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Belken etletlzm mUs•bakalar1na dUn zengin törenlerle b•tl•dı. Burada balk•n mllletlerln atletlerlnl geçit reamJ yaparken, altta ortada 
Balkan ollmplyadı b•yr•lının sahaya götUrUlmeslnl ve ••Ad• da and içme törenini görUyorsunuz. BUtUn tafalllt yedinci sayfadadar. 
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Beşler Komitesinin 1 
Trabzon Ve Giresun illeri De 

Demirgoluna Kavuşuyor İtalya 
Ka:farını Reddetti! 

f ng·liz Ve Fransız Donanmaları 
Beraber Harekete Geçecekler 

Fakat, Barıı Yolları Henüz Tama
mile Kapanmış Değildir 

Roma, 21 (A. A.) - Bıkanlar 
Kurulunun beşler komlteslnln 
anergelerlni reddeden kararı ,u 
ıekildedir ı 

Bakanlar Kurulu, Beıler ko
mlteıinlo raporunda blldlrllen 
önergeleri öirenmit Ye buaları 
derin bir lacelemeye tlbl tut· 
muıtur. 

Bakanlar Kurulu, Beıler ko-

1 

bulunan idari meseleleri hallede
ceği lllve edllmelitedlr. 

Bugünkü toplantada Muıollnl, 
ıon gUnlerha ıiyaaal •e ılel du· 
rumu bakkİnda uıun uzadıya 
iıabat vermiı ve beıler komlteıl 
raporunu geniı izahat Yermek 
ıuretile okumuıtur. 

Fakat H•nUz BUtUn Kapllar 
Kepanmamı,tırl 

Şimal Hattı, Doğu Hat
tile Birleştirilecek 

Ankara, 22 ( Özel ) - " Do
lu hattı" iımlnl alacak olan ve 
Ama1yadan baılıyarak Kelldte 
kadar devam eden yeni demiP 
yolu, Ama1ya, Şarki Karahisar, 
G&mlıhane, Tokat illerinden 
ıeçmekte, Erbaa, Nik11r, Suıeh· 
rJ, Şirvan ve Kelkit ilçelerine 
uğramaktadır • SIYaı • Erzurum 
hatt,aa muvaıl bir lıtlkamet ta• 
kJp eden bu bat, Karadeniz böl· 
gHlnln en zengin yerlerinden 
ı•çmekte •• ılmalden Trabzon, 
Gireaua, Ordu lllerlle, cenuptan 
da Erzincan ••ya Erzurumla bir• 
leıtirilmHI dlltllnUlmektedir. Gll· 
ney Anadolunun ikinci bir bel 
kemlj'lnl teıkil eden 650 kilo-

, metre kadar uzunlukta olan bu 

1 
ı 

araıında hıra· 

kalmıt 111 de • 
doğu illerinde 

1 

baıanlması dU· 
ıftnülen ıon 
endOstrl hare· 
keti, bu hattın 
yapılmaıım pell 
önemli bir ha• 
le aetirmiıtir. 

1 Baymdırlık 
1 Bakanımızın eoı 

gezisinde tea• 
B•guıdırlık B•karu bit edilen bu 

Ç•tlnk119• gtızeraahın e-

mi t11l tarafından 1&rfedllen ıay· 
retl takdir etmekle beraber, bu 
6nergelerl gayrıkıblli kabul acl
&letmeye karar yermlıtlr. 

Roma, 21 ( A.A) - Royter 
ajanıı bildiriyor: Burada haııl -ıı.ı;,;.,,; ı.,..,.., C•••or•g• 6iı111,.. battan ekonomi ve ıllel bakımdan 

tUtlerl en kıaa bir zamanda 
bitirilecek ye derhal yapıJmaıı 
lçlrı aereken tedbirler ıllr'atle 
ikmal olunacakbr. Aynı samanda 
k111m kmm müteahhitlere Yeril• 

mit olan Slvaı•Çetlnka1a, Çetin· 
kaya • Erzurum hattının da tayin 
edilen mtlddetten dah1.a eYvel ÇUnktl bu önergeler, ltalyanın 

bayati hak •• menfaatlerini nihai 
Ye fili bir ıurette naunltibara 
~labilecek ıonuçlar vermeye mi• 
ealt biç bir eaaı ar:ıetmemeı.t .. 
dirler. 

Bakanlar kurulunun toplaatı• 

ıından ıonra Yerilen re1mi bildi· 
rlkte, bakanların talı gUnU tekrar 
toplanarak ıiyaaal durumun ı•li· 
timini inceleyeceği vı ruzname.le 
~- • . .. . ...... ..... • • • 1 .... ..., . . . .. . ............. __. •• ....-

( Dnamı 6 ıaoı yözdt ) m•i lz•r• ol•• Baro• Alolzl ehemmiyet ve kıymeti pek bll-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ yllktU~ Her ne kadar umumi hat 

ltalya ile lngiltere Naııl Çarpııacak ? inıaatında bu ıimal irubunun ya-( 
1 . Ön C;--Ha va Filoları pı11 ıkıocı doroce ııoomıı hatlar 

Misafir Denizciler Şere-
( Dna11ll 11 iaei 1Gzde ) 

[şe Başlıyacak fine Şölenler Verildi 
ltalyanlar, Maltayı Alacaklar, Binga

ziden Mısıra Yürüyecekler 
Bir Franııı askeri mllteha1-

ıası, Habeı, Italyan anlaıamamaı• 
hj'ıaın hılledilemeylp bir ltalyaa 
• lnglllı lhtillfı haline ıfrdltlnl 
f arzederek, bu iki bUyllk devi .. 
tin, naııl muharebe edebilecek· 
!erini tetkik ediyor, ve bu tetkik 
neticesinde hanglılnla ıalf p i[ele· 
bileceğini tayhı ediyor: 

Harp Batlayınca 
Bu mUtehauııın faraziyesi ıu• 

dur: 25 Eyl6J 1935 ıBnOnOa 
aabah Aat tkiıi. 

Somali, •• Erltriidekl ltalyaa 
( Dnaml S iael Jtbd• ) 

Fa11a11 lt•v• filo•• Blgüktl•r•g• lıullkt .. so11r• lir•• 
( tahilltı 9 uncu aayfamııda bulacaklınıı. ) 
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[ alkın esı) 
Radyonun 

lslahına 
Ne Dersiniz ? 

Gaute!erde okudutumuzıı g8re, 
bir ecnebi tirketi, bizim radyoyu 
idnre Ya JBlah teklifinde lulunmuı. 
Diln bu mllnascbetle bir muharr:
rimiı, raatgelditl kimselerin, lıu 
husuataki mOtelealarını öğrenmek 
iııtemittir. A'dığımı.1 cenpları 

l'f 1ğıya yaııyoruz: 

Edlrnekapı, Solak Ali sokaıı, 
12 No. h hane Kenan ı 

- Vallahi, ben, hay!ı eski kafalı 

bir adamım. S'nem dan, tiyatrodan 
zevk almam. içki içmem. Biltiln EeY• 
kim, akııımtnı, haf f bir kılıfa girip, 
semt kah•esinde nıırgile içmek, ve 
eğer iki knf adar bu:ursam, birkaç 
pnrtl p~ket çevirmektir. 

Şu radyo denllen Afet, beni bu 
ıe•klmden de ın lırum ecıiyor. 

Çfinkn mubareği ae zaman açsalar 
ya bir kndın seni cambazlık dersi 
ver;yor, ya bir aıllme ukalAlık ediyor, 
yn bir erkek sesi çocuk masalı anla
tıyor, yahut da gırtlağı dert g<Jrmcmiı 
bir frenk hoA'azlanır glbl haykırıyor. 

Ve ben bittabi, bunları dioley• 
dinleye çileden çıkıyorum ve oyunu 
da, nargileyi de en tatlı yerinde 
bırakıp snYUfUj orum. 

Benim vnzıyetlmde olanların çok• 
luğunn bakılırsa, radyoyu ıslah ede
ceklerin hayll hayırdua kazanacakları 
muhakkaktır. 

* UskUdar, Derviş aokafiı, 11 
No.h hene, LOtfl 2 

- Bence, radyonun 11lah zamanı, 
çoktan gelip geçmiotlr. 

Bu fıte çalııanların haylı gayret 
gösterdikleri inkar edilemez. 

Radyodan tikiiyet odeolerin dllek
ferlnl temin için, ellerlnden geleni 
7apıyorlnr. 

Fakat buna rağmen, tek dlnleyf• 
ciyl memnun edemiyorlar. 

Bu da gösteriyor ki, radyo idaresi 
sade gayret Ye hibnUnlyet iti detlJ, 
bir ihtians me1eleıldlr. 

Bunu böylece kabul etmek, ve bu
na göre de dannomak llıımdır. 

~ 
Göztepe, istasyon caddesi, 

Kerim efendi aoke§ı, 9 numa• 
rııh köşk, Fuat ı 

- Azizim, bu itteki ihmalkarlık 
biraz dn ha devnm ettirilirse, yakındı:ı 
Jatanbul radyosunu, uyufturucu mad
deler lnhlsArıoa bağlamak Iazım a•
lcıcek 1 

iki San'atkarımız Bir Sergi 
Açtılar 

Dun, san'atkar Ibap Huliisl ile 
reasam Melek CelAI lallkldl cad
desinde Mısır aparhııanınan birinci 
katında, aaat J5 te. HSrenle bir 
af it, resim ve heykel 11rgf ıl aç· 
mışlardır. Sergi 15 gün devam 
edecek ve duhuliyesiz geı:ile· 
bilecektir. 

Zehirlenmiş!er 
Fındıklıda oturan Saadet adın· 

da bir kadın, evvelki glln eniştesi 
Eminin get;rdiğl palamut balıkla

rını yedikten .. sonra kendlsile iki 
çocuğunun zehirlendiğini bildir-
miştir. Hastalar tedavi altına 

alınmışlardır. 

Zavallı lbrahimi, Öldü Sanarak 
Gömmiye Hazırl nmışlar ! 

Vücudunun Her Tarafı 
Simsiyah Kesilmiş 

Kıdemli ve kıymatll oyuncu
lar,mızdan Beykoz.lu Kelle ibra· 
himin atlattığı ölüm vartaıını dlln 
yaı:mııtık. Bu Yak'anın ikinci aaf· 
basını, evvelki gün bizzat takip 
eden ve lbrahimle konuıan bir 
muharrlrimlz vaziyeU ıöyle anla
tayor ı 

Suçlular 
EvvelkJ akşam, Kelle lb

rahiml yedi &aot tavana asan vı 
Paşabahçesinde ele geçlrllen Ce
mli, Kürt Ali ve Muıtafa ile 
Kanito, l 9,30 da Beykoz Sulh 
Ceza Mahkemesine getirJJdllor. 
Mahkemenin önilnde toplanan 
yOzlerce Beykozlu, bu mUtecaviı· 
lere kartı hiddet saçmıya baş· 
!adılar, fakat on heı kadar sün· 
gUlU jandarma ve polis suçluları 
muhkeme binasına 11okabiJdller. 

Hakim, 11uçluları ayrı ayrı 
sorguya çekU. Murulamo onnesl 
Kan:ta sorguya çekildiği sırada 
bayddı, Belediye doktoru ayılt· 
tıktan ıonra suçunu tamamen 
inkar etti. Cemil de, vak'amn 
geçtiği 24 saat zarfında baıka 
yerlerde olduğunu iddia etmiye 
çahıtı, diğer ıuçlular KUrt Ali 
Uo Mustafa ıuçJarını kıamon itiraf 
ettiler. 

Tevkif' Edlldller 
Neticede hakim, ıuçluların 

hepıl hakkında tevkif kararı 
nrdl ve kararın neticeıial &abır• 
sızhkla bekleyen halk gllç hal 
fle dağıldıktan sonra, ıuçlular 
gece yarısında Üıklldar teTklf.. 
hanoaine götUrllldUler. 

lbrahlm Anlat.yor 
HAdiseyi tem tafıilAtlle bir de 

lbrahfn-,den dinlemek iatodim. 
O da ıöyle anlattı : 

" - Ben badlıe gOnU Paşa
bahçed•ld kahvede oturuyordum. 
Yanıma Cemil geldi. Arkadaıı 
EnYerlı beraber, beni yemeğe 
da.et ettil•r. Kabul ettim Ye 
Kürt Ali de beraber olduğu hal· 
de 1ukardakl eve gittik. Tam 
kapıdan içeri girerken ıılıklar 

çalınmaya ba~ladı Ye ben bir 
tuzağa dUşUrUldOğllmll anladım. 

Hucum Etmişler 

G6zUmU açmıya vakit kal• 
maden üzerime hUcum ettiler. 
Muallanm annesi bir tabanca 
almıı ve kalbime çevirmlıti. Kar· 
deşi Enver de bıbancayı beynime 
tutuyordu. Diğer biri do bir kama 
ile karnımı deşmeye ha:ıırlanıyordu. 

Sonra bir iple hor tarafımı sı· 
kıca bağladılar ve tavana asaralc 

lbreıı ........ rt göz altlar1 ve vUcu• 
dunun her tarafı böyle simsi· 

yeh çUrUk içindedir 

evde kırılacak deynek kalmayın• 
cıya kadar beoi dövdüler. Sırtım-

da bir demir iğrildikten sonra 
bayıldım. O ıırada ipten indiril· 
m.işim. Ayıldığım zaman yine 
aatılar. Tamam altı saat asılı 
kalmııım. Sonraları aklım başıma 
ge!ir gibi oldu ve dıtarıda konu· 
ıuJanları duymıya başladım: 

- Öldü galiba bunu nereye 
aömeccğiz. Diyorlardı. Ben de, 
beni itkenceslz öldürmelert için 
yalvarmıya başladım. 

Bu sarada Mualla ile onun ko
nuıtuau Şahabı getirmlıler, işken· 
ce ile, kızın benimle konuıtuğunu 
söyletmeye çalııtılar. Allahtan kız 
benimle konuımadığ'mı ıöylemekte 
urar etti de, onlar da yaptıkları 
fenalığı anladılar vı yaraları• 
ma tentirdlyöt ıUrmeye 500 Ura 
teklif ederek, benim k•ndilerlna 
daYa açmamın önllne geçmeğe 
çalııtılar. Ben, para fllln lltemem, 
bir yaolıılık · oldu dedim ve kur· 
tuldum ellerinden. 

MUatantlkllkte 

Üsküdar mOatantiklfği dUn 
ıuçluları lsticTaba bailamıştır. 
Kelle'nln ldranndan kan geldiAi 
için doktorlar hastaneye yatma
sını taTsiye etmektedirler. 

Ekmek Fiatı 
Buğday Yükseldiği için 

Artacak, Deniyor 
Buğday fiatlarında yeni ylik

selmeler göze çarpmaktadır. 
Ekmek fiatlarının on para kadar 
yükselmesi muhtemeldir. Narh 
komisyonu yarın toplanacak, son 
on beş gUnlUk durumu gözden 
geçirecektir. 

Nüfusumuz 
Artmıttır 

Nüfuaumuıun artbfına ıUpht 
Jok. Ancak aerelerde ne kadar 
arttı? Ea ~ok hangi yerlerde arttıl 
Niıia baıka 7erleriaJade bn ka• 
dar artmadı? Çok artaa 1erde •• 
Yar ki ötede yok? Olmıyaa ,.,.. 
lerde bunu yaratamaz mıyad itte 
bir alrl :sorgu ki bunları ancak ı 
20 llkte9rln Pazar GUnU 
yapılacak olan geael alifuı N• 
J1mı halledecektir. 

Borsada 
Durum 

Düzeldi 
Maltlm araıuluaal af yasal elurum 

ikarıısında 1ıon gllnlerde kambiyo 
borsasında hasıl olan anormal 
vaziyet lizerlne bir takım tedbirler 
alınmasına IUzum görlllmUştlir. Bu 
tedbirler dUn tatbike baılamlf, 
boraada da ufak bir salah görül
müıtur. Bu mllnaaebetle ıuraaıoı 
kaydetmek llzımdır ki kambiyo 
borıaıında hava öyunlarının kal• 
dırılmnsına lmkAn görülmemekte .. 
dir. Ancak ahında acenteler yüzde 
elli nlsbetinde teminat almak su• 
retile mUbayeatta bulunmaktadır
lar. Diğer taraftan dUn Cümhuri• 
yet Merkez: bankaıı da borsaya 
mUdahale etmfı 2 bin ftoifiye 
TUrk tahYill almııtır. Bu ahı diğer 
alıcılara da cesaret vermft, lkJ bin 
kadar tahvil de açıktan aatılmıı, 
bu ıurctle alıcı Ue ıatıcı araıında 
bir muvazene temin adilmiıtlr. 

Dun llnlflye Törle 24,90 kunıı 
Ozerindon fmuamele aarmllfttır. 
Anadolu mUmeasil tahvilleri dı 
44,30 kuruıtan alınıp ıablmaşbr. 
Devlet esham ye tah.,lllorinin 
kıymetini koruma aandığının faa• 
liyete geçip geçmeditl lıenlz 
malum değildir. Merkez Bankasl4 
nın alıcı olarak Borsaya mUdaha
leal Borsa mabafillndı çok iyi bir 
teılr yapmıştır. Borsada dOnkll 
tah"ll ıatııı yoz bin lirayı çok 
aımıştır. 

Bir Kızcağız Pencereden 
Sokağa DUftU 

Zeyrek caddemJ.ııde 72 sayılı 
avdı oturan Haıan kw Gülizar 
ikinci kat pençereılne çamaıır 
sererken muvazenHln kaybede
rek ıokağu dUşmllş, muhtelif yer
lerinden yaralandıj-ından hastane• 
ye kaldmlmıjtır. ----

1000 MUracaat 
Dün, para1ı:ı yatılı olmak için, 

son mllracaat gftnD idi. Erkek ve 
kız liselerinde yapılan kayıt ne
ticesinde baivuranlar 1000 i bu~· 
maktadır. 

Pazar Ol• •••n B. Diyor Ki ı 

lf ( ttrl mraılmııır 

I ( Ottnfln Tarihi) 

Bir iki 
Satırla 

Balkan Featlvall 
Dun, Ballwı fealiYalbdn altmll 

ıDoU çok eilenceli ıeçmiftlr. 
Programın • aıap loamı olaa 
Be1lerbeyi laraJIDdald balo, pisi 
maht•m oba8flar. Ba balo l~ 
bU.tler yedi .. ,. aablmıtb. r· 

.. . . 
Bakanlar .. llrlmlzde . 
Diln aabahld eldapnale Satldl' 

Te Soysal Yardım Balraaı Refik 
Soydam ile Finanı Babai Faal 
Ağrab, Ankaradan telarlmlze gele 
mitlerdir. .. . . 

Madenler MUdUrU ., 
Madenler Genel mlldtlrl Bedri, 

Ekonomi Bakanına, maden arar 
brmalan hakkında ma16mat ._. 
mek Uzer buraya gelmiıtir. .. .. .. 

TUrklrat EnatltUaU 
TOrldye eoatittlsllolla Ank.,.. 

7a nakledllmeıi geri kalmıpar. 
Bu yıl, yeniden getirtilen ldtape 
lann llaveıilı enıtitll biraz dAı 
ıeniılemiıtir. 

Jf- .. • 
Memur Talebeler 

Hukuk faklllte•lne dewam eden 
gUmrük ve lnhiaarlar vekiletl 
memurları Uç tene mecburi hizmet 
yapacaklardır. 

Jf- .. .. 

Fındık Flatları 

Ekonomi Bakanhğmm aldafl 
tedbirler llzerina fındık flatlan 
normal duruma girmiftir. 

• • * 
Kontrol Saatlerl 

Kadıköy ıu ıirketl abonelere 
fada olarak koyduju kontrol 
.. atıerlnl 1apdan t•bb8ıleı 
azerine kaldırm11tır. 

.. * • 
Efeler Şerefine 

BugOn aaat on befte, Halke
vlnde, Milli TOrk Talebe Birlijl, 
Ôdemlfll Efeler tereflne bir danalı 
eğlence tertip etmiılerdir. 

Jf- .. * 
Yeni Silolar 

Tarım Bakanlıj1 &18mllzdeld 
yd yeniden dört buida7 lilo• 
J•ptırmayı dllfilnmektıcllr. 

* .. .. 
Porslen Fabrika•• 

Beı yılhk endDstri protra~ 
dakl porslen fabrlka11 yakında 
Klltahyada kurulacaktır. 

.. * .. 
Fransız Talebelerl 

Evvelki gftn, Ep Yapurlle 
ıehrlmbe gelen 39 Fran11z ylk1ek 
tahsil talebeıl, ıehrl gezmlıtar ft 

dftn akıam memleketlerine d6a
mUşlerdir. 

Jf- • .. 

Olgunluk l111tthanla" 
Liıelerin, Eyl61 devrHinin ol

ııunluk imtihanları din bitmiıtir. 
Bu hafta iç.iade, OnlYenlteye çok 
akın o!acağı tahmin olunmaktacbr. 

- Ormancılığımız, dibi la tikli kur· ı ... Bir yandan, yü:ıbio emekle ağaç l Bir. yandan da dönümlerle orman· ı Haaan B. - Sebep olanlardan bir iki 
fUn kalemfoe döndü, Hasan Bey 1. Hem yetittiriyoruz.. !arımız yanıyor.. taneıinl enteloyip, knnalmt11 aillfiardaa 
yazıyor, hem bozuyor.. aıaiı sallandır, bak bir daha Ju&r mı?. 
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Hergün 

lngiltere 
Vaziyetini 
Tayine Mecburdur .. 

ltalya • Habeı anlaşmazlığı 
ortaya yepyeni ye hepsinden mli· 
lıim bir mesele daha çıkardı: 
Franıa ve lngllterenin Avrupa· 
daki karıılıkh vaziyetleri. 

lnglltere; Habeı işinde Fran· 
ıanın ltalyaya karıı kendlıi ile 
•l birliği yapmasını istiyor. ltal· 
rayı yola getirmek için bunu za• 
rurl görüyor. Bu zaruret dolayı• 
•iledir ki. Uluılar Sosyetesine 
karşı yaptığı bütün taahhütlerini 
lf a edeceğini ilin ı dip duruyor. 

Fransız Başvekili Lavalın Ce
burede söylediği diyev, önce 
lnglltere ile birlikte zecri tedbir
ler almıya taraftar olduğu kana· 
itini vermlıtl. Fakat sonra Fran· 
lanın böyle bir tedbire yanaıma• 
dıtı anlatıldı. HattA Fransız ka· 
blnesl, her ne ıuretle olursa olıun, 
ltalyaya karıı zecrl tedbir alın· 
ll:laaınm tebllkell olduğuna karar 
•erdi. 

Fransanın bu ıiyaHti lngllte• 
reyi endlıeye dUıUrdU. Ne yapıp 
tapıp Frananyı beraberine almak 
istiyordu. Fransız hllkümetine, 
Uluılar Soıyeteıinde Avrupa 
lllUYazenHine alt olarak vaki 
taahhUtlerl de tutmıya hazır bu· 
lunduğunu bildirdi, fazla olarak 
Fransa ile bir hava müdafaa 
Paktı aktlnl teklif etti. 

Bunun üzerine Franaa, lnall· 
tereye açık Ye aarth bir sual 
ıorduı 

- Biz ılmdl ltalyaya karıı 
••eri tedbir almak huıuıunda 
lnıiltere ile birlik olur1ak, ileride 
Almanya Yeya diğu bir deYlet 
tarafından taarruza uğradıtımız 
laman Inglltere bizimle berııber 

olmayı ılmdlden taahhüt eder mi? 
Bu ıual bir nevi ittifak teklifi 

idi. lnglltere bu suale cevap ver
llledi. Cenenedel taahhütlerden 
llmumt ıeldlde bahaetmıkle iktifa 
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Resimli Makale 

Kı.ı ranlık korkunçtur. Çünkü etraf görünmez. Hıtr 
taraf bitmez uçuruml8'la çevrllmlt gibidir. AtacaA'ınız 

adımı bilemeı.sinlz. a :decetini• 1olu bulamauını .. 
Karanlık can 11kıcıdır. Karanlıkta ln1anın için• 1•1· 

tanlar dolar. Ruh kararır. lçlmi•d• 11kıntının çöreklendi· 
tini duyarıı. 

Karanlıktan 1alnıı ruhları karanlık olanlar hoılanır. 
ÇOnktl ıiıll n karanlık itler ancak karanlıkta rörOlllr. 

r DA BİLİ 

a Karanlık a 

Bunlar yaptıklarım kimsenin görmuini iıtemedlkleri içın 
daima karanlık arar, karanlıkta yaıar n karınlık itl•rl 
yaparlar. 

Dimatlara bilgi ile aydınlanmamıt kim11ler ebedi 
karanlık içindedirler. Ne gllndl• aydınlığı, n• gllndl~ 
Jfığı onların önünO aydınlıtamaL En korkunç karanlık 
bilgiıiılllc, glSr1ıbıtlılOk ve duyguıuıluktur. DlmaA'ı aydın 
olmıyan adamın ruhu aydın olama1. 

r 
Sözün 

Boğazlar 

Meselesi 

Kısası 

•--------- Ek - Ta 

Doktor Tevfik RUıtU Aras, 
uluılar 6osyeteıinin önünde, şayet 
öteki barıı andlaımalarında bir 
değiıiklik olacak olursa, Lozan 
andlaşmas nın Çanakkale Ye Ka
radeniz boğazlarına taalluk eden 
hükümlerinde de bazı tadiller iı· 
tiyeceğlni söyledi. 

Dıt bakammn:ın bu iddiasın• 
daki münasebetli mantıkı bir ilk 
mektep talebesi bile kolaylıkla 
idrak eder. Onun için burada ben 
bunun göze aıçrıyacak derecedeki 
iıa bet;ni tebarliz ettirmek kay• 
gusile uzun boylu mütalea beyan 
edecek değiılm. 

Yazıma başlık ittihaz ettiğim 
iki kelimenin Çanakkale ve Ka· 
radeniz boğazlarile hiç bir ilgiıl 
yoktur. 

Beni alikadar eden boiazlar 
meselesi, ıizln, onun, benim, 
ıunun ve bunun boğazlarımıza ta• 
allük eden meaeledlr. Ve buglln, 
size, havaylcl zarurJyeolo paha· 
lılığından, yahut ki zayıflama 
modaamın fayda veya zararların• 
dan da bahaehniyecettm. Bir ke
re, bu ülkede ylyecetln pahalılı• 
tından ıikAyet etmek için, lnıa· 
nın insaf kaynat•. hakkaniyet 
damarlan kökllnden ve dibinden 
kurumuı olmalıdır. Zayıflık, ılı· 
manlık davaaına gelince, bu bapta 
ne denirse denıln hwkeı yine 
blldlA'lnl okuyor. Blr dirhem etla 

1 
bin tane ayıp örttDğUne kanaat 
ıetirenler ayıp Ye kusurdan ta• 
mamile münezzeh olmak kaygu· 
ılle, kilolarla et kazanmaya bak• 
takları gibi, aııkalığı tllkD edlnmlı 

Şiledeki Korkunç Cinayet ~ oıanıar da. bat•rıar•na tq basıp, 
yıl on iki ay peygambv orucu 

t •ı Vj d ·"' Ad j tutmaktan yaz geçmlyorlu. a l Ur Urnu Qmln Bu aebeple. dedlklerlaılnhepaJ· 
1 6 al bir yana bırakıyorum. O halde, 

B • • D D l f J boğazlara dair meHle 1apacak 
eynını e .rarça amış. 1 ı•rlde ne kalıyor diyeceksiniz, 

delil mi? 
Şilenin Bıçkıdere köyUnde misi tarafından tahkikat yapal· Bakın, ıöyllyeylml Can boğaz• 

Ômeı adlı genç bir köylnnnn maktadır. dan gelir, diye bir a&a Yardır ya? 

b 1 k ld ld D O B C Ben, ölUmUnde çok defa boğaz• 
aıı demirle ezl ere 6 DrU O- ÜO e İr İD8• dan ıeldi§fol habrlataeak oluraam 

tBn& yazmııtık. Şileden gelen İ beni ayıplamayınıı. Paat6r,mlkrop * .Ömerln bir komıusu, bu cinayet yet şJendİ hakkındaki mOıbet nazariyesini 

Fransızlar, Cenevredeld taah· etrafında bir arkadaıımıza fUD" Dün öilenden biraz sonra ortaya attıktan sonra 61Umlln 

•tti. 

Lu ları anlatmııhr ı Bahkpazarında bir cinayet olmuı, atızdan geldiği filhakika tıp ve 
" tlere ne derece sadakat göıte,... _rrahl Alimleri nazarında kati· 
lllek llzımaa, doıtluklara da 0 « - Ömerl &ldllren adam, 50 kuruıluk bir lı yüıUndea bir yetle tebeyy&n etmlıtlr. 
lcadar riayet etmek lizımgeldiğlnl Bayram adlı bir komşuıudur. adam kama ile atır ıurette yara· Brezilya Mikrop deailen Ye g6ıe g6rDn· 
~ylUyor ve doıt ltalyaya karıı Ômerle Bayram araıında çok Janmııtır. meyen hal>tı zerre vDcudumuıu 
cloatıug" a yakıımıyan hareketler Hadisenin ıu tekilde vukubul· E/çı·sı• blr ıömDrge gibi iıtill etmek lçlD 

eıkl bir kadın davaaı olduğu du"'-• ıöylenmektedir: Balıkpaza• ğ ı b kk d •t d b 1 
1apamıvacaklarını iddia edf vorlar. kx d • d b rl • 1 kt dl ... a ız armıa a ın a v • en er 

Ne bu sözler, ne Fran~ıı htı- uy • vte en t ıuy enme • r, rina yllk dolu bir motör yanaşı- Brezilya hOkômetlnln Ankara af olunmaz bir ihmal ile gllde-
lcnmetinln suali lnglltereyi mem· Bayram, komıuıu Ömerden yor, bu motördekl eşyaları taıı· elçiliğine tayin olunan M. Y ogin- ıeldlilmiz ( açık kapı ) politika· 

öc almak için fıraat kollayormuı. mak için Cevat adında biri 50 Yulayofi eılle birlikte Eıe vapu· ıından iıtlfade eder. 
llun etmiyor. Etmiyor amma, k ı k · F k rile •ehrı·mıze aelmı· •tı'r. Burada En iptidai Ye en ıqkıo bir ) Nihayet geçen akıam yatlı na• uruıa pazar ı yapıyor. a at 'il • 'il 

Dalltende bir türlQ kat't bir ta· d k Ô 
1 

bl d bu ıırada arabacı Haaan adında iki glln kalarak Ankaraya gide· uluı kadar bile olamayıp, o ka· 
•lıhUde ılrmeye yansımıyor. MUp mazın an çı an mer n r en• cektir. Resimde elçi Jle bayanını pıda muhafız ve ,UmrDkçD bulun• 

· htm ~aitlerle vaziyeti idare etm.. bire önllne dikile• bayrama ta• biri de ortaya atılarak etyalan ıörllyoraunuz. durmak aklımıza gelmez. DUıUn• 
1• çalıııyor. bancaaile ateı etmlttlr. Ömer kendisinin taşıyacağını bildiriyor. ---- meyiz ki Boğaz meaeleal, kendi 

Bunun llzerine CeYatla Hasan N •• f S b" · d dU · d Fakat bu defa artık hare· derhal yere yıktlmı, Bayram da U US ayımı unyemız e, oya ııyasaım a 
lıetıerlnde aarlh ve a,.ık olma<ra Ömerln ölmediğini zannederek arasında ka•g• baıbyor. Cevat oynadıhğı rolbdien blelkl de çVok da· 

• • bir aralık yanında taııdıtı bıça· Hazırlıkları ha mu im r ro oynar. • ga· 
lllecburdur. ÇUakll Franaa aarlb ıuçunu ıaklamak makıatlle yara· tını çekerek Haaaaı birkaç ye· rlp bir teaeyyllple, her düıman 
•aziyet almııtır. lnglltere ya Fransa lının kafasını ağır bir demirle ı y IıviçH istatidik direktörD gemisine oradan 1erbeıt aerit. il rlnden ağırca yara ıyor. aralı • • 

• blrleıerek ltalyayı ezecektir. •zmlıtlr. Katil bundan ıonra, d l Brnıveyye dün t•hrimize gelmi•tir. hakkı veririz. ~ ... haataneye kal ırı mıf, auçlu ya· 'il k b b l 
• Italyaya karıı tek batına kala• hiçbir ı•Y olmamıı gibi kahYeye Buglln iıtatistik genel direktör Yine te zl • uğrayacağını l • 

taktır. Bu takdirde Franaa yine id k t kalanmııtır_. ---- vekili Celal Aybarla birlikte Eli· diğlm halde, lıtanbulda, son ıa· 
ltalya tarafına geçmekte tereddüt il ~: s:::mu!ı~:~et meydana Çarpıştılar zlze gidecek, Elizlzden başhyarak manlarda tifo Yakalarının artmakta 
•tnıiyecektlr. olduğunu slSyleraem, bana inam• 

çıkarılmıı. katil de kahnde Dün mezbahaya ait 3635 1ayılı sıra1;lle Kayıeri Adana ve Kon· nız. Buna sebep. Botazlarımııın 
Hidlıeler o kadar ıUr'atle yakalanmııtır. Bayram suçunu kamyon Tathkuyuda 3055 1ayılı ya Ylliyetlerindeki sayım hazırlık· uluorta mikroplara açık olma11dır. 

hlkııaf ediyor, hergUn o kadar itiraf etmlıtlr. Şile Müddeimu· kamyonla çarpıımııtır. larını gözden geçirilecektir. Biz muharrirler yazmaktan, siz 
t•ui ve çeıLll safhalar gösteri· okuyucular sızlanmaktan yılmndı-
)or ki, insan hAdisatın alabileceği r-----------------·----------------------,l ğımz halde, hAlA bu beldede 

l•ldi olsun kestiremiyor. ı S T E R ı N A N J S T E R ı N A N M A f lağam aularile ıulanır ıebıtı hah· 
Onun için Ingilterenln vaziye· • çeleri, karasineklere clrlt mey· 

tlıai de kat'i bir laabetle tahmin ôtedenberi ecnebi ıirketler mfiılGmnn olmayan TDrk memur hutalınıyor. Hastalık birkaç ay ıllrDyor, danhğı eden açıkta satılır yiye· 
'-ıUmkUn değildir. unıurları himaye eder, mle11e11lerind• onları J•r niha1et adamcatız iılndın çıkarılıyor. Çıkarken kea· cekler var .. Belediyemiz lıe f11Uval 

Diplomasız Doktor ! 
Alipaşada cami sokağında 

? •ayılı eyde oturan Osman Nuri 
'dında biri giz!l ve dlploma&1z 
doktorluk yapmak ıuçlle yakala· 
'-rak MUddeiumumiliie ••ril
'-lttır. 

ycrlr, onları çahıtımlar. dlıiae bir lkraml1e nrllmıdikten batka, borcu olan peıln~ .• 
Senelerce uğntıldıl't halde ecnebi mlle11Helerde otuz lira da iıtihkakandBD kesiliyor. Onun içindir ki, Boğazlar mes• 

çahıanlerın battan bata TOrk olması hAIA temin edil•· O, haltı bulundutu mllddetçe ona nk&let eden eleai gittikçe önem keabetmittlr. 
memittlr. HAIA bu mClHıHllerde bulunan Türk ••· k 

k di •ayrimOıllm memura çahıtıtı mllddetçe hem maaıı, Bunları Allaha bırakaca değiliz murlara, aynı muamele yapıldıfı 16rllmeme te r. • 
lıte ılr:e bir miuh hem de ,ıkarkea kendiıiae iki Jllı lira kadar bir a?. Kendimiz kontrol edelim de 
KıdıköJ ıu ıirkHinde bet .... hlımet ııörea blr ikramiye •erlliyor. bari, asri mezarlık yapılıncaya 

1 STER J N A N 1 STER 1 N A N M A 1 kadar, ıunun ıuracıtında bir elll 
yıl daha hayattan nalİp alabml 



4 Sayfa SON POSTA 

• 
E EK HA E LERI l 

Ocak 
Maşa ile 
Ders 

C z mahkemelerinden blrlade 
llç kadının blribirlerinl döYmek• 
ten v ı6Ymekten ötllrll daYala• 
rına b kılıyor. ! 

Genç Leman •e Malihat bir 
tarafta; ihtiyar Hacer kadın da 
onl ra kar ı. 

Saf bakıılı. temls yOrekll U. 
tanbulun kıyı bir eemtlnde bil• 
yUmOı bu ihtiyar kadıncatızlas 
ı6zlerl, geylnlşlerl, hareketleri •• 
hattA göı ıUzDılerJ bile dikkati 
ç k n bu iki genç bayanın dövlı· 
meler! pek ıebepılı olamıyacağı 
dhotl lhtiy r kadını dile getlr
m yl faydalı buldumı 

- Ah o~lum, dedi; genç bir 
luzcatızım var. On yedi Ue on 
sekiz aruında. Bin meşakkatle onu 
bu yaşa getirdim. Bu lkl kadın 
da bfıfm komıulnrımııdandır. 
Kızım bu kadınlarla arkndaı 
olmuı. Öne ses çıkarmadım. 
Fakat baktım, kızımın huylan 
değlımoye başhyor. Yine ı s 
çıkarmasam ahlAkı da değişecek. 
Dizimin n tUode masal dinleyer k 
bfiyU}·en kızım ban a&rillk dera• 
lerl vermeğ kalktı. Ben de ken• 
dJaln ocak maıasile ders verdim. 
Sonra bu hanımlara gittim. ken• 
dllerin n zaketl : 

cı Kızım izlerle pek akran 
değil. Hem bizim ailede eski 
terbiye vardır.,, diyecek oldum. 
Senmlıin onu diyeni. Yapmadık· 
ları hak ret, demedikleri söz 
kalmadı. Üstelik ikisi birden bu 
yoıt beni dövmeye kalktılar. 

lıte onun fçln kendJlerinden 
davaci oldum. Onlar da benden 
davacı olmuılar. Gftya kendilerine 
hakaret etmişim. Amma ben, 
kendimi yerden göğe kadar haklı 
buluyorum. 

Mo
dan
yada 

Mudanya Köy 
Bayramna Ait 

Resimler 
Mudany ( Ô

Z61 ) - Helkevl 
her yıl burada 
iki köy bayramı 
yapar, bunun birJ 
ilk, dlğ rl do son 
b bardadır. Bu 
yıl ıon bahar 
bayramı Yalıçift· 
lik köyünde yapıJmııtır. Bu bay• 
ram mudanya Halkerinlo yaptığı 

beşinci k67 bayramıdır. Bayram• 
lara blltnn k6yllller lıtlrak et• 

mektedlr. Son bayrama da ıayııı 
aJb bini ıeçen bir çiftçi kUtlesl 
lttlrak etmtıtlr.Bu bayramda ldSylO 

ile birlikte ıaylaYlar da bulunmuıtur. 
Bayrama HalkeYl bandoıunun 

fıtf klAI • marıı ile baılanmıı, 
muhtelif köylerden gelenler biri· 
blrlerile tanııtırılmıf, yirmi atla 
bir koıu yapılmıı, ayrıca bir de 
•tek yanıı tertip edflmlıtir. 

Bundan ıonra 100 metre yaya 

KöJ 
Bayra-
mı 

Ustte köylUlerln 
bayramına giden 
şehlrlller v 

aaylavl r, ortada 
kGylUler tiyatro 
aeyredlyorlar , 
Zeybekler. it· 
ta: Vah f;lftllk 

bayram yeri 

koıusu yapılmıı, 

milli oyunlar ve 
zeybek oynan· 

mıı, bir konferans 
Yerilmiş, pehlivan gUreılerl icra 
edllmiı. Halkevl temıil kolu da 
Kozan oğlu pfyeılnl oynnmıştır. 
SaylaYlar köylillerlo konuşmuılar 
lıteklerinl dinlemiıler ve bunların 
yerine getirllmeaine çalışacaklarını 
vadetmiılcrdlr. ----·---.-.-r • • www=~•------- c====z==::::z.=-=:==-==-=:.:::ıoocc:=c:-=-=-=-=ı-=:ı-==ı==ıc=-=:=-:-==:ıo==:ıc::=-:=--==-==-==-=-==-:=-ız=:::ı============== 

Adapazarı Panayırı S K ki E k• hi d Adapazarı, (Ôzel) - Adapa• OVJet ODU 81 S IŞe r e 
zarı panayırı açıJmııbr. 23 EyUU 
alqamı sona erecektir. Belediye 
panayıra geleceklerin istirahati 
için tetbirler almıı, her clnı 
Htış için ayri ayn 7erler haıır
lanmııtır. 

Bir Do torun 
G n Ü Pazar 

Notlarından (") 
~~---------------------· Ağız Sulanması 
BusıDn sıolen btr hastam ağzından 

çok fazla fOİen ıulaDmadan YO 

garnınrken lcnrııııındakine sıçrattrfı 

tilkOrllk habbolerindeo ırece JBlh• 
ğınıo kenarına (uykuda iken) akan 
salyadan tikayet ettL 
Muayene ettim. 
Muntazam saatlerde yemek yemiye 
n ıu içmeyi itiyat etmemit 
muayyen bir provam takip etme• 
mit ve çok defa alkol kullaamıı 
olan bu haatamın mlde ifraz rud· 
delerlnd• hamm klorma feılalığa 
Tardı bundan baıka aalya n. ,.ı .. 
burun ka11nmBlan da ıraktile da
ıOrdOğll ıolucanlardan daha bir 
miktarının banaklarnada 7a1adı1Jnı 
lıah ediyordu. 
Geceleri tusuz n çl7 •abak çekfr· 
deRI Ye bal eııme1i ile yapılmıı 

macundan iki tatlı kaııtı yemulnl 
ıre bunn bir ay doYam etmesini 
yemeklere batlamadan eYvel lkl 
bardak ıu lçmoılni, yemekte az: ıu 
kullanmaaını n ekşiyi terlıet~eılnl 

çok yaQlı ve hazmı gtiç yem klor 
yememesini tembih ettim. 
Solucanları bir hafta ıonra dOtOr
düA'llnO "° ıalyamnın çok 111:aldı· 
tını biı.eı bildiriyordu ve memnundu. 

(•) Ü.J notları kt1ı11p ı;Qklııyııua, yabııt 

bir a blimo yaptftırıp lıollokılyoo yapı• 
nı:r.. Sıkıntı &anıanınızda bu notlar bir 
do .tor ıılbl lında<Unııa 1otlfebilir • 

.__ _________________________ ~ 

\Jstte ı &old•, Sovyet mlaaflrler tayrartt fabrikası önUnde, saıdaı 
Şeker tebrik••• önünde, altta ı Solda Eskl,ehlr ,eker fabrikası 

••Oda rapllan hava 9enllklerlnden bir tablo 
E&klıehlr, ( Özel ) -- Ka1ıerf ,-··················-··········"············· ...... _._ .. 

Kombtnaaının açılma tlSreninde Bandırma 
bulunan SqYyet konuldanmıza 
Eıklıehirde parlak bir kartılama 
ve konuklama yapılmııhr. Mi1a· 
firler ıerefine verilen ziyafetten 
ıoqra ıeker fafrlkasını, tayyare 

fabrikasını, ıimendifer fabrlkaıın1, 
siloyu, DeYlet demlryolları tealaa• 

tını ıeıdiler. Şereflerine yapılan 
hava ıenllklerlol aeyreltiler. 

Kendir F brikası 
Taik6prU, ( Özel ) - Kasta· 

moou civarında kendir fabrik sı 
kurmak isteyen Alman mühendla• 
leri burada da inceleme yapmış· 
lardır. Fabrikanın kaaabamııda 

kurulması muhtemeldir. 

Kurtuluş 
Bagraını 

Bandırma ( Özel ) - Kurtuluı 
bayramı bUyUk tezahüratla kutlu· 
lanmışbr. Saat dokuz buçukta 
Cumhuriyet alanı Balıkesir ilbayı 
Salim ve Amiral Şükrü de hazır 
oldukları halde okullular, kıt'alar, 
i yarl r ve halk ile dolu idi. 
Daim1 encümen aza.ından Hemdi. 
öğrctm n okulundan Emin v 
lnhisarlardan Hakkı tarafından 
söylevler verildikten sonra resmi 
ıeçit yapılmıştır. 

Gec ordu evinde ıporcular 
tarafından verilen mUaamerede 
çok zevkli olmuıtur. 

Kırkağaç Kurtu

luş Bayramı Çok 

Parlak Oldu 
Bergama, ( Özel) - Kurtuluı 

bayramı çok bllynk g8sterilerlo 
kutlulanmışhr. Kıkağaç gençler 

blrllğl bandoıu da buraya davet 

edilmlf, 25 kltlden mUrekkop 

bando takımının tezahürata lştl• 

rakf halkı çok soYindirmfıtir. 

Gnndüz yapılan törende ve geçit 

resminden baıka gecede ıenUk 

yapılmıı, Kırkağaç gençler birliği 

bandoıu durmadan gıce 12 ye 
kadar mütemadiyen çalmııbr. 

Gemlikte 

Narlıkögü 
Gemlik (Ôzel) - Narlı k&yU 

80 evli 400 nüfuslu, önll deniz, 
arkaaı koruluk olan çok güzel 
çok ıirin bir klSydUr. 65 metrelik 
bir tUnel a~ılark dağdan köy 
ortaamdakl okulun önüne kadar 
demir borularla çok gllzel bir su 
getirilmiştir. Köyün Gemliğe ka· 
dar çok gllıol bir yolu vardır. 

KöyUn 400 ile 500 lira arasında 
oynayan kllçUctık bir blltçesi 
vardır. Fakat köy ihtiyar Heyeti 
gay t gUzel çalıştığı için bu bUtçe 
ile birçok itler ba9armı1br. Kö)• 
de her yal 4 bin kllo koza, 300 
bin kilo zeytin latihaal edilmek· 
tedlr. 

-............ _ 

Eylal 22 'ı 

Anneler 
Anlaşamazsa 
Evlenmeli Mi ? 

ı 

"İki senedir mahallemizde bulu~J.1 
biı ıençle ıovieiyoruz. Nihayet e•l••'~ 
mlye kıuaı vtrdik, verdik amml!tl 
annelerimiz birlbirlerinl göıemiyeo• 
kadar yekdJğerbı• dütmaııdırlar. İ•• 
kllnını bule ar birlblrlerlnin gö:ıler"' 
oıkar caklar. Ne onun nnn si oğlun\IP. 
benimle nlcınmeııine razıdır, ne !, 
b nim nnn~m. E•1-nb8o onlcınn bt~ 
lttşmalan mnk ddor. ikimiz de anD~ 
mtzden mi vcıgeı•lim, yokia onlll'~ 
barııtmnoaya kadaı b klemeyi ;1 
torolh edılim 1 

Novin ı 

Nazik 11. 
Manhklo hail tmey ko kı;ak.1 

mesele basit. Evlenecek ımnelerl• 
nb değil a, ah:sf nlı:. Mademki 
ılz birlblrlnld sevlyor&unuz. O 
halde evleniniz. Anne! rinfz de bfl 
glln gelir barı ırlar. 

Fakat insanlar tek başlarınp 
yaşayamazlar. Sizler d anneler'(.( 
nlıl bırı:ıkıp evlenir eniz. 0114 

ların rağmın vlenlyorsunuz. bedi 
annelcriniıl gUcendirmlı, hem do 
dav yı blltlln blltUn halledllmoı 
bir safhaya sokmuı olurounuz. 

O halde n yapmalı? 
Bence bir mildd t daha bek'" 

leyin vo mahallclerinlzl deği§tl,. 
m ye çalışın. Evlendlkt n sonra 
do ayrı bir mahnlloy taşının·; 
Annelerinizi mUmkUn olduğu ka" 
dar az kabul edin. lkleinl bll 
arada bulundurmnmıya çalışın. 

* "Nioanlı iken nişanlımdan ıııigara 
lomlyeceğiqe dair aöz almıotım. EY' 
lendlkten sonra eözUnli tutmadı. 
Tekrar ıigtmı icmfye başladı. Fak~ 
ben sigara kokusuna tahammül edr 
mem. Gönlüm bulanır, midem aıttat 
olur. Sigara koktuğu zaman kocamıil 
yanma bile gidemiyorum, ne yııp;:ıyırn?itj 

Necla .J 
Kocanızın sigaradan vazgoV 1 

moalnl iıtemek mademki bir kay 
rla iti değil. Fakat bir zaruret' 
itidir, o halde uırar ediniz. Tik" 
slnmeniıl ona açıkça g8sterlnlı. 
Azacık ıuurlu Ye terbiyeli bff 1 

insanıa, bu tiryakiliğinden var 
geçmiye çahşır. Yalnız siz de şu
nu kabul edin ki, sigara Ulyr 
dından vazgeçmek o kadar batlt 
bir iı deaildfr. 

TEYZE 

Seydişehir Yolunda Bir 
Kamyon Kazası 

Beyşehir, (Özel) - Seydişehir- . 
Konya yolu Uzerindo, posta ~· 
yolcu götUren bir kamyon, direk•, 
ıiyonun killtlenmosi yUzUndell 1 
devrilmiv, fakat yüke v yolcular• 
hiçbir zarar olmamıştır. Y olcu)at, 
arkadan gelen diğer bir kamyonla 
Konyaya gitmişlerdir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ı•ce oöbet,ı ecıaaeler ıuo• 
lardır: 
KGçilkpnzar (H. HulOsi). Al mdat 
(Eıat), Bcyaı:lt (Belkıı), Şehzndebal' 
(Üniversite), Fener (Vltall), Akura)' 
(Ethem Pertev), KaraAOmrOk (Sual) 
Şehreminf (Ahmet Hamdi), Kadı• 
k<iy (AlAeddln ve Rlfot), Sııınatya 
(Erofiloı), Bakırköy {Merkeı:), Be· 
ıiktaı (Nııll), Sarıyer (Asaf), Hali'" 
köy ( Yeni Türkıyo ), Kaa rnp&f8 

(Yen\ Turna), Bilyilknda ( Tanaf ), 
Heyliell (Yuıuf), Üsküdar (Solhniy•) 
Eminönü (Salih Necati) Şl li (Aıırn) 
Beyoğ:u ( Galnta1nrny, Vlnkozhı ) 1 
Galata (Hilal). 
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HARİCİ TELGRAFLAR 
Bir Eser Ki 
Yanlışlar 
Kolleksiyonu 

Geçen yıl, SoYyet Ruıya 

Parlak bir maarifi, mektepler 
için l>fr atıaı 

atlas I bastırmıı. Fakat 

bu atlnata 300 den fazla yaııl•ı 
göze çarptığından dolayı yanlışl'ar 
taıhlh edilmek üzere kitap, mek· 
tepler• da~tılmam11. Aradan 
pçcn zam n zarfında icap eden 
ilaveler yapılmıı ve bu ıene sah~a 
çıkarılmış. Fakat Prııvda aazete• 
ıinln neırJyatına glSre, bilA birçok 
yanlışlar göıe ça.rpmakta lmlf. 
Bu yanlı a.rıo bati caları şunlardır: 

Avrupa haritaıında lıvlçre ile 
l'aveç ve Norveç g'bi lskandinavya 
memlokcUerlnin buhınmamaaı. 

Iaıilicre clvan!lda yeni ~·•l 
birtakım adaların lpret edilmlı 
bulunması. 

V • nihayet, bfttlhı bir Alemi 
bldblrine aeçiren Habe.f mesele• 
•inin de bu atlasta halledilmio 
bulunmasa. Yanl Habetln ltalyaya 
aitmlı gibi glSıferllnait olması. .. 

Yugoslavyada Zegreb ıehrinln 
Miike11t11U1l poUsf, gece vakti 

gtlrüllll yapan Te• 
lJfr CflZtı ya başka ıuretlo 

balkı ra taız edea otomob'll ı • 
mlicadele etmek için yeni bir usul 
kullanmnktadır. Bu giblleria oto· 
mobili erinin tekerleklerindeki 
bava tamnmea boşaltılmakta ve 
kendileri de bunu oracıkta hemen 
tekrar şiılrmeğe icbar edilmek· 
tedi.rler. 

Gla 
M 

Evkat 

GUne:1 
Öflc 
tkl.ıdl 

TAKVİM 
PAZAR Hıııı 
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Rumi lJ.51 
E7lOl t 

Yaklt IH11I VaHt 

Akıa• U -
Tatsa 1 31 
lnaıl& g ~7 

Amerikada: 

Japonlarla Yeni 
Bir Anlaşma 

Vaıingtoo 21 (A.A.)- Japon elrfıl 
Salto, Amerika •• Japonyanıo, aıııtı 

ci.o• Japon paa1tklalarıaın. Fillpla ad.ı.. 
rına ihracını tabdit edeıa bir anlat
ma1a yakıada Yaraca)llanaı 161• 
lemiıtir. 

S"lto, plpıelerln btr mOdclet 
evvel b111laml' oldu~unu. ancak ih· 
ra.catı tahdit edecek olan rakkamların 
teabW itl kaldığuu ilin' etmiıU.. 

Cld 1 Bir llUnekklt 
Vaıington, 21 ( A. A. ) - Ulu1al 

kalkınma )'~netimi eıli dlreldörll 
General John•oa •'Runelt ldareıinin 
do.tane ve ciddi mQnekkldl ııfalile., 
m• l•ket içinde bir konferans: tur• 
oe.i 7.apmak ta1avvuru•da bulundu· 
tunu blldirmiıUr. Ge.D..eral. hu ıı:aman 
Ruznltln taraftarı olduğunu fakat, 
Ruzvelt ldarealnin bOtçeyl denkteıtir· 
melt yo.undakf pyretlerlnin ekim 
kalmuı g ibi fena taraflarının halita 
ötı•Ulmui llaımsr-lditliü ilbe c.t· 
mifw. 

Fransada: 

Gazeteci Jakop 
Pariste 

\ 

Parfı, 21 (A.A) - Berthold Jaco
be, 1anında öul bir komlaer bulun· 
duA-u halde, lıvlçreden. öğled~n evvel 
P arla'• golmiıtir. Gerdifini hiç kimıe 
habu alam&anf • Gazeteci: 1erbeıt 
bırakıldı Q'ı içia, aabrta kendis:nln ne
re7e sltliflnl bilmem•ktedJı. 

Uluelar KurulltU Yıkılma· 
dlfı Taktfrde 

Manilla, 21 ( A.A. ) - Filfpln 
adaları Cumur Başkam Quezon, 
Fillpin adalarının, uluslar kurumu 
yılrılmadıft talrdirde, bu kuruma 
girmesin• mtlaaade edilmesini 
birleşik deYletlerden istemek ta· 
savYUrunda bulunduğunu ıöyle• 

mittir, 

Baun Kongreal 
Varıova. 21 ( A..A.) - Seki· 

:dnci arsıu'u.sal teknik Ye prof11-
ıooel baaın kongresi lşbıl biUr
mlftlı. 

E"-61 
'I•frllca 

No: 98 

ANA.SiNiN •-;;::: & ~ 
~ I 9:.: .!.!~~.!..e -+:/ )ı 

ıwı , 

- MaDaları ayırt edine• zey. 
ldn• vardı. ZeTkle gnldD ı 

- V alla hl gUz•l Hiç aklıma 
gelmediydi. 

Ve hemen koftu. MaTlıln h· 
tOne eğirdi ı 

- Habuiıı varım penbe kız • 
(SeTengfil) oldun. 

Bulduğum tshn herkesin ho· 
ıuna gitti. 

o akıam doktor aelmlttl. 
Söyledik. DlltlndU. Se>ara yliıll 

giUdtı ı 
- BraTo, çok i9%el. iyi bul• 

dunuz. Sıvenglil, SeYengW 1 
Ne gllıel değil mf? 

Herkeı ilk önce tuhaf buluyor. 
Fakat sonra boşuna gidiyOI'. Çok 
bejeniyor. 

Annem de ısrar etti ı 
- Y almz bir isim olu.ı mu. 

insan soyunun, ıopPnuo ve bil· 
yüklerini adını da koyar. Hepi· 
rnlzln adında var.. Benim adım 
AJ ıe Nezahet, senin adan Fatma 

GUlseven. Buna da bari bUyUk 
annenin adını koyalım. 

BüyUk anıaemlo adım uııutauı
tum bile. 

- Neydi blyllk annemin adi? 
- iffet. 
AR Sami bey lakırdıya karııtı: 
- Artılr l>u eıtfct uıulterf 

bıral11nak tlnmdtr. Bir insanm bir 
adı o!ur. Ondan baıka yalnız 
kendi aile, •yad11n taftyabilfr. 
Şimdi <ına madem ki (SeYengUl) 
dedik. Bu adın sonuna eklenecek 
isim yalnız soyadı olabilir. 

Durakladım. 

Bunu dllşltnmemittfm. 
Ali Sami beyin hakkı vardı. 

AH Sami Bey ciddi •• ağırı 
- Bizim soy11dımız Tezcandır. 

TabJI kızımuda bu adı ta§ıyacak. 
Baıı m önüme dUıtu. . 
- Öyle deAil mi? 
AU Sami Beyin yOzllmll ara· 

dıtını hisaediyo.rdum. 
Çocuğun 6rtUlerlal dUzeltmekle 

mııgul görünerek cevap verdim: 
- Ta bil değil ml yaJ 
V • ilAve ettlmı 

- SevenıW Tezcan. 
S.alm tltredL YUsOmllo aleY• 

lendiği.Dl h111ettim. 
Annem IAk11dıya kuııtı: 
- Her ,.,m bap uihk g&-

ı ~ 

Kr.•k.Jl•nn 11az11nacatını •ÖJll· 
yen Bafbakan Çalclarla 

Yunanistanda : 

Cumurigetçiler 
De Kralcılar Da 
Emin 

Atilla, U ( A. A.) - V eabelostan 
ıonra liberal partinin batına ~eçen 
Sofuliı buına verdiği diynlerde ge• 
ney hakkındaki kuarnameye dair 
miltnloalar yOrüterek, bu kararname 
hOidtmlerf ıtin ffıtoraıryon taraflarının 

"b' ç:o defa rey Yermelerine mi.ait" 
olduğunu ıöylemittir. 

lngilterede: 

Mühim Kabine 
Toplantıları 

Londra, 21 ( A. A. ) - Gelecek 
hafla içinde mOhim k abine top1anh' arı 

olacaktır. Kabineo:a Uk toplant ı sı salı 

gllnO ohnuı ihtimali .ardır. Baldvin 
aalı güoü -.e diter Bakaıılar pazartul 
a11oü buraya gelecektir. 

Bulgarlstanda Topçu 
Tallmlerl 

Samakof açıklıklarında yapılan 
topçu, Bojurlttedeki allYarl ve Gorna 
banyada bhlnc:'i n altıncı piyade 
alaylarını• taliaul l'İne Luradaki ya· 
baocı alai•militcrleri de it llrak et• 
mlı~erdir. 

Memel Ve Almanlar 
Berlin, 21 (A.A) - La Correspon· 

dHce O jplomatique-PoUtique yaz ıyor: 
Cenevrenln garip bir çok muamele· 
lerlne nlııılm ı ıtır. Cenevrede bulunan 
devlet adamları, Memel'de keyfi ve 
tethiı r j imlnin muhafa:ıaaına imk&n 
olmadığına Loaarltilin nazarı dikkati· 
nl celbetmeyl ihmal edecek 'H keza 
Lltvanyahların kaadi olarak ibda1 et· 
mit o!dukla.rı tehlikeleri Loza ritiı'in 
dikkat nazarı önün e ııeroı'yec:ek o!ur• 
larsa afır bir ıorav yllklenmlo olurlar. 

Atin• Belediye Baıkanı 
Safyaya Gidiyor 

Sofya, 21 (Özel) - Atina be
lediyesi başkanı Kotslaa, birkaç 
Yunan be:ediyeleri başkanlarlle 

ayın 28 inde Sofyayı ziyaret ede· 
ceğl bura belediyesine roamen 
bildirilmiştir. 

---
Sofalis, cttmhurlyet~ilerin mücade· 

ledea •uıreçmiyeeeklerini aira, 11tu
ıun ylh:de sekseni c:Oınhuriyete ı kı 
bir ıurett.e batlı olduQı.ı içi , 2enoy.:fa met genoya hiyle karışmasının 
ka nacaklarınd n emin bulunc!ukl n- önUnU alacağından cOmhuriyet 
rıoı llnve &tmiıtir. partileri ile bu husuata bir uzl ı· 

Atiaa 21 (Ö.ıel) _ Ba,ba.kan ma yapılmasına )Uzum olmadığını 

Çaldariı dün kralcıl rın merkezini ıöylemiıtir. 

ı~ t etmişUr. Merku drektoru· Kabinede Degişlkllk 
kendisine hitaben verdiği söy· Yapılacakmı' 

l•Yo cevap veren B.aıbakan, Ye Atine 21 (Özel) - General 
ahali partisi üyelerinin Yuna is· Kondilia iyilqerek dün Bakanlığa 
tanda kır.Uığm yeaiden kurulma· gelmiıtlr. HUkilmet taraftarı 
11ına çalıtmak mecbnr;yetindı bu· Vradini gazetesi gelecek hnfta 
lunduklarını aö3 lemlıtir. kabinede değişiklik yapılacağını 

Baıbakan gazete<:ilere hfikfı· ynz.ıyor. 

zUm. Sağ olun, var olun da adı;;= hırç;:;Iığını belli ediyor. 1 
sanm ne ehemmiyeti var. Sıraaı gelmiJken Ali Sami 

AU Sami Bey ıakin ve itaatli: Beyin tekrar ettim ı 
- Evet, evet, dedi. Bunlarm - Elfzaya hildlği gibi hareket 

timdi ııraın det:f. Sen kadından etmHlni ı5yledim. Sat zamanlan 
memnunsun ya. bana retirl} or, baıka zaman yfi. 

Doktor çocuia bakmak f çln ıOnO blle gfirmftyorum. Banyo-
lyf bir kadın bulmuştu. ZOrihll larına, tcmiıHğlne, uylmıuna hep 
olan bu Alman lııadını çocuğa o bakıyor. 
bakmaınıı her halde annemden AH Sami Bey d• benim gibi 
ve benden iyi biliycrdu. dlıDnilyordtr. 

- Çok memnunum. Dedim. Herhalde onların yetiıtlrdiğl 
Zaten }>unları çocuğa bakmak inanlar daha beıkadır. BDyDk· 
için yetittiriyorlarmıı. terimiz gibi ktlçülderimlı de daha 

Annem yftı.finll buruıturdu : bir zamaa onlara benzemeye ~a· 
Benim pek aözUm tutmadı lıtacafu. 

ya ne İie A.nneruin Alman ka· Bea o fikirdeyim ki bizim 
dınını niçin beğenmedi~lni ben çocuk bakımı hakkında fenni bll-
blliyordum. glmiz yok. Hep görenek. Zıbın 

Onun kendin• &tire çocuk kundak, aöbok baiları, kat kat 
bakımı uıulJerl vardı. Elha her fanila gömlekler, zıbınlar, hırka· 
aUn çocuğu buı albi suda banyo lar, kuıaklar, şallar ve nal gibi 
ettiriyordu. Annemin aklının naı:arhklar. Ve bütün bunların 
ermedijl de bu. içinde kuru, aska, bacaklan çar· 

- Çocuğu donduracak. Sudan pık, koca kafalı bir takım 8'arip 
çıktığı uman titriylp <!uruyor mah)(iklar •• 
yavrucak( Buraya ilk geldiğim zaman 

Diyor. umumt bahçelerde gördllğüm çoa 
Ona kalaa kadının elini sllr- cuklara bakar, dUıünOrdüm. 

dllrmiyecek, fakat daha Uk ıno· Bu dUıUnce!vlm arumda ha· 
den kestirip attım: yalime giren altlf bqlı bir yavru· 

- Anne sen bir ı•ye karııma aun arabaaını da ben gezdirdim. 
o blldlğl sılbl yapsın. Ha}'&limdeki bebek bugün 

Önce cam ııkı!ır albl oldu. benim malım olarak yanımda 
Sonra yavat J&vaş yumuıadı. bulunuyor. Onu istediilm gibi 
Fakat yln• farıat buldukça eıkl büyüteceğim. Y •tJıtJrecetim. BU. 

&ayfa 5 

IBIU viGfô~ 
Güzellik Ve Gü
zelliği Korumak 
Yolunda I 

Orta çat Anupuı bir gençlik 
çeomeıi • Jontaio de jounnce bulun· 
dutuna inanırdı. Bı.ı ç tme, dillerde 
c:!önen n kitaplarda yer ıılao r:•ayete 
eöre yer cennetinden çıkar, elmas Ye 
nlt n lur.ntılarile Rüı!U bir toprağı 
sulaya aulaya alup gidermio. Onun 
auyundaa içenler lSlmez.eotikleri gı bl 
kocamıı is eler hemen gençleo'r\ermiş. 

Daha eaki çağ arda da Mora te· 
hir!erinden Anapoli yakınlarıodn Cn· 
la tuı ndlı bir çeıme bulunduauna ve 
Juplter'in ıeYaili ıi J unonun • lf ıkına 
sı-enç n güzel i Örünmok için- her 
sabah orada yıknndığına inanılırdı. 
GLiya Ji!pit •r, Junnta adını taııyan 
ukl ıözdelerlnden blrml ç.eımeye 
ç yirmiı ve perUlkteo pıoarhta if8• 
çen bu kadınıo iÖJ.lerinden flkan ıu, 
ihtiyarları a-enç yapaa, ıOzcllf~I sol· 
maılnıtıran bir hus almıı t. 

Şarkın Abıhayatı gibi bu çeıme)eı 
de 6 .mez bir ıençlik özleminin insan 
muhayy leıdnde yarattıtı bir kuruntu• 
dur, gerçeğe detil, yıılooa inanmak 
ihtiyacı da Adem evlidın ın ruhunda 
kökteıtitinden uzun zamnolnr bu 
masallara değer Yerilı:niftİr. 

Gnzctelerde okuduğumuza glSre 
lngiltnede bir kasaba beledlyul hal· 
kııı ve hele kadınları• i'ençlitı, gQ
zelllA-e karıı duydukları ezeli HVfİye 
b ğlılıQ'ı okıamak fçla tedbirler al· 
mııtır. Bu kaıab nın adı Ramsaatedir. 
Taymla nehri kenar~dadır, tifab ıula
rile töhret almışbr. lıte bu kuabanıo 
prbaylık iıyarları dUtDnmGtler, halka 
bot ıörllnmek için çareler nraaııılar 
n o nrc:da plıikolojlk bir mlUlbazn 
ile havaga:ıı direklerine, lılek cadde
lerin uygu• yerlarJne aynalar aıtırmayı 
onaylamıılardır. Şimdi Ramıgate ıeh
rinde erkekler Qstlerlnl baılarını ıık sık 
kontrol edebilmekte, kadınlar da adım 
baoına bir ayna önOnde durarak 
pudralamu, rujlarını tazelemekte bu· 
luauyorlor. 

Eakl çağlarda ıolmaa bir güzellik 
özlemini oktamak için masallar uy· 
dururlardı. Bugün o özlemi yelpue• 
lemek uA-runda ıarbaylıkl r ıokaklıırn 
ayna aıtırıyorlar, yarın c ayıaalarıo 
1anıaa kreml.r, rujlar, pudralar rimel· 
ler de koyacaklardır. ÇOnkCl allı.el 
o mnk kndar gilzd a6rünmek t• in· 
1anların içlerinden bir Ulrlil atama• 
dıkları bir ihtiyaçtır. O ihtiyacı ok-
1 yanlar, mutlaka aevgl ve saygı 
lıa:ıaaırlar. 

Bir giln; u.zak ta al1a b1r gün 
latanbu!un da ıokaklarında blSyle 
aynalar asıld ıRını glSrDrsek yadırgama
malıyız n bu itin Taymiı nehri kıyı• 
larında çoktan yapıldı4ını hatırlama• 
\ıyıa 1 il. T. Tan 

yUdtlttı zaman tallliı aD.rekli dal· 
golnr!le boğuşmak ona da mu• 
kadderse annesi gibi 11rıılma1ın. 
Daha yirmi yaşında hayahnm 
gençUL. yapraiuıt çevirip kapat• 
masuı. .. 

Ali Sami Bey bir gecelik lıtl• 
rahattan ıonra tekrar bizi yalnız 
bırakarak gitti. 

itler. Hep itler. 
Açık ve uıak denizlerde aef er 

yapan yllk gemileriain kaptanları 
ıibl ewlne ayda, bir buçuk ayda 
bir uğrayan kocam bilmem ki 
paraya oe zaman doyacak. 

Yaptığı ıon it bQtllD hayatı• 
mızı temin edecektl Daha bunun 
paraaını •lin• almadan batka bir 
İf daha çıkh. 

Bu ıefer Jiderkenı 
- Döntışto bent yarım mil· 

yoner olarak karıdayabllecekıtn. 
Bu ( SeYeoglll ) lln u~urudurl 

Dedi. 
Talisiz yavrucak! 
Kimbllir, belki de o anası 

gibi olmaz. Dllnyaya gelirken 
mil) onlann anahtannı beraber 
icıtiren kıZlm belki de para kuv• 
vetinin gönül ıevgislndcn üstün 
olduğunu anlamıştır. Eier öyle 
olursa (mes'ut) tur. .. 

Ona yalnız bir mektubun ıo· 
nunda bu haberi vermiştim. 

( Aıkası var) 



SON POSTA ( ! q (r Eylül 22 
-==--"=============================·======:a::;:===-•··---~=z:::ıı-~,;;,.=~==--

[_s_ty_a_se_t_Aı_e_m--...1 J 
~ransa, 

Uluslar Kurumu
nun Bütçesini 
Budamak lsteyor 

Avrupa su1hilnlln korunmaaı etra
fında mühim konuımalara aahne 
tetkll eden Uluıılnr Ku rumu, yeni Lir 
inldıara uğramolc üzere bu lunuyor. 
Bu ciiml mi mücerret' olarak ele ai p 
Habeş - lta'yan anlnımnzlığ nın mutlak 
aurctte bir harbe dayanac 0 ğı hakkında 

geniş malumat uhibi olduğumu sakın 
•anmayın. Ul:ıı!ar Kurumunun inkiıarı 
ıe bebi, Lir baıka yüzdendir. 

U1u11lnr Kurumunun, bütün milletler 
tarafından temin olunmakta buluan bir 
bOtçeıi vardır. Framıa hükumeti, bat 
murahhası bıvııl vae au;Je kuruma 
mUracaat ederek, kurum bOtçealnin 
yllzde on niıb etinde indirilmHlni 
iıtemittir. Malum oldutu Ozere 
Franaa, bir müddet evvel, umumi 
blltçuinde bOyQk bir taaarruf yap• 
mıf, harp malOIJerioin iıtihkaklarına 
dahi el atmaktan çekinmeyen bir 
tiddetle, umumi bOtçeden tamam 
140 mllyon lnıillz liraaı teoklla 
etmlttir. Franıız murahhası, itte bu 
ınlHle dayanarnk, Ulualar kuru• 
mu blltçeıinin de, ayni ıuretle ta-
1arrufa t&bi tutulabllecefiol ileri 
ıürmlltLllr. Bittabi bu taıarruf, aza 
bulunan bOUln mllletlerin, bluelerlne 
dDten aidatlarından, yüzde onar kH• 
mek ıuretlle tahakkuk ettirilecektir. 

Frarısanın bu teklifine baılıca iti
raz, lııYlçre delegesinden ge}mittir. 
Bu zatın fikrine göre, uluslar kuru· 
munun bütçesini azaltmak, onun ar• 
aıuluıal vazifcııinf tahdit Ye kıımeo 
felce uğratmak demektir. 

Bu zat, böyle toplu bir tasarrufun 
yapılmuında itte bu Hbepten mah• 
ıur olabilıcıQ'ini ileri ıOrmDftDr. Bu
nun Qzerlne M. Laval ıu fikri iltrl 
atmııtırı 

Kanaatime göre, uluılar kurumu-
nun kullandıt1 maJzeme, çalııtırdıtı 
lnaaD kadroıunda pek çok ta1Brruf 
yapılablleceA'I gibi bugün, cemiyetin 
kend\ıi için yaptırmakta olduğu bina• 
nın ölçtısD de biraz:, kılB tutulabillrdl. 
Kaldı ki yine oemtyet namına 11k 11k 
tertlp edilen aeyahatler de, ehemmi 
mUhimme takdim edilmek ıuretlle 
geoit mlkyuta tasarrufa imkAn bıra· 
kablllr. .. 

Franıaaın Uluılar Kurumuna yap
bAı bu teklif .,.. bilha11a maaral me-
1elesindekf acı tenkitleri, Cenevrede 
çok derin bir teair bırakmııtır. 

Süreyya 

Çerez Kablllnden 

Dört ... Altı ... 

Padiıah Beıinol Mehmet ( Re,a&) 
ın çok garip tabiatlerl nrdı. Aynı 
kimaeye, aynı ıuıli birkaç dtfa 
ıorduğıı olurdu. 
Bir kere de, ŞO.riyı Devlet &1°HJD• 

dan Reşat Fuat Bey merhuma 
ıormu9tu; 

- Kaç çocuğunuz nr 7 
- Dört. 
Aradan iki gUn geçtikten ıonra 
Reıat Fuat Beyi bir daha gören 
llünkir, yine aynı ıuall ttkrarladıı 
- Ka9 oocufunuı: nr 1 
- Dört, efendim l 
Blı haf ta ıonra, yine karıılaıtılar. 
Ve Mehmet yine aynı ıuall tnclh 
edinot, bu 11fer, Reıat Btyı 
- Altı! Cnabmı verdi. 
HllnkAr durakladı Yeı 
- Daha bir hafta, on rlln nvel, 
dört demiştiniz galiba ?. 
Deyince, Reeat Fuat Beyı 
- Ne bileyim, Efendimiz? dedi· , 
tekrar ıormanızdan, dört adedinden 
teşe'tım buyuruluyor gibi geldi de, 
bu <lefa onun içfn altı diyiverdlm !. 

Tıflı 

Kral Alekaandr'ın Katilleri 
.. Cenere, 21 ( A.A ) - Kral 
Aleksandr'ın katilleri hakkında 
llkteırJn ayı içinde karar verile· 
cektir. 

Kalpazanlar 
Varşova, 22 - Romanya, 

Polonya ve , Çekoslovakya para· 
larmı tak;it eden bir çete yaka• 
la.unu.tır. 

SON DAKİKA... , 
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1 ya Beşler Komites·n ·n 
edd tti! a iDi 

( Baıtarafı 1 inci yüzde ) 
olan ilk tealre göre ltalyan • Ha
beş davaaının kotarılmaaı husu• 
sunda kapılar tamamile kapanmıı 
olmayıp, doirudan doğruya 

müzakerelerle bu işi tesviye ede· 
bilmek imkAnı el'an meTcuttur. 

Sukutu Hayal 

Cenevre, 21 ( A.A ) - ltalyan 
hUkl\metinin kararı burada bUyUk 
bir umusayı ( aukutu bayall ) mu· 
cip olmuştur. 

Uluslar Sosyetesi kon1eylnln 
müna1ip anrece&l her tUrltı çare 
ve tedbirler• baıvurarak and· 
lıımıya dHtek olmak arzusu 
umumtdlr. 

Akdenlzde lhtlllf 
Roma, 21 (A.A) - ltalya • 

Habeı anlaımazlığı İtalyan gaze· 
telerlnde gitgide ltalya ile lngil· 
tere arasında Akdenizde bir 
fhtU&f mahiyetini almııtar. Genoy 
ve aazeteler, lngllterenin sevkUl· 
ceyş noktalarına büyük kunetler 
tahılt etmulnden dolayı fevka· 
JAde heyecan içindedir. Yetkili 
siyaaal çevenlerd• Baron Aloidnln 
ilk fıraatta ve meaelA kon.eyin 
önUmUzdekJ toplantı devresinden 
iıtlf.ade ederek lngllterenln Ak· 
denizde bUyUk kuvvetler tahılt 

etmeal keyfiyetine uluılar ıoaye· 
lesinin nazarı dikkatini celbede
ce~l tahmin olunmaktadır. 

ltelyenler, lnglllz Gazetelerlft• 
den 'lklyetçl 

Roma, 21 ( A. A. ) - Akıam 
ga:ıetelerl, lngillz matbuatının 

mUtecavizane liaanını protesto 
etmekte ve lngflfz aazetelerlnin 
açıktan açı~a birtakım tehditler 
1&vurmakta olduğunu yazmakta· 
dırlar. 

Glornale d'itallaya göre bu 
tehditler lngillz filosunun Akde
nlzdeki tahantıdU ile doğrudan 
doğruya alAkadardır. 

Mu•ollnl, Yeni Bir MUzekere 
Kapısı Açıyor 

Londra, 21 ( A. A.) - Bu 
sabahki Inailiz gazeteleri Italyan • 
Habeı anlaıma:dığı ile ilgili ola· 
rak Cenevrede yapılmakta olan 
diplamatJk konuımalara bUyUk 
6aem vermektedirler. 

BUyUk gazeteler, durumun ge· 
Hılminln tim dilik bir nikbl oliğe 
lmkin vermedij'ini bildirmekle 
beraber uluslar sosyetesi ıtatUle
rlnln korunma11 hakkında yeniden 
bir lnglllz • Fran11z ltbirllğl kuran 
dUnkU Lava· Eden konuımalarının 
6nemlnl belirtmektedirler. 

Nlyllz Kronikl gazetesi, B. Mu
sollnlnln B. Eden ve B. Laval'ı 
Strezada toplamak huıusundaki 
dUtUncealnl tına ederek diyor ki: 

"Fransız va lngiliz mUnıeull· 
lerinin Strezaya, tam yetke ile 
altmeleri mevzuubaha olamaz. 
Bunlar oraya, ancak uJuılar ıos
yetesinin elçiı~ ııfatile gidebile
ceklerdlr.,. 

lnölltere Fran•a ile Anıa,b 
Londra, 21 ( A.A.) - Mor• 

nlng Post gazeteal yazıyor: Orta 
Avrupada bir taarruz vukuu ha
linde lngilterenkı alacağı durum 
hakkında Franaız Dıı işleri Ba· 
kanlığı tarafından vukubulan ıon 
istif sar hususunda bUyilk Britanya 
ve Fransız hlikumetleri arRsında 
tam bir an'aşma husule gelmiştir. 

Bu anlaşmadan sonra, lngilte· 

Fransız Harp Gemileri, lııgiliz 
Gemilerinin Yerlerini Alıyor 

Malta, Yeni Kuvvetlerle 
Takviye Ediliyor 

Londra, 21 ( A. A. ) - Deyll 
Heraldın Cenevreden aldığı kay• 
dfyJe neşrettiği bir habere gnre 
lngillz ve Franaız donanmalarının 
it beraberliği sağlanmak Ozere• 
dfr. Hatta, ılmdlden, Fransız ge
mileri, Akdenizde hareket eden 
Ingiliz aemllerlnio yerlerini almak· 
ta oldukları a3ylenmektedlr. 

Londra, 21 ( A. A. ) - Bura· 
da iıaret olunduğuna göre, lnglllı 
donanmasının hareketleri tama• 
mlyle tedafüi maksatlara bağlı 
olup zecri tedbirlerle kat'iyen il· 
aili değildir. 

CebelUttartkın Methallne Al 
Gerildi 

CebelUttarık, 21 ( A. A. ) -
Exeter kruvaz6rU, lngiltereden 
buraya gelmlıtlr. 

CebelUttarık Jlmanının açık 
bulunan tek methali timdi bir 
ağ ile kapatılmıştır. 

Maltada Tahkimat 
Ceboltıttarık, 21 ( A. A. ) 

Bu aabah Sutampton'dao gelen 
Lankaıayr nakliye gemisi 160 
topçu ve fstlhkam aakerf aldıktan 
ıonra Malta ya hareket etmlıtır. 

Mnltada, bava hücumu halfn· 
de talimatı ihtiva eden risaleler 
dağıtılacaktır. 

ltalyanlarmn Amerlkaya Harp 
Slparı,ıerl 

NeYyork, 21 ( Özel) - Italya, 
Amerikada obua, mltralyoz, tüfek 
ve rovelver imaline mahıus ma· 
kine yapan beı bllyUk fabrikaya 
o kadar ehemmiyetli ıipariıler 
vermittir. 

Habeş Ordusunda 
Adisababa, 21 ( A. A.) - HU· 

kümet merkezinin batı tarafında 
bulunan Şellya'dan on beş binden 
fa:da aaker gelmiıtlr. iki yUz tano 

renin, Avrupanın bu kıamı için 1 
inanca vermeıinin artık mevzuubahı 
olmadığına inanılabilir. 

lnglllzler dUn akıain bUyUk 
bir memnuniyet gösteriyorlardı. 

Çünkü, Lavalln, lngiltere derece• 
&inde ileri gitmiyeceğlne dair Ro· 
maya inanca vermek iıtemediğl 
söyleniyordu. Bu haberi, kaydı 
ihtiyatla veriyoruz, fakat bunun 
esaalı olduğunu zannedecek se· 
beplerlmiz vardır.,, 

lngiltere ile Fransanın 
Anlaştığ Teyüt Ediyor 

Lonra, 21 ( A. A.) - Rcami 
çeveıtler, Francıız ve lngiliz mu
rahhaalar heyeti arasında tam 
anlaşma mevcut olduğu hakkın
dald Cenevre haberlerini teyit 
ediyorlar. Keza, Fransanm Ro
maya yaptığı yeni bir davet hak
kında lngiliz murnhhnslr heyeti· 
ne malumat verildiği de teyit edil
mektedir. Bu sabah burada B. 
Musolinlnln bu daveti dinJiyeceği 

ümit ediliyordu. Buna binaen Ro· 
manın beşlor önergelerini redet· 

yepyeni kamyondan mürekkep bir 
kafile bUtUo aokakları dolaımıı· 
tır. Bu kamyonların yarısı ordu
ya, yarııı da kızı haça aittir. Kam• 
yonların 6nUnde, önemli ıuvan 
kuvvetleri vardı. 

Habeşlatanda Harp Hazarldden 
Adiaababa, 21 ( Özel ) - Ha· 

bet hUkl\meti, harp çıktığı tak· 
dlrde Adisababa ile Clbutl ara
ıındakl demiryolunun müdafaası· 
nı temin edecek her tUrlli tedbir
leri almaktadır. 

Hattın ıevkUlclyt noktal na· 
ıarından mühim olan yerlerine 
mftrolyozlarla mücehhez yirmi bin 
kiti tevzi edilecektir. 

Hebeş imparatorunun 
KarargAhı 

Adi1ababa, 21 ( A. A, ) - Ha· 

bet imparatoru, harp baıladıiı 
takdirde Adisababayı terkedip 
150 mil daha ıimalde De11ye 
kasabasına çekilmek Uzere hazır· 
)anmaktadır. BUtUn ıaray levazı· 

mını, imparatorun ve alleainln 
tahai ıervetJnf, eUBllDI ve hatta 
tahtını taıımak Ozere bet bin ka· 
tır hazır bulundurulmaktadır. 

Habe,l•tan'dan Haber Almak 
için Teşklllt Yapılıyor 

Vaıington, 21 ( A.A )- Deniz 
Bakanlığı, harp vukuunda blrletlk 
devletlerle telsiz telgraf muvasa• 
!asını devam ettirmek Uzere Adis 
Ababaya dört eksper telsizci 
göndermittlr. 

Habeşte, Ya§murların Ay 
Sonunda Dinmesi bekleniyor 

Adiaababa, 21 (Özel) - Yağ· 
morların 27 eylüle doğru dinece
ği söylenmekte iae de yolların an· 
cak teşrinievvelln bidayetlerinde 
geçilebilecek bir hale geleceği 
tahmin edilmektedir. 

mesl yalnız inkisarı hayal değil 
aym zamanda dorin bir betblnlik 
doğurmuıtur. 

lnglllzler ltalyadan Alacaklarını 
istiyorlar 

Londra, 21 ( A. A.) - Deyli 
Herald gazetesine göre, lngllf z 
tecim odaları, ltalyanın dıt tecim 
borçlarını ödemesi için yeniden 
tazyik yapılmasını deniz aıırı 

tecim ofisinden iırarla istemek
tedirler. 

ltal}·anm, yalnız yiin iti yapan 
lngiliz tecim evlerine olun borcu 
250 bJn Jngiliz, kömUr tecimi 
ilgili borcu ise bu miktardan çok 
daha fazladır. lnglltereden Italya· 
ya yapılan kömür çıktı, geçen 
yılın ayni ayına nlsbetle 85 bin 
ton azalmıştır. 

Ekonomik Durum 

Londra, 21 ( A. A. ) - Nev· 
yorktan bildiriliyor: Durumun 
nezaketine binaen altın sevkiyah 
aigorta fiatı, yüzde dörtten yüzde 
yediye çıkaralmııtır. 

Amerikanın Endişesi 

Nevyork, 21 (A. A.) - Habeş 

Atatürk 
An karada 
Refakatlerinde 
Başbakan Da 

Gitti 
Cumur Başkanı Atatürk, re• 

fakatlerinde Başbakan General 
ismet lnönü ve şehrimizde bulu· 
nan bakanlar olduğu halde, dUn 
akşam 8, 15 te hususi trenle 
Anksraya hareket buyurmuşlardır. 

Cumhur Baıkanı Sovyet 
Elçisini Kabul Ettiler 

Istanbul, 21 (A. A.) - Cmur 
Haıkanı Atatürk, bugün aaat 
18 de, Ekonomi Bakanı Celil 
Bayar hazır olduğu halde, Sovyet 
büyük elçiai Karahan ile birlikte 
aelen Sovyet ağır sanayi komiser 
muavini Piyetekof'u kabul etmlf 
ve iki Hat yanlarında alıkoymuı·' 
lardır. 

Ali Çetinkaya lstan bul da' 
Ankara, 21 - Bayındırlık Ba• 

kanı Ali Çetinkaya lstanbula 
hareket etti. 

Marsilya Faciasının 
Muhakemesine· 
Başlanıyor 

Parlı, 22 (A. A.) - Yargu• 
tay (temyiz mahkemesi) Yugor 
lavya Kıralı Alekaandrm ölllmll .. 
ne karıımış oldukları suçu ile 
cinayet hakyerine gönderilen 
llç Hırvat zorbasının, bu karar~ 
karıı verdikleri lıtldayf reddet• 
mittir. "' 

30 Kişi 
Yaralandı 

Parls, 22 (A. A.) - Bir eşya 
treni Meyerea' de bir lokomotif le 
çarpıımıt ve 12 ıl ağır olmak 
Uzere 30 kişi yaralanmııtır. / 

Bolu Ormanlarındaki 
Yangın Söndürüldü 
Bolu, 21 ( A. A ) - Bolunun 

Seben Köroğlu ve Aladağdaki 
orman yangınları köylUlerin göı• 
terdlkleri fazla aayret •• ilgi v• 
orman ldareainln önemli olarak 
aldığı tedbirlerle tamamen ıön• 
dlirülmUttUr. Zarar ve ziyan yan· 
gm yerindeki fen lşyarlarmca 
tcsbit edilmektedir. 

Cümhuriyet Bugdayı Zer• 
iyatına Başlanıyor 

Ankara, 21 (Özel) -
CUmhurJyet buğdayı ismi ve· 
rllen ideal bu~day tipi Adapa:ıar 
çevresinden baıhyarak Adana 
mmtakaaına doğru yayılacaktır. 
Bu yıl köylüye daiıtılan 40 bin 
kilo hazırlanan bir program mu• 
cibinco beş yıllık bir ( tekılr pli· 
nı ) nı bağlı tutulacak ve bu ku• 
rak mıntaka için yalnız bu buj• 
dayı kullanacaktır. 

·-·· ' • 1 ....... 1 1 ...... -.ı.:. • • • • ' • ' ......... 
meaolesi ve bunun muhtemel 
akisleri, bu hafta Amerikanın 
ekonomik durumu üzerinde kuv'" 
vetll bir teıir yapmııtır. Ekıperler 
bir harbin, Amerikanın durumuna 
zarar vermiyeceğini temin elmekl• 
beraber, Borsa Hatlarında düşUk
IUğe doğru açık bir egginllk 
görülmllıtür. 

Harp Korkusu 
Berlln, 21 ( A. A ) - Deniı 

nakliyat milesaeseleri, Akdenizfn 
bazı bölgeleri için ıavaf tehlikesi 
mes'uliyetini geri almaktadırlar. 
Bu tehlike için yeni ıigorta 
primleri teabit için konuşmalar 
oluyor. Mes'uliyetten vazgeçm• 
mühleti 7 günden iki gUne indi .. 
rilmiştir. 

Uluslar Kurulu Umumi Celsesi 
Toplanıyor 

Cenevre, 21 ( A. A ) - Asamb 
le bürosu, umumi cel&e\'i salı gU .. 
nü olarak tesbit t:tmlştir. Asamb'" 
le devresinin ne zaman kapana• 
cağmı tayin imkannıdır. 
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Balkan Oyunları 
• 

Acıldı .. 

-
B•lkanh atletler, 6nd• bayr"klar1, sahaya çıktıktan sonra 

Bizim Atletler Derece Alamadılar 
---~~~~~~~~~~ 

Dünkü Müsabakalardan Bir-
çoğunu Yunan Ve Yugoslav 

Atletleri Kazandılar 
lıtanbul dünden itibaren çok 

zengin bir ıpor tezahürü daha 
kazanmış oldu. Anıulu1al bir 
hAdiıe teşkil eden balkan oyun• 
lannm altıncısına dün BA"leden 
ıonra KadıköyUnde Fenerbahç• 
ıtadında baılanıldı. 

Balkan milletleri araaıoda ıpor 
birlik Ye beraberlitlol canlandıran 
balkan mUıabakaları, aynı ıaman• 
da balkanhları birlblrlerlne daha 
ıamimt ve dostça llkllerle de 
baalamaktadır. Bu ıebeple balkan 
mUsebakalarana yalnız lıtanbut• 
)ular değil, yurdun diğer kötele· . 
rlnden gelen vatandaılar da derin 
bir ilki göıtermitler, Kadıköy 
stadını doldurmutlardır. Filhakika 
Fenerbahçe alanı duo, buaDne 
kadar görUlmemlı bir seyirci 
kalabalığı ile hıncahınç dolmuıtu. 
Seyircller arasında lnhtaarlar ba• 
kanı Rana Tarhan, ora-eneral 
Fahreddin, Yali ve belediye relıl 
Üslllndağ, balkan dnletlerl elçi· 
lerl ve elçllilder erkloı, doıt •• 
miaaffr Yunan filosu kumandanı 
Ye zabitleri de Yardı. 

Atletler Sahada 
Saat lam 2,45... önde hakem 

heyeti, arkaımda Araavut, Bul· 
gar, Romen• Yuaoslav ve Yunan 
atletleri, daha sonrada Ttırk atlet· 
Jeri sahaya çıktılar, aahanın or-
taaında trlbUnlere doaru yol al· 
dalar, her milletten bir atletin 
taııdığı Balkan olimpiyadı bayra· 
tını meraalm direğinin önllne ge· 
tirdiler, Bu aralık bando Balkan 
martım çalmıya baıladı ve bay• 
rak törenle direje çekildL 

Meydan Sizin 1 
Şimdi ıaat tam 15 .•. Bu ıırada 

aUmrUk ve lnhiaarlar Bakanı Rlnl 
Tarhan ayaaa kalktı ve alr bir 
Hale ıu kıaa cümleyi haylordu 

.. _ Altıncı Balkan oyunlarını 
açtım. Atletler.. Meydan ıbla.,, 

Bundan sonra Türkiye ati ... 
tizm federasyonu Baıkanı muhar
rir Burhan Felek bir ıöyleY 
Yererek Balkan oyunlarının öne· 
mini, amacını ve UlkllıünU anlattı. 
Bu alSylev b:tlnce, daha birkaç 
jDD evvel vefat aden Bulgar Fe· 
deraayonu başkanı lvanof'un 
hatıraıını tiziz için bir dakika 
ıUkllt edildi. 

Bundan sonra bando bir Jil· 
rOyUı marşı çaldı ve atletler a-•· 
çit reımi yürüyllşile sahadan ay· 
rıldıla r. 

Maraton Ko,ular1 
Balkanlı atletler sabadan çe

kildikten sonra, geçende Atinada 
yapılmış olan Maraton koşuıunun 
neticeleri okundu. Bu neticeler de 
16yledfr: 

BirLci 3 saat 7 dakika ile 

DUn birinci Gelenler ı 
Sara ile ı Cirit (Karaka•) 100 
metre (Yunan) 800 metre 
(Yunan) 500 metre(Yugoslav) 

Romanya, ikinci yine Romanya, 
Eçllnctl Yugos!aYya, dördüncü 
Bulgaristan, beşinci de Yunanis· 
tan. Bu neticeye göre muzika 

Romen uluul lmarıını çaldı •• 
bundan ıonra program mucibince 
ilk aUnUn mO'-abakalarına batla· 
naldı. 

İlk MUaabakalar 
100 metre Hçme birinci aerl ı 
1 - Sahaların ( Yunın) 10 

8/10 
2 - Bauer (YugoılaY) IO 9/10 
3 Semih (Türk) 11 

100 metre aeçlme ikinci Hri ı 
1 - Kanoçlç ( Romen ) J O 

6/10 
2- Franaudlı (Yunan) 10 8/10 
3 - Raif (Türk) 10 9/10 
YUs metrenin seçmeleri yapı• 

lırken yDkaek atlama Ye Yunan 
uıulO dlık atılıyordu ı 

Yunan uıulU dlık : 
1 - Slloı (Yunan) 41 ,89 rınl 

balkan rekoru 
2 - Noronçlç ( YugoıJay ) 

39,79 
3 - Kleut (YuaoılaY) 39,41 
4 - Veysi (TUrk) 39, 1 O (Ye• 

nl Türkiye rekoru) 
5 - Flkiatiı (Yunan) 37, 70 
6 - Havalet (Romen) 36,60 
Yunan uıulO diskin netlcılerl 

halka ilin edildi ve milli Yunan 
marıı çalandı. Meraalm diretin• 
de Yunan Ye Yugoslavya bay• 
rakları a1ıldı. 

800 Metre 
Bu mUaabakalardan ıonra 800 

metre koıuya geçildi ve ıu neti· 
celer alındı: 

1 - Y argakapuloı (Yuaın) 1 
dakika 58 8/10 (yeni Balkan r .. 
korları ). 

2 - Nlkkozl (Yuaoılav) 2 
dakika. 

3 - Lapuıan (Romen) 2 da· 
klka 2 2/10 . 

4 - Koraek (YuıoılaY) 
5 - Galip (TUrk) 
6 - Monca ( Romen ). 
Sonra 800 metrenin neticeleri 

halka ilin edilerek Yunan, Yu· 
ıoılav, Romen bayrakları birln· 
ellik, ikincilik ve UçUncOIUk dl· 
reklerf ne çekildi. 

5000Matre 
Bundan ıonra da 5000 metre 

mllıabakalarına baılanarak ıu 
neticeier alındı: 

ı - Brllkan (Yuaoılav) 16 
dakika. 

2 - Dinukrlıtlye (Romen) 16 
90 4/10. 

3 - Vutls (Yunan) 16 18 
4/10. 

4 - Vortzahiı ( Yunan ) 
5 Konalcr (Yugoslav) 
6 - Komoneıku (Romen) 

Bunda birinclJJti Yuıos)ayya 
a]mıı oluyordu ve Yugoslav milll 
martı çalınarak Yugoslav, Romen, 
Yunan bayrakları direklere çe
kildi. 

100 Metre Flnal 
Duo l 00 metrenin final ko

ıulan çok heyecanlı oldu. BUtUn 
atletler çok ılnirll olduğundan 6 
kere hareket hataıı oldu Ye şu 
neticeler alındı : 

l - Frangudis ( Yunan ) 10 
61 l O ( yeni Balkan rekoru ) 

2 - Kovaç (Romen) 10 8/10 
3 - Raif (Türk) 10 9/10 
4 - Baner (YugoılaY) 10 
5 - Sahalarlm (Yunan) 
6 - Semih (Türk) 
Sonra bu neticeler halka bil· 

dirildi ve Yunan milll marıı ça· 
lındı. Yunan, Romen, TOrk bay• 
rakları da direklere çekildi. 

bayrak 
4X400 bayrak yarııı: 
Buna Yunan, Romen, Yugoı· 

)ay, Arnavut ve Tllrk takımları 

lıtirak etti. Ne~lceler ıudur: 
1 - Yunan 3 dakika 28 4/10 
2 - Yugoılavya 3 dakika 29 

2/10. 
3 - Romanya 3 dakika 32 

l/10. 
4 - Türkiye. : 
5 - Arnavutluk: 

Cirit 
Cirit atma mUaabakasına baş· 

landı ve bizim atlerden Karakaş 
59 metre 25 ile birinci geldi, 
ciritte umumi neticeler IH ıfty-

ledir: • 
ı - Karakaı (TUrk) 50 M. 25 
2 - Vamanu (Romen) 68 met· 

re 4 •• 

3 - SUmeyda (Yugoıfay) 57 
metre 20. 

4 - Hacı Yanla (Yunan) 56 
metre 65. 

5 - Mihalopuloı (Yunan) 55 
metre 21. 

6 - Haryon (Yua-oslav) 53 
metre 12. 

YUksek Atlama 

Dun ıon olarak yHkaek atla• 
ma dereceleri iJAn edildi: 

1 - Mikiç (Yugoslav) 1,75 
metre. 

2 - Pulyos (Türk) 1, 75 metre. · 

3 - Maker (Yu1ıoılav) 1,75 · 
metre. 

4 - Poterakls (Yunan) J,75 
metre. 

5 Pantohls (Yunan) 1,70 
6 - Cihat (Türk) 1,70 metıe 

Dilnktl müeabakaların puyan 
"'\• 

itibarile neticul; 

1 lnci Yugo•lavya puvan 52 
2 inci Yunanl•tan ,, 47 
3 Uncii Romanya ,, 35 
4 ilncO TUrkiye ,, 25 
S inci Bulgariıtan ,, 3 
6 ıncı Arnavutluk ,, i 

Müsabakalara bugün saat 3 ' 
le devam edilecektir. 

bulgar Atletleri 

Bulgar atletleri dün aabah 

mUlekalt General (Kablerkof) ın 

idaresinde şehrimize geldiJer. 

Bulgarlar çok yorgun olduklarln• . 

dan dUn ancak geçit resmine• 
ittlrak ettiler. Bugünden itibaren 

Bulgar atletleride Balkan uyun· 
larına lttirak edeceklerd:r. 

- - -

&sra ile disk, cirit, yUksek atlama ve 5000 metrenin fi nF' . 
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Kadıklyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Yazan 1 Hatice Hatip -s&- i2 • 9 - 935 

Işık Vuran Perdede Bir Siluet Görünüyordu. Bu, 
Kamranın Profilinden Başka Bir Şey Değildi 

Taılıkta havagazı limbaı1na ta• 
kılmış bir elektirik ampultl yanı• 
yordu. Toılık dört kl>ı• bir taı· 
lıktı. Fazla göremdl. Çtınkft yli• 
rUyUp ilerlemek mecburiyetinde 
idi... Bu ıuretle yolun nihayetine 
kadar iİttl maalesef içeriye ai· 
ren kadının yllzünU glSrmemiıtL 
Bahariye caddt1inlo köıulnde 
durdu... Onlar kendi takibinin 
acaba farkında mı idiler ••• Yoksa 
değil mt? 

Mamafih ne olursa olıun ye
nld n aıağıya inmek lbımdı. 
Tekrar geriye döndU. Belki pon• 
cerelerln birinde bir yUz görUrdU. 

ÖmerJn buglln merkeı memu• 
runa anlath§'ı hfkAyede bir ince 
uzun boylu blr de ıtoman kısa 
boylu, iki erkek... Bir de papa1 
yok mu idi.. Bu Oç kişi.. V • o 
Oç kişi... MUmkUo mU idi ?. 

* Ev kapkaranhkta. Ümit ettiA'I 
gibi pencerelerde sezilecek g6Ig .. 
ler yoktu.. Herhalde bunlar evin 
içinde karanlıkta oturmazlardı. 

Muhakkak ki bu ıvin arka tara• 
fında olmalı idiler. EYID arka 
tarafı ... Fakat etin arka tarafını 
nasıl görebllıcektl? Biraz daha 
iler16miıtl. Boı bir arsaya teaadUf 
etti.. Arsanın içine ıaptı .• 

Oh; bu bulunma1: bir teaadUftn. 
Bu evlerin ark&11ni görmek tah• 
mln ettiği kadar da zahmetli bir 
~ey d ğildl, yakık bir bahıe du• 
varma tırmandı, biraz sonra bUtD 
bu evlerin arkasını gören bDyllk 
ve boı bir bahçeye, metrfık bir 
bahçeye glrmft bulunuyordu, evle· 
rl sayarak llerledL 

- Bir... iki... Uç.... d6rt.. 
Ve ıulnçlı oldutu yerdı 

teYakkuf etti. 

Evet tahmininde yandmamııh 
iki katlı kirıfr Hin Uk kahnda 
ııık vardı. Fakat ıvfa içerili 
dışarıdan glSrllnmealn diye beyaz 
Jstorl r a1ağı7a kadar ç ldlmlftf. 
Y alnıı arada bir fıtorlana llıttlne 
gölgeler akaetmekte ldL Evveli 
bir el g6lgesl Tardı. Hareket et• 
tlkce ışık oyunlle nlsbetlerinl kay· 
beden kih mubayyeril'Okul der .. 
recede bUyDyen kih blrdeablre 
perdenin Oıttlnde ılSntlYerea bir ol 
ıölgesi. •. Sonra kocaman ukalh 
bir bat gördll. Eline aldıfı bir 
kitabı göılerloe doğru ıkaldırmııb. 
Bu başa bir de kadın ba11 7ak· 
laştı. Allabım perdenin Datllne 
çizilen bu ıUaetfn e.-et ~a proft. 
Un Kimrana alt olduğuaa yemin 

edebilirdi. Burnunun hafif kalkılebjı, 
kıvr,ltıb alnının aenlıHjf, ,.ne ... 
hepsi hepsi o idi. Yalnız blrf17 
bütlln bu hayayı değf1tirl7ordu. 
O da saçlara. 

Perdeye YUran bu alluetin ba
şındaki saçlar dUmdftzdD. Halbuki 
KAmranın bukle~I kıvırcık bir bqı 
\'ardı. Bu baıın lıe keı1dn düz 
hatla bir kuvafOrD vardı. 

Ve kimbillr be:ki de ılm• 
di ıaçlarmı böyle knarmaktan 
Yazr~çmlşti. 

Fakat herhalde (~erdeki kadın 
cebren orada tumlmuıa benzemi· 
yordu... Serbeatti, eğer iste e •• 
Şimdi pencereye koıar, ılmdl 
bUtün insanlan imdadına çağıra• 
bi:irdi ve eğer Kamran ise bunu 
böyle yapmıı olması Jiıımgeliyor· 

kabul etmek icap ediyordu. 
Klmranın arıuılle kaçmıı olmasını. 
Bu ihtimal aklma gelir gelmez 
baıına kan çıktı.. Şapkasını ıve 
caketinl kotrada u11utmuıtu .• Elini 
çıplak taçlarından geçirdi. Birden• 
bire yoruluvermiıtl .. , Bu lıık slS· 
nUnceye ve onlar dııan çıkıncaya 
kadar burada bekliyecektf. 

Geri gen bir iki adım attı .•• 
Ye ileride bulunan bir taı yığınının 
tam üıttine oturdu lıte o anda 
arkasından blr ıesı 

- Kim var orada diye kııık, 
kııık söylendi.. KJmaio aen? 

Bir hareket yaptı. Karanlıktan 
çıkan gölgtı 

- Kımıldama diye bir de 
tehdit aavurdu ••• 

V • Oıman gözüne tutulan bir 
elıktrlk limba11 ~tılında kaldu 

- Oo... Osman... Oınıan bu· 
rada ne arıyorsun .•• 

EUnde bir ro••lverle kendine 
yaklaıan bu adam spor arkadar 
!arından Turıuttu.. lstanbulun 

Beıler Komitesi Italyanın 
Tebliğlnt Sarih Bulmuyor 

Cenevre, 21 ( A.A ) - Beıler 
komlteıfnln buıUn çıkardığı reımr 
bir blldirlj'de denlllyorkl : 

" Komite ltalyan hDkAmetinlo 
gazetelere verdiği blldfriii 6ğren• 
mlıtlr. Bu blldlriğln aarlh ıümulUnll 
muhakeme edebilmek lçln komite 
Ital7an bUknmetinln i ıetel re 
r sml c vabIDJ ve bu cev ba 
lllıfk mlltallalan bıkJım1ye ka· 
rar Yermfttlr. 

ltalyanın Reddini llurühaalar 
Nesil 'l'ellkld Edlyorler 

CeneYre 21 ( A. A.) - ltalya· 
mn reddJ, murahbaalar ara1ında 
derhı bir intiba uyandırmıfbr. 

Bunmıla beraber, tebliğ metni 
dikkatle okunduktan •onra, ltat
JBD hllkQmetlnln reddinde zanne• 
dlldiğloden daha fazla incelik ba· 
laoduju Ye bllbasaa daha az kat'ı 

olduğu kanaat! hasıl olmuştur. 
Her halde ba t'Hika efkArı uma· 
miyeyt pek telAp dOıtlrmllı olan 
ır•'9• haftaki ltalyan kabiaeel 

tebllifnden u ,ok farklı 16ıibı· 
mektedlr. 

fl' ... .Uer T'oplanmaror.lar 
Roma, 21 ( A. A. t - Roma da 

bDylk bir ılkUoet muhafaza ec11• 

lir. Bog1ln lpn J&pılmaıı beldeni· 

len Genel Fqfat aeferberUA'f bir 

ka, ınu llODl'•J• barakılmıı gibi 
gl>ı:llkDyor. 

Franauı Kablneal Ket't Karannı 
• Verdi 

Parla, 21 (A. A.) - Bugllnldı 
kabine toplantuındao eonra çıkan 
reıml bildirikte Fl'anaanın ita!· 
,an .. Habeı anlaım zlığında 
durumun kestlrmlı olduğu bildir· 
mektedlr. 

BÜYÜK 
HAFTALIK 
MECMUA 

Resimli 

HERSEY'i 

tanınmıı bir spor kulllbtınlln .en 
iyi ve amaUSr bir bokıörllı 

- Ya ıen... Sın burada ne 
arıyorsun? .• 

lkial de hayretle birbirlerine 
hakbler... Turgut ısrar etti: 

- Söyle burada itin ne? •• 
- Şimdi uzun bir ıey anla• 

tamam... Yavaı konuı •.• 
Turaut biraz daha sert, daha 

kat'ı ıre daha Amir l>Jr sesle 
ıordu: 

- Rica ederim Osman, bana 
izah et... Burada ne arıyorsun? .• 

Onun elindeki broYniğe bak• 
tı •.• Onu rukarıdan aıatıya aUzdil: 

- Sana ne dedi. S~na ne olu
yor .•• Sen benim kAhyam mısın ? ••. 
Yoksa bana kafa mı tutu1orsun. 

Esaaon akşamdanberl hiddeti 
ıon dereceye gelmlı olan Osman 
bu sözleri ılSylırken yerinden 
fırlamııtı : 

- Bu Amlrane konu~uıun n
beblnl l5frenebi1lr mlyi1n? 

( Arkaıı Yar ) 

ltalya Durmadan Asker 
Gönderiyor 

Roma, 21 ( A.A) - Yedi 
Yapur içinde beı bin asker ve 
1100 mUtehaısıa it~I olduğu halde 
pazartesi gDnU Napoliden hareket 
edecektir. 

'Pra11sa U1uslar Sosyetesi en 
Yanad1r 

Parla, 21 ( A. A ~ - Habeı • 
ltaly l zlığl hakkında 
dlplom tik çev lerde s ylendl
i • glSre ortada bir ltalyan·I gi· 
Ilz aytıımaaı d ğll, btr ltalyan
Uluılar Sotyetesi anlaşmazlağı 
Rardır.. Bunun i_çindir ki Fransa 
Uluslar Sosyeteıindeıı yua .olmak• 
tan baika bir ı•T yapamazdı. 
Fransanın bu husustaki duru u 
arsıulu1al yllkUmlerl ve Uluslar 
ıosyetoıl paktı Çizmektedir. Şayet 
lta1ya Habııistana saldıracak 
oluraa Fransa bunun Cenevre 
uila§malan Ye andlaşmalannuı 
bozulması suretinde lkarıılamak 
.,. !hareketini buna uydurmak 
mecburiyetindedir. ___,_,,. _____ _ 

Acıklı Bir Ölüm 
Eıki adliyecllerinıUden ~laaf 

asaaı n dlraaet lılerJ mOıayJrl Ha
.U.11 Kara Hafız H•cı Mehmet Ba• 
battia nfat etmi§tir. Ceoazeıl .bugilıa 
öfledea ıonra Cerrahpaıa hutan•· 
aJaden kaldmlacaktY'. Keadlıi biı-çok 
eserler yazuuı htlrrlyetperver bir zat 
idi Tanrı rahmet eylesin. 

( Toplantalar, Davetler 

&Unaet DUOUnU 
Kızılay Uukapanı Kamuna teblt 

yetim Y• rokıul çocukların .aOıınetl 
lçla 28 eJIUI eumartesi gGnO g•ce1i 
Haliç Feneri cadde.inde Ciball mek
tep bahçiaiad• lblr ıünnet dO~ünO 

tertip etmittlr. ............................................................. 
Tepeb&.fl Belediye Bahçesinde 

Bu Akşam nat 22 de 

KARAGÖZ 
Her hafta PIH'tembe, Cuma, Cuaıarteal, 

Pazar alıışamları 

Ttirldyenin en çok aeYilen 

muharrirleri hazırlıyor. 

Siz de "HERŞEY,. ln okuyuowıu 

olmığa hazırlanın 

Yakında 

Çıkıyor. 
Adres : Alyanak han No, 21, Aolr efeadl caddesi, latanbul 

d~ Yoksa p~~:n noktainazarıru !~•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Fra111ız müt•h•nı•ına gör., mrılt.t•tn•I 61r lngllb • ltal11an 1terbl•t11 
ilk •afha" bıı lıarlta g6rll.l•n ıelcllde gapıtaca/ı 

ltalya ile lngiltere Naııl Çarpııacak ? 

Önce 
işe 

Hava Filoları 
Başlıyacak 

( Baıtanfı l lncl yQzd6 ~ 

orduları Habeı erazlaine tecavUz 
etmlt- Ve bUtlln dilnya bu hAdl
aeyl radyo v&1ıtaı:Je ıl5ğrenm·şti.r. 
Aym zamanda Mösyö Muıolinlnio 
heyecanlı bir beyannamesi ltalya• 
nın Cemiyeti AkYamdan ~ekUdl· 
ğinl ıilAn etmektedir. 

Erltredeki İtalyan orduıu, 
ltalyan kara ve haYa kuvvetleri• 
nin kıımıldlllistnl teşkil etmekte, 
ll'e Uıd ~upa aynlmıı bulun
maktadır. 

Garpta, f ine ikl kol, Adua 
"stikametlnde hareket ediyor. 
Şarktaki ordu kısmı kllllisl ile 
ıdağsı.ı olan mıntakadan Adls • 
Albaba'ya doğru ilerliyor. 

Somali kıtao.tı, dağlık mınta

kaya glrmi§l r, ve cenubu §arkı 
we ıimaU g rbtye müteveccih, ll~ 
ridlden lst fade ederek Adfsaba· 

a Cibutl 1 e difer lstlkam.
linl tutturmu 1 rdır. 
lng llz Fıilo u Ne ~epacak? 

Bu ıırada, Akdeniz lngıliı: 
dona ması; Kilin ıElizabet. IBor• 

m, Va3 ıbit, Valiant, Malaya 
hattıharp gemileri ve Hud. H. 
00. D. R pulae Tenoion harp 
krııvazörler.'nden mllrek:kep olmak 
Dzere bkenderiye, Kıbnı istika
met' de~ gelerek Pıort Saitde 
ltoplanmıılardır. 

Ayrıca, likenderjyeden Bin• 
~a:d lıudutl rı a doğru, ılngiliı: 

sır 1lataa nın har katı baıla· 
ımı~br. Bunlann b defi Ullum •• 
Ccırraubub'dur. 

Fliaıtindeki haya filo1an da 
ısıra, Kabireye gelmitlerdir. 

Süven kanah cıvannda, •e ytlı 
lkllometre ıimalde, deniz Gzerindı 
mnthlf bir ıhaYa faaJİJlli •ardır. 

Birinci Safha 
26 Eylill sabahı saat sekizde, 

logiliz hllkümeti, bir telsizle Erltre 
~e ltalya Somaliıine gidecek bn
ttın gemilere, Snveyı kanalının 
kapalı olduğunu ilin etmlıtfr. 

Aynı zamanda lngiliz Dıı Bakam 
blr tay1arey1e Firanıanın Burje 
bava limanına gelmiı, Bqbakan 
Laval ile umn bir görDımede 
buluomuı ,.. bunu mliteakıp 
La val, 1talyan we A man aefirle
rlni kabul etmlftlr. 

ltalyan Filosu 
25 Eyluldenberi ltalyan deniz 

kuvvetler, Sicilya ve Sardunyada 
topianmaktadırlar. 

Birinci donlz filosu, ikinci ve 

UçUncU denizalh ltnlyan filotiUl· 
ları Avgoıta llmanındadırlar. ikinci 
deniz filosu ile, birinci denizaltı 
filotillaıı Kagliyarl de bulunu• 
yorlar. 

Hava Filolara 
Birinci gUndnı bombardıman 

filoıile, birinci gece bombardıman 

1 

filosu •• bir deniz tayyare fJloslle 
bir avcı tayyare filoıu (Napoli) ile 
Avguıtayı, Oı ittihaz etmişlerdir. 

iki gllndllz bomburdıman filo· 
sUe bir gece bombardıman filosu, 
ve bir aYcı filo&undan mürekkep 
lklocl hava fırkası Roma ile Kagll• 
yari etrafında toplanmıılardır. 

Bu ıırada iki piyade fırkaıı, 
Meıhıadan ıemllere bindirilmek· 
tedlr. 

Bombardıman Ba,hyor 
28 Eyllll : Sabahın ıaat alhsı. 

Birinci ltalya hava fırkası, Maltayı 
bombardıman etmlıtfr. Ve ildncl 
tıçtlncB denb:altı fllotlllalarlle birin• 
el deniz Eiloıu, adanın müdafaa 
hatlan Uzerlne ateş açmııtır. 

Bombardımana ikinci hava 
filoıu devam etmiştir. 

29 eylfıl ikinci deniz fırkası, 
birinci fılotllaya istinat ederek 
ve kuvvetll bir h va filoslle Ce
belllttorığa taarruz etmiıtir. 

Akıama doğru, Malta, bfilA 
mukaYemat etmekte idi. Cebollit• 
tarıkaa, ltalyanlann ateşleri altında 
bulunuyorıdu. 

Fakat lngllJzler, torpllJer sa• 
yuinde Boğazdan gelip geçmeyi 
men'• muvoffak olmuılardı. 

Aynı gOnde Roma<lakl lnglllı 
ve Londradakl Italyan aefirlerl 
pasaportlarını alarak memleketle
rine dönmUılerdir. 

Teırlnievvelln DçO: Deniz ve 
hava kuvvıtlerloio mlltemadl ve 
fiddetll ateılerl 1&yHlnde, Hat 
onsekiz• doğru, bir ltalyan taburu 
Maltaya çıkmıya muvaffak olmq• 
tur. ltalyenlar gece bUtftn Adıyı 
iıgal etmltlerdlr . 

ikinci Safha 
25 Eyluldenberl, Habeılstanda 

başlamıt olan, ltnlyan harekab 
askeriyesi, muntazam bil' metodla 
devam etmektedir. Her tarafta, 
Hab•ı ordusu tiddetll mukavemet 
göıtermektedlr. Maltanın iıgaliol 
müteakıp ltalyanlar, Bin1ıazld• 
harekete ıeçmltlerdlr. Burada 
haya maretalı Balbonu• umumi 
karargAhı bulunmaktadır. 

Girit Adasında 

Birinci ltalynn deniz filosu, 
Girit adasını ltial etmlıtlr. 

lkinci filo lae CebellUtarık 
sularının taraHudunu, denizaltı 
iemilerlne bırakarak Bingazi 
öntine gelmlştlr. 

Birinci ltalyan hava fırkası 
Tomruk, Ceraubub vo Apolonyaya 
lıtinat etmektedir. 

Mısar Hududunda 
Meslnadan gemi;ere blndirtlen 

iki ita\~ an fırkaı, B'ngazld• 
mevkl almışlardır. Ve letriniev• 
velin onuncu gUntl, birinci ordu 
unvsnını a1arak Bingazl hududunu 
muhafaza eden lngiliz • Mısır 

• Devamı 11 ipci yi1zde 



22 Eyini SON POSTA 

OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
(llltarelle devrini• tarlbl) N.01sa 

-. Her hakkı mahfuzdur. • • Yazan: Zlg• Şalcir U /9/15 .,.ti 

Daıiıat Ferit Paşa, Beklenmcmesin~ 
Rağmc~ Nihayet lstanbula Dönmüştü 

Tam heyetin avdete hasır• 
landıtı gUn, bir hesap pu5u· 
laıı g6ndermloler; bllhaHa davet 
ettikleri bu miHflrlerden onbeı 
a-lhılük maırafan bedelini lstemiı· 
lerdi. Hiç bir murahhas heyetine 
yapılmayan bu muamele de, baka· 
retin a~ırlığım arttırmakta idi. 

Murahhaslardan TeYflk Paıa, 
bu ~ğır ve acı Taziyeti lıllh ede· 
bilmek Umldl ile derhal heyetten 
ayrılmıı, Londraya gltmfıtf. lngll• 
tere hUkftmeti nezdinde ılyasi te• 
ıebbUslere glrfıecek, Klemanau• 
nun tokatandan duyulan acıyı 
hafifletmeye gayret edecekti. Bu 
halden en çok mUteesalr olma11 
IAzımgelen Damat Ferit Paşaya 
gelince; buradaki hezimetinin 
Istanbuldaki •aziyetlnl ne dere• 
cede tehlikeye dUşUrdUğilnO hlı· 

aetmlş; bu tehlikeyi bir müddet 
olsun uzakJaştırm k ümidi ile 
lıta1ıbula • Sadaret Kaymakam• 
lıgına • ıu garip telgrafı ç k· 
miştl ı 

- A ynen -
[ Buradaki kısa müddet ika· 

metlm esnasında, Sulh Konferansı 
ile defalarca mUnasebatta bulun· 
dum. Müteaddit beyanatım; (Trak· 
yadan baıleyara'k Edirne ve 
stanbulun mUdafaa11nı temin 

edebilecek bir hudut ile AıyAyi 
Osmaninın ıimalişarki hududuna 
kadar ahalisi Tllrkçe tekellllm 
eden blltlln memlekeketlerlo 
doğrudan doğruya zati hazreti 
padiıahinln bfikimiyeti albnda 
kalmaaı, Ye aballsl Arapça tekel· 
IOm eden memleketlerjn ise, 
• lıtanbuldan hareketimden evvel 
Mecliıl Vükellda verilen karar 
Teçhile • muhtariyeti idareye nail 
olma11 esaaına mnıtenlt oldu. 

[ Şimdi konferans relainden 
aldığım mektupta, mUıarlinlleyh; 
Osmanlı murahhas heyetine, Sulh 
Konferanıında vukubulan boya· 
nattan dolayı teşekkür ettikten 
l!onra, iıbu beyanatı llyık olduğu 
veçhlle ve tam bir itina ile nazarı 
dikkate aldığanı; ve yalnız, hal 
ve mevkiin iıtilzanı etUğl tetklkab 
am1ka, aı: çok zamana milte•akkıf 
bulunduğunu beyan eylemektedir. 

[ Filhakika ımlh konferansı, 
meıaili mua~zamal ıalre ilo gayet 
meşgul dOr. Bu halde, heyeti 
murahhaaanın Franıada ikametini 
temdide ıebep kalmamııtır. Zaten 
konferau reial mektubunda, 
,. taaUiefkAnn f&ldebahı olacağa 
ıaman yeniden bllCJI edince; dttYell 
mUttefika. ıeri Ye aehll bir neti
ceyi iıtlhaal için en muvafık ola• 
eak •eaall baklanda btıkümeti 
Oamaniye ile yeniden irtibat 
teıds eyllyecektl,, diye Yadeyle
mlıtlr. 

[Birkaç glaa kadar murabbaı 
heyeti ualarile birlikte lıtanbula 
mUte•eccihen hareket eyleyeceğim.] 

80 Haziran 1919 
Damat Ferit paıa bu telgrafı; 

tam, Klemanıunuo mektubunu 
aldığı gün çekmlıtl. Önünde o 
acı mektup dururkon; bu kadar 
yalan söylenmesi, hakikatin bu 
derece tnhrlf edilmesi; ancak 
damat Ferit paıaya mahsus olım 
aarabet ve hakarete tahammUlUn 
dereceıini göıtermekte idi. 

Ferit paıa, Mfüıy6 Klemanıu· 
nun kendisine gönderdiil mektu• 
bun mahrem kelacaj'ını Umlt 
etmittl. Halbuki, bu mektubun 
kendisine Yaaıl olmaıı &zerin· 

den bir saat bile geçmeden 
bu mUblm ve tarihi vesika, ajanı 
ve matbuat gibi neıh· vaaıtalarile 

dllnys.nın dört köıeslne yayılı.er· 
mlıtl. Tabiidir ki Istanbul da bunu 
öğrenmekte gecikmemişti. O anda 

bllttın münevver vatenperverlerlo 
kalbi acı bir tee11Ur altında ezil· 
miştl. Bu teessür derhal l&tanbul 
hudutlarını aımıı, Anadolunun da 
her tarafına yayılmııtl. 

Bu hezimet karıısında artık 
Damat FerJt Paıanın kolay kolay 

lıtanbula aYdet edemiyeceğlndon 
' bahsediliyor; ıulh konferansından 

ikinci bir davete intlznren ( Lo-

zan ) da ikamet edecefine dair 
kuYYetll bir tayla dneran edi· 
yordu. 

Fakat Damat Ferit paıa bü
tUn bu bahiı ye ıayıaları fi'len 
tekdp etmiı; yukandakl telgrafı 
göndermek cllr' etini göıterdikten 
sonra nihayet temmuzun 14 llncU 
pazartesi günll lıtanbula gelmiıtl. 

En ziyade hayrete ıayan olan 
nokta ıuruıdır ki, ·Damat Ferit 
paıa kendiıinl karşılayanlara 
karşı pek bUytık bir beıaşet 
gCSstermlı; hattA yazlyete acıya· 
rak teselll vermek lttiyen dost
larına: 

- Allah, Allah... Bu ümit· 
ıi:z:liğe ıebep ne?.. Yokıa mahut 
« Tan » gazetesinla neırettlğl 
o düzme mektuba mı inan· 
dınız. 

(Arkası Tar) 

~--~ Bugün : M E L E K 'te 
CARY COOPER • CAROL LOMBARD 

tarafından oynanan Franıızca sözlU bUyUk film: 

E S iN iÇiN 
Ayrıca • Paramount dllnya haberleri : Habeı lmperatoru sulha 

dua edili or ; Belçika kraliçealnfn cenazest Y. L •• 

,-. Bugün: i PEK sinemasında -
ı Kahkahalarla gUldüreolr Franaızca sözlü fılm. 

DER i DAŞLAR 
Oynıyanlar ı L O R E L ve H A R D 1 

1 

DiKKAT: Geçen hafta filmi görmiyen mü~erilerimizin arzusu üıerinı 
fevkal&de beğenilen ISPANYOL DANSÖZÜ filmi bu haft~ 
programa ilive edilmiotir. 

Ayrıca : Peremount dUnya haberlerl · Habe' imparatoru sulha 
dua ediyor • Belçika Krallçealnln cenazesi vesaire. 

let•nbul Beledl~••I lllnları 1 
DlltkUnler evine lhım olan 187 türlü iliç açık ekalltmeye 

koaulmoıtur. Ba Uiçların hepılne 1300 lira değer biçilmiıtir. Şart• 
aame Ye lllçların liıteıl levazım mUdUrll\ğtlnde görUltır. Ekıiltmeye 
girmek isteyenler 2490 No. b arttırma ve ekıiltme kanununda ya• 
zıh ve1ika ve 98 liralık mu•akkot teminat makbuz veya mektubilo 
beraber 3/I0/935 Perıembe aünll saat 15 de daimi encümende 
bulunmalıdır. (B.) "5642,, 

• • 
Karaağaç mlleHe&ah dahlllnde olup mUddetl bitmek Ozere 

olan paça ve fıkembe temi:r:leme mahallinin yeniden 3 sene mild
delle bir mllteabhlde ihalesi kararlaşhnlmııtır. Tarife mucibiııce 
alınmakta olan belediye hissesi aynen alınmak YO ayrıca aenevi 
2500 lira bedeli icar Yerilmek ıartile paça Ye ifkembelerin temiı
leameal içlo müteahhidin mal 1Rhlplerinden alacağı temizleme ile· 
retl Ozerinden ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekılltme 

23/9/935 Pazartesi gtınU saat 16 da yapılacaktır. istekliler ıartna• 
meyi paraıız olarak levazım mlldllrlliğünden alabilirler. Ekıiltmı) e 
girmek için 562 lira 50 kuruıluk teminat makbuz •eya mektublle 
teklif mektubunu havi zarflarını yukarda yaıılı ıfinde Hat 15 de 
daimi encllmene verilmelidir. u5343 

" .. * 
Ôrnegine ıZSre Şehir Tiyatr08u için bıllınlacak olan 28 bin 

tane mecmua açık eksiltmeye konulmuıtur. Bu mecmuaların beher 
bin taneaine 37 buçuk lira fiat tahmin o)uıımuıtur. Şartnameal 
Levazım mndnrlnğnnde gZSrlllOr. Ekıiltmeye girmek iıteyen!er 2490 
No. lı arttırma ve eksiltme kanununda )&zılı yesika vo 79 liralık 
eğreti gUven makbuz veya mektublle beraber 2/10/935 Çarşamba 
atınU saat 15 de daimi enctlmende bulunmalıdır. (8.) "5687,, 

* * 
Konservatuvar yatı kısmı için 3115/936 tarihine kadar IAzım 

olan 800 kilo sade yağ açık eksiltmeye konulmuıtur. Bir kilo aado 
yağa 80 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnameıi Ievaıım mlidilr· 
lntündo görUlnr. Ekıiltmeye airmek isteyenler 249U No. h arttırma 
vo eksiltme kanununda ya:r:ılı vesika ve- 48 liralık muvakkat temi· 
nat makbuz veya mektublle beraber 30/9/935 pazarteıi günil sant 
15 de daimi encümende bulunmalıdll'. 0 5561) 

Sayfa 9 

Dost Yunan Denizcileri Şerefine 
Şölenler Verildi 

Yunan Hava Filosu Da _, 

Törenle Karşılandı 

DUn gelen dost Yunan hava fllosuna mensup iki tayyare · 
BUyUkdere koyunda 

Sayın misafirlerimiz Yunan ı-- · · · ' ·-- · - :-:-1 
deniz filosu kumanda heyeti, sn- Hem Ret Hem Pazarlık Mı1 
bay v~ eratları, dUn mllzelerl, ııh- Roma, 21 ( A.A) - Havaı 
rin görUJmlye 't'e gezilmlye değer l ajansından: Ita_Iyanm Beıler komi~. 
yerlerini geımişlertllr. Kumanda t11l önergeJermi reddetmesi ha .. 
heyeti Hat 14,30 da emirlerine kild bir heyecanla karşılenmrıhr, 
tabsiı edilen Akay vapurlle Hey• Dun Musolini Fraoıa elçlsll4 
beliadadakl deniz harp mektebine •e Suviç'de lngiltere ve Japonya 
gitmiıler, orada tlSrenle kartılan• elçilerlle görOşmUı olduğundaıı. 
mLJlardır. Mektep gezildikten ıon- ltalyan kabinesi işi blJerek kara .. 
ra konuklara bir çay ıölenl yeril· rında yeni diplomatik glriıilere• 
mittir. Bu ıölende karşılıklı ı~y· aenlş bir pay b rakmak istemiştir. 
leYlerden ve dostluk gftıterilerln· ÇOnkn ltalya önergelerine içi .. 
den •onra Boğaılçinde çok gllzel reddettiğini bildirmekle yeni gay~ 
Ye neı'eli bir gezinti yapılmııtır. retlerin hangi ıartlar ile bit 

G Tl\ k fil . 
1 

t sonuca •arabllecejlnl dolayısile 
ece r osu amıra ara· 

fından Yat Kulllpte miıafir ami• anlatmıı oluyor. 

ral ıerefine parlak bir tölen ve• Habeıiıtan Komitenin ; 
rilmiı, bu ıölende de doıtluk Teklifini Kabul Etti 
gösterileri yapılmııtır. 

Yunan Hava filoıu da dlln aa• 
at 11 de şehrimiz Hmaannda 
g5rU1 mUştllr. Filo Çanakkaleden 
kalkmaı, Yeıilkay açıklarında 

Tfirk Hava filosu tarafından kar• 
ıılanmaş, Büyftkdereye kadar 
getirllmiştir. BuyUkdere llzerfne 
konuklarımızın diliyle hoş geldi· 
ııiz yazıh bir tak kurulmuıtur. 
Konuklar hazırlanan otomobiller• 
le Iıtanbula getirilerek Perapalasta 
hazırlanan dairelerine yer!eıtlril· 

mit. erdir. Bir mUddet isti· 
rahatlan ıonra il ve Şarbayhğa 
kara, deniz \'e hava kamutanlık· 
larma resmi ziyaretlerini yapmıı· 
lar, aaleden ıonra da hava ku· 
rumu tarafından Perapalaıta ıe
refler:ne verilen ziyafette bulun• 
mutlardır. 

Yarın akıam Tnrk Ha•a 
Kurumu tarafından Pcrapalasta 
ıereflerlne bir şölen veri:ecektir. 

Romanya Tayyarelerı · 
Ankar~ya Gelecekler 
Bllkreş, 21 ( A. A. ) - Kuman

dör uı;akçı Negresko'nun kuman
dasında yedi ıllel uçak 26 eylill· 
de resmen Ankarayı ziyaret ede
cektir. Bu ziyaret, Türk uçakcı· 
larının geçen sene BUkreşe yap· 
tıkbrı ziyarete cevaptır. Roman• 
yalı uçakcılar Türkiye Cümhuri· 
yeti merkez.ede iki giln kalacak· 
lardır. 

Adlıababa, 21 { A.A ) - Ha .. 
beıistanın prenıip itibarile Beıleı 
önergelerini kabul edeceği bildi• 
rlllyor. Hükumet, ltalyanın veılle 
lttibRz edebileceği her tUrlU hidi4 
aeden eakınmaktadır. 

Itaiya Haheı ile Dost! 
Adlıa baba, 21 (A.A) - Ha b~ 

ıistanın ulu1&l maskal bayramı 

bugün bailamııhr. Herkesin derin 
hayreti içinde törene ilk gelen 
elçi ltalya Elçisi Kont Vinci 
olmuıtur. ltalyan elçilijfoin bfttll11 
iıyarları da beraberinde idi. 

lnglllzler R&d Cevabını Kat'I 
GörmU~orlar 

Cenevre 21 ( A.A.) - Havaa 
ajansının lngiliz çevanlerinden 
aldığı habere göre lngllizler ltal
yanın ret cevabı llzerine konıey- ' 
den hemen paktın tatbikini iıt .. ' 
meyi dUıllnmllılerıe de bu cey~ 
bın kat'i Ye nihai bir ret mahi
yetinde olmadıiını görerek YU 

ieçmlılerdir. -- .......... ..... .. 

~----------------VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM .ŞiRKETi 
IST ANBUL ACENT ALIGI 
Uman Han, T elefonı Sl29~B 

TRABZON YOLU 
AKSU Vnpuru 24 Eylül 

SALI gUnU slat 20 de Rizeye 

~-------------...1 



tO Sayfa 

·zıerlnde 
Yazan: 

M. Turhan 
Hadım Süleyman -Piri Reiı- Murat Reis 

Bir Türk Filosunun Yola Çıktığını Duyan 
Portekiz iler Birer Tarafa Siniyorlardı 

Bu k8tU vazi• 

Recep RelalnDboynuna atıldı : 
- Sen Rumlaln... Ben •enin aevglllnlm ... 

kurbanı Jan' dı. Sar beni .... 
O, candan sevdiği Safer relıle 

buluşmak llmidlle GOcerat hU· 
kllmdarının evine gidip de iğrenç 
bir tuzağa dUştllkten sonra çıldır
mıştı. Onu ırzından, namusundan 
uyuıturucu l14ç vererek mahrum 
eden Sultan Mahmut, karandıtı 
çirkin zaferi ıUrekleıtlrmek ve 
kurbanını buıbütiln kendine bağ· 
lamak için • yine kendi lhanetlle 
•llcut bulan • öbUr facıayı da 
kıza haber Yermekten çekfnme
mlıtt, hım namusunu bir baygın· 
lak devresinde kaybeden, hem 
aevgiliıl Safer reiıln öldUrUldO• 
ğilnU öğrenen Jan bu katmerli 
felakete dayanamıyarak blldlA'i· 
mlz akıbete uğradı, zincirlik bir 
deli olup kaldı. 

Vls Ruva bir haylı karısının 
sıhhatlle utraıtı, onu iyi etmeğe 
't'e ettlrmeğe çalııtı. Lakin Jan 
glln i•çtJkçe iti aııbyordu, her 
ön Un• gelen erkeğin boynuna 
sarılarak "sen Rumisln, dejll mi? 
Ben de Hnin sevgilinin, kucaklı 

beni,, diye bağırıyordu, herifleri 
Avık rolU oynamıya zorluyordu. 
Bu cUmlelerde dUşunlllebilen vı 
dUtUnUlemlyea her ıekll apaçık 

ihtiyar ettiği, ara sıra gece uyku
sundan uyanıp habersizce sokak· 
lnra dliştUğU, yerli ve Portekizli 
kimi görürse onunla teviımeye 
kalkıştığı için Vla Ruvanın 
durumu çok naziklıtmlıtl. 
Hele onun kendilerinden aık 
istedi~( erkeklerden bir kısmının 
·fırsat uygun dUıUnce• o dlleğl 
yerine getirmeleri Amiral Döall· 
veyrayı maıkara edip bırakıyor
du. Bundan ötürll Janı yurduna 
göndermek lstemlıtl. Bir gemiye 
atıp yola çıkarmııtı. Fakat bu 
gemi yolda fırtınaya tutuldu, 
parçalanmak derecesine geldi, 
Maslcat limanına sığındı, Jan da 
kale kumandanının konuğu olarak 
orada kaldı. 

Limanda Portekize gidecek 
gemi yoktu. SUveyşten bir Ttirk 
filosunun yola çıktığı du) ulduk· 
tan 1;;onra bUtUn Portekiz gemi· 
lerl seferlerini bırakmışlardı, ıu· 
raya buraya sığınmışlardı. Bun• 
dan dolayı Madam Dösilveyranın 
yurduna g6nderilmesl de, geriye 
yollanmaıı da mümkün olamı· 
yordu. Maskattaki Portekizli ku· 
mandan, Kızıl deni:ıden gelecek 
Tllrk donanmasının, Hadim SU· 
le) man paıa filosu gibi, doğruca 

Hint iline geçeceğini umuyordu 
Ye bu geçişten ıonra Viı Ruva· 
oın deli karııını yurduna yolla• 
mak yolunu aramayı kuruyordu. 
Gerçi kadının M&11katta kalma· 
ıından ıon derece UsUlUyordu. 
Çünkü Jan, orada da Diu ada· 
ıında yaptığı gibi davranıyordu, 
kendini her önüne gelene peıkeı 
çekiyordu. Hemen her nefer ve 
birçok yeril erkek, onun bu 
zorlayııı ynznnden Amiral Dö 
Sllvıyraya bir parça kir getlrmlt· 
ti, zavallı herifin adını biraz 
daha çamura bulamı~tı. Maskat 
Kumandanı bu durumdan mUte
Halrdl, Janı akıllı olmıya mecbur 
edemediğinden dola7ı da ayrıca 
teeHUr duyuyordu. 

lıte bu ıırada TUrk flloıu 
limana gelmiıtl, kale muhasara 
altına dUımUıtn. Kumandan, ,ak· 
tile Kat ve Kuka kalelerinin 
baıına gelen felAketln bu kaleye 
de er ge, geleceğini oranladığın· 
dan telAı içinde idi. Bu tel!§ın 
verdijl senemllkle Jandan istifade 
etmek istedi, ona bir hayalet 
rolU oynatmak emeline kapıldı. 
Şimdi bu dOıOncenln tera bir 
sonuç verdiğini, kadının Türklerin 
kucağına dllomek Ozere bulun• 
duğunu görUyordu, saçını baımı 
yolarak kale içinde dolaııyordu. 
ilkin aıkerlerJne emir vermek , 
kadını oka tutturup metrlılere 
varmadan 6ldUrtmek istedi. Lakin 
kendi ahmaklığım örtmek için 
bir cinayet lılemekten çekindi, 
baıka bir kurtuluı yolu aradı 
ve •.. buldu: HAdiseden Viı RuYaya 
karıı bllglslz görUnmek, kadının 
kendlliA'lnden kaçtığını ı6ylemekf. 

Bu da ahmakça bir dUıUnceydi. 
Fakat Vlı RuYanın Maskata gelip 
de işi incelemesine imkin olma• 
dağından ıöylenecek yalanın yut· 
turulması ona biraz kolay iÖrll· 
nUyordu. 

Maakat kumandanı lıte bu 
karııık fikirlerin zoru altında yap· 
tığı alıklığının nedametini çeker· 
kan Jan da metrlslere varmıştı, 
Piri Beyin kümeaile karşılaımıştı. 
Bey, askerlerin şaşırmıı bakışları 
arasında kendi yanlarına gelen 
kadına hangi dilie ıöz söylemek 
doğru olacağını henUz kestirme· 
den o, Portekiz dllile haykırdı: 

- Oh Allahım. Burada bir 
değil, bin Rumi var. Demek ki 
ben günde bin kere gelin olacağım. 

{ Arkaaı Yar ) 

SON POSTA 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

İstanbul 20 lnoi mektep 83 Kam-

ı Muhbra ran Ozan, Erbnn elek,rik 
Defteri müessaae sahibi Ahme\ 

oğlu Kadri, Sultanahmet Saraçhane 
sokak N o. 23 te Nimet, İstanbul 44ı 
üncü mektep 867 Nermin Özkan, An· 
kara Fevılpafa mahallesi Denze ıokak 
No. 12 de koıniıer Avni oğlu Mazhar 
Akeoy, E kieehir e1ki tabaklar cad. 
No. ıs te Kemal, letanbul l<u: orta· 
mektep 782 .Macide, lımtr 9 eyh11 ilk
mektıbi talebesinden Aytekin. 

İstanbul kız lisesi 1326 Şiik(ife, 
BUyUk Muğla birinci dnğ taburu 
Sulu kumandam binbaşı M. 
Bova Rcmr:i oğlu Recai, Cüm-

huriyet ortamektep 275 Htiımiye, 1z. 
mir Karşıyaka Kemalpaşa ead. No. 
lGO da Hüseyin oğlu S liiho.ttin, Bıır

gnz adn mezarlık aokak No. 4 ten 
Zeki kııı Snim. 

Ankara çiftçi fidanlık müdürü Salih 

KUçUk 1 Vasfi oğlu Ôı.er. Şehre· 
Sulu mini odabaşnada MevlA-
Bo a neknpı cad. No. 14 te 

Snl ıh oğlu l:l iiseyiu, Fatih Refah so
kak No. 11 de Nezihe, Kastamonu 
H anife mahallesi çukurçeşme sokak 
No. 22 dt> :Necla, Fatih Hüsambı-ıy 
mahallesi bOyUk Karaman cad. No. 
46 da Salih. 

Antalya itfaiye ıoförü 1. Ôzmen 

1 Kart f kızı Sabahat, İstanbul 
sultauahmet Haoıbeşirağa tekkesi ıo· 
kağı No. 9 da Yaıar Alkan, Tirebolu 
malıye gelir yazganı kızı Suna Şener, 
Bursa Muradiye çifte çınar Aıab en· 
mii No. 15 te Dogan, İzmir Dibekba
şında ikinci müverrihane ıokak No. 
280 de Galip kızı Kemale, letanbul 
.lı:ız lirıeei 101 Pakize, l\luıevi lieeain
den Jak Papo, Bandırmada Sundullah 
mahalleıinde No. 4 te Cemil. Nitllnta
ıı Vail konak oad. Yuuz apar. Üzen 
Öz men, Ortaköy Karnkaş ıolcak N o. 
6 da Faruk, Kandilli kız liHal 455 
Mualla Pekcan, Samsun Adliye karıısı 
Muıtafa Altıoh oğlu Miinir Akgün 
Bnlıkeıir Hacılehnk mnhnlleel N o. 27 
de Orhan, Tarsus eoı acı Siyamı vası-

tasilı Ali ~Dönmez, Ankara Maliye 
Vekaleti ıeflerinden E•at Bnşür kızı 
Nezihe, Eekieelıir uçnk fabrikası le-
vazım Md. yazıcı M. Emin Özdımir, 
Adana icadiye Bağlar cad. No. 35 te 
Ali, Knyıeri Korba~ Ecz. yzb. Kaplan 
oğlu Aralan Kaplan, Ankara Benıe 
sokağı No. 11 de MUze~ yen. 

Ankara wuıtakil tabur Konyalı 

1 Defter 1 Ali oğlu Süleyman, Oe

redtı l.ıakı rc ı İsmail oğlu .M. Emin, 
Atlana posta eeyyıır memuru Sami 
kııı Nevin, Gerede demirciler arasta
&ında Kfımil oğlu Baki Türk demir, 
Snmıun Ziraat Bank E Jncek. Meb
rure, Siva11 avukat Oaui vasıtaelle 
A<lilı, Samsun ·lnhisarlarda Muıtafa 
oj'lıı Mahmut Turhan, Urfa askeri 
ihtisas mahkemesi azası yarbay Avni 
kızı Nermin, Kayseri İstanbul cad. 
No. 47 de Klrkor, Gaziantep malıke
m• Batkfıtibi Tahir oğlu Cemal Ak.soy 
Bolu Helvacılar ııokağı No, 6 da ka
tip mu,tnfa, Ankara gümrük tetkik 
kalemi evrakımUııbit• mlimeyyiı.i Aziz 
kızı AYte Kaner, Tekirdağ İnecik 
nahiyesi M•hmet Kosor, Tzmir Reea .. 
diye tramvav cad. No. 1018 de Hıd
van, Bolu Yukançaq;ıda ekmekçi 
ustaıı Snlp oğlu Şiikrü, Samsun kal'a 
mahallesi Hacıhatun ıokak No. 4 te 
Safo, İzmit Kemalpaıa M. Hamam 
ıokak No. 27 de Semahat. .............................................................. 
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Yeraltı Şim ndiferinde 
Bir Ölüm 

Esrarlı 

-1-
Ylne aynı köşede oturan lh· 

tiyar, bana hitap ederek: 
- Demin, kahvenizi içerken 

yanınızda bulunan zatı hamı tarif 
etmek HilfUnde bulunur musunuz? 

Dedi. 
Kahvehaneden içeriye girdi· 

ğlm dakikadan itibaren, her za· 
mırnki yerinde, ıesslz ve sedasız 
oturmuş, hattA benim verdiğim 
aelama bile, şöyle, yarım ağızla 
mukabele etmiıkeo, şimdi birden 
bire bu suali soruyordu. 

- Uzun boylu mu.. yokaa 
kısa mı?. Sarııın mı, esmer mi?. 
nasıl adamdı?. 

Deye fsrar etti. 
- Size cevap veremlyeceğlm 

dedim. Fakat, bu kahvehane 
mllşterilerinden her banal birini 
tarif edip edemeyişimden ne çı· 
kar, anlamıyorum? 

ihtiyar, bir lahza suıtu. Si· 
nlrli parmaklarıoı cebine soktu 
ve mahut ıicim parçaıını buldu, 
çıkardı. Yarı kapalı duran göı 
kapaklarının arasından bakıılanna 

bana tevcih ederek IAkırdısına 
devam etti: 

- F arze.delim ki, deminden 
yanınızda yarım aaat oturan ada· 
mın ıeklU şemailini bilmekte çok 
önemli bir fayda vardır. Hele, bir 
yol tecrübe edin, canım!. 

- Orta boylu idi ıılbfme ge• 
liyor •. 

- Ne kadar? t,50 .. 1,60 •• 
- Bilemlyurum. 
- Esmer mi, ıarışın mı? 
- Vallahi .. Ne diyeyim? lklıl 

ortaaı.. Kumraldı galiba. 
- Burnu nasıldı? Şeklini ,ı. 

ıeblllr misiniz? Ya gözleri? 
- Resimde maharetim hiç 

yoktur.. Orta burunlu idi ıa· 
nıyorum.. Gözlerine gelince •• 

ihtiyar, tvklidimi yaparak: 
- Evet.. Dedi. Gözleri de 

ne gök, ne eli.. ikisi ortaıı. Saç .. 
ları da ikisi ortası.. Hepıl lklıl 
ortaaıl 

- Canım, ne bileyim? Herkt1 
gibi bir adamdı, işte! 

- Yarın, kendlılne kalaba• 
lıkta rastlHanız, tamrmııınız? 

- Zannetmiyorum. 

- lıte!. Halbuki alz bir roman 
muharlrisinlı. Meslek icabınca, 
her gördUğUntb insana dikkat 
etmek, sonra da tasvir eylemekle 
mUkellefıiniz. Dikkat edeceğlnlı 

kimıcler yalnız aail çlzgllf, klaılk 

vücutlu, mükemmel inaanlar, ya• 
hut ki kambur zamhur uc(ibeler 
deglldlr. Böylelerini az çok herkea 
hatırlar. Fakat aııl tetkike şayan 
olan, insanların, herıeyde, böyle 
dediğiniz gibi, ikisi ortası bulunan 
herkes gibi &iyinen, herkes gibi 
ylirUyen ve hiç bir hususiyet ar• 
ıetmeyen yüzde doksanıdır. 

Böylelerini hatırlamanın nekadar 
gUç birşey olduğunu eğer takdir 
ediyorsanız, zamanımızın en önem· 
11 habtslerinden birinin hAIA 
nasıl olup da asılmadan, serbestçe 
gezdiğini ve yeraltı timendiferl 
esrarının hail niçin meydana 
çıkarılamadığını kolayca izah 
edeniniz. 

Ben, bu meaelede, muhakeme 
kablllyetiml zabıtanın emrine tah .. 
sis etmeyi ne kadar iıterdlm, 
taaavvur edemezıioizl 

Vak'a lhtlmalki hatıranız dadır. 

1 
18 Haziran gllnU, akıam saat 

dört sularında, yeralb ıimendife· 
rinin Aldgate garmda bir tren 
durdu. Adet olduğu veçhile, va• 

gonları teftlı eden kondoktör, 
bunlardan birinde, köşeye yas• 
lanmış, batı pençereden yana 
döoilk ve Aldgate'oln ıon iatasyon 
olduğunu unutmuı gibi duran bir 
kadın gördü. 

-Niçin inmiyorsunuz, madam? 
diye ıordu. .. 

Kadın ne cevap verdi, ne de 
kımıldadı. Kondoktör, uyuyor 
zaonile yanına sokuldu. Fakat 
renginin uçukluğundan H gö• 
bebeklerinin cam gibi oluıundan, 
ölmüş olduğunu anlayınca fena 
halde korktu. V egonun kapıaını 
kapadı, aıağıya atladı ve lıta ... 
yon tefi ile nöbetçi zabıta me• 
murJarma haber i6nderdl. 

Bu saatte, lıtasyon fazla ka· 
Jabahk değildir. AbalJ, daha 
ziyade, öte tarafa gelen trenlere 
ak•n eder. Bunun içindir ki, 
zabıta memurları ile, Adliye 
doktoru, iıtaıyoo ıefl ile birlikte 
gözüktükleri zaman, vagonun 
kapıaına pek az meraklı blrlkmiıtl. 

O akıam çıkan gaHteler, bu 
korkunç hAdisenin tafsilAtını ı 
"Yeraltı timendlferlnde eırarenglı 
bir ölUm ,, baılığı altında neı· 
rettiler. 

Kondoktnr aldanmamııtıı Ka
dın, gerçekten ölmUttD. 

Henüz gençti. YUıDnlln çlzgt.. 
lerlni bozan bir korku ve ııtırap 
lfadeai olma1aydı, kendlılne gUıel 
de denebflirdf. Giyimi çok zarifti. 
Gazeteler, Uzerlndeki elblaeyi, 
batındaki ıapkayı, ayatındakl 
lakarplnleri, eldiYenlerlnl Ye hattA 
çamaıırlarını uıun uzadıya tarif 
ettiler. 

Sağ ellodekl eldiYen kıımea 

çıkmıı, bat parmağlle avucunun 
lçlnl meydanda bırakmııtı. Elinde 
uf ak bir çanta tutu1ordu. Bu 
çantanın içinde de birkaç para, 
bir lavanta tlıeıl ve bir de bot 
ıtşe daha vardı. Hekim bu ıon 
ılıeyi derhal tetkika girifti. 

Vak'anın, ilk lSnce intihar sa• 
nılmasına aebep, bu boı şiıedlr. 
Ayni zamanda, kadının ne DstUn· 
de, baıında, ne de halinde bir 
boğuıma eseri görlllmediğinden 
bu kanaat kuvvet t,ulmuıtu. 

Yalnız onun gözlerindeki o 
son, korkunç bakıı, birdenbire 
gelen f ecl bir ölUmlla dehıetlnl 

hissettirmekte idi. 

-2-
Cıset Morga nakledildi. Bir

çok kimseler de, ya bir akraba, 
yahut ki bir bildik mi acaba? 
Diye onu görmlye koıtular. Ge· 

ce, aaet onblre doğru, genç ve 
şık giyinmii bir zat morg direk· 
törlllğline müracaat etti. Bu zat 
Kensington'da, Adison sokağında 
19 numarada oturan, vapur ecen· 
tesi Mösyö Hazelden olduğunu 
ıöyledi. 

Son derece teessür Ye he· 
yecan içerisinde idi. Titre} en 
elinde, vak' anın tafııl:atını haYl 
Salnt • James gazetealnln bir nUı· 
hasını tutuyordu. 

( Arkaaı nr) 

J 
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an oşeler·adea 
Yıl z Sarayına 

' ,.. Ya:uuı 1 z. ş. Her hakkı mt.hfusdur •••il" 
Abdülhamit, Müsahip Cevher Ağanın 
Verdiği Zarfı Heyecanla Yırtmıştı •• 

Kıç gllvertell bomboıtu. Burada ı 
ne gemi mlrettebatından va ne de 
sivil olarak kimie görünmüyordu. 

AbdUlhamlt, senit bir nefea 
almış: 

- Yalan •• Hepsi yalan.. Hepsi 
hayal.. Hepai düzenbazlık •• Hepsi 
dolandıncı:ık •. 

Deye mmldanmıf h. 
AbdUlhamidin mÜ\·eıvis ruhuna 

biraz sükunet ge!mişti. Artık 
müsterih bir halde, saraya avdet 
edecekti. Fakat tam köşkün ka· 
pısmdan ç;kacağt zaman, soluk 
ıoluğa gelen musah'p Cevh r 
Ağaya teandllf etti. Cevher Ağa, 
elindeki zarfı, Abdti~hamide verdi. 

Padijab, Cevher Ağanın bu 
telaşından kuşkulandı. Zarfı der
hal yırtarak içinden çıkan kağıdı 
okumaya başladı. Bu da bir 
jurnaldı. Bu jurnalda da şu 

satırlar vardı: 
Zati Akdeıl Hazreti Şehrlgarig• 

Zatı şahane! rlne karıı sada· 
kntfe me'IQf göründüğü halde 
gizliden gizliye Veliaht Reşat 
efendiye intisap kespetmlş olan 
tüfengiyanı hazreti ıehriyoriClen 
Miralay Halll Bey kulları şu 
ıaatte Tophane meydanında ter· 
tlbat almakta ve Reşat efendiyi 
gizlice Hraymdan alarak T opkapı 
sarayı hllmayununa geç;rmek to· 
ıebbllsünde bulunmaktadır. Sadarı· 
azam Ferit paıa ve ŞeyhlılAm 
Cemaleddin efendi kullarilo ıair 
vnkeUi Babıallde içtima halinde 
olup ıatışnhanelerlni hal'etmek 
Ye Reıat efendiye biat eylemek 
için mllza1<eralta bulunmaktadırlar. 
Ancak, Seraaker Rıza P111a kut
lannın bu hareketihainaneye mu• 
halefetl yUzUuden bu müzakere 
temadi etmektedir. Şayet müıa• 
rllnileyh kullan dahi ikna edilecek 
olursa, Vükell k!mJleo Topkapı 
sarayıhlimayununa azimet ed~ 
cekler. HalJI B. kullan tarafından 
getirilecek olan Reşat efendi btat 
edeceklerdir. Haıbessadlka ma· 
ruzdur ferman. 

AbdlmemlQklerl 
••••• 

Abdtilhamidln rengi hafifçe 
attı. Cevher Ağanın yOrlfne baktı: 

- Ce\'her r. Koı. Haıan Pa
ıaya git. Gitı!n, biraderi görsün. 
Benden ıelAm ıöylesln. Halini, 
batınm sual etsin. Bir şeyler 
bahane ederek bir aaat kadar 
yanında kalsın. ikinci bir iradem 
tebliğ edilinceye kadar kendfılni 
ıözönftnden ayırmasın. 

Diye mırıldandı. 

Abdnlhamidin sözleri biter 
bitmez, cewher Ala saraya doğru 
kotmıya baıladı. AbdnJhamit, 
orada duran bekçllerden birine 
lıaret eltL Ona da ıu emri verdi: 

- Koıa koşa iİt. Nöbetçi 
raverlerden birine söyle. Çabuk 
bnbıaliy• git.in. Sadrazam Pa1ayı 
acele 1araya davet etsin. 

BoyAbadh bekçi de yerlere ka· 
dar eğilerek : 

- Ferman efendimizin •.• 

Di1e mınldanmıı, bir ok gibi 
llarl fırlamıştı. ı 

Abdtilhamldin kalbinde, garip 
bir ıUphe uyanmıştı. Adımlarını 
ııklathrmı§, saraya doğru yürU· 
mly• başlamııtı. Tam bavuıun 
orlaıındaki köprllyfi geçer geç· 
meı, oradaki kllçtık av kötkünlln 
l nUnde, mabeyincilerden Faik 

Beyle karıılaıtı. Faik Bey, Ab
dillmecldi sellmlıyarak elindeki 
zarfı uzatb. 

Abdlllhamit, Faik Beyin bUyük 
bir istical ile uzattığı sarfı açtı. 
Onun içinde da ıaylı bir jurnal 
vardı. 

Huzara ti/il cenabı .. alUlcaıHg• 

Maruzu &adıkanemdir: 
TUfengiyanı hazreti ıehrlyarl• 

den Hahl b y kulları T ophano 
meydanında bazı ecanip ilo bir· 
leşerek bir talnm tertibat ahzey· 
lemektedirler. Herne kadar lıbu 
tertibatın mahiyeti henUz meçhul 
ise de, bazı tavırlarından fstidlAl 
edildiğine göro Salıpazarı ve 
Tophanei amire önUnde lengeren· 
dnz bulunan ecnebi sefalni har· 
biyesindon mahalli mezküra çıka· 
rılacak düveli ecneblyo asakf rl n. 
snrayı hfimayunlarına hUcum ede
rek nef i akdeai mülukfi.n ye karşı 
bir suikast teşebbüsünde bulun· 
maıu da muhtemel olmakl l bu 
taa:lvvurab letmnnenln mevkii file 
isalind n evvel tedablri lizıma 
ittlhazmın icap edenl~re emri 
ferman buyurularak blr hadlıel 
mlless:fenin tinllne geçllmeıi 
hasbessadoka ve kemali ehemmi· 
yelle arzolunur, olbapta ... 

Abdülhamit, biraz duraladı. 
Zihnini, f15yle bir' kurcaladı! 

- Vapurda, misafirlere ben· 
zer, hiç kimıe görOnmOyor. Hal
buki bunlar, lstanbula yeni gell· 
yorlar. insan, hiç merak edip te 
güverteye çıkıp şöylece etrafına 

bakınmaz mı? Acaba bu misafir 
mcaeleıi, Ruıya &efirinln bir uy
durması olmasın. 

Abdlllhamit baıını önUne ey· 
miı, bastonuna dayana dayana H• 

raya doğru ilerlilor; Faik Bey de 
ağır aAır arkasından gellyordu. 
Uıuo bir pavyondan mOrekkep 
olan kUtUphane binasının 6n6ne 
gelmfıtL Oarada da, başkatip 
Tahsin Paşaya tesadüf etti. Tah· 
ıfn Patanın elinde, birkaç zarf 
buluamakta idi. 

Tahsin paıa, yerlere kadu 
eğil•rek hünkara sellim verdL 
Sonra znrfları göstererek: 

- Efendimiz.. mUstacef. •• 

Dedi. Abdülhamit, zarfları ala• 
rak ilerledi. Tahsin Paıaya, ken• 
disinl takip etmesi için lpret etti. 

Doğruca, ( KUçük mabeyin ) 
daire•ııdeki odasına çıktı. Basto
nunu bir kanepeye dayadı. Zlft'f· 
lardan birici açtı. Bu jurnalda da 
şu satırlar vardı : 
Zati Akdesi Cenabı Padiıahlye 

Arzı mahıusu ubeydanemdlr. 

Bir haylı zamandanberi Topane 
mllfiri Zeki Paşa kullarile gizlice 
ittifak ederek Vlinht Reıd Efen• 
d:yi tahh saltanata lclda için el· 
altından tertibatı mefaedetkarana 
da bulunan tufonalyanı hazreti 
tehrl7arilerindon Halil kulları, 
bunca senedcnberl n&nil nimeti 
şahanelerile mfitena'im olduğu 
halde, lıbu efkarı letmaneainl 
mevkii file isal için şimdi bir ta
kım aveııeslo T opane meydanına 
gelerek meydnnı mezkuru 
ehali ve ssakiri ıahonel~rinden 
tahliye edilmiştir. l§bu hareketin 
tarafı aciıanemden mOıahedem 
tlzerlne derhal tahkikata giriille
rel< momal?eyh Halil ile Zeki pa· 
ıanın oradaki top deposundan 
t op ihraç ve bir ma•waaya lrklp 

Selinlk panay1rında TOrk pav 
yonunun cephesi 

Selanik Panayır "n
da Türk Paviyonu 

Selanik, ( Özel ) - Bu yıl 
Selanik arsıulusal panayırı geçen 
yıla nisbetle çok rağbet görmek· 
tedlr. Muhtelif pavyonlar a rasm· 
da Tilrk pavyonu çok dikkati 

cclbetmektedir. Serginin en mo
dern pavyonu, Türk pavyonudur, 

dinebilir. Pavyonumuzun bu yıl 
cephesi değiştir;lmJı, içerisi ge• 

nişletilmiştir. Türk pavyonunu 
yalnız bir gün içinde 50 bine 
yakın halk 1.iynret etmiştir. 

Trabzon Ve 
Giresun illeri De 
Demir yoluna 
Kavuşturulacak 

( Baıtarnfı 1 inci yiir.ıle ) 

bitirilmesi lmkinlar1 araştırılmakta 
ye Erzurum'dan Sankamı,a kadar 
olan deko•il hattilo Sarılrnmıştan 

başlıyarak Rus sınırına kadar 
olan geniş hatta:ı yaz ve kış daha 
ıür'at ve emni~ eUe işlil ebilmesi 
hususunda iereken incelt1meler 
yapı!mıı ve tedbirler ahnmı~tır. 
Yerlerinde bu yo1da bir takım 
işlere de başlanmıı bulunmaktadır. 

Dolu Ulerlnde yapılan bUyük 
itlerden biri de şüpe6i7.ki Trabzon· 

dan batlıyarak GümUşhane-Erzu· 

rum üzerinden Iran sınırına kadar 
olan büyük transit ıoıeıinin yapı· 

sıdır. Bu yolun mlihlm bir kıımı 
ikmal edilmek üzere bulunmuf'" 
tur. Bayındırlık Bakanımız son 

gezisinde bu yolun yapısı llze
rinde de incelemeler yapmış ve 
çabşmalara hız verdirilmiıtir. ............... _... ............. --. .. -..... _._. . .._ 

ile bahren Yıld11 ıarayı hümayunu 
mUvacehesine isal ve oradan aa
rayı hümayunlarına dane endaht 
edllerek • Hüda nekerde - nefıl 

nafiıl şahanelerine kartı aulkute 
miicaaeret eyleyeceklerlne kanaati 

tamme hasıl olmakla, haabel'ubft
diye, atobel ıabanelerine an lo
lınmışhr, ferman. 

Mhıelkadlrn, ezlt ka
b•I etmez kull•r1 

• • • • • • • • • • • 
Abdülhamit dltu zarfları pra• 

maklarının aruma aldı. Bunları, 
iıkrımbil kliıtları gibi birbirinin 
Ustl\nden kaydırdı. Yazılanna 
baktı. Bir tane.mı ayırdı. Zufa 
yırtarak lçiaclekial çıkuda. Şa 
aabrlan okuuJ• baflach ı 

(S-n.) 

•• 
Ünce Hava i oları 

cak işe Başlıy 
[ Baştarafa 8 inci yilıde ) 

mnıterek kuyyetlerlne taarruz 
etmişlerdir. Bu kuvvetler, harp 
ederek çekilmektedirler. ltalyan 
kıt'atmm ileri harekatı, nakliyat 
ve iaşe zorluklan ıdan dolayı 

yanı gitmektedir. lngıliz hava 
ordusu, Teırinie\ Yelin on ikt· 
ılnden itibaren, lske .deiye, 
Kahire ve Port • Salt'de toplan· 
mıştır. 

Bu toplamı, filotiUA hnllnde 
ye BrOksel, Kolon. a, Stütgart, 
Münib, Bnkref, Iatanbul, Kıbrıs 
ve Yafa hava yolile temin olun• 
muıtur. 

Irak Kuvvetleri 
Iraktaki hava kuvvet.eri dahi, 

Port • Saide gelmişlerdir. 
Bu kuvvetler Uç gruba ayrıl· 

mıştır. Merkezi lskendcri) e olan 
bir der. iz, bir bombardıman, bir 
avcı fılosundan mürekkep b irinci, 
merkezi Kahire' do olmak Uzere, 
iki bombardıman, bir avcı, tay· 
yare filosundan milrekkep ikin· 
el, merkezi Port Said olmak Uzre 
bir deniz, ve iki tayyare filosun· 
dan mürekkep olan üçüncü hava 
fırkaları. 

Cenuba Do{iru 
12 Te,rin:evvel: lııgiliz ana 

vatan filosunu teşkil eden Nelson, ' 
Rodney, Reaciye, Royal, So•e
reing, Romiılles, Resolution ve 
Royal Oak gemileri Lizmao'a 
gelmiılerdir. Ve kömür ve maı. 
:ı:eme alarak cenuba yo.lanmıı· 

lardır. 

Ayın 27 ıinde Kap'tadırlar. 
1 O T eşrinisanide Adan önlerine 
varsrnk Sing pur kuvvetlerine 
mülAkl olmuşlardır. 

Bu sırada birinci ltalyan deniz 
f.Ioıu, T eşrinievvelin on ikisinde 
Atına ve Radoı önlerinde •aziyet 
almışlardır. Aynı zamanda ikinci 
ltalyan hava fırkasının tayyarf'!lerl 
A tina Radoa lskenderiye, Berut 
Mekke yol:le Eritrede toplan
mıılardır. 

Bir ta} yareyle Eritreye gelen 
Mareşal Badoğlio ltalyan kuvvet• 
lerinio umumi kumandasını ele 
almıştır. 

ltalyan Somallslnda 
Adendeki lngiliz bava kuY• 

vetlerl de SingRpurdan gelen 
ta~ ya relerle beraber lngiliz ıo· 
malisine geçmişlerdir. Adendeki 
kuvvetler, Adeni tahliye etmişler 
ve donanmaya binerek ltalyan 
somalislni abluka altına almış· 

}ardır. 
Bu suretle on alta Teşrinsanl· 

de ikinci ltalyan hava fırkasınm 
Adenl bombardıman te4ebbUsU 
suya dlişmUştUr. 

Üçüncü Safha 
21 Teırlnisanide, Yukarı Mısır· 

dnkl lngiliz fırkaıı, cenuptan gelen 
kuv•etlerlo tak•iye 'edilerek ve 
llçllccü hHa fırkasının yardımiyle 
lana 11ölt1 istikametinde taarruza 
geçmlıtir. lnglllı ileri karakolları, 
Ital7an kuvvetleriyle bu gölün şar• 
kında temas etmlilerdir. Marepl 
Badoıllo bUtün hatta taarruz h .. 
Undedir. 

Eritre ltalyan ordusunun kıımı 
kUlltsl, Adlaababa ılmendiferine 
kadar llerlemiıtir ve Somali ordu· 

1ı1ıe lltiaak peyda etmek üzeredir. 

Erzak Yok 1 
Cephenin diier kııımlarında 

ileri hareketi daha zayıftır. Bu 
mada ltalyaa kıtaab, yiyecek, mD· 
ı • wat T• ıak.cak aorlaklarUe 

kar~ılaşmıya batlamıştır. J OT eırl
nisanide1 lngiliz ana \'atan 
donanması ve bu donanmada 
bulunan kara kuvYetleri Şapde

nizi tarafından, ltalyan Somaliıl 

nin ve Eritrenin ablukaaım mut
lak bir surette temin etmiştirler. 

Mıa1r içlerine Doğru 
Ayın onbeşiode, Ingiliz sonıae 

l:s:nden hareket eden b r miifr .. 
ıe, Ana Vatan filosundan iltiJıak 
eden kuvvetlerle takviye görerek 
taarruza geçm 'ş, Somali vt Eritre 
Ital} an ordularının iltisakını teh• 
dide başlamıştır. Bu aırada Ma• 
reşal Badogliyo taarruzun d urma• 
ıı :n, ve kıtaatın yerli yerlerinde 
ileri hareket için yeni hnzırl ıklar
da bulunma larını bildirm:ştir. 

Mareınl Balbonun kuman• 
dasmdaki Bingazl kuvvetl1!4 
ri, Mısırda epey ilerilemiştfr. 
Kendisine, ikinci deniz fırkasi}la, 
birinci hava fırkası muıaharet 
etmektedir. Bu kuvvetler, 19 
T eşr;nisanide, Iskenderiyeden Ka .. 
hireyc de11am etmek üzere bir 
lngi.iz mUstahkem battlyle karşı .. 
laşmış1 ardır. 

Mareşal Balbo bu hatta karıı 
ayın sirmisinde bir taarruz emri 
vermiştir. 

Kuvvetlt bir topçu aleti ha• 
ı:ırlığı yapılmadan icra edilen bu 
taarruz, kara kısmında esaıh bir 
muvaff akiyet vermemiıtlr. Mısı~ 
hlarla lngillz.ler, mevkilerini mu• 
hafaza etmişlerdir. Birinci v• 
ikinci lngiliz hava farkaları tara• 
fından mlitemadi ıurelte bom-· 
bardıman ·edilen ltalyan hava 
Uslerl ağır zayiat vermitlerdir. 

BUyUk Zayiat 
lıkenderiye açıklarında lngilis 

hava kuvvetlerinin taarruzuna 
uğrayan ikinci ltalyan deniz 
flloıu, büyük zayiatla geri çekil· 
meye mecbur olmuıtur. O gün 
birinci ltalyan deniz flloıu ancak 
akşam ilzerine doğru Abukir 
açıklarında g~rülmllştUr. 

Bu kuvvetler derhal Kıbrıstaıı 
gelen lngiliz filosiyle üçüncü hava 

v tı ı fırkasının taarruzuna ugramış r. 
Ve Maltaya çekilmeye mecbuı 
olmuştur. 

O gece zaman, bava ve kara 
hUcumlariyle gaçmif, Taziyette bir 
değişiklik olmamııtır. ltalynnlar 
karada, denizde ve havada mü· 
him zayiat çermiılerdir. lngillı 
bava kuvvetleri de mOhim zarara 
uğramıılardır. Fakat ltalyan have 
Uslerinc ve gemilerine karşı elde 
ettikleri muvaffaluyetlerden dola}'E 
maneviyatları yliksektir. 

Ayın 21 1 M. Musolini bir 
tayyare filosu ile gelmiı ve ha• 
rekata vazıyet etmlıtir. 

Bundan ötesi Allahti a'lemO 
blsaavap. ............................................................ ~ ... Son Posta -iLAN FIATLARI 

1 - Gazetenin esu yozı9ile 

bir ııütünun iki ıatırı bir 
( u.ntim) sayılır. 

2 _ Sayfasına göre bir SBU· 

timin Uan fiatı ıunlardır: 

aayfa aayfa aa~a ı ıayfa 
11

Dlğ r 1\ Son li 

l 2 5 ytırlcr, •:ıyfa 

400 250 200 r100 60 30 . 
Krt· Kr,. Krt· Krfo K· '1· il Krt. 

3 _ Dir ııantimde vaıati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - lnoe ve kalın yazılar 

tutacaklara yere gore 
santimle ölçülür. 

,.. 
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Doktor aranıyor. 

İİMER BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Ereğli Bez F abrlkafil için "200 " lira ücretle dahlllye 
mfitebassısı bir doktor alınacaktır. 

ARANILAN ŞARTLAR 
1 Tllrk olmak, 
2 - En az beı sene bir hastahanede veyahut serbeat olarak 

meslekte çalıımıı olmak, 
3 - Yaşı "35 ,. den a9ağı " 50" den yukarı olmamak, 

istekli) erin hüviyet cüzdanı, hAI tercümesi, bir kıt'a 
fotoğraf ve diğer ve&ikalarile birlikte Ankara'da Sllmer 
Bank Umum Merkezinde Memurin MlldürlUiline mUracaatları 
llAn olunur. "2680,, "5796,, 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaıada ılf ıupalan teslim ıartıle Ye Kliring kanala ile 

416 lira bedelli 1300 adet komple telgraf fincanı aç~k eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 2/11/935 Cumartesi güntl saat 10 da Anka· 
rada Bakanlık Malzeme MlldtırlUiUndo yapılacaktır. Iıteklilerin 

Ticaret Odaıı vesikası ve 31.20 liralık muvakkat teminatları ile 
birlikte ayni glio ve ıaatte Komiıyonda bulunmaları lizımdır. 

latekliler bu husuıtakl tartnamelırl para1ız olarak Ankarada 
Bakanlık Malzeme MlldUrlOğUndeo alabllirler. ••2620,, "5619,, 

( Bomont'f8ŞiŞe Birası 
Müşterilerine: 

Bomontf Şirketi lstanbul şişe blraaı mOıterilerl arasında 
1935 seneai yaz ayları için : 

BiR MÜSABAKA TERTiP ETMiŞTiR 
Her ılşede etiketin altında numaralı bir kiğıt vardır. Bu 
numarayı alanlar arasında her ay nihayetinde bir noterin kontrolu 

altında mUaabaka yapılacaktır. 

Veri!ecek primler 100, 60 ve 30 liradır. 
Müanbakada kaıana11 numaralar her ayın 5 inde gazetılerlı 

UAn .Jilecektfr. Kazananlar ayın ylrmlılne kadar 
tlrkete müracaat etmelidirler. 

Şirket, dUkklnlarda n lokantalarda namaraııs olie kabul etmemelerini vt 

şiıelerln Uzerlerlndeki aumara kağıtlarını muhafaa eylemelerini eaym 
milşterllerlnden rica eder. • 

Ziraat V ekiletinden: 
Memurin kanununun 4 Uncll vı 5 inci maddelerini haiz olmak 

ıartile lngllizce ve Fransızca dllferfnl Türkçeye Ye TUrkçeyi bu 
dillere çevlrmeğe muktedir olan •• ilerde artırılmak ttzero ıimdllik 
ayda " 125 • Yüz Yirmi beı ,, lira tıcret verilmesi takarrllr eden 
bir mütercime lüzum vardır. 

lsteklller bil'umum vHikalarlle 27 EylUl 935 Cuma aftnO Hat 
birde Ziraat Vokiletl Konferanı 1alonunda açılacak mt\ıabaka im· 
tlhamnda hazır bulunmaları ilin olunur. 

SON POSTA 

1 
Hayatın neşesi 

Dinç olmaktır. 

HORMOBiN 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinçleıtlrir. 

iKTiDARSIZLl~I 
ve 

BEL GEVŞEKLiGINi 
giderir, ya,amak neşeıini iade eder. 
Eczanelerde bulunur. lıtanbulda 
fiyatı 150 kuruı. Tafeilat için Galata 

Posta kutusu 1255 _______________ i, 
Kocaell icra Dairesinden: 

Halk Bankasına merhun bulunan ve 
Ahmet Şerife ait 15000 kilo 933 aeneai 
mahıulQ ve beher kilosuna kark kurut 
kıymet takdir edilen tfitl1nler 28/9/93S 
pazarteai srünü ıaat 14 de tlltOnlerin 
bulundutu emanet ambarında aatıla
caktır. Takdir edilen kıymetin % 175 ini 
bulmazsı • ::. t ıf dört ırün temdit edi
lerek 27/9/935 cuma günll saat 14 de 
en çok artırana ihale edilecektir. 
Talipjerin % 1,5 pey e.kçaslle birlikte 
has r bulunmalara ilin olunur. 

w ' Denizyolları 
iŞLETMESi 

Aı .. teleri ı Karak8r Köprftbatı 
Tel. 42JU • Slrk .. ı MGbDrdauade 

Han Tel. 2n40 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 22 EylUl 

PAZAR gnntı saat 20 de RI· 
ze'ye Kadar. "5787,. 

lskenderlye Yolu 
EGE •apuru 24 EylUI SALI 

gUntl saat 11 de lskendırlye 'ye 
kadar. "5788,. , _______________ _ 

C:ylül 22 

• .. 
69--ı-.----. TEŞViKi ŞANA YI 

Biçki Dikiş Yurdu 
Kadın Erkek terziliği az zamanda öğretilir. Onuncu yıl aergiei açıktır. 

Talebe kaydı baılamıştır. 
~ Çarşıkapı Yanan FeyzlAtl arsasında No. 6 Tel. 21994 

[ Eml6k ve Eytam Bankası llAnlar1 1 

Pazarlıkla Satılık Bostan 
Esas 

No. ıı 

513 

Mevkii ve nev'i Depozito 
Ura 

Bogaziçlnde EmlriAn' da Balta Limanında Boıtan 
ıokağında eski 31 yeni 6 No. lı 2 bıktar 1880 
metre murabbaı kulubıyl havi boatan. 480 

Yukarda yazıla Boıtan ilki peşin olmak Uı:ere aeklı takıltlo 
ve pazarlıkla aatılacaktar. Geri bırakılan yedi takılt için faiz ve 

Kızılay Cemiyeti ae,ıkt•• komiıyon alınmaz. isteklilerin 25 Eylül 1935 Çaı·ıamba aUntı saat 
tubeslnden: Beıiktaı Kızılay ka• [226) 
.1a11 ilk okullar için 50,000 adet onda Şubemize gelmeleri. 

~i~d·~~~Ça~amba ~-------------------------~ ıınao aaat 18 de kapalı zarf uııullle ır 
Kııılay kazaaında ihale edilecektir. Baıağrısı ve Romatizmaya karıı 

Bu ite girmek lateyenlerin 150 
liralık muvakkat teminatlarını tel..lif
lerinl ayoı ııttn aaat 17 ye kadar 
Kaza merkezine vermeleri lbımd1r. 
Şartnameainl Beılktatta Akaretlerde 
Kuntay merkuinde hergOn görebilir-
ler. (460) 

Kayıp ı Sahibi bulunduj'um Ka
rabiga m otörGnfln aonedl bahrial, 
muayene ve meaaha ıahadetnamolori, 
Uman müruriye tezkeresi ve kazanç 
makbuzları kaybolmuıtur. Y enilerial 
çıkaraeatımdan Hkilerinln hllkmtl 
yoktur. Osman Berde Rumell cad
dHi Celil Paıa apartıma.ı No. S 
Nahide K. Aytaman (461) 

HAS 
KALMiN 
kullamnız. Bir tecrübe klfidlr. 

Satı, deposu; 

Atabey Han No. 30- 35 

66 Asri Mobilya 66 .... 
Memur~yet yapmıı olanlar tercih olunur. "2648,, "5729,, ..,__ ________ _:__;_ __________________________________________________ _... __________ _ r:ıon • Salamanje • va yatak odalarının en aon 

desenlerlnl ve HEZARAN SANDAL Y ALARININ envaı 
çefltlerlnl reklAm fiyatına latanbulde Rıza Pata 
yokutunda AHMET FEVZi de bulablllr•lnlz. 

'--------• Tel. 23407 ,. _______ _, 

ETE.. VASSAF Sinir v• alnl Dr e &W& haatahldarl mtlteha11ııı . 

T 1 2:.t)s) Ev, "a'ı ~0·•1 Bahu:to i leri Hkalıı Tel.6U71 
Caialofh• Ochao B. aputımını • • ' • n. .ı • 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengin etmiıtir. 

19.cu Tertip 6. cı Keşide 11 1. el Tetrln 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 2 O O • O O O Liradır. 
Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, ıo.ooo liralık ikramiyelerle 

beheri ( 50.000) liralık iki mü~afat vardır. 

' . 
Selçuk Kız Ertik Okulunu Bitire~lere 

Eski yıllarda okul!muzu bitirenlere ıahadetnamclerl verılecek· 
tir. Okul DlrektörlUğllne bat vurulması. "58 l 8,, 

,.. Dr. lbrahim Zati 4' 
Belediye karıtı1uda Piyerlotl 

caddaalnd• No. 21 Herıı!a BJl•dea aoora haalalarmı 1 
Son Posta Matbaası 

N•triJll lllderl ı Talıll 
lelılfl4ri ' ... ..._. .. ...... .. uıa 


