkl 
buit yamelderl •tll'dir. Yolda IOn 
derece u JIJ• ba adamlar, ı .. 
tirahate ,.ldldlklerl &aman tıka 
baıa kanalarıaı doyururlar ve 
yollarda ıöıterdildul çeviklJila 
akıine olarak derhal ıeyteylp, 
ınnlerce •yuıuk bir hayat 
ıürerler. Genç •• sağlam 
olanlar, hayatl&nmn bllyUk bir 
kısmını bu yolda geçirirler. Bu 
meıakkate Ye yorpnlufa daya
nabilenler ba yaısyıı tarzım hiç 
değiıtirmek a.temezler. Gitgide 
yollana cazibesi oalan çeker ve 
bir türlO a:rnJamazlar. Geçtikleri 
yerlerde neler olup blttljial 61-
renmek Ye bu bavaditleri tazesi 
tuuiae yolda raıtlaclıldan yol• 
culara teya kerYanlara ıöylemelc 
onlann en çok if tihu ettikleri bir 
ıeydir. Yolda ılderken bazan 
ıarp bir derenin yamacında du-

Y•.a•: L M. Neshltl 
rur, Yadtnin tA dibinde. .u 
kenarına dikilmft üç dört k 
hedeu ibaret bir kGydekl arP' 
daılanna bu ha vadiılerl ba~ 
bajıra bildlrirlv. Buan da ar 
dafları, yOksek bJr tepeye 
rak onları bekler H uzaktan 
rllr görmez yollarını keser ve 
!erinden tutarak, Adlsabab 
glSrmnı olan bu adamlarıa 

dikleri bavadlıl, anlatbkları 1 
lerl, ajızları bir karıı açık olat 
dinlerler. Yaya poıtacıları bun 
bU7Dk bir iftihar duyar Ye bu 
için do lhtlyarlayıncaya veyahu 
sakallan1Dca1a kadar meılekl 
terketmezİer. 

Aza •a Jlhlerce alrra 
teYlbll ve eslrlerlle birlikte • 
bat eden bir kabile nldala 
YllDIDA raıt gellyoraz. Ka 
reW. malyetlndekllerla 
d• beraberlerinde g6t0rm91 
miaaacle eWit içla iMi k 
lar ~ok blabalik ola1or. 

Bir gla, bir ltalyan miay 
ile, maamai, genç Y• ,Oıel 

rahibeye rutlachk. Kaclua -
aflllı beyazlar geymlftl Ye p 
iyi ata biDlyorcha. Aramuda 
•taçlar oldatu lçla enel bir 
mlzl g6r .... mlt. aynı dvenla ~ 
ııhklı ıabillermde hay•anlan 
daa lnmlftik. Derenin daha 
tıamcla, pçlt yerin• pliae' 
birdenbire kartılattık. Der~:ı 
en-eli bn pçUm n derP 
konupnıya baıladık. Genç rahlb' 
Plemonte taraflarındaamıf. T.,r.; 
dtlfen dopp blyldltll kua 
ben de yakından blffyordam. 
bucak ahbap olduk. Hatta a 
ken, ı•nç kadm, 1olda rutdP'; 
cellmb mlı7oner merkezine 
llm edilmek l1ure hana 
tefek bazı .., •• de ...... 

Birkaç ı&n ıonra Ta 
hm111de ltalfan bir kern 
....,.ıdlk. Adamcağıs, JUID 

ıarap, sigara, kibrit ••ıalre 
nul Yar neal 7olna hepılal 

·hediye ebHJ• bllatb- Bir 
eYYel Habefhtandan kurtdll 

Ceaubl Afrlkaya, Traaıu• 
gitmek n orada J•l•ımek 
yormut- Kendialn• oralarda 
dığua bnı kimselere ta 
mektllj>lan yerdim. Btlttla 1 
bu ' pbanl Olkede ıeçlren 
adam için Habeştataudan 
cenubi Afrikaya taımmak. 
sokaktan, 6teld aokata taıı 
kadar baalt bir ıe:ydl 

( Soau yar)) 

ATLETİZM 

BALKAN OYUNLARI 
Fenerbahçe Stadında 

22 Pazar ,. 1S d• EY L
. o L 21 Cumartell saat 14,30 d• 

29 Pazar ., 19 d• 

Cç GÜNL-OK TOPLU BİLET 
Birinci 100, ikinci 50 kurut 

~atıldılı gerler : NA TT A, Beyotlu • Galata1aray 
NA TI A, KaraklSy • Ziraat Banka11 yanındl 

ZEKi R 1 Z A ı Milll Spor maıaıası, lıtanbul Bahçekapı. 
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OSMANLISALTANATIGOCERKEN 
(MI tar elle devri al• tarllıl ) N.014a 

Her hakkı mahfuzdw. Yazan: Zl11• Şakir ..,ıt 19/15 -c 

Ali Kemal, Bir Göz Pekliğile Valilere 
Ağır Bir Tamim Göndermişti 

Poıta Ye Telgraf MGdllrtlumu
IDlıl, Muıtafa Kemal Paf&DıD bu 
tolırafını okur okumaz, telefona 
Anldı. Dahiliye Nazın Ali Kemal 
Beyi aradı. Fakat Ali Kemal Bey 
(Y enlk6y) dolct eYine çoldlmlıtt. 

AH Kemal B. tfmdlye kadar en 
ldtç&k bir mu•affaklyet bile temin 
edemediği Ya:dfeılnden okadar 
1111111 bir hale gelmlıtt iri, Ya• 
•iyeli ılkftn içinde dtlıtlnebilmek 
için ••lndold telefo• tellerini bUe 
keetlrmlıtl. Fakat Telifaf Mldl
rlumumlll, Y enlk&7 telıraflıaneıl 
Ya11taıfle All Kemal Beyle mu• 
ltabereye glrlıtl. Muıtafa Kemal 
Paıanın telgrafını, heyecanb bir 
llaan ile Dahılf ye Nazınna bildirdi. 

Naıır All Kemal Bey, ıahlrl 

bir ıllktinetle fU ce•abı •erdi ı 

(Bu tehditlere ebemmJ1et Y•· 
mlyerek; btıkümet tarafından ... 
rUen cınlrlerl •• ittihaz olunan 
kararlara, barffyyen icra ettirmek 
eababının lıllkmallnl, hamiyet 
•• fetanetialzden beklerim.] 

Emir, aarlb •• kat'I idi. Poıt .. 
Telgraf MUdOrtlumumlsJnln yftkft, 
biraz hafiflemlıtl. O da, aldıjı 
bu emri aynen Yillyetlerdold 
baımüdllrloro Ye mlldOrlere tof>. 
liA' etti. 

Fakat Ali Kemal Bey, PMta • 
Telgraf MlldDrftamumlilne sadece 
bu emri •ermekle iktifa etmedi. 
Muıtaia Kemal Paıayı ele ge· 
pebfimek için tHarladıfı pltnıa 

tatbikında devam etU. Fakat bu 
plAn, flmdl eo nazik Ye en korkunç 
bir &afhaye glrmitti. Yapılacak ha
reket, çok tehllkell bir kumu 
01uouna benzemekte idi. 

Şuurunda zerre kadar fikir 
Hllmeti kalmamıı ola• Ah Ke
mal Boy, nihayet ıon kozu:ıu da 
oyaımak ceaaretlnl ıöıtordf. Hiç 
bir de\•let memunınan dlr'et ed .. 
mlyeceğl bir aözpokllil ile Aıa .. 
dolu Ya1'1erine fU tifr.U tamimi 
16adudi: 

-Ape•-
( Mustafa Kemal Pap, hly&k 

bir aıker olmakla beraber, lfya· 
11tlzamana o derece lglh olma• 
dığı için, fartı hamiyet ye gayr .. 
tine rajmen, memuriyeti cedide· 
ifade aala muyaff ak olamadı. in· 
ailiz mllmeuW fewkal&dealnio ta
lep Ye iaruU. adedlldL Ve edil
cllktea ıoara, ıapbklan Ye JU
dıldan ile de bu kaHrlanaı dalaa 
lfyade meydana yunfu. Reddi il
hak cemiyetleri afbl Karesi we 
Ayclm havallalncle alaall'lalamly .. 
Jl nebak rer• kırdarmaktaa Ye 
fakat bu weıiledea ı.tlfade U. 
MUa haraca k-.ldea ..... 
lla bir it ..-ıyea ..trıl:ır. ~ 
illa Ye 18Jll kanan! tefkil edf. 
len bazı lae7etler içi• ate
denberJ çektltf teJırafna ... 
lerde hatayı ıiyaılıinl lda
retea arttırdl. Mlprtınlleylaht 
lnanbula celbi, Harbiye Nezar .. 
tine alt bir nzlfedlr. Uldn, Da
hiliye Nezarethaln tize emri kat'l-
111; arbk o zatla muti oldufunu 
bilmek, kendfılle hiçbir awam .. 
lel reamlyeye pfıme•ek. am11111 
•akamete mllteallik ili~ •at
lobanu lı'af ettirme .. lrtlr. e. 
ta'lmat dalrealnde hareket •J
lemekle, ne albl m .. 'aliyetlerla 

mlndefl olacafnn fakdir buyura• 
caj'ınızdan ve bu mfthlm ve va· 
htm dakikalarda memur, ahali, 
her Osmanlıya terettDp eden en 
btlyOk vazife; ıulh konferansınca, 
mukadderatımıza dair karar Y .. 

rlllrken, •e beı 11ınedlr yaptıtı• 
mıı cinnetlerin hoaapları g&DIUr
ken artık aklımızı batımıza deY· 

ılrdijlmizi ıöatermek, lkılbo ve 
mlldebblrane hareketlere lmtlıal 
etmek; fırka, mezhep, ırk lhtlllf· 
Jarmı a6zetmekılıln her ferdin 
ha1abn1, malını, ır&UU 11yanetle, 

aazan medeniyette bir daha lek .. 

lenmeaek delil midir? •.. ) 

Koca bir devletin ( Dahlll1• 

Nezareti ) gibi mUhim •e ciddi 

bir makammı iııal eden, • •• 
bahuua memlekette; ilmi, seklsı 
dirayeti ile temayOz ettltl 1anne

dilen • Ali Kemal Bey gibi bir 

utın makam •• llunıadaa bu 
a61Jerfu DaaaJ olup ta pka• 
bildiğine hayret etmemell ka• 
bil değildi. 

[Arkuı nr] 

Göz Yaşı Döken Yeni Zengin! 

işinden Çıkarılınca 3500 
Lira Kazandı 

ArkaArkayalkra- . , -1 ~ 
miye Kazananlara 

Ne Buyurulurl 
29846 
Otuz... beı... bin.. Ural 
Piyango salonu biran da allak 

buRak oldu, biri ISa, dJjerJ arka 
analarda lkl kişi birden fırladı· 
lar ve ıoluk ıoluA'•K bir otomobile 
atlayıp g~zden kayboldular bUytıl& 
ikramiye çıkmıth •• bunlarda• 
bfri bayf, Gbtlrl de talihlf •llft .. 
riat idi. 

BllyOlc ikramiyenin 3500.IJrahk 
bir parçasını Tophane dikim eri
nin amelealoden 1 1 ortakla bir 
grup kazaomııb. Bu parayı ar .. 
larında Uç ytb dokuzar lira ola· 
rak payıqtdar ye Dıt tarafını da 
arkadaılarına hediye ettiler. 
Banlar Dikim evinden Mustafa, 
Şnkir, Ahmet, Ne•ıehirll Mu.taf a, 
Hikmet, Mehmet hmall, Şaban, 
Rıza, Ibrablm •• AbdUrrabimdL 
S.Yiııçlerlnden •ıp ıup ııçnyorla_r. 

- Y •ıuıa be... Talih dediği• 
hayle olar itte... Gepa aefer de 
10 bia papel YUrmqta, dlyorlarclı. 
içlerinde malül bir ldıçUk zabit 
wardL En çok o seviniyor. 

- Çok fQkftr AIJahL. Arbk 
bacak11:dıktaa kurtuldum, bir ıua'I 
bacak yapbrınm, dl7e 161lenl• 
yordu. 

* it baıaka1UUn 6nlnden ı•ç•r-
kea ağlıyarak bankanın merdf.. 
yenlerini tırmanan bir ı•nç kadın 
ı&rdDm. EUade oldukçe btlJllk 
bir para demeti nrcb. Para '" 
g&zyqı.. Birbirine )'U8f1111Jlt• 
..,ter.. Hayretle ...U.aclan ,.e. 
rlcle.a. 

Onun laallade buka}i wı. .. 
dliml ,Wuea bir acemilik Yardı. 

- Para ratırautım. ... ye 
ıfdeylm, c:lı,. Ml'U10l'da. GW.
diler, pua1m1 1atardı. Fakat •t· 
a.,. laerkeaia tldal lzulae 
çlkmifti. Scartlular "alatb • 

- Gan, k•n Jllftllm AIJaJ. 
yapar. Bu Mbab beni ltlmd .. 
pkardılarcla, .. rapanm diye 
dl1llDllyord11a, Analı aklımdan 
blle ı•çiremedltlm bir ıvYet ıGa
derdl, ajlamu mıyım hiç. 

Neye çıkardılar ltladea, • ., .. 
de plıııyordua? 

- Haıaa ecza depuuada ça• 
httycwclma. Bet fla bin aldun. 
Ankara711 .......... mcll, ld-

Sabahleyin ltlnden çıkarılan, fa.kat 
biraa aoara bU:yllk lkraml711l 

kazanan l'enlye 

. , 

nl atırdım, Bu sabah Ankaradan 
ıellnce dotru lflmln batına kot
tum. Beni bir k&rlf ıuratla kır-
11ladılar. 

- Bay Haaan 1&11a kı:ırdı, p 
lince iti•• nihayet Yerin. Dedi 
dediler ye beaabımı keıtfler, 
dnıUnmeye bAf)adım. Kocam kun• 
duracı blru para kazam)or, bu• 
nunla ıeçinemeyecetız. Ben timdi 
ae )'Rparım, bari beklJyeylm, BaJ 
Haaaa gelince yalYara11m cll1e 
oturup beklemeye bqladam. Bay 
HaAn pç vakte kadar ıelmedf. 
Ben de biraı ha Ya almak itfa 
•kap pkmlfbm. Biraz Uuiledlm 
plruao bileti aldıjim adam kola-, 
ma yapııtı. 

- Amu mljcle Feni1e H•· 
aım.. zenain oldu, dedi. 

Hakikaten zenala olm.uıtum. 
ftte paralar, arbk kimaeye minnet 
etmem. 

- Glılab aydın, N• yapa• 
calu11m bakahm bu paralarla •. 

- Ne yapılma 3500 Ura1Ja, 
ilk 8nce 200 lira kadar borcum 
Yar, onJan 8deyecetlm, IOnra 
ef•cllciğime llSyliyeylm, bu akıam 
bittin arkadaılanma btlyftk bir 
siyafet •erecetlm. Ondan ıonra 
paranın iki bin Uraılle bir 
ey alacatım. Geri kalan 
1200 llra11 ile bir dlkkln kura-
catım, ae bıyığa minnet ne 
•kala. Tıkır bkır para trazana· 
cak, 1anıellp keyfime bakacatım. 

&dl KHler 

Sayfa 

Gece Y aıayan İstanbul 

IStanbuJ, Sevda Kadar 
Derin Bir Uykuda .. 

( Baıtuafı 1 bael Jlıde ) 
Meyvalar bllba11a OzOm, erik, 

armut, ıeftall Ye elmadır. 
Ençok dayanan sebze patlıcan, 

en çabuk bozulan da domatestir. 
Hatta domatul boıulmama11 için 
çiy kopanrlar. Y emyeıll doma• 
tHler, glln8fle kuara kıura gelir. 
Ve itte "1abaocı,, denilen doma· 
teller, ıayntabil tekilde olgunla• 
ıan bu lezzetılz domateslerdir. 

MeyYalann en çok dayanam 
elma, Ye en çabuk bozulanı 
llzlmdDr. 

Bu itibarla, eberl yerlerden 
OıOm de koruk halfnde iken 
a&aderlllr. 

En çok ıeftaU Buraadan, ıonra 
Sapancadan ı•Ur. 

latanbulun en çok Hbıe •• 
me7va yiyen Hmtl Be1otla, ea 
az yiyen aemtl de Edirnekapıd1r. 
Y edikule Ye Uapda hiç Hbıe 
Ye mey•a 1atılmaz. ÇOnkD ora• 
Jarda qaA'J yukan blltUn aileler 
kendi bahçelerinden, boıtanların• 
dan ı•çlnlrfer. 

O ıırada yanımıza ıokulan 
Halin rece n6betçlat ı8ze kan· 
.,...ırak anıda ı 

- Yanlıt ıöyledln •• Iıt.-nbulun 
en aı mey•• ve 1ebze yiyen 
aemU Edlrnekapı değil, Keres• 
tec:llerdlr f 

Şu Halin içindeki binlerce 
ldıldeo bir teldnln bir saJkım 
D:ıUm, bir tek ıeftall, 1anm 
domatea yediğini l'CSrmedJm. 

Sıhhatli ıenç bir kız y uaA'J 
glbl pembe ıeftalller, taze gergin 
dudaklar gibi lıtab açan neff ı 
mftrdlm erikleri, fukara ıof rala· 
nada hauetf çekilen cbam 
ferik elmalan, •e zengin sofralar 
da bat ıedlre kurulan ıulu, koca 
Ankara armutları burada rlltb .. 
den ikbalden, itibardan dllfU1or .. 

Onlan yerleftlren ıahcdann 
yl\zlerlnde, leneUl meyvalara el 
ıDren lnuaların fttalu dejU, 
ılrptıntlUllk karııhran ldmaelerln 
lj'rentlıl varL. 

Dat gibi yıiılmıt meyvalann 
aebzelerln hudubıa• bollup, lrc• 
kuıu, manıarası alSzO, glSnlG 
do1uruyor, bıktınyor, hattı bu
landınyorl 

Fakat bay&k Hal kapwnın 
biraz Gteeinb yerlerde, toz toprak 
içinde aDrlklenen armut, domateı 
tanelerini toplamak için, kapıcı-

Dın tahta kadar ıert ıamann11 
ıoluk yUzJ.rinde ıakJamauaı bllt 
göze alan biçare yavrular meyY .. 
d n sebzeden bıkmıp değil, ta~ 
mıp bile benzemiyorlardı. .. 

Kereıtecilerdo gece Tan-.. 
dan ıonra saat 3.... Şimdi lıtao
bulun dörtte llçO aevda kıc:la 
dedn bir uykuda. 

Fakat koyu bir ılı albnda O,. 
peren Halicin çamur renkli aul-n 
lzerlndekl hareket Ye ıes gittik~ 
artıyor. 

Tiz bekçi dndtıklerl, çataoı 
taka, takarlarına karıtarak pud• 
perde eriyor. 

Hal kapsı önlnde mlyaYhJtf 
hailayaa uyanık kedi •e kape_, 
ınrnlerl meyva Ye aebıe ı0prlbi4 
tllallnden ııkat bekliyorlar. 

Gecenin siyah renpde bıll 
bellralz bir moranı •ar. 

Serin ıerin eıme7e bqhJd 
rGzgll', illklerl Orpertiyor. 

Y elkenlller ha bire ıelly~ 
kAtJpler bablre aayıyor, ve ha~ 
mallar hablre taııyor. 

Soruyorum: 
- lıtaabula 24 uatte iinll 

mey•a Ye sobı:e miktarı ne ~ 
dardır? 

Muhataplanmda~ biri ceYap 
veriyor. 

- 24 uatte 'Vuatl 7500 ~I 
meyYa •e ıebze ıfrer. Bir kaptf 
vasati 100 kilo mey•• ve seb4 
bulunduiuna aöre, ı.tanbula ıti~ 
de 750.000 kilo a41llyor demektir. 

Fakat bu miktann bir mllyoa 
kiloyu bulduğu 11k ıık Yakldfr

Ve bittabi kuun karpuz bı 
1ek6oa dahi) değlldJr. 

Müatahıllleria;a; -.ıallarını çolı 
erkon, yani daha olmadan ga .. 
dermeleri yftztınden, e'l faz'
zlyan olan meyyalann batındi 

karpuz ve kavun ••lir. 
Yarın: 

Halit; sularında ıahalı 
uganırken •• 

- ••• !Qltıml . ...................... ~ •• ~ 

( Toplantllar, Davetler ) 
DerUtŞ•fllkahlann GezlnU•I 
Dar011afaka mezunları kurumu t•• 

rafındın Balmlıdekl CumartHi atini 
n Paıı:ar 1'9CHI için blylk bir dealt 
ıredntlal hazırlanmıftır. Şirketi Hayrt. 
yeni• 68 numaralı Yapuru Cumarte.S 
1aat 18 de k8prlden kalkacak, lıfa11t 
•• ,. .. e;ta:dçi l•kelllert .. utray-. 
rak •abaha kadu etlealleoıkllr. 

Bu ıktam M E L E K Sinemasında 
Bir alnema 11lcbunın lçyüztl ı 

DELi KIZ 
Franaazca e6ı:ltl bl70k Ye ,ok eğluceli film. Orm1aa : 

JEAN HARLOV 
Aynca. Paramouat dünya ha .. dillerl n dünya pmpiyoıılanndua TILDlll 

·tarafından TENi& iiçihıoü Ye ıonuncu bllm 

Devlet Oemiryolları ve Limanları lfletma Umum idarııi illnları 

Amele için 0/ 0 70 T enzilit. 
ıs Eyini 935 tarihinden itibaren beı ldfiden mllrekkep olmak 

yeya bet kiıi Ucreti Yermek ıartile AJdin batb dahil Ye Erzurum • 
Sarıkamlf, Buna • Mlldaoya, Samıun •Sahil hatları. huiç olmak 
here bitişik ı•bekedeld iatuyoaların herbanıt birınden diğerine 
it bulmak •• lftea d&nmek llıero ıeyahat edecek amele için % 70 
tenzllit yapılır. 

Bu teazlllttan latlfade etmek lıteyen amelenin bulunduldan 
Jerln en blyllk mlllldye memurundan •• memurun bulunmadığa 
Jerlerde kGy ihtiyar mecliıloriadea birer YHika alıp lıtaıyonlara 
ıöatermelerl llnmdır. 

Fula tafailat için iatuyoııJua mlracaat eclilmelidir.(2515) (5416) 

• 



Biat Denlzlerllllle 
Yasu: 

M. T•rhe• Tlrlder 
Hadım Süleyman -Pir· Relı- Murat Retı 

Piri Reis, Üç Yüz Geminin Biribirine 
Giriıini Canlı Canlı Anlatıyordu 

- Bea dayı•ın 
d11tanlarımn da 
clillerde ıezm11inl 
lıterim. Niçin blr 
Sinan Çanı daha 
ııkmaıın, dayımı 

llltaba ko1up okut 
••an. 

- babı bey, 
dlıüadDtla 1•1• 
.. k, eter her de .. 

raa Jaıılıayd lblılm 
rurdumuıda ..... 

Nt okumaya saman 
kalmazdı, kandil· 
lerde hep deataa 
ekunardu. Fakat ya 
palan itler sibl o 
itleri rapualarıa 
a:lı da unatulu1or. 
Bubaroıun dHta• 
aaaı da bakAaa hır• 
11ılama ele ı•çirl 
reruz, aealnl• bea 
okuyoruz. Dualar To111en• içinden bir kllıt çekti okum•I• 
•laarilerdı okun· Nfledı ... 
malidi, menberlerdı okunmalldll 

Kımal Reis. he1ecaa il• yerlaclıa 
kalktı ı 

- Sen, dedi, Sapyanca aaYapaı 

Mllr mialn, onu dayım yaptı •• bGtla 
•1a1aya par•ak ı•ırtb. Ne Barbaroa, 
•• batka1ı 8mlrlerlnde b61l• r•••• 
bir aant ıBrmedl. Deals bile dayımı• 
lapyaneada ılıterditl lalaerla bir 
•tine, yaradalalıdaa beri, rastlamadı. 
8b defli, birkaç Si••• ça•ut iner ki 
e HYAI .t11taaı o'abll•ln. Tek dil, tek 
a~z, tık kalem o yGce H•atı• 1111lal 
Jtlkıeltı••s. izini bellrdemez. 

Recep, blnletmlttl, afır bir kttflr 
4lnll1ormuı ıl'-l ııtıraplı bir laaJHt 
lçlnd•ydl, Kemal Relala J•••• Wr 
cluiscl oldutuaa ltll••ld• beraMw 
enua Barbuoıla atıttlmeslnl ayları hlr 
hatum lıulu1ordu. Oaua 1anı•da Ke
•al Relı lle Barbaroı ayrı aJn birer 
•tabdl. Biri Akdeals lıe lblrl Hint 
•••W rlbl blr ıeydL Deıablerla barle 
kutılaftanl•Hı, ltirlnla llıllrlacl• 
idin tutulmamak lıltenllmell -
rapıl•a:ı bir lft laatta bir HÇ tlbl 
tlrlnl1ordu. Fakat dayanma paaa• ,.ca ılria lterlklnı karfl bu ılrl• 
... Q bılll ıtmektıa pkial1erd .. 
O 1•ı••laln inli bir clenlscl •• 
kendinin ele amirali oJm .. ı iee bu 
,.11ın.enllflnl artırıyordu. Zatea Piri 
Relı de 11ttillce cotuyordu, sis siy• 
lem•1• ••ydan Yer•iJ•rtk lıle,... 
aalab1orduı 

- Sa1pu••1• dayı• bir J••lllk 
,atırmlttL Oaun lıtaahul ter .. ae• 
ıiade yaptırdıjı iki kalyoaua ıfial 

• ıOnı kadar ıBrea 1oktu. Bular 
semi defli, relkeale Jlrlyea bi.ru 
kalı idi. Çanaldıklanada k rbr yltlt 
••tdat kurup oturablli1ordu. ltt• 
da11m kendinin dltl•lp J•pblt • 
.. milerdea birinde ldL Orada Amiral 
Aatoalo Grimanl'aln 1tlı ılll parçalık 
flloaunu J&kaladı, ••••t• •iripl. Dlt
aaa aç ııra laerlnı borda nlumaa 
pmittL Birinci •ırada Amiral >.,. 
aealo, lldaolde, Loredaa.. lçlnclcle 
Gılmanl bal-a1ordL Oalar yaman 
••al:ı kurtlan ldL Fakat dayım clealı 
aralanı l.tl, kurtlan kolar ltofaNs. 

Piri Rela, Recebla ta yaaıaa sıWI, 
ellerini onan omu:ıuaa koyda ı 

- Dltln, dedi, o ,.U.1 ....... 
Oı 1b pare• ... 1, it JI• r••ar.taf 
ltlriblrlae wirlt•lttL Darı• ea hdı 
Jlrlyorda. Gafl alıp dit••••• JI• 
.. ne 9upı1ordu, denlıl kaldırıp 
•ltmanıa 1.rtına ylkletirordu. Ecel 
oaan ebadı •• dOlndı idi. Nereye 
dan.. llüm Açıyordu. Bu yamaa 
•aldını usun bir fln •lrdtl •• ıoauada 
.. o Amiraller kaldı, •• V ıaedlk 
•emil. Dayım ayakta idi •• slatt 
onu sellmlaya • 'lmla1a uaklafly•r· 
du. Sinan ÇHutun kulaklan pala•al 

Recep bu aon al:ı lzeri•• artık 
••1anamada, 8inirll bir ıealı lmaaaaa 
.. ,kardı: 

- Taan Kemal Relıe r .... t 
etıla. Bl1ik adamdı. Blylll itler- tle 
sBrmOttl. Fakat Saypaacada Barak 
Refı t • Yardı, iki dltman kalyona .. 
• am rall rla .. raber • Jakmak tpa 

kendi ••ml•lnl ıGle ıttle at•t• Hre•, 
dltmaa kal1oaları Ye kumandaaları 
bu atet içlade yanarken kendi de 
bir ale• olup cennete uçıta Burak 
r.iıi niçin anmıyor.un? •• 

(Awlrall YH) --Kereden•• Ereıllsl lcr•aın-
deaı 

Ereylide hacı hmaH otlu kızı Ha· 
n Zihniye n Hacı Süleyman oğlu 
Mehmet Ali karın Emine Ayıeye 500 
lira ltuına borçla Orhanlar mahalle· 
sinde Balıkçı Ahmet oğlu halit n 
hemıire1i Fatma Zebranın iıbu horoa 
kartı ipotılı: eyledik.Itri mahallel lmtz• 
kılrede kain ıarlı:aıı Akaroa tariki haıı, 
ıarlten tariki lm •• ılmalen Arif Ağa· 
aın Büae:Jln bahoeıl oınaben Kara
ollu Aluaet haoeai ile mahut 571 
eira hane anuının ioen.lade bir koyu 
Ye !4 adıl muhtelifüloinı ışoarı mils
mirı ve bet kök um111 mlıtemil "' 
dört tarafı tat du•aı ile mahdut olup 
tamamı 88 11him itibarile 80 ıehlm 
açık artırma ile müzayedeye cıkanlmıt. 
malaammen kıymetin yftzde yehnit bet 
aiepetiııde ltir bedel ilı talip ıuhurtııı· 
da 11-10.935 tarihine müaadif Salı 
ıttnft ıaaL 16 da ibaleıl lora kılınacak· 
hr. Slriilen pey bu bedeli bulmadıfı 
takdirde ilk arttırmayı takip eden on 
bet gün ıonra yani 6-11-935 tarihine 
mtııadif Çarıamba glnü aaat 16 da 
ihalti katıyeai icra kılınaoaktır. İpotek 
ıahibl alacaklılar ile diğer alaoıldıla
rm itb• gayri nıınkal Userindeki hak· 
lannı Ye huıuıile faiı n maıarif e dalı 
olan iddialanaı evrakı mitıbitelırile 
Jiıml ıttn içinde bildirmeleri alui hal
de baklan tapu ıloillle aabit olmadık9& 
•abt bedıli pa1latmuındaıı bario ka
laoaklan n mtlzayedeye yüzde yedi 
ba9Uk nlapetindı dipoıito akçeıi nya 
•• .. b•r bir banka mektubu ile tarih 
•• yeYJD, •• .. t1 meıkılredı Karade
denis Ereyliıl iora dairellne müracaat 
eylemeleri ilin olunur. (14410) 

lsteebuL 7 inci icra llentur
lulund•nı 
Hail• Allmıt, arpacı Slrkeel l•taıyon 

dahili 27 nu•aralarda 
S.llDlk Baakuı YeldU tarafındaa 

817/955 tarllall takip taleblle ml•tenl 
alaealt ola• 465 lira 49 kurutua 
• ...,111 leraı,. il• birlikte uclı yola 
ile blaalU latea•lt •• o yaaıaıaıa 
3512608 ıayıb a:fı•• ••ri teblit 
edil•ek lıere ıl•dırll•lpedt ademı 
emri ikamets'hıaıııa ••chull1etl 
dolayııll• tebllt edllimımlt oldaf'8a• 
daa idem• emrinin illaıa teblltlD• 
karar Yerilmlt olmakla JUkarıda yanla 
borı H masrafın ltbu illa bırlhladea 
itibar•• bir •J lciade 6demıniz H 
borca• ta•amı• HJ• ltlr loımına 
HJ&laut alacakhaın lcrai takip 
hakkıaa cim bir ltlraunıı nr 
ia• ,tn• ita •lddet içladı 
lera Daireılae blldlrmenlı •• 
blldir•ıdltlaiı takdirde apı mlddet 
içinde icra H lflh kaaunuaun 74 inci 
madd11i muclbiace mal lteyanıada l:u-
la••••11 llıımdır. Beyanda bulua
massaaı:ı bapıea ta11ik oluaacağıaa:ı 
.. uklkatı •uballf be1aada bulun• 
dupauı takdirde haplı Ilı Ce:ıalaa· 
dıralacafl••• Ye borea ade•ft •eya 
iti,.• etmeueals IMalds .. lada .. brl 
lcra1a cluam oluaacatı me:ıkar N .. ı 
emrlaia telıılltl •akaaıaa liaim olmak 
tısen 111• ofuaar. (l4420t 

SON E,ıtl il 

Spor ı 
M08ABAKALI 

lzmirliler, Haksız • • 
Mütalealar Karşı- L ___ B_l_B_A_T_B_~,!~ .. __ 

sında Müteessirdir •• 
lzmlr, 11 ( Ôzel) - Fener

bahçealn ıalebHlle neticelenen 
TOrldye ıamplyonluk maçları 
lımlrde ıenlt dedikodulara yol 
açmıı bulunmaktadır. FutboJOa 
618 mevaimlnde antrenmanaız 

olarak Tllrkiye blrlncililderlne 
fttirak eden lzmlr .. mpiyonu 
Altınordunun S.mıun ve Eskiıehlr 
ıampiyonlarını mağlup etmeai ve 
Fener bahçe De finale kalmuı ne 
kadar memnuniyetle karıılanmıı 
lae, final maçında Altınordu 
takımı aleyhine yapılan hareketler 
de o kadar teeullrle karıılan
mııtar. 

lzmlr:i er, lzmfr ıamplyonunun 
Fenerbahçeye galebe edecek bir 
durumda olmadığını eaasen bllf· 
1orlardı. Ancak Türkiye ıampi· 
yoalutu gibi 6nemll bir karşılaı· 
mada aertçe cereyan eden bir 
oyunun lstaı bul ıporcuları ara• 
aında dedikodu mevzuu yapılma11 
manalı ıörlllmDftllr. Şllpbe edile
mez ki böyle bir maç sert 
cereyan edecekti. Çllnkll bunun 
ucunda iki mıntaka için de ıeref 
meaeleal yardı. 

Bazı latanbul gazeteleri, Al· 
bnorduaun tefeYYuk ettij'i maç
larda bl e ı .. Bu galebe lzmirlo 
hakin dej'i dl ,, gibi samimiyeti 
kesredecek ıekilde mlltalealar 
aerdetmiı~erdlr. Ôte taraftan 
ıampiyonluk maçlarının usu nok· 
taaından aporculan tatmin etme· 
yen " Elimlnatioo,, ı•klinde ya• 
pılmaaı çok mahzurlu olmuıtur. 
Mağlip takım'ann taaflyeye ut
rama11 Ye meseli Fenerbabçenin 
1ahm bir maç yaparak finale 
kalmuı ortadaki tatmin etmeyen 
durumu açıkça g6ıteriyor. 

Tlrklyede hakiki ıamplyoa 
takımın belli olman için her 
halde 11 Mil.I küme ,, uaulDniln 
ihdaaı ve dedikoduların bu auretle 
ortadan .kalkman arza edilmek
tedir. 

Yunan Takıma Da Bu 
Sabah Geldi 

DISrdüncO Balkan gllreı mll
ıabakala rına iıUrak edecek olan 
Romanya gllret takımı dUn Pren
HI Marya vapurile ıehrimize gel• 
mittir. Romanya takımı birinci 
Balkan gllreılerlnde iki birincilik 
alauı kuvvetli bir ekiptir. 

Bu aabah da Daçya Yapurlle 
Yuaaablar aelmlılerdir. 

Yarın da Bulgar ve Yuıoılay 
ıtareıçller ıeleceklerdir. 

Sovyet Takımına Karıı 
Hazırlanıyoruz 

Sov1et Ruıyanın doat ıporca
lan ile yapılacak futbol maçlan 
için federaıyon Beykozda bir 
kamp kuracaktır. 

Yirmi beı futbolcunun alr .. 
celi kampa federaayondan Naz. 
bet Bqkanhk edecek, F eoerbab· 
çeaba antreniirll de idmanlara 
nezaret edecektir. 

Kamp yirmi flla devam ed .. 
cek, Ruılarla latanbulda iki, be 
mirde .iki, Ankarada iki maç ıa
pılacaktır. 

Yelken Tetvlk 
MUsabakaları 

lıtanbul denizcilik heyetinde•: 
15 eylll 935 pazar ıünll bi

tin amatlSrlere açık olarak yap .. 
lacak J•lken tefYik mtıaabak,alan 
ubala ıaat 10 da Moda koyunda 
yapılacaktar. 

Kayıt mlddeti 1 S/9/935 ak
f&IBID& kadar mablm11tır. Bu 
yant• ılrecelderln bu mtldclet 
lçerlaiDde heyet lyuladea doktor 
Demir Tursacla mllraca at eıle
....,. bUcllrillr • 

Bir Esrar Meraklısı --.. ---·--... ·-~ ......... _ 
-·- (*) 

Bunlardan blrlncfal • yine 
onun lfadeıine nazaran• Smet• 
hlSrat, namı dlj'er Barker'Ja, 
çaldığa paralan tükettikten ıonra 
bir mllddet allrlhıdüj'll Nevyork 
dan g&aderilmlt imft. O zaman 
hal ve Yaktı pek Jerlnde olan 
Kerıo•, eski doıtluklarını hatır
layarak, kendiaine oa lira 701· 
lamıı. 

Biraz aonra KerıoYUn itleri 
bozulmıya baılayınca, bu aefer 
de Smeth6rıt ona elli liralık bir 
yardımda bulunmuı. 

Nihayet Mnllerlo anladıtına 
,.are, KerıoY birçok defalar, e11d 
dostunun mlltemadlyea kabaran 
keıeaine mDracaat etmft •• ken• 
dialnl muhtelif auHtlerde tehcllt 
etmiye kadar Yarmif. 

Derken, KertoY biraz terecl
dlltten aonra, Kerıo•, gtya Smet
b6r1t tarafından 1azılmıı olan 
ıon Ud mahut mektubu, Alman 
dostuna tevdi etmit ye bu mek· 
tuplarnı, bu meraklı cinayet hl· 
klyeainde ne kadar &nemli bir 
rol oynadıtını elbette unutma• 
maıaınızdır. 

lbUyar adam, eakl bir cllzda• 
nan içinden bir takım kliat par
çalan çıkarıp: 

- Her iki mektubun da ben-
de suretleri nr. 

Diyerek, okumağa baıladu 
.. Bayım, 
.. Sizin para latemelerlnlz hlı 

bir hakka istinat etmedlil tlbi, 
arftk kepazelik raddulne Yarma,. 
tar. Bea ıl&e, llJık olchapnmclaa 
fazla yardımda bulundum. Bu
nunla beraber, eski zaman1trın 
hatıruına rlayeten, Y• yaktlJe, 
mGfklllt ... raıında prpıodıtım 
bir uda bana bir defa yardım 
etmlt oldutanuz için, aon bir 
kere daha aiz• bir iyilik edec .. 
ilm. Doıtlanmdıa, tlcarethaneml 
de•ren a!mıf olan bir Ruı taciri, 
birkaç ıDne kadar, Çaruoy• Selo 
adındaki ISzel Jabmla uzun bir 
deniz yolculutuna çıkıyor. Kea
dlal, bu eanada Aa1ama Ye A.
rupamn birçok limanlanna utrı· 
yacaktlr. Beni de ln.Utereye ka
dar 16tUrmeyl teklif etti. Ya• 
bana nlkelerden u ... ç ıetlrdiğlm 
•• otuz yıllık bir aynhktaa ıoara 
ana yurdu b!r daha t6rmek lttl
yakını duyduğum cihetle, ben de 
davetini kabul ettim. Avrupaya 
ne ıaman alaıacağamı11 bllm .. 
mekle beraber, imklD haaıl olur 
olmaz, sizinle Londrada bulur 
malı Dzere keJfly•tl bildireceği
m• .az Yerirlm. 

Ancak, fUDU ihtar edeyim ki, 
taleplerinizi ifrata Yardıracak 
olurıanaz, kat'iyen reddederim Ye 
yer 1Dzllade, benlah kadar .... 
taja boyu• etmlr•c•k biç kimH 
yoktur. ~la• ederim.,. 

., Fıaıııll Smethörd ,, 

ihtiyar, yine elladekl ılclmle 
oynaya oynaya, de••• etti: 

- ikinci mektup, Soutbam
plon, poıtabanelİIÜD clamp ... ı 
tapyordu; Ye iti• tubafı, Kerp 
w• Smeth6nt den aidatım id
dia ettltl mektupların lçerlalnde, 
yalnı• bu mektubun zarfı, zarfı• 
Ozerlnde de poata damıua Yardi, 
Mektup ıudar: 

.. Bayım; 

.. Geçenkl mektabamda da 
bildlrdiifm slbl, Çutkoye Selo 

rJ Bu •ltalNıkalı WkA1eala ilk 
......... 111 .......... ... 

yab, gelecek aalı rttnn • 10 W. 
klnun • Tilburi limanına va11I 
olacaktır. Ben orada karaya inip, 
hemen ilk trenle Londraya ıel .. 
ceğim. Beni F ençörç aokatındald 
ıann, birinci mevki bekleme ••· 
lonuada, Bilenden aonra geç Yaklt 
bulabilirainiz. 

.. Otomobil lçerialnde, çehrem 
elbette çok dej'lımit. olduj'undan, 
beni tanıya bilmeniz için, bapmda 
bir kuzu derlal kalpak, aırbmda 
da ağır bir knrk bulunacağım 
haber Yeri1orum. Bu mretle, beni 
ıardOğUntızde, tereddltatb yam• 
ma gelebWrıinlz; bea de, alyl .. 
7ecej'inlz ıeylerl orada dlalerlm. 
Selimlarl 11 Franlla Smeth&nt,, 

itte, Kertoy'Ja kanmDJD hey .. 
can ve ıaz 1qlarıaa baiaolaa ba 
aon mektuptu. K•rto•• Jll'bea bir 
hayYaD ıibi, Jabaal tanrlar Ye 
manlblarla, odaaın lclade, aıala 
rukan ıezlniyorcla. 

Mamafih, Bayan KutoY endi .. 
içerisinde lclL Kucannm ulatb
tına ıöre eıuen katllba biri olaa 
•• tehlikeli bir dlfmaadu kur
tulmak için ikinci bir elaa1et 
ltl•mektea k11çıaacalt bedihi bae 
luoan bu yabanca adamdan kocu
nuyordu .. 

Bu raadeYa bayatı bir tuzak 
olabllirdL. Herhalde, tana da pek 
acalptl 1 Ô,I• yaı SmetblSnt, 
ertesi aabab KerfOY11, oturdup 
otelde kabul edemu mi idi?. 
Hisıb, daha bunun ıibl birçok 
aualler, Bayan Kerto'fllD alduai 
tanmar edl7orda. 

Sonra ela, de•l•t 1-ıan ... 
ıaatajcılar haldoncla çok aju' 
hOklaalu llatlYa •ttliW de bll
dlil için, ll:ocuıam b• adamla 
buluımak taıanuruaa, ahlık ba• 
kımından ela, preblz Ye ralae 
11bız ılrlyordu. 

Ancak, Kert0v'ua lfadal .... 
rlne, Almama kaf ... da yer ede• 
zeaglallk hulrau, berlfta ter•• 
dlltlerinl J•nmlftl. Mll1oaerl• yls 
1llze ıelmeden &nce, doatuaua 
temizce ılylaebllmek lsJa iıt .. 
cllii beı lirayı verclL 

Y anm aaat ıoara Kertot 
eyindea çıkıp sittL 

Kan•, onu merak Y• endlfe 
içinde, botla gece, bOfa bopna 
beldedL Ertul ına. Feaç&rç _. 
kağı cıYarında, keacll keadlae Ye 
raatgele arqbrmalar Japb. A)'lll 
on ikinci 11DI de, polia lclare
ılne gidip, plıı• albl bir ifade 
ile beraber bu iki mekttabu 
verdL 

-n-
lhtt1ar, k&pllnde, llllDI içip 

bitlrmiıtl; ufacak, çipil t6derl. 
lf ldeıiae kal'fl 16aterdi1im all
kayı, ylbllmde, memnunl1etle 
takip ediyordu. Biraz aef• aldakta• 
ıoma, yla• lllardı1a de••• ettlı 

- Ancak 31 Dk KAauada, 
iki nhbm hamalı, metrik, k6bne 
bir aaadalm lçerbinde, fena hal
de kokmuı bir lnAD lefi balcla
lar •• Bu -dal, bir mlddet, b• 
yOk bnylk aatrepolann •ruandaa, 
Loadranıa doju kıamıada Ta1mll 
nehrine Det•• mercllYenlerdea 
birinin vatma batla kalmaıta. 
Bende orama bir fotopafı ela 
vardır: Buyurual 

Ctııdanuwa içinden çekip ça
kardığa fototrafı 6nlm• koydu. 

- Buamaklan oynallUf, 111 
korkunç merdi,eni 16rl1oraunu1, 
deiU mi?. ~kmw Yukanda, 
karanlak bir de aokak Yar.. BeD 
bu n•mi çektijlmde, unda( orr 
da değlldL Fakat, ne der1in'z? 
Hiç klmaealn mldabal•lndea 
korkmakıızm, rahat rahat, adam 
bojaılamak için bundan mlkem
•al bir ,., olmul 

(Arkua ••) 
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Zindan Bişelerinden 
Piyango Keşidesi Bitirildi 
~ --~~~~~~-

Yddız Sararma Bu günkü Keşidede Kazanan Numaraları Aşağıda:<i 

~·-~Yazan: Z. Ş. >Her hakkı mahfuıdur ~-.,, 
Sütunlarda Bulacaksınız 

Başkatip Tahsin Paşanın RusSefaretine 
Gitmesi Bir Hayli Uzun İt Olmuştu 

On Dokuzunau Tertip Tayyare Piyangosunun Beıinci Keşidesi Bu Sabah Asri 
Sinema Salonunda Bitirildi. Bu Keıidede Kazanan N umara:ar Aşağıd..ı ır 

·-·---- . ·- ·~... ....~. . 
- Araba haur efendim. ı ıını arabadan çıkarmıt. aaullacık: 
Bu sözler; uykudan uyanır gibi, A b ı Be ....7.I 

1 50 Lira 1 500 Lira 15000 Lira 
ra acı ... y~ una •• 

Tahsin Paşayı tltretmitli. Kapının Ruıya aefarethaneaine. 
önünde dlYan duran hademe, 
emir beklemekte Mi. Başkatip: Demt, •• •onra geri çekil· 

mişti. 
- Hadi; aen git oğlum, 
Dedi. V:e aonra kapıdan çı· Fakat bu ger] çeklllı, flSyle 

karken, kendi husuıl hademesine rahatça kadife d6ıeme üzerine 
de usul1acık: yaslanıp oturmak için değildi. 

- Ben şimdi gelirim. Odaya BaşkAtip derhal arabanın orta· 
kimseyi ıo1<ma. Gelen olursa, sına oturmuı, bağda, kurmuı; 
fevkallde mqguldür, derain. uzun fesini pencereden gösterme• 

Emrini verdi. Dairesinin önlln· mek için bnşını da tamamile göğ· 
deki kOçUk merdiveni indi. iki ıUnUn listtıne eğmişti. Bu ıekilde, 
tarııfı taflanh kum ll yoldan, arabanın tamamile yanına yak· 
(Koltuk Kapı) ya doğra u~rJedl. laımadıkçaka, artık onu hiç kimse 

Baık!tip Tahsin Pa,a, bqını göremezdi. 
göğsllnOn Dzerfoe eymiş, hem Fakat tam Dolmıbabçe sara· 
gidiyor, hem de dudaktan kıpır- yının önünden geçerken birden• 
d ıyordu. Acaba, 5efire ıöyliyeceğl 

bire onun içine bir evham iİr· 
sözleri mi hazırbyor ; yoksa fU 
pürüzlü iti kand"aine tevdi eden miıtL 

(Arkası nr) 
hnnkArdan mı şikayet ediyordu. . ·- . ·- -----... ·-·--
Hayır, no sef.re aöyllyeceğ) ı6z- Karadeniz Erelll•I lcra•ın-
leri hazırlıyor. ne de hünkardan danı 
tiküyet ediyordu. O da, saray 
hnlkmdan bir çoklarının yaptığı 
g bi ( ç Ayetelkftrai ile ftç lhllı 
" bir Fatiha) okuyordu. 

AbdUJhamit sarayı, bibi Ul
katların haşrolduğu bir yerdi. 
Sarayın eemsaıoda dalma hakim 
o'an sert din haYası; Abdlllha· 
midin 7akinlnde bulunanlann rua 
hunda ayrı ayrı hUkmUnU icra 
ederdL Şeyhler, hacılar, hocalar; 
ekseriya bu hususi bendeiana 
ıokulurlar : 

- Kurbu sultan, Ateşi ıüzindır. 
86 le naz.lk mevkilerde bulunanla· 
rın dUşmanı çok olur. Şu muskayı 
alın da, (}zerinizde bulunsun. 
Sonra da, her kapının eıiğlnl 
atlarken şu duayı okuyuverin. 
Bliznlllahi taAla dlltman 9err;nden, 
kem nazardan, kötü &azden emin 
olursunuz. 

Derlerdi. 

Saray erkArundan baıılan, 
hakikaten bunlara itikat ederler; 
Ve derin bir ııdklle bu muıka! 
Ve dualardan aıyanet belderlerdJ. 

Baıkatlp T ahalo Pqa, bu 
ınüteklt znmrenin on batında 
ıelirdl. ÇUokU, huzura girerken 
giydiği iıtanbollnin fçlne dikilmiı 
olan muskanın adedi; tam ( 128) 
tane idi. 

Açık Arttarma llAnı 
Ereğllde hacı İımail otlu kııı:ı Ha• 

Ya Zihniye n Tokmak ot:u kayınbl
raderi Ahmet karısı Emine Ayteye 

1750 lira borçlu Orhanlar mahallesin· 
den balıkçı Ahmet oğlu Halit n hem
tirHl Fatma Zehranın fıbu borca kar

ıılık ipotek eyledikleri ma'.hallel mez:
lkürede kilo canibi J•mlnl Oıman 
otlu Yakup ağa hanesi yeaan Atnh 
oğlu veresesi hanul arkaaı ve oep
besi tarlkilm füı mahd•t tOO arıın 

ilzerino mebni alt katta zemini beton 

bir mutfak bir kller ve ikinci katta 
iki oda Ye bir cDml• kapıaı Ye DçDn· 
cU katta üc oda •• •ir .. ıoa Te bal• 

kon •• bir be' l .,. Gıt katta taYan 
arasında kOçfik bu oda Ye bu miktar 
avlu n bir kuyu ve bir çamaıırbane 
Ye Uç ağaç eıcarı mUımtre 'H bir 

aamnyı mtiıtemil 4250 kıymeti mubam• 
meneli bir bap lkllir hane açık arttır. 
ma Ue mGı:ayedeye çıkarılmıı olup 
muhammen kıymetin yüzde yetmltbeıi 
nlıbotinde blr bedel Ue tallp r.uhu-

runda 22·10-935 tarihine mDaadlf Sıılı 
ıünil .aat 16 da ihale edileceli ve 

sürllen pey bu bedeli bulmadıtı tak. 
dirde ilk arttırmayı takJp eden onbaı 

1riln ıonra ranl 6-11-935 tarihine ma. 
sadlf Çarıamba gUnO 1aat 16 da lha· 
lei kat'!yhl icra kılınacaktır, ipotek 
ıahibl alncaklılar ile dljer alacaklıla· 

rın ltbu ıayrımeııkul lzerlndakl hak• 
larını •• hu1UJ1ile faiz ve maaraf a dair 
olan lddlalorını nrakı mDıbltelerlle 

yirmi ıran içinde bildirmeleri akıl 
halde baldan tapu ılcllile aabit olma-

Kazanan Kazananlar 

27167 13088 
17697 

Bunun yetmlt beı yakarı ve 
18837 
3292 

yetmlt beş aıağı11 ylrmiıer lira 6319 
amorti alacaklardu. 26667 

12000 Lira 26591 
26899 

Kazanan 5881 
4515 

19697 23897 
1844 

16110 
Bu numaranın yetmlı beş 27374 

yukarısı •o yetmiı beı aıağısı 4378 
ylrmiıer llra amorti alacaktır. 15389 

3000 Lira 25130 
9524 

Kazananlar 
2383 
8442 

4520 5778 25809 
5404 

150 Lira 6474 
27907 
28502 

Kazananlar 4412 
lı212 

ı3455 15312 20147 27130 20108 
17027 9633 4132 2529 18842 24127 1~374 14900 4005 
27048 5079 
27758 11ı14 23462 8536 4957 

47 1920 15634 15 11925 
9379 1949 

24622 12126 23850 5842 1956 
24647 11785 25051 14794 29944 
26885 15933 19401 29273 8583 

100 Lira 13368 
24734 

Kazananlar 
4741 

10583 

19444 1657 27023 24716 22092 
24716 . 22041 25834 12973 5724 

2629 3750 27119 20989 26669 
7988 . 6296 21305 3006 19608 

22291 11523 6868 26703 
22770 27049 21347 26540 12525 

496 13297 28570 1661 29568 
8111 3807 20552 2054 

26255 14702 22311 27726 22969 
11715 17072 656 16142 29440 
12067 18144 29348 15794 15092 
2935 11667 14791 4370 12911 

16859 21623 4800 10152 19822 

Leyli ve Nehart 

2033 
5660 

10028 
25437 
21591 
27106 
4610 
8979 
8780 

21403 
18370 
4329 

25026 
ı t814 
11674 

95S 
2110 

27525 
10769 
12826 
9847 

16563 

29387 
7110 
0011 

22414 
11948 
15460 
25406 
21538 

7564 
7441 
7768 
6985 

26486 
2000 

27287 
1178 
441 

6757 
25460 
23493 
8344 

12151 
9194 
5776 
7153 

11362 
17332 
4060 

17164 

10137 
5805 

22304 
25117 
25046 
7524 
5992 

25930 
28225 
4908 

24334 
2397 

19478 
26326 
13232 
25329 
16465 
5953 
1610 

20949 
~8267 

763 

23738 
28219 
25836 
22229 
24304 
29433 
18654 
18205 

12965 
8840 

27494 
756 

9377 
19992 
25775 
5657 

26733 

20140 
140 

12097 

11159 
15573 
11532 

2013 
16528 

Boğaziçi Liseleri 
I' 

Eski FEYZİATİ liaeal 

27749 
17830 
21688 
27075 
2676U 
14861 

19472 
28115 
5232 

12263 
Q835 

9872 
14506 
14385 
13619 
15698 
9393 
8239 

14908 
14998 

9005 

5017 
25065 
14498 

21452 
20585 

10354 
8973 

15718 
9608 
1906 

26656 
11110 
8992 

7274 

4593 
6072 
6870 

1978 
6852 

13000 

3702 
23883 

İşte; bu ruh ve zibnlyotte olan 
Tahıin Paıa, kendJ dairesinden 
'1kıp da koltukkapıya gidinceye 
kadar, Uç eyetelkürıi Ue tiç iblis 
'Ve f atibayı bitirmiş; baıını hafifçe 
••llayerak göğıftne doğru llflemlı; 
•e sonra, gözlerini bellibeliralı, 
lemaya doğru kaldırarak : 

dıkça aatıı bedeli pay1aımaaıodan h«· Bo§azlçlnde ı ArnavutköyUnde ı Çitte Saraylarda 
l'lç kalacakları H müzayede iftiralı Kıı Ye erkekler için ayrı böllldarde kurulmuı, aoa ııoıfı, ilk kıımı, orta 

- Yarabbi 1... Şu itleri Asin 
•yle. 

edeceklerin muhammen kıymetin ytız. okul •• ille ıınıflarını ha•i uluaal btı müessesedir. 
de yedi buçuk olıbetinde depozito 

Yıllardanberl kazandığı mu•affaklyetle tanınmıf olan mektep 
akç .. ı TV& muteber bir banka mek· 
tebu ile tarih n ynm ve aaati mu. kayıtlara başlamııtı r. Kayıt için bergDn saat ondan on altıya 
llQrda Karadenlı Eretliai lcradalrHine kadar mektep yönefmine baı vurulabilir. isteyenlere mektep 
müracaat eylemeleri ilan oluaur. (14418) &.'11111111 ____ ..,, tarifnameai gönderilir. Telefon : 36. 210 .._ ___ _.., 

istanbul Ziraat Bankasından: 

Kazananlar 
16722 7633 21609 6067 
17575 10004 19310 10889 
14907 210l4 9686 12772~ 

• 19492 16819 2017 

30 Lira 
Kazananlar 

26304 152 26004 625 
279 9859 5969 14358 

3840 13945 9832 5982 
~0666 14140 725 25613 
12994 1217 4334 13958 
5790 4285 19619 

29071 10506 4026 21990 
28072 8950 18663 12862 
20831 15449 1195 17531 
26491 3970 20551 17165 
29708 5700 25177 25915 . 
28102 1585 27059 16424 
5016 55 6810 

26593 25864 7845 24521 
10138 :19418 12797 15923 
10842 10735 247 17894 
22843 2079 
10767 15112 15140 12013 
10817 2L420 23210 24210 
12161 14944 16970 1061 
19837 3082 16113 19760 
19666 27982 20305 1555 
2992 1378 18967 6109 

20572 
8412 3169 22i96 27511 

26105 26596 8220 23067 
10212 17608 8798 3478 
9414 20214 1854 1897 . 

26610 11710 
4705 15402 16295 20478 
5603 8884 
960 21861 28555 13122 

15066 26898 21827 

20000 Llrahk on 
Mükafat 

En aon çekilen 2ü000 liralık · 

mUkAfat ıu 40 numaril raaın• 

da Beıer ytlı lira olarak takıim 

edilecektir : 

14084 20093 8166 12454 
12671 11186 17211 28176 
22655 28417 546 8000 
18328 29993 4735 8713 
14964 26613 29917 ll61l 
3577 17626 20796 24258 
1943 9570 17068 16594 
3134 24509 13 69 21563 

13927 8150 6353 26283 
28177 18142 6862 26313 

Dem it;, 'kapıda duran kapalı 
kupa arabaıına binmiı; bir ka. 
l•ye çeldlmiıtl. 

Gayri Mrnkulftn 

Arabacılar, arabaya binenler
den bir emir almadıkça, nereye 
aldileceğinl 80rmıya cesaret ede .. 
llleılerdi. Çünki 11&ray~a her iıin 
her hareketin, batta atı"an her 
adımın bir (sır) olduğunu bilir· 
lerdi. Onun için arabaya binecek 
tat bindikten ıonra, kırbacı diz· 
ginlerl ellerine alırlar, hayvanları 
ağır ağır yı ldız yokuşundan &fağı 
•Urerlerdi. 

Emir eks,rlya, bu yokuıtan 
inilip de tam Beıiktaı caddesine 
Çl!cı'acağı zaman verilirdi. N"te· 
'kim timdi Tahıin Paıa da, ba-

Senet 

No. Borçlunun lıml Kay No. aı -124 Merker.efendi s A. m, Şakir, Salt, Merknefen "i Me•!e. 6/2 
Hıı aıma Hafı• Yihane kepısı. 6/1 

6 
111 Yaova Ka7bk oılu Cafer Yalova K~dı Çiftlitf 176 

" " it 177 

" 
,, 

" 
172 

,, .. " 173 

" ., 
" 174 

130 Yalova lbrahlm Ethem otlu Y lova 206 

Ahmet Refik 14504 

M •kil 

Balı lı Merke:ıl 

Ç rp ç ı yolu 

Eng'nar Tarla 
Dere c varı 
C -. mi T•pe 

Kıt'uı 

l 

1 
] 

1 
SJlah ~dd ., Hududu J 
Engi ı r. r T rla 1 

Kasaba cıv .rı 1 

C"nai 

Maa bat Engınarlık Boltıın, 
hane •• ahırın tamamı. 

Tarla 
,, 
it 

,, 
,, 

MOf eı Tarla 

Metro Muhannnan ~ ym. 
Mura l baı Lira K. 

fiSS70 

2758 
11951 
10 12 
18386 

2758 
2988 

10920 -

82 f>8 
29 f>O 
GO 6~ 

Ml 19 
b' '& 

104 50 

Borçlarını vuku! u'an tebliıata rağmen 6-'emeyen yukarda isimleri yp r. • lı borçlulıra ait gayrı menkullerin 2 80 numar"h k "nun mucibln~e yemin ' y ııkuf ' 
ebH :tarafında11 kıymetleri tahmin olunnrak 1697 numaralı kanuna te•fikan mülkiye leri lir buç ık ay mü .det• rı ç k a ttı . m y konu .muıtur. lh leleri 27-. -985 
tarihine miludif Cuma gllaO aaat on beıtcdir. p,.y ııkçesi muh;..mmen kıymetin % 1,S dur. 

Şartname Bankamıaıa kapıaıaa a11lm ııtır. Fazla izahat alma~ 1.tayeqlerin zirai i'u ~at Servisim uı a1U ·acaalları.. 



f2 Sayfa SON POSTA 

Taşra Bakkal ve Toptancılarına 
Aşağıda yazıla bilumum TURAN mamullhnı serian ve muntazaman tedarik etmeniz için 
doArudııo doğruya TURAN fabrika11 yazıhanelerine mUracaatlniz ~enfaatinlz iktizaıındaodar. 

YEMEK YAGLARJ ı 
Haf ine zeytiuyağı 
Susam ya ğı 
Pamuk yağı 
ve <liğer ealata yağlan 

SADE Y AGLAR : 

Kokoz in 
Turyağ 
1'urgario 
ve <liğn silt yağları 

BEZİR Y AGLARI: 

1ııgıJ: z kaynamıo açık 
İngiliz kaynamış koy11 
Türk çift kayoamıo 

TURAN • Yağ fabrikaları - TURAN • IZMIR 

TUVALET MAMULATIMIZ ı 
Fikaatif, Zeytin yağlı şampuan, 
Krem Baronla, GUze!llk yağı v. a. 

ÇAMAŞIR SABUNLARI : 

Zeytin yağdan yapılmıo 

MARSlLYA, DEVE, ARPA 
Ye diğer cinıler. 
TURS[L çamaıır toıu. 
HURMA eabunu 

TUVALET SABUNLARI r 

TURAN banyo aabunu 
Rozmari • Fatma • Verda 
n ilaçlı aabuoları 

TIRAŞ SATJUNLARI ı 

Tıraş kremi 
ECE temizleme toz11 

TURAN TUrklye YaA ve Mamulatı Sanayii Limited Şirketi. lstanbul, Sirkeci, 
Nur Han 3/14, Posta kutusu 522. Telgraf: ESTOVA • lstanbul. Tel: 24442/3 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden : 
Cloıl Enafa Tahmin Muvakkat teminat ihale gllnll 

bedeli akçaaı 
L. Ku. L K. 

Odun Rumeli meıeaL 172 Ç. 4 ı 2 80 30 96 25/9/935 
Mangal k3m0r0. SineldJ v•y• ÇerkH k8y0. 3200 K. 1 J 2 8 40 ., 
Kok kömtırll Dolmababçe GazhanHi. 22 T. 440 33 " 

Iıtanbul KUtUpbanelerlnln yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuıtur. isteklilerin ıartoameyl 
görmek nzere herıon Kulttlr DirektörlUğtı MuhaHbe Kalemine, eksiltmeye girmek isteyenlerin de ihale 
sUnft uat 15 de Ticaret Odaaandan alacak'arı belge ile lstanbul VilAyetl Muhasebe MDoUrlUğünde 
toplanacak olan Komisyona bat Yormalar• ilin olunur. "54 l 4,, 

BDyllk ikramiyeyi 

UGUR . GiŞESi 
verdi. 35000 lira kazanan 29846 numara sahibi 

Şişlide 49 numarada Bayan Şükriye 

UGUR GiŞESi : ÖMER UÖUR 
Merkez ı Karaköy - Şubeai ı Cafaloğlu 

Danı etmek için gidersiniz ... 
Bu pek tabii ve pek doğc11dur. Fakat ... 

İki danı yaptıktan ıonra oturmak mecburi· 
7etinde kalır ve arbk hi9 kalkı:nak istemes· 
ıini.z. Çünkü, ayakların11 oiomiı, ııbrnp 

~ermektedir. Naıırlımnıı, ıizi rahat bırak· 
madığından mütet"111ir olur ve ıuvarenlz 
hiba olarak keyfiniz boıulur. Büttln bu ız. 
tıraplara mahal bırakmamak için RADİO 
SALTZ banyosunu yapımı. Bu ıifabab~ 
\uıla 7apaoağınıı ayak banyoları ııayeaiode 
lıteklediğinla teda.iyi bulaoak, sanoı ve ıiı
kinlik ıail olacaktır. Bilhaua naııırlarınazı 
o derece yumuşatır ki tırnak ucile hemeo 
kökünden ıökllp atabilirsiniı. 

Her euanede satılar. 

ÜÇ AYDA BiÇKi ve DiKiŞ ~--. 
Maarif Veklletince mD.addak Gedikpafa Biçki n Dikit mektebi MDdf. 
rHI ı Diplomata Bayan NOEMI ASADURYAN, Gedlkpaıa BaUpaıa cad
dHl Eılrcikemalettla ıokaaı Vahram A1ador1a• eczanHi fokfnde No. 1. 
Birçok HDelerdenberi maeuHem yü:ıdercı• tersi Ye makutar meauıılarının 
munffakiyetJerl n içtimai hayatta ihraz ettikleri mevki dolay11ile rurur 
hi11eder. En ıon ve kolay mitoclla Qç ayda tunlet, erkek n kadın tay· 
yör ye beyaı takımları teferruatlle mllkemme) 8tretlr ve devir ıoaunda 
maarifçe mlaaddak ıehadetnam• nrlr. Meı:ua olH birçok bayaaJar kendi 
heaaplarıaa mektep açmağa nya makaıtar Ye tenlllk etmete muvaffak 
olmuılardır. Dera)er 80 EylOlde baı!ıyacaldır. Talebe kaydl baılanaııtır. 

• _ _. Sah, Çarıamba ve PaurtHI gla)erl öf)eden ıonra mOracaat. .__,, 

l ______ ı._ta __ n_b_u_ı_a_._ı_•_d_IY_•_•_ı __ ıı_ı_n_ı._r_• _____ I 
V eaaiti nakliye Resminden olan borcundan dolayı Haciz altına 

alınan Eski 1013 numaralı ve Zebraya alt Flat Markalı otomobllln 
13/9/935 Cuma gUnll aaat 14 de Takılm Altunbakkal GraD 
Garajda bllmUzayede sahlacağı UAn olunur. (B.) "5516,, 

R E V U E Saatlori 

en dakik, en buau, en aoo modeller 

SEVOÔLU'nda t MIBIRLI. fetlklAI CaCICINI 999 

O ALA TA 'da ı 8AATCI MBVER TUnel OaCICl .. I 20 

18TANBUL'd& 1 A. KEŞIŞVAN, Sultan Hamam. • 
Veni Cami Cacıcıeeı + t 

ANKARA' da ,.alZA TltVFIK. 8ank&lar Oaao .. ı e 

Umumi D•PO•u : latanbuı. Bahc• Kapı. Tat Han 19 Teteron ;-:aı864 •.; 

,, ' VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALICI 
U•a• Haa, T elefonı 951998 

TRABZON YOLU 
TAR 1 Vapuru 12 Eyllll 

PERŞEMBE gUnll saat 20 de 
Hopaya kadar. 

iZMiR SURAT YOLU 
SAKARYA vapuru her hafta 

PERŞEMBE a-Unlerl saat 16 da 
lıtanbu:da:ı IZMIRE ve PAZAR 
gUnlerl de IZMIR'de'l fstanbula 
kalkar. 

MERSiN YOLU 
DUMLUPINAR vapuru 13 

EyUU CUMA gUnU ıaat 11 de 
Mersine kadar. 

Birinci 11nıf feont SÜNNETÇi ' 

EMiN FiDAN 
Evlerde, huıusi ha.tanelerde acı· 
ıız ıGonet yapar. Teda.l çabuk· 
tur. Bilytıklerin işlerine dna
mıaa mani Qlmaz. Beıildaş Erip 
apartımanı. Telefonı Kabine 44895, 

ev 40621 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Bel gevşekllği~e 

HORMOBiN 
Tafsilatı Galata Posta kutuıu 12155 

, " Denlzyolları 
iŞLETMESi 

Aetat•Jerl ı Karak81 Kaprlbaıı 
Tel. •2162 • IJrkHI Mllalrdarıade 

HH 1' ıl. 12140 

IMROZ YOLU 
KOCAEU •apuru 12 E1IUI 
PERŞEMBE atıall aaat 16 da I 
lmroıa kadar, "5448,, .................. -

--------------------~~~--
Soıı Posta Matbauı 

119111,.ı MUtrt ı TiMi 
.......... an., .......... uıe 

Eylul 12 

ÇAPA MARKA 
Hububat 

Unları 
' SIHHAT ve KUVVET 
·~ VERiR 

KAŞE 

NEOKALMINA 
Grip· Nevralji • Bat ve dl' aGralar1 • Artrltlzm • Romatizma 

ı:akat iyice kurulandıktan ıonr• 
vücudünüz'O 

NİVEA 
1illi f' 

il kremf • yalı 
// . ' __...,_,. ...._ 
// ile uvmagı unutmayınızJ Bu sayede 

__l"' güneşte yanmak tehltkutne 
karşı korunmut olu rı unu Z, 

tentntz taze ve saflamlatırJ 
Cildinfz yumuşak ve gergin kalı~ 

,~------~~--~~--~--------Tarsa s Amerlcan College 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrlaat 1 Birinci Te,rlnde b••ler. 
Tam dhreU liae o)dutu Klltnr bakanlıfınca tudlk edllmittlr. 

TClrkçe, İagillzee, Fran•ıua okunur. Ticaret dersleri vardır. 
Leyll Ucret 220 Ura, neh•rt Ucret 40 llrad1r. 

Fazla malumat için direktöclUğe mlracaat. 
._ ___ _. Kayıt muameleal y•pllm•ktad1r. 

'

Muhayyer Hasan Şevki 
P U D R A ve Y A G S 1 Z K R E M 1 

Dllnyada emaalıisdir.. Her yerde arayınıı. 
~ Parla yazıh etlketlere asla aldanmayınız. 

PEKT@lllDM 
8oğaz yollarmdan geçen muzir 

.mikroplara karşı BOWJN bekcisidir. 

,, • Betiktaı 4m--.. 
DİKİŞ YURDU 

Talebe kaydına baılamıştır. Mektep 
urglıl 20 Eylülde açılacaktır. Biçki 
ve un'at öğrenecekler bu Hrgiyi 
görmelidirler. SerbHttlr. Talimaı 
gonderilir. AkareUer 6t No. 

__ _.,.. Telefon r 43687 ~--"" , ................... ı. 
L~OYD TRIESTINO 

Mühim ilin 
Haftalık Adrlyatik seferini yapan 
vapurlnrımız 20 EylUI tarihinden 
itibaren Perşembe gllnU ıaat 9 
yerine her Cuma günll eaat 11 de 
Galata Rıbıımıodao hareket 
edecektir. 


