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Uzlaşma Artık Suya Düştü! 
Bu Sabah En Son Gelen Haberler : 

Cenevrede Yeni ·Bir Komit~1 
Daha Kurulacak 

Gazetelerine Göre, Ital}'a 
: 

Fransız 
.Tehditler Savuruyormuş 

ltalya Bizden 60 
Bin Ton Kömür 

Satın Aldı 
Ayrıca Büyük Benzin De
po!arı Vücuda Getirmiye 

Karar Verdi 
Pariı 25 (A.A.) - Bu aabah 

çıkan Fran11z ıuetelerl, Uluılar 
kurumu koaİeybain Yaziyetinln ne 
olaca~ını tab~il ediyorlar. 

Maten ıazetHlne ıöre, koaHy 
Ilalya· Habeı itini tetkik için yeni 
hlr komite kuracak ye bu komite 
Jenl bir rapor hazırbyacakbr. 

Jurnal gazeteıl iH lhtillfan 
ıu tekilde halledilıceiinl tahmin 
edl}or: 

Uluılar Kurumu konHyl hafta 
90ouna doğru meaalıinl tecil 
edecek, ltalya ve Habet hllkumet· 
lerlnden baıka, konHye dahil 
bUtUn deYletlerden mürekkep bli 
komite teıkil olunacak ve bu 
komite, bir yandan ltalya • 
Hab•t lhtillfına alt bir 

Ti/•ralcll v• lcallcanlı bir 
Ha6eı aılc•rl 

rapor huarlamıya çalaıacak, 
bir yandan da hldlıata çok ya• 
kıadan takip edecektir. 

ltal7a kablneıiala Betler komite· 
( Dnamı 6 ıaoı yüzde ) 

. Harp Hazırlıkları Aldı; Yürüdü 

ltalya Trablusta Da Asker 
Toplamıya Başladı · 

, Yemen Orduları Baıkumandan; 
Hemen Habeıiıtana Geçti 

l 

58 Ingiliz Harp Gemisi 
Yunan Sularında Ma

nevra Yapacak 
Atlna, 25 (Özel) - 4 dlrltnot, 

iki tayyare nakliye ıemiıl, 
8 kruvazör 46 muhripten mftrek· 
kep kuvvetli ltir Inıillz flloıu 

Navarln limanına gelmtıtir. Inıillr 
donanmasının bu filosu manevra• 
Iar yapmak Uzer• bir;nci Teırinin 
25 ine kadar Yunan ıularında 
kılacaktır. · 

Yunan Flloaunun Vaziyeti 
At:na, 24 ( A. A. ) - Yunan 

filoıunun Sa!amin açıklarında 
mUıtacelen toplandığını bıld iren 

yabancı haber'.er, yetkeli kaynak· 
lar tarafından ~ alanl~nmaktadır. 

Yunan filosu, önceden karar-
laıtmldıtı üzere 1 birinci Teşrin
de leraaneye dönecektir. 

Atine Üzerinde it.iyen 
Tarrarel•rl 

Atlaa, 24 (Özel) - Yunan 
,,.,.... Afrllt•ı• ...,,.,.,,.. ltalı• toprakları lzerladen 25 ltalyaa 

...... ı.rlfffl .. Mr kul• ' l>enaı 6 •••• Jkde) 

-------------------------~ 
Bir ltalya 

Gazetesinin 
Sözleri 

( Aıione Colooiale ) itimli ltal
yan ıazetHiodeoı 

'•Bir defa daha tekrar etmek 
liznİıdİr lı:I Ege adalarında ıüktlnıt 
vardır. Adalar, ıiraat, 11yyah ve 
tioaNt t.akıauntlan daimi t.ir ileri
lım• halindetlirler. TilrkiyıDiD ıem• 
paüıiDi kazanmak için Radoı ada-
11am Türkiyıye verilm11l ılbi 
ıtltla9 olaa bir haberi ıarih ııır•U• 
tebip ıtmıls llzımdır, 

Tlrkiye Ctlmhnriyeti ile İtalya 
arasındaki mlnuıbat, o dırooo 
do•tu• ve her iki mıaılıketia 
üdeaiıtlekt mtltekabil menfaatlt• 
rinin dırla bir ıurette anlqılmaıı 

11aıına istinat eder kf, bu milna· 
11bıtleri kuvvetlendirmek için arazi 
..... ll&a ihti1&9 1oldar. ,. ----

llıtikir 
Yapılıyor 

Kabzımallar, Mey
vaya Narh Konma
sını lst~yecekler 

Meyva baD komiıyon ve kab
zımal:arının mUıtabıil hesabına 
belediye~• bir bat vurma yapa· 
caklara haber alınmııtır. Söylen· 
diğlne göre, bunlar t•hlrde pera· 
kende meyva aabıınm ihtikar 
derecesinde pahalı yapıldığından, 
bu halin meyva lıtiblikine engel 
olduğundan ve mUıtahsllln zara• 
rına netice verdiiinden baliı.-de
rek meyva fiatlarının kontrol 
edllm11ini ve izami bir fiat tayin 
olunmasıDı lateyecelderdir. 

iddia ıudur ı 
Halde meyYa çok ucuıa ıatal-

maktadar... Oracla toptu ftatlar 
o kadar ucusdar ld t• 'lk•I P" 

( De•alll 11 .... fİade ) 

llecid•••tl•• lkl göriütiiı 
[ D<ıııt Yunan flloıaana a1' haberler 

9 uncu ıayfadadır ] ---·----·------· .. ·-·················-----
60 Y aıında Bir 
Kadın Adam 

Öldürdü 
Eıkltehlr, 24 (Özel) - Birkaç 

gece ev~el ıehrimiıin Hayri Ma· 
hallemade bir cina1•t lflenmlıtlr. 
Son derece •arhot olan Edip 
adında bir timeDdif er amel Hl 
Hayri maballeıinde 60 yaıında 
Emine iımiade bir kadının pen· 
ceresiee yıkılmıı, hiddetle dııarı 
çıkan kadın, Edibin kafasına bir 
tahta parçaalle vurmuıtur. Ha.· 
tahanıye kaldmlan Edip ifade 
Yermeden 6lmliıtllr. Tahkikat 
devam ediyor, kadm tevkif edil· 
mittir. 

Yurt Gittikçe 

( Bugilniin Meselesi 1 

Seyyah 
NaSıl 

Getirilir? 
Başka Memleket
lerde Yapılanları 
ibretle Görmeliyiz 

Karlıbadda Bir Türkü 
Dava Eden Otelciyi 

Hakim Azarladı 
Bir dost, geçenlerde Karı.hada 

ıitmlf. Orada kulak mlaafirl ol• 
dup tö1le bir Yak'ayı anlabyor: 

Diplomatik bir Türk paHpor
tlle Karlıbada gelmit bir Hyyah 
bir otele uğramıf. Bir oda kira· 
lamak için otelci ile g6rlltmll• 
Arada mutabakat basıl olmuı. 
Seyyah refika11r11 getirmek &zere 
otelden ayrılmıı. Bu ıırada, eti 
de bir diğer otelde pazarJağa 
giritmi• O da orada mutabık 
kalmıı ve kocaaını, kendi anlat· 
tığı otelde oturmağa ikna etmlf • 

ôteki otelci bakmıı ld ken
disile görüıen mUıteriden hayır 
yok. Sulh mahkemesine baı vur
muı ve bu zat hakkında, ayırttığı 
odaaını boı barakmak ye puar
lığında durmamak meselelerinden 
ötürü bir zarar ve ziyan davaaı 

açmıt-

Vaktaki mahkemenin celp ki· 
iıdı bu ıata tebliğ edilmiı, haz• 
rette de ıafak atmq. 

( Devamı 11 inoi yiizde) 

Zenginleşiyor 

Bir Kömür Kaynağı 
Daha Keşfedildi 

Zonguldaktan Uzanan Damarlar Çok 
Geniı Bir Sahayı Kaplamaktadır 

Y•I llarnarl.,..• hln4•1a ~a/raa6otrıdara p••I bir •lriraüf 
( Aakara ••bablrimlalo nrdlti tafaillt 9 unou ıa1f..&adar) 



-
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Maslak 
Kazasının 

Mes'ulü Kimdir 7 
Gazeteler, ıon yap.lan otomobil 
yu:ılannda Yukubulan facı kau.
nın tafli!itını yndılar. Dlln de 
ya:ı 1ığım z ıibi, ıoför Ali A%1z 
tamamil• iylletml.ıtir. Ve Samiye 
Burhan Cahtt te mevzuu babı 
edilen telllik{ yf, çok tükOr tamıı· 

mile atlatmıttır. 
Fıskat bu k zanın halkta uyandır
dıtı akialer henh durulmut 
det ildir. 
Bu münasebetle dOn muharrlrimiz, 
muh'ellf kimHlerle bu huınıtıı gö
rO~mDt •ir. Onların yukardald 
aun e Yerdikleri cenpları aınğıya 

yazıyoruz ; 1 

Taksim SaraHrvller 13 nu· 
meralı berb9r dUkkana kalfa· 
larından Fethla 

- Ben yaıtıılara gitmedim. Fakat 
bu hususta elime, hangi gazetede ne 
geçtise okudum. 

Bu yazılar lçind~ en fazla tuha-
fım g iden nedir biliyor musunuz~ 

Bu hususta söz ıöyleyenlerin hep· 
•I de söze: 

- Ben tam kazanın oldutu yer• 
deydim, deye baıhyorlar. 

Bunlara İnftnılırea kazanın ubeblnl 
kaza yerinin kalnbalıtında aramak 
lazım! 

* 1120 numarah taksi ,oförU 
Ragıpı 

- Birçok kimaeler kaunın ıebeblnl 
yolun l:ozukluA-unda arıyorlar. VakıA 
yolun yarıı:ı mhalt olmadığı mubak• 
knk. Fakat bence, o tekildeki pati• 
najın Hbeblnl yol bozuklufunda 
aramak dotru dc~ildir. 

Samiye Burhan Cabit çok uata bir 
koıucudur. Bu itibarla, kazanın, onun 
hatuı yUzünden çıktıt ıaa da inana
mam. Fakat ıBylediklerlne nazaran 
arabanın fren YidalHından biri, kaza 
7erlnden otuz metre l'eride bulunmuı. 

Bence kaza, bu •ebepten Yuku 
bulmuıtur. .. 

Nlşanta,ı Rıtatpa9a sakalı 
9 No hanede Safderı 

- Mulak yolu, geçen Hnekinden 
pek farklı d~tildlr. Eter kaza, yolun 
fenalıtı yDzOnden çık1&ydı, geçen 
yıllardakl yarıtçıların da aatlam kal
mamaları llzımdı. Bence bu luzayı 
çıkaran bayan Samiye Burhan Calaldi 
almekten kurtaran taudOfUlr. 

Ok Taşları Çalmıyor 
Beykozla PaıabahçHİ arasın

daki Sultaniye çayırında nktlle 
dedelerimiz ok atarlarmıı. Bunun 
için dağın eteklerine birçok 
menzil tatları dlkilmiıtl. Şimdiye 

kadar bu tarih yadigarJarmm 
bir çokları kırılmıı Ye aıırılmııtır. 
Son kalan taım da birkaç gt\n 
evvel yerinden kaldırıldığını · 
Beykoz kaymakamı Ihaan öğren· 
rn·ş taıı buldurmuıtur. Yerine 
koı duracaktır. 

Bir Kıza Çarptı 
Mehmet Eminin kullandığı un 

yUklll 3947 sayılı kam) on Balatta 
Mehmet kızı Havvaya çarpmış, 
kalçaamdan yaralamııtır. 

1 

B 

Herkesten . Para Vurmuş! 
iki Tacirden 5500 Lira Dolandıran 

Bir Üfürükçü Tevkif Edildi 
Mllddılumumtllk dllıı Ahmet 

Müfit adlı bir tıftlrUkçnIDk Y• fal• 
cıhk auçluıunu teTklf ettlr•lftlr. 
iddia edildiğine 28re1 bu tıTklfl 
icap ettiren hAdlH ıudur: Ahmet 
müfit Galatada bir handa otuf'" 
maktadır. ôtedenberl de nfrnk· 
çUlOk yaparmıt- Maruf tacirleri
mlzden bir zat bu adama Hasan 
Tahsin adlı bir tacır tanıtmııtu. 

Bunun. da Oıman adlı bir ortatı 
•ardır. Son zamanlarda HaHD 
Tahaloln ticari yaziyetl bozulmuş. 
Her derde ıif a bulduğunu ya1an 
bu hocaya baı vurmuı. Hoca 
muhtelif zamanlarda kendi.ine 
muskalar vermit- D kkimnın eıl· 
ğlne, tavanına bUyUler ıaklatmıı 
ve bu suretle de Hasan Tahılnin 
tam 4600 Urnaını almııbr. Bl\tl\n 
bOyll vı Ofnrllk tertiplerin• rat
men Hasan Tabıinin işi dUr.elm~ .. 
miş. Oıman'a gelince, bu zat be-
kardır. Çok güzel bir kula da 
evlenmek niyetindedir. Araya yl· 
nı Mnflt hoca giriyor. Bilmem 
hangi mahalledeki dllnya gllzellnl 
Oamana bailamak ve yakmak 
için UfUrilklıre, muskalara, bUyll· 
lere baı vurulmuıtur. Bu ıuretle 
Müfit hoca Oımanın da tam 900 , 
lira11ını ıızdırmııtır. Fakat iti dU· 
zelmiyın Haaan Tahıla •• um• · 
dulu kızı alamıyan Ü•man son 
zamanlarda dolandmldıklarınıo 

farkına varmışlar ve · hAdlseyl 
poliH haber vermftlerdir. Polla 
hocanın odaamda Ani bir araıtır
ma yapmıt ve iddiayı kuvntlen· 
direcek bir çok tılııım Ye bOytı 

e11aaı, muskalar yakalamıftır. 
Bunun Ozerlne Adliyeye verf· 

len Uflirllkçll suçluıu dtııı teykff 
edilmiıtir. 

Kurşun Çalmıf 
DUn MOddeJumumtliğe lımaU 

oğlu Mehmet adlı bir çocuk ıuçlu 
olarak verilmiJUr. iddia edJldliine 
g3re, çocuğun suçu, Sirkeci ga· 
nadaki ambalaj kurıunlarım çal· 
maktır. 

929 Doğumlular 
lık okullara, 929 dotumlulardan 

Klnunuaanl, Şubat ve mart aylarında 
doğanların gDrbUz olanlarının ahnma· 
lnrı için baımualllmleri 1allbiyıt 
yeriJmittlr. 

Yeni Rasathane 
Üniversite bahçesinde yaptırılan 

yeni rualhane binuı için getirtilmeal 
kararlaıtırılan iletler bir aya kadar 
~elecek ve yeni rauthane o zaman 
çahımaya batlıyacaptır. 

1 
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latanbul arbk bahk bolluıuna glSmlildD 

Palamut Öyle Bol Ki.'• • 
•• 

Çifti Uç Kuruşa 
Kadar Satılıyor 

Son bir iki gUn içinde ı.tan
buJda palamut lbollatmııtır. 

Hele dnn bu bolluk bahkha-
nede srlSze çarpacak bir durum 

göstermlıtlr. Sabahleyin 17,5 ku
ruştan baılayan piyaaa, motör 

motör yıiılan palamut babklannın 
çoklutu yftztioden akıam OstO 
çifti üç, dört kuruıa kadar ln
mlftir. 

Bu gtlnlerde çıkanlan balıklar 
tu:ılanmıya el••ritll olmadıj'mdan 
taze taze yenmek lber• ıatqa 

çıkarılmaktadır. Fakat aldıaımız 

haberler• ıöre lıtanbul halkı 
bahta doymuı bulunduğundan 
en çok sarfiyat lıtanbul yakınla

rındaki kaza •• vlliyeUerde 
2örülmekte Ye ihracat da oralara 
yapılmaktadır. Yabancı memle
ketlere ihracat henüz başlama· 

mıştır. 

EsaHn aaıl palamut ve batak 
mevalmi keıtane fırtına11 geçtik
ten &onra yani 15 - 20 gOn sonra 
baıhyacak ve fazla ihracat da o 
zaman yapılacaktır. 

Makam Paralar1 
Ôğretmra:er, ilk tedrİ•-t makam 

tahıiaatlarınan verllmui için alaka
dar yerlere tekr11r br f vurı:caLJard ır. 

I Festival 
1çin Gelenler 
Dönüyorlar 

lstanbul Festi vali için Balkan· 
Jardan gelmlt olan komıu gurup• 
lar dün dönmeye baılamışlardır. 

Don Yunun Y• YugoalaY gurup
ları gitmitlerdlr. Bua-On de Bul· 
gar gurubu gidecektir. 

Yunanlılar Y• YugoıJayJar 
giderlerken çok içten gelen bir 
uğurlama yapılmııtır. Yunan 
guruplarmm baıkanı Yapurda il· 
baya çektiği bir telgrafta tahaa
&1üalerini bildirmlı, Belediyenin 
bilhassa halkın glSıterdiğl doıt· 
luk tezahürlerine vo misafirper
verliğe naaıl teıekk8r edeceğini 
bilemediğini yazılmııtır. 

Çocuk Esirgeme Kongresine 
iştirak Ediyoruz 

Buiiln çocuk eıirgeme kuru• 
munda, yönetim kurulu top
lantı:ıı yapılarak ilk defa 20 
teşrinievveldo Atlnada toplanacak 
olan Balkanlar arası çocuk eair· 
geme kongresine gidecek olanla• 
rın durumu etrafında görUtUlo
cektlr. 

Pazar 01• H•••• a. . Diyor Ki ı 

(onnnn Tarı§ 
Bir iki 
Satırla 

Genel Sekreter 
Yas mQna1abeti7le t•brimizde çl• 

hıan C. H. Partlıi GenyfSnkurulu il• 
Parti Ge••l Sekreteri Recep Peker 
din aktamkl ekleprHle Ankua7a 
d3amUf)erdfr. 

* * * Tarım Bakan' 
Glreaoa, 23 - Tarım bakanı Muh• 

Uı Erkmen, yanında Ziraat bankuı 
~enal dlrektara Kemal Zaim ve m .. 
tebuuılar oldutu halde ıehrlmlH 
gelmiılerdlr. 

* * ... lnhlsarlar DlrektörU 
fnblaarlar genel dlrektöril Mltat 

Yenel, yanında kimyane direktörtl 
Ekrem .,. içki muamelat yar direk• 
UJrQ Faruk oldutu halde Ege bölııe• 
•i•de bir inceleme gezialne çıkmııtır. .. .. .. 

Zehirli Gazlar 
Zehirli gazlardan korunma komlı· 

yonu dQn llbaylıkta ilbay yardımc11ı 
HOdAi Karatabanın baıkanlığı altınd• 
toplaomıılardır. 

.. .. * 
NUfus Sayımı 

Sa7ım itleri hazırlıkları ilerlemek• 
tedir. °fstatfııtik genel mildilr Yeklll 
Celal Aybar ile l1Vlçre a-enal 
illatlıtllt müdlrO Konya yolile Elblıe 
gftmiılerdlr. 

* • • 
TUrk :rıb Gemlyetlnde 
TDrk tıp cemiyeti 935-936 devrHl 

için yenl kurul heyetini seçmek üzere 
düa toplantı yapmııtır • 

* .. .. 
Belediye Vergllerl 

Eıkl yıllara alt belediye nrııi •t 
rHlmlerlnl ödemeyenle

0

rln aabıka bor9 
larına ceza tarbedilemeyeoejti, ancall 
yeni yıl takılt müddetini a-eçirenlere 
ceza keıllmosl icap ettifi bildiri!• 
mittir. . . .. 

imtlhanler Bltlror 
Dtın, leyli meccani olmak ilzerı 

mOracaat edea talebelerin ikinci im• 
tibanları yapılmııtır. 

imtihanlar bugDn tamamlanaoall 
ye eyrakıo tetkikine baılanacaktır. 

.. * .. 
Jlnekolojl kongresi 

U!uıal tıp kongrHinden batk• 
yine Ankarada blr de Jinekoloji koa.• 
pHİ toplanacaktır. 

* .. * 
Direktörlere Sallhlyet 
Bir yaı ktlçftk vo iki yaş büyOll 

olanların orta okul Ye liıelere alına• 
bllmeal için okul direktörlerine aali• 
h17et nrilmektedlr. 

* * .. 
65 Bin Mualllm 

Orta tedri1at kadroıu bakanlıkça 
taıdlk olunmuştur. Bu yıl kadro 65000 
•ualli• olarak tesbit edUmlftir. 

* * * Avrupaya Talebe 
Hükumet huabına, Avrupada 

tahaile gönderUecek olan Ünivanite 
mezunlarından namzet ıeçımıo., 

fakOlte meclislerince denm ediliyor. 

il. * * 
Üniversitede 

Ônlmüzdeki hafta aonunda On1. 
yerıite •• yDkaek mekteplerin kabul 
mDddetleri bitmektedir. 

- Ha&ao Beycii•m 1 Yine nedir 

facıa? 
... Bir arkadaşımızın Bayanının bin· ı ... Bu mas!ak yolu neden böyle 

diğl otomobil, yarıı esnHında denilip tameJi, acaba ? 
hurdahaı oldu. .• Bayan ajır yaralandı .• 

Hasan B. - Bana kal.na arbk ora• 
nın adını değlıUrmeli: Maalalc yerine 
Kanlıbel demeli, daha yakıtık alar 1 
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Hergün 
, ----

Neye Kurban 

• Ekmek Fiatları 

Neg• Kurban ? 

' 

... 
Bu defakl otomobil yarııı, 

arkadaıımiz Burhan Cahldln eşini 
kurban verdi. Samiye Burhan Ca· 
hit ağır •urette yaralanarak haa
tabaneye dnıtn. Çok sevdiği 
otomobiline bir daha dönemiye• 
cık ve blnemlyecek. Bu tehlike· 
nln bir ölümle netieelenme
aıHi ıırf bir tHadUf eseridir. 
ÇUnkU Maslak yolunun otomobil 
yarıtlarınıı müsait olmadığı, bu 
lıten anlamayanların bile tahmin 
,debileceklerl baalt bir ıeydi. 
iöyle dar, •lrajı çok, iki tarafı 
ı~k a&"açh bir yolda otomobil 
1arıtı tertip edenleri meı'ul et• 
mek zaruridir. 

Fakat Samiye Burhan Cahlt te 
iyi bir ıofördD •• bu tehllheyl 
ıöreblllrdl. O halde bile bile bu 
tehlikeye neden atıldı? 

Uôdberg tek baııoa bir uçuıta 
Nevyorktan Pariae uçmuıtu. Bu 
da yllzde doksan tehlikeli bir 
itti. Fakat bu tehlikeyi göze al· 
manm manası kolaylıkla anlaıı· 
labllir. 

Kutupların meçhul buı derya· 
larına gitmek te tehlikelerle dolu 
bir maceradır. Bu tehlikeyi ıöze 
alanların da maksatlarını anla• 
mak mllmkUndUr. 

Her tehlike, mukabllinde ma· 
nevt bir zevk ve heyecan veren, 
bizi mtlkAfatlandıran bir neticeye 
bağlıdır. Bizi, tehlikeyi göze al· 
mağa HYkeden Amil ya bir ideal, 
Ja bir hizmet heyecanıdır, 

Samiye Burhan Cahlt, atılaan, 
ee•ur, erkeklerde miall nadir b;._ 
lunur derecede •oğuk kanlı bir 
kadın. Şimdiye kadar yapılan 

r•r1tlardakl muYaffakıyetl bunun 
en bUyUk delflldir. Fakat bu me
alyetlerlnl, bu heyecanım Ye bu 
ceaaretlni daha lyJ, daha faydalı 

•• daha ıoıyal bir uğurda da 
11rfedebllirdl. 

- Kolum kmldı amma, ıunu 
de ben yaptım, diyebilmek zey. 
ldnl tatmak, ona bUtOn acılarını 
unutturablllrdL Fakat bu Yak'a• 
ela böyle bir teHIJfden mahrum
dur. Yapılan fedakArhk, alınan 
netice ile ölçUIUr. 

Gençlerimize cHur ve atılgan 
olmalarını tavaiye ederlı. Fakat 
hayatlarını, boı yere sarfetme· 
lerlne acırız. Ölmeainl de bilmek 
ıerektlr. ... 

Ekmek Fiatları 
Istanbul narh komisyonu ık· 

mek fiatlarını yine arttırdı. Ek· 
mek bugllnden itibaren on buçuk 
kuru7a Htılacaktar. 

Harp rivayetleri, ltalyanın or
dusu için piyasadan un •e buğ· 
day toplamaya baıJamaaı yalnız 
bize de değil, bUtlln Avrupada, 
hatta Amerlkada ekmek f.atlarını 
arttırmııtır. Buna rağmen ekme
lin en ucuz olduğu yer yine 
TGrkiyedlr. 

Resimli Malcale 
Cemiyeti hlmeye etlen adalella elidir. 

Cani bu eli iterek it g8rmly• çalıtır, Bu el 
3.:uYvetll lee onu boğar, cinayet ltl•meelne 
lmkla bırakmaz. ltıenılt olanı da cesa11:a 
bırakma:a, 

Cani, atlaletln ıevtek olduğu yerde 
tUrer, Adaletin eli ne kadar aıkı, ae kadar 
kuYvetll1 •• kadar amanaı1: oluraa. cani 
olıadıır kerkak, okadar rılrın, • dereoe 
ılllk olur, 

Oaun için lçtl•af alumıaı korumak, 
mf'mleketln huzurunu temin etmek ·n halka 
rahat ver .. ek için bir devletin en mühl• 
iti adaletin elial kunetlendlrmektlr, 

SON POSTA 

r DABi:LI 
İstanbul İcra Dairelerinde Çok 

Sıkı Teftişler Yapılıyor 

icra işlerinin lslihı için 
Teklifler Yapılacak 

latanbul icrasında i•labat ya• 
pılması öne ıtırUlüyordu. Bunun 
için TDze Bakanlığı dört ay eYvel 
icra baıkanı Kemali AYl'llpaya 
tetkike gönderdi. Baıkan Kemal 
hazırladığı raporu MDddeiumumt• 
liğe vermittir. Bir taraftan da 
Müddeiumumi Hikmet bUtUn icra 
dairelerinde genel ve ııkı bir 
teftit )'aptırmaya başlamııtır. 
lıtaobuldakl yedi icra dairesi 
gibl Silivri, Çatalca, Şile, Gebze 
ve Üsküdar icraları da aynı za· 
manda teftlt edilmektedir. 

Mnddeiumumllik lstanbtıl icra 
daireler:nd,, hergUn sabah, &ğle, 
akıam Uç defa yoklama yaptır
maktadır. icralarda çalışan stajl· 
yer kadınlar kahve rengi ve diğer 
blltnn memurlar tla ılyah elhiH 
giymlılerdlr. icralarda avukatlar 
lle iş 1ahlplerlnden Ye avukatların 
vHlkalı kAtiplerlnden baıka hiç
bir kimsenin it takibine mU•aade 
edilmediği ıibi iti olmıyanların da 
icra salonlarına girmeleri raaak 
edilmittlr. icralarda mlıafir kabul 
edilmemekte ve lı aahiplerl bek• 
letllmemektedlr. Bizıat MUddef.. 
umumt, it Hhiplerinln lılerlnln 
çabuk görUIUp görlılbıedlğlni aık 
ıık tetkik etmektedir. Müddei· 
umumilik teftlılerden alacağı ne
ticelere ve icra ı·eiıi Kemalin Yer
dlA'I rapora göre icra itlerinin 
basltleıtirilmeal ve çabuldaıtırıl• 
ması için bakanlığa teklifler ya• 
pacak Ye bunun bir konun ha· 
linde çıkmasına çahıacaktır. 

l 
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Yakalanan 
Sarhoılar 

Kirkoroğlu Hamdik ile Varnah 
Mehmet adlarnıda lkt kiti evvelki 
ıece OıkOdarda halkın rahatını 
kaçıracak derecede aarhoıluktan 
sonra bir tramvay arabasının da 
camlarını kırdıklanndan ) akalan· 
mıılardır. 

§ Balıkpazarında bir meyha· 
nede fazla rakı lçlrildlğl için 
yllrUyemlyecek derecede aarhoı 

olan Temel karakola götUrOlerek 
muayeneye Hvkedllmlı, kendlıinl 
•arhoı edenler hakkında da takl· 
bat baılamııtır. 

Bıçak Çekmif 
Bayeıit Ağa mahallesinden 

Enver, dayıslle birlikte otururken 
RUıtem adında bir adam yanla· 
rına gelip kendilerine kllf Ur 
etmej'e baılamıı, Uıtellk bir de 
bıçak çekmeğe kalktatından ya· 
kalanmııtar. 

Talebe Kıyafetlırl 
Leylt Tıp Talebe yurddna 

menıup OniYeraite talebelerinin 
kıyafetleri değlıürllmektedlr. Ye
ni ıekle ıöre, talebeler, yakaanı· 
da yurdun ve aınıflarının lıaretlnl 
taııyan IAclvert elbiseler giye
ceklerdir. 

a Adaletin Eli a 

Yedi Buçuk 
Yıl Yatacak 

1 

Hacı Ömer adında bir adamı 
öldürmekten suçlu Karakaı HU· 
aeyinin duruşması ağır ceza mah· 
kemHinde yapılmış verilen hnkUm 
bazı enekın noksan ıörUlmeal 
cihetinden temyizden geri çevril• 
mişrir. 

Karakaşın duruşmasına ağır 
ceza mahkemHlnde dlln tekrar 
deYam olunmuı Ye HUHylnln 
Hacı Ômeri öldlirdUğO aablt ııö
rUldliğUnden kendisinin 15 yıl 

hapsine ; yaşının ufaklığlle af ka· 
nunundan istifade "ttlğlnden ce
zasının yarısının indirUmHlle ~7,5 
•ene a&"ır hapsine karar veril
miıtir. 

Bir Toplantı 
Tıb Fakültesinde Yeni 

Program Görüıüldü 
I;>Un, ö~leden sonra, Tıp Fa· 

kültesinde blltlln profesörlerin 
lıtlrakiyle, bir toplantı yapılmıf, 
bir hafta 11onra baıhyacak olan 

yeni dera ıenesl programlan, yeni 
yapılacak doçent imtihanları we 

henilı Avrupadan dönmlyen pro• 
fesörlerln durumu Uzerlno görUt
mtlşlerdlr. 

Şurup Hiddatlenmif 
Mabmutpaıada KUrkçl ha• 

nında kahveci Fettah, aynı ban
da çorap lıçi•i Şurup nammdakl 
adamdan 60 kurut kahn alaca· 
tını lıteylnce Şurup hiddetlene
rek Fettaha çekiçle vurmuı, Fet• 
tah d.;- iskemle ile mukabele 
edllrek Şurubu yaralamııtır. 

Ekmeğin kiloıu Almanyada (' 
25 kuruı 

lıveçte 20 ,, 
Amerikada 17,50,, 

iSTER iNAN iSTER . iNANMA! 

ltalyada 17 ,, 
Fran1ada 12 .. 
lngilterede il ,. 
Bu .. _.e ekmeği geçen eene• 

lere nlsbetle daha pahalıya ye
memiz muhtemeldir, çlinkn harp 
rlva) etlerinden baıka, ıimalt •• 
eenuhl Amerikada bu nne kıt-

Meldeplerdekl imtihan usulünOn bozukluğundan bıb· 
ıed•n Ağaoğlu Ahmet f\l fıkrayı anlatıyor: 

"Ba)• Saffet, almıı olduğu bazı idart tedbirlerden de 
babıetti. Mesel! ıon · imtihanlarda tatbik olunan n 
talebenin bile iıtihzasıoı celbeden n hakikaten de ga· 
yet giilllnç olan bir uıulün kaldırıldığanı ı2yledi. Bu 
usul hakkında bir fikir nrebilmek içia ıu muhanreyi 
dlolf'yiniz: 

"Kızıma dedim kiı 

- Kııım iki glln imtihanın var, amma ıea hl9 çahı· 
mıyoreun t 

Kııım gllldü, dedi kiı 
- Baba, sıfır almı7a hazırlanıyorum! 
- Bu ne demek? 
- Bu der•ten aene yoklamalan 11nuında dört n 

bet aldım, timdi imtihanda 11fır alıak yine ı•çeceğim. 
- O halde imtihan ne i9indir1 
- lıte baba ben de ona ılllüyorum ya 1 ,. 

iSTER iNAN lSTER ıNANMAI 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu icin 

Bugün Konamadı 

-··························-···-----·-,.-... -·---
Yarış 
Faciasından 

Sonra 
Samiye Burhan Cahidin 

Durumu /gileşti 
Pazar günkü otomobil yarııın· 

da çok güzel bir netice alarak 
llırinci gelmek llzere iken yarııın 
bift noktasına 800 metre kala 
mUesaif bir kazaya utrayan 
Samiye Burhan Cahidln •ıhhi 
durumu gUn geçtikçe düzelmek· 
teılir. Sol kolundaki kemik çat· 
lağı ile kırılan bir kaburgaıı ve 
başındaki yara, artık endlıe 
verecek bir mahiyet arıetmemek• 
tedir. 

itinayı icap ettiren nokta, 
ıol elinin bilek llıtU kısmında 
haııl olan ezikliktir. K~ gecemi, 
kalbin atııını bile kaydettirmeye 
ve bilekte hissetmeye mani olan 
bu ezikJlk, iki gUndenberi iyi bir 
durumdadır. 

Zayıf olmakla beraber nabız 
duyulmaktadır. Bu haua1iyet 
davam edip iylllk artaraa, kol 
alçıya konacak, kırık ve çatlak• 
larm tedaviai ameliyeml baılıya
caktır. BugUnkn durum, intizar 
vazlyetldlr. Maamafih memnunl· 
yetle kaydedelim: Her tt\rlli teh· 
like zail olmuıtur. 

Turlng KulUp Mutallaaını 
Blldlrlyor 

Bu mUnamebetle bize mütall· 
aıını bildiren Türkiye Turinı Ye 
otomobfl kulUbU, Maalak yolunun 
yarı,a müsait olmadıtı hakkında 
ileri ıUrülen iddialara kar11 hullaa 
olarak ıöyle diyor: . 

Böyle yarıılar diler memle-
ketlerde daha gayn mOaait ve 
arızalı yollarda Japılır. Hattı 
yollara maniler blle konulur. B&yle 
yarııa giren otomobillerin yarıı 
otomobill olmaaı da lAıım ı•lmeı 
yeter ki beynelmilel . otomobil 
ıporu nizamnamesine uygun ol•un. 

Ark•d•tımız Burhan C•hld 
Te,ekkUr Ediyor 

Hayat arkadaıım Samiye Ca· 
hldin geçirdiği ve çok tllk8r mü• 
cize kabilin den kurtu\dutu oto
mo bll kazasından dolayı ona ve 
bana candan teHıUrlerlnl bildi· 
ren tanıdık, tanımadıll doıtlara 
Ye kaza gUntl h•lltaae kapı•ına 
kadar koıarak 11tlık haberini 
heyecanla bekleyen yDzlerce 
yurtdaıa, ancak tehlikenin 
ıeçtiğinl anladıtımıı bugün 
teıekkUr edebilmek fıraatanı bul• 
dum. Bunu, kaza haberini derin 
bir arkadaılık duygusile 7azan 
(Son Posta)mn kıymetli yazı he
yetinden teıekkllrlerlme katarak 
rica ederim. 

Kasatura Fırlaymca .. 
Jlya Kohen adında bir artlıt 

Salıpazarı gazlnoıu tiyatro aah· 
nesinde kaaatura cambazlık htıoer• 
lerl yaparken elinden fırlayarak 
kasatura seyircilerden 7 yaıında 
Turan çocuğa isabet etmit ve 
kUçUğll yaralamııtır. 

TAKVİM 
Gla ÇARŞAMBA Hısıı 
10 25 EYLOL 935 14J 

Arabi 1954 1 Rumi ıssı ( 
25 Cem.lhar ~ E1l6l 12 1 
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işin 
lçgüzü 
Başka imiş/ 

Gnllu adındaki bir ka· 
dm kapıkomşusu An• kadın• 
dan davacı •• Duru maları Birinci 
Sulh ceza mahkemesinde iÖrll• 
lnyor. GUllU, komıusunu hırsız• 
hkla itham ed1yor. Iddia11 tu: 

- Çocuğumun bir kumbarası 
•ardı. HergUn par atardık. lçl· 
ne ayrıca aattıAımız beyiirin de 
parHını koydutumusdan otus, 
otuz beı Ura kadar par mız bi
rikmlıtf. Bu kumbarayı •andığım
da muh faza derim v bir yere 
giderken de sandığı kflitli7erek 
dıprı çıkanm. Bu k dıola biraz 
akraba &ayıldığımızdan saklımız, 

gizllmlz yoktur. Her eyimizi bilir. 
Benim evde bulunmadığım blrgUn 
çocuklara birer tarafa aavarak 
odam glrmft • sandığı kıra• 

• rak kumbarayı açmı ; paralan 
almıı. Ben iıl anla1ınca hemen 
kendi&lne koıtum: 

- Ayı•!. Bunu 11aden bqka 
klmH yapmaz. · Kıyma biıe.. bu 
par yı dlılmlzden, tımatımııdan 
artırıyoruz. Hiç olmaıaa yarııını 

ver de paylaımıı olalım •• Dedim. 

Yemfnlblllab ettL Fakat bu 
iti yapan An den baıka klmae 
değildir. O, geçen ıene de benim 
bir mantomu k yıplara karışlar• 
mıfh. 

- Şahitlerin vu mı? Aytenln 
son y okk n od n 1ılrdliioi hiç 
klmae garmemlş ml? 

- Var efendJm. Karıı kom• 
şular görmOıl r. 

- Ne de11ln Ayıe? 

Suçlu aandalycsfnde oturan 
zaylf, esmer benizli, uzun boylu 
btr kadın ayaA'a kalkarak cnap 
Y rdiı · 

- iftira efendim.. Ben fena 
yola dilfmeml göze alırım da 
hıraızlık yapmam.. lkt çocuk ıahJ 
biylm. Bana 1ak1fır 1 itin iç· 
ynzn bqka.. Bu kadın beni ... 
kiden beri çekemez; kocaıından 
kııkanır. Bunun için biltlln derdi 
UıtUme çamur ııçratmak. namıma 
lek lemek.. Ben .. de krndiılndın 
da acıyım. 

-·····················-·····-----"·······--· ..... ··-
Bir Doktorun 
G n IUk Qa11ımba 

Notlarından (*) 

Müzmin Romatizma 
Çekenler 

Kırk f&ftndo bir haata mOracaat 
etti. Seaelcrdeaberl, koadlıloi ıı· 

tııraplar içinde kıwr dıran m ı· 

miJı romatlımıa otrılarından tik.A
Y t ediyorda. Muııy ne ttlm. 
1 - Yi7ip ı,mui boıuk ve intı... 
zam sızdı. 
2 - ARnlnr onu harap etmiıtl. 
8 - Geceleri çok u uyku uyu. 

, yordu. 
Bunları tHbit ettlküa ao ra teda· 
riye geçtim. 
1 - Hnstama ıltırap •tren afrı 
•• sancıları keııecek tedbirlere 
baıvurdom. Bllha111n ff ıllı tednl 
uııullerindou çok istif do ettim. 
2 - Tasrdlye teklini ıalah ettim. 
8 - Uykuıudutil• de mücadele 
ettim. • 
Şimdi bnatamm vaziyeti çok iJ"ldlr 
ve ılkiyeti yoktur. 

t•) Bu aotlMı Juaslp snlda11mı; 7aba& 
bir a!b mcı J•plit&nP kollokıl7oa >''-P14 

ll&S. Sıluntı aamanınuda bu ooUu blt 
olıtor iibl imdadınıza yııUtebUlr. 

• 
E LE KET HA LERI 

ubranı y • Ted
arşılamıştır 

~~~~~~~~~~ ----
'' Ekonom·k Du um Bütü lkanlar-

dan, Hatta elçikadan iyidir,, 
hmlr, (Özel) - Yani TUrklt• 

hakkında lımirde incelemeler ya· 
pan bir Alman gazete muharriri 
çok detorll bazı notlar teabitiııe 
muvaffak oldu. Bu ıat hmlrdo 
k5ycUIOk b reketl hakkında 7az• 
dığı yazıda bilhassa d1yor klı 

- Türldyode lktlaadi buhran 
Avrupad •• Amerik da olduğu 
albl 929 da dejili 931 )'Ilı sonla• 
rında baıladı. Bu geç kahıın .... 
hepleri tamamen mahallidir. TUr
kiyenln ıollri .. hi.rlerdon değil, 
köylerd n çıkıyor. KöylllnDn ı ... 
tlhuJ "tı .. hir )'oluna döldilünce 
11raaile bir çok ıınıf bundan mU· 
tonefff oluyor. 

Tllrkiyede köyltl buadan bet 
alb ıene enreline kad r çok ka· 
sanıyordu. Diyebilirim ki bu k • 
zonç yılJarında dOnyanıu en çok 
kazanan köylUıll sayılan Amerl
kadakl köylll bile bu kadar ka· 
zanmaıdı. ÜzUmllnQ UI ku a, 
UUUnUoll ikJ, fiç liraya, incirini 
kırk kurup, afyonunu 35 Hraya 
1atan Türk kôylüııll, tarlaaına 

yapbğı masrnfın on, on iW mla
linl elde edJyordu. 

Köyllinlln bu refahlı yıllan, 
onu ıehre dotru yayılmağa E•V

kettl. Bulgurcadaki tlltUn tarlasın
da öjleye kadar çalııan kay d .. 
llkanlısı 25 liraya bir otomobil 
tutarak lzmlrde 6ğle yemeğini yl· 
yor Ye aaat ikide yine Buliurcaya 
danerek iı batı yapıyordu. 

Bu çok açık israf yıllarına 

rağmen Ttırk köylliıOnDn 1aklı 
paraıı vudı. Bu itibarla Tilrki· 
yede buhran, gelitini iki, Oç yıl 
uzatabildi. Bir gecede Uç, bq yüz 
llrahk mahsul paraıını iz.mirde 
harcıyan köy dellkaıılw lıteaeydi 
buhranı bu ılb:al memlekete yak
laıtırmudı bile .•• 

Bununla beraber Türkiyede u· 
mumi hayat fazla bir darlık ıe
çiriyor, denemez. TOrklyeoln du
rumu Macarlatan , Yunaniatan , 
Bulıariatan, Romanya •• hattA 
Belçikadan bile daha iyi bir va· 
ı:lyettedlr. Buhranı kolaylıkla kar· 
ıılamıı •• iyi tedbirlerle anlo
mltflr. 

Ad. Bil. 

TUrk tarihi arattırma kurumu Gyelerl Bergam• 'harabelerinde 

Bergamada Tarihi Araıtırmalar 
Beraama, (Özel) - ÔjTetmen ------------

Afetin baıkanlıtı altında Eı• Amasyada 
bölaesinde incelemelere çıkan Bir Genci Kalbine Bıçak 
TUrk tarihi arafbrma kuruma he- Ô 
yeti burada çok faydalı tetkikler Sokarak ldürdüler 
yapmııtır. Bu arada Beraamanm Amasya ( Özel) - Burada tlly• 
çok zeniİD müzesi gezilmlı, yapı• ler llrpcrtid bir cinayet olmuş, 
lacak olan ilim evinin plinları Salih adlı biri kalbine aaplanan 
tetkik edllmiı e klltllphanenin bir bı,akla atdnrl1lmnştllr. Ct 
daha genit mikyalita yapılmaat0a yetio faiJJerl henUz meçhuldür. 
işaret edilmiştir. Bundan onra Fakat ubıtmnn cinayeti işleyen· 
Akropolde, Agorada, Atalaıuo lerl çok kısa bir zamanda mey• 
ennde, mabetlerde, jimnaılarda, dana çıkaracağı muhakkak add ... 
kUtnphan• harabelerinde tetkikler dilmektedir. Şimdilik bazı emma• 
yapılmııtır. Bu tetkiklerde lzmlr reler llzcrlae Mustafa Ye Ahmet 
llbayı Fazh heyete refakat et• adlı iki ldgl zan ve ne.zaıet altına 
mittir. elınmJıtır. Cinayeti bu ce 

teaallut vukubmduktan ıODra lt
leodlğl anlaıılmıvtır. Samsunda 

Bir Ehli Hayvan Sergisi 
Açılıyor 

Samıun ( Özel)- 29 ylüldo ba 
rada ilk olarak ehli hay·ıan eeriisl 
açılacaktır. Kısraklar için l 6, 
taylar için 17, boğalar için S. 
inekler için 12 dereceli mUkifat• 
lar ayrılmııtır. MUkAfat yekünu 
1300 liradır. Halkın bu ilk aergl· 
ye bUyUk blr ilgi gö tereceji umul 
maktadır. 

Gedizde emleket Hastanesi 
Gediz (ÖzeQ - Cumhuriyet 

halk partisi bina11 arkasındaki 
bftttln bina1ar lstim!Ak edllmiftir. 
Burası temizlenmektedir. Geniı 
b:r ·memleket bahçesi h line ko
nulacaktır. 

llgmda Genel Sayım Çahsmaları 
Ilgın ( Özal ) - Burada Genç

ler Bi.rllğlndo ıenel bir toplanb 
yaıplmıı, ilçebay SalAhatUn gentl 
nüfus sayımının nasıl yapılaca- ı, 
nnlatmıi, vazife alanlara çalqa· 

t cakları mmtakaları bildlrmlvtfr. 
Ertell gllnd• bir toplanb yapıla• 
rak köy muhtarlanna ıenel ayı· 
mın nasıl )'&pılacağı anlatılmııb.r. 

Karamanda Keçi Hastalığı 

Karaman, (Öz l 1 - Günd 

Yozgatt~ Biçki Ve Nakı Kursu 

ye Hacıba ba köyleri ile bu lk8y
ler ar itndald a hada dğv atrı 
denilen ve ekacriyetl• keçilerde 
glirill n bir hayvan butahğı bat 
g51termlş, haJTan nhlplerl bUkt\
mete mtlracaatla •fi iwtemifler
dir. Hnkumet derhal lazım gelen 
yardımı yapmıştır. 

Yozgat Helkevi Dlçkl ve nekıt r rduau ders alan kızl nmız 
Y ozaat (Özel) - Halke'fi kız· rak ıab.ndetname almııtardır. 

1 runu için bir nakit ıve biçki Sonbalıar at kopıları J&pıl-

kuraa açmıftir. Kura uhit içtD mıt. kofUlarda binlerce seyirci 
çok faydalı olmUJ, kızlar.ı.mııın bulunmuıtur. Yapalan koıuların 

birçoğu biçki, •• nakıt 6ğrenmlı kiffeıinde do RosuWn atı birinci 

yapılan imtihanda muvaffak ola• ielmiştir. 

·-····-····················································· 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu ııce nöbetçi ecnıı er i n

Jardır: 
Küçilkpnzar (Y orgl), Alemdar 

(Etrcf)1 Beyazıt (Cemil), Şelızade
bıı ı (lımnll Hakkı), Fener (Hüaa
mettln), Aksaray (Sarım), Kara• 
gUmrük (M. 'Fuat), Şebremln!. (NA
zım), K.adıkÖJ (Sotraki ve Us1er), 
Samatya (Teofilo ), Bı.luıkö_y (Mer• 
kez), Betiktq (Nail), Sanyer 
(Anf), 1HasklSy (Halk), Kuımpap 
(Merkez), Blyükada (M met), 
Hey\ıell (Taaaı}, Üıküdor ~ttihat), 
Eminönli (Ali Rıza), Şiıll (Nar.aile• 
ciyan), Beyoğlu (Della Suda, Er
tuğrul, Baronakyan), Galata (Ka
raköy). 

Karımı 
Nasıl 
Seçeyim? 

Bir Hk k k dloi.n bayıl 
qiııl eç rkeıı ild tcalı altında 

kahr.: BJrl cfnd cazibeye kopılmak, 
öteki kcadWni kUç.Uk görmek. 

Cinıl cazlb yo kapılmak, er' 
kot , kadını oldu undan fazla 
kıy etli gö.atcrJr. V, lntlhabılll 
yapaıken kadının m zlyetlerlndeıa 
dyade kendi cinsi ihtiraslarına 
maj'Iüp olur. 

K din kUç g8rm ıı:aafı dt; 
hay t arkad pnı çerk bap 

1 ca a atmak, eyah•t 
btr ba ası lizerladı kıkttm 
edebilmek ihtiyacına kapılır. Bqe 
bJanna l'fJ Dl kllçtik 
i için, bir kad erindt 
altmat ıUnn bfr n ri 
intikam alm ı, afı kencl 
b e reddobmye ma11 
du:ıektir. 

• 
BJr ef 8 çerken §U atSrt tip 

kadından blrlnl 'beyeomeye mec:• 
buraunuz: 

l - P. kolojikma olzun ka
dı B~ haldld kadı dır. Bu tip 
kadın bette ü' ana, b ıt• bir 
ef, beşte bir çocuk ve t b., 
Aoıkbr. O, k ndislnl n erk A'• 
ilstUnı ııe de erk iden geri ı&ayar. 
Mükemmel karı olur. G çinmul 
kolay, fakat bulması tUlr. 

Ka !ar l t mubit-
lerlodcın alın r. fyl ıbtr an naa 
~ tyl ana olmak bttd dmd84 
dır. Kardoıleril iyi geçinen bil 
im iyi bfr • M hl' 
tladckil ri ae es bilen btlea 
b1r im,, k uım da nbllfr. Olıa 

pn kadıa tipi yle lblr mu~ 
Un çocoğnd • 

~ 
2 - tchit bir babama " 

sayıf ananın kızı, y t ldlçllk 
y ta an · kaybedip b babaıllt 
büyDyeD hlr lnz p.j'a an b .. 
baüna benzer. Bu kızlar cok defa 
babaJarma bimı l ed ek içja 
evlODJDo.zJer. Bmılar eksmiy yatla 
adamlara verler. Ba kızlar g Dt 
kocalarla geçine eder. Onlan 
çocuk i>rilr ve hJç areket• 
lwlni beyenmulv. 

* Ürfincll tip biz kadın vardu ld 
bunda dn arkadaşlık duygu.sn çoll 
lnkl1jaf etmtıtlr. 

Bu kızlar erkek k.ardeşlerln• 
den kıskençhk öğrenml§lerdlr. 
Koealanna rtı da kıskanç o\u,. 
Jar. Bunlar ilsporu seTil'I', erkell 
gibi yaf m yı tercih derler. 
Bunlar kocalarına itaat etmed&r. 
E~do ga k k otmaL 

DlSrdtlncO tip kadın, nlbn 
m deılcid dmdır. 

Bunlar umumiyetlo soğuk, 
inlr!i, aevm it 55vilmekte11 

anlamazlar. B ttln e gilerlnl 
paraya vermlşıerdlr. lzdi•aç bun
ları tatmin etmez. Evlilik bayati 
onlara cehennem gibi gör mllr. 
Can sıkıntılan ı gidermek için 
kendllerinl oyun ve eğlene ye 
•er;rler. 

* Bir kızı anlam lçla u ile11I 
içinde tetkik ediniz: Baba mı mı 
baihdır? Babası olgun bir adam 
mıdır? Y oks sinirli, rçın blı · 
ki midir ? Kaz. kardeşlerini 
olar olmaz .. bepl rle kaska1 ır mı?. 

TEYZE 



Taymisten 
Çıkan 
Çamurlar 

.... 

Muntazaman dibi temizlenen 

T lelıramgo.n• Londrad~kt Tay• 
" ,,. mis nehrınden ıon 

mak mum· yirmi aene zarfın· 
kündil1' da çıkarılan çamur 

Mısır ehramlan gibi 12 tane bUyDk 
ehram yapacak mıktarda lmlf. 
Anrlardanberl temizlenmiyen hi· 
zlm Haliç taranaa acaba nekadar 
çamur çıkar dersininiz.? 

lf 

ÇekoıloYakyada ot ve saman• 
dan tuğla yapılmaya bal'" 

.. O_t _v_e_s_a_m_a_n..... lanmııtır. Saman· 
lara ve otlara, tu· 

dan tuğla taşmalarına mani 
olan bir madde karııünlmakta Ye 
btıylik bir ta.zyika maraz brakıla· 
rak tuğla t•kline konulmaktadır. 

lf 

Geçenlerde Almanyada Gree 
iffenberg k&yftne bir gece 

-.-,-k-.-s-iı-ln- hırsızlar i•lmfı ve 
kfllaenln kul11in· 

ı•ç icatmış deki bOylk ıaatln 
rakkasını çalmıılar ertesi iUD saat 
çalmadığı iç n kay halkı uyana• 
mamış ye herkea işine geç kalmııtır 

• ._.,, •• '-'-" ........ ~ ....... , __ il!: 1 ·=----
Arnavutlukta : 

Ölüm Cezalıları 
Kral Bunları Niçin Affet

ti tini Anlattı 
Tiran, 24 ( A. A. ) - Arnnutfuk 

basın büroıu, Kralın Baıbokana bir 
mektup göndererek, Flerl daYHı 
•uılularını• öliıa cesa•ını nedea dolayı 

, atır ha pi• ceuııına taln·ll ettl~ial 
izah yle miıtır. 

lspanyadaf 

Kabine Buhranı 
Yeni Başbakan Bunu He

nüz Gideremedi 
Madrt, 24 (A. A.) - Yeni kabı .. 

neyi teıklle mamur edilen M. Alb•, 
bakanlıkların tenil ltinde ~çlükle 
karşı) ımaktadır. Kabiıae UatHin!n bu 
akıamdan eYY•I bazarlanamıyacatını 
ılSylemiştir. 

Ei11bt 
T11/rlka 

No: 98 

A'I Sami bey dedi ki: 
- latanbulda (Sıvangül)iln 

adına bir apartıman aldım. Bu 
babaı na gefud!ğl uğurun hedl-
7es1. Senetleri senin lh:erine• 
dir. Vekl:inlz avukat Sadi Ziya 
Bey ıeuia namına ahm muam ... 
le.ini yaptı. 

Göılerlm kararda. 
Y tizUoıe kan ÇJktı. 

Ali Sami Bey telaıla 1aaıma 
koıtu: 

- Ne var. Ne oldun. 
Yüzllne bakamıyorum, aeıim 

kıa lmıf gibi: 
Bir şey deiiL Bu çocuktan 

aonra böyle oluyorum. Ara&ıra 

baı m dönUyor-
Fakat böyle olmaı. Bir 

çaresi e bakmalı3 ız. Doktor Na· 
cl'ye söyledin mi? 

- Hayır., Fakat geçer elbet. 
Her zınıan değil. Belk-l safiyet. 

O ehemmiyet veriyor, yemek, 
ilaç, baJ>yo diye birçok ıayler 
ıöylüyor .. 

- Üzlllme geçer, diyorum. 
Her kaC:ma olurmuş. Annem de 
aöyledi. 

O kafi bulmuyor. Belki ıebrln 

RARİCi 
. ı Uzak Şarkta : 

Yine Kanlı Ve Şiddetli 
Bir Çarpışma o·ıdu 

Mlater Henderaon 

lngllterede: 

Hen der sona 
Ameliyat 
Yapıldı 

Lendra, 24 f A. A. ) - Sarılıfa 
uğramıt o!an •llAhları bırakma kon
fe-ra••• baıkaaı Aıtlr Henderaoaa 
dOn 8tledea aoara ameli7at yapılmıt
tır. Hastalığı IQHane tatlarındandır. 
Doktorlar, hulanın durumundan 
memnundur. 

Yeni lllr Filo 
Londra, 24 (A.A.) - Hava yollara 

ıtrketi d8rt motlirll dHiz uçakların· 
dan bir ff o ıımarlamııtır. Bu filo 
Brltanya fmparatorlutunun önemli 
han yollarında lıliyecektir. 

Kısa Haberler: 
Varto••, 24 - Gaz.eteler, Mora•• 

yada, Aıtrawa, ı•hrinde fi çenlerde 
yapılan bir törende nrllmiş olan bir 
dlyeYl "tahammül edllmlyecek bir 
meydan okuyuın telAkkl etmekte. 
dlrler. 

§ V arfoYil, 24 - Cumur baıkanı, 
32 Hnatar atamııtır. 

§ PekiD, 24 - Franunın Çla 
elf'ıl Henrl Vildenla ISldUfil haber 
verilmektedir. 

§ Bllkreı, 24 ( A. A.) - Köstence 
yanında bir göle inmekte ol n bir 
ıOel deni• uçatı parçalaomıı •• 
uçakta bulunan Uç kltl 8lmOotOr. 

havaıı Ağır. Bir iki hafta f çln 
Bad'lara gidelim diyor. 

Evimı, yuvama o kadar ısın· 
dım, ahıtım ki bir yere ayrılmak 
fstımlyorum, ıehrJn bu parçasın· 
dakl evlerin hemen hepsi bU) Uk 

yemyeıil bahçeler içinde. Ses yok. 
insanı rahatsız edecek, sinirlen• 
dlrecek hiçbir §ey yok. Şampel· 
den ( Cotaıe ) A kadar giden 
elektrikli tramvay bile hiç 
atırOltil etmeden pek uzak olma· 
yan ana caddeden ieçip Jidiyor. 

Sat tarafımızda Panıion Serj 
var. Çocuklu lngiliz aileleri otu• 
ruyorlar. Fakat lngllize mahıuı 
o seısizHlde parkta oynayan 
çocukları. bile rUrilltü etmiyorlar. 

AU Sami Beyin bu tekHffnl 
kendi sıkılmasına verdim. O 

· alııtığı gezip dolaımaları bıra• 
kamıyor. 

Israr etmedi. 
Fakat hlıseeidtyorum ki artık 

bu yarı tekaUtlnk hayatı ona 
ağır geliyor. Çocutu ve kanıı 
onu ancak yirmi ıUn, bir ay 
meıgul edebildi. 

Huluıi Bey da burada. Dinle· 

56 Japon Askeri Öldü 
Şanghay, 24 < AA. > - 200 kiti· , ..... y .... u .... n···

8
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den mGrekkep bir haydut cetul 
Mukten·Peytlng demlryoluna MulHen 
yanında ıılllhla hllcum etmiılerd.r. 
entan gece •lirıoa bir aavaıt•n ıonra 
Japon aııkerleri ha7dutların hUcumu· 
nu defedelıllmiılerdir. 56 a•k•r ve 48 
haydut ölmnıuır. Ayrıca 10 baydnt 
Hlr ediJmittlr. Örfi idare llAn edil· 
mfı ve trenlerin iıletmeal tlmdiJik 
iatil olunmuıtur. 

Bir De Tren Fecteeı 
Patlak Verdi 

Şanıltay, 24 ( AA. ) - Çlnde 200 
kitlaln ölümün• •ebep elaa bfr süel 
trea knaaı olmuıtur. Şenzl eyaletin .. 
de komOniatlere kartı g"traekte olan 
109 uncu fırka Hkerfnln bulundufu 
bıot n•on H bir lokomotiften mtl• 
rekkap del trea Şanghvy demlryolu 
Ozeriode yoldan Çlkmıt ve 30 metre· 
Irk bir uçuruma dGımOıtür. Şimdiye 
kadar 200 tnn ile 200 ynralı sayıla· 
bilmfttfr. 

Uluslar Kurumunda : 

Konsey, Azlıklar 
işini Görüştü 

Cenevre, 24 (A.A) - Dünkli top .. 
Jantının batlanrıcıada koneeJ l'•çen· 
de ölen Yuguıla•ynnın Hki dıı ba,. 
kanı MarinkoYiç'ln hatırasını kutlula
mış, bundan ıonra azlıklar mHelul 
hakkında ArDavutluk mGmessllinln 
izahatını dinlemlıtir. 

Bu mUmeuU, hllkQmetlnln hiç bir 
zaman adıldarıa baklanna &arar ver• 
metl dOtiiamediAlal, bllikia mektep .. 
ler hakkında yaptıtı yeni bir nium• 
name ile bu hakları yerine getirmeğe 
çalıotıtını sö7lemi1tlr. balya delegeııi 
Baro11 Aloia', konHJln gelecek top• 
lantııındn Katolik mektepleri ıtatll· 
ıUnOn 1927 do beyannameılne uygun 
olduğu ta.dik tdilmek ıartiele, ra• 
poru onaylnmııtır. 

Dançig meulHl hakkındaki rapo-
runda lnglliz delegeıi Eden, konıeyln, 
bir kısım halkıa aıenfeatlerinl, onJa .. 
ra tecayQz. eden öteki kısma knrıı 

niyor bir hafta kadar dağlara 

lflltl Ye g6ldL 
Bir akşam blıl otele yemeğe 

davet etti. 
Dd ortak pek keyifli ıörBnU· 

yorlar. Ben çocuğun allt zamanını 
beklemek lçln biraz a•ç kalmııtam. 

Sonradan gittiğim zamaa iki· 
ıinl de oldukça çakır keyif bul· 
dum. lata~bulun meşhur rakııını 

yine bulmutlar. · 
Ali Sami bey hemen değlıi· 

Yermlıti.I 
&klal beni bol, ta9kın kahka· 

balarla karııladılar. 
Hulfııi bey ya) ık, Cl'fJk bir 

•iızla (Nedim) in bir tl'rlnl okuda; 
Ayağın Hkmarak buma amaa ıultanım 
Dökülen mey, kırılan ıiıei riodao olsun. 

Bunu söylerken bana öyle bir 
bakıfl Yardı ki kendimi ille dev• 
rlnlu plvarL cariyeleri ıandım. 

Ali Sami bay elimden tutup 
aralarandald sandalyeye oturdu: 

- Sakın ıırar etme Gül111ven. 
Bu gece sen de içecekıln. 

Daha ıofraya otururken sıkıl· 
mağa baılamııtna. ikinci bir re· 
zalete tahammül edemiyecektlm. 

Hulüai bey: 
- Ali Samiyi eve kapadınız 

artık. YOzUntı ıöremez olduk. 
Paralann llıllln• yabnp dvelY mi 
çıkartacakaın allah aıkınal 

GtUllmaedlm r 
-Niçin beyefendi, dedim, evinde 

Rejiın için 
Propagandalar 
Başladı 
Baıbakan Bugün Bir 

Söylev Verecek 
Atlaa, Y.4 (Ôı:el) - Rejim için ya• 

pılacak genoy hazırlıktanna n pro· 
pagandalara baılandı. Beıbakan Çal· 
dariı ballık lehindeki ilk e5ylnlıll 
yarın (BuzUn) aöyliyecek, par.ar güaO 
de Selanlkte bir ıöyln nrecektir. 

Cumhuriyetçi önderler de ı8ylevler 
Yermek için hazırlanıyorlar. 

Cumhuriyetçi olan baıbakanlık 
mfiıteıım latif" etmiftlr. 

Yalan Bir Haber 
Atina, 24 (Özel) - Siyaıal duru· 

mun buhranlı olmHı dolayııiie latan .. 
bulda bulanan Yunan filoaunua be· 
mea teraaııeye d8ome1lAe amfr •e
rlldlğine dair Parlı radyoıunun "f&Y• 
dı~ı haber resmen yalanlanmrıtır. 

Almanyada: 

Kağıt Paralar 
Yalnız Devlet Bankasının 

Paraları Geçecek 
Berlin, 24 (A. A.) - fktnclklnunun 

birladea itlbarea, Almuyada 1alru1. 
Ranba•k (Dnlet Bankası) tarafından 
çıkarılan kAtıt paralar tednUl ede· 
cektlr. 

Bu ıuretle, BaYJera, Sakı, Bad, 
Vurtenbera- ihraç bankalara, çoktanberl 
haiz oldukları bir imtiyazı kaybetmlf 
oluyorlar. 

Bu bankalar tarafından lhrcç edilip 
ha!A tednvülde bulunan k&jıt para 
miktarı takriben 160 milyon altıa 
marka balit olmaktadır. 

81• • ............... ......... _.. •• .......__ 
korumak ıoranda kaldıJtna tH11Qf 
etmlılir. 

Lehlıtan delegHi Beck, Dançl~'e 
senatosunun bu husuıta konseyin ı .. 
teklerine uypn tedbirler alacatına 
emin olduğunu aöylemlıtir. 

çoluk çocuğu ile yaıamayı bu ka· 1 
dar fena mı buluyorsunuz.? 

O ,devam etti: 
- Yok. hani, demem o d• 

mı defiJ. Yani evinde ıizln sılbl 

bir aeYgillal olanın hakkıdır bu. 
Ben de onun yerin de obam. •• 

Kırdığı potun farkında değlldL 
Ali Sami Bey de 11rıtıp duru

yordu. 
isterdim ki kolam kanıı bak· 

kında ıaka • lltife • ima ıekllnde 
de olsa bu çqit sırnaııkhklara 

kartı hassaı ve aert olsun. Yine 
ben cevap verdim: 

- Her erkeğin dönllp dola· 
tarak geldiği bir yuYaaı Yardır. 

O yuyayı takdiı etmlyen ve ona 
baıkalarını da hörmet ettirmlyea 
erkek, mert bir erkek değildir. 

Bu Rjır cevabımın manaıım 
aalamadı blleı 

Ağız dolusu ve lapirto koku
lu glHdU, rUldll: 

- Seninki bayatı diplomat 
yahu Sami. Dedi. Sen bunu haıır 
lıviçrede iken milletlu cemiyeti· 
nı murabbaı yazdırıHr. Vallahi 
lordlara, sinyorlara duman attıra· 
caJıl 

Sarhoı aofraıının ikinci kah· 
ramanı bu Utlfatı hUtun lokanta 
•alonundakilerl korkutan bir kah· 
kaha ile karııladı. 

Bu makamlı kahkaha • lıtan• 
bulun meıhur çınaraltı kahkaha· 
larını hatırlatıyordu. 

Tenasül 
Bereketi 

Buna döl bo'luta mu, Orün çokluğu 
mu demek Jbı m, pek iyi keatfremi· 
yorum. Gazetelerde de benUa ukl 
klite kullanılıyor, tenuOl bereket\ 
denilip gidiliyor. Fakat ne denllirH 
denilsin, konu alımlıdır. Hele yirmi, 
)'lrmi beı glln ıonra yapılacak pnel 
1&yımın vereceti bayırlı •onuncu 
düınntıp de Hvindiğimlz bir ıırada 
bu konuya Uglli yazılar daha çok 
hoıa gidiyor. 

Bundan 8türQ bir frenk gazetuinde 
çıkıp bizim rautelere de geçen şu 
Jf'Zıyı boılamnyıp okudum: " Porte .. 
kızin ufak bir ka1abaıında 86 yaıını 
bitirip lUeu bir kad n, ( 14 ) eYlit, 
59 torun, 82 torundan olma çocuk 
bırakm ftır. Kaııabanıo posta mllYeuli, 
orman bekçiıi, kaaabı, ekm•kçlıl ve 
daha birçok lfçiıi bu kadının 7a 
oj'ulları, ya torunlnrıdır •• 

Ben bu yazıyı okuyunca .. soD ıa· 
manlarda adı mahkeme kOUiklerlne 
geçen.. Aya• paf&JI hatırladım. 
Kanuni Süleymaaın aodrazamlarından 
biri olan bu yezlr, okuma )'azma 
bnmudi, yalnız aavaıtaa anlardı, 
düıman ordularuıı tepelemeyl pek iyi 
baıarnda. Harp olmadıQ'ı -1Jnlerde 
İH ç1>euk yapmakla u§'raşırdı. Tarih· 
ler onun konağında kırk beıijhı bir· 
den aallandı~ını ya111orlar. Portekiz.il 
kadının on dlSrt -=-tocıufuna karıı yal• 
nıa betikte kırk çocuk!. Beıikten 
kurtulanlar, emekleyenlr, yGrtıyOp 
oynayanlar, kılıf kuıanıp ata binenler 
1avaıa gidenler, gelin olanlarla onlar· 
dan tlreyenler de heHba kahlıraa 

Ayaa P•t• orduıunun J•nıada Porte· 
klsll kadını• çocuk alayı pek klçtik 
kalır, detil mi? 

ÜçlacG Muradın da yGa on beı 
kere baba oldutuou rivayet ederler. 
HattA o, bir aralık Maniaada oturan 
oğlu n nllabdı Mebmetle 7arııa çık· 
mııtı. Geaç Veliaht ona 7enl bir torun 
yaptıkça o da Vellabta yfnl bir kardeı 
yapıp müjde nrlyordu. Fakat bu ça· 
lıımanın 1011u pek kanlı çıktı. OçtıncO 
Murat ö!llnce yliı on bet çocuğundan 
erkek olarak on dokuz tanHI )"&fı• 
'Y.Ordu. Manitadan l'•llp tahta oturan 
Üçüncü Mehmet, bu on doku• erkek 
knrdeılnl bir çırpıda boğdurttu ve 
bir sıraya koyup gömdOrttü. 

Ayas Paıa l'ibl bir günde kırk 
betik sallatan babaların bugOn yatlı· 
'mHİne lmkAn yok. Fakat yirmi beı 
yıllık bir nlillk hayatında blr dllzOne 
çocuk yetiıtJrecek babalar ..ardır. 
lıte biz, o giLllerln çotalmannı dl· 
]eriz. Say111 çok olan milletlerin ka· 
ı:ancı da çok olur. 

M. T. Ten 

iğrendim. 

AH Sami rakı doldurduğu bir 
ıarap kadehini ağzıma gftttlrmek 
istedi. Sinirlendim. 

Y avaı fakat ıertı 
- GöıUnll aç, dedim. Kendi· 

ne dikkat at. Derhal kalkar gl· 
derim. 

Bunu yapacağımdan fÜP-
he etmediği lpn lıemn elini 
indirdi. 

Ben hemen 1emete bapadım. 
Hulftal Bey bu akıam ıa• 

ye Enderon ıalrlerinln çapkmlı• 
ğına dair ne kadar bayat ve 
kalbur Uıt8 ıehYet ve reaalet 
tortuları vana birbiri arkaaına 
yuyar!ıyor. 

Bu iidlil• yeni bir pot karacak. 
Bunlar abımıılar içkiden ıon· 

ra ya Çaklrcalı ıibl hayaya alllh 
atmak yahut ealtl urayıa azgın 
putları gibi yanındaki difllera 
aaldırmakla tamamlamak istiyorlar. 

Neş'eyl, glllOp eğ:enmeyi çok 
severim. Fakat bfttftn bu lhtlya• 
cım bugtine kadar beraber yaıa• 
dığım lnaanlann benden aykırı 
dUşkDnlllkteri içinde geri tepti ve 

beni adeta toplu eğlentilere dur 
man ettl. 

Hayatımda yalnız on heı gün 
doya doya içtim, rUldftm ve eğ· 

lendim. Bu on beş g(ln ve gece• 
nln çılgın eğlenceli hayatımda 
beni llzen bir kllçük hareket b:le 
olmad&. 

(Arkuı var) 
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Ankaradan _, 

Harp 
Hazırlıkları 
Aldı Yürüdü 

( B ıt~araf ı l inci yüzde ) 

harp tayyareıi uçmuş ve Adalar 
denizi iıttkametine doğru gitmiı· 
lerdir. 
ltalyanın Kanal Ma•raflar1 

Londra, 24 ( Özel ) - İtalya 
hükumeti timdlye kadar Sliveyt 
kana:ından geçen askeri nakliye 
gemileri için 480,000 lngillz Jirasa 
miktarmda kanal resmi vermittir. 

Portaaide gelen lnglliz ıey· 
yahları, ltalya limanlarında çok 
fena muameleye maruz kaldıkla· 
rını ıöylemektedirler. 

Londra, 24 (A. A. ) - Port
ıaitten bildirildiğine göre, 20 
EylUlden beri SUveyt kanalından 
6035 ltalyan askeri, 4221 ton 
harp gereçl ve 8418 ton mahru
kat geçmittir. 

Trabluata ltalyenlar Aaker 
Topluyorlar 

Londra, 24 (A. A.) - Kahl· 
reden bildirildiğine göre ltalyan• 
lar Sibiryada, Doğu Afrikasında 
hizmet etmek Uıere yeril aaker 
toplamaya devam etmektedir. 
Her bölge hükumet emrlue belli 
1&yıda sağlam adam vermek m•c· 
buriyetlndedir. ltalyanlar bu ıu· 
retle 20 bin kişilik bir kuvvet 
toplayacaklarım umuyorlar. 

Yeni ltalyan &evklyatl 
Napoll, 24 ( A. A. ) - Don 

Afrikaya 2,000 nefer hareket 
etmiıtlr. Gelecek dört gfin için· 
de Napoll limanından 17 ieml 
kalkacaktır. 

Yeni Malta Kumandanı 
Londra, 2'1 (A. A.) - Gene

ral Mak Kellok Maltaya gelmtı· 
tir. ve garnizon komutanlığını 
nzerlne almı9tır. Eıkl komu· 
tan General Folkner daha bir 
müddet f çin Malta da kalacaktır. 

Yemen ea,kumandanı 
Habe,te 

Londra, 24 (Özel) - Yemen 
orduları baıkumandanı T evflk 
Bey Hudeydeden Adene muvaı· 
ıalet etmiı ve Adlaababaya git• 
mek fizere hemen Cilbutlye ha· 
reket etmi9tir. 

lavlçre - ltalyan Hududunda 
Seferberlik 

Cenevreden Londra gazetele
rine bildiriliyor: lavlçre hükumeti 
ltalya hududuna mUcnlr olan 
Teoaen fantonunda kıımi 11fer
berlik iJAn etmlttir. 
Franaız Somall•lne aeker Sevki 

Parls, 24 (Özel) - Senegal 
askerlerinden mUrekkep lkJ alay 
Fransız ıomallslndeki kıtaatı tak• 
viye etmek Uzere bu hafta zar• 
fında Marailyadan Cibutiye mll
tevecclhen hareket edecektir. 

, Çerez Kablllnden 

' Oyalamak Llzım 1 

Bundan otuıbeş, kark yıl evnliıi· 
ne gelinceye kadar, lııtanbulun en 
meıhur Operatörü bir doktor Kan
bur oğlu Paıa nrdı. 
Zamana göre, astalıfı n bilgiıi 
çok ileri idi. Doktorlllrımmn ipinde 
yaşları elliyi &fgın olaolar kendiıl· 
ni hatırlarlar. 
Kanbur oğlu birtakım ukala haata 
1ahlpleıinia "kendi işiu• müdahale 
etmelerin• fena halde kıurdı. 
Bir gün, kendiılni, ölüm halinde 
bir haıtanın yanına çağırmıtlırdı. 
Jen, bu haatanın derhal ameliyat 
edilmeıini icap ettiriyordu. Binde 
bir kurtulması ihtimalini göıönUnde 
tutan doktor kolJarını ıındı, ame
liyata hazırlanıyordu. 
Ha1tanın en yakına olan biri, ıorduı 
- Doktor! Ha1tamız aoaba kur
tulur mu 1 
- Bence tüpbelidir. 
- O halde, ameliyat edip tı ıatırap 
çektirmekte ne mana nr? 
Kanbur oğlunun tepeal attı. 
- Ne yapalım, ıf~ndim ? dedi; 
hastaya, uluorta ümidimizi keatiği
mid söyleyemeyiz ya? Biraz oya
lamak !Alım l 

Tıflı 

Uluslar Kurumu Konseyi Dağılıyor 

rp Kat'ileşiyor, Fakat İn
giltere Tarafından italyaya 
Dostluk ·Teminatı Verildi 
Pariı, 24 ( A. A. ) - Beıler ko· 

m:tesinin işi deYretmeıi, uzlaıma 
işinin tam bir akamete uğradığı· 
na delil sayılmaktadır. Gazeteler, 
konaeyio, mUsaadeklr danan· 
makta, komite kadar ileri ııltmi· 
yeceğinl tahmin ve durumu çok 
fena telakki etmektedirler. biraz 
teaelU verecek nokta, loglliz elçi
ılnin ltalya Hariciye mfiıteıarı 
Stıviç'I ye Musollnlyl ıiyaretloden 
ıonra, ltalyan • loglliz mUnaaebet
lerindekl gerginliğin hafiflemlt ol· 
maudar. 

Harp Kat'lle,ıyor 
Jurnol diyor ki: 
"Uzlaıma kealn olarak ıuya 

düımUıtUr. Fakat itin ın tehlikeli 
tarafı, görilımek için mevcut olan 
bir fırsatm kaçırılmakta oluıudur. 
En bUyUk uzlaıma hamlelerini 
yapmıı olanlar bile, daha uzata 
gld~mlyeceklerini idrak ediyor 
gibi görünmektedirler • ., 

Pöti Parizyen ıunları yazıyor ı 
" Uluılar sosyetesinin uzlaştır• 

ma ödevi bitmiı telAkkl edilebillr.,. 

Konsey DaAıhyor 
Bu gazeteye göre Konseyin, 

Cene.-rede mfiıahltler bırakarak 
toplantılarını aonraya barakmaaı 
muhtemel görünmektedir. Bu mU• 
i&hitler, }Uzumu halinde, evvelden 
çağırma ]Uzumu hlaaedilmekslzin 
derhal toplantı yapmak imkanını 
vereceklerdir. 

lngillz • İtalyan anlatması, Ce· 
nevre çevenlerlnde hllküm sUnn 
müteessir havayı gidermiştir. 

Ümit Kalmadı 
Maten, ıu fikri yttrtltllyor ı 
" Görllımelerle g~çen Uç uzun 

ba~a tam bir muvaffakiyebizlik 
le ıonuçlanmııtır. Konıeyln, mu· 
ha1amatın baılamaaını beklemek 
llzere toplantılarını ıonraya bırak· 
ma1ı muhtemeldir. Memnuniyetle 
kaydetmeliyiz ki, lngilfz çeYenlerJ 
Franıız ve lngillz mllme11illerlnln 
aakı it birliğin• devam etmeğe 
hazır olduklarını söylemltlerdlr. 

Eko dö Pari gazeteal de dl· 
yor ki: 

" Cenevrede hemen herke1 
bir uzlaıma umudunu kaybetmft 
gibidir.,, 

Hebet Seferberllll 
Londra, 24 ( A.A ) - Deyli 

Meyi gazetesinin Adi1ababa özel 
aytarı, dnn imparator tarefından 
imza edilmlı olan genel seferber· 
ilk emrinin, yağmur mevaimlnin 
ıonunda ( Bayranan maakal ) t•n· 
likleıinde yahut hemen bunlardan 
ıonra llAn edllmeai ihtimali oldu· 
iunu haber vermektedir. 

imparator &arayındd Tsplanblar 
Adi11&baba, 24 (A.A) - Reami 

çevenler, Beıler komitesinin tek· 
liflerin• cevap olarak ltalya tara· 
fından yapılan teklifleri kabul 
edilmiyecek mahiyette 1aymakta· 
dırlar. 

Habe9lstan'n Eritreyl ltalyan 
Somaliılne bağlamak Uzere, bir 
toprak parçaaıı vermekten imtina 
edeceği söylenmektedir. Habeıls· 
tan, silahlarını bırakmaktan da 
imtina edecektir. 

1 
Beşler Komlteal Raporunu 

Hazsrladı 

Cenevre, 24 ( A. A.) - Bu sa
bah toplanan Beı!er komitesi kon• 
aeye vereceği raporu 1aat 12/30 
da tesbit etmlttir. 

lnglllzler de Haz1rlanıyor 
Cebelllttarlk, 24 ( A. A. ) - Bir 

lngili.z Yapuru 150 ha va ıUbayı 
karaya çıkarmııtar. 

-tt * 
ltalga, Bizden 

Bir Mıa1r Prensi Habetlatan 
Hizmetine Girdi 

lıkenderlye. 24 ( A.A )- Ha· 
beı imparatoru, timdiki Mısır 
hanedanmdan Prens lımall Da· 
~ud'un Habeflıtan'da . çalıımak 
için yaptığı mUracaatl kabul 
etmlıtlr. 

Prenı yakında Adlaababaya 
aldecektlr. 

* 60 Ton 
Kömür Satın 

Bin 
Aldı 

Ankara, 25 (Özel ) - ltalyanın Ağuıtoa ay• içinde bizden aldığı 
kömllr 60 bin tonu aımııtır. 

Bu aenenin ikinci kAnununda bu miktar yalnuı 9 bin tondu. Kömür• 
lerlmlzin ltalyan limanlarına ucuzca nakli imkanı bulunduAu takdirde 
bu miktarın ayda 100 bin tonu aşacağa bfldirflmektedir. 

* * * ita/ya, Büyük Petrol Depoları 
Vücuda Getirlgor 

ltalyanların Muıul petrollerini kontrol edecek kadar hlase stnedlne 
1ahip olduklarını dünkü nüshamızda yazmııtık. 

Son gelen ha beri ere göre Italya hükumeti bu fırsattan istifade etmek 
iç'n ve ltalyan deniz kuvvetlerine mahsuı petrol depoları vlicude ge
tirmek makHdile bahrlye bütçesinden 5,5 milyon lnglliz lirası tefrik 
etmlıtir. Bu para alta sene zarfında sarfedilecektlr. Depoların nerede 

f yapı1acaiı ve paranın ne suretle sarf edileceği malüm değllıe do bu
nun kısmı ftzamınm Muıul petrol 1ahalaranın inkişafına tah&is edilecejl 
tahmin edilmektedir. 

Bu Sabah En Son Gelen Haberler : 

Cenevrede Yeni Bir Ko
mite Kurulacak 

( Baıtara}ı 1 lnoi yUzde ) 
ıinfn kararına kartı neırettlği 

tebllgin son cUmleainde gizli, 
kapah bazı tehditler vardır. 

lnglllz Siyaseti 
Londra,25(A.A.)- Ingllterenin 

takip ndeceği ılyaıa hakkında 
dUnkU kabine toplantııında hiçbir 
karar verllmemlttir. 

Cenenede Dış Bakanı Samuel 
Hoar ile Eden tarafından lngiltere 
namına öne ıllrillmUf olan fikirler 
kabinede tasvip edilmlitir. 

Rlket'ln imtiyaz Veslkalar1nı 
Mı•ır Naz1rı tanzim Etmle! 

Kahire, 25 (A.A.) - Sabık 
nazırlardan Tevfik Paıa, Habe· 
ıistanda Riket'e ••rllen imtiyaz 
vulkalarının kendisi tarafından 
tanzim edilmiş olduğunu ıöyle· 

mittir. 
Bir lnglllz torpltosu 

Portsait, 25 (A. A)- Akdeniz 
flloıunun üçüncü filotillaıına men• 
aup " Aşates ,, torpito muhribi 
buraya gelmiştir. 

Fransız Askerlerl 
Habetlstan'da 

Adiıababa, 25 (A.A.) - Ha· 
beılstan hUki'ımetln in, Adlnbaba -
Clbuti demlryolunu muhafaza için 
bir bölük Fransız askerinin gel· 
meslne müsaade ettiği blldirlllyor. 

Yemenlller Habeşlstanda 
Adlsababa, 25 (A.A.) - İm• 

perator, Habeşte oturan Yemen· 
lilerden bir heyeti kabul etmi~· 
tir. Y emenlller, Habeıiıtanın ko· 

runma111 için kanlarını akıtmaya 
hazar olduklarını bildirmiılerdlr. 

Bir Hapishane Açıldal 
Adlaababa, 25 (A.A.) - Bu

rada Amerikan tipinde aon ılıtem 
bir haplıhane, imparatorun hu· 
zurile açılmııtır. 

Hastalanmttlar 
Napoli, 25 (A.A.) - Bir h&1· 

tane gemisi Dotu Afrikasından 
buraya JOO hastıt getirmittir. · 
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Maks Bear Mağ
lup Oldu! 

Dördüncü Ravuntta 
Nakavt Ecildi 

Nevyork ıs (A.A.) - Boksör 
Joe Lui dördüncü ravuntta dün· 
ya bokı ıampiyonu Makı B~an 
nakavt etmek suretli• mag:ôp 
etmlıtlr. 

Fransız Süel Heyeti 
Tahrana gidecek olan Fransız 

sUel heyetine menıup binbaşı F or 
ile yüzbaşı Radivan da bu aa
bahki ekspreıle ıehrimiıe gelmiı· 
terdir. Bir generalın başkanlığın· 
da bulunan heyet bu akıam lrana 
hareket edecektir. 

Romanyadan Yeni Göç-
men Geliyor 

Romanyadan gelecek olan 
ikinci parti 30000 göçmenin bu• 
günlerde memleketimize nakline 
baılanacakhr. Bunlardan beı bini 
köstencey• lnmiılerdir. Bu göç
menler ilk T •trfn sonuna kadar 
yerleştirilmlı olacaktır. 

Doğu IHerinde 
1~eşki :at 

Yeniden Dört Vilayet 
Daha Kurulacak 

Ankara, 25 (Özel) - Öğren• 
diğlme göre doğu illerinde yeni
den dört vilayet kurulacaktır. 

Şehrimizde bulunan Birinci 
Gene) Müfettiı A;. ·din Özmen 
vekaletler.e bu husuı etrafında 
temaalarda bulunmal<tadır. 4 

Eliılz ve Diyarıbekirdeki na· 
hiyelerin birçoğu kazaya tahvil~ 
edilecektir. 

Üzüm, incir Günü 
Ankara, 24 - Türkofis, mem• 

lekette Uzüm, incir istihlAklnl 
arttırmak iç;n tasarruf haftası 
içinde bir üzüm incir gtln5 lhda• 
ııoa karar vermlttir. 

Yeni Bir Maden 
Ocağı işletilecek 

Ankara, 25 (Özel)I- Devlet, 
Kan vlllyetinin Kole kazaıı me.,. 
kezine yakın olan Kotar nahly .. 
ılndekl maden ocağını itletmeye 
karar vermlıtir. Bu ocağın 1 ,1 .. 
tilme1l ıuretile Kola ve Sarı• · 
orman ormanlarnıın tahrip edJI- : 
mekten kurtarılmaıını Baıbakan 
lımet loönU emretmiştir. 

Bet Senelik Spor 
Programı 

Ankara, 24 - Beş senelik 
bir ıpor programı yapmak Ozere, 
spor ittlf akı baıkanı Azizin baş• 
kanlığı altında bir komisyon 
toplandı ve tetkiklerine başladı. 

Türk Ve Yunan Hahları: 
Ankara, 25 (Özel) - Yuna., 

nlstanın hah ofisi reiı lzmlre 
gelmfştır. Yunan hUkümeti Türk • 
Yunan halılarınan bir ofisi vasıta• 
aile ve ayni firmalarla ıatııa 

çakarılmaaını istemektedir. 

Adanada Bir Kuyuda 
insan Kemikleri Bulundu 

Adanada kunduracı Mehmet 
admda birinin evinde kuyu temlı· 
lenirken bir erkek ceaedine alt 
kemikler bulunmuştur. 

Bunun, yıllarca önce işlenmlı 
bir cinayet mahıulU olduğu ne• 
ticeıine vanlmıt ve tahkikata 
başlanmaıtar. 

Yine Adanada ıeklz aydan 
beri kaçak olan Efe Hüseyin Ye 
oğl~ Osman adlarında iki cinayet 
ıuçluıu ele geçmi9tir. 

Japon Donanması 
Sovget Sularına 
Saldıracakmış! 

Moskova, 23 ( A. A. Tas) -
Kabaronk'dan alınan haberlere 
göre, Japon • Mançu makamlara 
Sungari' de süel filotilla gemilerini 
eylül Ronunda Kabarovık yanmda 

· Kazakeviç kanalını bir tarafa bı• 
rakarak Sovyet Ruıyanın iç sula• 
rıodan geçirmek niyetini besle• 
mektedir. 
Alınan malumata göre, bu plin 

Japorl süel makamları arasında 
bllyllk aytıımalara ıebep olmuş· 
tur. ihtiyatlı olanlar Sovyet Rus• 
yanın kendi lç ıularına bu suret• ' 
le aaldırılmasına hiçbir suretle 
raza olmıyacağını müteaddit siya· 
ıal notlarla bildirdiğini hatırlatmıt 
lar ve yapılacak olan bu işin riık 
lerinl anlatmıtlardır. Fakat yine 
planın tatbikini önleyememitler· 
dir. Sonbaharın nilıa. etler:ne doğ 
ru yapılacak olan bu geçi9in Sov 
yet makamlarım gafil &\'h) acnğı 
sanılmaktadır. 

lsveç Kralı Yaralandı 
litokholm, 25 (A.A.) - İsveç 

Kıralı attan dUterek sol elinden 
hafifçe yaralanmııtır. 
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Hay•anat mQtehaHııları ba 
rnn dünyada 2000 çeılt yaraıa ol· 
dutunu, bunların kimlılıain klçli• 
ctık, kimialnln de kanat ucundan 
kanat ucuna kadar bir metre bo
yunda oianları Yardır. Bu ıon elnı 
yara1alar cenup denb:J Adaların• 
da •• AvU1turalya ci•arında hu
lunmaktadır. 

Y ara1alarm bayati, adetleri Yt 

SON POSTA 

Nötron'da ye
pılaa bir ılllle 
75 milyen mil 
kalı nlıiı oda ltlr 

Ktrhı delebilir. * 
Atomların terkibinde NiStron d~nllen yeni bir 

cUsll ke9fe clllıalttlr, bunun keufetl •u ctan bir lııatrll
yoıa defa fazlad •'• bundan y•pı an bir glll~, u ltından 

yapılan aynı boyda bir gO leden 
200 liri.yon defa d11lı a ağırdır, 

kat'i malumat 
meYcut değildir. 

Y arataların bazı· 
ları, kuşlar gibi 
hicret etmekte, 
klmfıl de kıtı ol· 
dukları yerde ge• 
çirmektedirler. 

Yine bunlardan 
bazıları çok az, 
bazıları da on ıe 
ne Yeyahut daha 
fazla yaıamaL.ta
dırlar. Şimdi Al· 
man hayvanat mil 
telıa11ııları yara· 
1&ları tutup birer 
madeni marka 
takmaktadır. 

Bu markalar 
rasıta11le bunlann 
hayat tarzları, 

banıllerlnln kııın 
cenup taraflarına 
hicret ettikleri, 
ve henıilerinln 
bulundukları yer• 
de izbelerde, am· 
barlarda Ye çatı 

! 
aralarında baı aıatıya ıarkarak 
kıtı ı•çlrdikleri anlatılmaktadır. 

Bu yara11Jarın blrçoA'u yalmı 
meyYa ile teıaddl etmekte Ye 
kimiıl de hakikaten birer Yampir 
olup hayvanların ve hatti inaan
ların bile kanına emmektedir. 
Fakat bu malı dut birkaç ciaı 
iıtlına edflirae, yara1a)ar umumi• 
yetle zararaıtz hayyaacıklardır. 

Kelebeklerden Ya 
pılmış Bir Mayo 

Gemiyi işleten Otomobil 

Re1imde gördüğünüz bu garip 
mayo hiç bir mayoya benzem .. 
mektedir. Fakat bu da dlier bir 
çok garibeler ıibi kullanılmak
tan ziyad• ıeyredilmek için ya• 
pılmıılır. Kostümün 8zerindekl 
ıüaU, kumaıtan bir zemin Un· 
rine tutturulmuı renk renk k .. 
lebek ve pervanelerden vUcuda 
getirllmlıtir. Yapıldı 

R11imde gör 
dllğftnUz dünyanın 

en kllçllk ve en 
uıtalıkla yapılmıt 

olan bu feribotu ıtftl~i3 
Almanyada Bav· 
yerada küçük bir 
nehrin Uzerlndtt 
lılemekte ve kar 
ııdan karııya aeç 
mık lateyen ot~ 

ııobillerl taıımak 
ladır. Ancak kendi 

kuYvel muharrl 
lHl olmadığı için 
içine konan otomobillerin motör
lerinden iıUfade edilmektedir. 
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Otomobil bunun l~lne ıirer 
ıirmez arka tekerlıklerl atar bir 

Bunu lcadeden bile kullanıla• 
blleceilnl zan etmemektedir. ÇUn· 
kU su ile temas eder etmez ke· 
lebelderin kanatları mahvolmıya 
mabkQmdur. Maamaflh hakiki 
kelebeklerle vücuda getirilen bu 
koıtUm, moda meraklılarına ve 
sahne elbiaeıi yapanlara bir 
model olmuılur. Bunlar timdi 
ıun'I kelebek kullanarak bu 
koıUlmden binlerce yapmakla 
meşguldUrter. 

kayııla feribotun iki tarafındaki 
çarklara raptedllmekte, otomobil 
lıletilmekte Yt feribot da bu 
ıuretle yoluna devam etmektedir. 
Otomobil 1aatte 35 mil bir 
aUr'atle iıletlldiği zaman feribot 
da aaatte on mil sür'atle ilerle· 
mektedlr. 

Bir Tecrübe lıi ! 
Bir lngiliı doktoru: 
- Bugün muhak· 
kak iyiyim, cümle· 
slni oıı mil} on de· 
fa tekrar eden en 
fena hnstanın mut• 
lak surette lyileıe
ceği kanaatinde
dir. .Bu tavsiyenin 
biri cin mahzuru 
hastanm iyileım .. 
sine mukabil aklı· 

na oynatmaaı 
ihtimalidir. 

Bir ad m 2 bab.1ya 
ve 3 çocuğa nıllaa
•I aurette takıl rn 
edilmek O:a:ere 313 
Jlra b .rak•19h.Nc:

tlceJe behe•lne 

lnglllz 
Prensesi 

Anne 
(1477-1514) 

Alman lmpa• 
ratoru Birinci 

Maluimlien ite 
nlenmittl• Fa. 

kat zevcini aslı 
gl>rmedi. Bununla berabei 

o memleketin lmparato· 
rlçe1i o'du. 

111 Ura d69tG.Bu 
huap na11l ya
pılm19tır? 

Iranın Berllndeki ıliel ataşe· 

1 

Bir dalgın 1 &inin batından 
garip bir vak'a 

ataşemlllt•r geçmiştir. Evveli 
gUnU, Yugoılav sınırı yanındaki 
Dragoman kasabaaı lataayonun• 
da, Berllne gitmek üzere trene 
binecek olan atafe, yanlıtlıkla 

latanbula kalkacak olan treoe 
blnmlı ve tren de kalkmııtar. 

Ataşe, Tirende kendinin, tek~ 

rar Sofyaya doiru geri döndü· 
tOnn görünce ne yapacağını şa• 

ıırmıı. pasaportu, re1mi evrak· 
larla eıyasını, Avrupaya kalk .. 
cak dijer Konvanılyonel tirenin· 
de bululunması ye ılyaat aebe~ 
lerle aftmekte olduj'u Berllodekl 
itlerinden de a•rl kalmak lhtima· 
il, Ataıeyi daha ziyade teli· 
ıa dltUrmUf. Nihayet tirenin 
koadoktörtı Borla V asilef, fmda· 
dına yetlıerek imdat fıaretini 

ıekmlı •• treni durdurmuı. Ataıe 
trenden inerek yaya olarak tek· 
rar Draıoman garına d&nmllı 

Avuıturya köylerinden birinde 
bir İfçl, şoseyi dUzeltirken lbtiği 
ile bera her bir otomobil tekerleği 
bulmuf, tekerlOlği kaldırmak iate• 
miı. Fakat çok ağır olduaundan 
kaldıramamıf, taşırıp kalmıf, 
ıonra bıçağa davranarak teker
leğin lastiğinde kUçllk bir delik 
açmıı, o zaman da önüne gll• 
mUıten yapılmıt blrsUrll Avusturya 
ıIIininin dökUldUğUnli görmUı (bir 
tilin 75 levadır ). Saymıt •• 
tekerleğin ılşirilmiş Jaatiğlnde 
tamam 18 bin tilin bulunduiuııu 
anlamış. Anlaşılan otomobiiln H• 

hibl hududu otomobille geçtiğin• 
den parayı aramamııtır ve bu bir 
para kaçakçıııdır. Bu iebeple 
paralar, fakir iıçide kalmııhr. 

--- .... .. ·=- • --·~ • • • .... ......., 
ve henU:ı kalkmamıı olan Avrupa 
trenin• binerek hareket etmiştir. 

Şimdi Iranın Berlin askeri ata• 
şul, gazetecilere, kondoktlSre ve 
Bulgar Demiryolları Direktörlü· 
ğUne ne derece teıekknr etmlye 
kelime bulamadığına dair bir dl• 
yevde bulunmuıtur. 

Avustralyada Dev Bü
yüklüğünde Bir Domuz 

_.. • ..::t• ••• ·-.. •• • ... • • • .._ 

AYuatralya çiftçl!eri ıimdiye 
kadar birçok domuz yetiıtirmiı· 
lerdir. F alcat reıminl dercetti
iimiz ve bu seneki hayvan aer· 
gislnde teıhir edilen domuz ka
dar iri domuz 1örl1lmtımi1Ur. 

Bu hayvan gerçi tabiatin na· 
dir yetiıtirdiğl mucizelerinden 
biridir. Fakat iriliğine ve ağır· 
hama rağmen izası tabii bir ıu· 
rette teıekkül etmittir. Bunun 

bu kadar büyümesine kendiıfnl 

yetiştiren çiftçi bile ha} ret d· 

mektedir. Bu domuzun kendi· 
sinden baıka altı kardeşi daha 
varmıı ve bidayette hepaine de 
&} ni mikterda gıda ver Hm iv. 
Fakat bir mUddet sonra bu yavru 
gittlkç• irilcşmiye bnılanııı; va 
iki miıli yemek nrmck mecbu· 
rlye hasıl olmuf. Tariıl ı ı .. ı zaman 
tam 550 ki o gelmiştir. 



BadıkiJde Mabakkak 
Bir De ine Var 

Yazan 1. Hatice Hatip -89- 21S • 9. 935 

Y eı· Altının Derinliklerinden Birdenbire Acı Bir Kadın 
Kahkahası Duyuldu, Bu Ses Hiç De Yabancı Değildi 

- Yani ••• 
- Yani KadıklSyllndo mubak· 

kak bir defino Yar •.• 
Turgut sıçradı. 
- Ne oldun 1 
- Suı ... 
Sustular ve karanlıkta bllyUk 

bir ıessizlik içerisinde kalddar ... 
Kadın da susmuştu. Nefes bile 
almaktan çekinerek dlnledller. 
Nihayet genç kadın yeniden ko
nuşmıya baıladı ı 

- Bu definenin izi Ozerlnda• 
ylz. Bundan şlipho etmlye mahal 
yoktur. Btz bu definenin izi Uz.,. 
rlndeyiz. Ve inanınız bana ılm· 
diye kadar yapılan hafriyat Ye 
tahrriyat Adeta adım, adım o d~ 
finenin geçtiil yerlerde 7apılmır 
tır. Bu kadar mükemmel blrıey. 
l>akımz, bakınız. 

Sustular. Bir yerde bir toprak 
Ye EIVa dlSkllldU, sonra pD~ ka
dın acı acı bir bağırdı ı 

- Ayy •• Ayyy ... 
Yine bir ılllrut oldu, ıonra 

hlr kadın aaabr, asabt gtıldll ı 
- Birdenbire ne korktum. 
- Fakat bu onun kabkabaıı. 
- Suı diyorum 1ana •• 
Sustular.. Onlar da ıusmuı· 

lnrdı. 

Karanlık dehlizde )'UrUyen 
nyak &esleri duydular. 

Onlar da yllrilmeye be§Jedılar. 
Bu yürUdUklerl dehlizin zemini 
oldukça muntazamdı. Yalnız ta• 
vanı çok alçaktı ve Osman 
uzun boylu olduğu fçln mlltema• 
diyen baıını tavana vuruyordu .. 

Ayak aeslarl ltitlliyordu. Pek 
yanlarında yUrllyorlardı. Amma 
Nerede? Bu toprağın a!tinda 
böyle bir Alem mi vardı? 

Birden bir öfkeli ata yllkseldJ: 
- Bize hakikati ıö71Dyor 

musun acaba •• 
Kadın seıl cevap Yerdi ı 
- Bunun aksini yapmıya 

muktedir olmadığımı ılz de 
biliyorsunuz. 

Asabi bir kadın kabkahaıı 
duyuldu: 

- Benimle istihza etmeyiniz. 
Mağlup, ma§'luptur.. Ellnb:dayim. 
Hem ö}l bfr elinizdeyim ki •• 

Sonra yine sustular. Konu~ 
muyorlar.. YllrllyorJardı. Birden 
ayak se.lerl de k91Jill. Bir 11r 

snbı.. 
Turgut: 
- Gen dönelim, dJye kıaık 

bir sesle fiaıldadı. 
Yine su yoktu. Biraz ytırlldtUer. 

Mahrece kadar •.. Mahreçtekl göl• 
geyl gördükleri zaman ıordular: 

- Buradan kimse çıkmadı mı? 
- Hayır efendim. •• 
- Naxandikkatlnl hiç.bir ı•y 

celbetmedl ml 1 
- H yır efendim! 
Osmnnı kolundan çekti ı 
- Gel. .• Gel. •. 
Ötekine dHnmllıtn t 

Sen burada bekle .•• 
- Peki efendim. .. 
Karnnlıkta yUrUyorlardı. Artık 

Turgut feneri yaklaştırdı. ÖbUr 
aıahrece kadar yiirltdUler ••. 

- Fakat burası nereleri ?. 
- Sonra anlatırım. 
ÖbUr b .şa geldikleri ır:aman 

merdivene yaklaşınca.. Turgut 
1&bk çaldı, ıslığına eeva p verildi. 
Sarmc n kapağı aç.ldı: 

- Hey ıef .•• 
- Buraya bak... Bu tarafta 

ayak ıeıl fUAn bir ıey duyma· 
chu mı 1 

- Hayır. 
- Kimseler gelmedi ml bu 

taraflara? 
- Hayır. 
Demir merdivenin 8nUne gel

mJılerdl. 
- Tırman yukan bakalım· 

Oıman. 

Osman demir merdivenleri 
tırmanmıya bqladı. Arkadaıı 
arkasından geliyordu. 

Taıbğa çıktıkları ınman eğer 
Osmanın bUttın dUıUncesl KAm• 
ran da temerkOz etmemiş olsaydı 
muhakkak ismetin at81vesfnf ta• 
nıyacakta, 

Turgut ı 
- Haydi dedi aenl yukarıya 

çıkarayım da sen git benim bu· 
ralarda daha lılm var... Yer al· 
tındaki sesleri nereye gitti. Onu 
aramahyım. 

* 
Sofaya çıktıkları zaman belki 

knçnk hizmetçi Misal orada olma• 
ıa ldJ, dalaınlıkından nerede oJ· 
du!unu unutacaktı. Fakat Misali 
görllnce aklı bapna geldi ve 
hayretle etrafına bakındı ı 

- Ay biz Baha Beyin evlnde 
miyiz? 

- Öyle ya .• 
- Peki l>tıtftn bunlar n•dlr ? 

Bizim burada l§lmla ne ? Bu yol. 
Ve blrdenbir elini alnına 

Yurdu. Heyecanı kederi ve hiddeti 
arasında unuttuğu şeyi, Ömerin 
merkezde anlathklarmı hatırla· 
mıftı. Turgut ona cevap vereceği 
•ırada onun aözUoU ı 

- Sus.. Sus diye keatl. Şimdi 
anladım. 

- Ne . anladın .• ? 
- Bu yeraltı yolunun ne 

olduğunu .• 
- Hey nereye gidiyorsun ? 
Kapıya doğru değil mel'!' 

dlvenlero doğru gidiyordu. 
- Ben mi?.. Ben ev ıahfp· 

lerlnl selAmlamaya gidiyorum. Sen 
de gel •• Bu evde pek yabancıya 
benzemiyorsun bir r kahve içe
riz. Misel kliçUk hanım nerede 
blzmetcl polialerfn gidip gelJiİD• 
den ve don geceden beri geçen 
hadJaalerden pek UrktU. Havanın 
sıcaklığına rağmen titriyordu: 

- Yukarda efendim dedi. 
Yazı odasında. 

- Haydi Turgut. 
- Yok canı o rahatsıı ed .. 

riı. 

- Ban sana gel dlyoru~. 
Burası benim kendi evim sıf bl 
bir ıeydlr.. Haydi gel.. 

Kapıyı vurdu içerden 11girlnfz,, 
dediler açtı. lçcrdo "cidden,, 
görUlecelc bir manzara Yardı. 
LA mi ile ismet karıı karşıya bl r 
masanın başında oturmuşlardı. 
Baıka klmae bulup bir kare ya• 
pamamıtlardı. Baıbaıa poker 
oynayorlarda. 

Arkası var ) 

SARAY SİNEMASI 
Yarınki Perıemb ak amı, haftalık gaialar serisine baılıyor ı 

IVAN PETROViTCH ve CAMILLA HORN 
tarafından temsil edilen ve bUtUn Ruı ruhu un 

titrediğini gösteren : 

SO VA S 
göz ICnmnvtırıcı vo hOyDk film gösterilecektir. 

STRAUS'un bne döndfirlloU vıılılerl, çıgan şarkıları, kadın güzellikleri ve 
GRANDS DUCS earayhmnının lüks n ihtiıamı •.. 

Bu ilk gala için yerlerinl:ıl aldırınız. TeL 41656 

•• 
Yarın akşam T U R K sineması: 

baştan bqa yenileşmfı olarak yeni mevsimine baılıyor ı 

aıcı BÜLBÜLI 
Fransızca s6zlU fevkalide komedi 

HENRY G~RAT • MONiQUE ROLLAND 
EDITH MERA • PAULEY 

IlAveten: (FOKS JURNAL) en yeni Ye en mühim dUnya haberleri. 

Kuçil c Ye aarıo n ııinemn perisi 
ANNY ON.ORA 

ve kocası, meohur Bokıı şampiyonu 

MAX SCHMELLING 
le beraber çevirdikleri ıen, musikili 

ve gayet •tl ncell 

KNOCK-OUT 
( lkt genç kan ) 

filminde görUneceklerdlr. 
Bu filmde hakiki bir bok• ma~ı 

ırörecek•lniz. Pek yakında 

SOMER sinamasmda 

Tep•bıııı Şehir 
Tiyntroıunda 

Ballcan atletizm 
oyunlarına lttirak 

eden konuklar 
t•reffne 

25.9.935 Çar9amba 
akşamı 21 de 

PERGÜNT 
S perde 

Altın Fışkıran Memleket : 10 

HAB ŞI TAN 
Orada Yaşama Şartları 
Okadar Ağırdır ~i ••• 

Ya.ıan : L. M. N11sbltt 
girerek bir Avrupalının benimlo 
görUımek istediğini sa1ledl. Birkaç 
saniye sonra odaya e-111 yaılarında 
bir adam girdi. iri yapılı, ılıman 
bir adamdı. YUzündakf çizgilerden 
y.abani illerde, uzak k8telerde 
meşakkatli bir hayat aeçfrmlı 

olduğu belll idi. Tamam ile mat• 
ruıtu, ıakaklarmdaki saçlar aj'ar0 

mlya baılamıştı. Haki renkte kalın 
bir glSmlek, kUlot bir pantolon 
giymiş, bacaklarına deriden getr· 
ler takmışb. Ba ında kenarlara 
gayet genft bir fötr ıapka 
vardı. Kalın azasından, elbl· 
ıelerfnden, çehresinin ifadesinden. 
Velhasıl bUtUn etvanndan bu 
adamın halis muhlis bir Afrika 
kolontıti olduiu anlaıılıyordu. 

Herşev Yapmuı 

Iımlnl aöyledi: Martin Vlder• 
mlı. Habeılıtan Hnkümetinlo 
muavin mUşavlrl olan Almanyalı 
doktor Hease' den Adlsababaya 
geldiğimi lşltmlı. Ailen Macar, 
fakat Atman tebaası olan Vlder 

· Afrlkada hayli dolaımıştı. Yit· 
vatersrand' da bulunmuı, Boer 
harbine iıUrak etmlı, ondan ıon· 
ra Almanyanın Afrikadakl mUs
temllkelerlnl dolaşmıı, ıaraeına 

gHre maden peılnde koımuş, tile· 
carlak veya çiftçilik yapmı9tı. 
Yılmadan, yoru!madan, yeni yeni 
sergllı.eotlerln peıinden koıan, 
yeni yeni yaralar alan bir adam· 
dı. 1914 te Umumi harp batla• 
dığı vakit Almanyanın Şarkt Af· 
rikasında bulunuyormuı. Derhal 
oradaki Alman kıtaatına iltihak 
ederek harbe glrmlı ve kolleksl· 
yonuna yedi yara daha llAve 
etmlt-

DllencJI r Bile ... 
1916 da tekrar yaralanmı§. 

Bu defa ny ğı da kırıldığı için 
kendini kurtaramamıı. Ingilfzler 
onu esir alarak Kahiredekl 
üsera garnizonuna ıevketmlıler. 

( Arkn•ı nr ) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Resimli 

28 EYLÜL 
Cumarteal 

çıkacak 

MECMUASINDA ı 

MEŞHU FUHUŞ 
GA) RIMEŞRU FUHUŞ 

~HllAN SELİME MEKTUP • • 

YALAN 
~1LHELM1N G1ZL! HAYATI 

~SMANLI S~RAYININ 
EN Ç!HKlN PADIŞAJII1 
VE EN GÜZEL HALAYIGI 
• 
MEŞHUR 
BNTAH.lLER 
• KESA'l'LIK 
~SMANJ ... I DEVRiNDE 
DEMiR YOLLAHI 

~OLGEDE KAHRAMAN 
• YEH YÜZÜNDEN 
MhHAKLI HABERLER 
• KLEOPATRA 
XsrrEııt MÜZEDE DOLAŞTCM 
v. 6. v. s. 
YAZILARINI 28 
EYLÜL CUMARTESi 
He imli 

HERŞEY'de 
OKUY ACPLKSINIZ. 
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MANLISALTA ATIGOCERKEN 
(MI tar eke devrinin tarlb ı ) N.01ss •> Her hakkı mahfuzdur. • ~ Yazan: Zlg• Şakir 2~ 19/35 -..1 

Damat Ferit; Hakkında Söylenenlere 
Karşı işi Mügalataya Boğmak istemişti 

- Aman, paıa biraderi. Ne Paıınıo, yUıUne karşı sZSyledlğl 
yaptın?.. Artzeyi okur okumaz, bu sözlerden fena halde bocala• 
efendimiz pek slnlrlendL Hele yan Damat Ferit Paıa, lıl muga• 
biraz beki • Bakalım, ne cevap IAtaya vurmak lstemiı; bllyUk bir 
çıkacak?. asabiyet göıtererek: 

Dedi. Ferit paıa, bir mOddet - - Efendimiz!.. Y •, derhal 
bekledL Fakat Padiıabtan hiçbir istifamı kabul buyurunuz, veya· 
cevap gelmedi. ÇUnkll Padişah, but bu kulunuzu fevkalade bJr 
harbiye nazınnın latlfasını kabul iktidarla techlr. buyurunuz. Kulu· 
etmlıtl. nuz, ittihatçılara ancak bu ıuret· 

Fakat mesele, ')'alnız Harbiye le galebe çalabilirim. 
nazırının lıtlfasından ibaret kal• Demişti. Halbuld bu ı6zler; 
mamııtı. Birdenbire ıarayda, Is• ne Tevfik Paıanın bahaettlği iha· 
taobulun ılyaaet mahfellerfnde, nete ve ne de Paditahm sualine 
fırka merkezlerinde ve matbuat bir cevap tcı il etmeıniıtf. Bu 
Aleminde; Ferit Paıa aleyhinde vaziyet karıı11nda padlıah ıaşa· 
bir velvele uyaomlıtı. lamııtı. Tevfik Paıayı: 

Bu velvele, ilk dofa olarak - latlrahat buyurunuz. 
aarayda T evff k Paıanııi bir tlkAye• Diye odadau aaYduktan ıonra 
tlle baılamııtı. Mösyö Klemanıu• Ferit Paıa ile baıbaıa kalmıı· 

tı. [ ı] 
nuo verdiği (20 Haziran 1919) [J] Bu hAdlae, bUtUo mabremiye-
tarihll o acı cevapnameyl mUtea• tine ratmen, derhal ıaray duvalP" 
kıp artık Ferit Paıa ile arkadaıla· )arından barice taımıı; Iıtanbu· 
rmdan ayrılmak mecburiyetini hla lun muhtelif mahfellerinde, çok 
eden Tevfik Paıa, kuıa b!r Lon· gürUltUlll akisler yapmııtL Bil· 
dra seyahatfnl mUteakıp Iıtanbula hasaa (Hürriyet ve itilaf fırkası) 
avdet etmlı; doğruca aaraya gide- erkAnı arasında • glinlerdenbcrl 
rek ( Oımanlı murabbaı heyeti ıioıl sinsi duyulan bir homurtu • 
reisi ) 11fatile ıulh konferanaına timdi korkunç bir bomba tarra• 
gönderilen Sadrazam Damat Ferit kaslle hır tarafı aanmııtı. 

Esaıen ıon gllnlerde bu fır· 
kanın umumi merkezi, bir lhtl· 
ras •olkaoı baUniJ aJmııb. Fır
kada e•veli bir ((llder)llk davaaı 
baılamııtı. Meıhur ve mahut 
miralay Sadık Beyı 

- r Ben olmasaydım, bu fırka 
teıekkOI etmezdi. Ben, liderim. 

Diye bağırıyordu. Fırkanın 
koca baıılarından • Adliye Nazırı. 
V asff Efendi iae, Sadık Beyin 
karşısına geçmiş: 

- Bu memlekette. (ittihat ve 
Terakkı) ye karıı ilk muhalefeti 
teslı eden biziz. Yani bu abdiA· 
ciz ile. Muıtafa Sabri Hoca· • 
GUmUlcUnolf; bir de Ferhat [1]. 
Buna binaen (lider)ak bizim bak· 
kımızdır. Ve hem de, lfderllğl 
bir kiılye vermek, tek ıahıa in· 
kiyat etmek, istipdattır. Diye 
feryat ediyordu. 

(Arkası Yar) 

(1) Sabık Trablaagarp meb'uıu 
Ferhat Bey. 
~ . ......_.... .... ·~------
ç. Slovakyada : 

Bir İnfilak 
Paşanın, Oımanh hUkiimetine pek D ·· t K • · • Ôld ·· d •• [1] Tevfik Paşa Hazretleri, tok 01 lflYl ur u, 
sarih bir ihanette bulunduğunu tUkür berhayaUır. Saray erkAnmdan 1 
Padltaha ıöylemlıtl. Tevfik Paıa· baıı zevatın elimiıde bulanan notla- ki De Yaralı Var 
nın bu lfıaah, pek mühimdi. Da· rıodao çıkardığımız fU satırlarda bir Prag, H (A. A.) - Prlbamdaıa 
mat Ferit Paşa, ıulh konferansı eksiklik, yahut bir fazlalık va11a, tas- bildirildiğine glSre, bir neferin elinde 
riyasetine YerdlAI ilk notayı, ya• hih buyurmalannı • tarih n hakikat tuttuğu bir obnı patlamıf, 4 klıt 

mn~ m~a~r mbille b~un~ ~·=~=q=a=·=~=U=~=a=m=~=·=r=iı=.======ın=m=O=ı='=2=k=l=~=·=t=ır=y=ar=a=la=n=~=ıı=t=ı~=~ 
aatlerle mDıtereken yaımak JAzmı 
gelirken, binat kendial yazmış; 
Franıa hUkümeti tarafından hey• 
etin refakatine Yerilen Fransız ir· 
tlbat zabiti ( Kolonel Hanri ) ye 
taıbih ettirmiı; arkadaılarına göı• 
termiye lllzum görmeden, konfe· 
rana riyaHtlne g6ndermiıti. 

Tevfik Paıanın bu ifşaatı kar• 
tııında ıaıalıyau padiıah, daha 
bili Ferit Paıayı himaye etmek 
latemlı: 

- Çok t•Y·· Eğer bu bir ha· 
kikat iıe, Ferit Paıa hata etmi§. 
Bu sözıert onun yOzllne karıı da 
1~7leyebllir misiniz ?. 

Demiıtl. Tevfik Paıa da padi· 
ıaha aynen ıu cevabı vermitti: 

- Şnketmaap. Ben, bir en· 
trlkacı deA"flim. ZAb flblnenlze 
arzettiğim ıeylerl, Ferit Paıanın 
yilzUne karıı ı5ylemekten çekin .. 
mem. 

O aralık saraya gelen damat 
Ferit paıa derhal huzura cılbe
dllmlıtJ. Padişah, biraz ••vel söy· 
lcdikl aöz.leri tekrar etme.ıoı 
Tevfik Paıaya teklif eylemiıtl. 
Te·Yllk Pa§a, sözlerini aynen tek· 
rar etml§tl. Şu anda padiıahtan 
beklenen hareketi; bir darbe ile 
Ferit Pavanııı kafn1ını ezmek, 
• etki Osmanlı padiıahlarmdan 
bazılarının pek haklı olarak yap
tıkları afbl • Ferit paıaya bu iha
netini kanlla ödetmek Ye başka· 
larına ibret mf1all g8ıtermektJ. 
Fakat ne kadar gariptir ki; Pa· 
diıeh Vahdettin, bu cOr'eU göa· 
terememiı: 

Beyoğlu Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğünden: 

Adları •• itleri aıağıda yazılı kazanç vergisi mOkeJlefleri men 
ıup oldukları maliye ıubealne vermlı oldukları 933 Ye 935 takYlm 
yılına alt kazanç beyannameleri hesap mllteha11ıılarınca defterle· 
rlyle karıılaşhrılmak için gösterdikleri adrHlerde aranılmıı iıeler 
de bulunamadıklanndan defterlerifıl getirmek için kendilerine teb· 
Jigat yapmak kabil olamamııtır. Hukuk usulll mahkemeleri kanunun 
86 ncı maddesi delAletlyle kazanç kanununun 45 inci maddHl mucl· 
hince on beı sıUn içinde Galatada gUmrUk kar111ında Hlldaven• 
diglr han hesap mlltehaasısları böroıuna defter ve •ealkalarını 
getirmedikleri takdirde kazançlarının re'sen takdir edilecekleri llln 
olunur. (5878) 

Ferikay 935 mUteferrlk 
B. lıml Iil Ticaret yeri Oturdu§'u yer 
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6 Salim 

99 Supbl 
PertoY 

93 lsmall 

Beiiktaı 933 
Zaferi MIUi Sinan paıa tramvay Kılıçalıpoıta cad. 
kıraathanesi caddesi 61-63 Fısbklı aokak 16 

Kulekapı 931 - 932 
Türkiye Ticaret G. Adalet han 3 kOçOk M. P. akıl 
gazete&l ıahibi boca sokak No. 19 

Halk kıraathanesi G. Yağkapanı Arapcaml Abdtllçık 
cad. 76 sokak No. 1 O 

Tophane 932 
46 Zeyneabtdln ÇuTal fabrikası Kabataı No. Kuzkuocuk tahta 

Behçet · 179 • 181 bostan ıokak 32 

11 Behice 
Tevfik 

11 Salih 
Kemal 

No. 

Arnavutköy 932 
Kabile Ortaköy Maılak 

sokak 12 

Feriköy 932 
Türk memiUcat Pangaltı Harbiye 

fabrlka11 38 
Galata 933 

MUkellefln adı işi 

Ayol yerde 

Kabataı aet 
Uıtn 34 

Adresi 

483 NikolaJd Angllkoa Lokanta Aynalı ıoksk N. 26-28 

~-~ --------

Sayfa 9 

Yunan Deniz Ve Hava 
Kuvvetleri Gitti 

Misafir Amiralın Gazetelere Beyanatı 
Doıt Yunan deniz flloıu dUn ı 

akıam aaat 5 de llmanamızdan 
ayrılmııtır. Amiral diln ilbaylığa 
gelmlı, ilbay Muhiddin OıtUn• 
daj'ı yerlnde bulamadıiJ için kart 
bırakmak ıuretlle vedamı yaptık• 
tan sonra kolordu Komutanım zi· 
yaret ederek Yeda etmiıtır. Filo 
lfmanımızdan ayrılırken top ata· 
rak ,ehrl selAmlamıı, karııhk 
olarak top atılmak ıuretlle de 
uğurlanmııtır. 

Bir kaç &Dndeoberl ıehrimizde 
bulunmakta olan Yunan hava fi .. 
loau. dUn 15,35 te memleketine 
dönmek llzere BUyOkdere uçak 
limanından havalanmııtır. 

Yunan filosuna havada uçak 
filolarımız refakat etmlt ve Y u
n anlı uçmanlar Bnynlcdere rıh· 

Yurt Gittikçe 
Zenginleşiyor 

Ankara, 25 (Ôıel) - Zafraa
bolunun Uluı nablyeıtnde bulu• 
nan kömUr damarları hakkanda 
yerinde incelemeler yapan Pro· 
feaör Glaalk lle Alman mDteha1-
ıııların ilk raporu ıelmiıtlr. Ne
tice, blltUn memleketi sevindire
cek kadar mOıbettir. Bulunan 
kömOr damarlan kalite bakı· 
mındao çok yliksek kıymettedir. 

Yapılan tetkiklere göre (HaY• 
zal Fehmiye • kamor havzası) 
lıminl alan Zonguldak çevrealnln 
tabii bir uzaması olarak Zafraıı
boiuya kadar dayanan damarlar, 
jeoloji bakımından en zengin kB· 
mUr kaynaklarını taııması icap 
etmektedir. ilk defa kömUr mo .. 
turaları Ulus nahlyesiyeainin timal 
ve ıimali garbi kısımlarına lsa· 
bet eden köylerinde g<Srlllmllı 
ye Ekonomi Bakanlığına nllmu
neler gönderilmlf tir. Bakanlık bu 
nUmuneleri kalite itibarile yDkHk 
görUnce oraya mOtebaasıslar yol· 
Jamıştır. Buglln neticelerden ıoora 
Ekonomi Bakanının latanbula 
çağırdığı madenler mOdUrtı Bedri 
.,. maden arama enıtittısft direk· 
t6rU Reşit Oımamn Zonguldata 
gidecekleri 1anılmaktadır. 

Ulı..stakl k6mllr sabası. Hn• 
gln damarlara dayanmak ıartlle 
çok goniıtir. Kömür mostralara
nın, biribirine uzak muhtelif köy
lerde bulunması ve kalitelerin 
jeolojik teıekkül deYirlerinin bi· 
rlblrine benzemeai, ayni damar
larm muhtelif kollarda olduğu 
kanaatmı vermektedir. Bir ma• 
den mUhendlıi dedi ki: 

" - Birinci zamanın teıekkO· 
litından olan yerlerde kömllr • 
demir dalma yan yanadır. DeyJ_. 
}etin Kara bUkde kuracağı d .. 
mir fabrikaıına lbım olan kö
mUrU verecek yeni maden da· 
marlarmın buraya kadar uzan• 
m&11 çok mUmkUndUr. Bu takdir· 
de memlekt en bUyUk sanayi da· 
~aıını kazanmış. demirle • kö mil· 
rU yanyana bulmuı olacaktır. 
Bunun ne bUyUk bir Ekonomik 
inkişaf Amili olacağı apaçıktır.,, 

Tetkikler tamamen bittikten 
ıonra Uluı nahiyesinden Zafran
bolu • Karabük Uzerlne bir de
mlryolu yapılacaktır. 

tımında törenle uğurlanmıştır. 

Yunan Amirahnın Gaze• 
telere Beyanah 

konuk filo amlralı lıtanbuJdaa 
ayrılacağı sırada mtaaflrllklerl 
müddetçe hükumet bUyüklerladeo 
ve ahaliden gördUkleri samimi 
doıtluk Ye muhabbete karıı necip 
ve aııl Tnrk Uluıuna mllteşekkiı 
ve mianetdar kaldıklarını ve iki 
uluaun arasındaki doıtluk temel• 
lerinin karııhklı aempatl ve tak-
dirkArlık Uzerlno dayandığını sn1• 
liyerek iki tarafın ıUbay ve aıkeı-
lerlnln blrbirlno gösterdikleri ıa .. 
mlmiyet Ye arkadaşlığın tarihi v• 
acı tecrllbelerdea aonra heı 

iki uluıun menfaatlerine hizmet 
etmekte bulunduğu kanaatlnde 
oldutunu bildirmlıtlr. 

( :roplantdar, Davetler ) -------------..;.;.__ 
Askerliğe 
Çağrılanlar 

TUm Aa. da1re•1 ea,ken• 
hlındanı 

1 - Teırin 985 celbinde bb 
buçuk senelik hizmete Ulbi 816 U& 
817 bakayaıile 328 doğumlulardan 
geri kalanlar Ye iki ıenelik hiznı .. 
te aynlmıı 316 ili 998 bakay&aUe 
329 doğumlular n deniz ve jandar· 
ma ıınıflarına aynlmıı olan 816 
na 329 bakayaıilt 130 doğumlular 
celbedilecektlr. 

2 - İki ıenelik ııoıfJara aynl
mıı olan erat ( efrat) için yevmi 
lotima 24 1. lnol teşrin 985 tir, Be
deli nakdi vereceklerin bedelleri U 
1 inol teırin 935 akıamına kadar 
kabul edilecektir. 

3 - Denls ıınıfJarına aynlmıt 

olu erat için ynml içtima 10 ı.. 

inci teırin 936 tir. Bu ıınıftan be
deli nakdi vereceklerin bedelleri t 
1 inci tetrln 935 akıamına kadar 
kabul edilecektir. 

4 - Jandarma ıınıfına aynl
mıt era' için yeYmi lotlmı 15/linol 
teırin 985 tir. Bu ıınıftan bedeli 
•akdi nreceklerln bedelleri 1411 
inci teşrin 935 akşamına kadar ka· 
bul edilecektir. 

S - Yukanda göııterilen tarih
lerde ıubelerine müracaat etmeyen
ler hakkında Askerlik mükellefiyeti 
kanununun ceza madd11i ahk&mı 
tatbik edilecektir. 

Dil Bayramı 
Halkevlerinde törenle 

kutlulanacak 
Emlnlintı Halkninden : 
(DU Bayramı) 26 I eylGl I 935 per• 

ıembe gtınü aaat 16.30 da EYlmlı 
Catalotlu merkezinde aıatıya çıka
nlan proıram ribl kutlulanacakbr. 

BIUin •Timiz batlılarının Ye 7urt .. 
tatların bu mutlu toplantımıza (la 

nrmtlerlni dileriz, 
1 - Açma ıözil, 2 - lıtiklil •• 

Kurultay marıları, 3 - (Türk dili} 
hakkında 161lev, 4 - Öz tOrkçe tllr• 
ler, 5 - Türkçe aerpln (Neıir) , 6 ~ 
Kon.er. 

Bu proıramdan ıonra tam .aat 
18 de Radyonun yapacafı Dil ara .. 
tarma kurumunun yayını dinlenecek .. 
tir. E•imlzin proııramı dn nyrıca rad-1 
yo ile 7ayılacaktır. 

BeyoAlu Halkevlnden: 
Dil bayramı onuruna 26 eylül 935 

perıembe günü aaat 18 de baılamak 
llıere EYimlz: de yerilecek mGaamere
ye bütQn yurtdatları çağırırız. - Bu ıözlere karıı ne der· 

ılniz ? 
Demekle iktifa etmlıtf. Teyflk BRiGiTTE 

iPEK 
HELM MONTE KRiSTO KONTESi Yunanistanda askerlik 

uzahldı 
[1] Birkaç gOn evvel bu tarih btr 

tertip ııehvl Heri olarak ( 30 Ilaairan 
1919 ) şek1inde ~ıkmııb. Doğruıu 
budur. 

ıloemaııındıı 
Pek akında 

filminde Atına, 25 (Ôz:el) - On d8rt 
ay olan askerlik mUddeti 18 aya 
çıkarılmııtır. 



Bu aobeple gidiı 
neşeli idi ve do
nanma baıtan 
başa aevlnç için
de bulunuyordu. 
Yalnız Recep 
reis, eli kadının 
baştarda da bu· 
lundurulmaeındah 
dolayı öfkeli idi, 
sık ııık homurda· 
nıyordu. 

Halbuki deli 
Jan, Piri beyin 
bu uzun yolcu· 
lukta başlıca ea· 
lencesl olmuıtu. 
ilkin bunu sıya· 
ıal ve ıOel blr 
kazanç vesilesi 
sayan bilgen de· 

Alzcl, KÜD aeçtik· 
çe kadından baı· 
ka suretlerde de 
istifade edllebl· 
leceği flkrl ni glit-

i t · zlerinde 
Tilrkler Yazan: 

M. Turhan 

Hadım Süleyman -Piri Refa- Murat Reiı 

' 

meğe başladı: Kendisi ellnde pala gUllelerln açbğı bir 
Dlu adasından gedikten içeri girdi... • 
dönliş hadisesinin bir çok taraf- ı suda uzua Alemler aeyredenler 
lan o seferde bulunanlarca, hattA ve gördüklerini ıaıkın ıaşkm 
Hadım Süleymanca belli değildi. anlatanlar çoktu. Bundan dolayı 
Ortada bir yiyeceksizlik meeeleai deliyi, sabah akşam, d niz auylle 
vardı, Safer reiain kaleye girme- bir gOzel ıalattığı ııibl bir yan• 
ğe savaşırk n öldUrUldüğll de ıöy· dan da ona okuyor gibi görü• 
lenlyordu. Lakin Olu aultanının nUyordu, vakitli vakitsiı karoııma 
Türklere niçin yiyecek vermediği, alıp Uıerine dualar pOıkUrUyordu. 
Safer reisin ne biçimde tuıata Fakat ne deniz banyosu, ne 
dU§UrDldUkU bilinmiyordu. Bu lı· uydurma UfUrllkrDlük delinin 
ler için ıHylenen sözler çeıit çe· durumunu değlıtlremlyordu. O, 
ılttl, birbirini tutmuyordu. Yalnız yine Rumi sile meıguldü ve her 
bir hakikat vardıı Şu kadının bU· erkejin kollarında aovgJliainl 
tlln bu lvlerde rol oynama11 I. arıyordu. Kadına bakan, yeme• 

Iıte Plrt Bey, umulmaz bir ğinl veren, banyoıunu yapan ve 
te1adUfle eline aeçen bu anahtar· Piri reisin yanına srldlp gelfılerin· 
dın istif de tmelr, koca bir filo• de kendiılnl göz hapsinde tutao 
nun Olu ada1ından niçin bot leventler, onun ardı arası kuiJme• 
d«JndUğUnU anlamak kayguıuna yen saldırıılardan ... laman,, çeki· 
dUşmUştU. Fakat bu ıırrm anahtara yorlardı, kendilerine kir bulathğı 
papagan gibiydi, kendiıine soru· korkuıile boyuna ıu dökUnüyor• 
lanlnrı d ğll, k•ndlnin istediklerini lardı. 
ıöylUyordu. Böyle bir mahlüku Günler böyle geçmekte ve 
yola getirmek, on iki Jıl önceki HUrmUz boğazma doğru engelsiz 
Gnemll hAdiselerl ona ıöyletmık yol alınarak yUrUnmekte iken bir 
gUç.tU. Bilgen denlzçi bu gUçlUjO ıece Pirt beyln yine akJma esti, 
de yenmiye ıavaııyordu Ye bu Janı yanına getirtti, kapıyı kapa· 
aavaştan ayrıca zevk alıyordu. tarak karıııına oturdu, güler 

Şimdi o, haritalarını bırakacak 1Uzle onu yine sorıruya çekti. 
kadar bu lıe kendini •ermiıtl, Deliyi UrkUtmemek için pek taUt 
hep Janla meşgul oluyordu, kadı• konuıuyordu, ona bir anne gibi 
nm uykusu azdı, Piri Bey de az muamele ediyordu. Hatta uyıal-
ve pek az uyur bir adamdı. Coı- lıkta Heri gitmekten de çekinme· 
kunluğu eksik olmıyan bir denizin mlıtf. Delinin yavaf yavaş yanına 
salladığı gemi içinde onlar sık ıı1ı ıokulmaıına, kendini okşamaaına 
blrleılyorlardı, baıbaıa kalıp ken• bile 111 çıkarmamııtı. Maksadı 
dl dillerile konuşuyorlardı. onu yola i•tirmek, on iki yıl 

Kendi dillerile dedik. Bu, ye• 8ncekl hadiseleri hatırlatmaktı. 
rinde bir tabirdir. ÇUnkll Piri Bey Fakat, yapılan sorularla ilgi· 
hep, Olu adasından, Sultan Mah· lenmlyordu, kendi duygularını 
muttan, Hadım Süleymandan, allıeterek yaman bir pJAn hazır· 
yf yecek fıinden, Safer Reisin öltl· lıyordu. Kapalı bir yerde "Rumi,. 
münd n söz a\:ıyordu. Kadın bu 1andığı bir erkekle bsı başa 
dili hiç anlamıyor gibiydi. Boyuna kalmak, leYentlerfn yaptıkları 
kendi dlllnl lrnllanıyordu, Rumiyi gibi itilip kakllmadan, koğulup 
aevdiğlni ve Rumtnln de kendine ıUrUJmeden ona yana§mak ve 
Aıık olduğunu • hep 0 bildiğimiz elile değmek bUtlln ihtiraslarım 
biçimde • haykırıyordu. Dell kabartmııh. Gözleri iki ateş par• 
bir addan başka bir t•Y tanımı• çaaı ıribl yamyor, burun deUkJeri 
yordu, hatırlamıyordu. O adın açılıp kapanıyor, dudakları titri· 
sahibi ise her yerde YBi&r ve yor, göğsO kabarıp iniyordu. 
dolaıır &anıyordu, hattA Pfrt beye Piri Bey kendi djiıUncelerlne 
de aynı gözle bakıyordu, "Rumi, saplanıp kaldığı, kadıoı ıöylet:-
yeğit Rumi,, deye hitap edip miye yol arayıp durduğu için 
duruyordu. yanıbaşında beliren tehlikeyi se· 

Bilgen denfzcJ, bir aralık de- zlnaemiyordu. Daha doğrusu deli 
llyi tedavi etmeye de çalııtı. O bir kadınla bat başa kalmaktan 
devirlerde delilere okunup Ufle- hl k d b ı 
nirdi, pek azıhrlarsa dayak ah· te i e oğa f eceğlnl oranla-

mıyordu. Fakat bu dalgınlığın, 
lırdı. Piri bey kötü ruhların be· bu yanlıı oranlanışın ceıaaı veril· 
dene girdiklerine veya cinlerin mek O zere 1 di. Nitekim biraz 
damarlarda dolaıtıklarına inanan sonra ihtirasları ateı, kanı da 
adamlardan değildi. Onun için alev haline gelen deli birden atıl· 
okuyup üfleme ;manbızlığına ka- dı, bilgen denizciyi kıskıvrak ya• 
pılamazdı. L~kin bu cahilce itle· kaladı, beyaz kıvılcıma dönen 
rln yine cahil kimseler üzerinde dişlerini onun boynuna geçirdi, 
tesir yaptığını da blJlrdl, UfllrUk- bir homurdanış gibi gUç anla-
çUlcrin "uyu,, der demez uyut- tılan bir aeıle inledi : 
tukları hastalar vardı. Yine on- - Rumi, Rumi J Seni artak 
larm ellerinde tuttukları bir tabak bırakmam 1 (Arkatı var) 

SON POSTA 

22 Ev Soyan 
Bir Hırsız 

Eylil 25 

MÜSABAKALI 

Eıklıehirde Nihayet Y •· L. ___________ _ 
kayı Ele Verdi 

BiBAYELEB 
üçüncü 

Eıkfıehfr (Özel) Şehrimiz· 
de muhtelif 
tarihlerde 22 
evi ıoyup ıo
tana çeYlr· 
mekteo ıuçlu 
Mehmet fımin~ 
deki hıraız nl· 
hayet yaka·, 
yı ele •ermlı· 
tir. Bu hırsızın 
çaldıfı eıyalar 
arasında, ban• 

ka kumbara11, H11aızhk suçlusu 
kadın entari· Mehmet 
lerl, erkek elbf Hlerl, ev eıyaları 
Ye birçok para vardır. 

Spor: 

Eskrim 
Birincilikleri 
Başlıyor 

Eskrim Federasyonundan: 
Türkiye E&krlm birincilik mii· 

aabakalıın programı ıöyle tesblt 
edilmiıtir: Müsabakalar 28 eylul 
aaat 16 Taksim Dağcılık kulUbUn· 
de yapılacaktır. 

1 - Milli kılınç oyunumuz 
olan kıhnç •e kalkanla mübareze 
Bursa nuntakası sporcuları tara· 
fından yardacakb~ 

2 - İstanbul ve Ankara es· 
krlmörleri tarafından kılmç, epe 
ve flöre müsabakaları. 

3 - Eskrim müsabakaıı ha· 
kemliğln kaymakam Bot&1ia ve 
Rumen atletizm Reisi Mösyö Boe• 
resku tarafından ifa edilecektir. 

4 - MUbarizlerln Beynelmilel 
eıkrlm federaayonu nizamnamesi-
nin ahkamına harfiyen rlay t 
etmeleri IAzımdar. 

5 - DAYetiye ile mUıabaka 
ıalonuna girilece~inden 4 Uncu Va 
kıf han Federasyonlar merkezinden 
ıimdiden davetiyelerin ahnma11 
bildirilir. 

Türkiye Küre 
Birincilikleri ... 

TUrkiye Denizcilik Federaı· 
yonu birinci defa olarak kürek 
ynrıılarmda Türkiye birincilik 
mllıabakaları yapacaktır. 

MUsabnkalar 28 Evllllde Dol· 
mabahçe ile Beiiktaİ . arasında 
yapılacakhr. Bu mUaabakalara 
lstanbuJ, lzmir, Bandırma, Kocaeli 
kürekçileri girecektir. 

Iatanbulu Galatasaray takımı 
temsil edecektir. 

Hareket Amlrllğl 
Altır.cı Balkan oyunları mUsa

bakalarmda hareket amirliğini 
yapan Macar hakem memleketine 
dönmUıtlir. 

Gelecek Pazar mllsabakala· 
rında hareket amirliğini eskrim 
federasyonu antrenörlinün yapması 
muhtemeldir. •............................................................. 

Hayatin neşesi 
Dinç olmaktır. 

HOR M·o 8 i N 
TABLETLERi 

Yorgun vücutları 
dinç!eıtf rir. 

iKTiDARSIZLIGI 
ve 

BEL GEVŞEKLiGINi 
ıiderlr, yaıamak neıesiui iade eder. 
Eczanelerde bulunur. İıtanbulda 
fiyatı ıso kuruı. Tafsilat için Oalata 

Poıta kutuıu 1255 

Yeraltı Şimendiferinde 
Bir ÖJü_lD 

Esrarlı 

-4-
Ôyle aaniyorum ki, 

nln vahlmlltlnl, ancak 
kız ifadesini tek· 
rarladığı zaman 
anlıya bildi. 

Bay Hazelde
ne önceki ıöyle• 
diklerine fazla 

'-.:rıey ilave et• 
medl. Karıs1, en 

ıon defa, meı'ubl 
gUnUo 1ababı, 

sat olarak ırör• 
mUştU. O anda 

ruhen ve bede· 
nen tamamlle • 

salim görünllyor• 
du .. 

Merhumenin 
şeref ve hayal· 

Bayan Hazeldene trende, bu nz-.ette 
bulunmu,tu." 

yetini haleldar etmemek için 
mtlmkUn mertebe az aöylemeğo 
cehdettlğl anlaııhyordu. Bununla 
Beraber hizmetçinin ifadesi ap 
açıktı : Genç. biraı düşüncesi 
kıt ve beğenilmekten hoılanır bir 
kadın olan bayan Hazeldene hiç 
tUphesfz bay Erlnatonla flört et· 
miş ve bu yüzden de kocaslle 
birkaç defa çeklşmiıtL 

Bay Hazeldaneln hal ve taYrı 
ve temkinli ifadeal çok lyl bir 
teair yaptı. 

işte bakın: Size, o ıUn çekil· 
miı olan reamlnl gısıtereyim. 
Tabiatile matem eavapları aiyfn· 
miştl. Fakat halinde hiçbir ifrat 
mUıahede edilmiyordu. Sakal koy• 
v~rmlo ve bu da kendisine bir 
ajırbaılılık vermiıtl. 

Ondan aonra, gUnUn en m•· 
rakb ıahadetl dinlendi. Esmer, 
biraz bodur, babayilitçe ılylnmiı 
bir adam, itimat telldo eden bir 
ta·11rla ortaya geldi, •• gördUnU
nU, bildiğini olduğu gibi, ekılkıiz 
arhksız ıöylıyeceiinı ant içti. 

Bu adamın ismi Andre Kem• 
bel' dl. Oksford ıokağında kAln 
Kembel ve ortakları, borsa acen• 
teainln direktörü bulunuyordu. 

Ha1:iranın onaeklzlnci gUnU 
ikindi Uı:erl, yeraıh ıimendlferl ile 
yolculuk etmekte olan Bay Kem
bel, kendislle aynı kompartlman· 
da çok güzel bir kadının bulundu
ğuna dikkat etmişti. 

Bu kadın, Bay Kembel'e için
de bulundukluı trenin Aldgateye 
gidip gitmediğini sormuı, o da 
muvafık cevap verdikten ıonra 

elindeki gazetenin borsa havadia· 
lerini okumıya dalmıftı. 

Gover sokağı durağına geldik· 
leri zaman, lacivert elbiseli, me
lon ıapkalı ve boynunda gözalıcı 
bir kıravat bulunan bir zat ııym 
kompartimana binmiş ve kadının 
ta karşısına aeçip, oturmuştu. 

Kadın, bu adamı böyle bir
denbire orada görünce hayret 
etmişti. Bay Kembel, aralarında 

geçen lakırdıları hatırlamıyordu. 
Ikiıi de, kartıhklı, uzunboylu ko· 
nuımuılardı. Kadın heyecanlı ve 
mütebessimdi. Şahit kendilerile 
pek meşgul olmamıf, sraıetesine 
ve btsaplarma dalmıştı. Bununla 
beraber, laci•ert elbiaell adamın, 
kadının elini 11kıp: 

- Allaha ısmarladık!. Bu ak· 
ıam çok geç kalmayın. e mi? 

Dedikten sonra, kendlılle bir· 
ilkte Farlngton durağında trenden 
inmlı olduğunu hatırlıyordu. An· 
cak, Bay Kembel kadınııı ne ce· 
Yap verdiğini işitmemit ve biraz 
sonra da lacivert elbla.U adamı, 

kalabalığın araıında ı&zden ka,. 
betmiıtl. (Arka11 Yar) 

Çamaıırınııı t.u ıuya iyice 
batırınız, kayaabnu. TURSb.. ıbla 
için kendi batına ltlal ılrecektlr. 

10 • 15 dakikalık ka1aamadaD 
sonra çamaıarıaıı mllkemmelen 
yıkanmıı olur. Sotuk ıudaa ,.,1-
rerek kurutunuz. 

TURSİL; emaıtJıiz bir mDıtab
zarc° ır. Okıij .!alo tallrik edilen 
köpüğO, kumaıların daWUne ailfua 
eder ve göz kamaıtırıcı bir be• 
yazlık vererek çamaıın mlkem• 
melen temizler. Bundu maada 
TURSiL, terkibiade urarla madde
ler bulunmadıtı için kumaıları 
kat'iyyen yıpratmas. 

TURSIL, Turan mamu'lbadaa• 
dır. Turaa hanla IJİ elaı Ur 
milatahzardır. 
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Zindan Bişelerinden 
Yıldız Sararına 

~--.Yazanı Z. ş. qa ~Her hakkı mahfuzdur 4m _ _, 

Halil Bey, Cahil Bir Adam Olmakla 
Beraber Zeki Ve idareli idi 

Halil Bey; aleyhinde aöylenen 
a6ılorl okudukç" öfkesinden 
renkten rena• girmekte, ikide 
birde: 

- Allah, kuru iftiradan ealr
gesln. 

Diye s~ylenmekte ldf. AbdU!
ham:t ise, göz ucu ile onun çeb· 
reain tetkik etmekt~ idi. Nihayet 
Halil Bey jurnalları bitirmiı; ma• 
ıanın Uıtüne koyarken: 

- Kim ne aöylerse, aöylesin; 
efendimiz. Eğer aadakatimde zerre 
kadar ıüpheniz Yaraa, boynum 
kıldan İnce, kılıçtan keıkin. Zaten 
nasıl olsa bu can, efendimizin 
uğrunda feda edilecek değil mi?. 

Dedi. Abdülhamit, Halil Beyin 
üzerinde kafi derecede tesir hasıl 
ettiğine kanaat hianl etmişti. Buna 
binaen ona tekarrilp etti. Elile 
omuzuna bir iki defa hafifçe vur• 
duktan sonra: 

- Eğer aadakatlnden emin 
olmaıtam, aana bunları gösterir 
mi idim, Halil ?.. Gördün ya?,, 

• Aleyhinde aö)Jemodlk 11ö.z bırak
mamıılar. Yine öyle iken, aana kar· 
fi olan te•eccOhUmOn bir zerresini 
bile edrıemlyorum. Böyle ıözlere, 
ben naaıl kulak aamıyoraam, ıen de 
öylece hareket et. Salou, aidlp de 
ıuna buna çatayun, deme.. Hadi 
bakalım; timdi paçalan sıYa. 
Miıafirler hakkında dönen dedi
kod :.ıları öğrendin. Tabir, ona 
göre hareket ederaln. Göreyim 
aenl. 

Diye cevap ••rdL 
Abdlllhamit, Halil Beye boı 

yere iltifat göıtermlyordu. Onun, 
kendiıine karıı ne derin bir 
ıadakatle merbut olduğunu biliyor 
Ye bunu daha fazla kuvvetlen
dirmek lıtJyordu. • Sarayı ve 
latanbulu dolduran hafiye [aDrnle
rine rağmen böyle bir meseleyi 
Halil Beye tevdi etmesi de esasııı: 
değildi. Çünkü, kendilerine (ben

deiaadak ), ( abdlmeml6k ), (azat 
kabul etmez köle ), ( aadık kul ) 
ııfatlarını veren hafiyelerin hemen 
heps'ni de ayrı ayrı bilirdi. BütUn 
bunların fılerJ Ye ıüçleri, para, 
nlıan, rlltbe koparmak için 
aece gfindllz mUzevlrlikten ibaretti. 

Fakat Ha:U Bey, yaradılııı 
mert bir adam olduğu için böyle 
entrikalara allı eremezdi. Şayet 
kendiıiuden bir ıey ıorulursa, 
açıktvn açığa gördOğl Ye blldlğl 
albi ıöylerdi. Onun için Abdülhamit 
ehemmiyet Yerdiği tılerJ hazan 
Halil Beye ha•ale ederdi. 

Abdnlbamldln bu aadık ben· 
desi, cahil bir adam olmakla 
beraber zeki ve idareli idi. Hv 
ltl• •ftk6oetle hareket eder Ye 
ortalıp Yelweleye •ermezdi. içine 
Rusya Çarının karııtığa bu iıte 
de AbdUlbamidin yeglne ehem· 
miyet verditi me1ele, bir ıızıltıya 
me7dan vermemekti. Buna binaen 
timdi bu Yazifeyl Halli Beye 
te•cli • eden AbdUlhamit artık 
tamamen mtııterlh bir bale gel
mlıti. 

* O tarihte, Nlıantaıının dlSrt 
yol ağzına yakın bir yerde (Sok· 
rat) iamlnde bir rumun idare 
•tt"ği kUçUk bir eczane vardı. 
Sokrat, alıfveriıton pek okadar 
IDemnun değildi. Çtlnktı o cıvar· 
da bulunan rical ve kibar ail .. 
ivin hem• hepsi de tflc ihttvac-

1 
l 

larını Beyoğlunun bllyllk ecun .. 
lerindeo Ye saray menıuplan da 
aaray eczanelerinden tedarjk 
ettikleri için Sokratın buton 
mllfterilerf hemen hemen arka 
aokaklardakl mutava111t halk 
ile d.re içindeki fıkara zümre• 
ainden ibaretti. Onun için Sok· 
ratan çok zamanlara, teıgih ba· 
tında plneklemekle geçerdi. 

Prenaeı Nadyanın Jatanbula 
gelip yerleıtlğlnio dördllncli 
günil, eczacı Sokrat yine böylece . 
tezgahm önllnde uyuklamakla 
meşgul iken eczaneden içeri genç 
biı· adam girdi. 

- Vakitler hayrolsun, eczacı 
efendi. 

DedL 
ÜıtU baıı temiz adamlann, 

ancak bir sokak veyahut bir 
konak sormak için dükkanına 
girdiklerini görmeye alıımıı olan 
Sokrat, iateksizlikle başını kaldı

rarak cevap Yerdi: 
- Hayırlar olaun. 

- Eczanenin uhibl kimdir?. 
Bu ıua), Sokratın üzerinde, 

birdenbire başka bir tesir hasıl 
ettf. Demek ki gelen adam, bir
ı•Y sormak için değil, başka 
birtey için gelmlıtl. Hiç 1Dpheaiz 
ki çok dikkatli bulunmak elzemdi. 
ÇtınkD bu tecrllbeli ihtiyar, bura· 
da dolatanlardan bir çoklarmın 

hafiye qlduğunu bilirdi. Onun 
için yerinden kalkıp tezgaha da
yanuak dikkatle cMap ••rdb 

- Sayel ıahanede, benim 
beyim. 

- Çok ili. Sizinle biraz gö· 
rDımek isterim. 

- Buyurun, efendim. 

- Ben, doktorum. 

- EYet efendim. 
- Mektepten bu ıenı çılcbm. 
- Çok AlA efendim. 

- Buralarda do~torluk etmek 
istiyorum. 

- Çok iyi olur efendim. 

- Burada itler nasıldır?. . 

Sokrat, bu auale birdenbire 
eeva.p bulamadı. Parmaklarıaın 
ucunu ılul ukalanın sert Ye kır
çıl telleri araaına ıokarak çene· 
alni kaııdı. Aynı zamanda da 
dikkatle muhatabının yUzline 
baktı. Karıısanda, kendilinden 
ceYap bekliyen bu genç adımın 
çehresinde, temiz bir mana vardı. 
Hergtln buralarda dolaıan çatık 
kaılı, tehditkir bakaıh, tavır ve 
hareketleri cakalı hafiyelMln in• 
aana Urperme hini veren ta•ar ve 
hareketlerinden, bu adamın ha· 
linde hiçbir ıey bulamadı. 

Yavat yav•t teırAhın arka· 
sandan çıkerak genç adama doi· 
ru ilerledi. Pencerenln önündeki 
kftçllk yazıbanenın arka11ndaki 
ıandalyayı &6atererek: 

- Buyurun. Oturun. 

Dedi. Ve ıonra kendiıl de kar
ııamdaki ıandalyaya oturarak 
ilive etti: 

- Dip!omaauı aldınız mı?. 
- Builln, fiç ına oluyor. 
- Hangi kısımda maliimata-

mz . fazladır. 
- Dablliye.. alnir •• kadın •• 

çocuk haıtalıklan. 
- Atı.. buralarda da saten 

o ıeser. Ancak. .. 
(Aıblı YU) 

SON POSTA 

BugünQn Meselesi 1 

Seyyah 
Nasıl 
Getirilir? 

( Baıtarafı 1 lael ylıdt ) 
Muhakeme gDnO, tarafeyn hak 

1erinde lıbatlyftcut etmitler. Otel• 
el, yaptıklan pazarlığı kat'I bir 
anlatma teklinde blklme naklet· 
miı, Tnrk muanzı iae bu pazar
lığın bir konuımadan ibaret ol· 
madığını, adi bir fikir taatlılnden 
ibaret olduAunu ı&ylemiı. HAkim 
de ıu kararı Yermlı: 

Fil•aki arada bir konuıma 
vardır. Fakat kat'ı bir anlaıma 
ıeklinde değildir. Onun için 
ıuçlu sanılanan beraetine. Ka· 
rarm esbabı mucibealnde İH, 
bir ıeyyab şehri olAn Karlı· 
badda bir otelcinin yabancı bir 
seyyah hakkında daya açmıı ol· 
maıının ıayanı teeıslif olduğu 
ayrıca kaydolunmuıtur. 

« 
Geçen i'Ün, Beyoğlunda, bir 

yolcu hareket halinde bulunan 
bir tramvaydan atlamış, bu yol
cunun hareketini gören va:ı.ifeşl~ 
nas b:r znbıtaibeledlye memuru 
derhal yolcuyu yakalamıf. Fakat 
burada, mlle&aif bir yanlışlık ol· 
muı. Asıl atlayan yolcu kalabalık 
araımda sıvııırken, memurun eli· 
ne, bir görüş yanlışlığı neticeıi 
bir yabancı geçmiı. Bu :ıat bir 
Holandalı ıeyyahmıı. Türkçe bl!· 
mediğl için derdini anlatamamıı 
Ye karakolda, menut nizam mu• 
el bfnce bir Hra para cezası 

Yermlı. ,,. 
Bu iki vak'ayı karıılaıtırmak· 

tan makaat, MY} ah ~elbl buıu
sunda daha baıka bir ılyaaa ta• 
kibl lüzumuna kanaat etmiı olu· 
ıumuzdandır. 

Biz, burada aeyyab me11ilfni 
teemmül ederken, bundan on gün 
evvel Yunaııiıtanın Lutraki ıayfi· 
ye ıehrinde tam 4000 Mısırh ke
Hlerl açmıı, para aaçıyordu. 

Bu 4000 Mısırlı ıeyyahın Bo
jaziçl ve adalar yerine Lutrakiyl 
tercih etmiı olmalarının esbabı da 
bu arada necilenirae çok önemli 
bir 6doY yapılmıı olur, 

ihtikar 
1Yapılıgor 

( Baıtarafı 1 inol yUsde 
YUf Yeya yapıncak DzllmUnOn 60 
kiloluk küfesini 350 • 400 kuruta 
almak mtımkUndtır. Yani kJloıu 
6 kuru~la 7,S kuruı araıındadır. 
Halbuki dııarıda aeyyar satıcılar 
kiloıunu en az 15 kuruıa, dük· 
klncılar 25 • 30 kuruıa aatmakta, 
bu fiat halka pahalı geldiji için 
halle meyva yememekte, bunun 
neticesi olarRk meyva satılma· 
makta, müıtahıil zarar etmekte• 
dlr. 

Yine iddialara töre, hele 
lokantalar mllıtahıll aleyhine 
kıyarca1ına rol oynamakta, ea 
kllçUk bir aıça Ye piyUC& dllkkl
nında:blle bir dilim karpuz Yeya 
bir tabak tblm 10 kuruıtao 
aıajı Yerilmemektedlr. 

Halbuki bunları ytlz paraya 
aatmak bile lokantacıya kir temla 
edecektir. 

Lokantalar meJYalar llzuinde 
en çok btlhlik temin edecek 
yerler oldup için kab11ma1Jar ve 
komiıyoıkular burada mey•• 
fiatlarının makul bir hadde indi• 
rllmealnl, hiç olmaııa S kuruıa 
vuilmealnl, bUyilk lokantalarda 
da meyYa için 10 kuruıtaa fazla 
para aknmama11nı lneyeceklerdlr. 
Bu bq nnaama ae netice • .,.. 
cell mal611l ·a.tılclfi-. 

• 

Sayfa 11 
=~ 

1 let•nbul Beledly••I lllnları 1 
Açık Eksiltme ilanı 

1 - Ekailtmeye konulan 1, Şijli Bomooti 44 cµ ilk mektep tamiri. 
Keıif bedeli 442 lira 25 kuruıt"r. 

2 - Bu iıe ait ıartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Ekı:ltme ıartnamesl 
B - Muka•ele projem 
C - Nafıa itleri ıeraiti umumlyeal 
F - Keılf cetnU 
G- Proje 

latiyenler bu prtnamelerl Ye enakı le•azam mtldDrlftğOnde 
görebilirler. 

3 - Ekailtme 26/9/935 tarihinde pe11embe gftnO aaat 15 de Dal• 
mi Encllmende yapılacaktır. 

4 - Eksi tme •çık yapalacaktar. 
5 - Ekai.tmeye girebilmek için iıtek:lnin 34 lira muvakkat teminat 

Yermesi, bundan baıka aşağıdaki vesikalan haiz olup götür· 
meai Jaz~mdır. En az 400 lirabk bina lıi yaptığına dair Nafıa 
MüdUrlüğllne taadik ettiri !mlı ehliyet veaikaıı. 8. (5470) 

Cerrahpaşa 

Sakız ka batı 
Bakla 
Semizotu 
Ispanak , 
Ane kadın ve ba· 

hastanesi 

5000 
2000 
500 

·4000 

burye fasulyesi 6000 
Bamya 800 
Lnl na 30JO 
Kök kereviz O 
Pırasa 1500 
Engl ıar (tane) 5000 
Karnibahar 5000 
Patlıcan (tane) 12000 
Çalı fasulyesi O 
Pancar 1000 
Bezelye 509 
Yer dom atlı 3000 
Smk « O 
Do:mahk biber 300 
ince biber O 
Taze yaprak 80 
Sarımsak 20 
Havuç 400 

Maydanoz beı tanesi bir 

* • 
Haseki Beyoğlu 

8000 
3000 
J500 
6000 

10000 
1500 
4000 
2000 
6000 
3000 
1000 
7000 

o 
800 

o 
o 

4000 
o 
o 

.. o 
o 
o 

350 
o 

500 
1250 

500 
150 
200 

o 
500 

1500 
o 

2500 
200 
300 

o 
500 

o 
80 
o 
o 
o 
o 

Bir kolosunua 
E.Zührevlye Z.KQmll ~ 

1000 200 3 
500 250 s 
500 150 5 

1000 o 5 

1500 
4~ 
500 

o 
1200 

500 
150 

5000 
800 

1500 
100 
500 
100 
50 
20 
20 
25 
na 

500 
100 
250 

o 
250 

1000 
250 

2500 
250 

o 
o 

700 
o 

100 
o 
o 
o 
o 

10 
IO 
5 

10 
5 
5 

15 
2 

ıs 

3 
10 
5 
5 

10 
10 
15 
20 
10 

arada demet 200 500 130 200 1000 3 
Tere otu ,. " 200 500 l 30 50 500 3 
Taze soğan 200 O O 100 O 1 
Yeıilsalata(lOOadet) 500 O 150 200 O 60 
Ebegümeci O O O O 100 10 
Limon (tane) 4000 3000 O O 1500 3 
Marul 500 300 O O O 1 
Nane (demet) 200 150 O O O 5 
Hıyar 500 200 . O O O 1 

Haıtanelere lbım olan Ye 1okarda çeıidi beherinin muhammen 
bedeli yazılı bulunan ıebze kapaJı zarfJa ekılltmeye konulmuıtur. 
Şartoameai levazım . MlidUrlOjllndeo paraıız alınabilir. Eksiltme 
2719/935 Cuma gDnll aaat 16 da daimi encümende yapılacaktır. 
Ekıi:tmeye g;rmek iıteyenler 2490 No. lı arttırma Ye ekıiltme 

kanununda yazılı vesika ve 511 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile teklif mektuplarını havi zarflarını yokarda yaı.alı 
günde saat l 5 e kadar daimi encümene vermelidir. (B.) (5520) 

lf. lf. 
Senelik mulaıam•• MuYakkat 

lllrHı temlnaU 

Takılmde SOrp Agop mahalle1lnde 430 metre 
murabbaı araa 

150 1 J,25 

Takıimde Sllrp Agop MN 49 metre murabbaı 60 4,50 
arsa 

Yukarda ıemti muvakkat teminata ve senelik muhammen 
klraaı yazılı bulunan araalar 936 aeneıl Mayıı sonuna kadar 
kiraya verilmek tızere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi Levazım Mndurlilğllnde aörlllOr. Artbrmaya girmelc 
isteyenler de bizalannda glSıterllen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubiJe beraber 26/9/935 perıembe gUnli saat 15 de daimi 
enctımende buluomabdır. "B.,, 115474., 

Ankara Otobüs işleri 
Direktörlüğünden: 

ldaremiıca baıtanlarak halka aablacak otobllı harekıt cetveli 
Ue tıcret tırlfelerlol bayi yol rehberine ve ıehrln muhtelif yerlerla· 
de clikll•c•k ıııkb b6lie ılHunlanna ve arabaların içine konmak 
lzere ilin kabulOne batlanmıtbr. lıteklileıla doğruca Direkt6r
l0ğe mOracaatları. «27 34» '5887,, 

---------------------------~ 
lıanhul Aıliye Mahkemesi ikinci Yenilemı 

Büroıundan: 
Davacı Emllk ve Eytam Bankaıile Görelede Glriz zade llyaa 

aıaiazasında Hacı Ahmet zade Haıan Ziya araıında mlltekevvla 
davada borçlunun aösterilen adreslerde bulunmadıiı anlatılmakla 
yirmi ,tln mllddetle lllnen tebllğat ifasına karar vorilmiı ve 
tahkikat olarak 22-10·935 ıah ıtlnll aaat 14 olarak tayin k;lınmıı 
mezktr ıtınde ıelmedltl Yeya bir yekli g6ndermediğl halde tetki- · 
kabn 111abında icra lalınacata Din olunur. 1'228,1 • 
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SENE BiR ÇOK KiMSELERE ZENGiN iKRAMiYELER. DAGIT AN . _ 
Tlrk Maarif Cemiyetinin 

BDyDk Eşya Piyangosu 
IA2/935 da çekiliyor. 

my 4 O r 
BiR BiLET BiR LiRADIR. EÜTÜN PlY ANGO SA TICILARINDABULUNUR. "5264,, 

Leyll - Nehari 
Kız, Erkek 1 1 i('::~:;~~l;:f~:ında, L SES ı ll 

AH, lık, Orta H UH k111mları Fen n edebiyat böHlklerl Yardır. TOrklyenin en .. ki huıusi llıeıidir. 
laa-lliıce •• Almaaea liHnlarınclan btr:ılni iyice öfrenmek için eaaılı ve ciddi tedbir!er alınmıthr. 
ilk eınıflardan itibaren ecnebi liaanı okutu'naa!dadır. Tal•be yazılmak içla laerıllıı mOrac-aat edebilir. 

1 
Franıızca, 1 

-- 30 EylUlde der•lere b•,lanacakt1r. Mektebin tarlfnameslnlnl lateylnlz. Telefon: 44039 
1 

• E··'u' 25 

iKTiDARSIZ LIK 
VAKiTSiZ iHTiYARLIK 
BiTKiNLiK. ... 
iSTEKSiZLiK 
BELGEVSEKLiG. 

...... ~YORGUNLUK .n 
m -· -~a~ 
JI -· . 8 . ŞULUNDUGU 
__ Ta _ 'YfRf OGRAYAMAZ 

iRiii~~ffer: M&ıi'B\%iufkt\~li 

NDRilALEM ' 
KURŞUN KALEM FABRiKASI 

Mekteplllerln, MUhendialerln, Ressamlar1n, Devalrln 
ihtiyacını temin eden her cins kalemi yapmaktadır. 
Her kırtaalyeclde aatıhr. Ecnebi mUmeaalllerlnden 

kat'lyyen · UatUn ve ucuz olan çe,merı aplıd•dtr ı 

801 No, lu 
501 No. lu 

DA GD ELEN 
1011 No. lu 

99 " 
701 n 

702 " 
901 ,, 

Mektepli kurfUD kalemi 
1, 2, 3, derece aertlikto r111im lrnr9ua lraleml 
10 muhtelif Hrtlikte en iyi c·nı kurıun kalem 
Muana-oz kurıun kalemi 
Tatçı kurtu• kalemi 
B n C, 2 Hrllikte devair için Kopya kurıun kaliml 
A, B, C, D, Renkli kopya kalcımlerl 
\ir ucu kırmızı, bir ucu mawl kalem 

'1312 
1323 

" ,, 
6 renkli kıılem 
12 renkli kalem 

NURKALEM : TUrk yapısı, ucuz ve UstUndUr. 
NURKALEM : Her TUrkUn elindeki kalem olmahdır. 

:TENiN TARAVETi iÇiN SIRRIM ~---------------'~ ı ,a.11111:11~----------·------~----------~ Denizyolları / 

r 
iYi HAZIM 

ÇttARBON DE BELLOC, hazım , 
ıihaıının en mUkemmel dezenfektanıdır. 

'l'oı veya putil olarak alındıkta to H.ki, 

n muannl* mide •e banak rabat11z. 
lıklarını •• iıhali ıerian tedni eder. 
Midede laUf bir hiı tevlit eder n 
fıtihayı açar, hazmi kolaylaştırır ve 

lnkıbazı defeder. Yemekten ıonra hiı· 

ıedilen ııtidt ağrılarına n ıui hazim-
deo mütnellO bat ağrılarına, mide 

ektllikle r i n e 
'Ye yanına· 

larına vel· 
ha11l mide 
'Ye baraak· 
ların bUtUn 
aeabt hall· 
tına karaı 
pek mUkem· 
meldir. 

Her eczanede bulunur. 

[ Emllk ve Eytam Bankası ll'nları 1 -
KiRALIK EMLAK 

ESAS NO. Si 
35 

MEVKii VE NEV'i DEPOZiTO 
Tophanede Kııla altında 4 No. lı dOkkAn 26 lira 

118 mekıube TeıYlkiye'de Hamamcı Emin Efendi 
ıokaltnda 19 No. b Teıvlkiye apartıma• 
nının 8 No. lı dairesi 20 ,, 

Yukarıda yazılı yerler bir veyahut tlç HD• müddetle kiralan• 
mak üzere açık arttirmaya konulmuıtur. Isteklllerln 30 EylUl 1935 
dazartesl ıUoU aaat onda ıubemize ,gelmeleri. {225) 

Türk Hava kurumu 

Şimdiye kadar binlerce kiıiyl zengin etmiıtir. 
19.cu Tertip 6. cı Ketlde 11 1. el Tefrln 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: Liradır. 

Ayrıca :30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
beheri ( 50.000) liralık iki mükafat vardır. 

~--------------------------------.. 
Dr. ETE. v AS SAF haıta~::: v:u~"ı:!.n 
C.ta.oıcl• OclıAA B.. apartı•aıu t'•Ll'IUU Ew. ICadllıöJ' awtauir.1l•d .. ııak TeUOJf 

iŞLETMESi 
AeHteleri ı KaraldSy Köprilh•tı 
Tel. 42362 • Sirkul Mllhllrduıa~e 

Haa Tel. 22740 
.c,ee 

Ayvahk Yolu 
BANDIRMA vapuru 25 Eylül 

ÇARŞAMBA günU saat 19 da 
A YV ALIGA kadar. 115859,. 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 26 Eylül 

PERŞEMBE günü saat 20 do 
Hopa'ya kadar. ''5879,, 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 27 Eyllll 

CUMA gDnU saat 11 do Mer· 
ılne kadar. "5879,, 

# 
lat. 2 inci Hila memurlu· 

Gundan ; BllyOkada da oturmakta 
ve lıt. Sultan Ham•mı dlltranyan ha
nında komiıyoneu olan Kaprlyel Ab· 
ruyaaıa ifllaı 21-9-93S tarihinde 
açılıp tufiyealn adi ıekilde yapılma• 
ıına karar nrilmlt oldutundan ; 

1 - MOfliıte al•catı olanları• n 
btlhkak lddiaıında bulunanların ala
caklarını 'Ye iıtihkaklarını lllodan bir 
ay içinde 2 lacl lflb dalrulne a-ele• 
rek kaydettirmeleri Ye delillulnl (H· 
net •• defter hulbaları •• aalre) aııl 
nya muaaddalc ıuretlulnl tndl eyle
meleri. 

2 - Hll&fına hareket ceıal mtı• 
ullyeti mOıtelıdın olmak Qıere milfll. 
ıln borçlarıaıa aynı mOddit içinde 
kendllerial n borçlarını blldlrmelerl. 

5 - MOfllıtn mallarını her ne ıı· 
·fatla oluraa olıua ellerinde bulundu. 
ranların o maJlar Ozerlndelııl hakları 
mahfus kalmak ıartlle bunları aynı 
mOddet içinde daire emrine tndi et. 
melerl Ye etmu16rH m•kbul mazeret. 
lerl bulunm•d~lc:ça eesal mea'ullyete 
ufrayacakları Ye ruçhan haklarından 
mahrum kalacaklerı. 

4 - 4-10-91S tarihine mtlıad;f 
cuma gOntl ıaat 14 tt alualdılerın 
IJk lçtimaa a-el•elerl H mOfUı ile 
mUıterek bor9lu olaalar •• kefilleri· 
aln n borcun• tekeffGl eclen ıalr 
klmHlerla toplanmada buluamafa 
hakları oldutu llln olunur. (24781) 

2 tanellk kutularm yedi buçuk kuru9tur. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 

MahallHI Mevkii Clnıl 

Metro 
M. 

i...lra 

Beher Muhammen 
Metre M. kıymetlj 

L K. L K.ı 
Pendik Çamlıkta · Harapça ahıap bah· 480.60 

çoll ldSık alt kat ( 1) 
00 00 960 00 

oda (1) kiler (1) heli 
llıt kat: etrafı korl· 
dor (1) oda ( 1) ıaadık 
odam ( 1) hela, 

Boıhncı Yenlkulyye Tarla 2060 00 00 206 OOJ 
Yukarıda yazıla iki tane taııtııı malan bir ay pazarlık uıullyle 

7 /10/935 pazartesi ıünQ ııaat birde ihaleleri icra kdınacatındaa 
lıteklllerln depozito makbuzlarile Kartal malmOdllrlOğllode mtıt .. 
ıekkil taht komisyonuna ıelmelerl. {M97) 

yeKAne aazh lokantası 

Ta9ra Sinemaları 
Direktörlerine . 

Kemal filim, Halll KAmfl, Opera, 
Metro n poli filim mCle11eHlerlnln 
n plyaaanıD bGtUn HHls filimlı· 
rhal HttD aldım. Bu flllmlerl ge
çirmek lıteyeo taıra ılne•aları 
direktörleri, lımlr blrlaol kordonda 
Şahba1Hl laaauada fillmcl Muıtaf a 
adrHlne mira .... ebaell.urler. 

AYA 

lstanbul ikinci lflla me .. ur 
luOundan ı Mtıfliı Jozef Barmio lıio 
de kayt olunan alacaklı (Ohanneaio) 
iıted iğl 53 lira 66 kurutun 6 ancı aı• 
raya kalulüne karar verilerek ıır• 
defteri dilultllditl ilin olunur • 

,,. Dr. lbrahlm Zati 
Belediye kartıaıada Piyerlotl 

caddeıinde No. 21 
Hera-üa ötledH ıonra baataların ı 

kabul eder. 

Son Poata Aıt.&baa11 (

. Ea t••a •• D''"i' h;:.•t,ılo~ ) 
liol ldarehaıresiııde bıılabUintols.; 
S.1eıı .. n.eı e&waraa ... 1'elı fl480 ~--••••••••••r 

......,.. ....... ~ 
.......... -- ....... & .... 


