
Yabancılara ilk ihtar 1 
italya Ecnebilerden Çekiniyor 

r 
Habeş impara-
toru Mücevher-- . 

HabeşistandaEleGeçecekEc- . /erini Kaçırıyor 
Pariı, 13 (A.A.) - Eko dö Pari 

nin L ondra ayları Habeş lm· 
paratoruııuo mücevherlerini ıizli 

hir yerdi hazırlanan depoda em
niyet altına almakla meşgul 

olduğunu haber veriyor. Bu mü
'cevhtrler araeında tarihi taçlar 
ile gerdanlıklar nrdır. 

nebiZabitininDerhalKurşuna 
Dizileceği ilin Edildi 

l-~-----------------~ 

~lgl•ol tlerl11 61r 611••1• k•rııl•• 
••• S•m••l Hodr 

SON DAKiKA 

Atin ada 
Saylavlar 
Dövüştü 

Yaralananlar Var 
Atına, 13 (Özel) - Baıhak•a 

Çaldarlıl• Sil Bakanı Ka.dilla Ue 
bir uı.laırua elde etmealnl lıtem .. 
ılne ratmen iki parti mensupları 

araaındakl zıddiyet Ye çarpıımalar 
gittikçe çoAalmaktadır. 

Bugün ~rJAmento encOmeal• 
nln bir toplanbıında ahali partisi 
1aylavları Ilı Kondilis partlıl aay· 
laYları konuımalar ara11nda ıid
delli mllnakaıaya girlımlıler •• 
ıonunda blribirlne girdiler, vurut
t~lar. içlerinden bazıları da yara• 
lanmıştır. Eğer par:Amento baı· 
kana yıtlımemlt olsa idi feci n .. 
ticeler muhakkkta. 

( DnalJ\ı 6 ıncı yüıde ) 

Atletlerimiz Kampta Nasıl Çalışıyorlar? 
•• 

Neş'e Ve Umitleri Yerinde 
Fakat, Birincilikleri Kazanıp Kazana
mıyacağımız Şimdiden Kestirilemiyor 

Yunan Güreş 

Takımı Çok 
Kuvvetli imiş 

Balkan oyunlarına yarıa batlanıyor. 
Bu mllnuebetl• bir muh•rrlrlmiı, 
Balkan mG1&bakalarına ılrHek 

atletlerimizin kamp ını ıezdl. C8-
rüı ve duyuılarını ıu Htırlarda 
anlatıyorı 

- Üç tane demir kapı geç• 
tikten ıonra, sol tarafta, beyaz 
bir levha görecekıiniz. 

Levhanm üzerinde: '1lçerl sılr• 
mek yasaktır!,, Diye yazar. Iıt• 
içeriye oradan girecekılnlzl 

( Dnamı 9 unou :,ıüzdt ) 
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l.t•116ul ugia•ruada• •çılırlc•ıe H•liç ti• c•11l11•ı,or 

Gece Yaşayan lstanbul: 3 

Koca Şehir Sisli Ugk11:_
sundan Uyanırken •. 

Keresteciler halinden çıkan binlerce 
insan, sı~larında küfeler, lstanbul 
sokaklarına dağlliyorlar 

Yazan: Naci Sadrılla'ı 

Yapılan hesaplara sı6re, baıan ı--·-· 
bir mevıimdt, yani yftı ınnde •'!'Ju 
bozulup denize dlSktılen karpuı· 
ların ye kavunların yekunu ylrml 
milyonu &fmaktadır . 

. - Meyva ve aebıe lhracab 
yapılıyor mu? 

Muhataplarımdan blriıi, ma• 
naıına kavrayamadıj'ı « ihracat » 
kelimeılnln fena bir mana lf ade 
ettiğini ıanmııta. Birden gözlerini 
a~tı, katlarını kaldırdı, YO ıeainl 

Hrtleıtirdi: 
- HaıA, dt:dl, burada ne lh· 

racat, ne hıraızlık yapılmaz 1 Her 
iıt• doğruluk \'ardır 1 

Ben onu ı ıözUmil kavrayama• 
Jığını hlsaettirmemeyl terdb ede• 
rek ıordum: 

- Peki.. Avrupaya sebze ve 
mey\ a iÖnderilebil:yor mu bari ? 

(Devamı 8 inci yüzde) 
--·-· • 1 ........... .... .. .. . . .. . 

Hediye 
Veriyoruz 1 

Onuncu ••yfada hergUn 
mUs•bak•h bir hlklye 
okuyacak v• gUzel hadi· 

yeler alacakaınız. Hu6ııı fmp•roful' lçul Adbob•hadc 
Hrııyd•rı çıkı.or 

1 Lütfen 8 'noi ıayfadakl "Halıe• 
tiıtaa,, tefrlkaraıaa bakıDaz. ] 

• 
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(Halkın Sesi) J ı' ~1 ı [ Gtlnfin Tarth-----1) 

Yapı';;:~;:'~~r ...... ._ .............................................................. ~= Bir iki 
DüşlJnügorsunuz? • • 1 Satırla 

Balkan featiY&lleri, ıolıı yapılan ha- 20 llkteşrin Pa-
zırlıklar devam eimektedir. Hem zar Genel N u·· fus 
okadar hararetle devam etmek~ 

•• bu faalir•Uen okadar ıık n Sayımı 
bol bahıolunmakta l:f, artık herke•, 
"'featlnl,, kellmeliııiıı •'ıenllk., ma- Bütün uluaal kuvvet-
nıuana geldiğini bil• öirendi. )erin kaynagıw nüfustur ••• 
Dan bfı muharrirlmiı:, görlıtüğU L 
kimselerden, yatandak\ auali ıot- ------------' 
mu§tur. Tepladığı oe .. pları atalı· Kültür Bakanı BugUn 
1• yaııroruıa 'Jetkiklerine 

>f. 
Şehir tiyatrosu ••n'atklrla.. Başlayacak 

randan Maa1B111er RDı•• Karauı &atı, komisyonu toplanb halinde KtıltUr Bakanı Saffet Arıkan 
- Birader, bb de W•J•t tuhaf G b d dDn ankaradan ıehrimize gelmi,. 

btr Adet. bir dbnl1•t ru. Horkea ayrımu·· a ı· ı Bonoları tir. Bakan tl'enden Pendikte ine• iade adları bayram olan ıUnlerde 
•flenilebUeeetfai aanıyor. Bir bayram rek motörJe Heybeliye geçmiı Ye 

solmeden, enap detlttirmeyen, •O- Durma dan ou·· şu·· yor Eaıbakanı ziyaret etmlitlr. 
kata çıkmayan hatla gl1lme1ea, grl· Bakan, bugllııden itibaren 
mofon çalma1an lnaanlar var. dil ve tarih fşlerile uğraşacak ve 

Fakat: •Bayram var!,, dediniz miydi, s· k H· ı· E 1 Ak. s ç k bilhassa ı.tanbulun bu yılki knı-
:~n ·~~::;:r~ı, ~~ı!aa:~~ ::~,~~, b;,~; JrÇO JSSe 1 m a IR atışa l 8• ttlr vaı.iyetl llstUnde incelemeler 

.ıuror. rılmasından Şikayet Edilmektedir yapacaktır. 
Dertlller tHalannt, fakirler Hfa• O • • • 

leUerlnl unutuyorlar. Ve taaını tara- GaynmUbadil bonolan, a lAka· maktadır. DlVersıteDID 
tını .atan cilmbDı• ba1la7or. ıdarlann blltfhı tepbbnslerine •• Komisyon, birçok b"111elf em· Rasathanesi 

Bu itibarla kulaklanmıaın kahkaha ıprpınmalarma raimeıa gittikçe lAkl sataaa çıkarıyor, fakat bi,.blr 
duymu1, gözlerlmldn etlenen laaaa., Y • 

Ye a-tıleryOz wllrebilmHl ıisin l:ayram- düımektedlı:. Bu,nnldl pyaıada gayrımUbadU de buna talip olmu• 
lan çoıaltmaktan baıka s•r• rok. bir bono 14 kurqa 11Itmektedlr. yor. 

Bu featlnller aa1aalade birkaç stl• Bunun lblr 11ebebi de, ıabı Bonoları artık saraflar Cla al· 
için o!ıun, Hık, .abtla suratlar 1r&· kOIDlJJ'ODUDUD lkimaenln ilf!ne ya· mamaldadır. Bu ytızden bonolar 
mekt•n kurtulac•tı• demektir. ramıy.acak amllld aatııa pkar- btisbütıin dUımeye yUztutmaktadır. · 

* muıdu. Bundu bqka •atııa Alakadarlar bu !busuata bat-
GBztepe, lstaQOB caddesi, pbnlan iblrpok rerler !bulunama· kanlığa müracaat dec.eklerdir. 

Çallık aok•lı, 19 llo. h haae 
Sı~ı 

- Bu ~UI baban, rıaera,.ak 
baflanmın ınrrdu 'H 70 etJenaeluiae 
kıı weJlrken baıladık. ilaıallab bir 
dahakl 7ıllarda ıu•eauula ıdaYraaınıı: 
da ejleaceSertald aelatal.a ılhtıaa 
raıtgetiririz. 

Hem dilnyanıu peapem'be olduQu 
bu samanlara boı 1r•çiraaek g'Gaalrtar. 

* Aksaray, Mektep sokajı, t03 
No.h hane, Ratlp ı 

- Bilmem ıaeredt, b1lmtmklmln 
gece.ııi vnr. Bilmeaıne lbabçealnde balo 
yapılıyor. Botuda eni .zaman llemlerl 
yaııın ılacakmıı. 

Balkan featinllerlne <blr .. , kal~ 
madı. Baaa 671• gelJ, ~ !bu b.daana 
D&f'elerindea lao7Jı aAm aldık. 

Cumuriyet Bayramı 
İçin Hazırhk 

lstaabul, ~2 (A.A.} - C. H. 
P. Geael Saluetullğlnln blldldil ı1 

C. H. Partim aenyZSn Kurula 
lslanbulda Dyön Kura;ında laaf· 
tahk loplanbıını yapb. 

Cumuriyet bayrun ~çın aynlua 
komiıyonua iuwrladıfı lSJrenek 
•• bayramda kurulıaa11 ıuy.fun 
görllJen halk k1lnılilerl öğTcnejiol 
ooaylad• .. 

Şarköy ilçe konıreainfa fenl
lenme•ine •• bazı llyönetim KuıUI· 
larında açılan Oyeli1dere getfrilea 
lerin öde\'lerlnin nptanmaaaa 
karar verdi. 

Bir işçi Elini Makineye Kıptı~dı 
Cibali 2alYanize fabrlkaıı lıçl

lerinden Kuru~aylı llbrahim aat 
elini makineye kaphımıı ve dört 
parmağı k~mmlftlr~ 

Mozaikler Muha
faza Alhna Alındı 

Profu&r Bak&terin Sultanab
mette Araata ıokağında bulduğu 
mozaikler kapanmıftar. Gelecek 
nneye kadar bnaları hiçbir kimse 
~rmtyecekti'r. 

Mozaiklerin UatUno evnJA ya
ıııız gazele kiK'ıtJarından kalın 
bir tabaka kap1anll\ıf ve bunların 
Jı.tllne de tıine kalın .bir tabaka 
halinde balmumu aritllerek dö
ldUmllfUlr. Daha ıonra da bir 
bm tabakuı dö.team'fıtlr. Şimdi 
de Uattıne çimento dökülecektir. 
yaj'mur ıularının lap1anmaması 

için de 'fiat8ne ~lmento döknlo
cektir. Y af mur ıularmın toplan• 
mamaıı Jçhı do huaual oluklar ve 
akuab yerlerl y.apıhruıtır. Bu su· 
retle mowkler hem yajmurdan 
hem de her Jıanil bir aulkast ve 
hırsızlıktan muhafaza edilmiı ola· 
cakbr. Müzeler ldareal buraya 
ayrıca bir de bekçi tayfo etmiıtir. 

t<açal< SitAh Vakafandı 
Karadenlze ,gidecek olan Va· 

tan vapuruna binmek ifttere eı· 
ya1arlle lbir1lkle gelen Klzım ve 
Muıtafa adlarında lk1 ıahsın 
vnziyetlerincen 1Uphe edilerek 
gOmrllk mubafaıza memur1al'l ta· 
rafından ena,an muayene ~diJ. 
mlş, yorgana sanlı l:>lr maner 
He 300 flıek T• bir tabanca bu
lunmuıtur. Sf11h ve fiıenk1er mn
sadere edilmiştir. 

Bir Günde 4 Oto
mobii Kazası 

J - Şoför Mehmedin kam .. 
yonu CelAl namında biriıineı çar• 
parak hafifçe yaraJamı§tır. 

2 - Şoför Eminin 2186•a,Jı 
otomoblli Hal'biye • Şiıli ıaraBJn• 
da 7 yatında Abdullnha çarpa• 
rak hafif ç yaralamı~lır. 

3 - 5565 .. l 252 numaralı 
hususi otomobil Bostancıda 1 
yaıında F.erlduna çarptı. 

4 - 2276 aayılı araba da 
Necatı Bey caddesinde Kadir 
adında birine çarpmıftır. 

Ayır1eı Yaralandı 
Trablusgarph AH adlı bfr 

adam Fatihte Kemalpaıa cadde .. 
ıinde bir alacak meseleıinden 
biriıile münakaşa ederken Vefa 
lisesi ıon ıınıfından Cevdet araya 
gfnnlıtir. Ali buna 1cızmış, biça .. 
ğım çekerek Cevdotin sol kaaı .. 
ğına ıaplamııtır. 

Kahveci DUkkUmnda Yangm 
Yenimahalle 45 ıayıda koru 

kahYeci Muıtafa dOkkAnında kah
ve kavururken ocaktaki ateıten 
ııçrayan kıvılcımla yangın çıkmıı, 

diikkAnm alt kıım1 1andıktan 
ıonıa aöndtırülmilftilr. 

Oç Kumare1 Yakalandı 
Veznecilerde Faildn 28 lllyıh 

kahYesinde Şaban, Yahya, Oıman 
adlarında U~ kifinJn kumar oyna• 
dddan g~rlUerek y.akalanmıılardır. 

P•z•r 01• H•••• B. Diyor 

Üniversite babçeılnde yapıl• 
makta olan ObservatuYar binaaı 
bitirilmiştir. Birçok mUhlm alet· 
Jeri ve dürbinleri getirilen bina .. 
nın,, .asıl hUyllk dllrhlnl henUz 
getirilmemiwtir. 

Observatuvar, bu derı yılı, 
ancak ikinci sömesterde çalı1mıya 
baılıya bilecektir. 

Motosikletle Gezerken 
Mayer •• Ko,o adlannda lld 

genç :kiraladıkları bir motosikletle 
Kumkapıda gezerlerken Fran81% 
mektebinin duYarına çarparak 
f4\'arlanmıılar Ye mobte!lf yerle
rinden yar&laallllflarclır 

iyas 1 Bilgiler Olcufası 
Slyaaai BllF!er ' Mülldyo ) 

okulası lbu 711 yine Iıtanbulda 
kalacaktır. Ankarada yapılan bina 
bu dera yılı ortasıoda hitebile• 

• 
ceğlndon mektep, ancak gelecek 
aene Aokaraya taımabtlecektfr. 

Yeni Tesisat ~apmıran Balıkçı 
DUl<kAnları J<apatılaca1c 
Babkç.ı dtikkanlannın modem 

blr baJo konulma1tı için yapılan 
taUmatnamenln müddeti bu ayın 
on be~inde bitmektedir. Aym on 
alhncı günü dlikkiıılannda akar 
su :ve !kanaliıaayon tellsab JBP" 
tırmamıı, her cins balığın ayrı 
a1rı bulundurulacqı meımer •• 
ya mozaik kumnlar koydurma· 
mıı, dükkln duYarlarını çini ile 
kap1atmamıı olan bahkçı dUkkin· 
lan lkapahlacaktır. 

Bir Kilo KAçak Esrar 
Mudanya lskelealnde mot8re 

binmek isteyen Hfiaeyln adında 
blrioJn vaziyeti 1Upheli görülerek 
Uzerlnda ar:ama yapalmıı' Ud tOI"" 

ba !çlnde bir kilo kadar esrar 
bulunmuştur. Hllse1Jn hakkında 
takibata virifillln1iftlr. 

Ki ı 

- Kadıköy halkı boşuna umutlanıyor, 
Hasan B. 

- Su kumpany11ınıo ka1asına alren 1 - Sizler do bir bardak ıu içiniz, \" 
paranın UatUne.. arbkl 

Doçent Tallmatnamesl 
Yeni doçent tallmatnameal, 

hlYersJtece tabedJlmittlr. lstiyen
lere aönderllecektir. 

Jf- ir * 
Hukuk lmtlhanlar1 

Hukuk fakUltesfnln Eylül dev• 
real eleaıe fmtlhanlan bitmiştir. 
SlblU lmtibanlanna yar&D batla• 
nacakhr. 

* * .. 
Kocaell llb•~ 

Koea•ll bbnybğına tayin edllQ 
Belediye eski Rei• Muavini HAmlt 
fsmite glttl, yeni vazifesine başladı. 

* * ir ilk 1'.edrlaat Hocaları 
Muvaffakıyetlerl görnlen 1000 

kadar ilk tedriaat "hocasının ma• 
aıları artınlmııtır. lstanbulda 
kıdem zammı alanlar 500 kadardır. 

Jf- lif- « 
Öz TUrkçe LOgat 

Devlet matbaasında b&1ılan 

•• bugünlerde çıkacak olan o .. 
manhcadao Türkçeye lügatte 
8000 kelime vardır. Lügat 20 
kuruıa satılacaktır. 

* )fi. Jf-
3 Aylık Maaş Yoklamalar1 

Üç aylık maaı alanların yoklama• 
larına önUmQzdeki birinci teırlnde 
batlanacaktır. 

'* * ir 
Yalovanın Bayındırhk Pllnı 

F.ranıı!.S ıebirc al YalovanıD bayın· 
dırlık p14nanı hazırlamıt. projeyi 
Aka7 idaresine vermiıtlr. 

* Jf- .. 
Pul Cezaları 

Şimdiye kadar iı ıahiplerinin 
ellerindeki evraka yapııtmlan vo 
momurlar tarafından yanlıı iptal 
edilen pul cezaları fı ıabiplerin• 
den alınıyordu. Finans Bakanlıği 
bu cezaların iş sahiplerinden de
~il pulu eltıik yapııtıran veya 
yanlıı iptal eden memurdan alın• 
ması icap ettiğini al!kadarlara 
blldlrıni§tir. 

« lf- Jf. 

GUmrUk Muhaz• Genel 
Kumandanı 

Gllmrlik muhafaza genel ku• 
mandana Conoral Seyfi dün An• 
karaya gltmlıllr. 

1 .. .. • 

Uyuşturucu Maddeler 
lnhlsar1nda 

Ekonomi Baknnlığı mUfentı
lerlnden Mahmut uyuıturucu mad• 
dolcır inhisarında teftlı!erine d ... 
Yam etmektedir. T~ftJı, muam .. 
leler üzerinde yapılmakta olan 
mutat teftiılerden biridir. ... . .. 

SaQhk MUatetar .. 
Evvelki gUn Çanakka1eden 

gelen ıağlık ve &O} sal yardım 
mU.teprı HUsamettln, fehrimlz• 
de tetkikler yapmaktadır. 

Mllıteşar bir iki gUoe luıdar 
Ankaraya iİdecekUr. 
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Her gün 
Musolini 
H arp Yapmağa 
Mecburdur 

• 
Musolini Harbtt 
Mecburdur 

-
.Salahiyettar kimselerin 161Une 

bakılırsa, ltalyanın Habııistana 
karşı yapmakta olduA'u harp 
hazırlığı 20 eylülde bit~ceklir. 
ltalya ancak o tarihten sonra bir 
taarruza sıetebilecek bale gele· 
cektir. 

Dokuz aydanberl Muıolinl'nln 
takip ettiği ıiya1&, bu tarihe kadar 
baıkaları tarafından rahatıız 
edilmekslıin varabllmektL Bunun 
birinci ıartı da lngiltere ve 
Fransanın ltalya hakkmda kat'ı 
bir karara varmalarına meydan 
•ermemek Ye Uluılar Soıyeteainin 
hakkmda bir karar vermHlne 
lmkin bırakmamaktı. 

Buglln de 20 eylule kadar 
Italyanın biricik hedefi uluslar 
ıoıyetesi umumi toplantııının bir 
llarar vermemeli 15, 16 ancı mad
deler in tatbikine geçilmemesidir. 

Bunun önllne geçmek için de 
Fransaya, uluslar soıyetesl kon• 
leyinin teıklllne raıı oldu, hatta 
bir karar verilinceye kadar harbe 
baılamıyacağına dair Franaaya 

SON POSTA 

Resimli Maka le 

Bir ananın rltyaıı, bir çocuğun rüyaeı, hir geno kızın 
rUyaeı da güzel, temis, masumdur amma, bir fen adamının 
rttya11 kadar yükaek olamaı. Bir ana çocuğunun, bir genç 
kız ınıiliıinin rliyaıını görebilir. Fakat bir fen adamının 

rlyuındA bütün ineanhğıo, bütün bir olhanın heyecanı 
gizlidir. O. dilsiz ve oan111 makineleı içinde çahıırken, 

il En Güzel RiJ.ga il 

bin kilometre yüksekten atılan bir paraıütçiiden daha bil· 
yük bir heyecan ıçindedir. ÇUnkii o yeni bir alem, yeni 
bir cihan k .. fi ile meıguldür. ÖrıUndc duran karanlık per· 
deyi yırtınca arkaaandan yeni bir gtlneı doğacaktır. O, 
hırkeelndir n k"lbinde herkeıin heyecanını toplamııtır. 
Onun içiu fen adamının rüyası, rOyalann •n mükemmelidir. 

BABBBLBB 
ı6z verdi. Askerlikte olduğu gibi 1 • 1 
dtploma1lde de muvaffakiyetln D A B ı L 
ıırn, dllfmanın hareketini evYel· 

~en tahmin edip ona ıöre tedbir -----~-~~------------.. almaktır. İ O 
Muıolinlnin bu hareketi aadece Genel Sayım çin ilk kullara f,estival Yarın 

diplomatik bir hileden ibarettir, 
Uluslar ıoıyeteai 18 eyl6lde da· lazırlık 2000 Çocuk Başlıyor 
lılacakbr. Ondan ıonra ltalya 
•vbHt kalacak ve aıkert hazır- Yapılan lıler Kontrol Yazıldı Bugün Bulgar Ve Yunan 
lalı da o tarihte tamam olmuı Edilecektir Heyetleri Geliyor 
la~lunacajı için, taarruza geç.. Dün, ilk tedrl1at mUfetllılerl, Feıtival komitesi çabımalarını 
bilecektir. Sa1ım merkeı bUroıu dlln klfıltllr direktör vekili Mehmet neticelendirmiıtir. Festival yarın 

Hakikaten taarruıa ı•çecek kaymakamların ve Deniz Ticaret Eminin baıkanlıiında toplanarak bRtlıyacaktır. Yarın akıam Yat 
ld. ? MtıdllrUnUn tıtlrakile genel top-

lll ır aeçen on atın içinde ilkmektep- kulüpte balo vardır. Dlln birçok 
M 1. 1 • bl•f kt 1 lantıııoı yapmııtır. • Ub 1 1 D uıo ın nın u yapma • o· Toplantı da aahlyelerde birer lere yaman talebenla yerleıtlrH· tecr e er yapı mııtır. Un akıam 

dutuna hlll inananlar Yardır. kontrol heyeti yapılması ve bun· meal Ye 929 dopmlulann da ya• Romen heyetine Park otelde bir 
Fakat bizce ltalya blltUa istedik- 1 1 1 1 ıiyafet verilmiıtir. 
lerinl ıulhan temin edemedik"• ların ıtmdlye kadar yapı an 1 er ıılıp yazılmamuı hakkında görüt· Pazar aUnkll eX-lenceler için 

w k-trol etmeleri kararlaıtırılmıı· u ı dl • • harp yapmıya mecburdur. uu m 1 er r. 25 bin bilet 1atıldığı a&ylenmek· 
Çllnkn bu blöf ona pek pa• tır. Bu heyetler paıartell 1ıllnlln• Bu yıl ilk okullara yazılanların tedir. O gOn Adalara hari,.ten 

L elen itibaren faalivete ıeçecek· " "t'alıya mal olabilir. Bir defa tim• ' miktarı iki bini bulmaktadır. en aı 20-30 bin kiti sıtdecektlr. 
•ıye kadar asker! hazırlık için lerdlr. k b d mllfettiılerin toplantııı ge,. vakte Bu kalabalıA"ın aitme1inl ve dön• 
200 T k f Sayım mer ez llroıun a ça· .. 

milyon Or llraıı aar etmı.- lıımak llıere Ucretle alınmıı olan kadar ıtlrmllıtür. mHlnl kolaylaıtırmak için Akay 
tir. istediğini Almadan geri dön· memur Ye daktllolarıa itleri bit· Adi• Ç } idaresi fazla seferler lllve etmfı 
nıek bu masrafların beyhude ya· miıtlr. Bunlar dünden itibaren ıye 8 ışına otellerde tertibat ahnmııhr. Bu 
pıldıiı kanaatini verecek, hem de 1 k glln Bulgar ve Yunan heyetleri 
Musolinlnln prestijini sıfıra indi· lıtihkak ettikleri paraları a ara Saatleri geleceklerdir. 
recektir. balyaya sulhan lıtedik· lılerlnden çekilmeye baılamıılardır. 10000 G •• 
lerfni vermek mUmkUn detildlr. Atatürk KöprUsö Mnddelumuml Hikmet me- oçmen 
Onun için Musolini harp yapma• Atatllrk köprllıll mllnakaıaaı· morların muayyen ıaatlerde iıle- D h G ı· 
ia mecburdur. Cenevrede c:ere· na girmek lıtiyenler tarafından rine gelip aelmediklerinl kontrol 8 8 8 ıyor 
Jan eden bUtUn müzakereler, IB• yerilen ehliyet vesikaları Bayın• etmek için nöbetçi mllddelumumt• Trakyada göçmen yerleıtirll-
dece Muıolinlye vakit kazandır· dırbk Bakanlığı Köprlller mUdUrll lerini memur etmiıtlr. Nöbetçi meai iıi önemli bir safhaya glr-
lbaktan baıka bir netice verml· ile belediye müdür ve mOhendl.. MUddelumumtlerl her sıUn çalııma mfıtlr. Kıt gelmeden ev•el yapılan 
)ecektlr. · lerlnden mOteıekkll bir komiayon sıöçmen evJerinin bltlrilmHl icap 

lf tarafından gözden geçlrllmft ve ıaatl baılar başlamaı bUtUn mab· ettiği için çalıımalar hızlanmııtır. 
y; l l i l • bir kıımı reddedllmiıtlr. Ehliyet• kemeleri •• daireleri teftiı Ye Göçmenler için yapılan eYler kı•· 

an ış s m er nameleri reddedilen grupların memurların yerlerinde olup olmaJ men taı bedenli, kıımen kerpiç Ye 
Yeni ıoyadı takan birçokları· ılmdiye kadar yaptıkları köprüler dıklarını tHbit ederek birer ra• kıımen de ahıaptır. En kDçDk ey 

1110 ad Hçmede yaptıkları hata• de beğenllmemlıtir. Maamaflh porla Mllddelumumlliğe bildir- iki, en bUylik eY beı odalıdır, her 
lar mazur sıörOlebillr, fakat mil· bu komisyonun Yerdiği karar ıon mektedirler. Dün aaat ( 13,5) ta ••in dıııoda ıondurma Yardır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Yılan 

llikô.gesi 

r-------- Ek ·Ta 
Eıkiden, bir adamı methet· 

mek, onu halim, selim, akıllı, 

uslu göstermek için: 
- Etliye, ıUtlliye karıımaı .• 

Suya, sabuna dokunmaz.. Kendi 
h alindedir l 

Derlerdi. 
BugUn, bunu 

ıekline koyup da, 
çocuğuna soracak 
bile almadan: 

- Belediye! 

bir bllmece 
bir llkmektep 
ol1anıı, 11olok 

Diye bağırır. Halkın nazarın· 

da, Belediye böyle bir şHhret 
kazanmıştır! 

Para ilo yapılm&11 mllmkOn, 
)'etevekkefU alelmanıar olan i.
lerl bir yana bırakalım. Fakat 
halkın ııhhatini ilgillyea ve be
davadan urub eksik, ufacık bir 
himmetle baıarılabUecek lılerln 
ihmaline akıl ermiyor. Otomobil· 
lerln hangi ıaatlerde dlldllk öt• 
tUreblleceklerinl lncel•mek Oıere 
Avrupaya uzman göndermektense 
çocuklara ve haıtalara temiz sllt 
içlrmenlo çarelerini araıtıraa be· 
lediyemlı, ıebirlil~rden daha çok 
dua alır. 

Sut gibi ak bir neınenin, la-
tanbulun yüz kara11 olacatı ld· 
mln aklına gelirdi? Halbuki, maal
Hef bunun b6yle oldujıınu, la
tanbul belediyeal, kındl mecmua• 
aında, ve biz gazete muharrirleri• 
nln hiçbir vakit ceıaret edemlye
ceğimiz bir tarzda, lkran mil• 
eyyedle ikrar etmektedir. 

Bu, böyle olduktan ıonra, 
artık bizlere bir diyecek kalmıyor. 

Arkadaılardaa, bot ıöı ı6y• 
ler biri Yardır. Geçealerde, evi• 
nin karıısındaki terkoa çeımeılnl 
gtiıterip: 

- Bizim aOtİılnel dedL 
Yine bir baıka11 da, birine 

haram etmek lsted.itl herhangi 
blrt•Y için: 

- Gözüne, dizin• dursun 1 
Tabiri yerine; ıunu bulmuı: 
- lstanbulun ak ılltO gibi 

belli olsun!. diyor. 
Bunlar itin alay tarafı.. Feci 

tarafı iae, otomobil kornelırlnl 
yaıak eden, ÜıkUdar lıkelesln· 
den geçerek, Adalar lıkeleılne 
geçmeyi meneyleyen lıtanbul 
belediyesinin bir ıOt meHlHini, 
yıllardanberl 1oluna koyamadı· 
tıdır l 

Eski Türk Eserleri 
Müzesi 

•ıaeselere yeni ad takarken dik· karar değildir. Komiıyon vali· bOtlln mahkemeler ve icralar tef· HelA evlerden ayrıdır. Samanlıklar 
katli ve ihtiyatlı olmak gerektir. nln baıkanbğmda toplanıp son tlı edllmlı, ( 25) kadar memurun eylerin yanında değildir. Ahır ve Müzede 800 Kadar Kıy· 

DarUllcezeye DUtkUnler kararını verecektir, Kararın bu muayyen aaatte lılerl baıında samanlıklar billhara bqka yere metli Hah Var 
Yurdu, hapiıhaneye Ceza Evi ayın on yedisinde alAkadarlara bulunmadıkları görUlmUıtUr. Bun• yerleıen göçmenin kendiıl tara· Eıkl Ttırk •e lalim enrlerl 
adları verlldf. behemehal tebliğ edllmlt bulun• lar hakkında ceıalar tatbik fından 1apı!acaktır. Bugünlerde 

Bu iki ad da, değiıtlrllmek ma11 ıarttır. edilecektir. Romanyadan 10 bin göçmen gel- mUzesi direktör Yeldlllğlne mu-
l&zımdır. ÇDnkD DarDlaceze 1 d A ki d B t ............................................................. meılne intfıar edilmektedir. a•ln Abdlllkadir ıetlrllmiı· B ga os Çl arm a a an rllmiıtlr. MOddeiumumtllk de lldl.ıc.I... ö 
dUıkUnler yurdu detlldir, dUıkUa dosyayı Sultanabmet ikinci ıulh Azhk Okullarmm Kadrosu tir. Haber Yer .... e 1 re 
Türkçede baıka manaya gelir. Motör Davası ceza hakimliğine Yermlıtir. Mah· Hazırlandı KUltlir Bakanlıtı burara ıimdllik 
Hayatının bUtUn kunetlni bu Geçenlerde Menin Yapuru kem• bir ehlivukuf tayin ederek Ecnebi ve azlık okullarının kimseyi tayin etmlyecektir. Avru-
temiyete vermit bir adamın po- Bigadoı açıklarmda 3 kardeıler badiH yerlnde tetkikat yaptıracak öğretmen kadroıu GUltDr direk• padan bir mUtehassıı ıetlrtllmesl 
lası çıktıktan sonra iltica ettiti motörUne çarparak batırmıı ve ve batanın Yapur ıtlYarlıinde mi, törlllğllnce hazırlanmııtır. Münhal ve bu mU:ıenin de Topkapı 1&rayı 
tere dütkllnler yurdu demek •e motörftn bir tayfası da boA'ulmuı· yokaa moUSr kaptanında mı olan yerlere, kapanan mekteplerin mOıesine nakledilmesi de dUtll· 

u adamlara dütkUn damgHı tu. DUn bu kazaya ait tahkikat olduğunu tesbit ettirdikten ıonra mualllmlerlnden, muallim mektebi nUlmektedir. Bu mUHde en zen· 
•urmak gUnabtır. Doıyası mUddeiumumiliae aönd.. ıuçluyu bulacaktır. mezunu olanlar tayin edilmektedirler. ı k ll k · h 1 k llekıl onu 

Hapishaneye ceza evi demek -=========~=·~~·=============~=================;:: 1 n ° e ııyon 
8 1 0 

Y • de, cezanın intikam ifade ettiği i- dur. Burada (800) kadar kıymetli 
devirden kalma bir zihniyetin 

1 İSTER ı NAN ı STER ı NAN M A .f '"'1 hah vardır. Kitaplar, kumaılar ve 
lbahsullldUr. Hapishane, ceza evi 1 tarihi elbiseler Topkapı 1&rayıo• 
~lmaktan çoktan çıkmııtır. Burası, dan daha zengin değildir. Bunla• 
~atta yeni ceza kanununa göre, Nikeardan lllutelere gelen bir mektupta, ıehrla ihtt· kadar bakımıııdır. rın bu müzeye kaldırılması ve 
uir JSlflh evidir. Suçlu buraya Jaolan yazılırken deniliyor ki: Erbaa· Niksar ıoeeıi, ylirünmtyecek kadar boıuktur,,, birleıtirilmeai daha muvafık ola• 
Ceıa görmek için değil, ıılah "Nikaarda doktor n eczane yoktur. Nikearda ditçi Bu haberi okuyan bir arkadaı ilhe etti; cağı kanaati hAkimdir. BugOnkll 
•dilmek U:ıere sokulur. yoktur. "Geçen Hn• oenup ıelıirlerinden birine gitmiıtim. müzenin yeri uzak olduğu için 

iki zihniyet arasında bir aaırbk Nikearda yollar ve aokaklar, gözden kaçmıyacak Doktor yoktu •. ., ıeyyahlar da buraya gidememek· 
fark vardır. l tedirler. Şu günlerde Bakanlığın 

Yeni ad takarken dlkkatll l STER J N A N STER 1 N AN M A 1 bu mUzo hakkında 7enl bir karar 
.ı. 1.,1• wereceği söylenmektedir. 



4 Sayfa SON POSTA 

!U! Kt~ El{RDE I M . R A 
!;,QRDUK11 Rltl.IZ r1...-..--...ıııiılıiılllııl ....... iııııımılimıl--.. ....... ____ _. 
Sevda 
Davacıları 
Mahkemede 

- istidaları ayrı aırı mı ve
relim, yoksa bir iatidaya be imiz 
de imzalarımızı mı atalım? 

- Vallahi bilmem .• Vakıa 

beıimiz de bir kişiden daYncıyız 
amma.. a~kata danışalım. 

On oeklzle yirmi eraıında beş 
gençtiler. Beşi de gUrbüz, aport· 
men, canlı ve heyecanlı idiler. 

Yanlar .na sokularak kendimi 
tanıttım veı 

- Ben mahkeme lıJerJnden 
anlarım, dedim; söyleyiniz da· 
Yaoızı .• 

Boıi bl rden: 

- Sormaf dediler, sormı .. Ôylı 
bir atladık, öylo oldabldık kil. 

Ve anlatblar. Bu bot ıencfn 
baıından geçen macerayı ben 
alı• kendi ağzımdan anlatayım: 

Bu beı genç bir glln hep bir 
arada iken kendi yaşlarında bir 
sıınç kıza raat geliyorlar. 

Kız, peri masallarında anJa
tılan dilberler kadar gllzıl 1. Beş 
gencin beti de bir anda ıimşekle 
vurolmuı gibi baıları dönerek 
genç kıza bağlanıyorlar. 

Ve o gUn hep birlikte genç 
kızı evine kadar götürdükten 
ıonra blribirlerindcn ayrılarak 
baılıyorlar, kendi heıaplarına 
faaliyete.. Biriblrlerfoden gizil 
&)'rı ayrı genç kıza hepsi baıvu• 
ruyorlar. Betinin de dileği bir ı 
Genç kızla evlenmek 1. 

Kız ..bu dileklerin eYYelA hiç 
birini reddetmiyor ve hepalae 
muayyea bir rU• ve muayyen bir 
JCf Yadedenk. 

- Bekleyiniz! diyor. 

Nihayet beklenilen gftn gell· 
yor. Gençlerin her bfrf ylnı 

blriblrlerlnden ildi olarak al· 
ylnlp, ıllılenlp, randeTu ye• 
rlne damlayorlar. Fakat hayreti. 
Sanki hopıl de biribirlerlnl iÖ
zotleyoriarmıı gibi beş arkaı da 
ayni yerde ve ayni aaalte blrloş• 
mezler mi 1. Çok geçmeden 
kllçUk bir çocuk yanlarma 
gelerek hepıine ufak · birer 
pusula dağıtıyor. Açıp ba-
kıyorla; beı pusulada da aynı 
yazı: " Kumetlnlzl baıka yerde 
arayınız!" 

Iıte bu hal bıt arkadaıın 
onurlarına dokunuyor. Şimdi genç 
kızı hllelrlrhk •nçlle mahkemeye 
nrmek lati;iorlu. Fakat ba kın• 
diieriDi ba ltt• nsgeçirt.thn. 
ÇilnkU kaballat g~ lmda ~ 
gençlerde. •• 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ren DAetçl •cu.ae)er fUll

laıdar ı 

Kllçtıkpazaı (Y orgi) Alemdar (Epef), 
:Beyası' (O.mil), Şebudobatı (Ham
di), Fener (lluıamettin), Abaray 
(S!rım), KaragümrllJı: (M. Fual}, 
Şehremlni (Nazım), Samatya (Ero
filoı), llaa.lcöy (Halk), Kasımpaşa 

(Merkez), Dakırklly (Merkez), Be
~iktaş (Nail), Kadıköy (Sotraki Te 

Üçler), Sarıyer (Aaaf), Büyükada 
(Mehmet), IleybeJi (Tannş), Üakil
dnr (İttihat), Eminönü (Agop Minaa
yan), Ş ıli (Halk), Beyoğlu (Taksim, 
Devoğfo), Oıılrıtn (MişPI Sofrnnyadiı). 

Adıy8manda Sağlık, Bayındırlık Ve 
ültür işleri 
Hızlanıyor 
Adıyaman, (Özel) - Adıy • 

man Toroı dağlarının denize doğ· 
ru uzanan eteklerinde kurulmuı 

e ki ve tarihi ıadarıml%dan biri
dir. Kasaba Eklr ve Ziyaret •u· 
ları ile çevrclenmfttir. 

Adıyamanda 11 bin nUfuı ba· 
rınmakta, kazanın mlUhakatlle 
beraber bUtUn nfifuıu 50 bini 
aımaktadır. Ka1abada 2500 bina 
Yardır. Adıyamaodan her yıl 1a• 
rım milyon kilo tlltnn ihraç edil· 
mektedir. 

Malatya Ye clYarinın zahire 
ihtiyacının buyuk bir kıamı111 
Adıyaman temin etmektedir. 

Kasabaya beı kilometre meaa
fede Berun köyOade eski eserlere 
rastlanmaktadır. Bunlar içinde 
garip yanlarla yazılmJf IAvhalar 
da bulunmaktadır. Adıyamanın 
iki bin yıl evvel ya§adığı bulu· 
nan eser:erle tesblt edilmlıtir. 

Adıyaman eaki devirlerde 
çok mühmel bırakılmıı, yol
suz, mektepsiz, ausuduk ve ba· 
kımıızlık yil:dtnden en geri bir 
memleket belini almııtı. Tra
hom alıp yUrUmilştO. Cumhuriyet 
devrinde blltun bu&ılar ortadan 
kvJdmlmış, . trahom mUcadolesJ, 
mektep açdmıı, yollar yapılmıı 
kasaba bay1ndırlaıtırlmaya baı· 
lamlmıştır. 

Şimdi de kasabada kanali
zasyon te1iıatı }&pılmaktadır. 

Kaaabada yalnız bir llk okul 
vardır. Şimdi bir yenisi yapı· 
lacaktır. Evvelce baılanmıı ve 
yanm lcalmıı olan yeaJ bliyUk 
okul bf nuınm tamamlanmuı mil• 
naka1aya konulmuıbır. 

Kayseride Yeni 

Adıyaman Trahorn hastan sinin bahçeden görUnD•U 

Üniversiteliler inceleme Gezisinde 

Oniversltelller lzmlıin AtatUrk heykell önUnde 
Izmlr, (Ôzel) - Orta Anado- ferdir. YUkaek tahall mUeaseıesl 

loda bir inceleme ıezbine çıkan gençlerinin Tilrk köylUslle temaa 
u TUrk Talebe Birliği,, geçleri UlkUsUne dayanan bu incelemeler 
hmlrln kurtulof bayramnıda bu· lımfrde ilgi Uo karşdanmııtır. 
lunmak Uzere l.mıire gelmiılerdir. 
Geçenlerde C. H. parU.I tarafın
dan pblr gazinoıunda bir öğle 
şöl nl erllm.if ve ha bihall r 
yapılmıttır. 

Antep Fıstığı 

Üzerinde 
Onkeniteliler K011yaya ha- Jncelemeler 

reket etmişlerdir. Adana, KayaerJ, 
Samaun Ye Ankara köylerinde 
locelemelulne deYam edecek· 

Sinema Binası 

Gaziantep (Öal) - Taram 
EnıtitOiıU prof eslSrlerlnden Vayı· 
ber~, beraberinde bağcılık uı
manı (mlltebauıa) Muıtaf a olduğu 
halde buraya ıelmiı ve fııhkçı· 
hğımız Uzorinde esaıli iaceleme
lerde bulunmuftur. Muıtafa da 
maruf olan llzümlerimlz hakkında 
tetkikat yapmı9tır. 

Kayseri (Chel) - Yeni yapdan ıehlr dnemaaı çok güzel ofmuı, 
babçui de aynca btr oturma Ye dinlenme yeri halme konulmuftur. 
sinema faarlyete ı•çmlştir. Belediye, yasa§'a ra§ınen peçe Ye çartaf 
kollaaanlara raatgeHnlrse 25 lira ceza alınacağını deHilfar vasıtame 

IJlo ettirmektedir. 

Niğdeye giden mlltehauıa, 

Antep fıetığınm pek deierll bir 
UrOn olduğuna Ye Bakanbf a yap
tığı anergeler tutuldutu takdirde 
bugllnkll randmamn bir kat daha 
artacağı, iki yılda bir mahıul 
alınmasının önüne geçllıceğini Ye 
lbracabn artacaj'ını aöylemfıtlr. 
Vaysbera'in bu tavsiyeleri ara
sında Gaziantepte bir örnek 
fıatık bahçeli açılmaıı da vardır. 

Somada Tutan Mahsuıo Çok iyi 
Soma (Özel) - Ttıtun nrnnu 

tamamen toplanmıı Ye denk ya
pılmıya başlanalmıthr. Ba yal ku
rakhk ylizfindeo ttltUa azdır. 
Fakat çok nefistir. Piyasanın 
EylUlUn son haftaaında açılması 
muhtemeldir. 

Bursa Öğretmen
leri Balıkesirde 

Balikem (Özel) - ı 10 ldt'lik 
bir öjretmen kafilesi Eartıadan 

ıebrimize gelmlf •• bir ıece 
Necatiboy öğretmen okulunda 
konuk o'duktan aonra hmire 
geçmiflerdir. 

Sivas Kızılay Başkanhgı 
Sivas, (Özol) - Kızıiay cemi

yeti başkanı doktor Nüzhet An· 
karaya atanmıı, bot kalan baş• 
kanhğa doktor lbrahim ıeçilmiıtır. 

Sivasta Banyo 
Sivas, (Özel) - Soğuk kap• 

lacada bu yıl } eni b"r kaynak 
daha meydana çıkmıştır. Bu 
kanağın ıuyu diğerlerinden daha 

Erbaa da Faziletli 
Bir Baba 

Erbaa (Özel) - Borada Bekir 
adlı bet çocuk sahibi, c"dden 
fazi et:i bir baba vardır. Bekir, 
f ak:r bir adamdır. Buna rağmın 
bütün varını yoğunu, çocuklarım 
okutmıya sarfetmi4tir. Evini, tar• 
lasını, çiftini ve çubuğunu bu 
uğurda satmış, fakat amacına da 
varmııtJr. Oilunun biri müddei· 
umumidir. Diier oğulları da 
lstaobulda yUkıek tahs:llerine 
devam etmektedir. 

Bu faziletli baba bütUn çocuk 
sahiplerine örnek olmalıdır. 

·- •• ~ aır.;ı ..... -·~ ·-··· • • ·- --·-- •• 

sıcaktır. Gelecek yıl bııra11 da 
banyo haline kcnu]acaktır. 

Balıkesirde Ehli Hayvan Sergiıi 
Balıkeair (Özel) - lkJ glln 

allren bir ehli hayYan •erg:ıi açıl· 
mıı buna 100 hayvan girmiıttr. 
At Ye ııjırlara ait olmak Ozere 
sergi iki kııımdır. Serride kaza· 
nacak hayvanlara cem'an 1500 
lira dağılacaktır. 

Erbaada Yeni Kanara 
Erbaa ( Özel ) - Belediye 

Kelkit ırmağı yanında büyllk ve 
modern bir kanara }'aphrmıya 
baı!aJJµthr. · inşaat yakında bite· 
cektir. 

Okugucularımııı 
Sorularına 
Cevapların~ 

" Üç HDe evvel kocam '5Jda. 2' 
yaı ıodayun. Kocamdan kaları "vde iki 
oda dibelttim. Buraya Üninr1lte 
talebelorlndeo iki genel pan•iyon9' 
aldım. iyi fena geçinip gldiyoruat. 
Fakd bu gençlerden blrJne gönlüml 
kaptırdım. Şimdi mt!ktepler eçılmak 

Gzere. O da tatilinden dönüp gelece~ 
Bu defa bu HYglmin beni teh!ıkeyt 
ıötUreceklndeo korkuyorum. 

Bu genç, çocuk gibi bir ıey. Be• 
ona aiabetle }'&flıyun. Evleomenalıl 

imk&n aörmtlyorum. Ne yapayım? , 
Lemaa 

Bu aeoe o genci evi o ize kabul 
etmızaenlz mnnasenetlnlz kendf4. 
Ujlnden ko.Wverlr. .. 

• Yeal •fıanlıyım. Ailem mltea~ 
ııp, nlıanlımla 1alnız bir ,.,. ritm .. 
m• mGaaade etmiyorlar. EYde bllf 
baıbaıa kalmamız mGmktn olmuyor, 
bir fty konuıamıyor, latlkbalimtS 
hakkında ba1al bile yapamıyoru. 
aUtmln bu hareketi dotru m•duri 

Pır ayı 

Belki blru geri bir harekettlt 
amma, niıanlınazı iyi tanıymcayı 
kadar bu suretle hareket daha 
dotrudur, bir müddet böyle gidtfı 
nlıanlınız hakkında fikir aahlbl 
olureunuz. Kendlaine itimat edil .. 
bilir bir genç olduğu anlaııldıktaa 
ıonra ailenizde dzl yalnız hıra~ 
makta mahzur ıörmezler. 

lf. 
Akearayda "Sen de Şavn imsah 

okuyucuya: 
AllenW niçin kendi işinize bı 

kadar karı1brıyor1unuz Siz eyı.. 
necekainiz. Alacağınız kızla h• 
yatınızı siz birleıtlrec•kslnlz. O 
halde bu kızı aoçmekte eo ziyade 
halC sahibi olan slzıinJz. AilenlS 
razı olmayabilir. Siz kanunen 1"' 
&ım olan ıartlar1 halzaenfz, nlklla 
memurluğuna gider evlenin .. 
nlL Amma, evinizden heoUz k~ 
tuJamamıtaanız, bıoll.ı fıtfkllliniıl 
kaıanamıııanız, o •akit onlanll 
ıözOnD dinlemığe mıcbursunoz. 

Bu iki yoldan baıka çıkar yol 
glSrmllycrum. 

TEYZE 
r----------------------, 
Bir Doktorun 
Günlük Cuma 

Notlarından (*) 

içki Delisi - Dipsomanl 
MHlek sahibi, genç bir ıııat mua7e
neye geldi, içki içmekten duydutu 
11tırabı anlattı. Kendini içmekten 
menedemeditini, içmedi fi z mao 
çıldıracağıaı zıuınettitlnl, lçt'kten 
aonra da daima tee11Clr daydutu•o 
ye bu itl bir daha yapmak l•teme• 
dltlnl aalatıyor, bundan kurtulma 
çarea1nl aoruyordu. Bir içki del:liti 
baılangıcında ohn bu haltı: 
1 - lnt bir ( Noropandi ) ainlr 
AHtaa~ydı. 

2 - Muhiti kendiainl bu surette 
hazırlanıııtt. 

3 - Aile yuvaaı Ye ıeçiml de 
bozuktu. 
4 - Mide v• baraakları da içki 
yllzOnden lyi tılemiyordu. 
TedaYİ altına aldını. 

Soğuk b11nyolar yaptırdım. içki 
ahyhtarı iyi bir nrkadaıla bir yayla 
aeytthntl yapmaa Dl tavıiye ettim. 
Rol Ye temiz hrn iyi bir cırkadat 
ve hekim taniy•lerl, kuyvetli gıda 
ye istirahat, bastay.1 aDkQn yerdi, 

iliçı J. iyil .. ,t:. -
t•) 8J notlart lu.11 p ııaklayrnıı, yahul 

bir a bUme yapıfhrıp kollek•l7oıı yapJ• 
DiL Sıkıntı ıı:ao1an111ızda uu notl ır bit 
don tor ilbl imdadınıza ydi9abll r. 

____ ..... 



·BABICI TELGRAFLAR va 
IBIU e;[J~ 

imtihan 
Edilen 
Dilenciler 

• 

Sofyada çıkan .. Zora,, gaz .. 

H _k ~ t t teainln yazdığına 
u ume a· V 'd g6re, arı••• a 
afından I•· hükômet tarafıa-
nınmış 6lr daa tımamakta 
dilenci er olan OU..cileı 

m igstl Cemiyeti bugllD-
lerde ıu kararı alm~ıtır: 

Bundan aonra dilenecek o!an
lann, bu cemiyet• girmeleri ve 
nazart, amel1 olarak iki latlhan 
da \'ermeleri tizımdır. NazaTI 
imtihanda, zabıtanın dildeceklere 
alt tallmatname1l, ihtar •• emir
leri ıorulacaktır. Ameli imtihan
da d~ namzedin ıehlr pllnmı 
rant mıntakalara, mahallelere 
ayrılııım bllmeal ıartbr. B6ylelikle 
camiyeUil azaları olan iki dll•n· 
dalo aym 7wde dileomelerindeA 
kaçınılmakta lmlf. Dilncller c .. 
mlyetine bağla olan bir dilellcl 
lıep ayna tinde bir kltlden iki 
defa eadaka laterkea ınrtıldtlil 
takdirde hem cemiyetten çıkarı
lacak ve hem de cezalandmla· 
cakbr. 

~ 

E) tntnn dokuzuncu glnft 
Franaadan 615 ktlrek mah· 

Zindan lcil- k6manu taııyaa 
ii1c 

1 1 
bir haplılaane Ya-

' i• m 11• puru ayn)arak 
ba,Iadı "Glyan,, .Omilre 

, .. ıne gidecekti, ihtimal şimdi 
roldadır Ye ihtimal ba hapitlıaa• 
npurıı o lıtlkameth IOll eeferlal 
J&pmaktadır. Zira Fran111 gaıe• 
telerinin yazdıklanna göre (Gil-
1an) tlndanlan tam ............ 
ve artık Franaadan 11Sderil• 
mahkumları almayacak hale ıel-

•lttir. 

. Blalklet Febrlk•8111cl8 
Patlam• 

HanowH, 12 (A. A., - 8lflef.W. 
••ki bir blılklet fabrlka11ada btr 
patlama olmuf, 18 kiti laaflf rara• 
lanmıtbr. 

22 

Son l'elen teX...aflaN., Jo1illa Is.. 
blnt1lnia kara. denla H bllhaHi 
han kuYvetlerlnin takYiJeslne kaHr 
verditl bll6il•ekte41r. larllter• ._ 
nb kunatlerial modernlettirmekle 
beraber yeni H "ri u,aldar 7aptır-

Yunanistanda : 

Kondilis Kabine· 
den Çıkarılacakmış 
Çaldariı Kabinesinde o .. 

ğiıikHk Yapılacak 
Atlna, 12 ( A.A) - Guet•ler, 

yalaaııla kabinede bir tletlflldlk ola· 
...... " h0k6•etia, bu auretle 
kraWaa tarafa cim çok .. ,ı.c1 .. 
eeflel 1azırorlar. Ba.zalarma •l>re ba 
detltildik, Panırotakoı laldiaeainden 
ıonra GeDeral Ko1adW.'I kabiııed• 
uzaklaıbrmaJc amacını gidecektir. 

SaylaY1n El Keslldl 
Atlna, 12 ( AA ) - Kardeıl Ge· 

neral Panayotıalr.oı'ua Hbep olchığu 
hldlH H•Hında yaratanmıı otan 
Nyla Y Panaıotak• .. u bir eli ke1ll
mlıtır. 

Atlna, 11 ( A.A ) - Uhual Kurul• 
ta1 Baıkanı Voaiki.ı, ıaJIH Panayo. 
takoı'ua 1amenmannı lntaç eden 
hldlHnfn TftHJ• havaleıılnl iıtemlt· 
tir. Şl•dilcl halde b• it. .U.l tüaeala 
elladecllr. 

Cumur a ............ Etmlr•cek 
Atlaa, 12 ( Ôztl) - Cumu Baı· 

kanlıfı ıarayından gazetelere nrileıa 
bir t.blitde Bqkaa Zayhaiala, Hjl• 
ltl lfin blr udafllaa rolu btaluaacajım 
lmlt ve temeaal etmekte oldufu 
cihetle makamındaa iadfa etmemekte 
o1d•tu bddtrmlıttr. 

C8tnharlpt içi• Sanf 
Hlrıtyetperw• parti Uchıl SefaHı 

blltla cllmla11rl7etclleria Y11aanlahaua 

Efl•bl 
T•frlb 

ARABiNiN 
No: 87 18 I 9 I 81 BiZi . -- -·. ·-----··· •.. 

lnanmayacafım.. Artık aldan· 
mayacatun. Çlnktl haanclağanı 
kaybetmek blltftn aaadet llmlt
terlni ılSkilp g6ttırftyor. inanmak 
aldanmak demek. 

Bu glln!erde çok okuyorum. 
Kitap, etrııhndakilere karıı 

lmltsiz kaldığı zamanlu imana 
arkada11 oluyor. 

Ev ıahlbl FransızıD l11rakbtı 
kUtılphane bana göre çok zengin. 
Bu gftıel bahar gUalerl JlrlyDr 
'ten sonraki uatlerlml bahçede 
pçlriyorum. Blltttn bu yqil renk
ler ruhuma dk6net Yeriyor. 

Dağ otelin!n baf dlSndDrllctl 
lıayah, g8ı kamaıtıncı aydınbj'a 

•• raıe, heyecan verici içkilerin
den •onra bu ıUkünet bana dU· 
ılnmek fıraatım veriyor.· 

Dinleniyorum. 
Her ıeçen gGn flZJolojlk 

bir hareketle vllcudllmD detlftir
dlil gibi dUılncelermi de iatikamet
lerlnl değlıttrlyorlar. Sinlrlerlmde, 
tuurumda baaa kendimi dinleten 
Ye kendimi bulduran bir ıeriliı 
•e uyauıı tar. 

* Nev1orktu lklncl mektup po.-

ta merkezine l'elcll. Aldım. Bu 
benim yazımın eeyabı. 

Ona ae 1azdat•au defterim• 
kaydıtsnemlılm. Şimdi farkında 
oldum. Bu o yazıma ehemmiyet 
termedfğlm için mL Hayır. Ona 
YerdiA'im cevabın defterime ıeç• 
meyecek kadar ktlçllk olduğu 
için, onun benden beklıdiğl uzun 
mektubun cevabı Oç kelime idi: 

" Haatayım, eıleadlm. GW· 
ıe•ea ... 

Şimdi oaua ce•abau okuyorum: 
Nevyork, 18/2119 ... 

S.ftJ' B•teJ. 
GDlseveL 
Yıldırı• ıllr'atDe gelen hl· 

dinler nihayet Okyanuıtan ara
mıza getirdi. Fakat d6rt beı gftn 
dren koca AtlanUk aramızdaki 
mesafe7i Oç kelimelik mektubu· 
nun mana11 kadar uzakla,tırmit 
deiUdir. 

Fakat hemm iliwe edeyim ki 
m11afelerba 61çleB ilence her iki 
manada ela bt&e rlr• değildir. 
Senin baııaa konan nlklh tacı 
ile benim ıerlde bıraktatım ••· 
si• denizin azp dalsalan dat 
oteltaln .... •at Ademle Hanaıını 

.utu•. 
Re1imde •örGlen u~aa Ioılllıltrin 

•n ıon yapt ırdıkları bir deniz uçağı· 
dır •• tamamen madenidir. Atırlıtı 
8 ton olan bu ıllel cı..m aça!& 1&att. 
(250) kilometre .nratte uçmaktadu. 

Mekslkod~: 

Parlamentoda 100 
El Silah Atıldı 

Bir Saylav Öldü iki Aftr 
Yarah Var 

IMkllkG, 12 ~) - PaıMmeato 
da 100 al kadar ıilAh atılm ıım. Sa~· 
lavlardan iki kiti ajır 7ua&.ımıı H 

Martıda V aladea aclmdakl aa7Jay 
da CSJmlftBr. 

Bu litdtıe, it nlnmnameaha d'9 
tlftb'Hme8i1ll gthh1a 7asa tulatı s3rG· 
ııt•'kn o1m11)tur. 

G&lfmeln blnı •oua k•TPJa 
dhmtlştlr. 

Metmko, 12 {"-A.' - Dttn nJtn· 
in araıında pkaa kup, adeta bir 
nralıuebe hallnt a1mııtır. LTpya 
dhl'leytc\ler de kvıtlll'llanhr. 'PoHı, 

pHlimento blnHııu kuıatmtfbr, 1elatr• 
• ...... ..... lae,. .. .-.... 
......... ·--···················-··················-·····-1•.1 ... .ı&k .a.ılWatla - .aecip iMi' 
savıı olan cil•burlf•tin muhafazaaı 
aaw .. ıaa Mtl•J" ...-..r olduklarını 
elylemlıtlr. 

A8 .... Aalcer Ara•ında 
itaatsizlik 

Atiaa, 12 (Ôzeij - HOki'baet taraf· 
tan Katimerlal aazetHI Atlna •ara'9 
UA• aabtlerlllha HaW,et iÇlll .. 
ltuluadat• ~• .,...._. Jt.ut kaı... 
dıfını yazı1or. 

Geneloy Sl7 Tetrlnde Yapllacak 
Atlaa, 12 ( A. A. t - Kıalhk ıcın 

rapda .. k a•al•J8• tarlW 17 IUd•l'ia 
olarak ta.Wt etU&..lıtll'. 

btrCWrln... •yıraeek mfttte 
ct.tUlwdlr. imanım 1'aclar. 

v • ........ bnntim ,..... 
biti .. tlenn ~Deh bynaJttl 
• ••k ""Jlaen .ı.tD, daha ha 
Heybeli 119 Blylkada 111Ulnt1a 
clldem. \8f1ma koJdela• ıa· 
..... &••ııhr. 

M...W.r .. .._._, maddi 
ftllMtalar... Bitin bUBlar lmdut1a 
olwyan gllllllwt zlıtdt-e •unnif. 
taa Aclı dhlmelerclir. 8-a emla 
olmua)'dık ~Caux) da blriblrt
.m bulchatumuz Yaklt ......... 
delil. uj(yetimtzl cllfh9rdlk. 

Karh tepelerdea atılaa Adem
le Hana ltiribiıfaden •Jn yv
lere dftıttıler. Fakat tarihte yeri 
•• hl var ld onlar tekrar btribtP. 
lerlnl bulacaklardır. Glnabımıı 
bafkaıma detil, kendimbedir. 
Sevalmlzle beraber hayatımızı da 
dtııthıecektlk. Gam avlandıkıa 
bunun 11bebl bizi yarınİ •nuttu• 
ran HTglnln yftkıektlğidir. 

Ben Uç bftmelik mektubunun 
ancak bir kelimesine lztlldtim. 
Haıtayam, diyorsun. Sooto ıf bl 
narin mahltıklann ıabrabı derin 
olur. Bana hiçbir ıeydea bahıet• 
me. Y a1nıı sıhhatinden haber 
yer. ôtekl iki k•Ume ile anlattık· 
larını ıormıyacaiım. Oyla iste• 
mişıln lıtadlğio gibi olmuf. Bu• 
nun için elbet bir dütllndDğUn 
t'ardar. Fakat et• seni iyl anla• 

lngllterede: 

işçi Partisi 
Başkanlığı 

Londr•, 12 ( A. A. ) - Newa Cb· 
wonicle ••••tHI, Lanıbury'ni ı, ltçl 
putMI bııkanhjıodan çekilme1lnl 
Brlpton'4a 30 EyUilde toplanacak 
olan İfçi konferan1ından 6Dcıeıl için 
.kutlraaekteclü. 

Bu ıazete, LanıburynlD durumu• 
na Stafford Crippı tarafıadaa da 
onaylanacaj'ını, zira partl•1n ıllel 
.. eri tecluizlu1a tat.bikini kabul eden 
margate makarreratına bunun da 
kaırf' buhanı:Uıt•u 7umaktadtr. 

RomanvadaJ 

Örfi idare Uzetıldı 
BUkreı, 12 {A.A.) - Ôrft Jdarenia 

aiti •1 daha aatr1masuaa karar 
vall•\ftlr. ................. 

Blkne, ıa (Ö.119 - Rowrada 
Karpat dajlar1,91• etalderiauld ıa.. 
nl17e iO ua. derinlijiade kar 7aj• 
mıftır. 

Arnavutlukta : 

23 Kişi idam 
Edilecek 

BeWr•t, 12 (~ - AıaHatlukta 
Twaa ••llbmui,I Fi.ridekl J.quııda 
al&kaları olan 23 kltlyl llllm, 30 uau 
8Jtoceye k•dar hapu n 6 • 7 ldttrl 
de da'lıa hafif lla_pt• cezalarına carp• 
tına,.ttr. Mal.im edilenlerla araltla4a 
:ptk.U Vrlomıl ~e FJo.ra atlelıdadu 
tle ttlr Wıl ......_aktMaı. 

AMerlk•d•J 

Zavallı 
Nedim 1 

H~tla ortad:aa kalkamayan hılO· 
atıı kuapa•ralar.Aan biriniD ( We 
tlt1wi) ol um•tl ..IHetlDi duvarlarda 
okı.ı741ou •ar1p blr ankıizllte ~
pdd.ar. o pjyuJ söıme1• •1ttlm. .,. 
!ediğim bu •uçun cezaıını bili çek1· 
rorunı. Cüııkl 18rdtt1m ı•Jlerclea 
idrakim, lil11im Ye Yicdan1m pal'alan. 
dı. Ne glSrJ tltlml, lft• uteaa utana 
ıazıyorum. Yamalt lakarpİ9 p,.. tt• 
lbra.blm pafa, ıehzade kavuld. ~ 
Nedim, Sulukuie çinıreneler.I 1rlbı 
klrll H •o1uk entarllu altuuia iki 
g8zdel .. lbrahh• pqaaıa •• eorru~· 
knupaa 8'iWl.-ı, ne de yamalı. ı .. 
karpiaiae acıdlm. Kadı•larua aQlüaf 
koatilMrile ela ilıllenmedim. Bunlu 
a)'ft •rrı biru acıa ( facia ) olmakla 
be.ah. NedimlD ıuıkarabtı yanında 
dile uuıacak dejerde ıeyter detlhlt.. 
e~a .... beaim •ibl znkıblik bullranı 
l~inde orada topianaaları çtleden ç1·~ 
karan Nedimlo hali ldL O pl7e1I ya• 
san aat, za••!f Ha••n efeacliyl .. ,. 
btallm 7apmakla tarihl n ille ele .. 
rinl baltalama7a baflll)'ln'ak Nedimi 
'1catl,, etmeye katlw U...Hyor. Gerfl 
blyiik faİrİmid Mtdwt•DJOl't 
kHtirtmlyor, fakat aldlrDyOI'. Çlalda 
tdt, ... ,. ... ., idi.tala ltir ıortan elarall 
ta .. lr edlf•· 
fi.4.Wyatıa ghbeHflal bfJM f&•UI• 
.. Jııoiad• .a.a.cllren saı.mı .... bialm 
pab.beklerlmiz lçlD birer ııeıtw 
olmaa da ne olur Y 

Ben Nedtml, mamlnden tkl yls 
,.ı ıoara aallae lserlnde kat1edea\er\n 
ıu .atar a"'larıu tanık olurken F'ran
ıı:ılarıD meıhur a1d6rl Coqaeh'in 
b\r 11ftıt,..ınt W..la .. ktaa seri 
'katmadım: 

lkiat hlr tiyatroda lll•ff _...... 
Coquella kanl9flerdea ba,t~ al, 
klfltl _. bll.ı,orum, fakat •lardu 
ltlrl bit- ldlyd•• s•c.,.ku Jol ortuuada 
~•ytlk itil' ka,l,ıbalık pir, sokulu. 
lılejll Wr adam, lnittba Frauıı aan'at .. 
kirlaruua, auarlarınıa fUaa taJdltial 
,..P•J ....... K91dea merak edlp ae7H 
d.._ re keJMltaJa de berbat bll' iti• 

Grevcilerle Poliı !':ıtt;a~:::''tt"' _...... ... , .. 
- Efe11dl, eler, Wpli iyi amma 

Çarplctı Kok.leni beceremedin. Mtt1aad• et de 
T oaua taklitlat bu 78P8"•• 

MblaHpolt• • AmerJlm, n (A. A.) Ger'9ktea dt ea ... ditf 07undaa 
- Çe11k hb...._ ,. .. ..- pellelerle bir parça4a1d ro11d J'•par, Lakla 
tpevcüer •a.acia lfir çarpttma oı..t halk befeames, ı8'tk ~- " 6bflr 
Y.e iki kiti almtlftllr. OD bq ktıı de taldltcinia Kokleal daha iyi caDlan-
1aralanaııfbr. 4hr41tı k•cllalae ulatalu. 

Reytftag tl•renbePgte Acaba Medim de Kuacu1am.ttekl 
Toplempr kabrlnd•• kalkıp ıu talGattı aa•ne· 

1."0dra, 11 {A.A.) - R...._ ejn- atade •&lla117dl n blse lttr '"" eku· 
..a. auıı. ~aın itre .... iu Hydı. aeyircDer •oımaaı. diye ııhk 
ıar.. bar Hltler Rapftaa kuruhuw mi çaılar1ardı Y r:ar gtlnl Nurembergde toplıyacak· M. T. Tan 

mıııam o ka11aatteylm ki aaad.. l Ba bir aaad.ttlr. Ciokll bunu da 
tini bu re1m1 baJ1arclan ziyade balemaJup o ç1'eld• hayatua ıDn 
kencD kathlnde Ye hayalnde ara• pçtlkçe cıehe•emhftiğlal tire• 
JIP bulm.a71 tercih et1l1or1ua. Bu betlbalıttar nekadar çoktur. 
noktada beraber flblylı. insanlar ipek bGceji ılbldlrler. 

Etrafımızdaki en yakın intan- Kelehek olmakla kalmazlar. Kurt 
lar çok defa ruban bize en uzak plur, gtlve olur, ı•kilden tekile 
olan laıanlardır. Babamıı, ana· ıüwler. En mu'ut fnıaa )'BfllWI 

mız, kardeılmh en yak·m glrtı- yl\rüyUıOne gör• hayabn tadını 
ıenledmlz buan bize b1r g& alan Ye hayat arkadaflJldan devre 
.,naıından daha uzaktırlar. Ôyte ı&e HYil, heyecan, aık, pfkat 
doatlarımız. ahbaplarımız, arka· ye nihayet hllrmet gllrebllen la• 
daılarımız vardır ki kardeflmlıden undıL Bu hakikati g6rdllkten 
daha sıkı bailarla aDlaımaındar. ıonra flol ı:e•kloria muhakkak 
DUfllnlltOmllz ye duyupmuz on• ıu veya bu tekilde bir bat ile 
farla blrleımlıtlr. A11l yakınlıtı ıımaıkı dOjlmlenmuioln h:ç bir 
onlarda buluruz. K9' kıı kard•1t mana ifade etmediilnl keıfetmek 
erkek kardeı, baba opl yardır kolay ol&&r. 
ki bu 7akıuhj'I ıöıterebllılnler. ETlendik. •• 

Imkloı var mı? Kara koca Buau nlçla haber YerdiiJııl de 
aralarındakt bajlar da zamama billyorum. 
laDkmllne aöre ,prlllp ••vıerler. Sen hayatım temb ve dlıiUn 

Çlçejl burnunda bir çift nlıanb ı&rmek isteyen bir genç ~dınıın. 
il• mDnaaebetlerJ tarihi hatıralarla O eir•tl ha7at Hm korka-
dolu bir çif tlD aralarındaki yelan- tuyordu. Bu ruml baj ıana em-
bk bir olalflllrml? Biltlln antlar, niyet verdL Fakat ihtiyacın olan 
vaitler, heyecanlar ilk ağızda ha· H•ıı'1' de ıetlrdl mi. Buna tbtlmal 
ldkatea ıaa•lmidJr. Fakat yıllar yermem. Tamdığım GDlıevea l~lo 
ın he_yecanlı te•gUerl itlyat haline lt6yl• Oniforaıalı mlnaaıbetln ma-
ı•tlrlr, qıacbnr, yıratw, eıkltir, na1111da 1t:Yai yoktur. Fakat b.-
ılnlrler gevşer. Adale porıur •• na ae Umum vaıd&. 
bunlarla ıberalter «> pliJn NYgl· Epr lll&am YUH bundu lılç 
aia cı. rengi, .. idi d•iltir. Eğer 11p1ae rok dUa çok lwYvetll 
bu Pfte saadet mukaddane HY• olacak bir Ademle Havwa nikl-
ıUerl yav•ı J&Y&f pfkat, hllrm.t •• lmkm rok .tydl? 
IPbl 4laba rumupk-ldll.re '9\'l'Wr. (~•••11 •• ,, 



Değiştirilmedi 
Dnnyııoın en deaıokrntik qıemle· 

keti olan Jniçrede de, bugGnlerde 
demokraal e ıkı bir imtihan geçirdi 
lav içre, parlamentarizmle idare 
edilmeyen yei'iae demokratik mem
lekettir. Onun bu ferdiyetçi Hrbeet 
rejimi harp eonu devrea:nin meydana 
çrnardılt zo:Juklar karı eında, çok 
11lnntılı bir durum yaratmıtlır. Bu 
durumu, iki cereyan kendi heeabına 
latiamar etmek i .. tlyorı 

Muhafaz kirlık, ıosyaliıtlik. 
Yukarıda kaydettiğimiz: gibi harp 

eo:ıu devre11inin çıkardığı finaneal ve 
ekonomik aıkmtılar iç'ndo bocalıyan 
bu demokratik memleket, nihayet 
muhafazakarlık ve ıoeynlizmin bir 
çarpıtma nlnnı o!nıuıtur. Bu zıddiyetin 
bir netice1l olmak Dz:ere de, bugGn· 
lerde mevıuubahı olan Kanunu Eıui• 
yi tadil fikri almıt yürümfiıtür. 

Umumi ArAya en gcnit çaptıı yer 
•eren lniçre Kanuau Eıaaiıl, 181K de 
meydana getirllmlı, 1874 ve 189~ de 
iki defa ehemmiyetli surette, 40 kuıur 
defa da kıemi ıurette tadile utra
mııtır. Binaenaleyh, bu kadar zaman 
içinde bu derece tadil aaren bir 
kanunun, her halde busrUnka ihtiyaç• 
ları karıı !ayamıyacak kadar bir orta• 
çat mahıulil olduğu kobul edilemez:. 

Bu itibar ile lsYiçrenin, Kanunu 
Euıiıiode g irltm eye karar nrdlti 
tadil için bat vuracağı Arlyıumu

mlye mlinhuıran ılyad Hbeplerden 
dotıı'..uıtu. Bundan latifade edecek 
olanlarda ya muhafazaklrlar nya 
ıosyalietlerdi. Blnaenaley~, dtloya?.ıa 
en demokratila memleketı de bugun, 
harp aonu dGoyaaıoın modaaına. ayak 
uydurarak eiyaai rejimini değiıtırmek 
iatlyordu. faviçrelllerin aelim dütO
nOşlerl ve alyual o~gunlukları, bu 
tehlikeH tecrObeyi de :ıararaıa atlata
bildi Ye Kanunu E1&aide yapılma11 
dOtünülen Hatlı det;tiklikler, balkın 
umumi Arbile geriye bırakıldı Ye 
böyle bir varta atlatıldı. - Silreyya .............................................................. 

Çerez Kablllnden 

Daha Bekllyecekmlt 

İngilterenin e.o büyün ozan ( ıair ) 
)erinden biri olan MiUon gtlntin 
birinde gözlerini kaybetmif, büt
bütün görmez olmuıtu. 
Ooatlım, onun bu vasiyette beklr 
n bakımıiı kalma11na kail olmı .. 
yara'k, kendisini evlenmeye teıY.ik 
eiliyorlardı. 

Bunların ıararları kartııında,Miltonı 
- Boşuna uaraşıyonunuz.. . De~ 
Şimdiki kadınlarla hoı ıeçınebıl· 
mek için kör olmak kafi değildir. 
Ben de onun için, hem aağır, hem 
de dilıiz olmayı bekleyeceğim. O 
vallit belki evlenir v~ eD makbul 
ltir koca olurum 1 

Tıflı 

Atinada SaylavlarlDövüştü 
( Baıtarafı 1 incl yilıde ) 

Kondllls Razı Olmıyor 
Atin3, 13 (Özel) - Kondllis· 

Panayotakos hidiseal Uıerine 1 ki 
tarafı da tatmin etmek lçia uğ· 
raşao başbakanın çalışmaaı bir 
aonunç nrememlıt:r. 

Çaldaria General Panayotakoaa 
başka bir ödev verilmesini •• bu 
işin hallini iıtedlğl halde Kondl· 
Ilı kat'iyyen razı olmamııtır. 

Diğer taraftan Pirede buluaao 
General Paoayotakoıuo hemşe· 
rileri Pire tiyatrosunda büyük bir 
gösteri yaptılar. 
Kondlll• Bakanlar toplan· 

tısına Giriyor 
Atina, 13 ( Öıel ) - Ayrışık 

ıazetelere göre Baıbakan; ahali 
partisi 1ayJavlarmın Kondi hin 
kabineden çıkarılma11 hakkındaki 
tekliflerini kabul etmemektedir. 

Çaldariı Kondil:ıi çok kuvvet:ı 
görmekte olduğundan kabineden 
çıkan' maı.na tehlikeli saym1tkta• · 
dır. Bakanlar kuruluna çağmlan 
Ko 1dili11 Baıbakana red cevabı 
vererek toplanhya ielmiyeceğini 

ildi rmlılir. 

----- -- -

SON POSTA 

Fransa ingi tereden 
Ta'vizat isteyor 

ühim 

lngiltere Alman Tehlikesini 
Fransa İtalyayı Yalnız 

Kaldırmaya Razı Olursa 
Ba§ına Bırakacak 

Cenevre, 13 (Özel) - lngll· 
tere ile Fran1a araaında bir el· 
birliği temin edildiği, bu du· 
rum neticeainde b8tUn Ulus· 
lar Kurumunun ltalyayaya kar• 
şı cephe alacağı haberi, bu 
dakikada movaimafz •• mUbal&
ialıdır. Son Taziyet tudur: 

lnglliz murahhaaınıo bütan ar• 
sıulusal itlerde Uluslar kurumu 
ni:zamnameainin tatbikini lıteyen 
nutkundan Fransa hükumeti ken· 
di heaabına bUyUk latlfadeler 
temin edebileceğini düıUnmUı 
ve derhal lngilttre ile yarı resmi 
bir müzakere kap111 açmııtar. 

Sorduiu ıudur : 
lnailt•re Hah•t iti mUnaaebe· 

tile ileri sUrdUğll bu fikri Anupa 
Iılerlnde de aynen mlidafaayl 
taahhüt edecek midir? Yani Al• 
manya cenup hudutlarını dejlt· 
tirmej'e ve A ·ıusturyayı ilhak et· 
mi ye kall111ıraa, yahut ta Ver-
1ay muahede1lnin benlls yerinde 
duran diğer maddelerini değiştir• 
meye teıebbUı ederse lnglltere 
bUtnn dünyayı Almanyanm baıına 
musallat ederek bu teıcbbtlaUn· 

den nzıeçirmeyl Ozerine alır mı?. 
Iniiltere bu ıualı mUıbet cı· 

vap Yerdiği takdirde Franıa ln
ıllterenln 1afına geçmeyi menfa• 
atine daha uygun bularak Itaı.; 
yayı derhal yalnız batına bırakacak 
ve kUçllk devletleri de yanında 

allrllldeyerek Uluılar Kurumunun 
. ltalya aleyhinde tek cephe olarak 
karar vermesini temin edecektir. 
G6rlllllyor ki meHle bUıbUtUn 

baıka ıafhaya Kfrmlıtlr. 
Betler Komlte•lnde 
Cenevre, 13 (Ôıel) - Beıler 

komiteıl Franıa ile logiltere ara• 
aıoda bailıyan huıuıt müzakerenin 
neticelenme1inl bekliyerek ltalya 
aleyhinde zecri tedbir ittihazını 
tavaly• eden raporunu konseye 
vermeyi talik n zeyablrl muha· 
faza için yeni bir formül etra• 
fınrla tetkikat yapmıya hukuk• 
çulardan mürekkep olan tali ko
misyonu memur etmltllr. 

BugUn Anlatılacak 
Cenevre, 13 (Ôzel) - Fran· 

ıız delegeıl La•al uluılar kuru· 
munda söyliyeceğl nutuk için 
logiliz murahhası ile yapbğı mUza• 
kerenin ıonunu beklemektedir. 
Bu ıonu bugUn öğ!eye kadar 
alacağı umulmaktadır. Bu takdir· 
de nutuk öğ:edeo ıorakl ce!1tde 
ıöylenecektirr. 

* Cenene, 13 (Özel) - ltalyan 
mahaflll F ran1a daha kuvntll 
menfaatler görerek lngiltere ile 
birleşı ! Ye btltUn Uluslar kuru· 
munu ltalya aleyhine çevirse dahi 
ltalyanın kararını değlttlrmeyeceğl 

fikrindedir. 
Bun1Jnla beraber bitaraf Ye 

derin görUtlll diplomatlar ltalyanın 
bu takdirde ric'at edeceğini, ıa· 
dece hayıiyetinln korunması için 
kenniı:ni xahiren memnun ldecek 
formüller bu:unmasını iıteyecei'inl 

r 
Fransız 
Elçisinin 
Bir Sorgusu I 

Lonra, 12 ( A.A. ) - Tayını . 
gazetesinin haber aldıtına göre, 
Fransız elçiei, lngiltere hükumetin
ce Cenenede takınılan oelldetli 
durumun, Avrupa için de ve bilh111a 
Avusturyaya karşı bir tecavüz YU· 

kuunda da muhafan edllip edilme• 
yeceğini Dıı Bakınlığındaa 11or
muıtur. 

Son Hal Ş•ldl 
Bıılunmak Ü•ere?. 

Cenevre, 12 (A.A.) · - Reuter: 
Beıler komitesinin mutavauıt 

tarzıhal hakkında tall komiteden 
iıtediği rapor iki tarafa teblif edile· 
oek ve son uılaıma teklifini tetkil 
edecektir. Bu raporun eeaıını 1930 
tarihli lrak mukavele1inin teıkil 
edeceği ve İtalyan mtlme1&ilinln 
tek.lill ~Unakaıaya hası olacağı 
zannedilmektedir. 

Avusturga'nırı 
istiklali! .. 

Paria, 12 (A.A.) - Parla Soır 
gazetealnin Londra' dan aldığı bir 
habere göre, Laval Slr Hoar ile, 
uluslar soayetosl harkindekl uh:ı· 
ları ihtiva eden bir Avrupa an• 
laımazlığı Yukuu halinde Ingilte· 
renin hattt hareketi hakkanda 
görUımDıtllr. La•al ve Sir Hoare 
Avusturyanın istiklali meselesine 
tomaı etmişlerdir. Bu görUı taatl· 
lerl, iki memleket dlplomaılsi 
meaeleainin teknik kısmanı timdi· 
den tetkik edecek kadar ileri 
gitmlıtir. Fransız bUyUn olçJaloln 
dun lnglltere Dış Bakanlığı daimi 
aekreterin• yaptığı ziyaretin H· 

bebi de budur. -----
Beynelmilel Arkeoloji 

Kongreıi 
Moıkova, 12 (A.A) - Lenin· 

gradda UçüncU arsıulusal arkeo
loji kongresi açılmııtır • 

ita/ya - Habeı Anlaşmazlığı 
Ve Sovyet Rusya'nın Görüşü 

MoıkoYa, 12 (A.A.) - Radek 
lzvestia gaıetealnde ltalyan-Ha· 
bet anlaımazlığıaı inceleyerek 
_diyor kJ: 

So•yet Ruıya ıu fikirdedir 
ki, uluılar SosyetHinde kalmıı 
oJan deYletler barıı için 1avaı~ 
mak lltiyorlaraa ıoıyete onlara 
genlı imkinlar verebilecektir. 
DUnya kamoyu, barııın elbirllğile 
korunma11 alstemlnden yaba lngl· 
Uılerio yaptığa Beyana bUyUk 
bir önem vermektedir. 

So•yet Ruıya ile Fran1a ara· 
ımda yapılmıı olan · karıılıkh 
yardım pakhna karıı lngiliz idare 
çevenJcırinin mll1ait hattı hare
keti, barııao · uluslar ıoıyeteıi 

çerçey91f içinde · ve' onun · yardı· 
mile berkitilebllecoğf · Omitlerinl 
uyandırmııtı. Fakat deniz ıllAları 
qakkındaki logiliz-Aliban uslaı· 
maaı bu kanaati çok hafifletti. 
ÇUnkU Almanya bunun lnıiltere· 

yüzde dokaan dokuz ihtimal 
olarak görüyorlar. 
TUrk tebaası Adl•ababayı 

ter ketti 
Habeılstandan ıelen haber· 

lere göre Adlaababadaki Türk 
tebaası maalabatgüzarımız NI· 
ıameddinin tavaiyeal üzerine 
bUkumet merkezini terkederek 
Cimma ıohrlne gltmlılerdir. 

Türk tebeasının yerleştiği Cim· 
ma ıehrl Adiaababadan aekiz gUn 
uzaktadır. Ahaliıi de hep zenci· 
dir. Tebaamızın emlak n eıaylerı· 
nın liıtelerl maslahatgUzarımız 

tarafından ta1dik edilmiıtir. 
Garlbaldl De Gidiyor 
Roma, 13 ( A. A. ) - Savaı 

gönüllüleri baıkanı Ezio garibaldf, 
Doğu Afrlka11 için kaydedilmistir. 

nin B.altık donlıinden ve dolayı· 
ıile Baltık deYletlerl yani dotu 
A nupaıı itlerinden el çektiği 
anlamana aldı. Bazı avrupa gaze• 
telerlnin logiltere tarafından Ak· 
denizin doA"u bölgeıinde harbe 
kartı ) apalan aa ••tın Inıillı 
çıkarlarını korumak prenslplnden 
doğdutunu yaımaları lnıllterenJn 
barııı tutmak yolundaki eğlimle
rJne karıı ileri ıilrlllebllecek bJr 
delil olamaz. Bunun böyle olmaıı 
loilliZ barıı 88Y&f1DID ciddiliğini 
labat edor. lngiltereoln bu barış 
alyasaaı aebebi her ne oluua 
olsun barıtm korunmuı ile ilglli 
bütün devletlerin yardımana de• 

ğer. Ancak Inailterenin böyle bir 
yardıma gUvenebilmeai için ken• 
did b yalnız Stıveyş kanab Ue 
değil fakat barıt eserinin tehll· 
kede olduğu herhangi bir nokta 
Jle de ujraşacağanm açık olarak 
blliomeal lizımc:Lr. 

Bet lnglllz Destroyeri 
Adende!. 

Aden, 12 [A.A] - Beı Inılllı 
destroyeri buraya gelmiştir. 

Bir Şölen 
Cenene, 12 [A.A]- B. Lava}, 

B. Hoare ye Eden'• öğle yemeği 
vermiştir. B. Hoare, B. Laval'in 
ıöylevini dinlemek için hareketini 
~bur gUno bırakmıştır. 

Sava9a MAnJ Olmak için 
Cenevre, 12 [A.A]- Senatör 

Lope, Habeş savaşının önüne 
geçmek üzere Brlyan· Kellog pak· 
tına imza etmit olan devletler 
arasında arsıuluıal bir konferan· 
ım toplanmaya çağralmas :nı tela· 
fcola B. Hull'e teklif etmlttir. 
lngiltere Maltaya As-

ker Gönderiyor 
Loodra, 12 [A.A]- Sll bakan• 

Eylül 13 

Ankara, 12 (A,A) - EyJUJUn 
16 ıncı günü bUyUk törenle açıla• 
cak olan Kay1tri pamuklu kom• 
bina11, beş senelJk aanayi prog· 
ramı mucibince kurulacak dört 
pamuklu fabrikasının birincisi ve 
en bUyUğUdür. Fabrikanın 33 bin 
iği ve bin sekson tezgahı vardır. 
Senelik imalat yekunu 50 milyon 
metre kaba köylll bezi olacaktır. 

F abrikaom aenede sarfedeceil 
pamuk miktarı beş milyon kilo• 
dur. Fabrikada çalııacak amele 
miktara ise iki ekip Uzcrlode ge• 
celi ve gUndllzlü iki bin altayll• 
kltidir. Fabrikanın lıgal ettlA'i 
aaba müteferrik binalarla beraber 
eUi bin metre murabbaıdır. 

Fabrikanın kallfiyo amelesini 
yetiştirmek için bir dokuma ihtf· 
saa mektebi vardır. Bu mektep 
ayna zamanda kurulacak diğer 

fabrikalara da mutahassıı doku• 
macı yetittirecektir. F abrikanan 
memurin evleri, ayrıca mektebi 
ve spor teıkilAtı da vardır. Bir 
Sovyet heyeti de açılma törenin• 
de bulunacaktır. 

Türk Tarihi Kurumu·· 
nun Tetkik Gezisi 
IatanbuJ, 12 (A. A)- Türk ta• 

rihl kurumu Uyelorl kurum aıbaı .. 
kanı Bayan A.fet'ln baıkanlıja 
altında ve Trakya genel enspektö
rU Kizım Dlrik'ln refakatiyle bu 
ıUn 18 de Tru•a ve Ege hana• 
aında bir tetkik Hyahati yapmak 
üzere Ertuğrul yatiyle t•hrimizden 
ayrılmıılardır. -----
Tarım Bakanı 
Trabzonda 

Trabzon, ıı (A.A.) - Tarım 
Bakanı Muhlis Erkmen, berab .. 
rindekilerle bugllo GUmUıha!1 .. 
den ıehrlmizo geldi. Uray Balla• 
n\n onuruna bir ıölen verdi. 
Erkmen, dört gUn Trabzonda

1 

kalacaktır. 

Türkiye 
Hava 

Turu 
TUrklye hava turunun ikinci 

1 

günU şöyle ıeçmlf tir. 
Dllo havanın fena olmaıına 

rağmen gene uçaılar f aaılaıız 
olarak de•am etmlt ve dlln 
sabah Diyarbekir grubuna mun• 
aup bir filo Slvaa'tan hareketle 
lıtanbul'a gelerek yere lnmlt •• 1 

biraz ıonra tekrar yoluna de Yam , 
etmlıtlr. 

* Tura alr•n ve lıtanbula ı•· 
len her bölUk Topçu ahı mek• \ 

tehi Uzerlndeo geçerken bombalar 
atmıtlRrdır. Uçaklarımızın athk• 
ları bombaların bom•n hemen 
hopal alanın ortaaında bulunan 
hedefe isabet etmittlr. 

Uçaklarımız turlarına muvaf. 
f akıyetle devam etmektedirler. 
Fırtınalar yUıUnden 20 dakika• 
dan fazla geciken uçak olma• 
mıftlr. -· ........ ..-.-.... -_ ................ .--- .... ,_,.,_ ._ ........ 
lığmdan bildirildiğine göre arsıu· 
lusal durum dolayısile Maltaya 
üç piyade taburu gönderilecektir. 

Cibutide Franaız Askerleri 
Marailya, 12 (A.A)- MUstem· 

leke kıtaatına mensup 170 kişi 
vapurla Cibutiye hareket elwlıllr. 
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Üzüm/erdeki 
Çürüklüğün 
Çaresi 
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[ Geçen haf takl nUebadan arlan J 

Bağın muhtelif yerlerine her on 
omcanın ortaaına bir tane 
heaablle küçük bardaklara he
nüz kaynayan 9arap konulur, 
bu bardaklar kUtliklerln bir al• 
boa bir llatüne aaılır. Sonra bun• 
Iar her ıabah yoklanup içlerine 
düşen kelebeklere bakılır. Hangi 
gün pek çok kelebeğe rastlanırsa 
o tarihten tam on gün sonra taı 

çatlasa ilacı sorpmeUdlr. Böyle 
olursa nikotinli lllç te1lr eder. 
Elbette zaman meaelesl Uranya 
zehlrl fçin de çok faydalıdır. 
Yalnız Mildiyo ha1talı~ını hesap 
edip de ödemlı blScUıUnU hesap 
etmemek doKru değildir. Ya lkl
sini de hesaplamalı yahut da 11Acı 
ayrıca Yakltlerinde serpmelldir. 
[ Tavıancıllılar genı olarak göz• 
taşı ve ktıkUrde ıeç baıhyorlar] 
gerek Uranyah llAçta ıerek ni• 
kotinll ilaçta konulacak miktar 
mutlaka reçeteaine aör• olmalıdır. 
Herkcıin aklına göre konan llAç 
fayda etmez. 

Şurasını da hatırlatayım klı nl• 
kotlnll llAç için tlltUn ıuyunu 

kendiniz hazırlayacak oluraanız 
ıonunda yaptığınız ıuyun ne ka· 
dar nikotinli olduğunu bilmek 
gerektir. Bunun için hiç olmazsa 
suyu bir Areometre ile yoklayup 
keaaf etine ıöre derecHinl bul
malıdır. 

rastgele tiltUn auyu fa1dalı 
olmakla beraber keain bir fayda 
vermez. Gerek oranyab srerek 
nikotinli lllcı yapbktao on ıno 
ıoora bir daha tekrarlamalıdır. 
Bu uiurda Pretrllm nebatının 
ıuyu, acıağaç talaıınıo ıuyu da 
kullanılabilir. Hepıinda eHı olan 
lllcı yolunda hazırlamak, Yaktlnde 
ıerpmek ,. hele hele bu iti hep 
beraber yapmakhr. 

4 - Kelebekleri aYlamak lçlD 
ıece lamba yakmaJI, ve yapaıkan 
lavha koymayı ılSylerler. BlltOıı 

kanatlı b&cOler lçlo çok IJI bir 
tedbirdir. Yalnız ödemiı lklndlden 
akşama ve 11bahtan kuıluia ka• 
dar uçtutundan limba ile pek 
llitlil yoktur. fakat bu kelebetin 
lkl baıka bıaımı daha vardır ki 
onlar için pek iyidir. Ballarda 
yazın açık birer karpit IAmbaıı 
yakmalı, etrafına birkaç HÇ koy• 
malı, bu aaçlarıo Uıerlne yarı 1arıya 
reçine ile be:ılr yaiını kaynatıp 
hazırlanan tutkaldan aUrmeHdlr. 

S - Son ıözUm ıudur ki öde
mlı mUcadeleal bflil ,. beraber
lik itidir. Bilerek lstemiyerek, 
uyuıarak çahoılıraa UıUmler ne 
cUrUr ne kurtlanır. 

Bay Ali Rızaı 
Zeytinlerlnizln kuruluk ıetlrdl· 

tinden tlklyet edlyor1unuı. Bu 
husuıta (çiftçinin lSi'Utlerl) adındaki 
bir kitapçıkta aradığınızl bulabi-
lirsiniz. Her tllrlll ıiraat yazılar& 
olan bu kitabı kırk kuruşluk 
poıta polu karıılığında (Peodlk-T. 
Biricik) adreıinden iıteyioiz. - Ç. 

(*) Ziraat huauaıaadald mlltklllerlalal 
bbe aorunua. ~on Poata'aın ( Çiftçi ) al 
•'ıı~ cevap verecekt ir. 
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Taribl lllsababe I Kari Melctublan 1: 
Eski Devirlerde Siyasal 

Nasıldı? 
" 

Edebiyat 

-
idman 
Cemiyetleri 
Piyangosu 

imdi Padişahlar Sınmak 
Ve Hapsolunmak Acep 

Değildir 

Kanuni SUlerman 

Hayat, lnaanlarıo bayab gtln 
geçtikçe inceliyor ve harp hay• 
kıran diplomat ağızlan hll• bu 
nirayı gnlerek ptııkllrUyor. Anı· 
ulu1al müna11betlerde artık ka• 
balak yoktur, en aj'lt ıöz, en 
nazik kelimelerle lfada olunmak· 
tadır. içinde yaıadığımıı ıUnlerde , 
birçok konferanılar, kongreler ve 
kurullar ıörOyoruı, buralarda 
blribirlerinl korkutmıya çalııan 

diplomatlara rasaellyoruı. Fakat 
bütün bu dil çarpıtmaları doıtça 
•• centilmence yapıhyor. Ne çalım, 
ne hakaret nr. Bu mUnaaebetle 
eıkl de•lrlerln ılyaaal edebiya· 
bna bir ıöz ıeıdirmeyi faydalı 
bulduk. Seçtiğimi• 6rntk Franıa 
kırallarından Birinci Franıuvanın 
Pa•l ıindanından, ana11 DtııH 
D'angoulemo'in de ParJıten Ka• 
nunl SUleymana bolladıkları iki 
mektup ile bunlara lıtanbuldan 
yazılan ce•aptır. Kont dö Franjl· 
yanın elçfliğUe ıelen franıızca 

mektupların 81ılları elde yokaa da 
cevabın aılı Oımanlı tarihlerinde 
yaı:ıbdır ve orjinall de yetmlı sek
HD yıl 6nc• Pariı milli kUtüpba
neıl el yazıları muhafızı Möayö 
Reno tarafından bulunnp neıre
dflmlıtir. 

DUıoa Dangulemin mektubu 
ıudur: 

.,Haımetpenahl .•• lıpanya Kralı 
Şarlken otlum Franıuvayı Parla 
muharebHlnde tutup eair etti. 
Şimdiye kadar oğlumun aerbeat 
barakılmuını Şarlın insaniyetine 
bırakmııtım. Halbuki o, böyle bir 
lltcenaplak g6ıtermedlkten baıka 
oğlumu hakaretler içinde ıUrUn· 
dUrmektedfr. imdi bUtUn dünyada 
tanılmıı olaıa büyUklüiünilze ıaQ-ı· 
nar ak otlu mu düt man elinden 
kurtarmanızı rica ederim. Siı bu 
lıl yapmıya kadirsiniz. ÇUnkl 
pek buyuk bfr bükUmdaraınız. 11 

Blrlncl Franıuva da fÖyle ya• 
ııyorduı 

•• DUnyanan en güzel fe ın 

bayındırlı yerlerinden bir çok Ul· 
kelerin hAkim ve padiıahı ve bU· 
tlln mazlumların yardımcısı, ko· 
ıucuıu olan bUyllk imperator 

hazretlerine anımız tudur ki Ma· 
carlı tan Kır ah birinci Ferdin an· 
dın Uıorlne hucum ettiğinizde biz 
dahi bimmotfnizle, fnayetinlzle 
haplıten kurtulup lıpanya Kıralı 
Şarlken llzerlne hücum edip aa· 
yel ıahanenizde öcllmUzU alırız. 
Siz ki en ytıkaok ıablnıahıınız. 
onun hakkından ıellnmekliğe ina• 
yet Lbuyuruldutu halde bUtUn 
GmrUmce kulunuz olacağıma itti· 
bah buyurulmaya., 

Kanuni Sllleymaa, birinci Fran• 
ıuvaya ıu ce•abı yollada: 

" IBın ki SultanUsselAtlo ve 
BurhanDlhaldn, Akdenizin, Kara• 
dınizfn, Rumelinln, Anadolunun, 
Karamanın, Rumun. ZtUkadriye 
yiJAyetiain, Dlyarıbokfrfa, KnrdUı· 
tanın, Aaerbaycanın, Acemin, 
Şamın, Halebln, Mısın, Mekkenin, 
Medlnenln, KudUıUn, bUtUn Ara• 
biıtanın, Yemenin dahi nice mem• 
leketlerln ıultaoı ve padiıabı 
ıultan Beyazat ban otlu aultan 
Selfm han oğlu ıultan Süleyman 
hın'ın Sen ki Franç• vllAyetlnlo 
kralı Françlıkoıun. DergAhı aell· 
tin paoahıma yarar adaman Fraa• 
kipan ile mektup ı&nderlp ve 
bazı ağız haberi dahi ıımarlayıp 
memleketinize dOıman m8ıte•ll 
olup hll&. haplıte ldUifnlıl Itır 
edip balbıoıı buıuıunda bu 
canipten lnayıt ve medet lıtJda 
eylemlıılnlz. Her De ki demlt ıı .. 
nlz benim huzuruma arzolunup 
cUmleainl ilmi ıeriflm muhit olup 
tamam malilm oldu. imdi padf. 
ıahlar tınmak ve bapıolunmalc 
acep detildlr. GGnlDnOzO hoı 
tutup hatırınıza lncitmeyeslr. Biz 
bizden öncekilerin tarikatlne 1alik 
olup her zamanda memleketler 
ve aa p kaleler fetheyleylp ı•ce 
gündllı atımız eyerlenmlı Ye kı
lıcımıı . kuıanılmııtır. Ulu tanrı 
hayırlar .mUye11er eleyip meılyyet 
ve iradetı neye müteallik olmuı 
lıe vllcuda gele. Bakı ahYal Ye 
ebbar ne}"ıe mezkur adamanız• 

dan lıtintak olunup malQmu· 
nuz ola. Şöyle bilea:z, alimetl 
ıerifeme itimat edeıiz., 

Bu mektubun tarihi reblUiev· ( 

..- Son Posta 
iLAN FIA TLARI ~ 

l - Gazetenin eeaı yaııaile 
bir ıütünun iki llhrı bir 
( eantim) sayılır. 

i - Sayfaeıoa göre bir aan. 
timin ilan fia&ı tunlardırı 

~ ---~~--'"':':""--~--~-----=~ aayfa uyfa aayfa ıayfa Diiı:r Son 
__!___ 2 3 5 ynler aa1fa 

400 250 200 100 60 30 
K ,,, Krş. Krt. Krf. K· t· Krt. - --

S - Dır aantimdı uuti ( 8 J 

kelim• •ardır. 

• - lnoe ve kalın yazılar 
tutMcakları yırı göre • 
Hntimle ölçülür. 

,_ ............... L.I~ 

Fransa krah Birinci Fransuva 

vel: 932 dir. O ayın baıında ya• 
zılmııtır, timdi kullandığamu tak• 
vime göre 1526 9ubatanın ilk gOn• 
lerlnde kaleme alınm'ıı demektir.O 
devirdeki ıiyual edebiyatı tema• 
mile canlandıran bu belgelerde 
dikkate değer taraf, Franıuvanın 
diletlnl açıkça ıöylememesl, Ka· 
nuntnln de hiçbir taahhüt 
altına girmeyerek iti Allabın 
lradeılne bırakmalildır. Bl· 
rlncl Fransuva, kıaa ve kapalı 
yazmakta haklı ldJ. ÇUnkn Kont 
D&franjiyandan önce Iıtanbula 

yolladığı Elçi, TUrk topraklarına 
ılrmeden Şarlken tarahndan ya• 
kalattmlmıı. elindeki kAfıtlar 
alındıktan ıonra öldllrttUrUlmUı· 

tn. Bundan CStllrtl dllıklerini kl· 
tat Oıerlne koyamazdı, ağızdan 
ı&ylemek Dıtre elçlılne anlatmall 
ıorunu duyabilirdi. Llkin Kanuni 
SDleyman için bG1le bir mahzur 
yoktu. O, ne klğıdınıo tutulma• 
ıından korkardı, ne de Şarlken
den çekinlrdJ. Öyle iken ıayet 
ihtiyatlı davranıyor, kuru te1tlll· 
ferle ve ıuya aabuna dokunmaz 
ıözlerle iktifa ediyor. 

Bu, ıamanımııda da deferlnl 
kaybetmlyen ılya1et ağzıdır. ' 

Fakat bugllnUn tutumuna uy• 
mlyın o mektubun baııodakl coı• 
rafya deral ve ıahaa ait çalımlı 
lbarelerdir. Zamanim1zda her han• 
al bir kral ••ya lmperator böyle 
bir dil kullan•a, dUoya gazetele· 
rlnln dllloe düıer, aylarca mizah 
slltuularına ve karlkatör çerçlve· 
ferin• konu teıkil eder. lıte eski 
ve yeni çağ ılyaaal edebiyatındaki 
değiılklik buradadır, o edebiyatın 
da gayet incelmlı olmasındadır. 

(Not: Oımanh Ye Frenk tarih· 
lırinln Pariıle lıtanbul araaaodakl 
ıu muhabereyi 1aıarken unuttuk
ları bir nokta var, o da birinci Fran• 
ıuvanm Pa_vl'de harp ederken par• 
mağında bulunan ağır kıratla bir 
elmaa yUzüğUn 11drazam lbrahim 
Patanın eline geçmesidir. Bunu lb· 
rahlm Pata kendisi ıöl lUyor. Fakat 
yüzüğü ne iUretle elde ettiğini gizli 

~ 

Bundan iki ay kadar evvel 
buraya da getirilip aahlan Tür
kiye idman Cemiyetleri ittifakı 
eşy• piyangosu çekildi. Fakat 
aldığımız biletlerin kazanıp ka• 
zanmadığını bir tllrlU anlıyamadık. 
Bat vurduğumuz yerlerden müs
pet •eya menfi bir cevap ala• 
madık. Allkadarların nazarıdik· 
katlerlnl celbederim. 

Dilzoe Hilnl mağaza11 
A. Türkoğlu 

Bir Çöp Sandıgmm Bakımsızhg 
Hocapaşada lbnl Kemal cad· 

desinde cami duvarına bir çöp 
aandıj-ı konulmuttur. Buraya civar• 
dan bin lUrlU ıey atılır, fakat 
kaldırılmaz, ç5pler kokar, piıllk, 

sinekler etrafa mikrop aaçnr. Bu 
çöp sandığa ya buradan kaldırıl· 

mah, yahut da bergUn bir çöpçll 
arabası gönderilerek ç5pler taıın• 
malıdır. Bu huıuıta belediyenin 
himmetini bekliyoruz, fakat bu 
himmet gecikmesin. 

Hooapaıa İbnikemal caddtsindt 
Tufan B. apartımanında dit tabitıi 

Muhtar Hakka Işık 

Okugucularımızo 
Cevaplarımız 

Araçta !hean İpekçi oğlu: 
- Sorduğunuz kitap heııUz 

baıdmamııtır. Çıktığı zaman ay• 
rıca ilin olunacaktır. 

• Okuyuculanm11dan M. Aliye: 
- Arkadqlarınııln dediği al· 

bf, ıelecek haziranda fmtlbanlara 
ilreblllr1inlz. Kitapların deilımeıl 
henüz kararlaımamıtlır. Siz •il· 
nlzdekl kitaplarla çalıımalarınıza 
deTam edlnlı:. 

'f. 
Slneta L. S. t , · , 

- Bu liaber, benOı bir ta• 
ıaYvur halindedir. Gazeteler 
)•Dl vaılyetl yuacaklardır. Takip 
ediniz. 

• Menlnde lıtanbul otellndı Ali 
Ay Yıldasaı 

- Bundan e'vel ılı:e yine bu 
ıUtuıilarda cevap yazmııtık. G .. 
dikil kara veya deniz gediklJ 
zablt mektebine kaydolmıya çalı• 
ıaoız. Fakat mUddet bitmlftlr. 
Çok geç kaldınız. Bu gibi lılerde 
ihmal çok bUyllk ıararlar yapa• 
bilir. .. 

Topanede bir okuyucumu1&: 
- Eter bulunduğunuz mektep 

maarifçe taadik edilmişse Y eıilköy 
veya Eıkiıablr hava mekteplerine 
gireblllrılnlı. Franıadakl hava 
mekteplerinin Ocretlerl oldukça 
fazladır • . ......................................................... .. 

BUfUN ULKE.Yl1 

HE RC.UN 

tutuyor. Tarihlerde dı buna dair J 

bir kaytt yok. Likin nk'aların, 1 ..,. 
bad:1eterln delaletile anlaşılıyor ki · 
yUzUğU kral Franauva iöndermlt· DOLAŞAMAZ.Si Nl Z 
tir. fbrahlm Pata da Lir slya1al 1 FAKAT 1 
konuıma ııruında övUnmok fikrile 
o gizil gelen umağanın ıırrını 

açığa furmuıtur.] 

M. T. Tan 
~~~~,l~ı 
f>UTUtt U~'tt "" c.UN DO~IA 
~-·....:::r;;&a::W•iiıı:ttllıJ'emDm--;:.DW-- • _..-..-•-
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Kamran, Şimdi Genç Bir Kadınla, Bir Oda<la Yapayalnız d S •• •• S 1 
Oturuyor, BuradanNasılKur.tulacağınıDüşünüpDuruyordu an ovup ayar ar 

- Canınız sıkılıyor.. Size bir 
kitap vereyim mi? 

Elinin tereli• kendlılne uzatılan 
kitaba vurarak bir tarafa fırlatb. 

- Oh, çok asabtsinlz. Size 
bir sinir fJAcl vereyim ml? 

- Beni rahat bırakınız .• 

- Fakat dUndenberl ağzınıza 
bir lokma bir ıey koymadınız. 

- Ağzıma bir lokma bir şey 
koymak niyetinde de deifllm. 

- Fakat bu ılzln aıhbatlnirl 
bozar. 

- Siz bana bakaanı:ıa.. Ya 
benim sualime doğra ceYap Yeri• 
nlz. Yahut şimdi defolup buradan 
çıkıNz.. ÇUnkO sizi 1rlSrmeye 
tahammUIUm yok. Saçınııı baıınıu 
yolar, yU:ıUnuın tırmalar, kolları• 
nııı ısırırım. 

- KUçDk gOYercln... Burada 
J'alnız olmadı~mızı siz de biliyor
sunuz ... Beni sizin ellntıde parça• 
latmıya bırakmaılar hem görü• 
rorsuouz ki en aşağı sizden yarım 
haydi bir çeyrek mlıll deha 
iriyim... Hem ben çevik ve kuY. 
\•etliyim spor yaparım. 

- Ben de spor yapanm ••• Çe• 
ilk gl biyim... Yoksa ben imle bir 
boks maçı y pmak niyetinde 
misiniz? 

- Size karıı büyük bir bDı• 
nllnazarım var. 

- TeveccDhllnUzUn mlanetta• 
rıyım. 

- Şimdi do mUstehzl ml oldu· 
nuz... Siz hayatta tesadüf ettiğim 
çocukların n sevimllsiniz. 

- Bana c vap vereceksiniz. •• 
Evet ml? •. Hayır mı? 

- Her sualinize cevap vermek 
benim için bir zeyktfr. 

- O halde ı8yleylnls beni 
uf çf o buraya 1retlrdinfz. 

Bu suale muhatap olan beyaı 
elbiseli genç kadın: 

- Frog nlcht, Frog nlch.t. 
Şarkısını ıöyllyerek kenara 

çekildi. 
- Hey .•. Kadın... Slıe soru• 

yorum... Beni neden buraya g .. 
tirdiniz. 

- Güzel lııı. Bukadar bağır
mayınız.. Sizin burada bizim ara• 
mızda olmanız bizim için .bir , .. 
reftir onun için ıfzl buraya g•· 
tirdik... Anlıyormuıunuz .• 

- Bunda menfaatiniz nedir?. 
- Bunu .anlamak llzım mı? •• 

Snnkf... lote burada sanız ••• Benden 
iyi muamele glSrDyorsunuı kimse 
ıb:l tnclz etmiyor... Daha nı iıtl• 
yorsunuz .•• 

- Gitmek istiyorum. 
Beyaz elblsell kadın cevap 

••rmedl. Aynanın kartı81na aeçtl 
kilkUllerlnl ve omuzlarına kadar 
uıanan ıaçlarını taradı. 

Git gide aıabileıen bir kadın 
ıeıl: 

- Çıkınız diye bağırdı. Ya 
bu odadan çıkınız yahut benim 
ılnlrlerlmf bozmayınız. 

Elleri iki pençe gibi kıvrıl· 
mıştı. Ağzı yırtıcı bir hayvan 
ağzı gibi açılmııb. Sipsivri •e 
parlak dl ılerJ, kızıl dif eti eri 
glir:inüyordu. Ve siyah 1rözlerl 
adeta oteı &açıyordu. 

- Güzel Kamr n ya ıllkfıne· 
tinizi muhafaza edersiniz yahutta 
aılz:n ince kollarınızı bağlatırım. 

Fnkat genç kız bu tehdide 
kulak as ~cak vaziyette değildi. 

Eline geçen bir kitabı fırlatıp 

kadının batına doğru ttı. Kadın 
çHlk bir hareketle bfraı yana 
kaçmBBaydı, muhakkak ki baıına 
gelecektl O bu bireketl yapar 
yapma1 beyazlı kadın mosanıa 
11%erlnde durnn bronzdan kllçUk 
dOğmeye bronz tokmağile vurdu. 
Ve o anda kapı açılıırak üzerinde 
bir ıemlcl elblseal bulunan iri 
yarı bir Zenci kapıda g6rDndU •. 

Genç kadın lngilizçeı 
- Tom ıu kOçllk kuduzu 

baf layınıı. 
Diye emretti. 
Onu garnr görmez bir put 

ıtbl hareketti• kalan genç kıı 
sapsarı keıllmlıtı. 

iri zenci atır, ağır adımlarla 
ona doğru yllrllyordu.. Kendisine 
yaklaıınca genç kıı acı acı ba• 
Anmaya boıladı ı 

- Bırakınız beni ah bırakınız .. 
lllımeyf olz bana. 

Ne iri bir adamdı. Abanozdan 
yapılmıı muazzam bir abide ılbl 
idi. Adeta ruhsuzdu. Okadar 
hl11lı Ye şuurauz hareketleri vardı, 

iki adım ıonra yanında ta yanında 
olacaktı, beyazlı kadın bir kah• 
kaha attı ı 

- Haydi güvercinim bakayım. 
Herkesin batına öte beri atmanın 
AdAbımunwerete uygun olmadığtnı 
&ğrcnmiye ihtiyacınız var •• 

Genç kızı timdi zenci kavra• 
mışb. Elini kolunu, kolları arasına 
almııtı. Genç kız tepiniyor bu 
çelik sıibl sert kollardan kurtul
mıya çnbalanıyordu. 

- Bırakınız beni.. Bırakınız .• 
Yalvarırım bırakınız beni 

Fakat bir no içinde kollan 
lnıkıYrak arkasına bağlanmıştı .. 
Zenci onu yatağın üıtlla• itti. 
Şimdi yatağın Uzerlnde uzanmıı 
yabyordu: 

- Onu bırakınız.. Kollarımı 
ç5dlnUz. Haftalarca sUreo bu 
mahbuılyet zaten beni harap etti. 
Açınız kollarımı .• 

Beyazlı kadın aankl onun se• 
sini duymıyormuı sılbl pencerenin 
6ntlndeld 1renl1 bir koltu§'a iÖ• 
mDlmllştO. Perdelerln arkasından 
dııarı bakıyordu. (Arkası var) 

Gece Ya ayan İstanbul 

Koca Şehir Sisli Uyku
sundan Uyanırken •• 
[ Baotarafı 1 tnol yUı.de ) 

Aynı muhatabım cevap Ytrdl ı 
- Tabii •• 
Ve dlğerf fllye etti ı 
- Iakenderlyey• oeftall, elma 

•• armut glSnderflfr. Tftrkoflıin 
dellletlle, bunlann güvertede 
1r5ttırUlmelerl temin edJlmlştlr. 
Kat kat Ye haYadar aandıklar
da pUfDr pGfftr Hen gllYerte• 
lerde birer Amerikan seyyahı 
glbl konf~r içinde giden Sapanca 
elmaları, Buraa ııftalilerl •• 
Ankara armutları yerlerine hlç 
bozulmadan Yarıyorlar. 

"ihracat,, kellmealo~ bir suçun 
karıılıjı sanan muhatabımın ıan· 
daly11inden linelenmfı gibi sıç• 
ramaaı, izahata yanda kesmlştL 

Merakla ıordumı 
- Ne oldunuı? 
Onun yOzQ maddi bir aclyle 

kmımıı, morarmııtı. Ellle baldı· 
rını tutarak cevap Yerdi: 

- Arı ıoktu! Hepte bana mu• 
sallat olur hınz.ırlarl ÜzOmler yU· 
ıUndeo burada da 8yle boldur kil 

O, tedaYi çaresino baovurmlya 
giderken, Halin gece nöbetçisi: 

- Misafirperver bir arıl Dedi. 
Sordu mı 
- Beni sokmadığı için mi? 
- GUldllı 
- Hayır... SJzf, bizim tranı· 

dan kurtardıtJ içini .. 
Snleymaniye camlfnln s:ıten 

glSrunmiyen mlnarHlode &abah 
ezanını okuyan mtıcızioln yanık 
aesl yayılıyor: 

- Namaz: uykudan hayırlıdır!. 
Sebze Ye meyva Halinde aa· 

at dört. 
Uykusuzluktan, Uıerl biber· 

lenmlı teze bir yara gibi yanan 
gözlerim, perde perde ağııran 
Haliç sulannda, muhatabımı din· 
liyorum. 

- Şi mdl, diyor, e•velA sebze 
satııı bat ayacak. Çünkü öğleye 

1emek yetlotlrecek olan halkın 
ı bzeslnl muayyen saatinde bula• 
bllm al lazım. Meyva, y mek 
vaktinde de alınabllfr. Bu itibar• 
la, onun ıatııa geç çıkanlmaım• 
da mahzur yoktur. 

Şimdi uyuyan ıehrln Galata 
•• Unkapanı k6prnlerl arasındaki 
bu köşeal, en canlı saatini ya• 
ııyor. 

iki köprll de açık. kıçlarına 
boylarından dört defa bUyOk yel· 
kenlllorln altııını, yedlıinl birden 
takmıı çatanalar, ve vapurlar 
haataneslnden taborcu edilmlı 
gemiler Marmarnya çıkıyorlar. 

Bekçi dUdUkleri.. vapur dU· 
dl\klerl, ye çatana makinelerin· 
den çıkan muttarit "taka, 
taka,, lar .. 

KöprDlerln elektrikleri ıHndU. 
Gittikçe ağaran sisli şafakta Is· 
tanbul, tozları kuYvetJe fifle• 
nen bir tablo gibi, olanca 

parlaklığlyle beliriyor. Ealin 
açılan arka kapısından içeriye, 
umulmadık derecede gür bir inıan 
nehri akıyor. 

Bu yıkünu tiç bini &fan 11ırt· 
lara küfeli insanların arasında, 

her ıemtin seyyar satıcısı, ve 11ey• 
yar ıatıcınm her çeıldi var. 

Açılan Hal kapıımın dışından 
duyulan at kiınemelerl, ökUı bö· 
j'Urtüleri, ve eıek anırmaları bir· 
birine karışıyor. 

Yanımdan biran ayrı~mamak 

nezaketini g6steren Halin 1rece 
nöbetçisi Mehmet Ali anlatıyor: 

- Şimdi dışarısı, mal almiya 
gelen ıeyyar satıcıların atlarlle, 
Hale mal getiren bahçıvanlarm, 

mal göturmlyı i•lmlş olan dUk· 
kan 1ahiplerinln <sköılü kegnılar.Ue, 
katarlı arabalarflo doludur. 

Yarın: 
Uzun Sllr•n gecedt1n GilndiJz11 

G11çinc11 

Ya.can : L. M. Ne•bltt 

Habeflatanda k6prUden geçen bir deve kervanı 
Evvelkl Kısımların Hullaasn l eaealınrelr blrlblrlmlzlı Yeda• 
[ Ho.beşietanı baıtıınbııoa do1aşıp Jafbk. 
hatıralannı yaıan L. M. Nea- ç d 1 l da l ı k 
bltt b bi b. 1llk 1 d a ır arımız o ma A'• ç n ço , u n ır esrar e& n e 
jJk yolculuğuna çıkmıvbr. Yollar çabulr yol alabllfyorduk. Topu 
kervanlarla n mektup taııyan ya- topu iki aeyyar karyolamıı vardı. 
ya postacılarile doludur. Hl\tıra Y atmur yağdıfı zaman llzerlmlze 
1ahibl Neıbitt yolda beyazlar gl· IAatfkten bir çerıaf çekiyor vo 
yinmlı genç n gUzel bir İtalyan karyolalarımızın altına da hamal· 
rahib~slne de teaadUf ediyor. Ondaa ların taııdıkları deakJerl ve bize 
b~ı ızahat oldı~ım ıonra yoluna refakat eden Zabantlerin illih Yt 
şoyle deYam ıdiyorz ] • 

cephanelerıol yerleıtlrlyorduk. 
Nekempl denilen ve bir pazar Zabanl dedikleri adamlar, bu· 

yeri olan k&1abada Naırim Is· d h d 1 · 
1 d bf S ı il tu ralar a seya at e en ırın para m n e genç r ur ye ccar 

bizi misafir etti ve bUyUk bir ile tuttukları bir nevi ıllAhlı mu .. 
bUsnUkabul gösterdi. hafızlardır. iftiranın cUrUm telakki 

Bir nkıam, nehrin bir geçit nok• edlJmediğI bu yerlerde, insanın, 
tasına geldiğimiz zaman, Yaklt hayli yanında ıahadetlne güvenebileceği 
Uerlemfş. Ortalık kararmlya baı· böyle bir iki adam bulundurmaaı 
lamııtı. Geceyi oracıktn geçirmiye çok faydalıdır. 
karar verdik. Adamlarımız bormu· Bizim kafilede iki Zabanl var· 
tat etirafton çalı çırpı toplamiya dı. Ivlerf, gUçlerl, &abahtan akıa .. 
gitmişlerdi. DöndUkl rl .zaman, ma · kadar blrlbirlerlne ve vakit 
nehrfo biraz doba aşağ11ında bazı buldukça da hamallara kilfOr 
Avrupalılnrm konaklamakta ol• etmekten ibaretti. 
duklarmı haber verdiler. Bunlarm Arada ıırada ve kafilemiz yll .. 
kim ola blleceklerlnl merak ederek rUyUf halinde iken hayvanlarını 
derhal konakladıkları yere doğru mahmuzlayıp cıvar köylere ıider 
yllrUdilk. Ortaya bUyUk bir çadır ve bize tavuk ve biraya benzer 
kurulmuştu. Biraz ötede birkaç bir nevi yerli içki satın alıp ge· 
tane kUçllk çadır Yardı. Ayrı ayrı tlrfrlerdJ. Keyiflerine göre bizden 
ve ııra sıra bağlanmıı olan otlar ayak basb paraaı veyahut da aslı 
Ye kabrlar akşam yemlerini yiyor- eaaıı ve yeri olmıyan gUmrllk 
lardı. Ortada bir iki köpek dola• rt1ml lıteyen kimseleri• biz keo .. 
ııyordu. Temiz giylniılerlnden bir di daha iyi anlaşabildiğimiz için 
Avrupalının hllmetlnde oldukları bizim Zabanllerio vazlfe1l muha .. 
anlaşılan birkaç uıak blıe fızlıktau ve sllAhıorluktan çıkmıı, 
doğru ilerledL Arkalarından Adeta uşaklık derecesine lomlıtl. 
bir de Avrupalı göründü. Bu Bunun için de vazifelerini daha 
adam, doktor Koeliog isminde çabuk ve daha muti bir ıurett• 
Alim ve tanmmış bir Amerilcan yapıyorlar~. . 
mlsyonefi idi. Beni Şangul bölge· Kafllenın başında ben gıdl .. 
sinde yı:larca kalmıştı. Beraberin· yordum. En arkcda da Fermot 
de karısı ıle iki kliçük kızı vardı. geliyor, yorulan ve ie~I kalan 
H hb 'd k bl 1 k hamalları, daha zendelerınl teda .. emen a ap o. u ve z a • .. 

w • ı k d ı rik edobileceilmlz koylere raıt .. 
ıam yemegme a ı oy u ar. . 'k 

D l t K l. •· bu ılk layıncaya kadar yUrUmıye teıvı 
o ' or oe ıng ın yu ça• dl d 

dırında yed:ğlm bu yemek, aylar· ve teşci e yor u. A•af 
d b · d h d w M 1 N'J Bir gUn, öğleden ıonra, • an erı, a a ogrusu av ı 

bil. ı d F • bıı·J · •· 1 nehri üzerindeki bir geçit yerin• su .er n e unJ u gesı vaııs b 
1 · K k • · f ld w yaklaşırken, bfitün gUn iz Pl bınbaşı no sa mısa ir o ugum d 'd Ti ·ı· bt k fi .. 

d b l d •w. A lSntımfiz e gı en grı ı r a 
zaman an er ye ıgam ve vrupa 1 k B k fi f h k 
usulU hazırlanmış ilk yemekti. leye u a~tı ·. u a .1 e, 8 ya a• 

M d K r •· dl ti tarlara bınmıı ikJ Tıgrlll ile onla .. 

b 
a adm H~ m.g ,ın mcvclul ye ' rın bezlere ıarılı ıiliihlarını v• 

ura a, uueııı an yay a annıo 
b k s: ı ı d bil i ı bl blrlblrine bağlayarak omuzların• u ıssız \; ıe er o e e sam m r 
yuYa muhitı yaratıyor, &açları iki dan 1arkıttıklan birkaç parça 
6riU halince omuzlarından sarkan kap kecağını ta~ıyan iki hlzmet-
kUçUk kızların etrafma 118çtıkları çiden ibaretti. iki yolcu, eski 

gençlik Ye tazelik havası, bu il- arkadaştılar. Yaşlarını baılarını 
yah ve yabani Ulkeyo tarif edile· da almıılardı. Her sene olduğu 
mlyen bir güzellik veriyordu. gibi bu sene de eA"leomek, bot 

Çocuklarrnı mektebe yerleotir· bir vakit geçirmek için Adiıaba· 

mek Uzer• Avrupaya gitmekte bnya gidiyorlardı. Birisi nyıf "8 

olan doktor Koeling, Habetlita· uzun boylu, öteki&l de inadına 
nın ılmallnden geli) or ve Adlsa• kısa ve §İşmandı. 
babaya gidiyordu. Geç vakit hl· ( Sonu var) ) .. ribirlmlzden ayrıldık. Ertesi ıa• ........................................................... . 
bah, hennı tanyeri eğarmadan, Tepebaşı Belediye Behçeslnd• 
hızlı yUrliyllşllmUzle bu yeni dost· 
larımızı çoktan geçmlt bulunu• 
yorduk. Bununla beraber, saba· 
hın ıllkiınetinde, uzaktan uzağa 

Bu akşam enat 22 de 

KARAGÖZ 
Her hafta Pl!rfcmbe, Cuma, Cumarte.ı, 

Pazar akşamlan 
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AliKemalinPlinını Tatbik Etmek Üzere 
Bir Fedai 

Resmi ve ıahst ablfik vo fazl· 
letl ayaklar altına atacak derece· 
de bir per•asızJıkla lrtiklp edilen 
bu yalancılık; Mustafa Kemal Pa· 
ıanın azledildiğini aöylemekle baş· 
lıyor; ( Aydm ) ye (Soma) cephe• 
!erinde, Yunan aUngUlerlle parça• 
lanan sıöj'Uslerlnden daha hAIA 
kanla bir cephe yapmıya çalışan 
vatanpenerleri· Yunan •llDilllorln• 
den daha katiline bir maksatla, 
taaa • clğergihından Turmak lıtl· 
yor; •• ıonra, Talan •• millete 
karp en menfur bir ihanetle, ıo
nuna kadar deYam edip gidiyordu. 

Bu 1lf11ll telgrafın yazılmaıın· 
dan makıat, •adece Muıtafa Ke
mal Pata ile ıratanperverler alcy• 
binde bir propagandadan •baret 
değildi. Bilaklı Ali Kemal Beyin 
tasarladıiw pli111n en mUhfm bir 
ele yerini teıkll ~tmekte f di. Bu 
pllınn birinci lcıımı, alh gtln eY• 
Yel lstanbulda tatbik edilmiştL 
Mustafa Kemal Paıayı e1e geçir· 
mek ipin ( fedai ) u~ göze alan 
Kayetrltl Ali Galip Bey, bu plln 
mucibince, (EIAzfz) Yaliliğine tayin 
edllmiı; ('filAyet memurini tallyeıi) 
Damı altında OD ft~ kitillk bir 
( fedat gnıpu ) ile ı.tanbuldan 

hareket etmfıti. 
Ali Galip S.y, (St•a1) a gelir 

ıelmez teTakkuf etmlıtt. Çtinktı, 
AH Kemal Beyin ta1&rladığı pll
IUll en mlhtm maddeıi, burada 
tatbik edilecektL Bana binaen 
Ali Galip Bey, &Yata muYaaalat 

rubu Teşkil Edilmişti 
Bey, halkın d· :tt,.e 
kArınR bu muıır ecou_;:, •• 
r.ehlri akıttıktan 
sonra artık icra• ;;ı.. ,.,.J. ı•..; ~~ .,,,. ·~. . . •J-... --"~ ··,·~- . ~o:» 
a ta geçme~ ııra• ,..,• t. ":~' .,....J •..; .. r~ ~ ~ • • ,,,, ~~ <=*.' '-: ;.. •+:a.t J 
ıı geldiğine hUk· ~~;~;~• 4Ç'."C ....t....;;.'! ~~ .s. w·,__.-:,.. . • ~ ~ 
metmf~; doğruca ' · • • . · J • • • 

•).~-, ıı · .. ~ "" ~ ('" •AF~ ..... 1 -- ~\.ot' d' 
bUkümet dsire• .r, __,_.- • • • _. • · • ' • 

[ V il R l ~}Jı..J .' ı~.),.,'~,,, ,.; ~; J;._::..,o tı.ı,,o •,I'~ t. • A \,; 

a ne, a eı t . • · • · .. · • -· "'4;I "• 
Beyin odasını ./~..-<. ..... ..,;. :..- ,.,. ~ ~ • ..!..J.,,..., •• ;,M__.:_. ..:..::__ __ .~ 1 . .. . ·- . . ,_, ~ ... ~. 
gitmlıti. Malua• .. ,1.~ • •• .r:·..ı.~ .:..ı:. _,~ •• _,, .•.• 
d R i P • /'w ~ • ı ı -- • .-#4',,. ttlfl>. A ,.ti 

ı: eı t aıayı • • • , • . • · . . " ~ -.ı • 
harekete getir- · (·~! ~~ ,~""·• •·· ~- <2.J,~·,!. 

'- l bi .. .... ---= . ... 
me11, onun a r• .. ,~~ \: ,w. :'--: ••• _...,.' : ~ .. -:-.,!·~~ ·-. v 4' it.!: 
lqerek SIYaıtan .......:... • ~ ~;.o :. .,,, ..ı.:.• ..,. • · ~ a.>• , ,. .. .,.,.. ~ 
çıkarılacak klfl ~ -·~ 1 · ..:.i:: :"'1. , ... ;ı~ . · ,· <. · · · ~ . . . 
derecede bir kuv• ~~:"" · · ~ • · "'": • · •··• • • ·~ •!' ,7-ti.I> . . . ,,, . . . . . "' 
Yetle Muıtafa -·~ r.-• ~_:.... .,.• "i1·" .,~__,~ ..... .;· -;'l.ı;,~.'~. 
Kemal Papyı ~~. ~· ;;.,. ~. -!·-- -:A: ~~-· ~~ -.!..t~·:~ 
yolda bir pusuya :.- ,,;...,:.; ~·.' Mtw ~ .. .:,, .,,. ot::" \\.'' .. · · · · :" 

• • • • • • • ,. t,vı-• ~ •• 

dlltUrerek ele •• ,,,:, ..,.., j>'J,,,,., ...,.. ~ .:. ~ .. ;...._ , '- •· • • •• . . . . • ~ r=- ; ~, •-.h .... _., 
geçirmekti. . ·......- • ı . . • .. .ö' · 

F k ...-. " .~. ~ •/.r,.• • ~ "'···· ~~ _.,,,,.,, -~·~ .. .. 
a at kurnaı ·· ·· · , .·: · · · · ,._ .. \ 

Kayaerilf, çok .,·~.~ev);., fi:?~· ~·.• . ..: "'~" 

r.' ev . ,, . O.. 
. ~; 

lhti1 atJı hareket 
ediyordu. ÇUnkO 
Muıtafa Kemal 
Paıanıo, Anado
ludald münevver• 

BugUn kdl,eslnl koyduaumuz 'u vesika 
lerle Yatanper- metin olal".ak evvelki gUnkU kısımda lntf4ar 
•er memurların etmı,u. 

ruhunda husule a-etlrdlji bOyDk 
nüfuz •• teafrl çok iyi ibiliyordu. 
Reilt Paıa da; mert, vatanperver 
bir zatb. Onun Mulltafa Kemal 
Paıaya kartı btlytık bir rabıtası 
olmalıı thtimaU Yardı. Ancak Reıtt 

Paıa, ıaf ve uyıal bir kalbe 
malikti. itte Ali Galip Bey de, 
oounl bu tablatlnden iıtlfade ede· 
blleceğial tahmfa ederek iıe al· 
rlımlştl. 

(Arkan YU 

eder etmez, rilrudunu derhal bir B k ,. p E K 
ttfra ile AH KemılBeye bildirdi. U 8 ŞBm Sineması 
Onun tberlae AH Kemal Bey de En nefJı ISP ANYOL DANS Ye ŞARKILARI He ıDı!eamfı c1111r 
hazırladıtı bu tlfrab telgrafı, der- bir BOGA GÜREŞÇiSiNiN hayatım, aevda1arım Y• 10 binlerce 
hal Yalilere gönderdi. Makıat, kiıi önDndc yapılaa tehlikeli, heyecanla gUreılerinl ılSıteren 

eneli Muatafa Kemal Paıanın ı· s p A u 1' o L D AN s o"· z u· 
resmi mevki 'Ye nlfuıuna bir n 
darbe indirmek, bu suretle de Fra11•ıca •llzll blylk vı ntflı fflml takdim edıcektir. 
AD Galip Beyin yapacatı hart- 8q rollerde ı PRANCe& DRAK • GEORG•S RAPT 
keti teabtl e1lemektl. (P•ra•otaot filmJdfı.) 

PJio, aynen tatbik edllmlttL .._'111111•---•ı Aynca ı Paramount dUn1a bavıdlalerl. ._ ___ 
1111
.,,.,, 

Bu tlfreli telgraf Siva1 Taliıi Re-
tlt Pqaya da YerfJlr •erilmez, AU 
Galip Bey SIYaata derhal faali· 
J•te geç.mitti. Yanındaki fedai 
ırupu efradı derhal halk arasana 
7ayılmıtlar ; vfJ.jyıtı ıelen bu 
telıraftan bahsederek propagan
daya baılamıtlarda. Ayni samanda 
Muıtaf a Kemal Paıa ale7hladı 
yaftalar yum11Jar ; aokak baıla• 
rma, cami kapılarına yapııtırmıt
luda. 

Memleketi, im uda bir dıdt 
koda 11rm11b.(Hillfet Ye aaltanat) 
makamına körDktirlne aadık olan 
b.11 haalar, hocalar, .. yhlerle 
banlana llluiyat Ye taaNu bau 
kamçalaJU ( HGrrlyet ve ltU•f ) 
fırkası meaıuplan ara11nda bir 
kaynqma bqJamlfb. 

- Multafa Kemal Paıa; lltaD4 
inaldan fltenUmlı, gitmemif. 

- Mustafa Kemal Paıa, hO· 
kfımete lı yan ıtmlf. 

- Mustafa Kemal Paıa, ule· 
dDmlı. 

Bu ıftıler, çarçabuk balkın 
ıaf, cahil ve basit zllmr11I araııoa 
da yayılmıı; Amaayada bulunan 
Muatafa Kemal Paıanm Taziyeti 
hakkında çıkan dedikodular, ço
ialdıkça çotalmııtı. 

Kua bir zaman ıarfJnda bu 
nıuvaffakiyetl kazanan Ali Galip 

1 lst.nbul Evk•f mUdUrlyetl lllnları ] 
Değ~rl Peypara&ı 
Lira K. LU-a K. 
333 55 25 00 Bllyllk,arııda Kuyumcularda Ata aokatında "4 

No. lı dilkkAnın 12/5 paı·ı. 
678 00 50 

424 44 32 

120 00 9 

300 00 22 

200 00 15 

175 00 13 

42 00 

85 Kumkap1da Yanmıı KllrkçDbqa Sllleymanıfa 
callıli eıikazUe 154 • 5 metre murabbaıDdald 
araaaı. 

00 Üektıdarda h.aaniye cıvannda Kocadede mabal
leslnde tabutçular içlade 141 metre murabbaın
dakl Kızlırağası melddl arsau. 

00 Oıkftdarda Abpbaıı maballHiode mektep ıoka· 
ğında 22 No. h Ye ( 276 ) metre murabbaındakl 
MahmutpafA mektebi anaıı. 

60 Kınahadada Çınar sokağında 12 sayı'ı Ye 33 
metre murab&aıadakt ahıap eYID blHDnO. 

00 ç.mberlitqta MollafenarJ mahalleılode V edr· 
ham altında 42 ıayıh odanın 1/3 payı. ( 3998 ) 

13 Kef,edede mahalleılnde Kıracaabmet caddealn
dt eaki 50/52 yeni 245 1&yıh dnkkinın )'arım 
P•JL (1286) 
KlçOkmuetafapaıada Mollahllnu maballulnde 
Koçakmuıtafapqa caddeainde 69 No. h dtıkkl· 
DID 14/1 payı. (3821,~875) 

166 67 12 50 Hocapaıa mahallesinde Orbanlye cadde.inde 
46,21 No. )ı dUkklmn ı 29600/3110400 payL (5335) 

Yukarda yazılı <Szelaelere Jıtekll çıkmadığından on gllo ara 
ile ıatılmalarına karar verilmlf olduğundan tııtermeai 19/9/935 
Per4embe gUoO •aat J 5 de komiıyonda yapılacakbr. lıteklilerln 
)'izde yedi buçuk pey paralarile Mablülit kalemine ıelmelerL (5531) 

Sayfa 9 

Atletlerimiz Kampta Na
sıl Çalışıyorlar? 

Fakat, Birincilikleri Kazanıp Kazana
mıyacağımız Şimdiden Kestirilemiyor 

DUn .. hrlmlze gelen Yun•nh 9Ure9çll• bir arad• 
. ( Baıtarafı l lnel Jlıcle ) 1 kotuculanndan doktor Poltznere 

Bu ıDzleri, Caddeboıtanı ıa• - Ben, iyi rekorumu, en iyi 
ılnoaunun önUadeld mauaY aG1lU- m~rOme medyiinum ı Diyor. 
yor. Ve nasırlı, kalan parmaği)e Bir .ataç üzerine lllttlrllmft 
plaja giden caddeyi 1Bıttrere1r, yemek Usteılne glSz gezdiriyorum. 
Balkan karıılaımalanoa çalııan Ve merakla aoruyorum: 
atletlerln kampını tarif ediyor. 

- Atletler her ıabab yulaf Sahilde, bakımıızhğma raj'men 
tablalten aldığı ı:enılollj'lnl kay• mı yiyorlar? 
betmemlı bir koru. Muhatabım gOlOyor r 

Ağaçların altlarını, Ozerlırl - Hakkın var. diyor, liıteyl 
•açlarla, ve konulan çadır bez• bUtlln okuyanlar da buna takıtı-
Jerlle örtUlmilf barakalar kurul· 7orlar. Halbukl o "yulaf,, değil, 
muı. · "yulaf auyu,, dur. Vo çok m ... 

Atletler, bu barakalara kurul· ıaddidir. 
, muı altlı DıtlO, portatif karyola· Kampta 1abah yedide kalkı• 
larda sabahlıyorlar. Maamafib, fıyormuı. Programın, üç buçuk 
kamptakilerin yeyip içtikleri, pi· saati istirahate ayrılan ISğleye ka• 
yano çalıp ıarkı ıSyllyerek eğ- darkl lnımı, bayrak meraalmile, 
lendfklerl harap ıayfJye binaımda kahvalb ile, ve on dakikalık kııa 
yatan itibarlı atletler de varmış. 

Bu binanın, girerken ıoluna bir yllrllyUıl• geçiyormuı. 
gelen tarafındaki \'lran "Safag Saat 11,30 da yenen öğle ., .. 
köıkU,, istirahat, oyun, ye okuma meğinden ıonra 15 e kadar yine 
aa1onu aibf kullanıbyormUf. latirahat. Oobeşle ODHldz ara11 da 

Buradaki etajerleri dolduran idman. 
kitap elitleri arasında, kamptald Ondan sonra akpm yem•tL 
atletlerden dört yarımının anlıya- Gece eğlencelerl, Ye saat 21,30 da 
bileceti liHnda yazılmıt tek Uer Jalak .. , 
yok. Bence, atletizme karp çılrınea 

Fakat bu yokluk, bOynk mlıa- bir aovgf, raAbot Ye allka uya• 
bakalara hazırlanan atletlerin dl· dırmak için, bu proıraaıı yemek 
maflarını . da dinlendirmelerlnl llıteaile beraber neıretmek, "• 
temin etmeel bakımından baylı kampın zeYkll hayahnı kıaaca 
laabetll... anlatmak kAfi. 

Kampta, 34 atlet, iki antrenGr, 
bir idareci, bir de maaör Tarım§. 

Bir ay ıUrecek olan maçın 
huap edilen masrafı, tlç bin lirayı 
geçiyormuş. 

Çocuklar, baılannda bulunan 
idareci llhamlden, antrenörleri 
Prak Ye Lufzden Ye tecrllbell 
maaör Ahmet Talattan mllıtekl 
değiller. 

içlerinden birisi, 24 yaıım yeni 
dolduran aara saçlı, yasSI burunlu, 
böbrek dudak ı, ve amk boylu 
antrenör Luiz'i sarJya boyanmıı 
bir zenciye benzetiyor, Ye : 

- Mübarek, dl: or, bu yaıta 
antrenlSr o:d .ğuna göre, idman· 
lara r. bmimaderde ba9lamıı ga
liba? 

BntOn Amerikayı, Ye büti1n 
Avrupayı do'aıttğı söylenen ma· 
eör Ahmet Talat, atletlerin maaaj 
kadri bilmemelerioden mllttaki. 

Uıta parmakların adelelerl 
llzertnde meharet:e geziniş' nden 
hoşlanan atletlerin miktarı üçü, 
dlSrdO geçmiyormuı. ! 

O: 
· - Ben, diyor, meıhur komik 

Şarloya, Moris Şöval} eye, rejisör 
Rekı lngr ma ve kanıma masaj 
yaptım. 

Şarlo, her maıajım için bana 
500 frank verirdi. 

Burada 45 liraya ayda 500 
klılye ma1aj yapıyorum. 

Buna raimen kıymet bilen 
1ok. 

Halbuki, dOnyaDJD en metbur 

~ 

Atletler kampına ziyaretimi 
bir fırsat bilerek bu defakl oyun
larda aJabileceğlmfz derece hak
kında kıaa bir anket yapbm. Al
dığım cevapları 1lS7le bullıa 
edebilirim: 

11 
- Bu huıuıta kat'f bir bO

kllm yllrUtmek mUmkOn değl.dir. 
Biz, 1933 karıılafmalarmda 

llçDncDIDğO kazanabllmiı fakat 
geçen aenı beıinciliğe diltmüıtnk. 

Eu sene kmlmıı tam )'erli ta
ne TUrkiye rekoru vardır. 

Ve bu rekorlar, Balkan re
korlarına haylı yakındır. 

Umumi olan kanaat. 1933 t .. 
ki derecemizi alabileceğimizi gö .. 
teri~ or. 

F nkat atlefo;m, ıayet tuhaf 
bir ıpordur. 

Parlak bir talih bizi lkincilll• 
çıkara bilir ve fena bir tuadOf 
dBrdilnclllüğe di~.şürebHir. 

Çünkü bu, hazırlanmış olaa 
atletin, tam yarış anınd2ki vazı. 
yet~ne, baleli ruh yeline brğlıdır. 

At:etiorimizin o andeki ... 
ziyetlcrinin \'e haleti ruhiyelf'rl
nin mükemmel olabilmesı de, 
ah an bu tedbirlere, Ye gösteri
len bütlin gayı otlere rağmen, 

biraz da teaadüf fe talih rnselo-
ddir. 

J; unu iukar, mantıktız olur. 
Buna rağmen ben, b:r nciliğe 
ylikselcmİ} eceğim ze olduğ ı gibi, 

C De\nmı Jü uııcu )6:uı~ ) 
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10 Sayfa 

Biat Den zlerinde 
Tiir 1 Yazan: 

M. Turhan 
Hadım Süleyman ·Pır Rı>fs- Murat Reis 

Piri Reis R 
Yapt1, 

EQ'er onu, da· 
yını çok sevditin 
için unutuyorsan 
haksızlık etmiç olu

yorsun. Dü9üo ld 
bugiln denizler Ös· 

tOnde bir Saypı nen 
adaaı yoktur. Dal
galar, fırtınalar, 

ıemiJer, hatti b::ı- ı' 
lıklar S1yponc'l cıdı 

nı unuttular, o a :la , 
1• artık Burak wııvnıjlfj 
Relı diyorlnr. Sen 
neden onu anma
yaaın. 

cebe: 
Dayım 

Pirl Relı, derin ~~~ 
derin Recebin )'Ü· ~ 
aline baktı: 

- 0 HYafl da~= 
yım yapta, dayım ~- 2:c::~.., 

kanndı. Burak Re 

" O Savaşı Dayım 
azandı ! e e ,, 

I• olu olu, bir Okunacak part;• .heyecanh bir de~ta~dı ... 
' d k t Ontı ıayıı l albı dGnyaya tanıtmak aaterım. koldu, aavaı için e op u. l d d ""' - bir 

ko Recp, kafuın a o5 uveren i le anarız. Fakat aavaıı yapan k k d" ı 
k ı ı 1 dOıOnceyl açığa ırurma ta• en ın de""'ll kafadır. Kofa olman ° 1 e• 

• alamadı. 
me:_k~ol olmana kafa da kötOrOm - Kız halaya, oğlan dayıya çeker 
kalır Rela. ki k 

V • yerıılı bir aytıınıadan çe nere 
ıordu: k 

_ Darılma amma bea bu onuf• 
madan blrıay anlamadım. Barbaroıu 
okurken dayım ne diye araya aoktun. 
Onun ululutu11u lnklr eden yok ki. 

- lakir edH belki yok. Llktn 
adını artık anan da yok. Barbaroalar 
Turıutlar H biltlln denizciler onua 
elini lSperlerdl. Şimdi bakıyorum da 
ODU dile alan tek bir kiti rlSrmGyorum. 
Kemal Relı aibl bin yılda bir doaa· 
itilen bir adam, kırk yılda unutulmalı 
mıydı? . 

_ Unutulmadı ki. Sıra11 selınce 
ona rahmet okuyoruz:. 

_ Hayır, Recep, hı1ır uautuldu. 
latanbuldan ayrılan her remi, Barba• 
roaun mezarın~ Hllmlar, dayımıa 

kabrini arıran yok. lıt• ben buodan 
dolayı OzülOyorum. Akdeniz! herke .. 
ten önce aindirip TUrke köle Y•.P•D 
dayımı unutulmaktan kurtarmak ıatl• 
yorum: Onun destanını ben yaıacatım. 

_ Çok iyi edenin relı. ÇGnkG 
dayının yaptakların da okumak bQtln 
denizciler için borçtur. 

Kemal Rela, bir lkl 1anlyı 
dütUndOı 

- Benim deatanım, dedi, SIDaD 
Çavuıunklne beaıı:emiyecek. Frenk 
illerinde de okunacak. ÇOnktı Sinan, 
ae dil bilir, n yazı. Barbaroııua yap• 
taklarını kaba kaba kAğıdn ııralamıı. 

Onun kara eavaşlnrı için yazdıtı kltap-
bada öyle [1) ıellıtgti:ıel yazılmııtır. 
incelik yok. Zaten Sinan, denizi blJ. 
mez:, denizcilikten anlamaz. Ben. yeni 
dOnysnın bUe harltaaını çizdim. Esre 
dinlzil• Akdenlzi kitap haline koy· 
dum. Benim bu kitabımı o~uy.an o 
denizlerin enini, boyunu, derınlıQ'lnl, 

akantılarını, koylarını, limanlarını, ada
larını Ye herıeyial görGr, lSfrenlr, 
beller [2] Dayımı da iıte bu denizler 

(1) Sinan çnvuı, Kaaun1 SUleymanı• 

emrlle Barbaroıuo hnyabnı - blyUk Aml· 
raldan dinleyerek • ynzmııtı. Bu çavuı bu 
eHrlnt iki şeklide kaleme 

1 
almııtır. Biri 

uzundur, edobt lıılr değeri yoktur, gırek11ıı: 

denilecek uzatmalarla doludur, hı.lnclal kıaa 
dır, özlUdür n ondan lktlbaa edilmek 
aurcllle 11Hul4aal muhnubatı ltahrlye,, adlı 

eaar vUcude getlrl'mlıttr, Ylao Slnno çayq· 
ıun Eatrogoa ve lıtonl Belgrad muharebe· 
lerlol tnavlr eden bir Heri vardır. Parlı 
mlllt kUtUphancalode bir nUah .. ı bulun• 
111aktndır. 

(2) Bu harita, fU gUolıerde TlMı tarihi· 
nl inceleme Kurulu tarafından meydana 
çıkarılmıı ve bnatırılmııtır. Piri Relai• 
•Bahriye. adım tatıyan çok Önemli eaerl de 
ılraıtiyo kadar hemen hemen tanılmamııtı. 
Kltlp Çelebi Keıfluununun da bo eseri 111 
yolda anlatıyorı • ı ürkçedlr Hacı Mehmet 
oğlu Piri Rela:ndlr. Rum (1) denizindeki 

1aUarın, limanların. adalııno tarlflol ve re• 
ılrrı'erlnl ( haritalarını ) thılva eder. (931 H.) 
yaulıp "anunl SO!eymana sunulmuıtur. 
Batında haritalardan ve haritacılıktan, d .. 
nlıcllik uıullcrlnden Hind denl&lnden bah
aeder ve bu kıaım ıaanzum ve manaurdur,,. 
Hamnıer, bahriyenin gllı.el bir nüahaıını 
elde ett'ğlnl aöylcr. Yine onun lfadHlne 
aıöre Bahriyenin V atlkao kltaphanelerlnde 
de nUahalan vardır. 

TUrl& tarihini l:ıcılemı kurıılu bu eH• 

rfn de ~n doğru nUahHını bularak aoa 
rD .lerJe butırmııtır, M.T. T, 

derler reia. Sen de dayıaa çektin. 
Onun yoamda lıGylldGn, onun gibi 
deol:r:lerl kuaııklayıp rudin, çok 
HYatlara girdin, Ua aldın, yilkaeldin, 
bari yuacağın kitaba keadini de kat. 

Piri rela içial çektir 
- Bea lcaade, dayım kande. Q . 

bir dalgadır, ben bir k8p0j'Om. O bir 
yılduıdır, bın bir cılı• kıırılcımım. 
On•n adının yaaında benim adım, 
fil yaaıada karınca .-ıbl gGIOnç dGıer. 

Ve birden deQ'lferek haykırdı ı 
- Bununla beraber beni dayım· 

dan da, Barbaroıtan da fasla anacak
lar. ÇGnka bir harita •e blr kltap 
bırakıyorum. 

- Kanlı, ıanh fıf er Japep onlan 
da ındırun olmH mı? 

- Olur Recep olur, ama meydan 
10Jc. fıte burada pinekleyip duruyo. 
ram. Kını dtnlıde ıaptao ıayrl bir 
ıey bulunmuyor. Engine açılıp fapmı 
toplayalım? 

- Kıııl denizd.. atede Hint de· 
alsl Yar, orada dOıman tekneleri 
dolaııp duıuyor. Da1ınıa, Barbaroıun 
Akdenlzde yaptıklarını Ho Hint de. 
niı:lnde niçin yapmayuıa. Atıa varea 
meydanda nr. Rela. 

- Hadım SUleyman bu fıl aınadı. 
Botuna dolaııp d~ndO. Ummam ki 
ikinci bir sefere izin •erainler. 

- Ya verlrleuo relı? 
- Hint denizini Ak denin çeviririm 

Recep. Buaa inan. 
Recep kalktu 

- lıte, dedi, o nklt dayını rah
met okuturaua, Barbaroaun ruhunu 
da ıeırindir:rsın. Bu tomar Hnde kal· 
aın, yoldaılnrla blrleıtlkçe zahmet 
edip okunun, yUreQ'lmlıi aeYindirinin. 
Şimdilik gün do~madan neler dof er, 
diyelipa de auanhm. Hoıça kal Bey. 

(Arkaaı var) 

·············-···················-······ ..... ············-· 
Denlzyolları 

1ŞL1 TM E Si 
AttateJerl t Karak8y K4pr0başı 
Tel. •2562 • llrluel MGhQrdımı:ade 

Haıı Tel. 22740 11m..... ~s:I~~ 
Trabzon Yolu 

KARADENiZ vapuru 15 Ey· 
llU PAZAR aUnU Hat 20 de 
Riıeye kadar. "5239,. 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 15 Eyllll 

PAZAR gllnU aaat 10 da Mer· 
ılne kadar. ıı5537,, 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 14 EylUl 

CUMARTESi 1ıUnU &aat 17 de 
Dikiliye kadar. 0 5538,. 

SON POSTA 

Al/etlerimiz 
kampta Nasıl 
Çalışıyorlar 

( Baıtnrafı 9 uacu y6zde ) 

beşinciliğe kadar dUımiyeceğl· 
miz. de kanliml 

Y onan Güreşçileri 
.Geldiler 

Dördüncü Balkan güreş mil· 
sabalarma ittirak edecek olan 
Yunan takımı da don sabah er· 
kenden Daçya vapurile tehrimize 
ıeldi. 

Yunanlılar yedi güreşçi ve iki 
idareci ile dokuz kişilik bir kafi· 
ledfr. 

Yunan aUretçilerl tçinde 79 
kiloda gUreıecok olan pehlivan, 
Yanan tebeası bir Mısırlıdır. 

Yunan aUreı takımı fU tekil· 
dedir. 

56 kiloda Biri9, 61 kiloda Di· 
mltri, 66 kiloda Sotirzoı, 72 ki· 
loda Zaharya, 79 kiloda Jorj, 
87 kiloda Panaryoti, ağır sıklette 
lapiro. 

Yunan gllreşçllerinin başkanı 
diyor ki: 

"- Takımımız geçen yıldan 
çok daha kuvvetlidir . ., 

Kampa Girecek Fut
bolcular Seçildi 
Kısa bir müddet ıonra ıehrl· 

mlzde Sovyet Rusya takımile ya· 
pılacak futbol maçları için fede· 
raayon Beykozdaki eski sarayı 
kamp yerJ olarak mUoaaip gör· 
mUıtUr. 

Pazarteai gUnU bütün oyuncu· 
lar kampta toplanacaklardır. Ruı· 
larla lzmlr ve Ankarada yapılacak 
maçlarda federaayon lözum gö• 
rUrae bu takımları lstanbul oyuo• 
cularlle takviye edecektir. 

Kampa aıağıdakl oyuncular 
girecektir: 

Galatasaraydan: AYnf, Lütfi, 
Ibrahim, Necdet, Münevver. 

Fenerbahçeden: Yaıar, Meh· 
met Reıat, E1at, Cevat, Niyazi, 
Fikret. 

Beşlktaıtan: Mehmet Ali, Nuri, 
Lfıtfi, Şeref, Faruk, Feyzi, Hüınü. 

Vefadan: Muhteıem. 
Güneşten: Faruk, Rasih, Reşat, 

SalAhaddio. 

nasıl teıılıir 
edildiğini 

anlatıyor: 

Ceaaretlm kırJlmııtı, Birçok genç 
kıılar zena-in izdinçlar yapmağa mu
yaffak oluyor Ye mea'ut yaııyorlardı. 
Halbuki bana hiçbir teklif vaki olmu. 
yordu. Bir güa bir Çingene kızı, unin· 
ki rlbi cazibeıılz bir ten, parlak bir 
burun Ye yıığlı görünen bir cilt erkek
leri uıı:nk l aotırır dedi. V~ krem köpUklü 
Tokalon pudrasını kuHanmamı tavsiye 
etti. Bu pudranın fayanı hayret tesiri, 
o güne kadar kullandığım bUtiln pud
ralardan btlabOtUn baıka oldu. YGıOm
deki bUtGn parlaklık bluinl silmiı, 
mllnbealt meeamatı gldermiı Ye cildi
me bir erkeğin kalbini teshir edecek 
mat bir gOzellik ve fayam hayret bir 
tarant nrmittir. Yalnız bir defa pud· 
ralaamak bQtlln ırUn nya bütOn gece 
içla kAfldir. Eminim ki krem köpOk
ıa Tokalon pudraaını kullanan her 
kndıa hemen Hhhu bir Hvlmlilik 
temia edebilir. 
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MÜSABAKALI 

i ATELER. 
L---------------·--- Franau.cada• -----·-

Bir Esrar Meraklısı 
3-

Dediilm atbi, ceset fena hal· 
de tefeaaUh etmi9tf. Belli idi ki, 
ıeklz, on gündenberldir orada 
kalmıştı. LAkfo, boyu, umumi 
manzaraaı ve gUmUı bir yüzük, 
bir boyunbağı lğneıi ve kol dllğ· 
melen gibi bazı özel eşya, ölü· 
nUn hUYiyetloi kolayca meydana 
çıkardı. Ve Bayan Kerşov da 
bunu teyit etti. 

Bittabi, kadm, kocasının katili 
o'.arak, haykıra haykara, Smet· 
hörst'U gösteriyordu I 

Zabıta bu ittihamı pek hakla 
buldu ve ölll meydana çıktıktan 
iki gUn ıonra, Sibiryalı milyoner 
Riç otelindeki IUkı aparhmanında 
yakalanıp, teykff edlldJ. 

Bayan Kerıov'un lfadeslle 
Smethöret'Un mektup ıuretlerl 
gazetelerde lntiıar eder etmez, 
zabıtanın milyonere iınat eylediği 
cinayetin aebepleriol araıhrmıya 
koyuldum. Fakat o zaman, bu 
dolambaçh meselenin lçyUzllnU 
henU.ı aydmlatamıyordum. 

Umumiyetle kabul edilen na• 
zariyeye göre, sahte ruı, kendisini 
taciz eden bir ıantajcıdan kurtul· 
mak lıtemitti.. Eh, peki 1 Böyle 
bir aebebln ne derecelerde ıaç• 
ma olduğu sizin gözUnUıe çarp
mıyor mu? 

ihtiyarın bu ıualine karıılık. 
bllAkla, böyle bir ıkiklo, o ıaman
da, bugünde benim nazarımda 
çok önemli oldutunu ıöyledlm. 

O, baımı aalladı veı 
- Hayırl DedJ. Siz iyi muha· 

keme etmemlıslnlz. Kendi emek· 
lerile muazzam bir aorvet yığmı• 
ya muvaffak olan bir adam, 
Kerıov ribl bir hırlftın kocuna· 
cak kadar, elbetteki budala ola· 
masdı. O, bu herifin kendi aley• 
hinde kat'ı delillere malik o!ma• 
dığmı bllmeal lbım ıellrdi.. ılz, 
SmethöratUn resmini biç gHrdU· 
nUz mU? 

CeYap olarak, vak'anm hAdlı 
oldutu zaman SmthörstUn, res· 
mini gazetelerd~ görmOı oldu~u· 
mu ıoyledlm. 

ihtiyar, cUı'danını 
karıştırdı Ye önüme, 
fotoğraf koydu. 

bir daha 
bir kUçUk 

- Bu ılmada en çok dikkat 
nazarınızı calip olan nedir? Diye 
sordu. 

- Kaıların bUabUtUn yok ol· 
maslle ıaçların acafp bir biçim· 
de keallmiı olmaıın dan ileri ge· 
len bir hayret manası. 

- Tamam 1 mahkeme gUnü, 
dinleyicilerin araımdau kendime 
güçlükle yol açarak, milyoneri 
ilk defa ıuçlu aandalyeainde gör· 
dllğllm zaman, benim de gözle• 
rime çarpan bu oldu. Ben 
o vakit, onu uzun boylu 
aıker tavırla, dimdik, çeh· 
resi yanmıı gibi gördüm. Ne 
sakalı, ne de bıy~ğı vardı. ıaç· 
ları da, dibinden denilebilecek 
kadar kıaa kHilmlıtl. Gerçekten 
biraz Slavlaımıı olan .. imaaında 
iıe, bilhaua dikkate fayan olan 
cihet, dediğiniz gibi kendisine 
dalma mUtehayyır bir hal veren 
bu kaı vı hattA kirpik yokluau 
idi. Gayet aakin duruyordu. 
Hatta, avukatı Sir Artür lngelvut 
ile konuıuyor, şakalaııyordu. 
Sorgu esnasında, tahitler dlnle
oiyorken, rüya gören bir adam 
gibi, baıı &Tuçlarrnın içinde, 
kımıldamadan oturmuştu. MUller 
ile beraber, hıçkıra hıçkıra ağla· 
makta olan Bayan Kerıov, zabı· 

r-
H 11 diye 

Veriyoruz/ 
" Son Poata " enelki günden 
itibaren ııu ıütunlarda bir Hri 
mileabakah hlkiye neırine l»aoladı. 

Bu hikayeler, beheri 3, ' gün sür
mek üzere ti tanedir. Her hika
yenin sonunda o hik&yenio netioe· 
sini kari tahmla edip yuacak n 
12 aini birden adrH ile birUktı 
bize yolhyacaktır. Hiklyelırin ne
tlotleri, lB nciıi bittikten ~lr 
hafta sonra neıredlleoek •e tah
minlerinde en ook iıabet edenlere 
birer htdlye •ırileoektlt. Bu bedi· 
yeltır iU ı•trede takdim edlleoektln 
Blrlnclr• Bir gümflt kol ıaaü. 
lklncıre ı ,. ,. oep ıaati 
( kadınıa çantuı ). 
OçancU"' Blrfototraf maJdaHI 
Onuncuya kadar binı mua ıaa'1 
onuncudan 20 noiye kadar birer 
mlirekkepll kalem, IO 1aolden 
ıonrakil•re muhtelif Jdlotık hedi
yeler ..• 

---------------------taya vermlf olduldan lfade,ı 
tekrar ettiler. Zanneduba, o ti• 
merak edip de malılremede bam 
bulunmadıfınm ıa1lemlftlnba ltt• 
ılze, Bayaa KWfO•'aa, ifade 
•erirken çelrme1• ma•affak oJ. 
dutum bir ruml. BalaD11 ı Kene 
dialol, •akWe lserlade alll• 
taıımıı buluu al1ah, ..ıd pp
kaalle, ajla1arak ıelıadet etmekte 
olduğunu 18rllnlalz. Şlph .. ld. 
mllttehlme kaqa ı&Dllade ramaa 
bir kin tqı1ord.. Sil ll1lerk• 

hiddet ve labrapta adeta ltop 
luyordu; mltemadl1a .O.ek 

mıcburiyetiade kaldala f6ı1qlan 
lfadeılal ulqalmaı bir hale ıetl
rlyordu. Ôyle tabiin edlrora• ld 
HrHrl kocaıım cıldar•ra 11Yllllftls 
dra ıol elİDbl adllı parmajında, 
ılyab ıarıb iri bir Dlklla halkam 
taııyordu. 

MUller' • ıelfnce, ba da faıla 
ılıman, azametH •• elıemml7etlnl 
mUdrlk bir adamdı. Birçok bakar 
yOzUlderle beıenmlf tulum ıtbl 
parmaklarıma ara11ada, blldljloll 
o mektuplan tatmakta idi. 

Bol bol cevaplar ••dl •e 
Londraoın korkunç bir bacafına, 
en aamlml doıtu Ke110Y11 dlfDrDp 
de orada 61dDrea mllyonerla 
aleyhine ıaylemedltlal bırakmadı. 

Öyle sanıyorum ki, Smethlrat'Oa 
avukatı, Mililer'• ıaal tevcih 
etmemekle oau ıakata hayale 
uğrattı. 

Alman, yan ba111a bir bale 
gelen Bayan KertoYU mahkeme 
aalonundan dııanya ~ıbrchktaa 
ıonra, D 21 numarab polta m .. 
muru, mUtteblmin aud teyldf 
edildiğini anlattı. 

- Müttehlm, teyklf olandup 
uman mUteha1Jlr f6rlln0yor ve 
kendialne lınat edilen ıuçtan bit 
bir ıey anlamadığını lhıaı edi
yordu Dedi. Herhanıt bir muka• 
vemetin hiçbir fayda verml1ece
ğinl de bildiğinden, polis. araba
yı aeı~lzce takip etmiıti. Ve Ritı 
otelini dolduran kalabahkta hiçbir 
ıeyin farkında olma1D1fb. 

Polis hAklmla hmuruadan çık• 
tıklan sonra, dinleyicilerde de
rin bir merak uyandı •• berkeı 
kulağını kabarttı; zira Fenç&rç 
sokağmdakl lıtaa; on hamalların• 
dan Ceymia Bakland ifade ver
meğe başlıyordu. Maamafib, bu
nun ıöylediklerinde pek o derece 
önemli bir cihet yoktu. 

(Aaılrua Ya) 
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Zindan Köşelerinden 
Yıldız Sararına 

•-~ Yazanı Z. Ş. Her hakkı mahfuzdur ._ _ _.,. 

t ahsin Paşa İle Rus Sefiri Salonda Kar
ıılaşmışlar, Konuımağa Başlamışlardı 

Dedikten ıonra, kapıya doğru 
ilet lemlıtl. 

Çatal 1akalh bir Ruı bademe, 
camlı kapının içinde Tabıin Pa· 
layı karşılamıf; dik dik yüzün• 
bakmıştı. Abdülhamit sarayının 
bu en bUyllk ve en nAffz adamı, 
~endlılne çevrilen o boncuk mavisi 
llazarlar karşııında Adeta boca· 
lamııtı. Tahsin Paıenın bu vazi· 
)'eti, pek tabii idi. Çünkü o 
uıaklık ve kölelik devri, bu gibi 
hususi hizmet görenlerin benliğini 
•ilnıiş eritmişti. Y anm ıaat evvel 
hır yerde bakim Ye hilk-Omran 
\'az.iyetinde bulunanlar, yarım ıaat 
•onra başka bir yerde, zillet ve 
levazula eğilirlerdi. Önlerinde, 
kııa tUfıklerinln dipç.lklerl diıle
tlne dayalı d6rt &fivari, etraf ve 
lrka larmda sırma kordonlu altı 
hverle cadde!erden geçerlerken 
llzemetlerinden arrıbalarına sığa• 
tlııyan ko&koca sadrazamlar, Be· 
ıiktaş karakolunu geçip de Yıldız 
Vokuşuna çıknrlarkeo, bir ıalyan· 
Ro:ı gibi arabalarının köıelerlne 

btızUlürler; hele koltukkapıda ara· 
badan inip de o kapıdan içeri 
Rirdikten ıonra, Boyabatlı, Nev• 
tehirli, Kayserili ıaray uşaklarına 
hile miltevazıane ıelam vermeden 
g çmozlerdl. 

Bu gibi ıaray lncelikJulnde 
Pek pişkin olan Tahıin Paşa da, 
&ördUğU şu mahrem vazife dola• 
Yısile, ılmdi ılllk bir vaziyete 
Relmiıti. Lafı uzatmamak için 
derhal mUtebeuimane bir tavır 
alara k, hedemcnin ıarmısakla 
karışık fipirto kokan sakalına 
•ğildi: 

- Saraydan geliyorum. Acelo 
•efir beyle görüşeceğim. 

Dedi. 
Hademe, cevap vermedi. Ha· 

fl fçe başını eyerek elile intizar 
aalonunun kapııını gösterdi. Ve 
ıonrs, bir koridora doğru fler· 
ledi. 

Tahsin Paıa, bu salonda çok 
beklemedi. Biraz sonra, başka 
bir oda hizmetçi al geldi: 

- Buyarunuz. 
Tahsin Paia, içfçe iki ıalon· 

dan geçti. Fakat Oçllncll salonun 
kapısından geçerken bir ses yük• 
•eldi: 

Ah, ckıelansf.. Sizsiniz, 
ha.. Niçin isminizi söy:eruedinlz. 
Sizi beklettiğlmden dolayı bin 
kere affınızı rica ederim. 

Dedi, bunu alSyleyen; Ruııya 

•tfiri, Mösy5 Zinovyef idi. 
- Tahıin Paıa, gülUmsedL 

Sefire elini uzahrken: 
- Ekselanıf. Zatiı ahane tı· 

tafından 

- Ya. hafiyeler, bu boı saray 
•rabasınm sefarethaneye girdiğini 
RBrOrler de, ıOpbelenirJerıe.. . Ye 
tl\phelendlkten sonra beni o hal· 
d• görllrlene... Hiç 1Uphesiz, 
Ruıya sefarethaneslne kaçıyor, 
diye atları baıına yapııırlar; 
•efarethane kapısında bir rezalet 
çıkrırlar... Lahavle velAkuvvete .• 

Tahsin Paıa, başını kaldırdı. 
lkı tarafa baktı. Cadde, tenha 
idi. 

Cenabıhak, şerlerinden 
lnuhafaza bu}urıun. TevekkeltUa· 
le1Jah, deyip hakka sığınmaktan 
başka çare yok. 

Dedi. iki ellerjne abanıp kal· 
lcarak. bej reoil kadifo dötell 

' ' 
arabanın köıeaine ıımaıkı yerleıtl. 

Aaraba, Takıim meydanını 
geçmiftl. Doğru yolda ilerliyordu. 
Cadde, oldukça kalabalıktı. Her· 
kes lşfne gücüne gidiyor; bazala· 
rı da, boı bir nazarla bu aaray 
arabaıını süzüyordu. 

Ara banın köteaine bUzlllmUı 
olan Tahain Paşa, arabaya çev• 
rilen her nazardan tlrkUyordu. 
Bunların hepsini hafi ye zannodi· 
yordu. O zaman, biraz daha kö· 
ıeye sokuluyor; yUzOnU gösterme· 
mek için baıanı dim dik tutu• 
yordu. 

Araba, ıafarethaneye yak· 
laımıştı. O zaman, yine Tahaln 
Paşanın dudakları kıpırdamıya 
baılamıttı. Fakat timdi, Ayetel· 
kOraO ile ihlas ve fat iha okumu· 
yor; evvelA, ııtkıhulô• ile bir 
besmele çektikten sonra, müte• 
madiyen: 

- Summllo.. bllkmlln.. um· 
ytln ... ayetini okuyarak arabanın 
etrafına Ufluyordu. 

[Arkıuıı Yar] .............................................................. 
lstanbul Asliye ikinci Hukuk 

Mahkemesinden; 
latanbul belediyuioln Beyotlunda 

Sofyalı aokatında 26 numaralı apar
tımanın 1 numaralı dalrealnde aakln 
Mnrgrit Tlııuı, Koıtantin Zaharof 
aleyhleılne i.tlmlAk edilen ve bedeli 
teıviye edilen bllyllkdere ça7ırındakl 
a01Uı hi11elerloln tapuya teselli dıı vası 

baalt usulü muhakemeye tabi tutul
mui y e mUddelaleyhlero gönderilen 
davetiyeltr ikametgahlarının meçhu· 
liyeti huebfyle bllA teblit iade edil· 
mit ve aebkeden talep veçhlle UAnen 
baklaraoda tebligat icrasına karar Ye• 

rilmit ve bu baptaki davetiyeler de 
mahkeme divanhanesine naılnııt ol
duğundan mahkeme aOnü olan 21/10/ 
935 pazartesi gOnü ınat 14 de iami 
goçen Maririt Tlaua ve Koıtantln 
Zabarofun bbzat mahkemeye gelme• 
dikleri nya bir ••kil göndermedik
leri takdirde muhakemenin ııyapla

rında cereyan edecetl malumları ol
mak üzer• keyfiyet gazete ile lliln 
o?unur. (14447) 

VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞlRK!TI 
ISTANBUL ACENTAUlil 
Llmaa Han, T elefonı 1129•8 

TRABZON YOLU 
SADIKZADE Vapuru 14 

Eylfil CUMARTESi gUnO aaat 
20 de Hopaya kadar. Aıimetf 
ye avdette Gerze tutacaktır. 

LLOYD TRIESTINO 
Mühim ilin 

Haftalık Addyatik ııeferini yapan 
vapurlarımız 20 EylUI tarihinden 
itibuen Perşembe günü saat 9 
yerine her Cuma günU aııat 11 de 
Galata Rıhtımından hareket 
ed~ cektir. 

Dr. IHSAN SAMı 1 
B~~ukl~~~~ıa!!;~~ll 
pek tesirli ve tue atıdır. Divanyolu 

Saltan Mııhmut tttrbeıri No. 113 

SON POSTA Sayfa 11 
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Beyoğlu Mıntakası Varidat l'ahakkuk Miidürlüğünden: 
Adlan ve itleri aşağıda yazılı kazanç vergisi mUkelleflerl mensup oldukları maliye şubesine verml 

oldukları 932 takvim yılına alt kazanç beyannameleri hesap mütehasaıslarınca defterleriyle karşı aştı 
rılmak fçfn geıterdlklerl adreslerde aranılmış f11eler de bulunamadıklarından defterlerini getirmek için 
kendilerine teblia-at yapmak kabil olamamııtır. Hukuk usulu muhakemeleri kanununun 86 ncı maddesi deJA .. 
leUyle kazanç kanununun 45 inci maddoal mucibince on beı gün içinde Gnlntada gümrük karşısında 
HOdavendigAr ban hesap mlıtehaHısları börosuna defter Ye vesikalarını getirmedikleri takdirde kazanç· 
larıoın re'sen takdir odilecıklerl UAn olunur. (5544) 

Tophane Mntef errik 932 

No. ltml Ticaret yeri Oturduğu yer . 

91 Dlmltrl Sabuncu Necati bey caddeıi No. 416/418 istiklal caddesi 142 

Kuleler l"l Mü .eferr~ k 932 

101 Jak M. Bezilay Komhıyoncu P ,)rşembepazar Aralan han Maçka : Maçka palaı 2 inci 
~ .nci kat No. 4 kapı No. 15 

-----------------------------------------------·-----------------------------------Taks m Müteferrik 934 

132 Mahmut Nedim Söğl\t Öıtı Kömlir Taksim Cumhuriyet Ap. Aynı yerde 
Madeni Iıletme Şr. 

Galatasaray Müteferrik 935 

126 Yorgl Hrlsiko Komandit 
Şürekisı 

Şr. B. O. Aımahme&cit Meşrutiyet 
cad. 119 

Aımah 
ban 16 

Mescit Kam hl 

Kulekapı Müteferrik 932 

159 Sani zade Meh• Deniz lılerl mUteah· Mlnerva han 6/8 
met Murat hldl • G. 

Galata 983 

Şişli HaltiıkAr Gazi cad. 
274 

t 44 Oıman Şevki Gazi vapur sahibi KUçUk Rıhbm han Fuat yazı· 
haneai 

Mumhane Cad. Kısmet 
Ap. ÜçUncll kat 

Kulekopı 931 

85 Jak M. BarzlJ.. Komiayoncu 
yan 

Perıembepaıar Aralan han Maçkapalas 15 

168 Jan Cakoma 

67 Anaala.s ve 
Trlandefiloı 

Komisyoncu 

Komiıyoncu 

2 el kat No. 3 

Tophane Mllteferrik 935 

Hudavendigar han 59 

Tophane 932 

G. Kutu han 7, 8, 9 

Tophane 932 

8. O. Posta ıokak Şüp 
Apartımanı 3/1 

Bo&tanbaıı cıddeıl Ziya 
bey apartımaoı No. 5 

117 Çelebi Bahar Oznmkızı lmılitha• G. Mumhane cad. No. 117 B. O. Şakulu M. Halll 
Hamit han No. 9 
Kalyoncu kulluk Şeker 
oğlu Ap. No. 9 

Salam on 
119 Vasll Yu•anf• 

diı 

150 Osman· 

neır 

Deiirmea alAta 

Kahveci 

G. Kutu ban 131 

Kulekapı 933 

G. Y ağkapanı 76 Unkapanı Atlama Kara• 
çeıme So. 16 No. 

225 Haılm ıade Ali TntnncO 

Kamerbatun ~932 • 931 

Kalyoncukulluğu caddeıi 51153 Ayni yerde 

24 IJ " " " " 
Aalata&aray 931 

39 M. R. Jüldlas Lokanta ve Birahane Kabristan So. 9 

" " " " 

Çukurcuma Tabanca so• 
kak 22 

69 Hriıtald Birahane 

Takıim 932 

Kfiçükparmakkapı No. 24 Bllyilkparmakkapı No. 27· 

Feri köy 931 • 932 

61 Mahmut NedJm 
2 Karbfz ve ıerlkl Marangoz 

Pangalta Dolapdere Cad. No. 3 
Fatin Ef. S. 111 

Ayna yerde 
Aynı yerde 
Aynı yerde 
Aynı yerde 

20 Mardlk Frenkyan Kaul lmallthane. 
75 Eriko Voaki Musiki Muallimi 

Şişli KAathane cad. 179 
Bahçt: sokak 29 

Galatasaray 934 

98 Filip we Argirl Şekerci ve Paata 
Tanburldiı Bira. 

Beyoğlu latiklil caddesi 353 Aynı yerde 

Kulekapı Mnteferrik 932 • 933 

102 Aron Romano 
179 Kadri 

Vapur Acentaal 
Mühendlı 

Türkiye Büyük Millet 
idare 

P. Pazar Aslan han 
G. Adalet han 4 

Meclisi 
Heyetinden: 

t - Eksiltmeye konulan lı Buyuk Millet Mecliıi Müstahdemini 
elbise, Palto ve fotinlerl. 

2 - Tahmin bedeli 3331 Üç bin Üçyliı Otuz bir lira 25 Yirmi 
bet kuruıtur. 

3 - Eksiltme 16/9/935 Pazartesi gUnU BUyOk Millet MeclJal idare 
Heyetinde Hat 1~ de yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait ıutnııme Mecllı Daire MUdUrlUğUnden alınabilir. 
5 - Eksiltme açık yapılacakbr. 
6 - Eksiltmeye gfr.ebilmek için lıtekllleı'ln muvakkat teminat tu• 

tarı olan 250 iki yfi:ı elli liralık Banka mektubunu UçUncU mad· 
dede yazılı ıaattın bir saat evvel Meclisi idare Heyetine 1935 se

n11l Ticaret oda11 yeaik&1ile birlikte Yermeleri lazımdır. "2389,. 115203,. 

G. Kasapyan Han 1 
Ortaköy Aydınhk So. No. I 

(_!oplantllar, Davetler ) 

İıtanbul mimarlar n mlthendlıle

rlnln npur gezlntlal, 14 EylOl Cumar
tesi gUnQ yapılacaktır. Vapur o ,.aıa 

köprUden aaat 14,30 da kalkacak Ye 

KadıklSy, OakOdnr, Altınkumn uRrı• 
yarak BOyfikadaya gldeccldir, a-•ç• 
22 de BüyQkadadan hareket edlJe
cektir. 

-------------- -
Dr. lbrahlm Z ti 

Belediye karşıaındn Piycrloti 
caddesinde No. 21 

Hersıün öğleden ıonra hastalarını 
kabul eder. 
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NAZIM HİKMET 
Yakında iki Kitabı Çıkıyor 

1-iTALYADA 
BiR HABEŞ 
DELiKANLISI 

50 Kuruş 

2- PORTRELER 
40 Kuruş 
-------------------

Ba 1111 lıltap malıdat miktarda ba11lmaktadır, 
Şimdiden llparltlarbdzl verebilir ve abone 
olalllllnbdl. Tqra içi• posta lcreU dabUdlr. 

Ankara. Caddesi Noe 85 

Jılm •• marlıuıDa 
dlldrat 

Kolı7lık olmak IHre 
perakeDd• 65 kurqa 
Htılaa tft•l•r plya• 

HJ& çıkanlmııtır. 

YENi KiTAPÇI 

MAZON MEYVA TUZU 
Sabahlan aç karnına bir kahYe 

kaşığı alındıkta 

KABIZLllwl DEF'EDER 
Yemeklerden bir Ha\ ıonra abndıkta 

HAZiMSiZLi~I, MiDE EKŞiLiK 
we yanmalarını sfderlr. Ağııdakl 

tataıdık ve kokuyu izale eder. 
Fula bir yemek n içme

den ıonra biaaediltn yor· 
runluk yt şiıkinll!i hafifle
tir. M A Z O N tHunuo 
t11irindın memnun kal
nnyanlar oitHi açık da olaa
Bah9ekapıda lı BaoJraıı ar
kaııada 12 N o. lu MAZON 
BOTTON eoıa depoıuna iade 
ederek bedelini •eri alabilirler. 

Mektep Defterleri 
Türk Maarif Cemiyeti firmasını 
taııyan her neri mektep defterlerinin aabı yeri 'Yalnız 
Marpuççularda Boyacı hanı albnda 44 numaralı mağazadır. 

UYUŞD·URUCU 
Maddeler inhisarından : 

1 Haziran 1935 gUoltl tamlmlmizle yeni •• Hkl seneler mahıulll 
afyonların 30 EyltU 1935 e raatlayan Pazartesi akıamına kadar 
depolarımıza teslim edllmeıial ve bu tarihe kadar teıllm edil· 
meyen afyonları ldaremiıia J S Haılran 1936 dan evvel ala• 
mıyacağı mıntakalarda afyon ekimi ve 'alam satımı ile iftigal 
edenlere bildlrllİnlştl. THllm mllddetinln bitmHine az bir ıa· 
man kalmııhr. 
Köylü Ye tnccarın mağdur olmamaıı için kendileri ıelemediklerl 
takdirde kooperatifleri vasıtaaile veya birleıerek aralarından 
Hçeklerl blrile veya lıtanbuldaki komlıyoncular vaaıtaalle bu 
müddet içinde afyonlarını idaremize ıetirmelerl ehemmiyetle 
tavıiye olunur. Getlrmeyenltrlo lıtlanal muamele g6remeyeceklerl 
ve ellerinde kalan mallarla lnbl1ar IdarHinln aelecek J 936 
seneıi mahıulllnUn teHllUmlloden eYvel meıgul olamıyacağı 
alakadarların malumatı olmak Uzere tekrar ilin olunur. 

ı DIRRKTÖRLÜK 

5505 --

Karacifter, Mide, Bağırsak, Taf, Kum ve Şeker haıtahklarma 

TUZLA iÇMELERi 
Ye oteline heriiln Köprtıden 6,30 • 7,35 • 8,20 • 9,45 • il • 
13, 15 • 15, 10 da Haydarpqaya ıtden Yapurlaran trenleri • 

menbalara kadar ber,Un tlderler. 

SON POSTA 

TURSiL'i ıoğukta eritmeli n au 
ı'ık iken kazana dökerek iyice 

Çamaımnııı:ı' bu IU} a iyice batı• 
rınız. kayaatıauı. TURSIL, aisin için 
k.,ndi batına İ•inl gö·ecektlr. 

10 - 15 dakikalık kayoamadan 
ıonra çamatırınız 111llkemmelen 
yıkaamıt olur. Sotuk ıudan geçi
rerek kurutunuz. 

TURSIL; emulaiz bir mn.tahzıır· 
dar. Olu'jenl• tahrik edilen köpljO, 
kumatların dahilin• nUfus eder n 
rlSı kamaıtırıcı b;r beyazhk vererek 
çamatırı mılkemmelen temizler. 
BundaD maada TURSIL, terkibiode 
zararlı maddeler bu'unmadıjı için 
kumaıları kat'iyyen yıpratmaz. 

TURSIL, Turan mamulltındandır. 
Turan lmsala iyi clna bir mflıtall
zardır. 

Hayatın netesl 
Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtirir. 

iKTIDARSIZLltil 
ve 

BEL GEVŞEKLi~iNI 
riderlr, yaıamak neıe1ini iade eder. 
Ecsanelerde bulun11r. 1.tanbulda 
fiyatı ıso kuruı. TafıilAt için Galata 

Polta kutuıu 1255 

~--------------, T•tra Sinemaları 
Direktörlerine 

Kemal flllm, Halli, Oper•, Met· 
ro ye poll filim mOe11uelerlnla 
VI plyaHDID blltUn aa11lz flllml •• 
rlal utıD aldım. Bu fJllmlerl re· 
çırmek lıteyen taıra ılne•aları 

direktörleri. lıı:mlr blrlacl kordonda 
Şablnl'trl llaaında fillmcl Muatafa 
adrulae mfiruaat etmelidirler. 

........... ..-.-.....-.... ........... ---
Soa Potta Matbauı 

EylM 13 

Karıncalan J L DÜR 0.N Üz. 
Her hana-t (haşarat OldUrQoO bir m&JO 
ile karıncaları Oldürmeyı teorObe et. 
tlnlzmı? Eğer tecrübe ~ttlnla tse Cltı 
tabi teslrslzllğint de gOrdOnOe. K&nA
caıar sizin bu tecrUbent&Je adata aıa, 
ederek mutbağınızı lstllA ve vemea.. 
lerlnlzl bulaştırmağa deva"' ederler, 
Bunun OnUnU almak için mOnhaal,.. 

1 
ve muslrren FLİT tsteytnta. VLIT. 
hakikaten ve ebediyen OtdQrOr. a...lle 
.-apmaz, taze ve IAtlf kokuludur. 8tyaıt 
kufakh ve asker reaımıı eare tenea• 
tere dikkat ediniz. Pisi/al letılll4U. ı' 

.J 

Uınaınt Deposu ı 1. CRESPIN, f st. Galata.. ,.,..._ R..-. 

l ______ ••-t._•_n_b_u_ı_•_•_l_•_d_ıv_•_•_ı ___ ıı_ı_n_ı._r_• ______ J 
Senelik muhammen klraıı 24 lira olan OıkOdarda Murat rel• 

mahallHinde Çinili hamam sokağında 2 No. h 1 odılı tq mektep 
936 ıenHI Mayııı sonuna kiraya Yerilmek Osere açık artbrmayı 

konulmuıtur, ŞartnamHl leYazım mtıdtırlUğUnde 16rnllr artbrmayı 
,ırmek lıteyeoler 180 kuruıluk muvakkat teminat makbuı veyı 
mektubile beraber 17 /9/935 Sala ınnn 1aat 15 de daimi encnmend• 
bulunmalıdır. (l) (5245) 

No. 2 - Rontgen filim 30 X 40' IOO dDzUDt 
.. " 24 x 30 100 .. 
" .. 18 x 24 100 ,, 
" " 13 x 18 100 " 

Filim çerçevesi 30 X 40 S adet 

" " 24 x 30 5 .. 
" " 18 x 24 5 " 
" " 13 x 18 2 " 
" çensıell 60 ., 

Diyapozitif filim 9 X 12 10 ,, 

,. " " 13 x 18 5 " 
No. 1 - Hlpo ıulflt 2 - Fıçı 50 kiloluk 

R•v!tlat6r 1 O - Kiloluk 38 kutu 
Sitobaryum 50 ,, 
Sulfat d6 baryum 50 ,, 
Naıil lipyodol ( laf ay ) 50 C. M. M. 
Salt llpyodol ( lafay) 50 C. M. M. 
Perabrodil 15 - Ampul birer dosluk 
lyodlbln % 20 400 rram 

Cerrahpaıa haıtaneal rontıen teıhiıl laboratuvarına iham olaO 
ye yukarda çeıldl, miktan yazılı bulunan flllm Ye ecıa leYuımı açık 
eksiltmeye konulmuıtur. Bunların hepılne 2398 lira 80 kurut flat 
tahmin olunmuıtur. Şırtnameal leYazım mUdtırlOtOnde g&rnlOr. Ekıil~ 
meJ• ılrmek iıteyenler de 2490 No. lı arttırma Ye eksiltme kanu• 
nunda yazılı veaika ve 171 liralık muwakkat teminat makbuz yey• 
mektubile beraber 24/9/935 Sah gllnll saat 15 de daimi encllmend• 
bulunmalıdır. ( 6403) 

••VERDA,, aabuou, yalnıı btıyOk 
ıUkı bir aabuo deill, ayni ı•" 
manda hakiki bir ıozelllk 
tedbiridir. Fazla miktarda köpll
rerek meaamatın derlnllklerlo• 
nllfuz eder Ye bUtlln gayrlıaf 
maddelerden kurtarır. 

Cildin ılyab benlerini we kırın•" 
zıl klarını ıiderlr. Kullandığmııd• 
toninlıin tazeliğ"ni ve tabii reD" 
gini verecektir. 
11VERDA,, aabunu, fewkatad• 
modern bir fabrika tarafınd•0 

lmnl ve istihur edildiği cihetle 
c:ns vo kıymeti garantidir. 

TURAN Sirkeci -NurHan 


