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35 Bin .ltalyan Askeri Nerede ? 

lttıl••" lcıt•ları Değ• Afrtk .. oı• doğra goll•aırl•rlc•11.,. 

lngiltere Fransadan Emin Değil·~ 
~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~- J 

Star Gazetesi, Lavalı Simsar-
lık Yapmak Ve iki Yüzlü

lükle ittiham Ediyor 
Yunanlılar, Patras Limanına Uğrıyan Bir ltolyan Gaz 

Gemisine Yiyecek Vermekten istinkaf Ettiler 
Londra, 20 (A.A.) - Alman 

haber alma bürosu bildiriyor: 
News Chronlcle, B. Edoo ile 

8. Lal'al arasındaki görüşmeler 

mUnasebetlle ıunu ya11yora lngl• 
lfzlcrin bedblnllklerinln sebeple
rinden biri, B. Lavalın iki yüzltl 
battıhareketl ve Franıız ıazetele· 
rlnin kullanmakta olduğu liııandır. 
B. Eden ile B. laval arasındaki 
ıon görUşme, hiç bir noktada 
mımnuniyot 'Yerici hiç bir sonuca 
varmamııtıı:. ihtimal B. lava), an• 
eak namuslu bir &lmaar gibi hare• 
ket etmlıtir. Fakat kendlılnl•, 
B. Musolinlnln hatırı için uluılar 
ıoıyeteılne ihanet etmeye daima 
hazır olmasından hali korkulablllr. 

Bu gazete, B. Lavall, ilk aafı 
uluslar ıoıyetealne vermlye iki 
ıeyln mecbur edecıtl fikrindedir. 
Bunlardan birisi F ran1ada B. La• 
Yaldan daha çok taraftarları bu
bulunan B. Herrlot'un nUfuz•, 
diğeri de lngiltırenln uluılar ıoı• 

( Onama 14 Dacl :rGaclt ) 

Ltıflol Rotnatl•, 6aalf11 ıiiphe •9011• 

llır•• mııia11•l•l•rl lın%al•rk•• 
( •rktıllalcl zat F,.,,,. .. ,.,,, Rom• 
,./iridir, Eor1elc• Areltar•tl• 

d• .. jlrlll< g•pmı,tı) 

~- ~----------·----

Haydut Kim? 
Hırsız Kim? 
Ve Nerede? 

lzmir, 19 [Özel] - lzmlrin ti· 
earet alemi, ortalığı velveleye ve-
rea bir hadise önUnde suımuş, 
lıtlhaleye yatmıı görünUyor. Da· 
ha iki a-Un öncesine kadar sert 
konuıan, bin bir dolaplı İl• Alet 
olanlar neden ıuıdular, bilir misi· 
aiz? 

Keadlıl de Kuı adasında oll 
çapa kullanan bir mUstahıll olan 
lımlrln dej'erll Hy}ayı Mahmut 
E1at Bozkurt, k6yllln0n acılarına 
tercüman olarak "Anadolu,, ga· 
ı:etesinde [Haydutlar kovalanıyor] 
adh bir makale yazdı. Makalenin 
batında hDkfımetln Uı:Um lflndo 
aldıtı Ye almakta oldup isabetli 
tedbirleri 1ayan Mahmut Eeat 
Bozkurt yazı11aa töyle de•am ... 
diyor; 

( Dnamı 14 laca yüıdt ) 

Dokumamız Ve Kumaşlarımız 

Kayseri Fabrikasına ilk 
Sipariş: 600 Bin Lira 

Fabrikada Amele Okutuluyor, San'at 
Öğreniyor, Spor Da Yapıyor 

Kayserlde açılma11 bUyOk tö- rından biri olan pamuklu menıu• 
renle yapılmıı olan Dokuma fab- cata yapmakla memlekete bir çok 
rlka11 hakkında henüz kifl der.. ve esaslı faldeler ve kArlar temin 
cede yazı yazılmamııtar. Bu fabrl· etmiı olmaktadır. Fabrika, Tür· 
ka, Türkiyenln bllyUk ihtiyaçla· ( Dnaml 11 inci Jtlı.de ) 

BeiJkozlu Futbolcu 
''Kelle,, lbrahim Bir 

Varta Atlattı 
Beykoz takımının eski ve_de· 

ğerli oyuncularından 11Kelle,, 
denmekle maruf Bay lbrahlml 
tanımıyan futbolcu ve ıpor aever 
kimse yoktur. Tatlı ıözlerl vct 
daima güleryUzile Ibrahimln fut· 
bol alanında aağ'a, ıola hücumlar 
yapıfı, biraı da tebessümle görll· 
lecek manzaralardandı. lbrahlme 
11Kelle,, denmesinin sebebi, ıaçla· 
rını, dalma ııfırla kestirmesln· 
deındir. 

lıt• bu deterll •• eaki ıporcu 
evvelki glln Paıabahçede ıon 
derece mllenlf bir tecaYUze uğ· 
ramııtır. HAdi11yl daha iyi can· 
landırmak için sözü lbrahimin 
kındiılnı ve onu dinleyen muhar· 
rlrlmize bırakalım. ÇUnkl1 vak'a 
hakikaten çirkin Yt ln1anı lıyan 
ettirecek kadar ij'reoçtlr. Söz 
timdi, Bay lbrahlmlndir: 

- EYYelkl iUn aaat on Dçte, 
( Duamı 11 iaci 7lzde ) 

I . . .... D~st Filo 

Şehrimizde 

Yu11an Amir~ liaic•l•rgoı 
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[_u_a_l_k_ı n_S_e_s...,...I) 

Kazalar 
Niçin 

Çoğalıyor? 
Son günlerde, gazetelerde ıa
rülen havadlıler, otomobil •e 
tramvay kazalarının çotaldıtına 
sıöıter~.!kt•dir. DOıı bir mu• 
barrlrlml:ı, raıtııeldlti kimıeler· 
den, bu çotalıııa 1ebeplerini 
nelere atfettiklerini 8§nnm•k 
lıtemiıtlr. Aldıtı cnaplan •t•· 
tıya yaııyoruz. 

* Ortaköy Çe,me çıkmazı a 
numarah hane Vehbla 

- Kazaların çotalmuındaki H• 

bepleri te1bit etmek için kafayı uzun 
boylu yormaya, zorlAmayn Iftıum 
yoktur kanaatindeyim. ÇGnkil ıokak· 
larımızın hali, bu ıora-unun cevabını 
bilfiil veriyor. Sekiz karıt geniılitin· 
deki yollarımızda, otomobillerin, 
tramvayların adam çltnememeleri 
için, uçmaktan ıayrl tek çareleri 
yoldur. 

Bu itibarla, kazaların aıalmaııı için 
iki ıeyl beklemeye mabkQmuz ı " Ya 
ıokaldarım z n genltleme1lol, yahut 
d otomobillerin, tram•aykrın kaoat
Janmalarını!,, Bugüo1'.il vaziyete göre 
de tramvayların ltaoatlanacakları glln, 
aokaklarımız•n genltleyeceği ıilnden 

çok daha yakin sr8riln0yor. 

* Edlrnekapı. Vaklf sokeaı, 41 
No.h hane Salt Erkan: 

- Çok ~imnler, kazaların Hbep• 
Jerlai, fOfÖrlerln, Yalmanların acemf• 
llklerlnde, dlkkataizliklerlnde arıyorlar. 
H tta kazalardan ıonra ıofarleri, 

•atmanları .arhotlukla, euarketlikle 
ittlham •decek kadar llerlye yaranlar 
da var. 

Fakat bence, etraflı dltllnmeden 
bu bOllOmlerı nrenler, çok bllyOk 
bir bakıı:r.lık ediyorlar. ÇtlnkO kan· 
lnrıo aııl mu'ullorl, eaenlerdea ılyad• 
ezilenlerdir. 

Biıtm halkımız içinde, en kalaba
lık caddelerin ortuında, roman, 
•autt, mektup okuyarak ylrlyea 
6tıklar nr. 

Çok klmıeler, acel• bir ite yetlte· 
eeklerl zaman, kendilerinde, 8nleriae 
çıkanı dnirmek hakkını buluyorlar. 

Bu yaz yet dahilinde, aade plyuaya 
tıkacak takıllerln ıof3rlHiDİ n nt· 
mantarı de~U, ıokata çıkacak muaıe· 
ret cahlllerlnl de imtihana tlbl tutmak 
lbım. 

Şoförler• naaıl .. dlreluyon kullan• 
ma,, nsikHı verHlyor1a, bu aibiJere 
de " ıokakta yOrUmHial bilmek ,, 
veslkıı11 nrUmeli. Yahut da, böyle 
bir veıika1ı olmıyanları ufrıyacıkları 

kazaların mH'uUyetlerlnl, biçare to• 
farlerde •e vatmanlarda aramamalı. 

Rasathane Şiddetli Bir 
Zelzele Kaydetti 
İstanbul. rasathanesi 20/9/935 

aaat UçU bir dakika 5 saniye 
geçe, merkez llatU lıtanbuldan 
11200 kilometre mHafede çok 
tiddetH bir selıele kaydetmlıtir. 

( A.A.) 

Akşam 18 Ya,mda 
Akşam refikimiz dünden iti· 

baren 18 inci yılına girmiştir. Ar· 
kadaıımıu tebrik eder, uzun ıe· 
neler yurda yararlı olmaıını di
leriz. 

SON POSTA 

~-------------------------------=ıl----------------
. DA BİL i BABBRLEB 

Şellrlmlz.:ie bulunan Ekonomi bakanı CeUll Bayar Sovyet heyeti 
ile birlikte dUn Adalara gltmltlerdlr. Resim, Ekonomi bakanı 
ve mlsaflrler motorda iken fotoıraf muhabirimiz tarafından 
ahnmı,t1r. 

Orman Yangını Tahkikatı 

"Burada Bekle, Sana Da 
Hakkını Vereceğim,, 

Köylü Osmanın Acıklı Macerası 
Anadolufeneri ile lrva arasın· 

daki bUyUk orman yangını tah· 
kikatma devam edilmektedir. 
Zarar 60 bin lira tahmin edil· 
mektedlr. Üç gUn ıllren yangını 
söndürmek için itfaiye, köylüler 
çok çalıımıılar, Beykoı Kayma· 
kamı Ihsan da 1angın yerinde 
Uç gDn uykuıuz kalmııhr. 

Bu orman yangınının diğer 
bir acJklı tarah da ıuçlu olarak 
yakalanan Reıadl1eli Oımanıo 
batından geçen maceradar. Os· 
man kendlılle görUşen bir mu· 
harrirlmize tunları ı6ylemlşllr: 

.. - Ben bir koyun tUccarlle 
çoban olarak lıtanbula geldim. 
Tüccarın koyunlar.mı karadan 
otlatarak buraya getirdik. Mez· 
bahaya götUrdUk. Satbk. lstan· 
bulu hJç bilmem. TUccar bana 
para verecekti. Galata KöprllıU· 
nUn baıına geldik. Bana 50 lira· 
lak bir para gösterdiı "Burada 
bekle. Ben KöprllnUn 6b~r tara• 
fında parayı bozduracak, sana 
da hakkını vereceğim.,, Dedi. 

GidJı, o gidlı... Ben de aç, 
ıuıuz, paraıız kaldım. ÔnOme 
aelenlereı "Bana Reıadiyenln 
yolunu göıterin.,, Dedim. Beni 
ÜıkUdar tarafına geçirdiler. Yaya 
olarak yola dnznldUm. Cellllyede 
aç kaldım. Tahllsiyeden bana 
ekmek Yerdiler. 

Ben yo~uma devam ediyordum. 
Yolda yangın çıkmıf... Bir ıeyden 
haberim yok. Beni yakaladılar.,. 

Bu acıkh maceranın kahra· 
mana, hüviyeti anlatılmak Uıere, 
Beykoz komserliğl tarafıodan 
ikinci ıube direktörlUğUne ıön· 
derilmlıtir. 

.............................................................. 
Tıb Fakültesi 

Geçen Devrede Dönen 
Talebe imtihana Girecek 

KUltUr Bakanlığının Özel mil· 
aaedeslle, Tıp faknlteslnln birinci 
doktorasında, geçen denede dö
nen talebeler, tekrar imtihana 
sıirmektedlrler. 

Talebe bundan ötUrU bOyük 
bir sevinç göıtermektedlrler. 

Parti Genci Sek
reteri Geldi 

Avuıturya, Almanya \'e Ma· 
cariıtanda bir inceleme gezlıi 

yapan Parti Genel Sekreteri Re· 
cep Peker ıehrimiıe dönmtiıtür. 
Recep Peker Istanbulda bir mUd· 
det kaldıktan sonra Ankaraya 
dönecektir, 

lııtanbulda bulunan Parti Mer• 
kez bürosu da birinci teşrin ha· 
ıında Ankaraya nakledilecektir. 

Galata Kulesindskl DUdUk Ol
muyor, Belediye Dava Açtı 

Galata kulesine konulan •e 
her gtln zevilJ bildirecek olan 
dUdllk yapılan birkaç tecrübeye 
rağmen belediyenin iıtedlği gibi 
ötmemiıtir. Belediye müteahhit 
aleyhine bir dava açmıştır. 

iki Tramvay Çarpıftı 
Şişli - Sirkeci arasında itli

yen ~3) sayılı tramvay arabasile 
Beyazıt - Kurtuluş seferini yapan 
(189) sayılı tramvay çarpışmıı 
189 eayılı tramvay yoldan çıkmıı· 
tır. 

20 llktetrln 
Pazar Ge
nel Nüfus 
Sayımında 

Sayım iılne karıomak, kayıtaız 
durmak nya yaolıo 1ahk •1rmek 
yurda kar91 yapılmıı auolarm en 
bilyüğlidOr. Türk yurtdaıı böyle 
ağır bir ıuçtan uıak kalacaktır. 

itfaiye Teşkilatı 
Genişliyor 

Adalarda ltf aiye Grup
ları Yapılıyor 

ltfai vasıtaları ihtiyaca yet~
cek sayıya yükselmiştir. Istanbul 
itfaiyesinde yangın söndürme işin• 
de kullanılan motörlU vesolt 93 
parçayı bulmuştur. 

Şimdi Heybeliadada bir ltfai 
garajı yapılması karar!aştmlmıştır. 

Bundan sonra BUyUkadada yapı
lacaktır ve gelecek yd her adada 
ayrı ltfai gurpu ibdaı edilmiş ola· 
caktır. Itf ai Yası taları ıayuıı da 
yüze çıkarılacaktır. 

Adaları Güzelleş
tirmek İçin 

Adaları güzelleştirme cemiyeti 
lstanbul Feath•all bittikten ıonra 
bir toplantı yapacaktır. Bu top
lantıya valinin başkanlık edeceği 
ıöylenmektedir. 

Ada vapur flatlar1 Teırine\'• 
velden ltlbaroo ucuzlamaktadır. 
Söylendiğine göre ucuz tarife 

· tatblka baılanmce cemiyet bilet• 
lere kırkar para zam edilmesini 
ve bu paranın Adalan gUzelleı· 
tirme iti için cemiyete verilmeılnl 
iıteyecektir. Bu karara Adala.ıda 
oturanların muvaf akatJ alanmııtır. 

SUrpagop Mezarhgı 
Bir gazete belediye namına 

tapusu alınan SUrp Agop me
sarlığının yonl bir mahaJle haline 
konmaıı için belediye imar mll
ıaviri tarafından haritaları yapıl
maya başlandığını yazdı. Öğrendi· 
ğlmize göre bu mezarlık yerinin 
tapudan alınan haritaları henOz 
belediye mezarlaklar mUdUrlUiUn· 
den iıtenmemiıt;r. 

Bir Hırsız iki Sene 
Hapse Mahkum Oldu 

Celal adındaki aabıkalı yan
keıicinln lbrahim adlı bir lhtlya• 
rm tramvay içinde ( 700 ) llra1ını 
aşırmak ıuçlle muhakeme edildi
ğini yazmıı:ık. lbrablmlo muha• 
kemeai UçüncO cezada bitmlıtir. 
Suçlu Celil bir aene iki ay haplı 
cezasına çarpılmış, okadar müd
det de emniyet nezareti altında 
bırakdmaıına karar verllmlttir. 

Pazar 01• H•••a B. Diyor Ki ı 

{ / ' \ \ 
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(Günün Tartht) 
iki Bir 

Satırla 
Yefll Hilalin Rozet GUnU 

Y e§ll Hilal cemiyetinin umu· 
mun menfaatine hadim cemiyetler 
araaına girmesi hUk6metçe kabul 
edildiği cihetle 6nUmUzdekl 29 
TeırloieYvel Cumuriyet bayramı 
rozet gUnU olarak kabul edllmiı 
ve tlmdiden hazırhklara baılan• 

mııbr. 

* « * 
Tayyare Postası 

Fırtına yilzUnden dlln akıam 
gelmesi beklenen Aero Ekspreı 
tayyare postası gelmemiş, Yuna• 
niıtanda kalmıştır. Poıta bu u• 
bah saat dokuzda gelecektir. 

* * * Balkanlar Hlmayeletfal 
Kongresi 

Balkan milletleri arasında ya
pılacak himayeictfal kongresi bu 
hafta Atinada toplanacaktır. Biz
den de lstanbul merkez heyeti 
namına doktor Ihsan Sami ve 
Salim seçilmişlerdir. Murahhnsla· 
rımıı dün Pireye hareket etmiı· 
lerdir. 

* * • lsteren Kablo Şirketi 
lsteren Kablo isimli bir sosye• 

te hUkfımete müracaat ederek 
TUrkiyedekl tesiıat ve kablolarını 
hUkfımete terketmek ıartlle imti· 
yaı heyetinin kaldmlmasını iste• 
miştir. 

* * .., 
Edlrnekapı • Otakçllar Yolu 

Beledi ye, Edlrnekapı ile O· 
takçılar arasmdaki yolu esaıla 
ıurette tamir için yakında faali· 
yete ıeçecektir. 

.. « ir 
Olgunluk lmtlhanlar1 
Ltıelerde bir hafta evvel beı· 

)ayan olgunluk imtihanları hugUn 
bitmektedir. Neticelerin Haziran 
devreıine nazaran daha iyi oldu· 
tu anlaşılmaktadır. 

ir .. « 
lnklllb Dersi lmtlhanlar1· 

nın Klğıtler1 
Ankarada yapılan, inkılap der• 

ıl imtlhanJarınan kAğıtları tetkik 
olunmak Uzer,,, lstanbul Üniver
ılteaine gönderilmiştir. Kağıtların 
tetkiki iki güne kadar bitecek 
'fe neticeler alakadarlara bildi· 
rilecektir. 

.. * • 
Etlbba Odası 

Iıtanbul Etıbba odaıı idarı 
heyeti dlYanının aza "fe yedek 
uaaının mUddetl bltmlıtlr. 

Birinci Teırinin dördUncU Cu• 
ma aönil yeniden Hçilme yapı• 
lacaktır. 

* « .. 
Farıncı Kahveciyi Yaraladı 

Fırıncı Edirneli F ethl ile yük· 
Hk kaldırımda kahveci Danyal 
ara1ında çıkan kavgada Fethi 
bıçağı ile Danyalı karnından ağır 
aurette yaralamıı ve elinde bıça· 
ğı ile yakalanmııtır. 

- Hnı.m Beyciğim 1 Inıln, vUcudUnU 1 
1ağlıım, tab:atini mülayim tutmak lsterae •• 

... Bol bol meyYa )'tmıll lml1-

1 
... Hep mey"fa ile beslenen adam, 1 Hasan B. - Ya ?. Öyle ise, ne çok 

&dıta yeclJl'I me7Yaların huıuıiyetlerlol balkabaaı yiyenler varmış dllnyada, de-
edlnlrml• • 1tnı ? 1 
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r 
Her:gün 

TW:lc Çoculcları 
NUd•sinfa? 

• Ko11gr11ge 
Bö.lJIB Gidilir ... 

Türk Çoculiları N er.
de siniz ? 

Cumartesi gUnled saat on lkl 
ile iki ar.asıada Köprilnlln vapur 
lakele: erinde biç bulundunuz ma ? 

lpnden çık.an binlerce km ._ 
erllek pn~ 'apartan ......,n, 
köprünün &ke!e faraflannı mati
ıere çeviriyorlar. 

Kul tk Yeriniz ı Hep Rumc•, 
Franaızca, lapan}'.olca iflteceksi

•fz; 1lürkçe uıaktaa azap kaüı
~111za çalar gibi olur,, itte o bd'ar. 

Bu gençler nereye gidiyorlar? 
Ya deni:ı banyolanna, ya kır eğ
lı:nceJerine, ya hava almıylL 

Bu yaz den ·z hamamlanaa et. 
vam ettinizse, orada da ayuı ma~ 
zar:ayı görmllf8Unözdllr. Denizden 

istifade edenlerin çoğu ya Rum, 
ya Yahudi çecuklan. ~ 

Türk gençlerl alz nerdealnl%? 
Cumartesi ve pazarınızı nucla g .. 
çlriyorsunw:? Bu allzel ıehrhı bu 
emsalsiz tabiatinden niçin iatifa· 
do etmi)!or ıunoz? 

a Gözleri 'De Ağzı Bağlı Olanlar il 

Gariııiiıril '" -izım• kapualar, görmem• ve ııöyl ... 
mtmlu mü...ıe eimMeler ne ya-panımlf gidecağinia yeri 
gönmıez, f&ftnT, kalımmr. Yol ıormak fçin ağzınız da 
yoktur. O nkit elz.e yol göstermek için elinize verilen ipe 
1ardır, 7ürUrsüııüz. 

Bitıl it:katlaıa inananlar., bu ağ2.ı Ye gözü bağlı in•an
lara benzerler. Bunlarm gözleri ve ağızları bağlıdır. 13 
rakamım gördüler: mi iradeleri durur. ı:ilılı ((ÜllÜ yerlerind&n 
kımıldamıya korkarlar. Kafaları bu blttl itikntlarla örüm-

ceW..uait insanlar, hürriyeUen mahrum, manen eair llim
aelar.diL 

MutaaE1rıplar da bayl9dir. Onlar da yalm:r: bir te7e ı__.. 
mışlardır. Bu inano onlM'ln sön.lal ?e ağıwlanm bpa
m1,Ur. Hakikati YO' duj'nı Y..ol• IJÖrıneleıiu lmüiı 
bll'Akmaı. 

!Jojru yıohı görmek içla kaf&Y.l öriimoeldeıımekten, 
gözünüz.ün ve ağzınızın bağlanmaııoa mı;ıda11ı Yermekteıı 
kendinizi koruyunus. 

DA BİLİ BABBBLBB 1
# 

Kongreye BögleGlJillr ._ _____________________________ .. 

Cumhuriyet rejiminin teessU
sündenBer·, Avrupa, hatta Ame
rilrnda topla11an bUtlln beynelmllel 
kongrelere biz de çaarıhyoruı. 

Ve gerek beynelmilel dafttler.e 
iştirak etmit olmak, ~rek yapar.o 
lan daveti reddetmemit olmak lçla 
bu kongrelere mutlaka bir iki 
muuhhaa &6nderlyorU&. 

Bizim beynelmilel çahJ11.1aJara 
faally,~tlere; Ye harekatı.re karıı· 
mamı%1 temia eden bu if t! diyecek 

b~y ~ok. Bize biraz pahalıya 
da mal oı... bu fadaklrhjı ,..,. 
mlya mecburuz;. 

Fakat giden munhhaıJann 
çoğJı, kongrelerde yalnız seyirci 
ve dinleyici 'Hziyette kalıyorlar. 

Beynelmilel çalıımaya, karınca 
kaderince de olsa, bir damla kat· 
mıyor'ar. Bu sebepten bu kongre
lerdeki vaziyetimiz ıillk n ıönnk 

kalıyor, yalntt doktorluğa aJt koa
greler.e giden mnrah:haalarm1zm 
hazan bir r.-por verdiklerini filin 
işiliyoruz. 

E'rükseldekl terbiye kongreıl• 
ne iştirak eden Sadrettin CelAI 
bu hususta biıe gUzel bir örnek 
gös ermiştir. 

Sadr.ettin Celal kongreye, 
Tnrkiyenln inkıldp MaarJQ hak· 
kında rapor n~rmekle kalmamıı, 
kalabalık s nıflarda fazla randıman 
almak için ıenelerdenberl yapbğı 

tacrlihelare, aldığı netlcelwe ve 
tatbik ettiği metodlara ait te 
izahat vermiştir. 

Bu suretle terbi ye sanasında 
dUnya terbfyecilerine yeni bir 
meaeJe sunmq ye onlara bu me .. 
selenin nasıl hal!edileblleceif hak

kında kendi düfilncelerlnl anlat· 
mıtt.ır. Bu belki bir katredir. 
F nkat ne de olsa düaya terbiye
cileri it Bilhassa kllltllr aahailllda 
çabuk yill'ümek mecburiyetinde 
olan memleket.eri alakadar ~den 
l eni bfr görü':ı: tür. 

B ile! kongrelere gjden-
ler h'e1 b .. y.~ cihan m selelerine 

birer I atre ilave ederlerse, &eyneI· 
milel s nadaki mcvkiimil daha 
\\afka o:ur. 

Genel Nüfus 
Sa}'ımı 

Vilayette Genel Bl'I' Top
lantı Yapılacak 

20 ilk teırinde yapılacak ge
nel uyım fıf çalışmala'rı ıona 
ermek tlnredlr. l•tatlstilf umum 
mttdftrtl CelA1 Aybar diln ıehrP 
miıe gelmiştir. 

Pazartoal ıUnl\ vilayette gen•l 
bir toplanh yapılacak, denizde 
yapılacak aayım ip teablt edil .. 
cektir. 
Ecnebi Memleketlerdekl 

TU9'1llerln Da Sayıaa 
llelU Olacak 

Ankara, 20 (A.A)- Bb.e bil· 
cBılldijin• ~re; genel nlifus s~ 
yımını mlltaaklp ecnobl me.ml.,. 
Iekatlerde bulunan Türk tebaaıı 
mikdanmn da teabitl için istatis• 
tik ııenel direUt6rlOğU, ecnebi lı· 
tatiıtik dairel•rine gönderdiği bir 
tamimle her meml•ketin nUfuı 
sayımı neticesinde tnblt edilmı 
Türk t•baası mikdarmı sormur 
tur. Bu suretle Tilrkiye baricin• 
deki Tllrk tebaaıı adedi de öğ· 
renilmft olacaktır. 

Difıu taraftan istatistik genel 
diraktörlll§U memleketin belU 
başlı muharrirlerine nüfus sayımı 
nın fayda ve ehemmiyetini anla
tan makaleler yazdırmııtır. Bu 
yazılar llkteşrin ayımn birinci gll• 
nünden itibaren her gün bütllıı 
gazetelerde lntipr edecektir. 

Nlifuı sayımı itleri için mUıa
yfr sıfat ile muvakkafm angaj• 
..Wan lav.içre istatlatik ienel dl· 
rektlSıll Brllfvayler bu ay,,ıa yirmi· 
sine dojru memleketimize gelecek 

Boğaziçi Gecesi 
lstanbul F..tivali DYUI ~ 

mektedir. Balllanh mı..fliler. cilla 
serbest ola...k .-&m~ muhtelif 
y•ler1ni ~._tmtit: YmıaR: F1I!' 

hu ır,tc• ~- Ull8ll li.u& 
ıarkılan ile ufua[ lin&Kmm111l 

mlh:ekkep bir kanııer vecnittir. 
Şehir. Hyatrosnuda miıtnfirI.8r 

ıerafine Peratınt piyesi .,. 
dilmiştir.. 

Bu akşam Beylerbeyi 
da muhtepm oğaziÇ,i pcui 
pı acaktır. BeJmb:eY.i li losu 
diye kadar l.mtanhulda 19r.lllm .. 
mit bir balo olacaktır. ··-······· ......................... ·-·····---·····-···-· 
va genel <lir.aktör. Celil Aybarla 
memleketi dolatarak yapılBD! ha· 
zırlıkları t.etkik edec.aktiı-. 

Bay BrilıvaY,l•r sapmın ao.nu• 
na 18'Clıırmemilıketimhcla lalaraıll: 
neticeler ve tasnif .-.ı-amı hak· 
JlmdaJııL •iltiııMt•ınL tfa bildire
cektir', 

iSTER lNA iSTE 

Kültür Bakam An
kaıraya Gitti 

Talebenin Açıkta rGılm.-
111Mı 14in Tedbiri-. Alıncli 

Don, KUltUr BaK:an• öğleden 
aonra KtlltUr dlrekrorl8fln• p-
1..ektalab..U. yerleftirilm 111 .,. 
ı .. JDeM,Ul almUJtu~ BWaa bur&ı!' 
dakl tetkiklerini bitirerek clüa 
alqam Aokaraya: IJÜmiftir~ 

Dttir. ı.ndisiyle gör&.- bJr 
muharririmlz.e Bakan, fU dlyevde 
bulnnJDJlltur : 

- t!hta aliullara airmel( fÇliı 
.. wırm: t:aleienin açıkta kalma• 
mwam fmlin iÇio .ıdı11mız t.1-
niidar plilr.dlr: 

11'.yeiJu amtindlr oturanı. 
l~ CJ:mköyde İDİhlÜ. Yatı okulu 
açiliyar. Iata.buL t:arafinda: ela 
Kıımkapıu liir 1'11mk;qn: Ot.ta 
oliuliaı açJlaca!ltir. Bu ok.ol: bllhu" 
• Ş1im:u er; yolu lizerlndn ohı• 
mnlarm ilıti;pcını gidcrnılt ola· 
caiillr. 

a.a::aııım-y mafirufa ikinci bir 
oı:ta linL dabaı açılıyor. B.iı oku· 
lun açdinaa1 &araz geçibcekı:ıe de 
o taraflaki ckııl sıkışıli:liğınm or
facLın iaJHin sına çok yardım 
edecellfir. BU suretle Istan6ulda 
hiç bir okul mle&e.i açıkta 
kalmamış olacaktır. 

Anaalıt talebe Yelil•hdn b~ 
gjııldi sı~ durmmı p Bntliıe 
alarak talebeyi ıu ~ im okuJa 
yazdnwek· için iww ..tmemelen 
IUzumlw:tiu. 

6ıretm.. ihtiyacı 
Talelwıia ba; 8't1Jına g,ftt.a 

oğreıtaea kadrolarına da; JOmmu 
olan fllveler yapuacalttır. 

İNANMA! 
Fennin kttfıttiği en mühim pnrpqaııda ~ 

dan biri ol11ı11 111 ndyo lfiai bir tunll yalıma~-
Ankara radyoıunda dlıılenocek hireıy y:ak .u..uı,uı 
:radyaau da plaktan bqka birşey çalmıyor. KötU, bıkbrı-

k-lMüri clliaiılcekmltt zengin pro ıramlaı: Y,•p•calmııt, 
hm mrMI• mdyo dinleyicilerinin adedlni artırarak. geliri 
~bmaimft, bu ip 2 • 3 7Uzbin Uta IBlfedeeekmi~.,. 
karın yarısını da liüllilmeie ver.eoekmlt. 

m, usandırıcı bir program. fstanbulu dinfemektiıl:ı.M, ndıa 
7oyu açmamayı tercih ediyonıı. 

Şimdi Polonyalı bir f rket hilkllmetı mUraoaa' etmiı. 
Radyoyu 11lah ct.ıımyi: teklif etmit, İltanbuld modern 
bir radyo merkezi yapaoaimıı, mUşhrilırin•Auup •tr· 

Bacbo ılbı bir propaganda mttı11eıeıinüı eonıtil ellere 
~- dopa bulmuyoruı. Bulmuyoruz amma, her. 
halclt ecmabilWa 11lsb eıclehilacıKle.ılni UllllAtillderi 
bu müu1111nin, daha faydalı bir ııkle &okulabileooğlnı 
l~aım. Seııı .. •1 bıia 

lSlE,R INAtf iSTER ıNANMAL 

::.,3.j ... , 
' Sizün Kısası 

Zallarof 

Kaybolmuş 1 

-------- Ek· Ta 
Mcıhur, Karamanlı Baıll 

Zaharof kay6oünuıf Bu adamı 
lia tanımaz: • r? Hele bir yol 
hamama yokıa,,..L Habratınırm 
harbiumumlY.e ait lbamJanoı 
f6Yl9"bir dqm babyımt. Muttaka 
"' matlava Habriıyecakmnız. 
Zabarofaa adi; mily..J.arJa: IDAnın 
itan dMralam glrnldtlftt gUa, 
naımua _.._,ada ohuacak 
bİf'ka\l f8hly..._ biridir. 

Biııimı içi....,n; ve bakk-al 
çırü:bjıudam ,,..dtip;: d~ ola ola, 
nih8'9~ liii ~ lordu. olan, 
9~ bac.W. (Dizbaia, m.., 
mm l~ &:91ter.e kralına, 
amıcamın oğNr diye hitap eden 
bu ....... •••a: her hvbin, her 
hnj\fm•İ!I' millYeri, mulwrili, 
mUıevviki olm tbr. Harbhımud 
da, insanların 8irb1Hni yemelerile 
ı•çen <ttsrt bugm yılın, hiç değH
se liir yılım Sr BaziJ Zah81'ofua 
yftWı BUyu litlillhltlne N OD\111 

lihnmcttne ~uy~~ 
Şimdj, liu adam ltirdenmre 

ıırra lladem liastt, kırklara kanıb, 
ortadan ycıK aMlu diye blltllil 
Avrupa egdtp içinde. 

Bv.!no, yok.olswa. canım! Bu, 
billikl• iyi bir al6mettir4 UYMDa 
a&al.. Bamm cLia hharof yok oldu 
ille, yailımdir. ltal;a ile Habetfstaa 
kapı :ak. oı..lar bile. harp aleY1 
batka J!8rler.e; bulaf11111)"acak •• 
mefflil lialarall mamıyacalc d .. 
mekttr. 

Kiwhillr n ı ı ıgıe ıitti? Aram&ı!' 
ym; dok••.,..; bnmayınl. N.. 
an• ..-1 ,...... buhmdujıı 

y;erd9 gfzlemhl. Emin olun ki o, 
utancından, l:iınından saklanmır 
tir. 

Hartiıumumlnin akıllandırdılJ 

d&Vlatler arttk Bu kabil bulandı 
auda lialıll avlıpnlara pek esklıl 
ailal iUbar etmi>:or. 

MHled-.. balld da bir gUn ıı~ 
lac.&, ıenldaaJ blrlbirlerlne ııirip 
boğuşacaWaa. iakat bu Mfer, 
Zah.ar.eflan: uaaln etmek, LAv• 
....ı.ra fl]lrc ı..andll'Dlak lçJa 
cı.~1.1 . 

Rıhtıtnd9. Meçhul 
Bir Cese Bulundu 

Dllil Skı..ci nhbmında btiv~ 
yeti meçlial Ü _.t balUDmup 
tur. Ceaedln liirliaç gl\ndenberl 
denizde kaldığı mılqılmaktadır. 
Hadisenin mahiı.etl de heoiı:L belli 
alamamlihr. Tahkikat devam et• 
mektedir. 

Liselere Yeniden 
Talebe Yazı acak 

Liselel'9 yeni ' u talebe yazıl· 
Dlffl lnkkındao ltlltür bakanlığın
dan urir gelı.l~r. Bu emir üze
rine 25 .,_.[Dl'*- itibarea, şimdi· 
1f1 hdar ynthnmymr talebeler-de 
J&dlacakhr. ---

Fransız lTniverıitelileri 
'811Fitwizdt 

D1la.ı akpm,. lZınirden gelen 
Ege •apurile, tehrimiz., Franuz 
yUkaek taıluıil ta6heeinden 39 ki· 
ıtlllr bir- grup- plmiştfr. 

Ekol polit1ijn spor gurubu ile 
Pariı Unh·eraitesinin coğraf) a ta• 
lebalerla:dH ta.,.lddll eden gurup, 
rıhtimda Üniveaitelller tarafın· 
dan karşılanmİtlnr ve Novolni 
oteline misafir edilmişlerdir. 

K.onuklar., hntJilu şehri g eza· 
cekier vtt akflll?l bstü Balkan 
yo111yJa.ı momleı.rlarioe dön cek
lerdir. 
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HA KEHElERDE 
L~fJ •• • • 
l;ÜQDUKLrnı tıız 
Saadete 
Uzaktan 
Karışmak 

Şehadet parmağiJe sağına dil· 
11on adamı lıaret ederek ıöyle 
iddia etti: 

- Efendimi. Bu adam her 
gece benim evimin dibinde vaklt 
geçiriyor. Karaohk ba&ıp evde 
elektrikleri yakar yakmaz bu 
adamı da kapımızın önUne gelmiş 
görüyoruz. Gözleri penceremi~~n 
perdelerinden ayrılmı) or ve bUtun 
dikkatile odamızın iç!!1deki hare· 
ketleri gözetliyor. Ünce bir~ok 
ihtimalleri hatırlıyarak korktukaa 
da iİmdlye kadar hlçblr hadlae 
çıkmadı. Fakat ne de olaa bu 
hareketine göz yumulamaz. Hırsız 
mıdır; ıuikaatçı mıd•r husuıt bir 
masadı mı vardır?. 

Bahaedilen adama bakıyorum: 
Yüzünün ıstırap ifade eden 
çizgilerilo gençliğini yaımdan 
deha tez kaybetmeye baılamış 
birisi. Koçuk, ıiyahım11 göz· 
lerioln uzak ufuklara; derin 
hulya Alemlerine dalan bir hali 
yar. Bu adam melinkollk bir 
tipi andırıyor. Yumuıak bir aesle 
kendlalni ıöyle mlldafaa etti : 

- Hayat herkeao aeTlmli yOz 
ıösteımez. Bazı lnıanların ~Sltln· 
ceye kadar nasibi ııtırap olur. 
Saadeti tehayylll edebilen kim• 
aeler için ise eriıllmlyon emelle
rin doğurduğu elem daha de-
rindir. Ben klmıealz biriyim. Bu 
kimıealzlik, belki hayatımın •o
nuna kadar .alirecek. Bunun lçila 
bedbahtım. Bodbahthtımı bir 
parçacak hafifletmek yolunu da 
mes'ut yuvalan uzaktan olıun 
imrenmekte buluyorum. Ktıçllk 
şirin bir ev tasav•ur ediniz. Bu 
evde bir kadın, bir erkek. bir 
kaç da yavru yar. Bu e\Iİn per• 
delerle örtUll\ pencerelerinden 
dııarıya 1ade ııık değil, saadet 
de ıızıyor. Bu yuyadan yayılan 
bir musiki Yeya musiki kadar ırU· 
ıel bir H• ıecelerln korkunç 
ae&1lzliğlnl uıaklaıtırıyor ... 

Iıte benim de yeglne te1eJlim 
bu aaadete uzaktan olıun karıı· 
mak. Yazık kl bir betbabta bu 
teselliyi bile çok ıörUyorlar; bunu 
bir ıuç telikkl ediyorlar ... ,. 

Muıtarlp adam ıultu. Dinle
yiciler arasından kendime yol 
açarak dııarı çıkmıya çahıırken 
genç bir kadın yanındaki arka· 
daşma fÖyle anlahyordua · 

- Ne derin aık. 
- Ne aıkı? . 
- Bu adam öteki adamın 

ailesini genç kızken babaımdan 
lstemlf ti. Genç kız da arzu ettiği 
halde babaaı Yermedi. .............................................................. 
Bir Doktorun 
GUnlük Oumarttai 

Notlarından (*) 
~~--~~---------------· Dımağ Yorgıınluğu 
BuıGn gelen ha•tam, muannit bir 
baı&lmındııa tlklyet etti. Ayakların
da kc•iklik varmıı muayene ettim. 
1 - Muannit kabız çekiyordu. 
2 - Tanıyonu ( 11- 8 ) di, J•Dl 
dlltiiktO. 
3 - Uykulerı muntazam d~tlldL 
4 - Bat afrı•ı kaf aaının OıtGnde 
bir atırlık vo orka kafada bir çivi 
gibi giriyordu. 
S - Yorucu bir it adamıydı. 
Bütiln bu kuııurlorı, haıtada uıun 

umnn devam ed n asabi bir za'fi
yetten sonra dımağ yorsrunlutu 
bırakmıfb. 

Bao atrılarıoı ve uykularını kalı

yumlu poı;yonlarla ve kan ııerom· 
lnrlle durdurdum. iki hafta iıtlrahat 
ottl. iki tlıe Nöropatln kullandı ve 
lyiletti. 

<"> Bu notları kulp saklayı~ıı, 1ahut 
ltlr a lbllme 1apı1tırıp kollekıi7oıa yapı• 
DiL Sıkıntı samanınızda bu notlar blı 

tlolı tor ıılbl lmdadınııa 1etltabiJir. 

MEMLEKET HABERLERil 

Bayındırlık Çalış-Antepte 
mal arı 

Doğum Evi 
Bir Cankur
taran Oldu 

I 
Antep (Özel) - Burada yapı 

çalışmaları iki cihetten llorilemek· 
tedir. Bunlardan biri hükumet 
l apıiarı, diğerleri de halka alt 
yapılardır. Halk yapıları araaın· 

da faydalı mtlesaeaeler de vardır. 
Bunlardan biri de Doğum eyidir. 
Bu e• doktor Saip Ôzerin ıahal 
serntl ve teıebbüıil ile kurulmuı, 
kurulduğu gllnden itibaren de 
muhite çok faydalı olmıya baıltt· 
mııtır. Antepto doğum zorlukları· 
nı kartılayacak bu evden baıka 
mUea11H yoktur. ET bUtUo il •• 
ilçelere telefonla bailıdır. 15 
yataklıdır. Acele doğum Yak'ala· 
rına derhal yetlıimekte, bu ıuret· 
le birçok ölUm hAdlaelerinin önll· 
n' geçilmektedir. 

Antepte Maarif caddesi 

... 'iamsunda Öğret- Aksekiniiı Bademli 

Yapı çalıımalarından başka 
uray çalıımaları da hıılanmııtır. 
Denebilir ki Antep aokaklorı 
nokHnsız biricik ilçemizdir. Ata· 
tUrk bulvarı baıtan baıa aafat· 
lanmııtar. Maarif caddeıl do hU· 
kiimet önllne kadar Hfaltlanmıt 

bulunmaktadır. Diğer kısımların 
da aıfaltlanm&1ı kararlaıhrıl• 

mıştar. 

men isteyen 
Bir Köy 

SamRun ( Özel) - Samıuoun 
en ileri köylerinden btri de De· 
reciktlr. Samsu:ı Halkevi köyclller 
komiteılnin teşvkile iki yıl önce 
köylUler tarafından burada iki 
denhaneli \'O bUyük bir aalonu 
ihtiva edon gUzel, kArgir bir okul 
yapalmııtır. Fakat okul geçen yıl 
öğretmenılz kaldığı için tedriaat 
yapılamamııtır. Köylü bu yıl 
okullarına bir öğretmen verilme· 
ıiol rica etmektedir. 

Eıkişeh.ir Halkavi 
Eıklıehir, (Özel) - KöprUba· 

ılnda yapılmakta olan Halkevl 
blna11 bitmek llıeredir. Binanın 

ÖnUmUzdekl Cumhuriyet hayra• 
manda açılma töreni yapılacağı 

umulmaktadır. 

Adapazarında Çahımalar Ve incelemeler 
Ada pazarı 

(Özel) - Yeni 
Kocaell ilbay• 

lığına atanan 
Himlt ilçemize 
gelmlf, kazadaki 
bUUln mUt1H• 
1elerl, bu arada 
ortamektebl ıez· 

mlıtlr. ilbay ye• 
ol mektep bina• 

ıınıu bir an ön· 
ce blllrllmHlni 
ve orada tedrl• 
1ata baılanma· 
ıını tavsiye et• 
mittir. 

Her yerde 
olduiu gibi bu· 
rada da nOfuı 
1ayıaıı için hızlı bir çalııma yapılmaktadır. Hazırlığın birinci devre1l 
bltlrllmlıtlr. Reılmlerden lllttekl ilbay Hlmidln ortamektebl ziya• 

retlnde, alttaki genel nUfuı sayımı için cedveller hazırlanırken alınmııtır. 

Taşköprü de 
Bir Sel Geldi Bir Çobanla 

31 Koyunu Götürdü 
TatköprU ( Özel ) - Kermlç 

köylerinde çobanlık etmekte olan 

llgazh Mehmet otlu Mehmet, 

ırmak yakınlarında koyunlarını 

otlatırken birdenbire bir Hl 
gelmif, kendisllo beraber ( 31 ) 

koyunu da sUrUkleyerek gUtUrmUı 
ve boğmuwtu. 

Eski,ehir llbayımn incelemeleri 
Eskişehir (Özel) - ilbay Tallt 

kaza, nahiye ve köylerde bir 

hafta ıUrecok olan bir inceleme 
aoıiıloe çıkmııtır. 

BUTlf N'VLJ<E.Y !' 
. HEA·c.UN 

.. 
İlOLA~AMAz.SINIZ 

'FAK~fı 

Köyü 
Bir Tahta Kaıık Fabri

kası Halindedir 
Akseki, (Özel) - Antalya ya 

bağlı olan ilçemizle Antalya ara• 
ımda doğrudan doğruya otomobil 
ltleyebilecek bir yol yoktur. Bu· 
radan Antalyaya ancak katırla 

gitmek mUmkUndür. Otomobille 
gidebilmek için behemehal Bur· 
durdan geç'mek lizımdar. Akseki 
tarımı kıt bir memlekettir. 

Beytebir • Akseki ıosesi Uze· 
rinde 120 evli Bademli adlı bir 
köy vardır. Bu köyUn bütün evleri 
kagirdir. Köy halkı tahta katık 
yapıp Kooyaya satarak geçinmek· 
tedir. Tahta kaşığın bir deateıi 

10 kuruıa ıatılır. En usta adam 
da bir gUnde ancak 3 deste kaıık 
yapabilir. 

Recep Peker 
Biga Hemşerisi 

Biga, (Özel) - Geçen hafta 
toplanan Uray Heyeti Parti Genel 
ıekreteri Recop Pekerin Biga 

hemıerillğinl kabulUnU ricaya 
karar vermiı ve bu dilek telgrafla 
kendisine bildirilmittir. 

Tokatta Baymdırhk işleri 
Tokat, ( Özel ) - Tokattaki 

Y eıilırmak köprUsllnden ıehre 
kadar 24 metre genlılfğinde bir 
yol açılmıya başlamlmııtır. Şehir· 
deki blltUn cadde ve ıokalar da 
parke ilo döıenmoktedir. 

Yeni yapılan aygır deposunun 
tam karıısına bir manej yeri ya• 
pılmııtır. Bir stadyum yapılması 
için de latimlAklara baılanılmııtır. 
Aygır dopoıuna bu yıl Uzunyay• 
ladan 12 cinı kıırak getirllmlıtlr. 

Digarıbt1kir 
Bayındırlık 
Bi11ası 

Dlyarıboklr (Özel) - Şlmon· 
dlfer ıehre yaklathkça imar faa• 
llyetleri de o nlıpette artmaktadır. 

Şehrin hor tarafında yeni hl· 
nalar yapılmaktadır. 21 bin Ura 
aarflle lnıa edilmekte olan yeni 

Bayın.dırlak Daire&i binası temel· 
lerl bir metre kadar yUkaeldikten 
ıonra durdurulmuıtur. ÇUnkU 
Nafıa dalreıi temellerinin mukaYele 
ıartlarına ye pilAna uyıun olarak 
atılmadığını iddia etmektedir. 

Bayındırbk Bakanlıaı bir incele· 
m• heyeti aöndormiı, lf u heyet 
tetkiklerini yapmııbr. Karan Ba· 
yandarltk Bakaolıiı verecektir. 

•ileJinlM 
•J • 

w~ı L& ımım 
20 Yaşında 
7 Senelik 
Evli Bir Kadın· 

" Şimdi 20 yaıındayım, fakat yedi 
dnelik oYliyim. Annem babam beni 

klçlk yafımd111, henUz lyiyl k<itny(l 
a1ırt edemeyecek bir çatda iken 40 

J•fıada bir adama Yerdiler. Bu adamı 
HYmedim. Hayatımız kaYga ve gil• 
rOlta lçlode geçiyor. Ôyle olduğu 
baldo kocama biynnet etmedim. 
Yalnız birkaç aydaaberi yoluma bit 

l(HÇ çıktı. Onunla timdi ıevitiyorum. 
Bu genç bir ıene ıoura tahsilini 

bitirecek. Fakat evlenmeye razı değil. 
Guya babuı razı olmuyor. Ben ayrıl· 
may• teklif ediyorum. Onu da !tabu) 

etmiyor. Bu aıenciD maksadını anlıı· 

mıyorum. Se•lyoru neden evlenmeye 
razı olmuyor 1 

Kadıköy : L. 
Bu mektubu h_,men de aynen 

buraya 1eçiri9imln ıebebi, kızla· 
rını kUçUk yaıta onların iıtekle
rlne karıı baıkalarlle, hususile 
yaıh adamlarla evlendiren ana 
babalarm gö.1UnU açmaktır. 

Genç kızlardan aldığım ılkiyet 
mektuplarmın çoğunda bu vak'a• 
lara raageliyorum. Ekseriyeti 

kır, çocuk denecek kadar gençtir. 
Kendi çağında bir ııençle ıeviş
mektedlr. 

Fakat paraya Yeya töhrete do 
dUtkUn olan ana baba, kızların• 
dan ziyade kendilerini dUtUnerek 
taze yanularını kart adamların 
kucaklarına atmaktan çeklnml• 
yorlar. Kıı, bağırıp çağırıyor. 
Fakat ıonunda ebeveynini dinle• 
mlye mecbur oluyor ve evleniyor. 
Fakat netice ne oluyor. Eb dl 
ıöz yaşı Ye sonunda hıyanet. 

Çocuklarınızı bedbaht etmek 

hakkına 1&hip değllıinhr. Onları ' 
ikaı vazifemizdir. Fakat yanhı 
yola ıokup onları felAkete ıOrUk· 
lemek günahını lılememelldlr. 

Sana ıellaco kızım, HYiımek 

kolay, amma eylenmek gUçtur. 
ÇUnkU kocanız razı olmadıkça 
boıanama.ııınız. Ondan ayrılma• 

dıkça da evlenemezainlz. 
Jf 

Erkek Ye kıı kalabalık bir ailenin 
yeıAo• bekar kalmıı kızıyım. Bir kaç 

kltl beni de l.todL Fakat o nkıtler 
nazlandım. Şimdi yaıımı aldım, F ... 
kat klm1e talip çıkmıyor. Günden 
rOne ye',. kapılıyorum. Evde k al· 
maktan korkuyorum. Ne yapayım? 

Halide 

Şimdiye kadar vaki olan mll· 
racaatları reddediılnlz herkea:n 
ceaaretlnl kırmıı olsa gerektir. 

Evlenmek iıtedltlnlzl aileniz içinde 
ılSyllyeblleceğiniz kim varsa on~ 
açınız ye deliletinl iateylnlz. Uma~ 
rlm ki derdiniz çabuk halledilir. 

TEYZE 

--------------------1 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu aıece nöbetçi eczaneler ıun• 

lar~r: 
KGçllkpazar ( Y orıl ), Alemdar 
(Eıref), Beyaııt (Cell)il), Şehzade· 
baıı (AHf), Fener ( Hllumettln ), 
Akuray (Sarım), KaragümrUk (M. 
Fuat), Şehremini (Nizım), Samatya 
(Rıdvan), Bakırköy (HUAI), Betlktaf 
(Recep), Sarıyer ( Nuri ), Ha ~C>y 
(Halk), KnıımpafB ( Merkez ), Üs· 
klldar (imrahor), Kadıköy (Sotrakl 
T• Uçlcr ), BUyOkada ( Mehmet ), 
Heybali (Tana ), Emill'Önll (Bcnsn· 
•on), Şlıli ( Maçl<a Feyzi ), Beyoğlu 
(itimat, Kinyoll, Tarlabaıı), Galata 

(Kapılçl). 
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Daıılenin 
Cehennem isimli 
Eseri ... 

Meıhur ltalyan muharriri Dan• 

Filim• •· tenin yine meşhur,• 
ç o!an "Cehennem, 

kildi adlı eseri filme 

alınmııtır. Malfım olduğu üzer• 
Danhnln Herl llç parçadan mG 
rekkeptlr. Cennet, Arif H Ce
hennem. 

Cehennem kurdelesini filme 
alan, sahne vizıı Harry Lahman· 
dır. Bu adam, bu fllim için on 
Uç ay çalıımıı, ve bu çalıımasını 
alb ayda tatbik mevkline koya• 
bilmfıtlr. 

Bu tetkikatı yapmak için, bu 
zat, cehennem hakkında bir fikir 
edlnmlye çalıımıı, boğulmak 
llHH iken kurtarılmış, •urulmut 
fakat lyl olmuı bir çok kimse
lerle konuşmuş, öldü sanılarak 
mezera gö111illmU1 ve dört dakika 
mezarda kalmıı John Puckerlng 
iaminde bir lngilfzl ıorguya çek· 
mlı ve filmi bundan ıonra yapmıı· 
tır. Şurasmı kaydetmek lazımdır ki 
Dantenin cehennemi yapmak fçlo 
btltün bu kazazedelerden hlı 
birinin fikrinden lıtifade edile
memiştir. Sahne vizıı Lahman, 
cehennemin duvarlarına model 
olarak Amerlkadald Nevada 
dağlarına, alevleri temıil için de, 
ateı verilmiş petrol kuyularını 
almııtır. Mamafih, cehennemi 
ta1Vir için meşhur resaam GUata• 
Dorenın tablolarından çok iıtlfade 
edllmiıtir. ............................................................ 
Afrikada: 

Cezairde Sarsıntı 
Oldu 

Conatintine, 20 (A. A. ) - Rok• 
ala'da bu ubah saat S,20 de k11a bir 
aarsıntı duyulmuıtur. Birçok yerli 
evleri yıkılmıthr. Birçok kimselerin 
kazaya uğrndılı •Öylen111ektedir. 

Teknik Basın Kongresi 
Var ton, 20 ( A. A. ) - Anıulu.al 

teknik ba1ın kongreıi çalıtmaıııru 
bltlrmlıtlr. Kongre Oye•I, CracoYle'ye 
•armıtlardır. 
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Edebr 

T•frik11 
No: 99 

Halsizlik var. Fakat hareket 
edebiliyorum. 

- Kızım gHıterln bakalım. 
Doktorun lıarotl ile hastaba· 

1'ıcı pembe, beyaz bUrUmcUkler 
içinde tıpkı kutu bebekleri gibi 
pespembe bir yavruyu göğsüme 
Jaklaıtırdı: 

Uyuyor mu? 
- Evet. 
- Biraz daha yaklaıhrır 

lbııınız 1 
Heyecan içindeyim. Göılerl 

lcapab.. Kaıı kirpiği belirsiz bu 
ınlnlmini pespembe mahlükun 
)'lizUoden Ademle Ha\•va cınne• 
tinin izlerini aradım. 

Aradım ve buldum. 
Başım ya&tığa dUttU. 
Doktor. Haatabakıcıya ses· 

lendi: 

- GötUr artık. 

Renkleri aramıyn 
Çizgiler aradığım 
•diyor. 

* 

lllzum yok. 
izleri lfıa 

Doktorun gözU önünde geçf:n 
bır hdtalık kıiinik hayr bndan 
• 0 nra . eve döndl\ğUm zaman artık 

HARİCİ TELGRAFLAR 
Yunanistanda : 

Lüzumsuz Ve Fay .. 
dasız Konuşmalar 

Atiaa, 20 ~~;I) - ikinci teırinlo 
3 ünde genoy yapılacatına dair olan 
kararname don Bakanlar kurulunda 
imza edilmittir. 

Ahali parti•lnde •Jrıhklar olaca tı 

hakkında çıkan ıaylaları batbakan 
yalanlamıetır. Baıbakan ayrıt k par• 
tiler ile yapılacak ienoy konuımala
rının ıiyaa ıtJ mahiyette olmadıtını j'•-

setecllere •Öylemlttir. General Kon
dlllı de bayle bir konuı111anın ne lü
zumu ne de faydaaı nrdır, de•İftir. 

Fransada: 

936 Bütçesi 
40 Milyar 

Parl1, 20 (A. A.) - Matia aaıetul, 
1985 bütçe.ini 48 milyar Ye 1982 bllt· 
fHI SO milyar oldutu halde, 19$6 
bGtçHlain kırk milyarda kalacatıoı 
yazmaktadır. 

Adi bütçe veri'ilerle kapatılacak 
fakat ayrıca, ulu.al bayuUık, bllyGk 
yapılar, butday •e tarap plyaıuıaın 
blahı i\bl fnkalide mHraflar için 
özel bir iıtikru he•abı açılacaktır. 

Japonyada: 

Korkunç Bir Dep
rem Oldu 

Bir Kasaba Harap Oldu 
Tokyo, 20 (A.A) - Hakodate'den 

bildiriliyor: 
Hokkaido aduında k&ia Hakodate 

kazaeı, mGthlt bir deprem ıonucu 
harap olmuttur. Gelip ritme dardu
tundan tafıilit ahn~mam_ııtır •. 

Çlnde: 

Bir Tren Devrildi 
25 Kiti Öldü 

Haydutlar Y oJcuları Dağa 
Kaldırdılar 

Şanıhay, 20 ( A. A. ) - Cbuntac 
ıaıetHinin bildirditine a-öre, Mukdcn
Kiren demlryoluna karıı bir aulkut 
yapılanıtır. Bu hattın i'Üoey böliHİn· 
de laaydutlar rayları ıökmGılerdir. O 
•urettekl, tren o bölıeye ı•llnce 
dnrllmiı, yirmi bet kiti lSlmGt •e 
yaralanmıılardar. Yolcular haydutlar 
tarafından data kaldırılmıılardır. 

emkl diri ve hareketli yaziyetlml 
bulmuıtum. 

Fakat hiHediyordum ki vücu
dumda değil fakat ruhumda ben
liğimde bUyUk bir değişiklik var. 

Bu analık duyguıu değil. Her 
ana bUnyesinde olduğu gibi ru• 
hundada yeni bir takım duygula· 
rın yeşerdiğini eski heyecanlarının 
söndUğUoU hiısede~ 

Bu, şefkat kelimesi ile ifade 

edilen ve et, kemik, sinir olgun· 
luğunu fikir Ye ruh durgunluğu 
ile birleştiren bir dönüm yeri.. 
Fakat kanaman, etimin vevgJmin 
sır verimi olan bu mahluk benim 
g izli ılzlll kanayan gönül yara
mı da kapattı. Onun ağlaması 
kulaklarımda çınlayan acı itaplan 
itittirmez oldu. Onun yUzUnU gör• 
dUkce hayalimi dolduran dUne 
alt hatıral ar allinmlye baıladı. 
Kafamın boş kaldığı bir en yok· 
ki ondan haıkaıını dUıUneyim. 
Kalbimi o kadar doldurdu ki onu 
batkn!arına açayım. 

Bu mini mini mahluk Kenan 
diyarında gökten relen llAbl 
ıealerl lfltmiı Yt nıı'ılenmiı 

~•; --------
Deyli Ekapru ırazete•\ aon kar f k ' uruın ü:ıerine lagilizlerin 111Ümit" adlı 

maruf tablolarını hatırlatan ıu kıırıkatüril netretmektedir. 

Rusyada: 
A 

Alim Çiolkoviski 
C>Idü 

Kalonga, ( A•rupa Ruıyuı) 20 
(A.A.) - Uçakçılık &lemindeki lhtir n
larlle tanınmrı alim Çiolkovbkf, 78 
yaşında oldutu halde aıide kanserin· 
den 31mliıttır. 

Moakova, 20 (A.A.) - SoYyet 
Ru•ya komlni•t fırkuı ile halk 
komi•erlerl konHyinin bir blldiriğl 
yayılmıthr. Bu bildirJkt• bOylik bir 
ilim olan Çlolko\O:•klnin G!ilmll 
dolayıaile haaıl oh:n büyilk keder Ye 
teeHUrden bahHdilmektedlr. Alim, 
2Y. yatından itibaren Ye hocuız. ola
rak riyaziyat ile meurul olmuttur. 
Ôza-Gr samanlarını fizik Ye heyet 
alanında ilmi arattırmalara hauet• 
mittir. 

Moakovada Leh lteUderl 
Kaza Geçirdi 

Moıkon, 20 (A.A.) - Bir otomo
bil çarpıtma•ı •ıruında Lehiıtan 
ltırtlderl Sokolnicld ile Leli .efaretJ 
ikinci Hkreteri Ko1u•kl Ye Strato•ta
nın npetiai yapmıt o'au profeaör 
Fehijev•ki ve diter Oç kiti yara 1an
mıılardır. Yarası a§'ır olan Ko!uıkiye 
ameliyat yapılmııtır. S :ı thk durumu 
endlte uyandırmaktadır. 

Bir Batında 4 Çocuk 
Moıkova, 20 (A.A) - Fakir bir 

ltçi aile.1 aauı, bir batında dlSrt ço· 
cuk dünyaya getirmittlr. ÜçG kız ve 
biri oğlan olan çocuklarla annelarinln 
1&tlık durumu iyidir. 

Musa ka vml aibi bana taH 
Umitler nrdl. 

Kalbimin Uıtünde onun baıı, 
damarlarımdan çekip aldığı beyaz 
kanla bUyilyor. 

Araııra meçhul, mUbhem ba· 
kıılarJnı göstermek lçio açılan 
göz kapaklarının altında berrak 
bir mavilik var. Bu gözler benim 
gözlerim.. Fakat bu mini mini 
yilzUn gözlerinden baıka tarafları 
benim değil. Alna •• çenealnl 
tebarllz ettiren çizgiler benim 
değil. 

Uyurken bu bir avuç içi kadar 
yüze bakıyorum. Bu ufacık pembe 
yUzde ne derin ifade var. Gözle
rim bu pembe yüzün hatları, çı· 
kmtı ve çukurları, gölge ve renk· 
leri ile o kadar meıgul oluyor ki 
ayni vadyeti bozmadan 1aatler 
geçiyor, geçiyor, farkında olmu
yorum. 

Bu mini mini mahluk kararsız, 
isteksiz perfıan genç hayatıma 
firen yaptı. Artık ömrlinUn yarını 
için hayalimde arzular duymadı· 
ğım gibi onu da hatırlamak late• 
mi yorum. 

Bu, ilk analık zevkinin Yerdiği 
feragat ve kanaat duyguları mı 
bilmem. Şu anda aradığım bir 
ı•y yok. Uykularımda bile rllya• 
larımı o dolduruyor. 

* Klinikten geleli OD beı aUn 

Amerikada: 

AvrupanınDurumu 
Görüşüldü 

Nevyork, 20 (A.A) - Rel•icumur 
Rouz.velt, Amerikanı• Pariı elçi•I 
Stra ıı• ile Amerikanın TOrkiyedekl 
eski elçisi Morian Ta•'ı Ye denlı 
} l>netgeri Henrl Ruzvelt1 kabul etmiı 
ve kendilerile Avrupanın durumu hak• 
k ın ' a a-örüımütUir. Bu glSrilımeler 
hakkında birıey •ızmamıttır. 

Bir &ehteklr Yakalandı 
NeYyork, 20 (A.A) - New J eu ey 

hOkumetinin ıizli ıal::ıtuı, ırerek Nn· 
yorl< ıehrinde Ye gerek diter bir çok 
t•hirlerd e 1abte banknotlar •Ormlt 
o lnn Wiliam Wath ad ında biriıinl 
yakala mıştır. Wiliam Wattınn evinde 
e:Ji bin dolar Hhte banknot H 

p<Hport yapmaya mahH• mükem• 
mel bir fabrika bulunmuıtur. 

Florlda Kaneh 
Nnyork, 20 (A.A)- Ruzvelt, At

lantıkl, Mek•ika körfezine bathyacalc 
olan FJorida kanalı yapalanna batla• 
nılmuı i;aretinl telgrafla •ermlttlr. 

Yugoslavyada Maa,ıar 
lndlrlllyor 

Sofya, 20 (Ôsel) - Belpattan bil· 
dlrilditine iÖre, Yuroılnya hllk6· 
metl, 40 milyoa dlrıarlık bir tHarruf 
yapabilmek için •İYll H Hkerl me• 
mur maaşlarını 1Bzde 7 alıbeti•d• 

lndirmete karar vermittir. Yalnıı 
küçük zabitlerle eskiden tekaüt maaıı 

al anların maaıları lndirllmlyecektir. 

oldu. 
Ali Sami Bey UZBJIP giden 

lılni Hulual BeJ• bırakarak iki 
gUn için geldL 

Deli gibiydi. 
Onu bu kadar heyecanla •• 

Hmimt görmemlıtim. 
ilk zamanlarımızda bile g6z· 

lerlııln asıl ifadeıinl belli etmlyen 
bu adam timdi evllt Hvglılnl 
tatmıı, candan bir baba... Geldi 
ve kaldığı kırk tekiz 1&at içinde 
aokaja çıkmadı. Çocutun beıiğl 
ile benim aramda geçen bu kırk 
ıekiz saat onu en ciddi ve en 
iyi tanıdığım zaman oldu. 

Bu çocuk Hnkl onun herker 
ten gizli taraflarını aydınlatan bir 
ııık olmuıtu. 

itlerinden, kazancından, dl
şUncelırindeo ilk defa açık ve 
aamimi olarak b&nimle konuıtu. 
Sanki bana emniyeti yeni 1enl 
gelmlıti. Anladım ki o artık ev
lilik hayatını kabul etmlı ve artık 
arzularını bu bayatın çerçevealne 
toplamıştır. 

BUtUn bir gece bu maYlf 
yavrunun adı Oatünde mllnakaıa 
ettik. Ali Sami Beyin meıhur 
liıtealndekl lılmlerdea hiçbiri bo
ıuma gitmedi. Ona vereceğim ad 
onun varlığını ifade edecek bir 
manada olmalıydı buna lmkia 
görmüyorum. 

Hatta ona ad vermek hak· 

IBIU vi;,fQ~ 
Liselerde 
Ruhiyat I 

Akeak Tlmur, TlzGkler adını 
t at yan değeri yllkHk Herlnde fÖJI• 
bir fıkra yaz.yor: • Gazneli Sultan 
Mahmut, ftlek bir yolua ortaaıaa 

a nıt olarak bOyllk bir taı diktlrmlttl• 
O yoldan geçe• atlar, bir dlnemeçte 
an11z ın karıılarına çıkan taıtan Orkü
yorlardı, huyıuzlaaıyorlarda. Bu ylı· 
den kaza da oluyordu, attan dOtGp 
yaralananlar, hattl llenler ıCSrGliiyor
du. lnarlar, Sultan Mahmuda bu 
durumu anlattılar, taıın kaldınlmuı· 

na izin İ•tedihr. O, l11arların dofru 
dOtündOklerinl kabul •lmekle beta• 
ber bir kere yapılan bir itttn dlSne• 
mlyecetlni •Öyledl, dBnek ıBrünme• 
mek için tatı yerlade bıraktırdı.. 

Ak.ak cihanru illn ediyorı 
•Verilen emir ı•ri abnamaL Lilda 

zarar beUi o'.urH ıırar etmek dotru 
d~tildir. Hakimaae da•ranıp 1ararı 

ıidermek lbımıelir .• 
KOltBr Bakanı Saffet Arıkan, , .. 

çenlerde r•zete aytarlarile ıörlflrkea 
liselerde okutturulan rabiyat kitabının 
çok atır oldutu anlqıldıfından bu 
yıl kaldırılaeatını, Necmettin Sadık'a 
yazdı rılmakta olan kitap bitinceye 
kadar bu denin okutulmıyacatnu 
•Öyledl. 

Demek ki 1arar belll olunca haki· 
mine davranılıyor, 1&rar gideriliyor. 
Bu durum önünde tllluu duyp.una 
kapılmamak e:bette mllmkGn defli. 

Likin bir nokta Yar& Ruhiyat kltabınıa 
ağırhtı kabul olunup da llıelerdeo 

kaldırı 'muı karar altına alınırkea 

o kitap yO:ıOndea •ıaıfta kalan ıent 

yurtdaıların duruma ne lçla dltlnGI· 
mGyorT. BlltGn denlerdea iyi not 

alarak yll:ı aklıtı rBıtermlt H yalaız 

ruhiyattan •k•ik aot almıı cocuklar 
var. Kitabın atırlıtı anlatıldıktan •e 
bu yıl onuncu 11aıfta okuyacak tr.lı· 

benin bu atırlık altında ezllmemHI 
dOtllnüldlktea ıoara pçea yılıa 

kurbanları lç1a de bir çare bulunmak 
ıerekmez mi 1 

Her itte oldufu rlbl ruhiyat der• 
ılnde de hakimlae bir kuar alarak 
bGtOn liHllleri mlaaettar bırak.,. 

1ayırı değer Baka... bu Bnemll aolar.. 

tayı dahi ılblSolnde tutaeatım umu• 
yor uz. 

Bir yOk kalktı, lllda • rakaa 
altında eaileoler lıtnb yerde •ll-
rllnllyor. il. T. Ten 

kını ben kendimde bile ıörmll• 
yorum. 

Ne yaıık kl karla çam or
manlan içindeki o 11cak aık 
mabedinin, Ademle Ha••• cenne
tinin bu ma.tı mabl6ku daha 
gözlerini dllnyaya açarken baba 
aevıislnln bile yalancıaam ıördO. 

Onun anası oldupm kadar 
babaaa da ben olacatım. Çocujum 
yalnız benimdir. 

Ali Sami bey eYlerlnla içinde 
bir gölge gibi dolaıan erkekler
den oldu. Hiçbir ,., lçia ııru 

etmiyor. 
isim meselesinde 6ace blru 

telqla görllnllyorda. 
- Sen dUtllnme, dedim. O.a 

onun iımlni buldum. 
Ne buldun. 

- Kendi adımı ••recelfm. 
- Nasal olur. GnlaeYeD. 
GnldUm: 

Adımı kızımla paylaıacağu. 
Nasıl? 
Y arııı onun yarııı benim. 
Anlamadım. 

Benim adım Gnlıeven d .. 
ili mi ? 

- Evet. 
- O nun adı da .. S.,en glll,, • 
ilk hamlede manaıını kanaya

madı. Fakat hemen intikal etti. 
Kelimeleri tekrar etti ı 

- Evet, Seven ıtH. Sen (GUl• 
••ven) ıin o (Sevenınl). 

(Aıkuı nr) 



6 Sayfa 

[Siyaset Alemi) 
lngiltere ile 
Fran•a 
Karşı 
Karşıya 

nır muharebe tehlikulnln önGne 
l'eçmek için Betler komltetıi tarafın
dan bulunan formtUUn ltalya tarafın· 
dan reddedilmesi, z.ihinleri karııtırdı. 
Herkes endlte lle ııoruyor ı 

Şimdi ne olacak 1 
Şımdi olacak ıudur ki Uluılar 

Kurumu mi.akının tatbikatı, otomatik 
bir ıurette duam edecektir. Yani, 
ftalyn Ulualar Kurumunun tavılyeleri• 
ni dlnlememlt olacak, yüı.binlerce kl
tilik orduları da Habef ımırlrırında 
boş bırakamıyacağı lçln harekete gt• 
çecek; o harekete geçince lnglltere 
Uluılar Kurumu misakını tatbika kal• 
kııacak ve beklenen curcuna kopa• 
eaktır. • Bu curcunanın kopmuını bekler-
ken ılyaaal ufku karartan bır mesele 
ıröz.e batmaktadır. Bu l'aze batan ıe7 
f ransanın durumudur. Her ne kadar 
bu devlet Laval'ın llsanile Uluılar 
Kurumu 'nıiaakına udakatlnl ifade 
etmlt n kollektif müeyyidelere itti· 
rak edecctlnl ııöylemlısedc tereddilt
ten yine kendini kurtaramıyor. ÇDn· 
ki, Avrupada da buna benzer bir 
hadise zuhur ettltl takdirde İngiltere• 
ain alacağı durumu peıinen ötren
aıek istiyor. Onu al&kadar eden, Al-
manyadır. 

Yarın Almanya, AYusturyayı ıor-
lar ye karıaıalıktan lıtlfade ederek 
llbak etmek ltteue, ayni lngiltere, 
bugOnkil katiyetlle Uluılar Kurumu 
mlıakının ıamptyonu olarak ortaya 
atılacak mıdır ? 

lnSliltere, bu suole, 11rih bir c~vap 
Yermit değildir. Bundan atnrn, Fran
ıa knçamaklı bir vaı.lyet alıyor Ye 
h;dıselerin lnkltafını bekliyor. Bu 
tereddilt n bu kaçamaklı davranıtla 
hakaız sayılamaz. - SUreyya .. .- . . . ... . -~ .... _,_, 

Çerez Kablllnden 

Otomobil Var, Otomo• 
bllclk Var! 

Son Poıta aahiplerioden Ekrımin 
mim mini bir otomobili nrdır. 
Geçenlerde, arkadaşımız Ercüment 
Ekrem Talu, matbaa kapııının 

önünde durm11ş, bu otomobili me
rakla Hyredlyordu. 
O aralık, Ekrem de geldi n araba
ıını Ercümende methetmeye baş
ladır 
- Hem, biliyor aıuıun ?. diyordu •• 
A11l bunun en iyi clhetis çok aı 
benzin aarf ediyor .• 
Ercüment Ekrem Talu, hayretten 
donakalmış gibi bir tnır takınarak: 
- Ya 11 dedi; ben bunu pek mi
nimini g8rdilm de, h!IA süt nri· 
7or1un sandı idim .• Demek ki ben• 
sin yakıyor, öyle mi 1. 

Tı/lı 

Bulgar· Rumen Hudu· 
dunda Bir Hadise 

Sofya, 21 (A. A.) - Bulgar • 
Rumen hududunda Dubotfço 
bölgesinde hudut nöbetçisi gece
leyin Bulgaristana geçmek istiyen 
iki kfıl görmUı ve bunlar dur 
emrine itaat etmediklerinden 
Ozerlerine ateı açaraık ikisini de 
6ldUrmüıtUr. Birisi kadın ve 
blrlai erkek olan ölenlerin üzerin• 
de Sovyet paaaportları bulunmuı
tur. 

Bakan!arŞehrimizde 
Sağlık Ye Finans Bakanları 

bugOn Ankaradan şehrimize gel· 
mişlerdir. 

Esnaf Bankaıı işi 
Ankara, 20 - Eınaf BankHı 

lflnden dolayı lıtanbul l.bayı 
Muhiddin Üstündağ hakkaodaki 
adli takibat, ıuçun, af kanununun 
ıumulll dairesine girdiği için, 
yapılmıyacaktır. 

Elektrik Muhavvile Mer
kezinde Yangın 

Evvelki gece Kartaldaki elek· 
trlk muhavvile merkezinde yangın 
çıkmış, bu yüzden Adalar "e 
Kartal havalisinde cereyan kcail· 
miştir. Fakat biraz sonra yangın 
ıöndUrülmU11 cereyan tekrar temin 
edilmiıtir. 

SON POSTA 

SON DAKİKA· ' 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERtJ 

35 Bin İtalyan Askeri Nerede? 
·talya, Bu Askerleri Galiba Tırabulus
garba Ve Mısır Hududuna Göndermiş 

Roma, 20 ( A.A ) - Royter r "'\ 1 
ajans~ aytar• bndı~iyorı Konuşma ·r emeli 

ı Bır ordunun lkı fırkaıını toı· 

etmi9Ur. Abbazia vapuru yaran, 
özel bir Karabinyerl Lejyonu 
götürecektir. 

kil eden (35) bin neferin ıimdl 
nerede bulundukları bilinmemek· 
tedir. Bu aıker Cenova'da on 
1eklz vapura yUkletilmlıU. Bu 
vapurların blrinciıi EylnlUn (9)un· 
da ve sonuncusu (18) inde baro· 
ket etmiıtir. 

Bu vapurların doğu Afrika· 
ıına gittikleri söyleniyordu. Şim· 
diye kadar hiç değilse bunlardan 
on birinin Süveyı kanalını geç· 
mesl gerek idi. Fakat bu 1&bah 
Port Saitten gelen bir telgraf bu 
gemilerden hiç birinin oraya Yar
madığını bildirmektedir. Yetkeli 
çevenler bu aıkerlerln kuzey 
Afrikaya iÖnderildiğinl lakir 
ediyorlar. 

lf 
Roma, 20 ( A.A ) - Cenova• 

dan hareket eden 35 bin aakerin 
nereye gönderildikleri hakkinda 
Royter ajanaı ayları ile görüşen 

yetkeli bir şahsiyet demiştir ki: 
" ltalyan kuvvetlerinin hare· 

ketleri gfzlld·r. Fakat bunların 

h!ç bir Avrupa devletine karşı 

11evkediJmediklerlnf ıöyllyebilirim.,, 
Genel olarak sanıldıiına göre 

bu kuYvetler Bingazl ve Trablu1a 
gönderilmft bulunmaktadır. 

* Pariı, 20 ( A.A) - Eko dö 
Perl gaıete1inio Cenevre fJzel 
aytarı, Muıolioi'nln lngiltere tara• 
fından ıUel müeyyideler• baıru· 
rulma111ası ıartiyle ltalyanın Libya 
Ye Binıaziye asker göndermekten 
vazgeçmek ıuretlnde Londra'da 
bir önergede bulunmuı olduiunu 
haber vermektedir. Aytara göre 
bu önergenin lngiltere tarafından 
kabul edilmesine ihtimal yoktur. 

lnglltere, ltalya'ya Petrol 
Kaynaklaranı Kapıyacak 

Pariı, 20 ( A.A ) - Eko dö 
Parl gazetoslnln Londra aylan 
bildiriyor: 

lnglliz Deniz Bakanlığı, ltalyayı 
icabında, petrol tedarik etmesine 
mani olmak suretfle yola getire
bileceğine kanidir. lngiliz filoau
nun ltalyanlara Kafk&1 petrolları 
yolunu kapamak için olan hare• 
katı bu amacı gUtmektedlr. 

Cebelüttarık Boğazının kapan• 
ması ltalyaya Amerika petrolla· 
rmı kapayacak ve bu suretle 
(talya yalnız lsviçre, Almanya 
ye bilvasıta Romaoya'dan petrol 
tedarik edebiıecektir. O da, bu 
memleketler U.uılar Soıyetesinin 
muhtemel yesağına rağmen pet· 
rol verirlerse. 

lngilizlerin Fransızlara Ce
vabı Gecikece 

Londra, 20 ( A, A. ) - Bu 1a· 

bah sanıldığının hilafına olarak 
Avrupada bir a::ıldmm karşısında 
lngiliz hatlı hareketinın ne o·aca• 
ğına dair Fra sanın ıorusuna ve· 
rilccek cevap gelecek haftanın 
ortalarına bırakılmışt r, 
Kanada ı,çnerl Zecri Tedbire 

Taraftar 

Halifax, 20 ( A. A. ) - 105 bin 
lıçiyi temsil eden Kanada işçi 
kongresi ltalya Habeşistana saJ
dırıria zecri tedbirler tatbikine 

Cenevre, 20 ( A.A) - Havas 
ajansının özel aytarı İtalyan 9even· 
lerden biraz mUsait intiba topla
mıştır. Du çevonler Be§ler projeıi

nin bir konuşmcı. temeli olabilecı
~ini 1&nıyorlar. NegUslin egemea
Hğinio tahdidi bu çennlerl tatmin 
etmektedir. Bunlara göre Habeşis
tan uılahatinın birçoğunun lta]yan 
i, yarlarına verilmesi lüzumlu ola
ca)dır. Fakat bu yalnız Cenevreyo 
mahauı bir intıbadır n kuvn\i n 
n doğruluğu Muııolini'nio kararın
dan ıonra belli olaoalı:tır. 

Faşist Seferberliği 
Roma, 20 ( A.A ) - Halk, Bet· 

ler Komiteıinin önergelerine hükft· 
motçe nrileoek cevabı büyük bir 
ligi ile beklemektedir. 

Hükumetin bu huıuataki kararı 
Ye genel faıist eoferliğinin ilanı 
yarin beklenmektedir. 

mUzaharete karar vermiştir. 
Napolf, 20 ( A.A ) - Doğu 

Afrikaya yeni efrat gitmektedir. 
Cumartesi günU 6000 efrat yUklU 
dört vapur hareket etmiştir. Bu 
vapurlar " Toscano ,. "Pozzuoll " 
" Gange " ve " Ernanl ,. dlr. 

Glanfrance vapuru dUn akşam 
gereç yUldle Masavya'ya hareket 

Mısar'da Hava TecrUbelerl 
Kahire 20 ( A.A) - Mısır'da 

hava manevraları ve bilhasa 
bombardıman tecrUbelcri yapıl· 
maktadır. 

ltaly de BUtçe Açığı 
Roma, 20 ( A. A.) - Finanıol 

yılın batından 1 temmuza kadar 
bütçe açığı 946 milyon lireti bul· 
muştur. 

·Londrada 

Londro, 20 ( A. A. ) - Mu1So
llnioin Boşler komi teıi önorgolorl· 
ne hemen kesin bir ret cevabı 
•ermemiş olmaıı burada çok .za· 
yıf olmakla beraber biraz Umlt 
uyandırmıştır. 

Habeşistan Kabul Ediyor 

Adiıabnba, 20 ( A. A. ) - Ha
beı imparatoru bugUn mUşavirle
rlyle Beşler komitesinin önerge• 
lerlni tetkik etmlıtir. Röyter ajan• 
sının öğrendiğine göre, anlaşmaz· 
lığa bir &onuç verilmesini çok ar
zu ettiğinden bu önergelerin ta• 
mamını kabul edecektir. 

Üç Prens GönUllU 

Roma, 20 ( A. A. ) - Her UçU
de Prenı olan Plıtoja, Bergamo 
Ye Spoletto dUklerl Doğu Afrika· 
ıına gitmek Uzerc gönUllll yaıal· 
mıılardır. 

ltalganın lngillere lleMü 
zakeTege Girişmek isle
diği De Sezilmiyor Değil 

Cenene, 20 ( A.A ) - Bura· 
da beslenen biriclk Omit ıudurı 
Roma Betler komitealoln önerge
sini hemen ve keıin ıurett• 
reddetmiı değildir. 

Roma, 20 ( A.A ) - Royter 
aytarı bildiriyor: 

Burada, şlmdi Beşler Komi· 
teal önergelerinin, Italyayı mem• 

nun edecek değlıikllkler yapıl· 
dığı takdirde, ltalya tarafından 

bir aytııma esası olaralc kabul 
edilebileceği kabil olacağı dUşU· 
nü)mektedir. 

Roma 'nın yetkeJi çevenlerinde 
deniliyor ki: 

" Bu önergeler, ıtmdikl mUş· 

kUJlerile kat'iyen kabulü kabil 
olmıyan ıeylerdir. Ve cezri bir 
surette değlıtırilmezlerse nazarı 
itibara alınmazlar. Bu değiıikllk
lerJ Cenevre'don beklemek kabll 
olmıyacağından şüphe odlyoruL ,. 

lf 
Parla, 20 ( A.A ) - Royter 

ajanıından: 
Entransljan gazetesinin Ce

nevre ayterı bildiriyor: Musollnl, 
yarın, Cenevre'nin uzlaşma öner· 
gelerine cevap vermeden evvel 
iki veya Uç hafta bekllyeceğlnl 
bildirecektir. Bu arada, Musolinl 
lngiltere ve Fransayı önergeleri· 
nin teferruatı hakkında istimzaç 
edecektir. 

Akdenizde Toplanan 
[ngiliz Harp Gemileri 

Listede Malta' dan Bahis Yok 
Londra, 20 ( A.A) - Royter 

ajansı Akde izdeki lng.llz harp 
gemilerinin nerelerde bulunduğunu 
gösteren bir liste yaymaktadır. 

Cebelüttarık' da Hood ve Re
nov diretnotları ile dört kruvazör, 
9 torpito ıruhribi, 3 mayin ge
misi, lskendc ye limanında 29 
harp gemisi bulunınaklndır. Bun· 
lnrın arasında Resolution diret· 
notu ve bu diretnotta Amirnl 
Sir Wil iam Fisher bulunmakta
dır. lskonderİ) e'deki filo, Revenge, 

Valiant diretnollarile Gloroons 
ve Couragooua adındaki Uç kru
vazör, 2 uçak ve bir h stane 
gemisinden terekküp etmektedir. 

Aden limanına on harp gemisi 
gelmiştir Bunlarm arasında Norf· 
lok ve Colombo kruvazörleri bu· 
lunmaktadır. Hayfa'da Uç kruva· 
zör ve iki tahtelbahir vardır. 

Port-Sait' de Barbam diritnotu, 
Despatih kııııvaıörü ve bir torpido 
muhribi varaır. SUveyşe 18 Eylül· 
de bir avizo aelmiıtir. Ancak 

Eyltll 21 --
(Yunanistan dan] 

Yunanistanda İki 
Parti Çarpışacak 

Atfna, 20 ( Özel ) - Bntna 
Cumhuriyet kurumları bugUn bil· 
yUk bir toplanb yapmışlardır. 
Çok uzun ıUren bu toplantıda 
CUmhuriyetçllerin yapacakları ıa• 
Yatın temelleri konmuştur. 

Alınan birçok kararlar araaın• 
da kralcılar tarafından zor kulla• 
nılmağa teşebbüs ediline cumurl· 
yetçilerin dt\ zor kullanması da 
vardur. 

Baıbakan Sovyet Heyetine 
Ziyafet Verdi 

Başbakan ismet lnftntl tara· 
fından dUn Hcyb lladado şehri· 
mizde bulunan Sovy t Heyeti 
ıorefine bir öğle ziyafeti veriJ.. 
mittir. Ziyafette Ekonomi Bakanı 
CelAI Bayar vo Sovyet Elçi&l de 
bulunmuılardır. 

General Kazım Ofrik 
Trakya Genel enspekU>rU Ge

neral KAzım DJrlk dUn iehrJmlz· 
den Trakyaya gltmlıtlr. 

Bulgar Atletleri 
Sofya, 20 ( A. A. ) - 12 kiti

den mürekkep Bulgar ctletizm 
ekibi, mlltekait general Kable~ 
kof'un baıkanlığında bugUnkU 
Konvansiyonel trenilo Balkan 
oJimpiyatlarmn iştirak tmek Uze• 
re lıtnnbula hareket • mlştlr. .......................................... ··················• 

En Son ak·ka , 

Cebelütlarık 
LimanıTamamile 
Kapatıldı 

Cebelllttarık, 21 (A.A.) -
Eıceter kruva:ıörU buraya gel· 
mittir. Cebelllttarık limanının 
açık kalan yegAne methali de 
çelik ağlarla 'kapatılmııtır. 

Amerlkada Eaham DUşUyor 
Vaılngton, 21 (Özel) - Habeı 

meselesinin ıon arzettlğl sftfhalar 
burada iktisadi ıahada şiddetli ' 
teılrler yapmıştır. 

Borsada laham dOımeye baı· 
lamııtır. Bir harp 'ukuunda, hU· 
kümetln bütün tedbirlerine rağ
men, muhasım devletlere harp 
malzemesi aablmaunın önUno ge· 
'1lemeyeceği tahmin edilmektedir. 

~ 
Vaılngton, 2 l ( A.A. ) - A• 

merlka bahriye nezareti, harp 
ykuunda, Amerika ile muhabereyi 
temin için dört tehıiz telgraf 
memuru göndermiştir. 

Kahire Borsasında 
Esham DUttU 

Kahire, 21 (A.A.) - Avrupa 
finansal çevenlerln tasfiye hak• 
kında ajanlarına verdikleri ha· 
berler Kahire ve lskenderiye 
borsalarında eshamı mUthiı dil· 
ıllrmUııtUr. 

finans Bakam alacağı tiddetll 
tedbirleri tetkik etmek Uzere bor 
ıaya giderek g6rUımelç,rde bu• 
lunmaştur. 

_.... ............. ~itli ... _ • .-

SUveytte kalmayarak yoluna 
devam etmiştir. Singapur'dao 
bildirildiğine göre Hermes tav· 
yare gemiıi ile Uç torpito muh• 
ribi oraya gelmişlerdir. Royterill 
verdiği bu listede Malta'dao 
bahiı yoktur. 

lnglllz Teyyarelerl Yunanlatandll 

Atina, 20 ( A. A. ) - Mısıra 
gitmekte olan 10 bUyllk lngili.ı 
deniz tay) aresinlo benzin almak 
Uzere yarın Faler ve Mlrabello'da 

denize inmeleri için müsaade ve• 

rllmiitir. 
Sof ya, 20 ( A. A. ) - V nrr.a ve 

Burgaz da bulunan lngillz \apul"" 
tarı hemen Maltaya baret emriııl 
almıwlardır. 



21 Eyltil 

1 Dokumamız ve lcıımaıları•ız 

KagseriF'abrika
sına ilk Sipariş: 
600 Bin Lira 

[ Baetarab 1 ıaci yüzde ) 
kiyenln Ye Balkanların bu it için 
kurulmuı en bilyUk fabrikaaıdır. 
En son ılstem makinelerle çalır
maktadır. Baıı fabrikalar gibi 
pamuk ipliğini alıp dokuma yap
mıyor. Bilhassa ham pamuğu alıp 
temlzliyer k, iplik yaptıktan sonra: 
Kumaı dokumaktadır. 

Fabrikada senede 27 000 bal· 
ya aıağı yukarı beş milyon kilo 
pamuk iılenecektlr. Bu pamuk ile 
sonede 30 milyon metro kumaş 
dokunacaktır. Fabrikanın çıka ... 
dığı kumaşın dokunufu, renkleri 
ve d ıenlerl o kadar düzglln ve 
eağlamdırkl ıimdiye kadar bu cins 
pamuklu dokumaları memleketimize 
ıokan milletlerinkinden her yeçhilo 
llıtnndUr. Piyasamızda pamuklu 
olarak en çok Japon malları 
mevcuttur. Bu malların iplikleri 
daha ince olduğu için k~mnıları 
da incedir. Bizim dokumamızın 
!.yliklerJ daha kaim ve kumaş da 
daha sağlamdır. latih&al edilen 
kumafm fiatı gümrüğe verilmiı 
Japon mali rından ucuz olduğu 
için bilhasan plyesamızda bUyUk 
bir rağbet kaznnmııhr. 

lstanbulda bUyUk mikyasta 
manifatura iılerile uğraıan Halil 
Ali kardc ler Kayseri dokuma 
fabrikasının ilk mUtterisidir. 
F brika bir taraftan açılma me
raılminl kutlularken diğer taraf· 
~n müracaat eden bu miiıterJ 
ile mukavele yapmııtır. Halil Ali 
kerdeıler ilk ağızda 300,000 
liralık sipariş vermiılerdlr. ikinci 
bir anlaşmayı mUleaklp ıipariı 
miktarı 600,000 lirayı bulacaktır. 
Aşağı yukan fabrikanın Uç aylık 

mesaisi derhal mUıterl bulmuştur. 
Fabrika, \'akıa Tlirkiyenin bil· 

tlln pamuklu ihtiyacına cevap 
verecek de~lldlr. Fakat iki ay 
ıoora açılacak Ereyll ve 937 H· 

nesinde aç lacak Nazilli Ye ondan 
ıonra Malatya fabrikalan ile Tnr
kiye hariçten pamuklu dokumaya 
hiç ihtiyaç olmıyacaktır. Pamuk 
ılraatfmiz bu gUnkünlln bir kaç 
mialine çıkacak. çiftçiler dııarıya 
ucuz fiatla pamuk .atmak 11kın
taaın dan kurtulacaktır. 

Fabrika, Kayseri iıtaayonun• 
dan bir kilometre meıafededlr. 
Şimendifer fabrikanın içine gir• 
mektedlr. Fabrika sahasında 4500 
amelenin bedeni ve fikri terbiye
si için ne yapmak !Azımsa yapıl• 
mııtır. Fabrika bv bakımdan yal· 
nız ham pamuğu 11lah eden bir 
mOeaaeae deiil köyden gelmlı, 
ayağı çıplak, elbl11si lime ilme 
olmuı gençlerinde bir ııJahhane
•idlr. 

Amele okutuluyor, aan'at &~ 
renlyor, lspor yapıyo, muntazam 
yiyor ye ııbht, havalı, 2Uneıli eY· 
lerde yatıyor. Bu itibarla alln•t" 
ıiz ve toz toprak içinde olan 
Kayıerl ıehrinin de içtimai baya• 
bnı değiıtirecek kudret yine bu 
fabrika sayeıind• olacaktır. 

Londra - lstanbul 
Yolu 

Budapeıte, 30 (A.A.) - Araa
ulusal yol konferansı üyeleri Bu· 
dapeıte ile Köskemet arasındaki 
otombil yolunu gezip gördükten 

aonra, toplantılara na devam etmiştir. 
taplantılarda, Türk delegesi de 
Londra - lstanbul Gzerinde yolu 
ıağdan gitme kuralının konulma• 
smı ve bu yol için teşkil olunan 
daimi bürcnun Budape9tede 
bulunmasını istemiıtlr. 

SON POSTA 

Bir &lanet Dltlalnde 

Ortalık Birdenbire Tiz Per
deden Feryatlara Boğuldu 

lncesaz Da Durmadan · Çalıf or: 
Oldu Da Bitti 
Mafşallah ! .. 

Blrd~nblre koskoca bahçealn 
dıvarları, ağaçları, topratı ve 
kalabalığı çın çın ötmiye baıladı. 
Ortalıkta bir dalğalanma oldu Ye 
gök mnvlıi, ıüıln, dant•lli, bon· 
cuklu kırmızı kordelilı karyola• 
lordan avaz avaz çocuk çıA'lıkları 
duyuldu. Saz birdenbire baılamııtı. 
Bahçenin köşesindeki kırmııı, ktı· 
çUk kulübeden çığlıklar, bağırtılar, 
hep bf r makam ıarkıcı11 kalın 
seıler geliyordu. Saz durmadan: 

- Oldu da bitti maıallahl. 
Oldu da bitti maşallah!. Çalıyor, 
çalğıcılar, eıki deniıler aibl tiz 
perdeden haykırıyor, tef ikide 
birde tonpoıunu hızlaıtırıyordu. 

Kırmııı kUçük kullibedeo, bo
gazlanıyormuı gibi bir çocuk ba· 
ğırbsı geliyordu: 

- Allabım istemiyorum. An
neciğimi. Anneciğimi. Ayyy, beni 
kesiyorlar!.. 

Küçük kulUbenin kapısı önüne 
uğultulu bir kadın kalabalıtı top
lanmııtı. içlerinden biri ne yapa• 
cağım bilmiyor, içeri atılmak latl• 
yor, kısık, boğuk, yürek parala· 
yıcı bir 11ale kealk kesik mırıl• 
danı yordu: 

- Yarabbi, eYIAdımı 110 ko
ru!. Ah, Rabblm eslrieslnl. Yav• 
rucuğum ne de aci batırıyor. Ay, 
bırakın gireceğim, çocutuma bir 
ıey mi oldu!. Ah... ah ..• 

Etraftan ihtiyarlar, hHnln 
kolunu, omuzunu, biletini tutu• 
)'Orlardı: 

- A kızım, kendfae gell. Of
lunun ilk mUrllvYetinl g8rDyorum 

'"'ilçUkler sUnnet 
mahallenin fakir, yoksul çocukları. 
Karyolalarda, ağaç diplerinde, 
annelerinin kucaklarına bekleıen· 
ler, o yaı dolu gözleri• hep kır
mızı kulübeye bakıyorlar. Kimi 
aapaarı, kimi kıpkırmızı .. Kimi do 
kireç gibi bembeyaz kesilmi§ .. 
Baılarındakl gök mavbl, iılemell 
takkeleri ikide birde dOzeltlyor, 
beyaz, mavi entarfJerJnf çekip 
çekip oynaııyorlar. 

Nihayet içlerinde birini, yağız 
bir delikanlı kucağına alır almaz, 
çocuk ayazı bastı. 

Delikanlı 70rllrken: 
- Aaa, dedJ. Ayıp dej'U mi?. 

K1rmızı kulUbenln llnUnde böyle nöbet bekliyorlardı 
diye &eYineceğlne acıklanıhı mı Hani sen pehlivan olacaktı ı. Çoban 
ayol ? Oporator olmadı ya, nah Mehmet gibi pehlivan olacaktın. 
ıukkadarcık bir acı, iğne acıııl. Eğer afllarsan, ıenl pehli•anlığa 
Diılni sık güzelim, ılmdl biter:. almazlar. Sus bakayım!. 

Çocuk içeriden boyuna bay· Tam kapıya yaklaıtıkları sıra• 
kırıyor: da kalababktan bir kadın atıldı 

- Allahım, beni kesiyorlar, Ye çocuğu deliceaine kucakladı: 
Allabım!. Ayyyyl. Uuuyyl. Anne- - EYlAdım 1ana emanet rab-
ciğlm, yetiş. anneciğimi.. bım.. Sen yerdin, ıen alıraıo 

Çalgıcıların " Oldu da bitti amma... Amanın, fenalık basıyor 
maıallah!., ı hep o kuru ahengi bana.. Ağlama ey)Adım, yaa, 18• 

ile devam ediyor ve çocuğun çığ- na demirden tomofil alacağım! .• 
lıklarını boğdukça boğuyor. Etraftaki kadınlar : 

Nihayet bir dalgalanma oldu - A. ayol, çocuau bayılta· 
Ye u açılın, yol Yerin!. " Sesleri cak mısın?. Ana dediğin yfire§'ine 
arasında, o avaz u·az bağıran taı koyar da çocuğu korkutmaz r. 
çocuk, yumuk yumrugile iÖzlerinl Diye mırıldandılar. 
uğuiturarak, burnunu çekerek Çocuk içeri girdi, bir kaç H· 

kucakta dışarı çıkarıldı. Baı kar- niyelik derin bir ıUkfıt geçti ve 
yolnya yerleştirildi. birdenbire mUthiı, tiz, kulak pa· 

Bu kUçUk, yumuk yUılO çocuk ralayıcı bir çığlık duyuldu: 
evin kUçUk beyi.. Ötekiler de Annnnaaam!.. ıvaaaay! .• öyyy• 

olduktan sonra ••• 

] 
dUUUml.. lttemlyoyuml.. lttemlyo
yuuuum).. ay ay ay ay! .• 

l SUnnet olacak btltlln çocuklar, 
korkulu, yaşlı, bujulu gözlerle 
kırmızı kulUbeye bakıyorlar, ikide 
blrdt: " mu 1.,, diye atlamak lı• 
tlyorlardı. Bir aralık genç bir kızı 

- Anne Haluk ortada yok !. 
diye telaıla baarııınca bir kaç 
klıl birden bahçeye dağıldı. Uzun 
uzun aradılar ve nihayet korku• 
dan kaçan kllçUk Haluku, 1apıarı 
yllzD, tir tir tf trlyen vllcudile 0 1( n
çUk Beyin,, karyolaaa albn dan çı
kardılar. Çalgı cin cin ötllyor, 
çalgılar bağrıyor, içerideki erkek· 
ler: 

- Ha ha ha ha f. olduuuu f •• 
Maıallah maıallah!.. diye gUlUtU· 
yorlardı. 

Kenarda lraryolanın kenarm
da oturan soluk }lUzlO, illzel bir 

taze kucağına aldığı kllçllğllne 
kırmıu kulübeyi gösteriyordu: 

- Yaramaz çocuklar bak b8y· 
le fena fena ağlarlar!. Sen uılusun 

deiil mi yanum!. Uılu çocuklar 
biç ağlar mı? Onlar ağladığı için 
ıeker de Yerıniyecekler, araba da, 
timendifer de ... Sın hiç bağırma 
eml eYladım?. 

Çocuk başlle:.. " Ehi . ., Diye 
lfaret ediyor, fakat yine korkulu 
göz:lerle oraya bakıyordu. Çocuk
lar kurbanlık koyunlar gibl birer 
birer, ayak direyerek, ağlayarak, 
ıllmllklerinl çekerek kırmızı oda· 
ye götlirUIUp çıkarıldılar. 

Artık hepsi tamam edilmiıtl. 

Şimdi ııra oyuncaklara, çocukla· 
rın eğlencesine gelmiıtl. Lavanta-

lar, kolonyalar, kutu kutu teker
ler, çıkolatalar açılıyor, ağlıyan, 

vız:lay~n ktiçUkler ıuaturulmıya 
çalııı hyordu. 

EYin kUçUk Beyi durmadan 
haykırıyor, etrafına toplananlara 

korkulu, yaılı gözlerle bakıyor, 
yumuk yanaklarını iererek tltb:• 
leni yordu: 

- lttemiyoyum, ittemlyoyumf. 
1111 J y yl. lttemlyoyum!.. 

Re,ıt Şevket 

Sayfa 11 

i Bogkoslu 1 

Futbolcu 
''Kelle,, Ibrahim 
Bir Varta Atlattı 

( Bnıtarafı 1 inci yüzde ) 
Paıabahçeslnde ıahsen tanıdığım 
Kürt Ali, Enver, Cemil lsminda 
Uç adam yanıma geldiler. iltifat 
ettiler: 

Buyurun öğle yemeğini bizde 
yiyelim dediler. Bu ısrarlarını 
kıramadım. DaYetlerlne göre } e· 
mek köylln içindeki bir evde 
ylnecekti. Beni köylln tepesindeki 
münferit bir eve götllrdUler. EYin 
bahçesinde tanımadığım iki kişi 
daha peyda oldu. Bana bir kahve 
getirdiler. Kahveyi bahçede içtim 
sonra içer.ye buyurun dediler. 
içeriye girer girmez yllzlerdekl 
gUler maske birdenbire değişti. 
Tanımadığım apamlardnn biri, 
birdenbire üstüme hücum etti. 
Enver Cemil ve Klirt Ali lle bir 
de kadın bunlara kabldılar. 

Kalbime bir kama vo beynime 
de lkJ tabanca dayandı: 

- Ellerini yukarı kaldır! Dediler. 
Bu arada yUzUmo de &ayısız yum• 
ruk ve sille inmeye baıladı. EUe
rlml bir urganla bağladılar ve beni 
b6ylece ellerimden tavanın dire· 
ğine aalı1ar. işte burada ıopa faslı 
başladı. ilk partide (300) kadar 
odun yedim. Bağırmak istiyordum. 
Fakat karşımdaki tabancalar beni 
tehdit ediyordu. Bir aralık bayıl· 
mıiım. Ayıldığım zaman: 

- Haydi s6yle bakalım timdi 
bu (MuaJl4) ile ldm konuşuyurdu. 
Diyorlar v~ yine kafama, gözüme 
yumruklar iniyordu. Beni tekrar 
astılar yine sopa faslı tekrarlandı. 
Bt:n yine kendimden geçmiş, ha· 
yılmışım. Ayılınca UçUncU bJr defa 
daha asıldım. Ondan ıonra: 

- Şimdi söyle bakalım (Mu· 
alla ile kim konuşuyor! diyorlardı. 
(Mualla) uzaktan tanıdığım on tlç 
yaıında bfr kızdır. Şahap isminde 
bir gençle bir defa konuırken 
2örmU1tnm. Bunu anlattım ve 
benim kızla hiç ilglllllğim olma· 
dığım söyledim. Bu eırada Şahap 
denilen çocuğu da benim gibi tu
zağa dilwilrmüıler. Onu da eve 
getirdiler. Kız. da oroya geldi. 

Muall4: 
- lbrahim benimle konuşma• 

dı. Şahapla konuştuk. Onun biç 
bir kabahati yok. ZaYallıyı bira· 
kın diyordu. Şahap da kızla ko· 
nuıtuğunu itiraf ediyordu. Bana 
dayak atanlar arasındaki kadının, 
bu kızın anası olduğunu, ötekile· 
rin de komşuları bulunduğunu 
sonradan lSğrendim. Hava karar
mııtr. Beni yaYaşça kapının önll-
ne bıraktılar. Zabıtaya mUracaat 
ettim. Suçluların bir kısmı ya
kalanmıştır. Doktor muayene 
etti. On gUn sonra bir daha gö· 
receğini söyledi. 

Hala ıaşkın bir vaziyetteyim 
ve hah\ başımdan geçen vak'aya 
inanamıyorum. 

Son Dakika 
Son dakikada öğrendiğimize 

göre mtıtearrızlar dün akıam saat 
yedide Paşabahçede polis tarafın· 
dan yakalanmış ve Beykoza geti· 
rilmiılerdir. Yakalananlar Cemil, 
Mustafa. Kurt Ali vakayı hazır
layan MuallAnın annesi Kanitndır. 

Suçlular Paıabahçeden getiri· 
lirktın halk bunları linç etmek iı· 
tem iştir. 

Beykoz kaymakamı Ihsan lhi· 
dlse mahallne gelerek halkı zor
lu kla teıkin cdebllmlttlr. 

Suçlular Jandarma muhafaza• 
ıında Beykoz Sulh mahkemesine 
getlrllmişlerdir. Sulh hakimi Ce
lAlettln Taşpınar suçluları isticvap 
ettikten sonra bunların tevkifle· 
rlne karar vermiştir. isticvap es• 
nasında Kanıta kadın bayılmıştır. 
Yalnız suçlulardan Enverin An· 
karaya kaçtığı anlatılmıştır. 
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Dost Y onan Filosu Limanımızda 
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Misafiı:lerimiz ugünHey
beliye Gidecekler 

Esrarlı Bir Vaziyetleri Olan İki Erkek Bir Kadın Kızıltoprak 
Yolu Üzerinde Ansızı~ Kayboluvermişlerdi 

Gece, Filo Sübayları Şerefine ilbay 
Tarafından Bir Ziyafet Verilmiştir 

Üç kişi ıahllde Uerleyorlardı, 
•e Osman ııhk çalarak kürek 
çekmekte devam ediyordu. 

- Hey sandal.. Kendine gel 
Bir baıka aandalın Ustüne dOı· 
mUştU. 

- Allah beU\nı versin. 
Diye bir de kUfOr baatırdı •• 

güya bu hiddetle sandalı kenara 
çekti. Ötekiler ba~rıyorlar, kU· 
reklerini kaybettiklerini ıöyleye

rek tlkiyet ediyorlardı. Onlardan 
kurtulmak için ıola doğru san· 
dalını çeken Oıma.n birkaç dakika 
sonra bir merdivene yanaımıı 
bulunuyordu. 

Önünden giden llç kişi şimdi, 
Yuğortçu parkının önündeki rıh· 
tımın nihayetine Kızıltoprağa Ka· 
dıköy erk k lisesi ve stadyuma 
giden yolun başındaki köprUnUn 
te yanına yaklaı mışlardı. Bu Uç 
insandan uzun boylusu yanların· 
daki kadının sağ kolunu tutuyor
du. Diğer kısa boylu erkek ise 
genç kadının ta yanında ve öbür 
kolunda idi. ileride meydanda 
yanan IUkUs onların şeklini tama· 
mile göıt riyordu. Tnm bu IUkUı 
lambnsınan yanmakta olduğu mey· 
dana geldikleri vakit.. Bir an 
tereddüt etmeden sağa aaptılar ..• 

Osman da adımlarını daha 
genfolettlrdl. Fakat köprUnU Ustll• 
De geldiği zaman Kıııltoprağa 
giden yolun llıtUnde klmaelerl 
görmedi... Herhalde bunlar bu 
kadar kısa bir zamanda bu yolu 
katetmlı olamazlardı. 

O halde nerede idiler acaba?. 
Bir otomobil bile bu kadar çabuk 
gözden kaybolamazdı •. Belki bu• 
raya bu evlerden birinin içine 
glrmlılerdi? Bu çok kuvvetli bir 
lhtima)df. Fakat acaba nereye? 
Böyle dUşUnUrken birdtınblre ak· 
lına başka bir ihtimal de geldi. 
D eniz kenarına doğru giden yol· 
lardan birine de eapmıı olmaları 
lmkan&ız mıydı, fakat o yollRr da 
epey geride kalıyorlardı, Halbuki 
onlarda hiç seri adımlarla yiirD· 
nıeyorlardı... Birdenbire aklına 
gelen bir ıeyle sola baktı.. Solda 
dar bir sokak vardı. Fenerbahçeı . 
klUbilne alt bir kordon önünden 
geçen bir sokak. 

Neden bllmeyordu. O karan• 
lık yola saptı ve hızlı, hızla yUrüdO. 

~ 
EYet tahmininde yanıhnamııh .• 

Bu yoldan çıkıp Herdeki kırık 

tahta köprUye yaklaşmıı olan Uç 
insanı gördü. 

Şimdi d minden biraz daha 
seri yUrUyorlardı. Köprüye geldi· 
ler .•• Fakat bu n demekti? 
Madem ki Kuşdili çayırına gel• 
mek istemişlordi niçin Yoğurtçu 
caddetinl takip etmemişler ve 
neden ecnebilerin tamamilo bil· 

memesi icap eden bu dar yoldan 
yürümUşlordi. 

Üç kişi ıimdl Kuşdili çayırın
da idiler v dere kenarından 
değil.. Doğrudan doğruya çayırın 

ortasından yUrUdUler... Osman tA 
ilerde duruyor fakat onları göz• 
den hiç de kaçırmıyordu. Şimdi 
onlar .• Alhyol ağzına çıkan soka
ğa gelmişlerdi. Niyetleri besbelll 
pazar yoluna gitmek olacaktı. 
Fakat oraya da gitmediler .. Sola 
11aph1ar telefon şirketinin yanma 
çıktılar. 

Orada PekmezoğlunR giden 

merdivenli bir ıoak Yardı. O mer• 
diYenlerl tırmanmıya baıladalar. 

Bu sokata gelmek için hu kadar 
bUyUk bir tur yapmanın mlnaaı 
ona pek garip geliyordu. Maama• 
fih belki ecnebi oldukları için Ye 
bir kere de teaadüfen bu yoldan 
gelmlı bulundukları için doğru 
yolu bilmedikleri için bu yolu 
takip etmlılerdl. Yalnız ortaların· 
da yürüyen genç kıza arkadan 
baktıkça onun Klmran olduğu· 
na yemin edebilecek kadar ina· 
nayordu. YUrllyUın KAmrana, en· 
damı Kamrana, ayakları Kamra· 
na, herşeyl Kimrana benziyordu. 
Y okuıun OstUne geldikleri zaman 
genç adam daha ilk baaamakla· 
ra yaklaımııtı •.• 

• Yola geldiler... Bu yolun 
ıonu bir çıkmaz sokaktı. 
Katolik ıörlerln mektebine gl• 
derdi. Sağı Bahariye caddesine 
çıkardı. Otele doğru yUrUdUleı. 
Beyoğlu caddesine geldiler. Biraz 
sağa saptılar ve ıoldan ikinci ve· 

ya UçUncn e•io kap111 GnUnd• 
tevakkuf ettiler. Buraaı iki katlı 
kirglr bir bina idi. Arkasında 

boı bir arsa ve bir yangın yeri 
vardı. 

Kapınm önUnde duran Uç er• 
kekten uzun boyluıu a••ı 
kadının omuzlarından tutmuı ve 
iİydiil ipek mantosunun uzun 
beyaz kürklU yakaılle temamlle 
yUzUnU ~rtuyordu. Bu ara kapıya 
yaklaımıı olan a•nç adam tam 
ıokak kapııınıo önUnden geçer• 
ken kapı açıldı. 

Açılan kapının 6nOnde uzun 
ılyah aakallı bir papas duruyordu. 

( Arkası var) 

Tepebaıı Kıtlık 
Tiyatroıunda 

Balkan feativallne 
ittlrak eden grup• 

lar ıereflne 
20-9-935 Cuma ak· 

şamı 21 de 

PERGÜNT 
S perde 

Biletler kişedı •a· 
tılmaktadır 

~--.mm>SARAY SINEMASININ._-.. , 
takdim ettiği fırsattan istifade edlniı. 

Ayna biletle 2 filim birden görecekılofz. 

iNSAN KACAKCILARI Haftanın en büyük muvaffakiytU 

Dehıet, heye~an, rı!aoera GüNAHIM AŞKOIR 
Oynıyan ı Franiızca sözlü. Oynıyanlar: 

CLAUDETTE C.OLBERT AONALD CC..LMAN ·KAY FRANCIS 

111\feten ı Paramount Jurnalde : Belçika krallçeainlo cenaze 
'1•m~ meraalml, Habeıistan krahnın sarayında veaaire..... .- il 

3 • 6 • 9 AYDA BiÇKi Ve DiKiŞ TEDRISATI 

1 1 

.. ., . 

KtlltOr Bakanlıkından •• ruhutı reımlyeyi haiz fenni ye Fransız ••· 
todu n. 8 • 6 - 9 ayda tunlet, erkek Yf) kadın tayyör Ye beyaz takımları 
teferrllatil• mllkemmel 6ğretir ve dnlr ıonunda Kültür DirektörlOA'lln· 
den musaddak diploma nrlr. Mezun olan bayanlar keodl heuplarına 
mektep açmağa muvaffak olurlar. Yeni ıeae kayıt muamelesine onbet 
Eylülden itibaren baılar ve her nkıt kayıt muamelesi yapar, Kadıköy 
SlStUtlG çeome caddHi No. 246 Biçki ve dikit öğretmeni ve 
çnlraenl: Cahlde 

Yukaradan itibaren ı CUmhurlyet &bidesi cnDnde Yunan DayreA1 

misafir gemilerden biri Abideye çelenk konduktan sonra dönUş 
Yunan filosu dün aaat 9, 15 de fından pazartHI gtlnll ıaat 22 de 

ATLETİZM ..... ______ , limanımıza gelmlf, top atııı ile Perapalaa aalonlarmda blr ıllvare 
ıelamlanmış, bu arada tayyarele• verilecektir. 

B A YUNLARI rimiz de karşılama törenine itti· Amiralın Eıl De Geldi 
rak etmişlerdir. 

Fenerba çe Stadında 
Yunan filosu bir kruvazör ile 

6 muhrip ve 3 denizaltı gemisin· 
den mürekkeptir. 

ylül 21 Cumarteal saat 14 112 da · Filo kumandam 1&at 11 de 
22 Pazar ,, 15 de Tophane rıhtımına çıkmıı, rıhtım· 
29 Pazar ., 15 de da Merlrnz kumandanı ile Amiral 

A B C D E T "bü 1 1 d 1 t tarafından karşılanm1f, ve bir , • . , . rı n er o muı ur. 
asker kıt' ası tarafından aelAmlan• 

F. tribünü üç gün için 75 kuruştur. mıştır. Bundan sonra ilbaylığa, 
lz9ihama mahal kalmamak için ıtadın kapııı ıarbayhğa ve ll\tanbul kamutan· 

saat 12 de açılacaktır. lığına resmi ziyaretler yapılmıı, 

Birinci gUo BEYAZ } biletler ile kapıdan saat 15,30 da Taksimdeki Cumu• 
DiKKAT • ikinci MAVi rlyet• Anıtma bir çelenk konul· 

• ,, 1 il bil kt' ÜçüncU ,, SARI g r e ece ır. muştur. Saat 16,30 da ilbay ve 

~!~~-~~-~-~~-~~~·~~--------~~~ ldanbul kamutam Amırala ~y~ 
retlnl iade etmişlerdir. 

latanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Değeri 
Lira 

RÜSTEMP AŞA ı Kutucular caddesi eski yeni 31 sayılı 

EMiNÖNÜ 

KNMKAPI 

EMiNÖNÜ 

dUkkAnm yarı payı 

ı Ahıçelebi Dutçular sokağı yeni 5 sayılı 
dükkanın 8604/17280 payı. 

ı Çadırcı Ahmet Çelebi arayıcı ıokağı 

400 

4482 

eski 9 M. yeni 21 sayılı evin tamamı 2000 
.-ı Şoyh geylAni yağcılar 11okağı eski yeni 

2 sayılı dUkkdmn 70/120 payı. 3208 
HOCAALAETTlN ı Mahallesi asmaalh caddesi eski 51 

yeni 56 sayılı dükkanın tamamı. 700 
Yukarıda yazılı mallar 27 /9/935 cuma gllnU saat 12 yl 30 da 

açık arttırma ile ve mübadil ikinci tertip tasfiye veslkasiyle satıla• 
cakt&r. lıteklilerln % de yedi buçuk pey akçelerinl .aat 12 den 
evvel yatırmaları. "8.,, (5567) 

Gece saat 20 de ilbay tara· 
fından Yunan filoıu ıerefino bir 
ziyafet verilmittir. 

Miıafirlar bugUn mtızeleri ge· 
zecekler, saat 14,30 da hususi 
bir vapurla Heybeliye gidecekler• 
dir. Heybeli Deniz Lisesinde 
şereflerine bir çay şöleni verile· 
cek, dönüşte Boğaıiçlnde bir 
gezinti yapılacaktır. 

Bu gece 20 de de donanmamız 
amir alı tarafından Yat klUpta 
misafir amiral ıerefine bir şölen 
verilecektir • 

Tayyarecller Şerefine 

Dost Yunan tayyarecileri ve· 
refio• Türk Hava kurumu tara· 

Dost Yunan tiloıu amiralının 
eşi, bari> gemilerinde kadınların 
seyahat etmealnln yaaak olmasın• 
dan dolayı, dtin ayrı olarak Ege 
vapuruyla şehrimize gelmlıtir. Ba• 
yan amiral seyahatinde lzmire 
uğramıştır. Orada ve buradı 
buketler verilerek kendisine hoı 
geldiniz denmiştir. 

Yukarıdaki resmimiz, dün ge· 
len f i!o kumandanının eıini, kar• 
şılayıcıları arasında göstermektedir. 

·····························································• 
Tepebaşı Belediye Bahçesinde 

Bu akşam saat 22 de 

KARAGÖZ 
~er hnfta Pertembe, Cuma, Cuınartcıl, 

Paıar akşamları 
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(Mltaraka davrıaıa tarllll) 
,_.., Her hakkı mahfuzdur. ~ ,. Yaz.an : Zl11• Şakir .. ----------..,.91 /9/85 < 

N.0152 

Bütün AkalliyetJcr Türk Alicenaplığı 
Altında Müreffeh en Yaşa makta idiler 

Diyen, bir Tnrk dUşman•na 
karıı: 

- Hayır, (70 bin) değil .• (700 
bin) Ermeni kesildi. 

Demek gibi büyUk bir cinayet 
lrllkibından çekinmemiştir. latan• 
bulun minare ormanlarile, İalA• 
miyetln geniı hudutlarile sulh 
mecJiılne kartı göıterdlğJ tehdit 
ıekll lıe, bu adamın zenciri ekıik 
bir deH olduğunu göıtermektedir. 

Ancaaak.. M. Klemanaunun 
buradaki vaziyeti de, Damat Ferit 
Paıadan pek farklı değildir. 

Cihan tarihine iıtinat ederek ıöz 
ıöyJlyen M. Klemanıunun, (Türk 
hakimiyetinin cari olduğu herhanal 
bir memlekette refah Ye saadetin 
duçarı tenakus olmadıiJna tesadüf 
edilemez)demHi, tarih bilmediğine 
en bUyUk delildir. Tarih, bunun 
tamamen akıini göstermektedir. 
F ranıız millet •• hllkümetiol en 
bOyOk felAketlerden ve battA, 
bmlhlAI ve lnblJAl tehlikelerinden 
kurtaran TOrk milleti; hiç bir 
aıırda ve hiç bir kıt' ada kendi
ılne merbut olan mllletlerln refah 
ye 1&adetlnl haleldar etmemiş; 

blllkls onları refah ve 1&adet 
içinde yaıatmak için kendi aziz 
kanım, kendi e•lltlanmn tatla 
eanlanm feda etmekten çekin· 
memlitlr. Dünyanın dört köı•· 
ılndoıı koyulan; F ranıız papaıla· 
larının kurdutu Eaglzlıyon mab· 
kemelerlnin hUkUmlerile diri diri 
yakılmak zulmUndeo kaçan ( Mu• 
HYI ) ler, Türklerin merhamet Ye 
lllcenaphklanna iltica etmlıler; 

aıırlardanberi bUtUn TDrk yurt .. 

Jarıoda tam bir refah ve aaadet 
içinde ömUr ıeçlrmlılerdlr. (Rum• 
lar ), Bizanı denindekl hukuk Ye 
lmtlyazlanm bugllne kadar mu• 
hafaza etmlılerdir. Bilhassa Er
meniler, Anadolunun btıtlln ticaret 
ye ıan'at vaııtalarını ellerine 
ıeçlrerek hiç bir mllletin nail 
olmadıtı bir rahat ve huzur ile 
hayatlarını idam• eylemlılerdlr. 

Cihan tarihi, muhtelif milletler 
hakkında huıumet gösteren, bir· 
çok isimler sayar. 

Fakat bunlar arasında falan 
yeyahut filin milletin düımam 
olarak bir tek TUrk lıml göıtere
mez. Bu açık miaal ortada du
rurken; varlığını mOdafaa etmek . 
için, ıllAha ıopa He karşı duran 
Türklerin bu meşru hareketlerine 
de, hiç bir zaman (cinayet) ma· 
naaı yerllemez. Osmanlı sarayla· 
randa yaıayan bir uıaktan, bir 
babç!vandan, bir ahçıdan 7eaAne 
farkı, ancak ( ıultan hazretleri ) 
tarafından lütfen odasına kabul 
edilmekten ibaret olan Damat 
F •rlt Paşanın TUrk milletine sür
düğü kızıl lekenin Uıtline Mösyö 

Klemansunun sürdüğü cila, çok 
bUyUk bir hatadan ibarettir. ~ Ne· 
tekim bu hata, Mösyö Klemansu· 
nun bu cevapnamesinin mllrekke· 
bl kurumadan kendisini göster· 
miştlr. ( Surye } ye refah ve aaa· 
det bahşttmek için giren Kleman· 
ıu orduları, Uç glln sonra Şam 
ıokaklarına mrtralyoz yerleıtir
mek; haklarmı istiyen Arapları, 
ateı sellerlle yerlere ıermek fe· 
caatını göıtermişlerdir. O derece 
himaye ve müdafaa ettikleri ( Hı· 

ristlyan Ermeniler) e gelince; bun· 
larm Suryedeki mevcudiyetini bir 
tehlike addetmltler; baılarından 
defetmek için her vaaıtaya tevea• 
alil eylemişlerdir. 

Türklerin kabiliyetaizJiği iddia· 
ıı yanında; acaba bunlar mıdır, 
Mösyö Klemansunun kabiliyeti? .•• 
Sözü fazfa uzatmış olmamak için, 
yine bahsimize gelelim. 

Damat Ferit Paıa, M6syö 
Klemaoıunun bu ağır tokadı kar
şıııada aendelemit ve ıersemle• 
miıti. Bütün hiasizlik ve idraksiz• 
liğlne rağmen bu darbenin haııl 

ı edeceği Yabtm netice karıısında 
tltfremittl. Parise giderken, AY· 
rupanan en maruf slyaai ricali 
araaındaki doıtJarından ve onların 
pek bUyUk yardımlarından bahH· 
den bu koca Oımanlı ıadrazamı 
yardım yerine acı bir hakaret gör· 
dükten sonra timdi lstanbula ne 
yllzle avdet edecekti?. 

Bahuıus Fransızlar, sanki bu 
( megalomani )ye mllptelA adamla 
istihza etmek istiyorlarmış gibi 
hiç umulmadık bir ıarabet ıröı· 
termitler. 

( Arkuı nr) 

YUKSEK ZiRAAT 
Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Bu yıl Ankara YUkaek Ziraat EnıtitüsUnUn Ziraat, Baytar 
Faklllteaine Kız ve Erkek ve Orman Fakültesine yalnız Erkek pa• 
raaız Leyli paralı Leylr ve niharl talebe ahnacakhr. Enstitüye ya· 
zılabllmek için aıağıdakl ıartlara uymak gerektir. 

1 - Lfıe mezuniyet imtihanını vererek Bakaloryaaını yapmıt 
veya Liae Olgunluk dlplomaıınl almıı olmak ( Bakaloryaıını yap
mamıı Yeya olgunluk diploma1ını almamıı olanlar EnatitDye alına
maz) Ye TUrk Tabiiyetinde bulunmak lAzımdır. 

2 - lıtanb•I Onlversiteslnln Fen Faktllteainden naklen gelecek 
olanlar orada okudukları ıömeatrelerden, muvaffak olmuılar lae, 
ikisi kabul edilerek Baytar, Ziraat •e Orman Fakült~lerinln üçllncll 
sömHtrelerine alınırlar. Ancak Baytar F akUlteıine girenlerin bu 
Fakültenin birinci ikinci aömestrelerlnde okunan Anatomi dersine 
de ayrıca devam etmeleri Ye Ziraat Faklllte.iae glrealerla Ziraat 
ıtajını yapmaları ıerektlr. 

3 - EoıtitUye ılrecek talebenin yaıı 17 den aıağı •• 25 den 
7ukarı olamıL Nihart talebe yüksek yaı kaydına bağlı değildir. 

4 - Paraaız Leyli talebeden mesleklerinin IOzum gösterdiği 
beden kabiliyeti ve 1ağlamlıkları hakkında tam teıekkUllO bir haa· 
ta ••l kurulunun raporu lAzımdır. 

5 - Enstitüye yazdan talebe iki ay içinde, yeniden saA'hk ve 
Hğlam~ık muayeneılnden geçirilerek ertiklerinln lüzum gösterdlğ 
beden kabiliyetini göıteremeyenlerln Enstitüden lllılji keailf r. 

6 - Ziraat Faktılteslne girecek talebe Ankarada Orman Çift· 
llifnde 10 ay ataj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj mOddetlnce ta
labeye 30 lira aylık verilir. Yatacak yer Çiftlikte paraaız sağlanır. 
( Stajiyer talebenin yemesi ve lçmHI de EnıtltUc• ıağlandığı tak• 
dirde kendllerine bu 30 lira verllmez) 

7 - Parasız yab talebealnden ıtaj veya okuma devrHi içinde, 
ıonradan meydana gelen mücbir haller dışında olmak Uzere, ken· 

diliğinden stajını veya okumaıını bırakanlardan veya cezel olarak 
çıkarılanlardan Hükumetçe yapılan masraflara ödeyecekleri hakkın
da Yerilecek numuneye göre Noterlikten taıdikU bir kefaletname 
alınır. 

8 - Enstlttrye girmek iıteyenler yukarda yazıh rapordan baı• 
ka nUfus kağıdmı, aıı kiğıdını, .- poliı veya Urbaylardan alacakları 
Uzgldlm kağıdını, Orta mektep ve liaelerde ıörmllş oldukları ıUel 
dersler hakkındaki ehliyetnameler) lllıtlrerek el yazıları He yaza• 
cakları pullu bir dilekçe He •• alta tane fotoğrafı ile birlikte doiruca 
Ankarada Ynk1ek Ziraat EnıtftUıO Rektörlllillne baı vururlar. 

9 - ~ulsuzolan Ye 8 inci maddede yazılı kiğıtların Uitik 
olmadığı dilekçeler gelmemiı uyılır. 

10 - Vaktinde tam kiğıtlarfle baıvuranlar arasından kabul 
edilecek talebe diploma derecHine ve başvurma tarihine iÖH 
Hçillrler. 

J 1 - Cevap isteyenler ayrıca pul ıöndermelldirler. 
12 - Bapurma zamanı Temmuzun on beıincf gUnUnden EylU· 

lün 30 uncu glinll akıamına kadardır. Bundan ıonrald baıvuranlar 
kabul edilmez. "1757H "4080,, 

qümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Istanbul Satınalma Komisyonundan: 
t - Tasınlanmış parası 6000 Ura olan açık deniz motörlerlne 24 

t ane silindir baıhğı 23/9/935 tarihinde aaat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmeai yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan paraıız verilir. 
3 - lstekriler Muvakkat teminat olan 450 liralık veıne makbuzu 

veya teminat mektuplarlle birlikte saat 14 de Komlıyona 
vermeleri. u5332,, 

Sayfa 13 

Altıncı Balkan Oyunları 
Bugün Başlıyor 

Müsabakalar Balkan Atletlerinin 
Geçit Resmiyle Açılacaktır 

933 da UçUncU olduıumu• Atlna stedından bir görUnU' 1 

Albncı Balkan oyunlan bugOn 1 desin bana mukadder ılbi ıörlla- ~ 
1111 defa ıehrlmlzdekl Fenerbahç• mektedir. ' 
ıtadyumunda yapdacaktır. 800 Metrelik mesafenin bDtaa ! 

1930 Seneaf yazında ilk defa yOktıntl omuzlannda taııyan Rec .. : 
Yunanlılar tarafından ileri atılan bin bOytık bir ıllrprlz yapacağım 
bir fikirle Atına ıtadyumunda ya• beklemek kAfidlr •• 
pılan birinci Balkan oyunları ı~r· Ümitlerimizi Ozerin• çekenler-
dOjO büyük rağbet Ozerlne her den biri de yüksek atlamada Pol- : 
sene hemen hemen aynı tarihler- yoıun yapacağa derecededir. Bize ' 
de yapılmaktadır. 6yle geJfyor ki 1.80 den aıan ba- , 

1896 ıeneainde eıki Yunanlı- baylğlt Balkan birinciliğini yllk• : 
ların milli ıporu olan atletik ha· lenmlt olacaktır, ldmanlannda . 
reketler yine ilk defa Atlnanın 
tarihi stadyumunda lıkenderlyell muntazamen yllkıelen derecelere 
Yunanlı bir zenainin ortaya koy· nazaran bugOnOn galiplerinden 
dutu bttytık bir para ile yapıl· 
mııb. 

Atletik ıporları olimpiyat o
yunları namlle dOnyaya yaymıı 
olan Yunanblar l 930 aenealnde 
de Balkan oyunlarım yapbrmaia 
muvaffak olmuılardı. 

Yunanlıların ııtletik sporlarda 
6n ayak oluıanu 1928 aenealnde 
Amsterdamda 1apılan dokuzunzu 
Olimpiyat mUaabaka1ında Holan
dalılar 49 milletin ittfrak ettJtl 
büyük geçit reaminde Yunanlıları 
en baıta yUrOtmekle alkıılanmit 
oldular.. Bugün topraklarmızda 
aitmcı Balkan oyunları için Y.•rı• 

\ 

ıacak ve pek kuvvetli bir ihtimal 
ile bu mOsabakalar da bUyUk bir 
aayı farkile galip gelecek Yunanlı 
atletler bu aahada teker teker 
bizden eakl ve tecrübeli oldukla· 
rını lsbat edeceklerdir. 

Pek kUçUk bir atletizm mazisi 
olan atletlerimiz bugün ye yarın 

yapacakları mllsabakalarda elle
rinden golen gayreti sarfetmek 
suretile renklerimizi ftrefle mUda· 
faa edeceklerdir. 

Bugün yapılacak mUaabakala· 
nn en mUhlmmi 100 metrelik ya• 

biri de cirit atıcı Karakaı olacak- : 
hr. 

5000, Yunan diski ve 1600 · 
metrelik bayrak Jarııında rakip- . 
lerlni baylı aaraacak olan Yunan• · 

lıların bu muvaff akıyetleri yanında 

~lz de girdiğimiz diğer mllıabaka· 

lardan galip çıkarsak bunu TUrkl· 

ye atletizmi için yeni bir dönüm 
11oktaıı olarak kaydetmelidir. 

Be•lm Katala~ 

Davetiyeler 
T.l.C.I. latanbul Bölge•I a,.,. 

kanhOındanı 

Atletizm federasyonnmuz ta• 
rafından 21·22-29/9/ 1935 atınle-

rinde yapılacak olan Altıncı Bal• · 
kan oyunları için bölgemize batla 

birleıik kulüp başkanları daYel 
edilmiı •• kendilerine alt olan 

davetiyeler bölgemize gönderil· 
mittir. 21 /9/J935 cumarte1I gl\nll 

sabahı saıtt 1 O dan on bire kadar 
bu davetiyeleri imza muk abilinde 

almak Uzere Bölge Merkezine 

birer murahhas ıöndermeleri 10-
zumu bildirHir, 

------·- --------
rıı Uzerlnde toplanacak atletler r === 

TAKVİM araaındakl mUaabakadır. 

Atlnada Ustuıte Uç ıene Bal• 
Gla 

kan 100 metre birinciliği alan JO 

Y unanb F rnngudls bu meaafenln 
1
,,------:---:--.--::----::-:----11 

CUMARTESi Bmr 
21 EYL0L 935 139 

Arabi 1354 1 Rumi llSl bizde olduğu gibi Balkanlarda da 
21 

Cem.ahar E
1
uu ı 

•n çabuk adamı olan Semih Jle f.vkat Eunt ıvauın.ı Vakit baa1 Vaıatl 
dördUnctı defa karşılaıacaktır. ~---=== m -=-= ~ ==-

Glln•t ıt M 1 !i 46 AAltıım 12 - ıs 10 
Mevsim sonunda yaptığı büyük ötıe s 5' 12 07 Yataı ı 32 19 44 

derece ile hepimlıe ku.vvetU Umlt· (kind i 9 14 ı s 3s lıa•Alı. 9 M 4 06 

ler veren Semihin bugün toprak· ..._ _ _ __ ___ _ _.j 

larımızda Balkan bir inc:si olacak 
kadar kuvvetli olduğuna imanımız 

•ardır. 

Giriştiği yarıştan mutlak ga· 
llp olarak ayrılacak olan Semih 
bizce t 930 da değil l 93S te an· 
cak bu mevkie yükaolmlş bulun· 
maktadır. 

Yugoılavlarm, Romenlerin, ni· 
bayet' Yunanlıların bu mesafeden 
majlüp ayrdmaları kim ne derse 

== 
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lngiltere F ransadan 
Emin Değil 

( Battarafı 1 fnoi yüzde ) 
yetesinde · leri idare etmekte Te 
birinci mevkii işgal etmekte bu• 
lunan Fransanın elindeo bu meYkll 
almıJ olmaıı. 

ltel~aya Londrada So9uk 
Bir Muamele 

Lond.ra, 20 (A. A.) - Aimu 
haber alma bürosu bildiriyor: 

Stcır aazetesi yazıyor: Musoliaf, 
Habeı:stanm erkUıliifııl tehdit 
etmelae olduğu b~ suada bir 
T un3 paktı projesi yaparak 
Avusturyanm Ye daha doğrusu 
Viı anadaki fqat knklalan bllkil
met.nin erlHoliğini ICorumıya lnp 
terenin mu:vafakatmı almıya ur 
raf•l oı:. ltalyan elç.ist hükumeU. 
nin yeni önergelerini verdiği 
zaman pek ıoiıJk bir muameleye 
maruz kalmıştır. Kendiıbıe lop· 
teren:O Habeıiatan meıelesl alu .. 
lar sosyeteıi paktına oypn bir 
ltotar..ma yoluna girmedikçe yeni 
hiçbir önergeyi incelemeye yanaş
mıy.:cağı bildirllmiftir. 

Taymlsln Bir MUtaleaaı 
Londra 20 ( A.A.) - Tay• 

mis gazetesinin özel aytarı, R 
Laval'm ltalyaya karıı yalnız 
ekonomik mOeyyldelere baıvurul• 
masım vadetmesinl lnglltereden 
istPmİ§ olduğu haberinin Jngili.z 
ve F raneız çevenlerince yalanlan• 
mış olduğunu bilditmektedfr. 

Deıli Meyi aytarıntn diln B. 
Musolinl llo yapbğı görllfmeslne 
gelince; bu aytar Italyaya, terki 
önergenen arazinin biı çölden 
ibaret olmayıp verimli topraklar 
olduğunu, bu toprakların pok ml1· 
kcmmel bir surette fıtiamar edile· 
bileceğini bildirmektedir. 

Deyll telgraf yazıyor: Baron 
Aloisi. H. Lava! ile görUttllğll bir 
&ırada, ona, genel bir harhı kaç.ı• 
nılmaz bir hnle getirecek olan 
mlienfdelercı müracaattan Tazgeç· 
meye lngilterenfn ikna edilm.,ı 
lilzumunu anlatmqtır. 

Baron Aloisi her halde önemi 
az ekonomik mlleyyfdelerfn Ro· 
mnca bir tahrik addedllmlyeceğl· 
ni anlatmıştır. Esasen bu kabil 
eko 1omik mUeyylaeler, bir harbi 
i taç d mez. B. Laval'ın bu hu· 
susta inanca verebilecek durum· 
da olmadığı yolunda cevap ver• 
miş olduğu söylenmektedir. An
cak, m eleyi bilihere B. Eden'e 
hikay etmiştir. Dün Fransanın 

lngilter ile her zamandnn ziyade 
görllı beraberliği muhafaza .et• 
melde hUr olduğu öylenmekte 
idi. 

Deyli Meyi diyor ki ; lngilt&
r nin pek az önemli bir Afrika 
meseh:. 1 için Uluslar sosyetesi ta· 
rafında:ı teh vvUre kaptırılmıı ol· 
ması fikrini knbul etm k kolay 
değildir. Pek yokında daha çok 
btiyUk meseleler kar ısında bulu
nulacaktır. Hele Avrupn haritası· 
mn yeniden g6zd n geçirilmeli 
mevzuubalıaolacaktır. 

Baron Alolzl halft Cenevrede 
Cenevre 20 (A.A.) - B. Alo

isi, halA Ceneneda bulunmakta• 
dır. Genel görünür, ıu merkeı· 
dedir: Şayet Roma'ya ıidecek 

olursa bir daha Ceneney,e dftn• 
miyecektir. Bu da, uluılar ıosye
teal Ue mOnasebabn kesilmHI de• 
mek olacaktır. 

Yunanistan ve harp durum• 
Atina 20 (~z.el) - Bakanlar 

kurulunun dbnkft toplanbamcla Dit 
bakanı Mabim01ua CeaeYredeu 
g&nderdiği rapor tetkik edllmf.
tir. Makıimoa ha raporun~ ltal· 
yan harp l'•mllerlnia AHıuluıal 
kanunlara muırayir olarak haber 
Yermeden, Y uaaa llmenlarıoa 

firmelerf hakiında J•ptıjı t•ı•h
btlalm •• ltalyamn bu ıuretle 
hareketinin Cenene ılyual çi5ren• 
terinde uyuc:lirdaj'ı hoıautnzlutµ 
bWrmittfr. 

Patrasa ıeıen ltelyan gemi· 
alne yiyecek verllmemı, 
Atına 20 (Özel) - Patraa l~ 

mınına l'•l•n bir ltaJyan pz va• 
puruoa ahall laıe levazlml vır
-Yermekten imtina etmfıtlr. 

Deniz Sigortalan Arttı 
Nevyork, 20 ( A. A. ) - D .. 

niz ıliortacılarının bir kararlle 
ltalyan, yahut ltalyaa aömUrgı 
llmanlan mUstesna olmak Uzer• 
Akdeniz limanlarmdan Kır.ılde· 
nfze giden yahut srelen yUk i~ 
milerl için konulan prim, yttı 
4.olar için ı 2,6 centl olacaktır. 
Otekf Avrupa Umanları için prim 
yüz dolar için iki buçuk centı'tir. 

F"r.ansız Gezetelerl Bedbin 
Parla, 20 (A. A.) - Pariı ga• 

ıteteleri buııUn de dllnkU kadar 
bedbin gftrllnmektedirler. Fakat 
muhasemat baılamadıkça Y• dip
loma tlar Avrupada uyanacak 
menfi akislere kartı gelmek lçln 
çalıştıkça ııazeteler bu bedbinlik· 
lerinf ileri glStOrmak istememek• · 
t dlr.ler. 

(Pötf Parfzyen) dJyor kiı 
Durum gerçek çok mOşktıl• 

dilr. Fakat yakında ba1lama1ı 
muhtemel olan muhasemahn, bil· 
hassa Akdenlzde önemll karıtık· 
!ıklar doğuracak sr•nel bir harp 
l~ar:etl ölacağını sanmak do~u 
olmıyacakbr. 

Sosynliıt (Populalıe) gazeteıl, 
ltalyaya verilen özln menfaatlerin 
"gUIUnç,, olarak teJAkkl edilmesJ
nl tenkit etmekte ye Cenevrede 
ltalyaya karşı hoınutauzluğun git· 
tikçe bUyllmekte olduğunu yaı· 
maktadır. 

(Ordre) aazete1I de dfyorkJ ı 
Bizi teıkin etmek isti) en B. 

Muıollnl, Brenne Uıerlnde bekçi• 
lik ctmeğe d am edeceğini s5y• 
l m kt dlrA B. Musolinl hnyalAta 
kapılıyor. Eğer bu ııavaşçıl pro• 
jeıinl tatbik ed r.s Italyanın cr
ldnllğini tehlikeye sokabilir. 

"0 uvre11 in fikri de şudur ; 
ltalyanlar , Ingllterenin blöf 

yapmadığını anlıyorlar. Harp ol· 
duğu tokdird , lnglltore, ltalyan· 
ların muvaffakiyetine uzun mlld· 
det tahamml\I etmİ) ecek, ilk altı 
hafta zarfında ekonomik ve fi. 
nansal zecri tedbirleri tatbik ede 
cek ve Duçaoin hamlesi durmı• 
yacak olur.sa ıecd deniz tedbirle• 
rl almak tehdidini de ileri ıllr.e• 
cektlr. Cenevrede ıon derece de
rin bir bedbinlik vardır. 

Türk Hava kurumu 
•• •• 

Şimdiye k dar bin erce ki iyi zengin tmiıtir. 
19.c rtlp 6. cı K d 11 1. el T rln 935 dedir. 

EUyU ikramiye: • Lir dır. 

Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
beheri ( 50.000) liralık iki mUkif at vardır. ,--.ı ____________________________ _, 

SON POSTA 

Haydut 
Kim? 

( Baıtarafi l lael 7Gıtdl ) 
"Bir adam aç kal1a, aecenln 

bii'liıde yolumu çe•lrae, yol umu 
ke11e ve benden 25 kuruı al1& 
ve bunu açlı§'ını dindirmek, ölUm· 
den kurtulmak lçliı yapsa yakaaı 
devletin elindedir. O mutlaka hak 
yerinde heaap Yerecektir,, • 

Bu baflaagıcı yapan değerli 
mOdahaII saylar aul yaraya ıöy
le bir teıhiı koyuyor ; 

.. _ Eaki Aydiu ilbayliflnda en 
azdaa, l)fr milyon lnua incir n 
UzUmden ıeçinlr. Bu bir milyen 
blltlin bir yıllık geçimini llziim 
ve incirden l>ekler. Beılkte ağlı· 
yan, baıında tüy bltmemlt öksUz.. 
lerden tutunuz da, ayakları çukur· 
da, elleri titreyen ihtiyarlara ka· 
dar bir milyon in1an, bir yıllık 
geçimini llzUmden Ye incirden 
bekler. 

Fakat her yıl bu kafllenin yo
lunu haydutlar keaer. Bu hay• 
dutlar gecenin bilinde açlıktan 
yolumu çeviren ve ylrmibet kuru• 
ıumu alan eli kamahya benz .. 
mezler. Bunlar yakalıklı, kıraTatlı, 
kalıp kıyafetleri yerinde insan· 
!ardır. 

Bu tık soygunculann zabıtadan 
korkuıu yaktur, kanun korkusu 
yoktur, vicdan duyguau hiç Joktur. 
Yirmi beı kuruş içüı yolumu keaeu. 
zavallı aç, Jıkayı ole Yermemek 
için ~nddzO gece, ıeceyl gtındOz 
J&par, gfzll gfıll, korka korka 
dolaıır. 

Berikiler ellerinde altın ıapL 
baıton, g6ttlılerlndo pırlanta iA'
aeler, baılannda melon şapkalarla 
gezerler. Bunların ıabah kahval
tılarında mutlaka liavyar, te• 
reyağl, aUt. reçel bulunacaktir. 
Akıam rakılarını balık yumurtasu 
içmezler. V • U.telik, herglln ıaygı 

beklerler. Yirmi bet kunıtumu hayatı 
pahaıına çarpan adamla, varlık· 

lannı milyonlarca lnaaııın ımegln
den Ye malından çalanların duru• 
munu bir dUıüıaellm. 

Haydut kim? 
Hırsu kim? 
Ve nerede?,, •• 
Iımlr 11ylavınıo bu yazııından 

lzmirde alınnnlar pek çoktur. 
ôvendJtlme göre bazı kimseler 
Baıbakanlıta bat YUrarak .. hay• 
dutluta,, kadar uzanan bu lttiham 
demiasının alınlarından ılllnmeal 
için tedbir temenniainde buluna• 
caklardır. HUkumotln kötll itlore 
Alet olanlar liakkanda bir " Kara 
llıte ,, bazırlıyacağı ıu günlerde 
bu baş Yurmıya nasıl bir cevap 
verileceği b 111 değildir. 

Adnan Bllget 

... _ . 
TOZU iLE BiLCüHLI 
HUTBA8' EŞYA VI 
E 01 VATINIZl.BANYQ· 
lAAINIZI VC: SAiRlYi 
YORULMA&< sız iN Ti. 
MiZLIYiB PAALATABt· 
L!ClGiNiZi MATIAINIZ· 
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MÜSABAKALI 

BiKA'IELEB 

Filimor T eras'taki Hırsızlık 
-s-

Say Hovard, onun, meyhane
ye gire•, çıkan y;abancılan kuıku 
ile baıtan aşaiı ıUzmokte oldu· 
juna dikkat etmlfti. 

Herif, biı tlte prabı ağır 
amr deYfrdikteD aonra, meyha• . 
neden dıtanya çıktığında, aaat, 
takriben, dörde ~Ilyordu. 

ftte bu andan itibaren, 1&Yal· 
h Bay HoYard, Londranın karma• 
karııık •okaklarında, 6mrllnde 
bapna gelmemft bir taldbe ko
yuldu. 

Serseri, biçare polla memu• 
runu o mahalleden bu mahalleye 
dolaıbrdı, durdu. Arada bir de 
meyhaneye dalıyor, bir ikl kadeh 
çekiyor, bu mUddet zarfında da. 
Bay Hovard, kapının dııında, 
çlYI kHiyordu. 

O ıttn keskin bir aya• vardı. 
Gökten cıvık bir rutubet yağı• 

yordu. Sollak fenerleri çipil çipil 
yanmalHa idiler. Iiısanın, evine 
kapanıp ta, ocak baıından kımıl· 
damak iatemlyeceğl gecelerden 
biri ldt. 

Maamaflh, polis memurunun 
amidi gittikçe artıyordu; zira 
ıeraerinin Yakıt 61dUrmek istedi• 
ff ve belki de, kendisini takip 
edenler Tarta onları ıaıırtmıya 
T8 yıldırmıya çalııtığı belli idi. 

Birkaç defa, yolda, takip edl· 
Up edil mediğinl anlamak için, 
arkasına d6nmUı, bakmışb. LAklo 
Bay Hovard zenaatlnlo ehil bir 
ademdir: Çok iyi takip eder. 

Hiç 1Upheslz, artık bu lg o .. 
tf celonmek Dzere idL 

Aklbet, yorgwı argın, ıoğuk• 
tan yarı ölft y_aziyetlade fakat 
yUretl çarpa çarpa, memur, Hr· 
1erloin, dolambaç yollardan, ya• 
vaı yaYq, tekrar Kenıfngton 
clvarına aYdet etmekte oldutunu 
srördU. 

Gecenin on biri idi. Herif 
Hlah ıokağında b1' &§atı, bir 
7ukarı ıldip ieldlkten ıonra, bir 
llhıa tereddUl geçirir gibi .oldu 
ve birtakım 1an sokaklardan 
ınparıık, (Adem Ye Havya çık· 
mazı ) na ıirdi. 

Kat'iyyen acele etmiyordu. 
Hatta, sokafpn ortasında durup 
piposunu yakb. Bu da rllzgArın 
ılddeti dolayısile epey zaman sllr• 
du, sonra aheste adımlarla, çık.· 
maun mUntehaıına doğru yUrUdU. 
Bey Hovarda da, bittabi peılnl bı· 
rakınıyordu. 

Karanhk köşeleri, 6nceden, 
bir çok polisler tutmuıtu. Bunlar 
illi lıarette · koımıya hazırdılar. 
Seraerl, yan yola varmış, varma· 
mııh ki, Bay Hovardın hafif bir 
ıslık çalmuı üzerine, her tııraf· 
tan yolu kesildi. Herif fare gibi 
kapana kıaılmıftı. 

Gök ylb:Undeld iki kara bulut 
ara11ndan, yere hafif bir ay ıııAı 
ıllzl11Uyordu. Bu da lıe yarıyordu. 
Herifin kaçma11na lmkAn kalma• 
mııtı. Oradaki bahçe duvarların· 
dan her hanıf birine tırmansa, 
ay ııığında aGrUlmemek ihtimali 
yoktu. 

Hırsızın çaldığı taıların Hatta• 
rafını, gömmtıı olduğu bahçe kö-
1 sinden almıya geldiğine ve 
cUrmllmeşbut halinde yakayı ele 
verocetln Bay Hovıud erhk 
kanaat getirmişti. Sevincinden, 
eli rlnl uAuşturuyordu. Bu sayede. 
uzun zamandanberidlr. Bekledlji 
terfi• nall olacaktı. 

Kıranlık çıkmaııa içinde de-

rln bir ıtıkut hilkllm allrUyor.du. 
Dakikalar boyuna geçmekte idi •• ; 
eğer bu plan, iyi bir netle• ve .... 
mit olita l.di, sabıtamızın 

J metbine dair uzun makaleler 
okuyacakblL F alCat maalesef alt· 
tarafı f alıo çıkb. 

Serseri, o çıkmana lçeriııir. de, 
ilinki yere geçmlı aJbl kaybolu 
verdi. O:nun herhangi bir duvar• 
dan afbğını ıören, berhanKi bir 
ICapıyı zorJadığını tıiden olma• 
mıftı. Halbuki, hareketlerini gö
zetleyen birçok gözler vardı. Bir 
aralık, bir duyarın dibine •okul· 
duğu görllldU.. Ve sonra yok 
oldu. 

Fili mor T traı'dakl hlımetçf.. 
lerden bin, muhakkak ki, herifle 
ortakh. Fakat hangiıd ?. 

ihtiyar, ifadesinin burasına 
gelince, elindeki ılcf m parça ana 
gttzel bir dllA'llm daha )'&pb vcı ı 

- EYet. Haasrfsf?. Dedi •• 
Zabıta, Bir kaç gtln elinin albnda 
bulundurup da kaçırdığı serseriyi 
bir daha ele geçirmek için bUtUn 
gay retlnf ıürfetti; fakat naflleı 
ne onu, ne de elmaalan bir tUrUl 
bulamadı 1 

5-
Seraeri sırra kadem ba11nca, 

Bay Hovard mesbuhane bir au

rette çırpındı. Flllmoı Teraı'a 
tersyllıtlne dönerek, Bay Şlpmanıa 
26 numaralı evinde hAll ıpk yan· 
makta oldujunu gBrdD. Kapıyı 
çaldı. Kuyumcunun o akıam eYin• 
de yemek yiyen birkaç doıfu, 
ayrılmadan enel BOD birer kadeh 
-.lakl içmekte idil r. Hiımetçller 
sofrayı topluyorlardı. Ne mfaafJ,. 
ler, ne de bwılar hiçbir fllpbell 
t•Y ne gGrmllfler, ne de tıitmlr 
lerdl. 

Bundan ıoma, memur Ba1 
Knopf 'un Hine uA1adı. Orada da, 
Robertaon'un her ıecekl Kibl, 
yatmaıdan Dnce ııcak banyoıunu 
almakta olduğunu öA'randl. Fakat 
Bay Knopf, kapının arkasbıdan, 
memurla mutlaka konuımak iste• 
dl. Mahut Yahudi ıivesile, memu• 
ra, ihtiyar ettlil bunca zahmetten 
dolayı teıekknr cıtti, ve onun sa• 
yeıinde, yakında hır11ıların da, 
elmaalann dı meydana çıkarıla• 
cağı llmldlnl lıhar eyledi. 

ihtiyar bu noktada kahlrahı 
ile gllldU •• 

- ZaYallı Bay Hovard 1 d dl 
Ondan Gonra daha ne kadar uğ
rqtı .• 

Fakat yine de hiç bir ıey el• 
de edemedi.. Ben de o!sa idim, 
o anda hiç bir ey yapamazdım. 
. . . . . . . . . . . 

[ Okıı11ııcalar.ımı:ı11 bara il• lglc• 
clilliinc•g• uarıp bıı i1l11 ""'"' kan• 
tll kımdllerin• b

0

ıılmaları11ı rtco 
•deriz.] 

Son Posta 
li..AN FIATLARI 

1 - Gazetenin esaı yazıelle 

bir sütünun iki ıatm bir 
(santim) sayılır. 

i - Sayfasına göre bir san· 
timin nan fiatt ıunlardm 

3 - Blr santimde v aati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - lnoe ve kalın yazılar 
tutacakları yere göre 
snııti.mlo ölçillilr. 
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..-ı:aı~ızllm)· 21-9-935 "' **'** ,.N°· 20~-..ı Hükumet Binasın-
-----• il"" şel rin en da Cinayet 

ıldız Sarayına Adapazarında Çingene Hü
ıeyin Karısını Öldürdü, 

iki Kişiyi Yaraladı 
~--1> Yazanı z. ş. '(..iium·-----11-. Her hakkı mahfuıdur ._ _ _,, 

Rusyadan Beklenen Misafir Heyetinin 
Boğazdan içeri Girdiği Haber Verilmişti 

Bu hAdi nJn üzerinden, tam 
yirmi Uç gUn geçmişti. Abdülha· 
mit, aııe yemeğinden kalkacağı 
vakit Başk6tlp Tahsin Paşa oda· 
dan içeri girdi. Şu telgrafı verdi; 
Mabeyni HUmayunU Cenabı MU· 

IQkAne Bafkltabetlne 
On beı gUn evvel Karadenize 

giden, Rusya ıefareti maiyetine 
memur Kokllda vapurnnun timdi 
avdetle Boğaza girdiği ve bili 
tevakkuf lstanbul istikametine 
doğru yoluna devam ettiği ma· 
ruzdur ferman. 

Bu telgraf, Karadeniz boğazı 
muhafızlığından çekilmişti. Saat 
ve dakikası, bUyük bir dikkatle 
kn} dedilm · ştf. 

Abdülhamit, derhal saatini 

1 
giyerek kapalı bJr teptll araba1lle 
doğruca Tophane meydanına 
inmişti. 

Bu sırada Abdülhamit, mllte• 
madiyen odaaında gezinmekte ve 
kaç gündenberi ( Prenses Nadya 
ile kocası hakkında verilen jur
nalları, birer birer zihninden ge• 
çirmekte idf. ilk jurnal!ara naza• 
ran, son gllnlerde verilen jurnallar 
kıymet ve mahiyetlerini kaybet
miş'erdi. Mütemadiyen Kafkas• 
yada teşekkl:J eden bir cemiyetle 
bu cemiyetin lıtanbulda bazı 
kimselerle muhaberatından bah• 
acıtmektelerdl. Fakat bun• 
fara dair, müspet bir ıey bildi· 
rem mektelerdi. Onun fçin, Ab· 
dülhamic..in bu noktadan end"ıesi 
b:raz aı.almıştı. Bahusus Iatanbul· 
dn bu'unan belli batlı Kafkasya· 
lılarJa Rusya Sefaret erkim, sıkı 
bir tarassut altına alınmııtı. Şayet 
küçük bir hareket hi111edilirH, 
derhal işin önUnU almak kabil 
olacaktı. 

çıkardı; baktı. Gözlerini bir nok· 
taya dikerek vapurun lstanbul 
limanına vasıl olacağı 1aatl he· 
ıapladı. Boğ z ekıntı'arı da naza· 
rıdlkkate alınına, Koklf da vapu• 
runun Salıpazarı önüne demirle• 
meıine, daha Uç çeyrek zaman 
Tardı. Abdülhamit, hem bunları dil· 

Bastonuna dayana dayana bir tUnllyor, hem de geçen dakika· 
kaç defa gezindi. Sonra, ıllo ba· farı hesap ediyordu. Aradan, 
tarak gelen milsahibe: yarım saat geçmişti. y 8Y8f yavaş 

- Tüfekçi Halil Beyi çağirın. bahçeye indi. BUyUk havuzun 
Dedi. Halil Bey gelir gelmez, kenarındaki yolu takip etti. Or-

ıu emri verdi: tadaki köprüden, havuzun karıı 
- Rusyadan gelecek mlaaflr· ıahlline geçti. Biraz daha ilerledi. 

ler, geliyor. Konakta, her ıey (ClhaonUmA) kasrınm GnUne geldi. 

hazır. Sadece misafirleri karıda• Köık bekçileri, uzaktan 
yıp oraya götllrmek ltl kahyor. AbdUlhamidi görür görmez, ka· 
Evvelce de slSyledij'lm gibi bu pının önüne dizllmiılerdL AbdOJ. 
ltl bizzat HD idare edecakaln. bamit, hiçbir teliş eserJ göıter· 
Şimdi, Salıpazarı lSnDne iki kapalı meden, bunlara 1elam Yererek 
araba g8nder. Sonra da sen git. önlerinden geçti. Köıkün Ust 
Oralarda, kimse bulunmasın. Tabii katına çıktı. Deniz tarafındaki 
sefaretten gelecek adamlar bulu· odaya girdi. Burada pencerenin 
nur. Ben aefiro söyledim. Blıut önünde, .arı madenden Oç ayak 
kendi al istikbale gitmf yecek. Sefa· Uzerine oturtulmuı uıun bir dür-
ret erkanından lki kiti göndere- bun bulunmakta idi. 
cek. Onlarla gl'rUf. Misafirleri 
arabaya bindir. Doğruca konağa Abdülhamit, bir Hndalye 
ıötllr. lytca anladın ya?.. çekti. DUrbUnlln baıına geçti. 

Göı:ünD adeıeye uydurarak dllr-

Adapazarı, 20 ( A. A. ) - Bu· 
ıUn hükümet binası içinde bir 
cinayet oldu. Hidlae 16yle ol· 
muştur. 

Bigada oturan Çingene HOıe
yin 'n karı.,ı cevriye, kocaaının 
200 lira parasını çalarak Çingene 
Cemal ile kaçıp buraya gelmiıtir. 
Hüseyin kendilerini takip ederek 
buraya gelmit ve hUkômet binası 
içinde kendilerine rastlamıştır. 
Hüseyin Cevrlyeye puaları ne 
yaptığını sorduğunda, karısı para• 
dan haberi olmadığını söyleyince 
bıçağıyle Cevriyeyi bir kaç yerin· 
den vurarak öldürmüı ve Cevri· 
yenin yanında bulunan Cemalin 
} engHi Gülizarı da yaralamıştır. 
Bu gUrUltu arasında mübaıir 
Mustafa hafif bir bıçak yarau 
almıfbr. Bundan sonra önilne çı· 
kana hücum eden katil, avukat 
Zi} 8} a hücum etmif ise de çabuk 
davranan avukat Ziyd tabancas~ 
nı çekerek bir ahmia kati:t kor4 

kutarak kendisini zorh.ıktan kur· 
tarmıştır. Si1ah aeıini it'dım jan• 
darına ve po'isler yetiıerek katili 
hUkômet kapısından çıkıp kaç· 
mak ister kon } akalamışlardır. 

Katil Hüseyin lSIUnOn baıı 
ucunda müstantiğe verdiği ifade· 
de karısının ölümünden memnun 
olduğunu, ancak karısım kaçıran 
Cemal ile kardeşini öldüremediğin• 
den mliteeısir o!duğunu söyliyordu. 

, ' Denizyolları 
IŞLETMESf 

AHatelerl ı KaraldSJ K8prl baş 
Tel. 42S6l • Slrluel MGhlrdauade 

Han Tel. 22740 

Trabzon Yolu 
VATAN vapuru 21 EylOI 

CUMARTESi l'llnü saat 20 de 
Hopa 'ya kadar. "5697,, 

Ayvahk Yolu 
MERSiN Y&puru 2 ı Eylül 

CUMARTESi i'Ünll saat 17 de 
Dikiliye kadar. "5746,, 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 22 

EyllU PAZAR l'llnU saat 10 da 
Meralne kadar. "5747,, 

Sayfa ıs 

DENIZYOLLARI 
lşf etmesi Müdürlüğünden: 

Bu aene Ma~ ıs'dan itibaren aahşa çıkarılan tenzilatlı halk 
biletlerile gidiş • dönllt biletlerinin fiat ve hUkUmleriode aay.!l 
yolcularımız lehine yapılan tadUH aıağıda ilin olunur ı 

HALK BiLETLERI: 
1 - Birinci mıntaka bileti alanlar Marmara banası dahilindeki 

iskeleler ara~ında 45 gUn, ikinci mıntaka bileti alanlar 
lzmlr ile Samaun arasındaki bütnn iskelelerde iki ay ve 
OçUncU mıntaka bileti alanhır Türkiye sahillerinde vapurla· 

( rımızm uğradıiJ bOtOn iskeleler araıında Uç ay müddetle 
seyahat etmek hakkım haizdirler. 

2 - Birinci mmtaka biletlt>rioin fiah : Birinci kamara 1500 
ikinci ,, 1000 
Güverte 500 

ikinci mıntaka biletlerinin fiatı ı Birinci kamara 4000 
ikinci ., 3200 
Gnverte 1000 

ÜçUncU m~ntaka bilethrinin Hata : Birinci kamara 5500 
ikinci " 4700 
GUkerte J50J 

Yemek bedellle nakliye Yl88İre resimleri yolculara alddir. 

GiDiŞ • DÖNÜŞ BiLETLERi 
Muayyen iki iskele arasında yüzde yirmi tenzilatlı gldiı • dönliş 

• biletlerinin mUddeti 30 gUnden 45 gUne çıkarılmııtir. Müddeti 
zarfmda dönm;yen yolcular altı ay zarfında müracaat ettikleri 
takdirde yalnız dlSnUt kıımıoa ait ten:ıilAt geri ahnmak ıartile 
biletleri muteber sayılır. 
Gidit • dönUı bileti alan yolcular biletin dönUş kısmı ile gerek 
idaremize ve gerek Vapurculuk Türk Anonim Şirketine mensup 
vapurlarla dönmek hakkını haizdirler. 
Bu tadilatlı bilct:er 25 Eylül 935 den itibaren her yerde 
satılacaktır. 

Fazla tafailAt 
olunur. 

kin acentalarımı:ıa müracaat edilmeai rica 
"5521,, 

MÜDÜRiYET 

-Açık Eksiltme Suretiyle 
TAMiRAT: 

lstanbul Vilayeti Orman Alım 
Satım Komisyonundan : 
ı - Ekıiltmeye konulan iş BDyllkdere Babçeköyde bulunan Orman 

Fakültesi lstanbul kıamının aıağıda yazılı tamiratlardır. 

1 No. ketif defterile 11BUyUk binanın ça· keşif 
ta tamiratı ., bedeli 2450 Lr. 45 Kr. 

5 No. ,, 
" 

11Revl Mutbab, Ça· 
mqırbane, Kiler, 

' 

- Anladım, efendimiz. btınu, Boğaz iatlkametlne doğru Trabzon Yolu 
- Sonra.. konaktaldlere de gezdirdi. Kendi kendine 

1 
rab,, 

haber gönder. Kendilerine Yerilen - işte!.. Geliyor. ERZURUM vapuru 22 Eyini 3 No. " " " BOyOk binanın iç 

T obumhane ta mi· 

" 
1692 Lr. ı O Kr 

talimatı harfiyen tatbik etsinler. Dedi. Dürbün ade.eal, Vanl• p AZAR ınno ıaat 20 de Ri· tamiratı.,, 
h 1 k t 'I ze'ye Kadar. 115787,, 2 N d l Miaafirlerln arlç e temaaına a • kay önlerinde bir noktada te~ak- 4 No. " " .. 7 o. o anın e 

yen meydan Ytrmeıller. kuf etmiıti. Bu nokta da, kut .. 1ıkaama yerinin 
f dl ı ı Fatih sulh lcrasındanı Fatih d L - Ferman e en m z n. yapılı, açık kurıunl boyalı, O,. d d eğlımea " ., 

k f d .. lcrasandaa bir eyin en dola71 tahta l d 
- Konağın etrafına A i e- direkli, eaki zamanın yelken .... hacze ahaaa bir adet acem halı•ı iki 2 - Bu itlerin beher birine alt evrak ve ıartnameler ıun ar ır. 

recede memur kondu mu?.. milerini andıran bir kDçUlr harp adet beheri dl5rder metre boyunda A - Eksiltme şartname1I 
- Biz koyduk efendimiz. LI• gemisinden ibaretti. acem kenar bir Anadolu balı•ı bir B _ Mukavele projeal. 

kin, Fehim Paıanın, Çerkea Meh· Sinrer makloHI ayak••• bir adet orta C _ Nafia itleri ıeraftl umumlyeal 
P K d i B 1 dam Gemi, kısa bacaıından hafff maaaıı dört arakh alb hezaraa HD• met aıanın, e r ey n 8 

• D - Keşif cetvelL 
ları da oralarda dalaşıyarlarmıf. hafif dumanlar saYurarak IıtanbuJa dal1e ba11r 3r8'1 l>lr fenuz1u alt ku· isteyenler bu ıartname ve evrakın ıuretlerinl bıdeJılz olarak 

b l doğru geliyor; kuvvetU akınbnıa mı maden IAmba 30/9/85 pasartHi 
- Ne m8naats et 

00 
ar nere- aaat 14 de Çarııda SandalbedHtenln- orman FakOltealnden alabilirler. 

den haberdar olmu11ar? Sakın aizln llzeriodo kayar gibi görllnllyordu. do bilmüz•r•d• oablacat••doa talip- a - Ekıiltmeler lotanhul ..Ut.yeti binasında orman lılerl dl~ektör-
tnfekçller bir boıbotazlık etme· Aradan, nkiz on dakJka lerıa mahalli mezkGrda memuruna lllill daireabade 8/10/935 ıah allntl yukandald ııra ılı 10, 
ainler? ıeçmeden, gemi OrtaldSy önlerine mDracaatları ilan oluaur. <4S8) 1 ı, 14, 15, ıaatlarda olacaktır. 

- Hayır efencllmlL Buna gelmiıtl. O zaman Abdtllbamlt 
4 

_ Eblltme açık uoul He yapılacaktır. • 
lmkin yok. Yalnız ıu var ki, birdenbire bir helecan lılaoetmiıtL Tafra Sinemaları il - Ekalltmeye girebilmek için lııteklerln aıajıda yamlı teminatı 
bizimkilerin orada beklediğini l,ıe timdi ııeml, Çırajan ıarayıma Direktörlerine munkkatanıo yatınlılığına dair makbuzla gine apjıda ıııııte• 
11Srllr görmez, onlar da blrlblrlne önllndon geçeeektl. Ve eğer;: Kemal f;llm, Halll Kimi!, Opua, rllen kıymetlerde bina iti yaptıjına dair Nafıa MDdDrllljlln• 
luı.bar .. rmlıler. Adeta bizimki· Prenıeı Nadya lle Ahmet Demf. Metro•• poli filim •l•H• .. lerlnla den tudlk edllmlt ebliyot YHlka11nı göıtermelarl genktlr. 
lerln haricinde bir çember do rofun makıatlan hakikaten ıılı- •• pir•-•• bllllD .... ı. lillmı.. l "1. ıc qlf dıflerilo yapılacak tamirat için ı 187 Ura Mavakk8.t 
onlar çevirmlıler. Maamaflb; fer· zade Sallbattin Efendiyi kaçırmak rlai utıa aldım. Bu flUmlerl re· ~... , teminat ye 1500 Jı .. 
•an buyruluraa, timdi bepıılal fte, hiç ıDphealz ki bunlar tara- çir•ek l•te1ea taıra •lD••aları ralak ehliyet ye1fkaıı. 
...a_ .. t f d dlrelıtörlerl, fımlr blrlacl lcordoada kk t uagı ayım. an an saraya bir ftaret verJle- : 127 lira mu•• B 

Abdülhamit, kıaa bir dUşllnme cekti. Şahi•r•rl laaaıada fillmcl M111tafa 5 No, " " " " " teminat Ye 1500 il 
1 adreılne milracaat etmelldlrlu. pçlrdl. Sonra, acele ace •: ra{ık ehliyet Yealkaıı 

- Hayır, hayır. Uiıme. Kal· Abdülhamit, lılalerlnln hDtlha - : 67 llrahk muvakkat 

•11lar. kuvyetfnl ıö:ılerlnı •ermiıti. Adeta ADEMı• iKTiDAA 3 No. " " " " " teminat ve 500 lira 
Dedi. Bundan mak1adı da nef ea bile almadan l'emiyl takip bk ehliyet Yeaikası. 

etmekte Ye hafif hafif dllrbtlnl •• l bk k
1

• t Halil beyin adamlarını kontrol N ., ,. ı 58 ira mu•a 
11

• 

.ıtında bulundurmaktan ibarettJ. çevirmekte idi. Baı tarafta, birkaç Bel gevşekllğine 4 o. " " " teminat .-e 500 lira 

Halil bey; bu emri ahr almu gemici ıeıiniyordu. Kaptan kap- HQRMQBIN hk ehliyet yealkaıı. 
rllıUnde, dimdik duran iki Ruı · _, rla Or F klllt -1 Jıtanbul Kıa-dog"ruca oda11na ıltmlı; enelA 6 D ha fula balaat latıyewı man a o .. 
ubitl farkedlll1ordu. - a uc.775 arabalar için haı ahıra haber Taflil&t • Galata POlta btua 1265 - •lracutlan. " 

a&ac:lermltl IOllratla Mtil~m~blH:=..=_!_~~~~~-'-lv_k_•~•-•_)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

893Lr. 32 Kı 

761 Lr. 92 Kr. 
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16 Sayfa SON POSTA 

Hükumetin ve dört büyük milli bankanın 

1,00 , lira ile sermayesine iştirak ettiAi: 

ADAPAZARI 

TURK TİCARET B NKASI 
ı-. 

er 

Merkez ve bütün ıubelerl "F aizlerl aydan aya 
kuponla ödenen hesap,, için emrinize amadedir. 

• • • 

ay Ba ında: 
Vadeli mevduatınızın fajzini muntazaman 
almakla huzur ve rahat içinde yaıamak 
imkanını bulacakııntz. 

• 
Artık elinizdeki para ile, ne, neticesini 
bilmediğiniz bir ticaret işine girmenize, 
ne de apartıman yaptırarak başı11ızı 
derde sokmanıza mahal kalmamıştır. 

Her ay muntazaman aldığınız gelire mukabil paranız olduğu 
gibi yerinde durmaktadır. 

ZA 

L 1 DiKKAT: 
Ampulleri Dalman 
Pilleri Daimon 

Bllha11a fenerine ve J 526 numaralı Dalmon fenerlerine dikkat edllme1t ve taklitJerindeo ıakınılmaaı. 
Başka marka verfrlerse aldanmayınız .• D•po•u: Tahtakale No.10 Her yerde arayınız. , 

" 
Galata - Karaköy 

Elbise Mağazasında büyük tenzilat 
Toptan Fiyatına Perakende Satış 

Çocuk Muıambaları 5,5 liradan ltlbareo EmpermeabiJlze Gabardin 16 1/ liradan 
PardeıUler 2 itibaren 

Çocuk PardesUlerl 8,5 " '' Erkek Ye kadın muıambaları 11 ,. 
Erkek Elbiseleri 15 " ,, f~adın PardeaUleri 12 1/'J " 

!&marlama Kostilmler 25 1
/ 2 Liradan itibaren 

T ediyatta bUyUk tenzilat 

dı açılan-.----~------~ 

( ŞemsUlmekAlip ) 
DirektörlUgUnden ; 

> HergUn Yuva - ilk ve Ort kısımlara Leyli· N bari Kız ve Erkek talebe yazılır. Telefon: 42282 

•• 
iV 

Kadıköyüode ciddiye• ve intizamlle tamnmıı yegun• san'a• yurtl rınd o 
birl olnn altı yol ağzı eeki postahnoo binasındaki Bayanlar Biçlıl Dikit 
evidir. Burnda dikişe kabiliyeti olmıyımlar bile 11n'aı1 öğr nmehtedirler. 
BUtün alla Bayanlarına ve ey kızlarına taniye ıderlz. Kayıtlar devam 

etmektedir. 

E D i T 
lioi ldareb nesinde bulabilirelolı. 

,. Boy•ilu, TUnol civarında. Telı 41480 .J 
. .......,_.,... --.ar.-• ·~-.... ·~····--.... "' .......... 

Son Posta Matbaası 
tiotri7aı MDdihl ı Tabii 

IM!fl..ı 1 .. iki••· .. ...... .. &.M 

Eylöl 21 

• 

AL 
Bu akşam Beylerbey· Sarayında 

iG CESi 
Tophane rıhtımından Beylerbeyi ıarayına saat 21 dem itibaren 

her yarım saatte bir Beylerbeyi Sarayına hususi vapur ve 

sabahleyin Oçton itibaren her yarıni saatte bir tophaneye avdet. 

Pazar akşamı saat 21 de Taksim Stadyumunda 

HALK GECESi 
TRiBÜN 50 KURUŞ 

Pazartesi akşamı saat 21 de Taksim Bahçeılnde 

VEDA G CESi 
DUHULiYE 1 LİRA 

Stadyumun ve Taksim Bahçesinin biletleri ılmdlden 

NA T TA 'da 
satılıyor. 

HEMEN HU GÜNDEN bir tüp TUHA~ tıraı kremi SATIN 
ALINIZ . .Memnun kalmadığımı takdirde, Sirkecide Nur hanın
daki Turan kumpanya11, tüpü açık olduğu hılde alaoak Ye 
paranızı İ&de edecektir. 

Caz ve muhtelif eğlenceler. Duhuliye yoktur. 

1 lst11nbul Beledly •1 llAnları 1 ______ ___. 

Bir metro murabbaına 6 lira kiymet biçilen Kadıköy Moda 
yangın yerinde karakolhane sokagıorla 5 ve 6 harita N. lı arsalar 
arasında 2 metro 40 aantlmetro ylizlü 48 metro murabbaı arıa sa• 
tılmak Uzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnomesi levdzım mU• 
dUrlUğUnde görUIUr. Arttırmaya ılrmek lıtlyenler de 21 lira 60 ku· 
ru§luk muvakkat teminat makbuı veya mektubile beraber 27 /9/935 

t 5 te Daimi ene limen de bulunmaları. [B.] [5518] 

Doktor aranıyor. 

SİİME BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ereğli Bez Fabrikası için 11 200,, lira licretle dahlllye 
mütehassısı bir doktor alınacaktır. 

ARANILAN ARTLAR 
1 - Tlirk olmak, 
2 - En az beş sene bir hastnhanede veyahut serboıt olarak 

meslekte çalışmış olmak, 
isteklilerin hüviyet cUzdanı, htil tercümesi, bir kıt' n 

fotoğraf v d:ğer vesikalarile birlikte Ankara'da SUmer 
Bank Umum Merkezindo Memurin MlldürlUğllne müracaatları 
UAo olunur. "2680., 415796,, 

Sinir ve ekd 
haetalıkl rı mütehassısı 

Calalefl11 Orlun B. apartamaaı Tel,2'JOU i:.y, l(adııı.ÖJ liabar.JO llerl aokal& Tel.6Ll79 


