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Malta. Limanları Kapatıldı 1 
~~~~~~~~~~~~~~~~ ........ ...... ·~ ......... _._.. 

Cenevre Barışı Elde Edemedi ı Türkiye 
Birinciliği 

1.. 

......... 

75 İtalyan Tahtelbahiri Ma- · 
nevra Sahasında 

-···-----------· 
Uluslar 
Kurumu 
Bir Şey 

Yapamıyor 

Dün kil. Maçlarda Fener
bahçe ile lzmir Takımı 

Yendiler 
[Taflillt 7 inci Hyfada] 

Amiral 'Flı•r 

Ş~;k"ND;·;,f~~-~[/~: ltalyan ~urahhaıı 
rını Da Satın Dedı Ki: 

Alıyoruz 
Ankara, 5 (Özel) - Şark d .. 

mlryoUarınm h8kdmet tarafından 
Hbn ahnma11 HH itibarile takar
rUr etmlftv. Satınalma müzakere• 
lerine, Bayındırlık lia1'anı "A 
Çetinkaya Şark •illyetlerladeld 
tetkik Hyabatlnden d6ndlkten 
•onra baılanacak Ye keıln ola• 
rak halledilecektir. 

Romanyada Uç Bakanhk 
Peahedllecekmlt 

"- Vahıi Habeıiatan ile 
Müsavi Sayalmıya Taham

mül Edemeyiz!,, 

" - ltalya Murahhaaının 
Bu Sözlerini Şiddetle 

Proteato Ederim 1 ,, 
BGkreı, 4 (Özel) - Burada .a,. 

lenditine ıCSre Romen blkumetl, ı•· 
l.ecek yıl d .. let biltç .. lnde eh•••l-
J•lll bir ıurett• lkt11at yapılnaHı için (BUtUn TafallAt Ve Son 
Lakanlıklardaa üçünl fHhetmlye ka· 
rar nrmlı. H•berler 8 ıncı Sayfad•d1r.) 

Su ihtikarı Pek Müthiı ! 

Bir Kilo Suyu Yirmi Ku
.. 

ruşa içiyoruz 
Sabit O/muıtur Ki lstaııbulda En 
Pahalı Madde Bir Şiı' Sudur 

lıtaabulda meaba ıuyu ıatı.

lan bir tUrlti halledilemeyen iıler 
arasındadır. Menba ıuyu ateı 
pahaıanadır. Bir litre ıüt 15, bir 
kilo ekmek 10 buçuk kuruıa aa• 
tddığı halde b;r litre içme ıuyu 
20 ile 40 kuruı araımda Hhhyor. 
Yani ıu, me•cut btıMn ııtla matl
delırinin hepsinden pahalıdır. 

Lokantalarda, kahnlırde, yl· 
yecek ve içecek Htan bUtOn 
dlkkanlarda kUçUk tiıeler içinde 
menba ıuyu 5 ile 15 kurut ara· 
emda ublır ki bu tiıelerde de 
ancak 30 santilitre ıu vardır. 

Bir arkadaıımız bir küçük 
ıtıe suyun kaç paraya maloldu· 
iunu araıtırmıı, ıu neticeye 
•armııtar: 

Küçllk ıiıelerle aablan ıu)ar 
a neyidir. Taıdelen, Kocata" 
HOnklr suyu. 

lıtanbulda berıtın 3000 ıiıe 
Taıdelen, bet bin tlıe Kocata~ 
itin tit• HUnkir ıuyu harcanır. 
Bunlardan en pahalısı T ııtflelen 
layudar. Bir damacana Tatdefq '91111•& •••• .. ,,,,., ehaeit. w 

• Haıtaneaizlik Derdi Hallediliyor 

Belediye, Yatak Sayısını 
J Çoğaltacak 
l Öteki Şehirlerden Gönderilecek Has"\ 

-- _J talar için De Bir Karar Alındı 
Seviaerek öireaiyoruz ki la

tanbul beledlyeai, ıeluin ııbbatl 
•e bayatı için çok önemli bir 
ekıiil ıiderm•t• karar vermi1t 
tııebbUse blle glritmiıtlr. 

Biliyoruz ki lıtanbulda hasta· 
•• vı haata yatağı aayııı, ıehrin 

. nnfuıuna 11i1bf\tle çok azdır. e.. 
lediyınin elindeki baıtanelere her 
ıftn, yatak Hyısına niıb•tle çok 
fazla basta müracaat ediyor ve 
butane:er, bazan ajır butalan 
bile kabul edememek Yaziyetlnde 

kalıyor. Hatta baaı baıtaaelerde 
bir yatağa iki baata yatırmak 
mecburiyeti duyuluyor Bu Yazi· 
yet, ıehirde baıtalık Ye hasta 
sayıımm çokluiundan ileri gel· 
mlyor. Bilakiı haatanelerdekl 
yatak 1&Jııımn, normal olan 
baıta aayuana nisbetle çok ekıik 
bulunmaaından bat gGıteriyor. 

Fakat ötrend:ğimlıe g8re, Bele
diyemiz baataoelerdekl yatak ayım 
nı çotaltmak kararını ••nmt. bu 

( 0 .. amı 3 ÜHÜ yllzde) 

~~~~~~~Jr-----------------~------~) lı••t•l•r l lmdddı Sıhhi Böyle Giderse .. 
1 ------·-.. ·--·-··-.. ················-- '--.. --------· -------_;,_--_ -_ -_ ---_-_ -_ -----_ -----------------------------------_ -_ -_ -_-_ -_-_ -_ ----. 

Planlı 
Ziraat 
Başlıyor 

Ankara, 5 ( Ôzel) - Tarım 
-(ıiraat) Bakanı Muhllı, Şark •ili· 

yelleri ıuiıia• çıkmadan önce, 
"k6y kalkınma., pll111nı bir daha 
ı&zdea geçlrmiıtlr. Altmııbeı 

maddelik olan bu yeni pllna göre, 
Tnrlciye ziraat bakımıadaa muh· 
telif lltlbHI mıntakalanaa ayni· 
maktadır. Bu lıtlbıal mıntakala· 
rmda yetifen mahıullerln dlnya 
liılkyaalanna ı&re ka1metlerl 
huaplanmııbr. Her bir mahıul 

için bir ıalah projeal lauırlu•au, 
Ye icap edene topratm w..t• 
kablll1•U. clat puarlarua latHtllk 
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2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 
Tekziplere Mi 

lnanıgorsunuz, 
Havadi&lere MI ? 

Son günler•• putelercle, remi 
makamlarda• gönderilmlı t.k· 
&iplere ıck ilk teıadtif edlli7or. 
Bu müauebetle dün bh muJaaı
ririmlz raetıeldlti klmaelere 
yukarıki ıuali eormuitul'. C.•ıp
larını ) azı) oruz : 

Fatih, Canll aolcatı, 27 No. 11 
hane, doktor Vehbi ı 

- Meıhur feyleaoflHdaa blriılaia 
bir ıaı.ı Yardır. O ı tc Hayatta rahat 
edebilmek için hiç klmHyl ınmemek, 
biç klmıeye dit••• ol•amak H ~iç 
bir t•Y• inanmamak kafidir!" der. 

Bu itibarla ben, tekziplere oldutu 
kadar bnadialue, Ye hnadlalere 
oldutu kadar tekıiplere de ln.amı· 
Jorqm J 

Fakat Rumii Batdacilaln ılJzlne 
bakılana, haYadfılere tekziplerden 
fazla laanmak llzımdar. Çtink6 o da: 

"Vallahi 1alandır 1 ~ıl, bilJlhi 
1al1adar !" Demi• 

• Nlfan ..... Koda111•• caddeel, 
felllt Refet 80luli ...... ı 

- a.. ••ac11a1...ı.. a1a1saar ... 
ka.ıu tualıatlaa teblp .ı-... .. 
ıaı••Jorum, ceakl ... ...eket, ... n 
bir la1U lalletl 1111ü1Hlala taWI Htl
eHiclir. la...ıar aruıada açıta ..,.. 
lan .. ta n .. •••lanm ı.1ı1r ebll
re..ı.,,- aJdılduım Yaktiade ld.,.. 
borçlalar kadar adar. 

Fakat •at., pamı7aa 7erd• 
dumaa çık•ul. d•lr. 81 MJıll bile .. 
16rla, teblptea myad• UYaclialen 
laaaaeakhin .... ~. 

Bea .. •• helleri, u•aala •• lal
diaat tarafıadaa teblbe •lr•J• .._ 
rırlı .. Yadi81er, n nltlenliı'. 

• aa~ak Çamltc•, R•a•P ..... 
kBfkU, komls~oncu lallmı 

- MalGm olan milat91aalan laarlf, 
tekdbe uframlyae UYadl• kal•ad1e 

Hem aorarım ılıe; farasa, ellalse 
••te• bir •auta7l. kd.lt çakuak 
Qip•alı: ••ebuiyetlade kaldıfıaaı 
6lr anda; elıldrlk ılrketlnln; cere1•· 
aın 11k ıılc akıadıfıaı bildiru bir 
•nadlıl 7alaala7aa ıabrlanaa imaa .. 
Dlllr mlılnld 

Esnafın Sıhhi 
Muayeneleri 

Halkla tema• olan bittin ftllaf 
•• ıaa'at elhabının altı ayda bir 
Japılan ııhhl muay•nelerfne bar
lanmaıı için allkadarlara emir 
Yerllmlıtlr. Bu muayeneler dot· 
rodan dotruya, ntlık direkt&-11-
pnde hllkümet doktorları tara
tından yapılacakbr. Muayene bu 
ayıa ilk bafta11nda bqlayacaktır. 

Filorya Yolunda Olen Adam 
Mllddelamumillk muavinlerin

den Şefik dan de Filorya yolunda 
etomobll kaz&11 yapan ıofar Ha
Udia tat.kikatile •enul olmuttar. 
Kazada &looln Çatalcanın elbaıan 
k&yOndın ( 50 ) J&fında Recep 
otlu Demir olduju da anlaııl-
mııtır. 

~-

' , 

SON POSTA 

r 

Şoförler Arasında Ateşli 
Münakaşa]ar Oldu 

Yeni idare Heyeti Seçilecek 
Şoförler cemiyeti idare laeyetl 

aulan aruaada bir, bir huçak 
aJ enel ltqlayaa aala .. mamazhlr 
evYelki pce 1apdu bir içtimada 
latlfa De aetlcelenmlfllr. idare 
laeyetiaia latlfa edifiacleki 1ebepler 
gizlumelde beraber a6ylendiğiae 
ık• btıaun batlaca Hbebl bel .. 
diyenin tof6rlue zorluk ıhterditl 
h•klrı•clald fikiyetlerle idare hey
etinin allkadar olmadıja lttiham-

Jandır.Enelce tabi otomobillerlade 
80 apk araba çahfayorda. Beı .. 
diye geçen yd yeni takıl otomo
billerinin kapalı olma11 mechuri
Jetlol koy•uft buaun Ozerine eY· 
welce açık olarak çalııan otomo-

billerdea 12 taneal de kapah ka· 
roaeri yapbrlDlflardu. Bunlar bu 
yıl muayeneye kapalı karoaeri 
De sldince uyıtlarıada apk ı&
rBJdltD için belediye memurları 
tarafından pllkalan .akllmOf, 
12 .ı de ftten meaedilmlıtir. 

Bu meHle de idare heyetinde 
f6rlflllm0f, cemJyetfn ıof&rler 
için hiçbir faydah it yapamadıiı 
iddiaları ortaya ablmlf, 24 klflllk 
idare beyetiala ekseriyeti bu ml
aakaıalardan aonra latlfa et
miştir. Diier kı11m azlık oldutu 
için idare heyeti de kendiliğinden 
lnfitah etmiıtir. Y enidea Hçlm 
yapılacaktır. 

Limanda Kazaların Kültür T cıkilahnda 
Önüne Geçilecek Değişiklik 

Liman içinde Yelken Açan
lar Ceza Görecekler 
Uman dahilinde kayık, mavna 

ye emıalinln yelken açmaıı memnu 
olduju halde buna riayet edil
mediji allkadarlarıa nazarıdi k· 
katini celbehnit •• liman zabıta-
11na yeni bir emir tebliğ edil
mlftir. Bu emre nazara• 
liman dahilinde yelken açu 
kayık, ..... na ve emaaU ya· 
kalandajl takdirde, ilk defa
ııada 8, tekerrl\rllnde 10 lira 
ceza alıaacak ve tekrar devam 
ettlif takdirde HyrUıeferdu 
maeclllecektir. 

e. karar, Hmen içinde yel
ken açmak yOzltnden tahaddlı 
eden kazalann da inil•• ıeç .. 
cektir. 

Öl}retmen Kadrosu 
Şebrlml.1.ln lSfretmen kadroıu, 

din ktUtllr direkt6rlütDnde teb
Jlz edilmlıtir. Kadro, ta1dlk edil
melr Uzer• Cumarte8' 1Unll An• 
karaya g6nderilecektır. 

Kültür Direktör Vekilinin 
Müddeti Bitiyor 

Şehrimiz, ktHtUr teıkillbada, 
&nemli deilfildiklu yapalacatı 
ulqalmakıachr. Bu ayın 23 lhlde, 
altı aylık tekillik mllddetinl dol
durduju içia dlrekt6r vekili 
Mehmet Eminin vazifui bitmek· 
tedlr. Bunun yerine Çapa kız 
6petmen mektebi edebiyat mual
limi T ••fitin tayin olunacatı 
muhakkak glrtHmektedlr. 

Diier taraftan, mezan• A.. 
karaya ıld•, ktHtllr yar direk· 
Url Şenel S6re17anın, lllr: ted
riat ildnd ıube dlrektörlDjtlne 
ıetirU.ceii Te onun yerine de, 
mOf ettiı Kemal Edibin tayin 
oluaacaiı a6yleomektedir. 

Ecnebi Profesörler a Sirk Ular 
Yapılacak tamlfte eua tu

tulmak üzere, ecnebi prof•rl• 
re i6nderilen Sirklller tamamlan• 
mııtır. 

P•z•r Ol• H•••• •· Diyor 

1 
j Sürpagop Vakfma 

Evkaf Sahip 
Çıkıyor 

Urayla Evkaf araamdakl lhtl· 
liflı işlere alt listelerin bu hafta 
aanuna kadar hakem heyetine 
te•di edilmlf bulunmam ıarttır. 

E•kaf liate.ı.ıı haZU'lamış •• 
ikmal etmiftir. Ôfrenildiğine 
glSre bu liate içinde bir de Sürp 
Agop mezarlığı ltl vardır. Evkaf 
Slrpagobun vakfa alt oldutunu 
iddia etmekte ve vakfiyeai bulun
duğunu bildirmektedir. 

Urayın yıllarca mahkemelerde 
uğrapp taaarrufunu ispat edebil
diği bu kıymetli araziye ılmdi de 
Evkafın sahip çıkııı biraz hayret 
uyandırmııbr, maamafib iti hakem 
heyeti halledecektir. 

Haliç Şirketi Yeni Mu· 
kavele Yapmak 

istiyor 
Haliç tlrketlnln kat'ı •azly_. 

tinin te1bit oluaacafı ıDn 1ak
laımıı bulunmaktadır. 

Şirket, lallldimetle eald muka
velenin feahile yeni bir mukavele 
imzalamak iatejindedir. Şirket 
idare mecliıinden Benkıyat tirket 
hissedarlarından olan ltalyan 
Banka11nın merkezile temas etmek 
tızere ltalyaya gitmiıtir. 

Belediye ile Şirket araıındald 
( 68,000) liralık w ... den çıkan 
cla•a da 21 tepiaiewwelde birinci 
Hukuk mallkemealnde bir karua 
bailanacakbr. 

Otomobillerde Katan Ortu 
Belediye otomobillerin otura

cak yerlerine keten 6rtll lr:oaul
ma11 mecburiyetial koymuıtu, 
birçok otomobillerin oturulacak 
yerleri deri Ye muıamba olduiu, 
bunlarında ıeten Grttllerden da• 
ha kolaJ temizlenebllecejl an• 
latıldağı için bu kabil otomobil· 
lerln ıimdllik keten GrtOd• 
iatisna edllmemeai kararlqbrıl
mııtır, yalnız oturacak yerleri 
kadife veya kumaı olan takll 
otomobilleri keten Grtll 7aphra• 
caklardar. 

MUhUrlenen Randevu Evini 
Açanlar Yakılandl 

Polia randevuculuk 1aptılt için 
Tabimde Nane .okaimda 3 nu
marada oturan Mraakıa ewinl 
milhirlemifti. lbıal, Ferit ve Şak
rll adlı Uç kafadar eYln mObrünll 
kopanmtlu •• lceriJ• perek 
birçok 8ff• ça._.....rr. Dlr
dlael mlıltaatik din ba iç auç
luyu da te•ldf et.S.tlr. 

Ki ı 
-

.. 
'4 --

Eylftl 5 

Ollnllo Tarihi 

Bir iki 
Satırla 

Adllrede Tatll Bitti 
Adliyenin 20 temmuıda baılay 

JH tıttlJi bu.aa bitmltftr. Yar 
aabab lııltla C.aa n Hullak ma 
kemelul aııla .. le v• durutmalar 
baf)anılaeakt1'. 

* * .. 
Yeni Mendir 

Kaatamonı. 4 - Yeni keadlr 
nUaün illr paMra gelmeai do!ayı.ut 
ilimizi• a, ...... ., pazarıadaltl Ka.ta• 
moni, Germe~ ve Taıköprüde tar•• 
yapı)aealdır. Tecim odaaı haaıbklarıj\ 
bltlrmltlir. . .. . 

laveç Sefiri 
l.Yeç Elçiıl Wtatlıer, biri.aç haft9 

dialeamek l•r• Y a)ovaya a-itmlttfw. . .... . 
ArlleoloJI Bllgl11lerlne 

Zlr•t•t 
Profea& Baldderle l.ko11ah 3 

Ye arkeoloji bilsial Profeılr R 
ı•reflne hltay Mubldclla tuafıa 
T okatlı1aa eteUade Bfli zlyafe 
Hrileeektir. 

• • • 
Bir Sabıkall Yakalandı 
Çoktaa berl polt. taHfıadan a••-. 

laa lataabulua Hkl Abıkahluıadal 
Felek Maetafa dla 1akalaamıtbr. .. . .... 
Açıkta Kalanlar için Mekte 

Yeni ll1ealn kapaamaıtle açıkta 

kalan talebeala, dlter ~Szel liHler-. 
yerleıtırilm•lerl temin edllmittlr. 

• • * 
Ekonomi Bakanı 

Ekoaoml Bakaaı C.l&l 8a1ar dGll 
akıamkl trenle Aakaraıa dCSnmOıtdP. 

• • Jt 
San'al Mektebinde 

O.n mıntaka aaa'at ••kteb~ 
puaaa yabh olmak t.tlyea taleWıi 
ala hatillaalan , .. ılmıfbl. .. . . 
Çocuk Ealrgeme Kurum• 

Çocuk ealrgeme kurumanua ldat 
re ••r•tl burtn aylak toplanbıını rM 
pacaktar. 

• • • 
Hava Tehllkeal 

Hna teblileealai blleD U1elerla ._, 
JIU si• pçtikçe artmaktadır. M•• 
Jeketln her tarafında blr~ok ldm••I .. 
lana tebllke1inl bilen G1e 1azılmakÜ, 
bu ıuretl• Yaridat atmaktadır. 

• • • 
NUtue Sarımı 

20 Oktepincle yapılacak olan ,.,. 
ael nlfuı aayımı için baaırlıklar de 
vaa ebnekt•dlr. Numaraaı konmlydi 
•• blmamıı ıtbldlr. 

• .. « 
T••rlz llabkemealnd• 
Ankaradaa blldlrlldltlne glJr .. 

tem,ı .. mahkeme1l oraya artık tamaıı 
men t.ı••••t bul•nmaktadır. TiM 
Bakanlıtı temyil:la lylee tefriti l ... 
lbım ıelen mlba7aatı rapmaldachr. . .. .... 

H•va Kurumuncl• 
ffaya Kur••••ua .. ı.n.ıs ıubeletl 

tarafın.._ bu akta• ıemla muhtelli 
,.,.ıartade •tleaceler tertip edUeeelrt 
mleamerel• ye koaaerler YerUeeektı. 

- Her tarafta peçe, ıartaf kalkıyor, 
Huao Beyi 

F .. ia aittiil tarih kuJ111UDL. - Şimdi Ulu, çarpfı da ab7or. Ha1a11 B. - Elbette atacald Yurdunda 
hor yafayaa Tlrk lraclıaa, lubjuada. kıya-



5 Eylfıl 

Hergün 
lngiltere ile 
ltalya Arasında 
Akdeniz Meselesi 

* Ita)ya .. lngiltere anlaımazhiı· 
bın hakiki sebebi ıadece Habe· 
tlstan meselesi değildir. 

Nilln kaynağı Habeıistandadır 
diye lngiltere, bUlUn siyasi nUfuı 
•e kuvvetini tehlikeye koyacak 
kadar ileri atılmaz. 

Bu anlaımazhk daha ziya .. 
de lnglterenin, Hnelerdınberl 
lcendi hakimiyeti altında bulun· 
durduğu Akdeniıl elinden kaçır· 
'1ak korkusundan doğmaktadar. 

Mesele ıudur: ltalya, lngllterenin 
kendi lmparatorluiu için hayati 
bir yol telAkkl edilen deniz yol• 
larını ele geçirmeye çab9ıyor. 
Fransa ile ltalya arasında bir 
Akdeniz aolaımaaı, lngllterenlo 
bu denizler Uzerindıkl kontrolu• 
lla nihayet •erebilir. 

Muıolinloln slyaai lhtlraıları 
llerede baılar, nerede biter? Bunu 
bilen varmıdır. Yeni bir Roma 
l~paratorluğu kurmak lıulyaıını 
beslerken, kendi sahillerini dö•en 
ıulara baıka bir de•letln hAkim 
olmasına Muıolini tahammül ed .. 
bllirf mi? 

Habıtlstanda muyaff ak olunca 
ltalyanın bu müstemlekelere gl· 
dın yollara da hAkim olmak 
letemlyeceğlnl kim iddia edebilir? 

lnglltırenln Akdınlzdekl hAkl· 
illiyeti donanma1ının kuvvetine 
dayanıyordu. Onun donanması, 
her banal bir dUımanı silip ıUptl· 
rıcek kadar kuvvtll idi. Fakat 
tlmdl yeni harp ıeklllerl ortaya 
)eni bir vaziyet çıkarmııtır. Deniz 

altı gemllerlle, tayyareler De· 
lllzlerde b&klmiyet tartlarını de· 
tfıtirmlştlr. lnglltere, Akdenizde 
Franaa ve ltalya donanmalarına 
llılisavl bir kuvvet bulundurmiya 
karar Hrmiıtlr. Fakat d•nizalh 
l•mllerlle tayyare kuvvetlerini 
tahdit eden biç bir kuvvet veya 
'nlaıma yoktur. 

BugUn lngiltere Cebelüttarık 

•• SUveyıe hAklm olmakla Ak· 
denizin anahtarlarını elinde bu· 
lunduruyor demektir. Fakat bu, 
lbadalyamn yalnız bir yUzUdUr. 
logiltereyl birinci derecede alAka· 
dar adın meaıle, Hindletao, A•u .. 
turalye, Şarki Afrika ve Yeni 
Zeliodı giden yollarda aerb11tçı 
hareket edebilmektir. 

Italyayı ılddetle allkadır eden 
lbesele 111 ana •atanla mlıtem• 
lekeler arHındakl yola baıkala• 
tının hlklm olmamasıdır. Bunun 
•~ın de Akdenlzln ortaaında bir 
IHtilbarekeye sahip olmaıı il· 
tamdır. Onun bu ihtiyacı, lngll· 
terenin ihtiyacı ile çarpıtır. la· 
llltere ise, Akdealıdeki bAkiml• 
)etini Hraacak her hangi bir t~ 
l•bbU11 bUtUn varlığlle karıı dur• 
lluya mecburdur. 

Binaenaleyh ltalya • Habeı da· 
•aimda lngiltere sadece T1ana 

r.
61Undekl hakkı bakamından de· 
1, fakat bllhaasa Akdenizdekl 

Akimlyetl bakımından kendini 
llakalı sörmektedir. 

Jf 
Şlmdlllk lngilterey• karıı bir 

F'ransız • ltolyan birliği yapılabile· 
teği iddia edilemez. lngiltere Fran· 
•ayı Italya tarafına kaçırmamak 
için elinden geleni yapıyor. Ondan 
dolayı da Fransa, ltalya ile fo .. 
Riltere arasındaki anlaımamaz• 
lılcta hakem rolUnU oynuyor. Fa· 
ktt Fran1a, lngilterenin Almanya 
Ue yaptığı deniz anlaımasmdan 
lbuğberdfr. 

Franaa, Almanyaya karıı yal· 

• 
SON POSTA 

Resimli Makale a Siyah Beyaz Farkı 11 

Beyazların köle olarak kuUanmıya alıştıkları Zenoiler 
yavaı yavaş medeniyet lleminde kendilerine yer Y"pmıya 
baıladılar. Müzikte, ıan'atte, birçok itlerde beyazlara erit· 
tiler. Bazı iılerde onlardan üıtlln kapasite aösterdiler. 
Bugllo blltlin beyazları zıplatıp oynatan caz onların eH· 
ridir. 

değildir. lldimin tesirile insııulıı.rrn kimi beyuz, kiwi amr , ı 
kimi ıiyah olabilir. Fakat hepsinde aym cevher vardır. 
1ılenioce hepıi aynı dereceye yilklP.Jebilir. 

IIakikaUe inean in1andır ve her şeyi yapmıya mOıta· 
ittir. Hangi ıınıf a, hangi renge ve hangi <line mensup 
olur.anız olunuz, her şeyden evvel insanlığınıza gü .. 
veniniz. İnsanlar arasında renk farkı, kapaılte farkı demek 

r_· __ D~A_B_İL_l __ B_A._B_E_B_L_E_a __ l 
• Telefon ldaresinde Çalış- Bir Ay içinde 

U 11 . O "". . •Jd" .80 Fırıncı 
ma SU erı egıştırı 1 Ceza Gördü 

... 

Yapılan Değişiklikler Neticesind~ (20) 
Memur Açıkta Kalmıştır 

.. 
Telefon ldareainde memurlar 

için yeni çalııma usulleri konul• 
muıtur. Evvelce sekiz buçukta baş .. 
layan ve dört buçukta biten çalıt· 
ma aaatl değiıtlrllmfı, memurlara 
poıtahanede olduğu gibi 8 buçukta 
fı baımda bulunmaları ve beı bu .. 
çukta tatil yapmaları tebliğ edllm· 
ittir.Servislerde bir dığitikllk ya• 
pılmamııbr. Yalnız imza jurnah 
kaldırılmıştır. Memurlarm vaktin
de gelip gittikleri şefler tarafın· 
dan teaplt edilmektedir. Bir de 
evvelce ılrkette muamele Fran• 
ıııça ve Türkçe olarak yapılıyor• 
du. Şimdi Franıııça muamele kal· 

dırılmıt olduğu için bu ite ait 
servis de kaldırılmıı, memurlarm· 
dan bir kısmı açıkta kalmı~tır. 
Şirketin tamirat atelyesi bütiin 
tesisatı, uıtabnşıları ve amelesi 
ile beraber Posta ve Te' graf ida .. 
reıinin SalkımaöğUtteki fabrikası· 

na eklenmit ve şirket merkezinden 
kaldmlmııtır. Şlrkd merkezinde 
yapılan bu değişiklikler neticesin· 
de açıkta kaia:ı memurlar 20 
kadardır. Şirketin devrütealim 
muameleal bu ayın on beş· ne 
doğru bitecektir. Memur maaşla· 
rında ve Ucret:erinde hiçbir değ:
tlklik yapılmamııtır. 

Kumarcılar Yakalandı 
Fındıklıda CaYit, Mehmet, 

Hilmi, ve Dlmitrf adlarında dört 
lıçl k·umar oyarlarken yakalan .. 
mıılardır. 

l ·Vluharrir Burhan Cahil Beraet Etti 
Sahibi bulunduğu Köroğlu 

incir Afiacmdan Parmakhga 
Pangaltıda Takfur adında biri 

çıktığı incir ağacındall dtııerek 
parmaklığa 1aplanmıı, kaba etin· 
den yaralaamııtır. .............................................................. 
nıı kalmamak f çin ltalya ile ıa• 
laımata mecburdur. 

Nihayet Fransa, Afrlkadald 
mllstemlekelerioe giden deniz yol• 
larında lngilterenln mutlak hAkl· 
mlyetindea mUteesalrdir. 

BlltOn bu sebepler bir Fran11ı • 
ltalyan anlaşmasını kolaylaıtı· 
rabllfr. 

Onun içindir ki lnglltere ra· 
hatınzdır vı Fransaya, ıimdiye 
kadar görtılmemfı derecede, te-
YeccUhkAr görilnmektodlr. 

gazeteıfnde,.Mezarlık glilü,. adıyle 
yazdığı kUçUk hikaye müı,tehcen 

görülerek müddeiumumilik tara· 
fından Burhan cahit aleyhine 
açılan davanın duruşmaları 3Dncll 
cezada bitmiştir. Muharrir suçıuz 
görülerek beraet etmiştir. 

Oç Kafadar Arasmda 
Boıta gezer takımlarından 

Clbalili Emin, Ahmet ve lamallf n 
birbirlerile tutuştuklarJ kavgada 
lımall koca bir masayı kaldıra .. 
rak arkadaşlarına fırlatmıt ve 
Emini batından, Abmedi kaaık· 
larıodao yaralamıştır. 

Oniversite Profesörleri 
Üniversite fıpeoçfyari kimya 

profeaörlUA'Une, tekrar Budendorf 
getirilmektedir. Münhal bulunan 

Belediyenin, fırıncıları tabı 
tuttuğu e ıkı kontrol iyi neticeler 
.ermekte devam etmektedir. Dun 
de Fatih kazasında 1, Beyoğlunda 
1, Halıcıoğ:unda bir fırın daha 
kapatalmıştır. 

Bunlcsr, muayyen çeşni bari· 
cinde ekmek imalinde temerrüt 
etmiş olan f mııcılardır. 

Son kapatıla ı f ırmlar hakkın· 
da tatbik olunan cezalar mfiker• 
rerd:r. Bu tekerrür dnam ettiği' 
takd.rde icrayı ıan'atten menolu• 
oacaklardır. 

Vılayet hudutları dahilinde 
ağuıtos ayı içinde para ve set 
cualarlle tecziye edilen fmnlarao 
adedi sekseni bulmuıtur. 

Kurtuluş Yangınını 
Çıkaranlar 

Kurtuluş yangmı etrafında 
polis, tahkikotını bltirmiı Ye 
tuzcu Murat aokagında oturan 
kaifa Yora'i ile kızları Zambona 
ve Dcıpinayı yangın çıkarma 
suçile dün Müddeiumumiliğe 
vermiştir. 

Bir Su Kayığı Devrildi 
Galata su lakelesi kayıkçıJa .. 

rından Inebolulu Halil 36 dama· 
cana au ile sandalla Kadıköy• 
geçerken rüzgarın sertlifi yUzUn· 
den yolunu tutamamıt Ye akıott 
ile Kınalıadaya sllrUklenerek 
hkelo yakınında devrilmlşti1. 

---- • 1 • ı:::;s • --=- ..... • .. _ · - .............. 

sınat kimya profıaarIUtU~ı de 
UnlU bilginlerden Fayanıı getirmek 
için, kendlsile mtizaker• yapll· 
maktadır. 
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Sözün Kısası 

Yazı Çok· Oldızlu için 

Bugiln Konamadı 

· - ••••• 1 •• _. ••••• - · ·-- . .... ·-' 

Hastanesizlik 
Derdi 
Hallediligor 

( Baş tarafı 1 inci yüzde ) 
hususta Sağlık v• iç itler Bakan• 
1 klc:rı ı a müracaat fazla etmiştir. 

ÔnUmlizdeki yeni rıene bütçe• 
Binde belediye hastanelerine yatak 
fazla ilavesi için icap eden tah· 
sisat konacağı gibi bundan baıka 
diğer şehirlerden buraya gelmekte 
olan haatalar için de bir karar 
ittihaz edilmiotir. 

Bu karara göre, her ıehlr b~ 
le~lyeaJ, Iıtaobul haatanelerine 
gelltigUzel haata aevkedemiyer 
cektfr. 

Hasta yabracak haataneaı ol• 
mıyan ıehirlorln belediyeleri, 
hastahaneye yatması lizımi•len 
hı, haıta olunca, evvela cl•ar 
ı•hirlerden h11tan•lırl olan• 
iar vana oralara ınkede• 
cek, ancak mevcut olmadığı 
takdirdedlr ki lstanbul belediye 
hastanelerine gönderllecektlr. Bu 
karar da, hastanelerdeki yatak• 
ııılığın önt\ne kısmen olsun ge• 
çebllecektir. ----
Su ihtikarı 
Pek Müthiş I 

( Baştarafı 1 inci yUıde ) 

suyu, menbaından doldurulmak 
tartllı Galatada Su iskelesinde 
kUçUk şiselerin dollurulduğu 
imalathaneye 60 kuruıa mal• 
olmaktadır. Bir damacana sudan 
160 şişe su çıkmaktadır. Su hı· 
sapla bir şişenin içioe yere dökU· 
len ile beraber 30 paralık su 
girmektedir. Her ıiıenln Uıerlnde 
10 paralak belediye bandrolu var• 
dır. Bu bnndrolu yapııtıraa bele• 
diye memuruna da ıucu tarafın· 
dan 50 lira aylık verilmektedir. 
Her ıişenln kapının 10 parıya 
mal olmaktadır. Bir ıtıı ıuyun, 
nakliye, doldwrma, ıiıe yıkıma 
ıiıe kırılma, amele ve etiket mı ı• 
rafı olarak ta 25 para maarafı 
olmaktadır. Bu hHaba atsre bir 
kOçUk ılte ıu dolduran adama 75 
paraya mal olmakta, 100 paraya 
da ıuculara, lokantalara otellere 
ye dUkkAnlara verilmektedir. 

DUkkAncı lıte bu ıuyu 5 ku· 
ruı n. 15 kuruı aruanda tut· 
turablldljl flatlarla mUıterlye 
1atmaktadır. Bu he1&ba göre 
lokantalarda kapalı ılt• ile bir 
kUçUk tlt• T aıdelen ıuyunu 3 
kuruıa, HünkAr veya kocataı 
suyuau da bu ıuların maliyet 
flatı ucuz olduğu için yOz paraya 
içmek mUmkUndOr. Eaasen HOnkAr 
ve Kocataı ııuları dUkkAnlara, 
otelJere lklıer kuruıa verilmek· 
tedlr. 

,------------------------·-------------------=::::, PlanhZiraal 
1 STER 1 NAN 1 STER t NAN M A ! Başlıyor 

lıtanbulda nakil vaııtalaıının nekadar pnhah olduğu· 

nu ve kazRncımızın mllhim bir kısmını nasıl elimizden 
aldığını göstermek için size bir misal. 

ModadB oturan bir okuyucum, bir alin içinde nakil 
va11talım için sarfettlğl parayı ıöyle anlatıyor: 

1'1.'akeimde bir diıçlye uğrıyacak, oradan Aronutköye 

ıtdip çocuğumu mektebe yazdıracaktım. Yaptığım mH-
rafı yaıı yorı.nmc • 

Kuruş 
iki kişi için Modadan Kadıköye tramıra7 ildlp i•lmc 3:1 

,, ,, Kadıköy vapur Ucrctl gidip iClme 44 
,, ,, Karaköyden Tokılme illme tramvay 18 

Takı!mdea Be9lkta9a otobUı 24 
Beılktaştan Arnavutkl170 traıava7 18 
Arnavutkl>yden Karakl>Je 18 

m-
Ailenin diğer efradı tııafındao o gün 1arfedilen yol 

paralarını da 60 kurue farzeteek, bir günde yalnız bizim 
nrdiğimiz nakliye maerafı 200 kuruıu bulur. Bir gtinde 
200 kuruı yol para11. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

(Baotaraf ı 1 inci sayfada) 

vaziyeti göz önUnde tutularak o 
mahsulün başka mıntakalarda 
ektirilmesine Tarım Bakanlığı 
mezun olacaktır. 

Bakanlık makineli ziraat yapa· 
bilecek olan yerleri de tetkik 
edecektir. Bununla beraber Ada.na 
ovasındaki tecrübeden 11onra ma• 
kineli ziraatln bizde pek fayda 
vermediil ön• ıUrOlOyor. 
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HAHKEHElEliE 
Göp oü KLL R i Mi z 
Erkeğine-Hoş Gö
rünmek isteyen 

Kadın 
Baıını Ca5cavlak Ettirince 

Baıının ıaçlı kııımları tama· 
men örtUlmUı 28 yaşlarında bir 
kadın, ıaf ve samimi. O kadar 
ki, onun gözlerine bakmak blitUn 
safiyetini okumak f çin L;lifi •• 

Bir elinde bir kiğıt, diğer 
elinde bir mendil.. Mendilile 
yaşaran gözlerini kurulamıya uğ· 
raıırken, elindeki kağıdı da 
Yerecek bir yer nraştmyor .• 

Ona yardım etmek istedim. 
Bir sualim onu çoıturmıya ye• 
tlşti: 

- Ah, ıormayın kardeşim 
derdimi.. Beni tiyle sıtillinç bir 
hale koydular ki.. Benim bir er
keğim vardır. Ona f çok merbu
tum. Hiç bir ı8zllnden dl· 
oan çıkamam. Tutturdu •• Ha· 
cer saçlarım ar. " .!1f ye fir• 
dilın. Kualt dedi, kualttım, kıvır 
dedi, kınrtbm.. Bnttıa latetim 
onun botuna gitmekti. En ıoa 

bana: 
- Hacer alyah saç sana ya· 

kışmıyor. Onlara kına vur da 
kırmıD ot.unlar.. Dedi; derhal 
kınaladım. Ve taıe lanab Hçla• 
rımla onu karııladım. BenJ fÖ
rllr görmez alaylı bir kahkaha 
fırlattı ve : 

- Budala J. Dedi; eana hiç 
bnyle saç yakııın mı? Ne alık 
ıeymlşıfn; hın seninle toka et• 
miıllm. 

Kınah 1açlarımı beyenmeyfıl 
çok glicUme gitti. Hemen ken• 
diıi ıe .. ne yapayım?,, DedJm. 
.. Dibinden kestir.,, Dedi. Koştum 
berbere.. Vurdu.ıdum usturayı 
saçlarıma. Onun hoşuna gitmek 
için derhal eve döndUm. Ve tam 
'kapıdan çıkarken karıılaıhk. Ben 
-glllerek başımı açtım. Ona 
çıplak kafamı g8aterdlm. 
Onun sevinip boynuma sarılaca• 
ğmı umarken ynzıı karmakarııık 
oldu ve: 

- Ben ıenln gibi aptalla arbk 
yaşayamam.. Dlye kapıyı çıktı, 
gllti.. Gidiı te o gldlı!. Bir daha 
dönmedi... Onun glttJğlno mi 
yanayım, bllllln mahallenin dJUne 
düştllğUme mi.. Mademki ~BUhı 
bunlara kendisi ıebep oldu. V .. 
receğlm onu mahkemeye •.• 

Kadıncaiız dırtlerll• birlikte 
gözlerinin yaıını da dakerek ba· 
ıını açh: 

- Bakmı.ı, dedi; bakıuııl. Ne 
haldeyim. 
• O hakikaten g&rUlecek bir baı 
olmuştu. Bir kadın kafaıının uı• 
turadan geçmlf halini dUıDnlhıDı,. 
ebafta biriken meraklılar kahka· 
halannı tutamazlarkeo içlerinden 
biri kadını teallJ etti! 

- Üzlllme be kardeı!. Saç 
dediilıı çabuk ç•kar.. Hem iar .. 
cek11lo, yeni yetlıecek aaçların 
e11kislnden gtlz•l olacak.! 

Kadıocatız aldıtı bu haberle 
ılkiyetl filin unuttu ve ınlnç 
içinde merdivenlerden ıUıUJdü. 

. Bigada 
Odun Ve Kömür Yaaağı 

Kaldınldı 
Biga, (Özel)- Odun ve k8m0r 

Oıerlne orman ldareıl tarafından 

konulan yasak kaldınlmıf, halk 
bnynk bir ııkınhden kurtulmuıtur. 
Odun v• kamnr bollaımıı, flallar 
ucuılamıthr. 

-<>N POSTA • 

• 
T HABERLER/ 

Hacıbektaş 0rta Anadoluda Bayın
dır Bir Kamundur 

Hacıbektaı, (Özel) - Burada ye~ll, maYI, beyaı 
renklerde balaamlı denilen çeıltte mermerler 
çıkm~kta, bunlar uıta f eller tarafından işlenerek 
zarif ve kullanıtlı etyalar yapılmaktadır. 

Hacıbektaıta yapılan bu itler Ankara, Kırşehir, 
Yoıgat ve Sıvasta satılmakta, lıtekle de alınmaktadı. 

M rmerden yapılan yazl takımları, vazolar, 
Iİgara tabJaJarJ, IU GUrabflerJ, pudra kutuları, fO• 

kerlikler, kahve takımları pek ıarif olm ktadır. 
Şimdi de bu tatlarla heykel yapılmaya baıl • 

mlmıştır. Ta§cı uıtası Haıanın yaptığı ve Mucur 
beledly in aattığı AtatUrkUn heykeli pek beyenll· 
mfş, diğer ta cı ustaları do lheykel işlemeye bnı· 
lamışlnrdır. 18 YBilOda Haaan adlı bir aenchı 
işlediği Atatürk büstü h(ç mUbalagaınz çok muo 
Yaffek olmuş bir eserdir. 

Hacıbektaı nahiyesi bu havallnio en gUzel k6· 
ylldllr. 700 evlidir ,;e ilçe yapılmıya liyık bir mer
kezdir. Ürgüp, Arapsen, Avano;, Mucur ilçeleri bl· 
ribirine pek yakındır, fakat kliylerl bu merkezlere 
çok uzaktır. Köylüler 18 saatllk yol teperek kaza 
merkezine ge!ebllmektedlrler. Bunun için Hacıbek· 
taıın kaza merkul yapılmaaı mOmkUndUr ve bu 
takdirde köylüler bUyOk mUtkfilattan kurtulacaklardır. 

Ostteı Hacıbekta• kamunundan bir görUn.Uf 
Altta: Evkafın 60 bin Ura ile bdflahp J'&rlm 

bıraktlGı bina 

Hacıbektaıta hızlı bir bayındırhk çalııması baı· 
Jamııtır. Bir çok yeni }'ollar, köprüler ve ıoseler 
yapılmaktadır. Köyün ortaaında bir park yapıl· 
maktadır. Buraaı AtatlJrklin bUıtO l!e de &Oslcno• 
cektir. 

Burada bundan 8 yıl önce 50 bin lira ıarffle 
Evkaf tarafından yrptmlmıyn baılanılan ye sonra 
her nedenae Uzerl örtUlmlyerek açık bırakılan bir 

taı bina vardır. Bu bina 3 kat Ozerlne kurulmuıtur. 
200 kadar odayı ihtiva etmektedir. Bu binanın 
fırdolayı bir aaatllk çevresi Evkafa elt arazi, bet 
ve bahçelerle ,evrilldlr. 7 yıl 6nco burasının bir 
nUmune çiftllA"l yapılması dU1UnlllmU1, fakat tabak• 
kuk etmeml§tlr. Bu bina ikmal odflcllğl takdirde 
mükemmel bir mektep veya hastahane olabilir. Bu· 
gUnkU haline bırakıldığı takdirde bir iki yll sonra 
bu binadan eser kalmıyacağı muhakkaktır. 

Zafer Bayramı H r Y erd Büyük Tö
renle Kutlulandı 

" r 

Keracabeyde 30 A§uatoa töreni 
Bandırma (Özel) - 30 Ağus· '!!!!!!!!!!~=~=!"'!'- -=~""!"""""~=~ 

toı zafer bayramı burada buyuk Gemlikte Bir Eşek 
bir Törenle kutlulannuş, fener K d d 
alay lan yapılmıı, ordu evinde aUıel U U l U 
bir balo Yerilml9tlr. Gemlik, (Ô.ıel) - Cihatlı kö-

* yUnde bir e§ek kudurmuı, bir 
Karacabey (Özel) - 30 Ağuı· köylOnUn parms.ıfını, bir ölcOzUn 

toı tlSrenl askerlik ıubesl önOnde de karnını ıaırmııbr. Nihayet ken• 
yapıldı. Birçok ıayle•ler slSylendl, diıl de ölmUıtUr. KöylU 'fe öküz 
geçit reıml, gece etlencelerl tedavi altına alınmıılar. 
yapıldı, Tayyare Cemiyeti tara• 
fından halka bir çay ılSlenl v .. 
rildL 

* NazllU (Ôzel) - 30 Ağuıtoı 
zafer bayramı bUyllk glSıterllerJe 
kutlulınmııtır. Bayram mUnaa .. 
betile yeni yapılan askerlik oube
ılnln açılma Töreni yapılmıı, yer 
yer taklar kurulmuı ve gece bU· 
7tık bir fener alayı yapılmııtır. 

• 
Muıta Bir Çocuk 
Beygirin A ttı~ı Çifte 

ile Öldü 
Muı, (Özel) - VUAyet bayın

dırlık dairesi katiplerinden Zil· 
beylrin 13 yaıındaki oğlu AbdOr
rahman yolda giden bir hayvanın 
kuyruğunu ç•kmiş, hayvnn da şid· 

detli bir tekme atmıı, AbdUrrah· 
man bu tekmenin te&lrile ertesi 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu gece nöbetçi eczaneler ,un· 

la.rdır: 

KOçükpazar (Yorgi), Alemdar (Eı· 
ref), Beyazit (Cemil), Şeh:ıadebaıı 
dımall Hakkı), Fener (H01amettin), 
Akuray ( Slrım), Karaglimrilk 
(M. f uat), Şehremini (NAıım), Ka· 
dıköy (Sotrııki n Üçler), Samntya 
(Teofiloı), Bakırköy ( fıtepan), 
Beıiktaf (Rıza), Sarıyer (Oıman), 
HHkl>y (Halk), Kuımpaf!l (Mer• 
kez), BOyOkada, (Mehmet), Hey. 
beli (Tanaı), ÜıkOdar (Merkez}, 
Beyl:oz (Beykoz), Paıııbahçe (Pa· 
f bahçe), Anadoluhi1an (Anadolu· 
hinrı), Rumeliblurı (RumeUhisnrı), 

EmlnönO (Mehmet Kazım), Şitli 

(Dlmltri), Beyo~lu (Garib, Limon• 
clyan), Galata (A1ri htıhat). 

J 

Adapazarında 
Sebze Ucuzluğu 

Adapazarı ( Özel ) - Bu 111 
şehrimizd kavun, karpuz ve 
sebze çok boldur. Kavun e 
karpuzun 4 • 5 kilo gelecek ağır• 
lıktaki tanesi beş kuru~a s tıl· 
maktadır.: Bamya 10 kuruştur. 
Bir kUo biber 40, domates 20, 
soğan 60 paraya, 10 patlicao S 

' kuruıa Yerilmektedlr. Sarmısak 
pahalıdır, kilosu 50 l(uruıadır. 
Üz.Umlln kJlosu da beı kurutıtur. 

Adapazarmda Orta Okul 
Adapazarı (Özel) - Bu yıl 

ortaokula fazla talebe akını 
vardır. Bu yıl mektebe 120 talebe 
alınacaktı, fakat müracaat bunun 
bir miall fazladır. Yeni yapılacak 
okul binası f çln halk tim diye 
kadar 9 bin Ura teberru etmlıtlr. 
Yakında yeni orta okulun temel 
atma merasimi yapılacaktır. 

Mcrzifonda 
Kağnıya Batlı iki Ôkilz 

Yol Ortasında Yandı 
Merılf on (Özel) - Gell kö

yünde yllrekler acısı bir hAdiıo 

olmuı, sap yüklü bir kağnı ateı 
almıı ve ökllzlerlle beraber yan• 
mııtar. Kağnı Geli köyünden 
Mehmede, öküzler de komıuıu 
HOHyne aittir. Ketnı Hp ytıkilı 
tarladan köye gelirken arabamn 
tekerleklerini biriblrlne bağlıyan 
Mazı yağıız kaldığı için ateı al
mıı, yanmıı, öküzleri çözmek 
mlimkUn olmadıtı için öklizler de 
beraber yanmııtır. 

Eskişehirle Kütahya Arasındaki 

OtobUsler 
Kütahya (Öıel) - Kütahya 

kapılıcnları ile Esklıehlr ar.aaın· 
dakl otobüs servisleri pek lnU· 
zamsızdır. Yollar bozuk olmasına 
rağmen şoförler alabildiğine ko§• 
makta, hatta ekaerlyetle iki oto· 
bliı biribirile yarı~ etmektedir. 

1unu ölmUıtUr. 
.._ ________________ J Bunların ıık s k kontrol edllmeal 

faydalı olacaktır • 

• 
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Dünyanın. 
En Bethaht 
Kızı 

Dünyanın en bedbaht kı~ 
hiç ınpheslz, zengin bir mira•* 
konmuv olan yetim kızdır. Bu 
kızların talibi çok olur. Fakat 
bunlardan hangisinin para lçld 
hangisinin dlter meziyetleri lçld 
kızı istediğini ayırt etmek mUın• 
klln değildir. 

Bu kız sevemez Ye ıevilemeı,, 
ÇilnkU kendiılnc sevgisini söyl~ 
yen adaman söılerinde yalanıo 
ıehlrll okunu arar, gözlerinde 
paranın akJslerlnl görür. Erkek .. 
ten ltrenir ve kaçar. 

Bu kız, evlenemez. ÇUnkO 
onu kim lst se istesin, parası lçlö 
arkasına dUotUğUne inanır v 
aranmamak, ıo'Yilmemek onu muz• 
tarıp Ye b tbaht eder. 

qte bu betbaht kızlardan biri 
bana ıoruyor: 

''Babam öldUğU gllndenberl biroo• 
klm1eleı benimle evlenmeyo talip "ol~ 
dular. Fakııt bunların hiçbirine inanını• 
yorum. İçimde bir andloe nr. Bunhml 
beni param için iııtediklerinl zann_. 
dJyoıum. Beni parami gln is~meyenl 
naııl aylrt edeylm1 ., 

Feriha 
Bence, sizi tanımadan İsteyen• 

ler, herhalde aize değil, paranıı• 
Afıkbrlar. Gençseniz eYlenmektt 
acele etm ylnlz. Bir gl\n elbetti 
sizi hakikaten seven blrlılne raıtt 
aelirsinlı. O vakit endişesiz evi., 
Dh~~L d 

* 
!9 

"On eeklz senelik nliylm. İki ~~ 
oğlam var. Ben ıırUk ıönmlye bau~ 
dım. Fakat kocam hala gençliğini mu• 
hafaza ediyor. llııyatımn çoğu dıiarıdq~ 
gUıel kadınlar arasında geçiyor, çoi 
muztarlblm, amma ne yapayım?,. 

Seniha 

Bir kadın kırkından sonra d4 
olsa, kendi inl tamamen kaderi 
terkedemez. ÜstllnUze başımz1 
itina etmiye, kocanızı meşg~ 
etmlye mecbursunuz. Siz artık 
yaıınızı aldınız diye kendinizi iQ.• 
mal ederseniz, elbette kocanız da 
sizi ihmal eder. 

TEYZE ----········-··· .. ···· .. -... _..... ...... -...... 
Düzcede Kurakhktan Orunlar 

Yandı 
DUıce, 3 Y ağmurıul" 

luktan M11ır ve f aaulye Orll~ 
lerlolo beşte dördü yanmıibr. 
Tlltlln geçen 1ene iki milyoll 
iken bu yıl 800 bin kJloya ine• 
cektir. Fakat oefaaet itibarile 
diğer yıllarda görUlmlyen bil 
iyiliktedir. ___. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

Perıembo 

(*) 

Belsoğukluğu 
Taırah orta yaşlı bir haata mUra
caat eUi. ldranRI yaparken fAıla 
afrı çektiğinden ve yanıklıktaP 
,ikayet etti. 
Maayenı ettim. Yeıll bir akıntı 
Tardı. üo gündenberi denm eden 
bu akıntJyı mlboakopla muayane 
ettim. Gonokok menııttu. Belso· 
lulduğuna 1nkalandığını anlattım. 
Dikkat.iz ve temiı olmıyın bir 
mUnaıebetten bu gibi hıatahklarıo 
alınabiltceğici 'H bu gibi oüphtli 
temaılar için dıtma pruervaı_ıf 
kullaoılma11 icap eylediğini teubıh 
ettim ve tedr.'riai için llrotropln " 8 

idrar yolunu yıkamak için de bind_e 
blr permangnnat döpotaııyum l& .. ·aJ: 
tarı yapılacağına anlattım. Dir ıorı 
gonokok nşm tatbik ettlm. Biı . a~ 
ıonra basta iyileşti ve nasibatlernnı 
dinleyeceğini ıöyledi. ~ 

kl YJbul 
(•) Bu notları heıip sa ayınıı, 

yapı• blr alblim• 7apıttırıp kollekaiyon 
1 b otl"r D t nız. Sıkıntı ıamanınızda u D 

doktor aibl lmdadıuıaa , •• ı .. _b_ıı_:,. __ ~ 
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Bir lskoç 
Ailesinin 
Cimriliği 

Amerikada Mandater ıehrln· 
Elan sahi rinde, mezar taıı 

p yapan bir adamın 
bulamıgan dükkAnında da il• 
bir mezar zerinde Hubu la• 

foşı mi yazıb bir me-
zar taıı ve bu taşın da aarlp 
bir hikiyeai vardır. 

Bundan birçok &ene evYel 

HARİCİ TELO 

Manew7alara girecek olan Alman•arın yeni hatbharp 
gemilerinden Doyçland 

Almanların B.üyük Deniz 
Manevraları Baılayor 

AFLAR 
Yunanistanda : 

Rejim İşi Geri 
Bırakılıyormuş •.. 

Bu Suretle Venizelosun 
Yunanistana Ayak Bas· 

maması Temin 
Edilecekmiş 

Atin•, 4 ( Öı.el) - S'y•sal çena
lerde Baıbakaa Çaldarlıin rejim için 
yapılacak genoyu, biç bir nkit ya• 
pılmamak llzere sreriye bıraktırmaya 

karar vermit oldutu ı8ylenmektedir. 
Çaldarlıin bö1le bir karar almaıının 

aebebl Venizeloa ile Plaıtfraaın bir da
ha Yunaaiıtana ayak baaamamalarını 
•ide etmekten ileri gelmekte \mit. 

Yini aynı çnenlerin teyit ettitine 
göre Çaldarfı ile Sofulfı ara1ında d• 
b6yle bir konuıma Japılmıı n Sofulla 

Herbert Finlayson isminde bir 
çocuk, buz tutmuı olan nehrin 
Uz.erinde kayarken her nasılı• 
buz kmlmı ıve çocuknıhredllıftp 
boğulmuı. Cesedi çıkarılmıı, gft· 
mtilmliı Ye taıcıya blr mezar taıı 
ıımarlanmıı. Fakat hır nedense 
taıcı taşın ll:ıerine Herbert ismi 
kazacak yerde Huber lamlnl kaı· 
mıt- Çocuğun ebeveyni bu taıın 
parasını verroekle beraber tat1 
geri göndermişler Ye Herbert 
yazılı diğer dlier bir taı yaptı· 
rarnk mezara koymuılar. Aradan 
bir müddet geçmfı, kan kocanın 
bir çocuklan daha dDnyaya gel• 
mi§. Aile, zaten cimriliği ye he
sablliğile maruf bir Iakoç atleai 
imiş. Ne olur ne olmaz, bu da 
ölürııe yeni bir mezar taıı ku· 
dırmayahm diye çocuğun iımlal 
Hubert koymuşlar ye ıöıpe oğul
larını, öldüğll vakit mezar taıı 
masrafmdan kurtarmıılar. Fakat 
karı koca tildtıkteu sonra Hubert 
de aile ocağını terkederek ıemJcl 
olmuJ. ıenelerdon liionra gemldo 
&JmUş vo denizlere gömmOşler. 
Hu bertin para•• verllmlı mezar 
taşı hala taıcının dllkkAnmda 
beklemt:ktedir. 

Manevralara Uçaklar Da Gl.recek rejimin muhafaza edilmeal tartile 
v,nl:r.eloıun bir daha Yunanlıtana 

Bulgar - Yugoslav 
Sınırı 

llclgrat. 4 (Özel) - Bulıar • Yu· 
ıoslav sınırı llzerinde 5trezlmiroYtal 
adındaki yeni geçit t8reale açılmııtır. 
Burada birçok Bu'iıır n Yugoılay 
hüi<umet erkanı hazır bulunmuılardır. 
~ :;;;: =ı: 

Birlin, 4 ( A.A. ) - Blylk deatz 
meaeYraları, 11 n 19 eylul araaında 
kuny baltak denlılerladı cereyaa 
edecektir. 

Zırhlllar, hathharp gemileri, tor
pitolar, mayın ıemilerl, denizaltı ıre· 
mileri ye uçaklar prosrramı il:ıli tutu
lan bu talimlere Jıtlrak edeceklerdir. 

Manevralardan ıonra, Deutıcbland 
zırhlı11, Schlenisr Holıteln Ye aehluHn 
hattıharp ırımilerJ, Koenll'ıberg Koela 
ve Lıipzİi krunzörlerl, d3rt torpito 
filotilaa ve mayıa l'emilerinden mü
rekkep bir yarım fHotlla, yolcu ge
milerinde yer tutacak olan on bin 
kadar kıt'at lıçlıinin önünde geçit 
Japacaklard1r. 

Irk PollUkaaı 
Berl,n, 4 ( A. A. ) - ıs bla Nazl 

milli neferi din •ktam ıpor auayında 
toplanmıılardır. Berlin millıJeri ıefl 
Von Jagow, Yahudilere kartı göderl 
yapmak için dettir t.kat ırk politika· 
ıının gerçek Jhtiyacıaı ineelemek fçln 
toplandıklarını ıöyltmlıttr. 

ispanyada Tedbirler 
MadrJt, 4 (A.A.) - Poll• çok 8-

aemll Hkaı (ilatlyat) tedblrlerl al•ıı· 
tır. B. lerroux Hdece bu tedblıJerla 
her hanri beldenmlyen bir Wdl1t 
kar,11ında kalmamak erguiylı nlın
dıtını ııöylemlıtir. 

Japet1 811 Bakanı Çeklldl 
Tokyo, 4 ( A.A) - Sil Bakanı M. 

Hay•fİ, Baıbakana lıtifuıaı vermif
tir. Baıbakanın tıu lıtifayı kabul ede
ceği muhakkak aııyılmaktadır. 

Yerine, yllluek harp konnyl 
Gyeal General KaYaflna'nun Jreçecetl 
Hnılmaktadır. 

Edebi ANASININ •urltora ~ 1 
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Bu on beş glin Ye on beı gec ebUtUn 
a•nç kızlık rftyalarımı canlandıran 
bir ıaadetle geçti.. BUtUn geri 
kalmıı, yarım l<elmıı, boğulup 
kalmıı genç kadınlık duyguları· 
llıın çözülUşU, akııı ve bana kana 
kana zevk Ye he:)'ecan ••r;ti ile 
ıeçtl. 

içtiğim ıarabın leııetlnl bu on 
beı gün •• recede tattım. içinde 
boğulduğum yüksek, ıOılft bayatın 
rengini, gUzelliğfni Ye zevkini bu 
on beş ııDn Ye gecede anladım, 

tevdim. Gecelerin aabahı olmaaın. 
Günlerin geceıl çftkm11in diye 
•ayıkladım. Ve bu dat batında 
tınutulup kalmak için kendi ken• 
dimi unutmak late~lm. 

Hayatımın ( Arıımev'ôd ) u 
turbet ilinin ba karlı tepesi oldu. 
Alp dağlarının bu çamlık yamacı 
bt bileyim ki ıurada, burada 
•llrliklenip giden emrUmlln llk Ye 
•on durak yeri olacaktır. 

HergGnkü haynhmı, duygula· 
tınu ve düşllr.dUklerlml kaydet
tiğim defterim bu on bet gün 
IÇinde Yaliıimde kapalı kaldı. Bu 
.tefterl bugüne kadar kimıeye 
tGatermedim. Annem bile kızanın 

araııra bir köt•Y• çekilip yavaı 
yavaı doldurduiu bu ıayfalardan 
haberaiz. 

Bugüne kadar baaa en samimi 
arkadathk yapan defterimi on 
bet gftndftr açmadım. Hep me• 
llnkoll, ısbrap, Omitaizlik dolu 
olan bu defter de iıterde istiyor
dum ki buraya gelirken arkada 
bıraktığım hayat gibi .lıbk önüme 
çıkmasan. 

Bu yUkıek, bu karla dağ •ta· 
ğıda bıraktığım durgun, ölU vo 

dikenli yaıayııa lieni tekrar in· 
dirmeain istiyorum. 

Bu on beı gece ve on beı 
glln kalbimle, kafamla, blltUn 
varlığımla yaıadığım bir ömür 
parçaaı. 

lfte bu ömOr parçaıı on alh 
gün olmadı. Fırtınaların Alp ya• 
maçlarmda kudurduğu aeceler 
bu kale gibi otelin sıcak salonun• 
da on beş gece on altı olmadı. 

Her akıamki gibi yemekten 
önce holde içkimizin başında ve 
başbaıa konuşuyorduk. 

Eşref Beye yaklaı•u earson 
haber verdi: 

... ---··-· .. -·--------·--·- dlSnmiyecetial BaıbakaH anlatmııhr. 
Amerikada : Venlzelos'un Bir Mektubu 

Korkunç Bir Hor
tum Dolaşıyor 

Yüzden Fozla lnıan Öldü 
Mlaml, 4 (A.A.) - Floridada YU• 

kua gelen hortum ıonucunda yüzden 
fazla iaaaD 3JdGtU la&ber nrilmekte
dir. Hatların harap ' olma11ndan ötilrl 
lllealeria Hyıalle ha1arın dıreceıinl 
öğrenmek lmklnsızdır. Hortum timdi 
FJorida kıyııının kuzeyine ulafDUtlır. 
Bu noktada bulunan Capulet npuru 
imdat ltaretl çekmektedir. 

JıkeanvJlle, ( Fiorlda) 4 (A.A.) -
Bir telıiz haberloe sıöre Florida ada• 
larındnkl yol yapı iılcrlnde çalıtan 
yetmit bet ukl muharibin bir tayfun 
Haaııada 31dükleri, kırk yedlaiain de 
7aralandı~ı haberi teeyyClt etmektedir. 

Morgentau'un Manah Bir 
Seyahati 

Vaılni'ton 4 (A.A.) - Morgeothau. 
itleri mllaait o)ur olmaz a•rupa'ya 
bir 11tlence Hnahatine çıkmak ümi
dindedir. 

İyl haber alan çn~nler bu sıezi· 
ntn, arsıulusal döylz durlu~u • (lıtlk· 
rarı) • bakımıadan manalı olduaunu 
aaamaktadırlar. 

Dançlg Ceza Kanununda 
Değlflkllk 

Danzig, 4 (A. A.) - Senato, Ceza 
Kanununda detitikllkler )&pan bir 
kararname çıkarmıt!ır. Bu deQltik· 
ilkler ıon defa Alman Ceza Kaau
nudan yapılanlara htnzemektedlr. 

- Mös7öytı telefona lıtl· 
1orlar. 

lçlme bir duraunluk çökttı. 
Halbuki o hemen berglln telefon· 
lı konuıuyor, itlerinden haber 
alıyordu. Fakat ar•ndığı yoktu. 

DönUıUnU merakla bekledim. 
Fena haberler aoylenmeden 

anlaıılır. 
Daha kapıdan onun baııaı 

gl>rUr görmez hissettim. 
Kalan kaıları ılnirll ılnirll ha· 

raket edlJ•ordu. 
- Yarın inmek lbım. 
- Niçln, ne var ? 
- Bir telgraf. 
- Ne gibi? 
- Parise kadar gitmek IAzım. 
Ve anlattı. 

Ehemmiyetli bir 
onun Parise ıitmeal 

Suıtuk. 

meaele için 
lcabediyor. 

Bu ıUkfıt on bet glln Ye gecenin 
o çılgın kabakahalarını da ıua· 
turdu. 

Sinirlerine o kadar hikim 
o~an Eşref Bey de durmuştu. 
Kadehlerimiz dolu kaldı. 

Dudaklarımazdakl aevinç ku· 
rudu kaldı. 

Elinden oyuncağı alınmıt ya• 
ramu bir çocuk gibi boğazım 
yanıyor. Ağlamamak için kendimi 
gUç tutuyordum. 

Ne kadar alıımııtım. 
Bu karlı dağ tepeıindekl ha· 

Atiaa, 4 ( Ösel ) - Don Ven ize· 
loı doıtlarına ,-önderdfjl mektupta 
kendi kabtnealnde Flnanı Bakanı 

olup Mart iıyanandan dolayı Oç yıl n 
Uç ay haplıe ye mallarının mOaadue• 
ılne karar Yerilen Morlı'ln hakııı 

yere mabkGm ıdilditl•i JHmalrtadır. 

Rusyada: 

Üç Beyaz Rus Kur
şuna Dizilecek 

Moako.a, 4 ( A. A. ) - lrkuhk 
mahkemHlnde, Gç beyaz Ruı kurfUDa 
dizilmeye mabkOm o1muıtur. Mah• 
kumlar, beyaz Ruıların n yabancı 

arkadaılannın tedbtı faaliyeUerial •e 
bunların bir dnletln ıtıel heyetli• 
olan mOnuabetlerlal meydaaa çıkar
mııUr. 

Sefirimiz Molotofle Konuftu 
Iv.oıkova, 4 ( A. A. ) - Türkiye 

bllyOk elçisi Ztıklt Apaydın d8n SoT• 
yetler Blrliti Halk Komiıerlerl Kurulu 
Baıkanı Molotof tarafı•dan kabul 
edilmıı n k•ndlılle uzun mldd•t 
ıörUımtııtlır. 

Saray Boanada Toplantllar 
Beli'rat, 4 (ÖıeJ) - Sara1 Boınada 

n diter bazı kasabalarda enelkl 
g&n, blrleıen muhalif partiler göat .. 
rller, toplantılar yapmıılar, ıöylhler 
nrmitlerdir. 

yat hep böyle tebeuUm ~e kah· ı 
kaba içinde yürüyecek diye kendi 
kendimi naaıl lnandırmııtım. 

Farkında olmayarak, Eıref 
Beyin elini tutmuıum. GOldll. 
S.ai katalaımıtti : 

- Yarucuğum, dedi. Üılll
miyelim. Her ı•Y yoluna glrerl 

Bir tehlike ikarıııında kalmıı 
_gibi avcumdakl elini bırakmıyo-
rum. 

Beni teselll edlyon 
- JeneT• gidince 

halledelim. Bu ayrılık on 
çok sUrmez sanırım. Sın 
kal.. 

herşeyl 
gUnden 
burada 

Ve beni oyalamak için bizi 
bekleyen kadehlerimizi iıaret etti. 

- içelim yavrum. 
Ona o kadar inanmışım ki göı· 
lerlnin yolunu takip ettim. 

Bu içtiğimiz ne. Ne oluna 
olsun. Şarap olıuo, ıorbet olsun, 
zehir olıun... Sevdiğim adamla 
beraber olduktan ıonra .•• 

içkiyi sevmezdim. içenlerden 
hoılanmazdım. Meğer içki insanın 
ıaadet arkadatı imif. Bu onbeı 
günün her geceıi i~k akıamı gibi 
onun kıvılcımlandırao, ıahlandı· 
ran, eriten, uyutan ve titireten 
mayhooluğu ile geçti. 

Sefih bir kadm mı oldum. 

Onbet gün ~nceye kadar sev• 
medlğim içkiler ile neden buka· 
dar dost oldum? 

18 ıu vt5 fü ~ 
Dedikodular 
Arasında Tarih 

Sanı dediğimiz "toplu l oğutmıı " 
da ll§nğı yukarı bir gllrettir. Bu ba· 
kımdan birçok oranlnmalara yol açar 

Hemen her devirde görO!en bu 
dedikoduiar ıon Habet • halya an· 
latamamazl ğı doJayıaile de yilzıöı
ttrdl. Yeni YO Hkl dilnya gazetele
r;nde biraOrü ornnlayıolar Y.ır. ita· ya 
yenecek, Hab•t yenilmeyecek ilbi bat 
laklar ve o baılıkfnr.n altında bir sftrO 
oranlamalıır gözlerimize çarpıp duruyor 

Bu yazılar aruında bir tanesi 
dikkatimi çekti. ÇOukO önemli bir 
oranlayıf olup Lıgiltereoln ltalya ile 
baıa çıkamıyacafını ortaya atıyordu. 

lngiJtere Ue İtalyanın Habeı itin
den ötUr.ü savoıa giritip glriımiye• 
ceklerl haylJ alSz götürOr bir konu
dur. Fakat bu umulmaı çarpıtmanın 
yftz göattrmHl halinde hana-i tarafın 

tlıtOn gelecetinl kutirmek bence 
srlç detlldir. ÇOnkG bu iki dnJ•t ilk 
n ıon kozlarını denizde oynıyac k· 
lardır. Deniz 1&Yntçılıtı ile tarihin 
kucağında öğrenilen blr hllnerdir. 
Bundan dalayı fnııilterenln n ftalyanın 
denizcllik tarihine bir JllSz indirmek 
n her iki de•letin tarihten aldığı 
notlara iÖre hilkOmvermek llıımgallr. 

lnglltere ilk dHlz zaferini L'in•in
clble Armada adını taı ıyan bayOk 
lapanya donanmuınıa 1588 de Manı 
ıularında harap olup datılmaalle ka
zanmııtır. Soara Nelıonun Amiral 
Brucyı kumandasındaki Frnnıız flloıu· ' 

nu Ebukır IBYafında (1794) Ye lıpanya 
Franaıı birleıik donanmalarını da Tra
falgarda (1805) - e:ıme11le kazanılan 

ı:aferler lf'elir. Bu arada lnıilizler 
Felemenk ve danlmarka donamalarını 
da denizler GılDnde bir daha rol oy• 
nayamJyacak bir biçime ıokmuılardır. 

CeneYiz ve Venedlk donenmalarının 
ltalynyı temsil etmediklerj d~ıOnllle· 
rek o iki denizçl cllmhuriyetin deniz 
tarihi blr yana bırakılına İtalya do
nanmuının ilk deniz harbini Liıuda 
7apbAinı g8r6rilz. Bu savaıta hnlyaD• 
ların bir ı:ırhhları, Ayuıturyanın yel• 
kenli kalyoolan tarafından batırılmıt 
Ye O.tftnlOk Avuıturyahlarda kalmıı
tı. Şuran da kayda deterkl Li11a •~· 
Yatı aıraaıada ATuaturyalılar Pruıya 
ordularındaa yaman bir dayak yımit. 
Saduuda boııuna uğramıt bulunduk· 
ları halde ltal1aaıa geaç, dinç ordu· 
JUDU Guatozza'da yek edllmit denU .. 
ıek bir kertede yenmlılerdi. 

Tarihin iki dnlet donaamalerıaa 
Yerdıtl fU nota iÖre yapılacak oran· 
lamanın oe biçimde olacağını ıöyle-
mek elbette gerekmeı. I M. T. Tan 

Yalnız bir gece Pariste. 
Fakat o sıece ı&nftk bir yıldlz 

glbi bu aydınlık ıecelerde gö
rüomllyor bilel 

Etref Btiy beni teskin etmeğo 
çahıbğı halde kendisi o kadar 
daliın kil Ona kuvvetli bir iti· 
madım var. 

Fakat bilmiyorum neden lçJme 
bir acı dUıtll. 

lik darbe hızını geçirecek 
yerde gittikçtt yayılıyor, geniş· 

llyor. 
Bu akıam yemek yemedik. 
Eıref Bey yukarıya şarap ve 

meyva getirmelerini söylıdL 
jupiterln ziyafetine gelen Di· 

yan ve aud:ue... Bu gece Mar· 
küı'Un bütün eırar kaynağını ku
ruttular ilk gecenin aababı on 
bet gece ıonra baıladı. 

Trene yetiıecektl. 
Gidiyordu. 
Mahrumiyete, Omitslzliğe oka• 

dar alışmıtım ki bu ayrılışın bir 
iki haftalık olabileceaine inanml
yorum. Deli gibi birbirini tutmaz 
şeyler söylememden Eıref Bey de 
kuıkulandı. Beni çocuk gibi elle· 
rimden tutup karşısında dizlerinin 
dibine oturttu. Ve yarı ciddi, 
yarı şaka nasihatler etti. Vaziye· 
tiın :zi an ' attı. Ve nihayet dudak· 
ları alnı ma vurdu. 

- Her ıey ) oluna girecektir 
Gülseven senin ve be •. im için 
çalııaca&ım. 

(Aı kası var) 
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Moskovada 
Verilen Yeni 
Kararlar •. 

Moıkovada toplanmıt olan komn
niıt partiılnln yerd iği kararlar ara
ıında bilhaua dört taneıl ıaıe çarp
tı. Bunlardan: 

Blrlnciıiı Burjuya hOkümetlerinln 
hatalarını komllnlım lehine lıtlımar 

etmek için amele H halk cepheleri
nin birlikte çalıımalan. 

İkinclıl: KomGniıtlerln her uıemle· 
kette ıilel masraflar aleyhinde uğrat
maları. 

ÜçilncUıllı Demokratik blrrlyetlerln 
aleyhinde telikkl edilen kan.o hGk
mllnü haiı nizamnameler aleyhinde 
mtıcadelede bulunmaları. 

D<JrdüncilıOı Komilniıtlerln ıömllr· 

relerde, bu memleketleri lıtikl&le 
kavuıturmaya çahıacak fırkalar teılı 

edilmeaine çahımaları, tanlyeleridir. 
Amerika bllkümetl bu kararları, 

yabı:ncı bir devletin Amerika dahilinde 
tahrik yapmak iıtetine bamlettL 
Şiddetli bir protHtoda bulundu. 

Moıkon hllkümetl ile komGnlıt 
partiılnin YerdlA'i kararlardan dolayı 
kendlılnl meı'ul jlÖfmedltl cevabını 

nrdl, protestoyu kabulden imtina etti. 
Amerlkada bu cenbın ikna edici 

teJAkkl edUmedlğlnl ıöylemeye lüzum 
yok: 

Ruıyanın hakiki hAklml, Lenin'ln 
halefi olan ( Stalin ) dir. StaJln'iıı 

biricik aıfatı lae komünlıt partiıinin 

ıekrateri olmaktır, dinlldl. 
Bununla beraber hadiıcnia kartı• 

lıkh mOnakaıalardan daha ileriye 
gitmHlne ihtimal verilemez. Fakat 
Amerlkadan baıka Almaııya, İtalya 
Ye Franaa'da da epe1ce aaablyet 
uyandırdıtı muhakkaktır. Almanya'da 
Hltlerlsm, ltalya'da faıizm kendile
rini komünizm aleyhtarlarının ıampl
yonu aayar)ar. 8lr bakıttan hikmeti 
vücutları da budur. Binaenaleyh Ha• 
biyete kapılmaları tabiidir. Yaaiyet
Jerl nazik aayı!amaz. 

Fakat FranH Ruıyanın yeni dostu, 
bir tabirle de müttefikidir. Alman teh-
likesi kart11ında blrleımelerlnln ira· 
ıındaa çok aamaa geçmemlttfr. Bu
nun f9lndlr ki a1ablyetl, 1adece ..... 
te ıutunlarında kalmıya mahkumdur. 
Ruıyanın AmerlkAya ehe•mlyet Yer
mediğlnl yenl gördük, Almaayaya, 
ltalyaya aldmı etmeditini de öte
den beri blliyoruı. Franaa kar111ıada 
lıe nıiyetinln aaflam olduğu 
meydaDda. Binaenaleyh komlnlıt 

putiılnln yerdlti kararlar Bur• 
jun denilen bilkumetlere kartı bir 
taarruz mahlyetlnd• o!aa dahi araı· 
u!uaal önemine raj'men •mrlnkl 
olarak kalacak fibl a-örGnmektedlr. 

•• ---· .. ·-······-··-···--·· ........... ·---······ ..... 
Çerez Kablllnden 

Salt Pat•·Ahmet Rıza Bey 

.Ayan Heiıi Sait Paıa, meb'uaan 
refıi Ahmet Hıza Beyi günahı ka
dar ıevmez, daima Jatihkar Ye 
letihfaf ederdi. 
Bir gün, AbdOlhamit, her ikfıiol de 
huzuruna kabul etmieti. Bir ıaat 
kadar kendilerini alıkoyup ıllntiıı 
&iyual meaeleleri hakkında gorü9tU. 
Derken, mob'unn reiıi çekildi, 
iiyiiıı reisi kaldı. 
Abdülhamit daha yakındao tanıdığı 
SaiL Pataya 11ordu: 
- Pa9al Hu Ahmeı Rıza Bey Hna 
ne tesir yapıyor 1 Onu naaıl bulu· 
yorsun ? 
l'uşa, ldeU veçhlle, kaçamaklı bir 
cevap nrdi: 
-· Güzel adam, Efendimiz 1 
- Canım, onu sormuyorum .. Kafa-
ıı naııl 1 
Sait Pa9a biraı: d•ırdu, dUıünda Ye: 
- Uzun boylu adamlu, yükeek 
konaklar gibidir.. dedi; en Uatkat
taki odalar mefrugat itibarile 
dnima fakirdir 1 

Tıflı 

Yangın Başlangıcı 
Dün akıam saat J0,30 da Fa· 

tih kız taşında Macar caddesinde 
bir nalbur dükkanının bodrum 
katından ateı çıkmıt ise de h .. 
mın yetiıilerok ıöndUrUlmUıtUr. 

SON POSTA 
Eylô.1 S 

,. SON DAKİKA. 1 c İllerden ) l TELGRAF, TELEFO:, TELSİZ HABERLERİ) İki Şerir 
Habeş, Hududa Asker Yığıyor 

75 ltalyan Tahtelbahiri Ma
Soygunculuk Yaparken 

Cinayet De lılediler 
lzmir, 5 ( Özel ) - Aydın 

cınrında iki şerir yolcu kamyon· 
larım durdurarak paralarmı sor 
mıya yeltenmiıler, ahlan s:lah• 
lardan Mehmet adında bir yolcu 
ölmüş, bir de ıoför yaralanmııtır. 
Şerirler Aydın jandarması tarafın• 
dan tiddetle takip ediliyor. 

nevra Sahasında 
Cnınene, 5 (Özel) - Uluılar 

kurumu konaeyi dün Hat dörtte 
toplandı, Habeı • ltalya gerılnlf· 
ffni ıörUımıto baıladı. Birçok 
murahhaalar ıöz aldılar, uzun 
uzadıya ıöyledflor. Önce ıöz alan• 
!ardan lnglllz mUme11Ul Eden, 
ltalyanın iıtekltrJni [fazla buldu• 
ğunu lırap odın bir eda ile 
d•df ki: 

" - Hab•ılıtanda, Inılltero, 
ltalya ve Fran1&nan mUıterek 
yardımlarilo ıslAhat yapılır. Hatta 
bir kııım Habıı toprakları ltal• 
yaya verilıblHr.,, 

Sonra Fransız murahhaıı 
Lanı, gerginliği izale için Fran• 
aanın her ıeyl yapacağım ıöyledl, 
arkasından ltalya murahhası 
Aloizf aöz aldı: 

- Habeılıtao, dedi, ailahlan· 
mııtır. ltalyanın Afrlkadakl mllı• 
temlıkelerlnl tehdit ediyor. Ha• 
beşiıtan vahıl bir memlekettir. 
Onun hukukan bizimle. mUaaYI 
olmaaını kabul edemeyiz. 

ltalya ıuraaını kat'ı olarak 
boyan etmeye mecburdur ki, •ter 
uluslar ıoıyeteslnde Habeıiıtan 
ile hemaeYlye olarak mUzakerele• 
re devam edilecek oluraa medeni 
ulus lızeti aıfıi ağır ıurette ya• 
ralanmıı olacaktır •• Italya Ha
beıfıtana bu milaaYatı tanımak• 
tan imtina eder. ,, 

Fakat bundan ıonra kOrıUyo 

geçen Habeı murahhuı Gaaton jez 
ılddıtU bir cevapYerdl, dedi kiı 

"- ltalya murahhaaının Ha· 
betiıtan hakkındaki ıözlerlal 

prot11to ederim. ValYal lıldlae• 
ıinde hakem heyeti Habıtlıtanın 
mes'ul olmadıtına karar vırmiı· 
tir. Bu vaziyet karşısında Italya· 
nıo Afrikada harp tedbirleri al• 
maıı bakh aayılama:ı. 

Vakit dardır, bir kaç glinı 
kadar Haboıiıtana karıı bir 
imha harbinin baılayıp baılaya• 
mıyacağını bilmek lbımdır.,, 

Bu ıöylevlerdın ıonra Konaey, 
Habıt .. ltalya itinde bir anlaıma 
çaresi bulmak itini bir komiıyoaa 
havale ederek datıldı. ikinci 
toplaata cuma veya cumarteal 
gUnD 7apılacaktar. 

ln9lltere, Akdenlzde Harp 
Vaziyeti Ahyor 

Malta, 4 ( A. A. ) - Röyter 
ajanıının ıayrı reımJ iyi bir kay· 
naktan öğrendl~lne aöre, dün 
buraya aelen Ormond ldrografl 
vapurunun tayfası, torpil gemile· 
rlne nakledilmiıtir. Bütün otomo
bil sahipleri 12 eylülden öne• 
arabaları bakkmda pollıo tam 
malumat •ermeye mecbur tutul• 
muılardır. Tersanede çalııan alh 
bin klıiye ıekiz gün içinde gaz 
maskeleri dağıtılacak ve bunlara 
gaz hakkında dera:er verile~ektir. 

Maraemucetto Umaoıoan ağzı 
kapatılmıthr. 

Londra, 5 ( Özel ) - Malta 
limanlarında eaaılı harp tahldma• 
tına girişilm iştir. 

Kahire, 4 (A.A.) - Habeşfı· 
tanda çıkmaıı muhtemel hAdlao· 
Jer dolaynlle bir lngiliz hava 
filosu Keniaya uçmuıtur. Diğer 
taraftan Inğlliz komiseri 10 ve 11 
eylülde Sliveyt kana!J mıntakasın· 
da. lngiliz hava manevralannın 

Habet imparatoruna aon lmtl• 
yazı imzalatan imtiyazlar 

kahramanı Rlket 

yapılacağını Mısır hDkQmetine 
bildlrmiıtlr. . 

715 ltalyan Tat•lbahlrl 
Manevra ••hasında 

Londra, S ( Özel ) - Çok 
ıağlam kaynakların Yerdiği 
haberlere ıöre, ltalyamn yetmlı 
beı parçadan ibaret olan tahtı)· 
bahir filosu Akdenizde yapılacak 
denfı manenalar1na lıtlrak ede• 
cek •e Sicilya Jle Şimali Afrlkada 
ltalyantn Ublya mttıtemlekeai aa· 
hlllerl araıında, yani Milletler 
Cımlyıtl ltalyaya karıı zecri ted• 
birler lttiha21na karar Yerdiği ve 
SUveylı Kanalı kapandıfı ıaman 
ltalya için en hayati bir ehemmi· 
yet k .. bıdecek olan &abada faa• 
Jiyet ıöıterecıktfr. 

Italyanın bu manenalarının 

1 

merkeıloJ Malta adaaı teıkll 
edecektir. 

Habe,ıstande Da Önemll 
Hareketler Var 

Londra, 4 ( A. A.) - Doyll 
TeJegrafın yazdıtına göre iki bin 
Haboı askeri, Kullo ilbayı ve 
11kl imparatorluk muhafız komu• 
tam Habuta Nikallo'nln kuman• 
daaı altında olarak dOn Adlı 
Aba badao Ogadıoe hareket 
etmlttir. 

Roma, 4 ( A. A.) - Adiı 
Ababada yeni bir Habeş· ltalya 
hAdiıoal vukubulduğu bildiriliyor. 
Bfr ItaJyan enjenlyörUoe yolda 
taarruz edilerek yerı atılmış Ye 
bu wUhondiıle dlier bir ltalyan 
mühendlılnJn evleri tata tutul• 
muıtur. 

İtalya elçlıl hldiseyl protHto 
ederek ltalyanlarm ileride mııru 
müdafaa vasıtaları kullanmasan· 
dan mesul olamıyacağım bil
dlrmlıtlr. 
ltalya Elçlllk l,y11rlar1 Adlsaba· 

bayı Terketmlyorlar 
Adiıababa, 4 (A.A.) - ltalya 

elçfliği, İtalyan elçlsJnlo Rfckett 
itini protesto ettiğine, ltalya 
elçlllA'I önünde bazı hldiaeler 
olduğuna ve eJçlHk ftyarmın ya• 
kında Adiaababayı terkedecekle· 
rlnl ıöyledij'Jne dair olan haber
leri yalanlamıtbr. 

ltalyan Maretah Fran
sız Manevralarında 

Parlı, 5 (A.A.) - ltalyan 
Mareıah Badeglio Harbiye Bakanı 
tarafından kabul ıdllmlıtlr. Ma• 
reıal Badegllo buiDn Reimı ma• 
nevralarmın sonunda hazır bulu
nacaktır. 

İtalya lttiham Ediyor : 

"HabeşistanMuahedelere 
Iha.net Etmiştir!,, 

Çünkü Habeş Hükumeti, ltalyadan Fen Müıavirf, 
Rahip Ve Doktor Getirtecekmiş, Bunları Getirtmemiı, 

Konıoloıların Adli Salahiyetlerini De Kaldırmış 

Roma, 5 (A.A.) - ltalya ta• 
rafmdan dun Uluslar Kurumuna 
Yerilen uzun muhhra, ltalya ile 
Habeıiıtan arasmdakl mUna11· 
betlerin tarihçesfle baılamaktadır. 

Sonra bu mUnasebetlerln 1889 
tarihli muahede ile teablt edildiği 
YO bu muahedenin 17 nci maddeal 
ilı de ltalyanıa Habeflıtandakl 
UıtUolUğünUn temin edilmlı 
olduğu, fakat Habıtistanın 1895· 
1896 da dUtmanhklara yol açtı• 
ğı yazılmaktadır. 

Muhtırada daha birçok feyler 
kaydedildikten sonra madde 
madde ıunlar söyleniyor: • 

1 - Hnbeılstanm ltalya mUs• 
temlekelerae olan hududunu tah· 
dit etmek i11tememesl ve ltalyaya 
ait arazinin Habeı aakerlerl tara· 
fmdan gayrımo9ru olarak itgal 
ıdilmeai. • 

2 - ltalya alyaai memurlarına 
yapılan hakaretler. 

3 - ltalya tebeasının can ve 
mallarına yapılan tanrruı:lar. 

Muhtırada, ltalyanın 928 ta· 
rihH muahedeyi imzalamakla de· 
rln bir doıtluk göstermiı .olduA"u, 
bu muahedenin Hahe9istana de
nizde bir mahreç temin ettiği de 
lla ve edildikten ıonra deniliyor ki: 

.. Fakat Habet hükumeti ltal· 
yadan fen müıavlrleri, doktorlar 

Yo rahipler getirmeyi reddetmlt Yt 
bu muahedıye karıı ihanet etmlttir.-

Bundan batka Habıı hUkQ· 
mıtl, ecnebilere bazı imtiyazlar 
vermiı. keyfi gUmrUk vergileri 
ibdaı etmlı vı muahedename 
mucibince konsoloslara verllmlı 
adli salAhlyetlerJ kaldırılmııtır.,, 

Muhtırada, Habeılstanın Umu
mi harpte ltalyan eraziıino teca· 
rilz ettiil, Habeıteki dahllt kav• 
gaların ve aoarıinlo ltalyan mtlı· 
temlekeleri için tehlike teıkll 
ettiği d• kayd,diliyor. Ve deni• 
llyor ki: 

" Habeılıtan tam mUıtakll 
değildir ve tam bir devlet olarak 
kabul edilemez. Bu sebeple Ha· 
beıiıtan Uluslar Kurumunda aza 
olmamalıdır. 

ÇnnkU aıahk vazifesini yapa· 
maz. Habeşistan, medeni memle
ketlerden mürekkep olan Uluslar 
Kurumu için ağır bir lekedir. 11 

Şarka Gidecek Memurlar 
Ankara, 5 ( Özel ) - Şarka 

gidecek memurlara ·aynca tahsl· 
ıat verileceği ha borl doğru de· 
ğlldlr. 

Bir Kadın Çocu· 
ğunu Öldürdü 
lzmlr, 5 ( Özel ) - Burada 

Çorakkapıda oturan Emine adan• 
da bir kadın, iddiaya göre, gayrı 
meıru olarak aldığı çocuğu dU• 
tUrmUı, eyinin bahçoaine göm• 
mUştUr, 

AtatürkUn Belçika 
Kralına Taziyeti 

Ankara, 4 (A.A.) - Belçika 
Krallçeıi Astrldin ölUmU dola• 
yıslle Cumur Baıkanı Atatürk'lı 
Belçika Krah araıında telgraflar 
teati olunmuştur. ----

Orman Yangınları 
Söndürüldü 

Kaıtamoni 4 (A.A) - llgal 
mantakaalle Daday merkezi cıv•• 
nndakl orman yangınları ıöndO
rUlmDıtllr. 

Bu yıl il içinde çıkan yangın
lardan doğan zararın orman mU• ' 
hendlslerf tarafından teıpltlDt 
ba,lamlmışlır. ----

Yunan Donanması Ayın 
Yirmisinde Geliyor 

Atlna. 5 (Özel} - Istanbulu 
ziyaret edecek olan Yunan d°' 
nanmaaı 20 eylülde lıtanbul 
llmanmda bulunacaktır. DonaM 
maya bir de deniz tayysreıl 
flloıu refaket edecektir. --·... . .,....._.. .......... . 

Bulgaristan Ve 
Balkan Paktı 

Şehrimizde bulunan Bulgaf 
Sefiri Bay Pavlof gazetecll•t 
TUrk • Bulıar mUnaaebatmd 
bahaederken iki memleket ar 
ıındakl doıtluğun genfılemesi içti 
matbuatın hassasiyet göstermetl 
IOzumuna ftaret etmlıtlr. 

Bay Pavlof, diyevinde ıah~ 
dUtüncolerJno göre Bulgaristanı• 
Balkan paktına girmesini kolay• 
la§tıracak bir formül bulunma ... 
nın mUmkftn olduğunu da ıöylrr 1 

miıtlr. 

Orman 
Yangınları 
Tarım Bakanlığı Alaka• 
ıızhktan Şikayet Ediyot 

Ankara, 5 (Özel) - Tarı .. 
Bakanlığı vilayetlere telgrafla bit 
tamim göndererek, ıon zı.mall' 
larda aayuıı görUlmemiı blf 
hadde çıkan orman yangınlarınd• 
köylülerin alikaaızlıiJnın ve mu" 
hafaza kuvvetlerinin tam randl"' 
mania çalıımadıiınm göze çarp• 
makta olduğunu blldirmit '' 
yangın olur olmaz ilk ıaatlerd• 
jandarma, aıker köylll ve bUtU• 
vasıtalardan faydalamlarak yafl"' 
gmm muhakkak önüne geçilmeıl" 
ol istemiştir. 

lran Heyeti Geliyor 
Ankara, 4 - Yaran buraY• 

gelecek olan İran Dıı Baka~ 
Kazımi Hanın Başkanlığındak 
He\ et ıerefine bir ziyafet veril•" 
cektir. H eyet ayni gUn akıa111• 
Cenevreye hareket edecektir. 

T t:rk - fran Transit Yolll 
.Ankara, 4 - Iranla tranılt 

nakliyatını klaylaıtarmak için Trab-
ld 'J" zondan Iran hududundaki Kızı 1 

eye kadar devletçe otobüs ıervir 
lerl ihdası düşUnülUyor. 
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Kadıkiyde Mabakkak 
Bir Deline Var · 

Y•zen ı Hatice Hatip -40- • ·- 5 • 9. 931 

Keıf edilmiı Olan Mahzende, Bir fdimar Ve Arkadaşı 
Uzun Uzadıya Tetkikat Yapıyorlardı 

- Ent bir )'erde aGrdBğU· 
mu hatırlıyorum •.• 

- Geçen aktam aenln baııa· 
dan i'eçen hlc:ffHyl kendilerine 
anlattım. Ömer Bey re11am Atı· 
fın IUVarHlnde aayet garip bfr 
11urett• kaybolmuı olan gen9 ha· 
nımıo blraderJdir. 

- Evet o geceden keneilerlnl 
hatarlıyorum. 

- Ömer Bey aenln baıından 
geçen hiidlaeyl duyunca birden· 
bire eıklden Klmran Hanurun 
baıından geçmlı olan bir vak' ayı 
hatarladı. 

Meaeleyi bana izah etmedlkl~ 
rl için ben iyi bilmiyorum, yalnız 
kendileri de mimar olduklan için 
aıağıda keıfedllmlt olan mahzeni 
aezmek iıtlyor. lımet ıayet naıik 
bir glllUmıem Ilı: 

- Hay, hay dedJ. Seo yolu 
billyo11un in beyefendile aıaya 
git ıöster yolu. Benim baltala· 
rım var iki klıt •tor uzun blrıey 
değilse belld ıize J•tiılrlm. Eter 
yetiıemeuam her halde ıonra 
misafir odaıına ııeçinlz ... Berabtr 
çay içeriz .• 

- Rahatsıı etmek lıtemtı• 
dlm hanımefendi. 

- Oh rica ederim beyefendi •. 
i11tirham derim... Ne rahatıızlıjı 

11aaen ben do pek yoruldum ... 
Acıktım da vakı'a moaleiim pek 
lttlha verici bir m11lek deill 
herkesin çUrUk dlılerine bakup 
duruyorum amma... Alııkanlık 
olacak.,. Yine de~ acıkıyorum, hem 
alakadar olunanız ılıe haıımdan 
ııeçeni de anlatırım. 

- F eYkalAde alikadar olaca• 
jımdan emin olablllr1lnlz efendim. .. 

Merdivenlerden indiler. Mer• 
mer sofayı geçtiler, aıaiı merdl
Yene dotru yürllmeje baıladılar. 
LAml izahat verdb 

- Buraıı bodruma inen meıw 
dl ven. 

- Evet. 
Elektrik dUğmeılal çevirdi. 

l.Ambayı yaktı. Dik bir merdi· 
Tenden en alt kata indiler. Bu
rada genlı tatlarla döıenmlf bir 
ıof a yanda beyaz kapılı bir yer 
vardı: 

- Buraaı lımetln dit lma
IAthaneal ... 

- Çok AlA ... 
Kapımn tam karıııında ıofa· 

da bir 11ernlç ıörllnOyordu. Üı· 
tünde bir kapak vardı. Kapaıı 
kaldırdılar. Şimdi bir fener bul• 
mak JAzım. 

Diye söylendiler. Tam bu ara 
arkalarandan bir 111 bu ıöıU 
aöyledl: 

- Sabahlin yine beyefendinin 
ahbapları geldi. Buraamı aörmek 
lıtedller de bir fener bulduk. lıte 
fener. 

- Ver bakayım Saime ıu 
feneri. 

Hizmetçi kız feneri 1akm~şh 
bile: 

- Buyurun küçük bey alınız 
feneri dedi. Ve tııılıkta 7alnız 
kalmamak için ko41a koıa merdi· 
•enlerden çıktı. 

Ömer feneri eline aldı. Tek 
gözlüğünü düzelterek ve feneri 
baıının ü11tUnde tutarak ıaroıca 
baktı: 

- Harikulade bir ıey, dikkate 

deter bir ıey dedJ. Bu demir 1 
merdlnn çok mUkemmel bir 
ıey maamaflh çok eakl detll 
sonraki deY"frlerde yapılmıı olacak. 

- Feneri ben tutayım mı? 
- Ben tutuyorum. Sfı beni 

laklp ediyor muıunuz? 
- Ben mi? •• 
- Evet ... Siz. ne"', 

Sarnıcın içine glrmiı olan 
Ömerin içi oe manasız bir ıüphe 
gelmiıti.. Baıını tekrar çıkar· 
dı. Ortada 1Upheyl davet eden 
hiçbir ıey 1oktu. Llmi besbelli 
koUarını daha iyi hareket ettfrmfı 
olmak için ceketini çıkarmıı or· 
tada bir lıkemle filin bir ıey ol· 
madıtı için gfdJp kapıya aımııtı. 

- Gelmiyor musun? 
-Geliyorum efendim. Aıağısı 

pek pla te ceketimi çıkardım. 

Neden tDphe etmfıtl? Kendi· 
kendine aUIUmaedl. MerdiTenclen 
aıaJıya ladller... Galiba on beı 
ayak lnmlıterdl. Buraaı bir sarnıç 
içi degildi... Burası yuTarlak bir 
talondu ve duvarlarında talip 
lıaretlerl Tardı ve kenarda taıtaıa 
bir kUraü ... 

Mimar Ömer Bey yavaı, vavaı 
dunrlara yaklaıh. Sallplere baktı 
yia• duvarları tetkik etti.. Sonra 
elindeki feneri yokarı doğru kal· 
dırarak tavana baktı çok ı•Y 
çok ıey der gibi baıını ıalladı: 

- Şayanı hayret birıey dıdL 
Buraaının tarzı inıası. Bu duTarlar, 
ıu duyarlar.. Eıkl amma pek 
eıkl deYirlere alde benziyor. En 
aıaıı milAttan beı, altı yUa aene 
evveline ait bir yapı. 

( Arkuı •ar) 

Süreyya 
TAKSIM BAHÇESi ' 

opereti • Yeni operet ve Mulıliı Sabahaddin tarafından bu akşam 

AYŞE "lti----.. 7 EylUI CumartHI Suadiyo Plljanda --- -

1 l•t•nbul Beledlye•I lllnları 1 
Cinsi 1 jlj -...----

Beher klloıunun muvakkat 
muhammen fiah teminatı 

Şeker 24000 28 504 
günda en az ekmek 440 

10,5 1521 .. il çok 505 
Sade yat 11100 85 708 
Yumurta 78100 1,75 J 144 

Pirinç . ,8300 26 
Kuru faıulye 3900 15 
Barbunye faıulye ~ 600 12 
Soğan 8700 5 
Patates 25000 7 
Mercimek 1450 15 
Kırmızı merclmık 50 22 1025 
Nohut 2300 15 
Bezelye 50 30 
Kuru bamya 130 100 J. • .ıı..;m.• 

Börlllce 50 ıs 
Tuz 3100 4,5 

Cerrahaaıa, HHekl, Beyotlu, ZeynepkAmiJ, Emrazı ıübre•lye 
haıtanelerine }Uzumu olan ve yukarda clnıl, miktarı, muhamm•n 
flatı •• muvakkat teminatı yazılı bulunan on altı türlü yiyecek bet 
bölUme ayrılarak ayrı ayrı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuıtur. 
lıteklller ıartnameslnl levazım mUdUrlü(Unden para11z alabilirler. 
Ekılltme 6/9/935 Cuma günü 1aat 16 da yapılacağından eksiltme
J• girmek lıteyenler 2490 No. lı arttırma Ye ekıiltme kauununda 
yazılı veıika ve ııralarında aöıtorilen muvakkat teminat makbuz 
veya mektubunu havi zarflarını yukarda yazılı günde ıaat 15 • 
kadar dalm1 encümene vermelidir. (B.) "4828., 

:Jf. ,.. 
tiuhammen ••uvakkat 

klra11 teminatı 

Floryada 187 No.lı baraka 935·2. teşrin sonuna kadar 20 

" 184 " " il " " ,. 20 
" 188 " ,. " " tt " 40 
" Havuılu bahçe ve gazıno ,, ,, ,. 200 
,, Çiftlik önünde Ti çeım• arkuında 3 baraka . 

ye bir mlkbır arazi 935-2 lncl teırin ıonuna kadar 40 
Boalın •• tarlalar içinde bahçıvan odaları 936 

1,50 
1,50 
3 

15 

a 
Mart baıana kadar 300 22, 25 

Yukarda muhammen kiraları ve muvakkat teminatları yazılı 
mahaller kiraya verilmek Uzer• ayrı ayrı açık arttırmaya konul
muıtur. Şartnameleri )eyazım mUdUrlllğünde görülür. Arttırmaya 
iİrmek (çin hizalarında göıterilen muYakkat temit-at makbuz veya 
mektubile beraber 6/9/935 Cuma gUnU aaat 15 de daimi encümen· 
de bulunmaldır. (B.) 114921., . . ,.. 

· Senelik muhammen klraaı 125 lira olan Yeni bahçede Arpaemla 
mahallHinde Tatlıkuyu ıokağmda 1 No. lı bostan 936 senHİ May11 
ıonuna kadar kiraya verilmek Uzere açık arttırmaya konulmuıtur. 
Şartnamesi leyazım mUdUrlUğUnde görUIUr. Arltırmnya girmek iste· 
yenler 938 kuruıluk muY"akkat teminat makbuz veya mektubllo 
beraber 11 /Q/935 Çarıamba gllnU saat l S de daimi encümende 
bulunmalıdır. ( 1.) "510511 

. METAMORFOZ, 
-...-----• YGıciekl çilleri n alYilcelori ıeçirir. •-----11' 

Sayf~ 7 

- .... 

Eskltehlr k•lesln• lzmlrln attııı gollerden biri 

Spor: 

Türkiye FUtbol Birincilik 
Maçları Başladı 

Fenerbahçe ile lzmir Dünkü Maçlarda 
Galip Geldiler 

935 aeneal TUrklye Futbol 
blrinclllai muıabakalanna dDn 
Takılm ıtadyumunda baıland~. 
Haf ta araıı olmaaına ratm•n 
ıtadyum çok kalabalıkb. Saat 
2,30 da hakem Şul T 11canın 
idareıind" lr:mlr ıampiyonu Alb• 
nordu ile Eıklıehir rıamplyonu 
Demlrspor arasındaki oyuna bat· 
landı: 

lzmir: Sabahaddin, Ziya, Cemli 
Vedat, Adil, Oıman, Muıtafa, 
Salt, T evflk, Mazhar, Hamdi. 

Eıkitehir: ŞUkrU, Nimet, Sinan, 
Yusuf, Fahri, lbrahim, Sungur, 
Arif, lamaU, Saim, Ahmet. 

Oyuna Demlnporun akınlarlle i 
başlandı. Topu kapan lzmirliler ~ 
dUz,aUn pas1arla Eıkiıehlr kaleıinf 

1 I ( ~ 
lodllerae de, mOdafaanın gUr.el .,. f f · ' .; .ı _. 
oynamamasmdan ıol yapamadılar. .4J1'J}..._~ · ._IC. .\ :::.t\. • 
Oyunun başından beri faik oynı· 
yan lzmir 20 dakikada ilk golU 
attı. Sait ortadan güzel bir paı 
aldı ve bunu iyi kullanarak plaH 
bir vuruıla golO yaptı. Bundan 
sonra lzmlr daha güzel oynamıya 
baıladı. Devrenin sonlarına dotru 
ıolaçık lımlrlo ikinci gollloll yaptı. 
ve devro (2-0) lzmlrin galtblyetlle 
bitti. 

ikinci deneye lzmtr akınlle 
baılandı ve ilk dakikalarda iki 
fı11at kaçırdı. Yavaı yavaı ıllıel 
oyun çıkarmıya baılayan Eski· 
ıehirliler 6 ncı dakika kornerden 
ilk gollerini attılar. Deml11por 
boyuna tazyik ediyor. 13 Uncu 
dakikada sol açığın ortaya attığı 
topu santrefor kafa ile kaleye 
ıoktu. Vaziyet 2·2 olduktan sonra 
lzmlrliler biraz bocoladılar. Fakat 
Eskişehirliler bu fır1athm iıtlfade 
edemediler. Tazyikten kurtulan 
lzmir, bir iki akın yaptı, fakat 
netice vermedi. Devre Eıklıehirin 
hakimiyeti altında 2·2 berabere 
bitti. 

Bundan sonra 15 dakikalık 
Oyun on beter dakika iki 

devre uzatıldı. ilk 15 dakikalık 

devreye Eıkiıehir akınileı baılandı. 
Çizgi Uzerindo topu elle tuttular. 
Fakat frikik dışarı gitti. 4 Uncu 
dakikada lzmir kalesi bir tehlike 
daha geçirdi. Bu arada Demir· 
ıpora bir kornar oldu. Orta haf 
kafa ile topu kaleye attı, kaleci 
bloke edemedi. Kargaşalıkta top 
kaleye girdi. 

Bundon sonra 15 dakikalık 
devre lzmirin hakimiyeti a]tında 

bitti. ikinci on bev dakikaya 
lzmir başladı. Ve 5 incl dakikadn 
Esklıehiri tazyik etti. Bundan 
sonra Eskiıehir bir iki akın yap
tıyıa da netice değişmedi ve lzmir 
şampiyonu Altınordu rakibini 3 • 
2 yendi • 
Fener Bahçe ile Toros Spor 

Karşı Karşıya 

Bundan 11onra hakem Nurinin 

Yukerd•n sıra lleı Fenerbabça, 
Toroapor ve Eaklfehlr Demtr-

apor takunler1 

ldareılnde Iıtaobul ıamplyonu 
F enerbahçe ile Çukurova ıampl• 
yonu Toroı ıpor oyununa baı• 
landı. _ 

Fener bahçe: HUaameddio, Ya• 
ıar, Fadıl, Cevat, E&at, Reıat, . 
Niyazi, Şaban, AU Rıza, Naci, 
Fikret. 

Toro11por: Oıman, Orhan, 
Burhan, Mahmut, Nuri Nlzım, 

Emin, Muzaffer, SuaTİ, Ali, 
Mehmet. 

Oyuna T oros baıladı. Hemen 
topu kapan Fenerliler yıldırım 
gibi T oroı kalemine indiler. F e
ner bahçenin, rakibinden çok yük• 
aek olduğu göze çarpıyordu. 

11 inci dakikada Naci korner• 
den aelen topu gole çevirdi. F e· 
ner hoyuna tazyik ediyor. Naci 
iki mUdAfiin ar&11ından ııyrıldı. 
Kuvvetli bir şilt attı, kornere 
gitti. Bir aralık Fener bahçe işi 

gevşetti. 31 inci dakikada Niyazi 
ikinci golü ath. iki dakika sonra 
Naci üçUncU golU yaptı. Ali Rıza 
dörüncU aolU ath ve devre bitti. 

ikinci devrede bo ş i:l :ı sona 
kadar hakim oynlyan Fenerbahçe 
5 gol daha atarak T oros ıporu 
9-0 yendi. 

···········································-····-···..-
Tepebatı Belediye Bahçe•lnde 

Bu akşam aaat 21 tle 

KARAGÖZ 
Her hafta Cuma, Cum1rteal, Pazar a .. 9amhrı 

BÜYÜK 
HAFTALIK 
MECMUA 

Resimli 

H 



8 Sayfa IO• POITA 

LI ALTANATI GOÇERKEN 
( Mlltareke devrinin tarlbl) N.!>1aı 

Her hakkı mahfuzdur. Yazan: Zlgc Şalclr 5 19185.,. 

ı Gün, Ne lngiliz, Ne De Yunanlıların 
H. çBeklemedikleri Bir Hidise Olmuştu 
Işgal nereye kadar tevesıll ede· 
cektir?. Istanbuldaki Osmanlı H11· 
kümetJ de bu işgal hakkında hiç 
bir güna esaalı malümata malik 
değildir. Mondros mlltarekename
sinde, böyle bir istilayı muhakkak 
ve makul glSsterecek bir kayda 
da tesndUf edilememektedir. Bu 
•eh tplere istinaden biz, kendi 
askeri mıntakamıza Yunan Hllkii· 
metinin hotbehot tecavüz ettik· 
!erine kani bulunuyoruz. Bu t .. 
caviize karıı blltlin maddi veıııl· 
timizi istimal ederek mukavemet 
•• mukabeleye mecbur olacağız.) 

lngiliz mllmeasili, bu notanın 

clddiyeU karıııında sendelemiş; 
latanbulla muhabere edip blr c .. 
Yap verebilmesi için bir kaç glln 
.!'abretmesini khım Beyden rica 
etmişti. 

Fakat Klzım Bey: 
- Ancak, bir şart ile... Eğer 

Yunanlılar lııal ettikleri yerleri 
derhal tabliye ederler Ye lzmire 
çekilirlerse, yereceğinlz cevaba 
bir kaç glln daha intizar ederiz. 

Mamafih ıunu da ill•e edeyim· 
ki, bu sözlerim; hmlre çekilen 
Yunan'ılara karıı hiç bir hare
kette bulunmıyacağımıza delllet 
etmez. Memleketimiı:e ayak bas· 
mış olan dilşmanlara lakayt ka· 
!~cağımıza dair hiç bir taahhUde 
girişe meyiz. 

Ce\·abını vermiş; Ye lngfliz 
mfimessilinl tereddüt içinde bıra· 
karak avdet etmiıtl. Ertesi gUn 
de, ne lngiliz ve ne de Yunanlı· 
larm beklemedikleri Ye llmlt et· 
mediklerl mUhlm bir hAdi•e ıu

hura gelmiıtl. Ayvahk cepheıl 
kumandanı AH Bey, o civarda 
vttcuda getirdiği mlllt teıekktıller• 
le, Soma Ye Balıkesirden gelen 
milli kuvvetlerle birdenbire (Ber
gama) ya glrmiı; (il Haziran 335) 
bir Yunan taburu ile bir Yunan 
bataryes:nl • hemen tamamlle de
nilecek derecede • imha etmlıtL 

Yunanlılar, böyle bir baakana 
uğrayacaklarını hiç Umit etmiyor
lardı. Hatta, Beriam&ya ilk gir• 
dikleri gün, orada hılkı muka· 

· vemete teşvik eden erkanıharp 
Yüzbaşısı Kemal Beyi • ahaliden . 
iki hainin ihbarı üzerine • yaka· 
lııyıp lzmire gönderdikleri için, 
buralarda arbk hiç bir hareketin 
vukua gelemiyeceğinl zannedl· 
yorlardı. 

bulunan oldukça mOhim dUıman 
kıt'alnrı Reıadiye Ye Akhlaara 
kadar kovalanmıştı. 

Bu darbe Yunanlılar Uzerlnde 
o derece korkutucu bir tesir 
huıule getlrmiıti ki, askerlerini 
Manisaya doğru çekmek mecbu• 
riyetint biasetmlşlerdi. Fakat bu 
Hnada da Bergamanın intikamını 
almak iç.in ( Menemen ) de kanlı 
bir facia vticuda getlrmiolerdi. 
Bergamadan kaçıp kurtulmıya 
muvaffak olan Yunan zabit ve 
neferleri, baıta kaza kaymakamı 
Kemal Bey (1) olduiu halda balkı 
katliam etmiıler; birçok masum 
kadın ve çocuğu IDzumsuz yere 
ıOngUden ge~lrmlılerdi. O aralık 

[1] Bu zat, b:mlrln ltgalinden ıon
ra (Menemen)• gelmlı ·n fevkalAde 
yararlıklar aöatermiıtL 

Yeni Eserler 

Tiyatro 
Sanatı 

Selimi izzet Kayacanın tiyatro 
hakkında küçük bir kitabı çıkh: 
Tiyatro Sanati. 

F ortunat Srowıki'nln tiyatro 
ve biz, Germaine Durrlero'in 
julcı Lemaitre ve tiyatro, Doro· 
thy Knowlea'in 1890 danberl tl· 
yatroda ideal reaksiyonu H !Rene 
Lauret'nln bugUnkU Almnn tiyat· 
roıu Ye Antoine'ın konferan•la· 
rından parça parça alınan bu 
eser, bize, bugUnkll tiyatro sanat 
ve tekniğinin naaıl vücuda ıeti· 
rilmlt. olduğunu anlabyor. 

SelAml Kayacana göre tiyatro 
ilk insan kadar eakidir. Çünkü 
bir aktörden baıka bir ıey olma• 
yan insan, tiyatroyu kendisile 
beraber doğurmuştur. Binaenaleyh 
herkea aktördür. Fakat aktfr 
herkes deiildlr. 

* Resim, danı, mOzlk, heykeltraı 
albl sanatları baarmda toplıyan 
bir tek sanat varaa o da tiyat
rodur. 

* Bugt\nUn teknf ğine Ye lhtf ya· 
cına uygun olan bir tiyatro eıerl 
her ıeyden e•vel aerap uyandır• 
mala, muhabbet aşalamala, dinamllc 
olmalıdır. Bu Yaaıfları haiz olan 
bir eaeri dinlememek ve yarıda 
bırakmak mümkün değildir. Bina· 
enaleyh bu •asıflar, bir piyesin 
••&1 unıurlarıdır. 

Bu arada makine de tiyatronun 
muavini olmuıtur. Çünkü bugUnkO 
tiyatro yarı yarıya makinedir ve 
devvar sahne, makinenin tiyat• 
roya giriıln ilk ifadeı;dır. 

1 

Menemende jandarma kumandana 
bulunan Asım Bay, pek bllyllk 
tehlikeler ıeçJrmlı, Ancak bir 
Fransıı zabitinin yardımı ile ha• . 
yatını kurtarabilmlıti. 

Yunan karargAhı, telif içinde 
JdJ. ÇünkU hiç llmlt etmedlklerl 
ıu mllhlm hAdiaat zuhur etmiıtl: 

1 - Artık TUrkJer, dddl bir 
aurette milli teıkilita sılrlımlşl•r 
Ye asker kuYvetlle de blrleımfı• 
lerdf. 

2 - Türkler; bldayeten ancak 
mftdaf aa ve mukaYemet vaziye· 
tinde kalmayı dnıunftr1erken; ılm· 
dl taarruza da geçmiılerdi. 

3 - Bergama bııakını •• onun 
neticesi olarak da Ayvalak cep· 
besindeki tehlikeli yauyeti uılab 
etmlılerdi. · 

( Arka11 ur ) 

- Selimi luet Kayacanın -

iştirak ettiğim Selami izzet 
Kayıtcanın, bu eserde bir tek be· 
raber olmadığım falı, tiyatronun 
ne ııhlfıki, ne de ga) rl ahliikf, 
IAahlfikf olduğu hakkandaki id
diasıdır. 

Selami lzıete göre gayriahlaki 
eşer yoktur. iyi veya fena, dini 
alakadar eden veya etmiyen, mu• 
vaffakıyet kazanan veya kazan· 
mıyan eser:er vardır. işte bu· 
kadar. Tiyatro, namus ve istika· 
met müessesesi değildir. llA .•. 

Seliiminin, muhtelif bediyat· 
çılara atfederek bitaraf bir müla
haza halinde kartımıza çıkardığı 
bu bükme, ben, şahsan taraftnr 
dt:ğilim. ÇüokU her eser, bir tezin 
mUdafaaaıdır. Binaenaleyh bfr 
11 namus veya iıtlkamet mUesse
sesi ,, olmayan tiyatronun umumi 
ve esaalı bir takım ahlak kayıt· 
larile kayıtlı bulunması ıarttır ve 
mesele, bir itiyat meselesi olmak· 
tan daha tııtnndUr. 

Selami izzet Kayacan, bu kıy· 
metli ve cidden faydala kitabına 
1934 • 1935 yıllarında yazdığı 

tenkitleri de eklemiş Bu tenkit· 

ler, geçen tiyatro yılının zengin 
repertuvarı arasında oynı:ınan 
Cürüm ve Ceza, Madam San Jen, 
Hamlet, in.anlık Komediai, MU-
fettlı, Unutulan Adam, Yarasa 
piyeslerinin oynanışı ve Biyografi 

noktalarından · görUı ve analiz· 
lerldir. 

Modern sanat ve ona ait bil· 
gileri aevenler için Seliminin 
kitabı, kUtftphane •Usleyecek bir 

eserdir. Her kitapçıda 75 kuru§a 
atılıyor. - S. 

Jz! -. d 

Türk Bankacılığında Bir 
Tekimül Örneği Daha 

Apaf'tıman Sahibi Olmak Yer1ne Aylık Fala Almak 
Uıulü Çok Genlı Bir Ra§'bet Kaıandı 

Ekonomi Bakanın1n dUnkU fettı,ınden sonra çok takdir ettııı 
Adapazarı TUrk Ticaret Bankastnda gUnlUk muamelelere bir bakıt 

· Son zamanlarda, Adapazar 1 laıtıran Tftrk Ticaret bnnkaaınm 
Türk Ticaret Banka11, Tilrk ban· yaptıA"ı bu yenilik, diğer malt 
kacılığıııda önemli bir yenilik mtiesseselere lSmek olacak ma· 
Japmııbr. Banka, kasalarına ya• hlyettedlr. 
brılan paraların faizlerini aydan Dlln de, Ekonomi . Bakanı 
aya Bdemektedir. CelAI Bayann Bankayı teftiş 

Bu kolaylık, birçok kimseleri ettiğini haber alcbk, ve bir yaı:ı· 
ve blJhasıa büyükçe parası olan• cımızı, kendiılle görüımeye mamur 
ları haylı aevindirmiştir. ettik. 

Onlar, paralarını TOrk Ticaret Muharririmiz kendisinden, bu 
Bankasına yatırmakta ve her ayın teftiı!e .edfndjği intibaı öğrenmek 
'Ik U O d gid' t k. k' Jstemııtır. ı g n n e ıp, ıp ı ıra C ı-ı B t w i ti . e a ayar, yap ıgı z: yare n 
alan ev ıahıpleri gibi, bir aylık t ft'ı hl ti d ı d - ı c ş ma ye n • o ma ıgın 

faizi çekmektedirler. ö l d'kt d ı ti ki s y e ı en ıonra em ı r : 
Hem bu işde, kira alan ev .. - Banka, kelimenin tam 

sahiplerinin karşılaştıkları mUşki· manas:le mükemmel bir mlleue11e 
lata da rastgelinmemektcdirler. haline gelmiştir. Bilhassa yaptığı 

ÇUnkU faizin tediyesinde, en son yeniliğin çok bUyUk bir 
ufak sebeplerle titizlenen kimse• olaka ve rağbet bulduğunu mem• 
leri bile şikayetten meı edecek nuniyetle gördüm. 
bir kolay~ık gösterilmektedir. Bank&mın bugünkü hallol, eski 

Sermayedarları araıma maliye· vaziyetle mukay se etmek ç.ok 
yi, Sumer, iş, Ziraat ve Emlfık yanlıı olur. Çllnkü Banka bugün, 
bankalarım da alnn ve sermaye• eski haUle mukayese edilemiye· 
sini 2 buçuk milyon liraya y&k· cek mükemmeliyettedir. ,, 

aıt''EMMf "* 
Bu akşam M E L E K sinemasında 

CLARI< GABLE ve MYRNA LOY 
tarafından emsalsiz bir ıurette oynanılan 

Fransızca sözlü bUylik 

GÖNÜL ACISI 
filmi gösterilecektir. 

Ayrıca: Paramou ıt dU ıya haberleri: Amerika' da Tayyareci 
WILLY POST ve artist WILL ROGERS'in vefatı vesaire ..• 

İstanbul 4 Üncü icra Memurlu~undan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar 

verilen av eıyaları 9/9/935 pazartesi gUnll aaat 9- 10 da Fatih 
Sofular caddesi 41 No. da birinci açık arttırma ile aatılacağından 

iıttklilerin memuruna mliracaafarı ilan olunur. (216) 

Türkiye Büyük 
. 

Millet 
İdare 

Meclisi 
Heyetinden: 

1 - Eksiltmeye konulan lı Bilyük Millet Mecliai Müstahdemini 
elbise, Palto ve fotinleri. 

2 - Tahmin bedeU 3331 Üç bin ÜçyUz Otuz bir Ura 25 Yirmi 
bet kuruştur. 

3 - Ek•iltme 16/9/935 Pazartesi gUnU Büyük Millet Meclisi Idarf 
Heyetlnde •aat la de yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait ıartname Meclis Daire MOdUrliliünden alınabilir. 
5 - Eksiltme açık yapılacaktır. 
6 - Ekailtmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat teminat tu· 

tarı olan 250 iki yüz el:t liralık Banka mektubunu ftçlincft mad· 
dede yazılı Hatten bir saat evvel Meclisi idare Heyetine 1935 se· 

nUI Ticaret odaaı vesikaaile birlikte Yermeleri lazımdır. "2389,, "5203,, 

Bergamaya taarruz edenler, 
Ay\•alık cephesi kumandanı Ali 
Beyin askeri Ye milli kuvvetlerile 
beraber haHket eden ve Miralay 
Derviı Bey [1] tarafından teıkil 
edilen milli müfreze Ue Kozak 
nahiyesi hatkından mürekkep g~ 
nlillülerden ve Hafız HUseyio 
Beyin (2] Baadırmadan, ( Pardi 
Pehlivan ) ın da Akhiıardan ge
tir Hği kuvvetlerden mllrekkepti. 
Miralay Kazım Bey de baakmı 
haber alınca toplayabildiği zabitan 
Ye efratla yetlfmlı; Hergamaya 
girmişti. 

Bu arada d•korun muayyen 
bir stilde bulunması, yahut ıal· 
rane olması yahut realist bulun• 
maıı de elzemdir. Çünkü tiyat• 
roya giren insan, dıtarı ile olan 
allkasmı kaaerken içerinin tesiri 
altına girmelidir. Bu teair, ancak 
dekorların sanat ve realite nok· 
tasından birbirini tutması ve 
birbirine uymaslle kaimdir. Bu 

____ .. _ ..... ...._..,_ . .._.,.-..__... ... , .. .._ ..... ...._ 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~----:: 

Bu zafer, yalnız Bergamanın 
lstlrdadile kalmamıştı. Naaılaa 
baıkmdan kurtulan bir kııım 
dO§mı:ın ku••eti ile o civarlarda 

(l] Kolordu kumandanlarından 
Dcrvit Paşa [2] Bilahare fehit olmuı, 
Ankara'da defaedllmiıtir. 

orada 11ık ta bUyUk bir rol 
oynamıı, sahneye can ve hararet 
vermiı, aktörü harekete ııetfr

miıtir. 

~ 

BUttln Jddia Ya btıkumlerine 

Gh 
JO 

TAKViM 
PERŞEMBE Hııır 

5 EYLOL 935 123 

Arabi 1354 ~ Rumi 1151 
5 Cem.ahar ~ Alu•to• 23 

E-ykat EHnl v .. a~t Yakıt ,E ... ı VHatl 
- - c::::m =-ı~~· 

Gn-. ıo sı 5 so Akıa• ıu - ıs 37 
Öğle 1 15 il IS Yata 1 3S IO 14 
lklnıll t 13 IS 51 lm.a& 9 U7 3 46 

lnhiaarlar u. 
1347 4 kilo elek altı toı tUttin 
6000 ,, pembe, beyaz bobin 

paket kağıdı 

Müdürlüğünden: 
Samsun BaımlidürlüğU lş evinde 
Cibalide eski Levazım binasında 

4036 ,, Zıvana kAğıdı ,, ,, ,, ,, 
Yukarıda iıim ve miktarları yazılı Uç kalem etya pazarlıkla 

1&tılacaktır. isteklilerin 13/9/935 tarihine rastlayan cuma gtı11U 
aaat 14 de % 15 teminat paralarlle birlikte Kabataı'da LeYaıııP 
Ya MDbayaat Şubeaindald ıat11 komiyonuna müracaatlara. (5229) 
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Biat Denizlerinde 
Tlrlder Yazan: 

M. il".urhen 

Hadım Süleyman ·Piri Reli- Murat Relı 

Vis Ruva Yeniden Heyecanlanmıı, Ja
nın Ellerini Avucunun içine Almııtı 
- Safer Relıle görl tme\'I 
Kadın hızlı blr dilıOnDıle beynini 

ltlettl, Cennetteki Hana ~bl day. 
raamayı tuarladı. 

ÇGnkO nklt dardı, 
dotru 1lirOmeklo 
amacına >-aramaya• 
cafını 'Ye dofruluk 
tan boyuna ıiyan 

~8recetlal aala .. 
•ntb. Duadan Btl• 
rü efnnnler tarl• 
hinin :ilk kadınJ 
~ibl hareket etmek 
latedl; 

- Amiral .. •~ 
c11 - fU ıu'tnn de
di.timiz ~adamın 
ı8ıleri yUretlmde 
bir defitikllk yap
tı. 

Vlı Ruva, kor• 
ku ıt'e emıt ile 
karııık bir la•ı• 
canla 10rdu; 

- No aibl detl-

tlkllk Jan, ne gibi? Karı•ının etinden tuttu... Duvarın ken•rına 
- O adam,kea- geldl.. Ellnl boru gibi yaparak haykırd11 Sefer 

dl ellndea çıkmıı .Reisle konu1111•k isterim. 
bir toprafı Türklerden kurtarmak r'*'-------------..., 
ls!n plbtar dltlal1or. Bea, bi:ılm P" • 
olan •» toprafıo elJmtzdea çıkma- lT l 
m111 ıp. herıe,t 7apmı1a mecbur R • 
cletil mlJim? Şimdi beni ıavucunda flfS 
l11tan itte bu dBınncldlr. 

Vlı Ruvanıa llaldi kınldı, korku· 
•u çofaldı, ıoğukkanhlıtını kaybet
memfye fıalııarak 1ramlı l'•mlı ko-
1auıtu.. 

- Sen de mi Safer Relıle glMlıe· 
rek adayı kurtarmıya çalıimak lıtl
yo11un ? Bu, vataaseYerllkten bafka 
bir ıey. Öyle görilnOp u§'u11uz •tlanl 
)'elpazelemi1• yelteaiyonun 1 

( Hind denizlerinde Ttlrklır ) 
adını taııyan tıfrlkamızın birinci 
k11mı bitmek üzeredir. Ondaa •on
ra Piri Reiain '"feri bqlıyor. P-ııt 
Reiı, Türle denhcilerlnin en Unlll
lerinden n Akdenizin bellibaoh 
hakimlerinden Kemal Reisin yeğe• 
ııidir. Hiad denizine doğru yaptığı 
nler, lMyffADlı üdiaelerle doludur 
Ye gerçe'kten romandır. 

SON POSTA 

lM .... , ..... ıH•kllk ~ 
lltlltdem lsm!rc!e mtikim Mehmet 
Feyıl oflu Asım nkll1 ankat Sabri 
Şerif Irmak tarafından Ödemtıln Tek
ke mahallHinden Hacı luet vereae• 
mnden brın Btild• ııre • mahalledm 
Hacı Lı:et Hreaealnden IDıı UHet w 
elğer !kızı Feri.. Ye ı.taDbulda Kaaı
köyde &urbalıclere 011:naa.Pat• camii 
1füiıiğiade '17 numaralı hanede mual· 
Jlm Jlilnevn~ ,.&DUld• ümet Hulhl 
kızlan Halctme, Samime, Alime 'Ve 
Dllılya aleylıJeriM llcw .olunan 
Odemltin tekke malıa11ft1He •&1d 
malilm~udut bir b&p han•fn takaı .. 
ml hakbnda'k1 clavaııın iora kılınaıı 
dorutmuı neticeaiadeı Tapa idareainm 
11-11-984 tarih •o 18 numaraııındı 
muka11et lıaııeııfn kabiliyeti takalmi· 
yeıl olmadıgı hllkeıü tahakkuk ett.lğin ; 
den me.zkur hanenin bilmUzayede 
eatılarn'k eımanı hası!a11nın lhıar ' 
olunan verueı ilamında 7aulı olduğu 
üzere ıh!uedarlar• tenilae n 1615 
kuruı .mahk•me mau&fila baı lir& ilc
reti vekıiletin müddeaaleyhlere tahmili
ne kabili temyiz olmıı.k üzere sadır 
olan 26-5-g35 tarlhiıule .karar nrilmiı 
oldııgundan bu karara karp biı 4İ.)'ecek 
)eri nrsa tarihi ıilindan itıbaren eekiz 
,gün urfında turku kau•nb-• ien11iil 
etmeleri akai taki!rde bu baptaki htik
miin kesbi .katiy•t edeoejt tebliğ 
makamına !kalın olmak Uzere keyfiyet 
gazete ile de ilan olunur. 

Denlzyolları 
iŞLETMESi 

AH•lelerJ t KuakS, UprGbaşt 
Jel. OMJ • lııtseet lılölr•araade 

Haa Tel.12140 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 6 

Eyltil CUMA gtlnll u.at 11 de 
Memine kadar. "5279,, 

Emniyet Sandıll MUdOrlU· 
IJUndenı Mercan !MuradJye '26 No. da 
Emine 29 Ap.toa '932 tarihlade na
dıfımıza bıraktığı para lçJn nrilen 
17188 numaralı bonoyu kaybettitini 
ılJylemtıttr. Yenlal verlleceğtnde eski· 
ıinln h!kmtl o!miyacatı ilin olunur. 

(438) 

ADEMi iKTiDAR 

Bei gevşekliğine 
HORMOBiN 
Tafaı1i'ıt ı Ga1ata Posta kutum 1255 

- Hayu, Am1raJ, hayır. Bea o yloe 
~it Tlrkl candan en-ditimi ıize 
açıkça e6ylomektcn çekinmedim. Siz 
de kibar daYrLndınız, benim Gmitıls 

aevl'ime UJil 1röaterdiaiz, ltattl bir 
de uaet nrdialz. Fakat timdi dO
tUneem de, kalbfm ıde defiıtı. Sultan 
Mahmudu dinledikten ıonra bir Por
tekidl slbl dnıtıomlye b .. ladıa. 
MemleketJmln 111efi utruna aıkımı 
feda eclecetim. Bu adadan bayrağım ıs 
lnmuln, kalemiz dOımuin de 'HHJD 

Tıefrikamızı ba~ındanberi oku-
31amıy lar ikinci bımı takip edeoe 
bilirler. ÇUnkü bu kısım baılı 
başına bir tarih aayfa.n ve bir 
deıtan parçaııdır. Dirinoi kısımla 
Ugiıi yok ribldir. Y a1nız kaptanlık
la, korlmno maceralarla değiJ, 
bıraktıiı ilmi eserlerle de tarihte 
ölmez bir ad kazanan P-ıri Reiıln 
Hind 1ef erini okumak, tfl olmıyan 
i>ir tarih 1ayfaıı 1çfnıl• yaıamak: 
ıevki.oi nrecektir. Ondan ötlrll 
bntnn tarlh ıever yuıidaılanmısa 
,omaaımı&JD Y•ni .bqlJy&oak ıOlaıı 

ikinci hımınl mutlaka okumalarını 
taniyı ederiz. 

,,-. Arsa Fiatına ~ 
benim qkım yıkıleıo. 

Viı Run 1enld6n heyeoanlanmııtı, 
kızıa iki e11ae yapııarak ıoruyorda. 

- Dotru mu ıö~lOyonun Jaa. 
doğru mu ?.. G11,ekleo onu, blz.l öl
dOrmek lıteyın onu unutacak mıııa? 

Jın elini koynuna ıoktu, kocuı• 
nıo malaut Hnedinl çıkarıp u.ıath ı 

- Alınız, yırtınız ve baDa faa
ıuaıL 

Amlral d6 Sllnyra, keadlH ki· 
buılar 1aratan ve mezarı ıllıteren 
TUrk aekerlerl adadan arrılıp gltmlt 
rlbl n .. 'elendl, klrııınıa ellerini öptü. 

Oh, dtdl. Sen bir .. ıekıin, W. 
feytan ellade Hir ldla, tlındi km· 
tuldua •e beal de lmrludıa. 

Bitin b• koa ..... alu ......... 
oldutu rrUaJ o 4alrMrda da Tılrlderlmı 
duvara 1atdırı1lan Clenm ecltyordu. 
Merdl•ea kurmıya, dunr dlblae odun• 
lar k~up ateılem11~ l1trl deri llt 
kaplı Jll'lyea 1'111.ı.te duHra 1aaaı
mı1a talata• Tlrld.la öt koparan 
11&ralan Vm Ra•a ile kuıııoın lçiaclo 
>'•ıadıldarı 11uı:leı•a e&lııaHlne kor• 
ltuaç blr mulld .. nıı Hrpiyorclu. 
DUYar 8ıta ... kim• ktlm• pr alan 
dltlll •kekll Mw .arı kala•ltk aıatı• 
daa 1uarıya dofr• Jllueı.. hl&ketl 
ıerl pYirmek lpa elaaea ıtlcJerlle 
ıal11ıyorlaıcb. Tiriderla -.ıla ... ok, 
lıurıun, taı H kı .... n Cllldl1mludı. 

Kan koca Cla ... ilim •lıt nrJtl 
ııraeıncla •• Hklrl...._ bira •nida 
blriblrlerıne a&aal Yeri.Jodanh. t>lr 
•ıkıa ıönllp ılttltlal koaaıarak 
aUlOmılyorlarcL. Vlı ~un IHlndn
den ne yapuatıaı bilemiyordu. 

deflttlm g8re .. kma ld anlaalar glbl 
d8Yil9ecef lm. Caalı bu kale ~I dGt
maaa röta. Yerecetba. Ş. ıdwHrlar 
yıkılu bile bu ,.wı..ı1aca1ı& Çtin· 
ka aeal kena~u, eaadeti.a lcoru
duj'WMa .artık ..ıı, .. ._ 

Jaa •oeuıaa .... ..._, glleter• 
•eiflt tatlı bir anaketle cevap 
nrı1on.. 

- Fakat telallkeye dOımeıal lıte
.. .. s.ltan Nalamudun deditl fibl 
llir ,.ıa. kurup ıu tabıs mluflrlerl 
flı ,.rl et..-.,.ız.. 

- Ma•emkl kalbin feytaa ellad4a 

.,........ -~·- 0..da 198nz. 
jaa ılrocH•wa ık&&Jajaaa ejilerek 

fıaıldadı. 

- Bir anettm daha nr: Yllreflmd• 
bir melek tlbl ,. ... rk.. anmnı eey· 
taa luhfına giren Ye belli 'tn•lliren 
adalllJ ıoa defa 1riirmek btulm. 

Amiraba dili yine peltekleıtf; dar• 
l'ID dar.ıa 10rdu. 

- Niıln Jan, nlçla H••ll1•. Onu 
uauttuf11au •e ondaa lfre11cfiltnl ıöy
ledlktn anra hna ,.. ltn.a Yar? 

- Luı.u rı.. a.-... laan· 
dw..Jı H mH da OU kartı karıtııı 
kaldıfımı allıtermek lıtJ7oru-. 

(Aı'kuı .,ar) 

.-•KIRALIK EV._ ... 

ÜıkDdar'ın hava ve manzarası en 
glHl yeri o1an 4hHnf ye eadi!elinde 
görOnütll ukl, içi ıatlam, yedi oda, 
terkoa, ılaavaga&ı olaıı lki ballklO 
n ( 75 ) No. lu ev, beraber Ya ayrı 
ıayrı acele aatılıkbr. Jçl•ıi•kilere 

••••m. mGracaat. .. •••" 

Önemli Bir Bilmece 
Kızılay C.mtyeti E•htwt tıanet 

.. ıkeaten Mr•yor: 
IS ...... ı-arı.-.tP"Kf .. 

Bu kelimeyi dotru oluıyanlaı y .. 
karıki çerçeveyi kealp kelimenln 
a...,_nna " ed....ı.rt.le Kmlay 
EminönO kua .... kaalıjtu S Eylül 
akıaw bar söetl• • * 
~ Mfra :rn_,w_ .... 

,ok IDfi>r• 1 E,-ı C.wart il ur•• 
Tak.... •••r* .... ltEllllESTE 
kıymetli hediyel•r nrilecektlr. 

.,_ . 
Olçü üzerıne 
Fenni Kasık Bağlan 

Litiyenlere ôl9i 
tarifesi gönderıliı 

Emln&l8 
lımir soka,ğJ 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

(}ft)opuJOI 

ÇAPA MARKA 
Hububat 

Unları 
SIHHAT ve KUVVET 

VERiR 

Teklltlerlndea 
•akınınız. 

TENiN TARAVETi iÇiN SIRRIM 

fyf HAZIM 
ÇHARBON DE BELLOC, hazım 
ııihaıınm en mnkemmol dezenfektnnıdır. 
Toz ve7a pnatil olarak aJuıdılda en eski, 

Ye muannit mide "Ye bareıak rahatsız· 
lıkfarını n ishali serian tedavi eder. 
Midede latif bir hie tnlit eder ve 
işlihayı açar, hazmi ko)aylaştınr ve 

lnkıbazı defeder. Yemekten eonra his• 

Ye yanma~ 

larına ve}. 
ha&ıl midı 
Te barsak· 
larıa hUtUn 
uaM bala· 
hna kareı 
pek mükem• 
meldir. 

Her eczanede bulunur. 

Hakikt bir gtlzelllk blııını olan 

Bir Tuvalet Sabunu 
Bayaa'ar; HYimWfğlnlz, muyaf
fak' yetiniz, teninizin tazellğlne 
•• anzellitlae medyundur. 

Cildinizin gençlfğfnl Ye rumtıoe 
ıaklıj'lnı mulaafaza lçlı1 herglin 
muntuamen yıkayıp hanlandı· 
rarak canlandınnız. Bu stız•lllaln 

R O S E M A R Y aabunu emsalılzdir. ker glin 

ROSEMARY SABUNU 
lmll•n••ıı. DeYamh bir . ıtz.Wk 1UT1D1 anlalDlf olacabn•ı. 
8.flaca baldıaffye •• parf6ml• de Atılır. Toptan MM lclıı : 
Sirkecide Nur banmda TURY AG fabrikuına mDracaat. 

Telefon ı 24442 

.J 
Fakat fyfce lcuruıandıktan soa.ı...' 

_•OcudOniJzO , 

NİVEA· 
.. ,... 1 

kremi • yağı 

'

1 J """"' e 61Vmafı unutmayınız J Bu 'a 'e d - ... 
gune~te yanmak t eh ı 1 k e s1 ne 
karşı korunmuş olursunui'J 
ıeniniz taze ve sağlamı~ 
Cildiniz yumuşak ve ıerein kalır. - Artık diyordu, ben baıkalaı

tım. Seni dlltllnerek, Maclea uzak 
)a,adııımı 161 anlo.ıle htarak 
llllıkla " lte11rllsmı•u•, ş..ıı 

Ama111t1ı:öyö.nd~'kl hkeleya yarım 
daklkahk meHfede ve tramny 
c1urağıaClaki (87) No.lı ev kiralıktır. 
Yanwklrl~SJt No.lu eve müracaat. 

T 1lktitçiterden 
sakımmz. D ETB. VASSAF Sinir v• •kll r. hutalıldarl mllteh.ı:ıııaı 

Ç.P'atlla Orllaa B. aputııaaaı Tel.220ıl Ew. JCad.ıldi7 Balaaı.7• ileri Mluk Tel. ıJ]j 

• 
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Zlnd-- Köşelerin n 
Yıldız Sa ayına 

'1!!11!1~ Yazan: z. ş. ~------11> Her hakkı mahfuıdur 4m-"' 
Abdülhamit, Rus Çarının Arzusunu 

Yerine Getirmeye Karar V ermiİti 
----·-Tnbltdlr ki Çarın bu ricasını 

reddetmek mUmkUn değildi. Ba· 
husus o ıırada yine bazı Avrupa 
ılyaıi merkezlerinde Rumeli ııla· 
batı için bir glirUltU yUkselmiıtl. 
Şimdi Çan gllcendlrecek olursa, 
hiç 1Upheslı ki Ruıya hariciye 
nezaretinin de bu aUrllltny• işti· 
raklne 1ebebfyet •erecekti. Bu 
mUlahazaya binaen . Abdtılhamlt, 
Çarm bu arzusunu yerine ıetJrmek 
mecburiyetini hlsaetmlıtl. Buna 
binaen Hflre, ıu ceYabı Yerdi ı 

- Ekaellnı 1.. Muhterem doı• 
tum Çar Hazretlerinin hanedanına 
temas eden böyle bir mHelede 
faydalı olmayı kendim için ı•refll 
bir vazife tellkkl ederim. PrenHı 
Nadya Hazretlerlle zevci; mlıa· 
ffrim olarak lıtanbula teırlf 
ederler, Ye dlledUdori kadar da 
burada ikamet edeblllrler. Fakat, 
latanbulun hallol blllrainiz. Bil· 
baBSa Beyotlu, bir dedikodu 
merkezidir. Burada uydurulan 
yalan yanlaı havadlıler, dalma 
Avrupa ılyaıl merkezlerine pek 
çirkin ıeklllerde akaettirlllr. Bu 
gibi dedikoduların lSnUnU almak 
için ıöyle bir t•dblr ittihaz 
edilmelidir. EvYelA miaaflrlerlm, 
aessizç• lıtanbula gelmeli; muhit· 
!erinin naıan dikkatini celbede· 
cek ıekll ve kıyafette görünme• 
melidir. 

- ŞeYketmeap hazretleri, bu 
hususta çok isabet buyuruyorlar. 

- Sonra.. Y anlannda, kın• 

dllerine mensup hiç bir erkek 
hademe, uıak ve aalre getirmeye 
lüzum yok. Hatta, prenıea hazret• 
lerl de, ancak kendi hususi biz· 
metlerine alavkın olan bir ••yahut 
iki kadından fazla hizmetçi getir
memelidir. 

- Fakat, Şeyketmeap .•• 
- Durunuz Ekaelans, ıöılim 

bitmedi. Ben, kendilerine lk•m•t• 
gah tahalı ederim. Uıak, atçı, 
araba, arabacı, hatta preoHı 
baıretlerloe kifl ' derecede kadın 
hizmetçi de gönderirim. Zanned .. 
rlm kJ, ıar hazretleri de· benim 
bu ricamı kabul ederler. 

Sefir Mösyö Ztnov1ef, ıu anda 
bOyUk bir H•lnç içinde idi. Cna• 
kn kılı kırk yaran AbdDlhamidl•, 
Prenıeı Nadya ile kocasının 
Iıtanbulda ikamet arzuıuadan 
1Uphe edecek olurH birçok ıe
bep ye bahane göıterecell•i 
blllyor; onu ikna edemlyerek Ça• 
ra karıı mahcup _olmaktan ko,.. 
kuyordu. Sultanın hoıuna ald•· 
cek ıöder söylemek Ye ıiSılerial 
mahirane idare eylemek 1&y11ln• 
de, preaıeale kocaaının Istanbul· 
da ikametine izin alabllmlıtl. 
Şimdi bu mu•affakıyetlai Çara 
yetiştirirken, AbdUlhamldln mu• 
kabil tekliflerini de birer birer 
bildirecek ye bu teklifleri kabul 
etmenin ıarurl olduğunu ili•• 
edecekti. 

Sefir, bOyUk bir 11viç fçiDde 
AbdUlbamidl terketmiıtL Fakat 
AbdUlhamlt, derin bir endlıe 
içinde idi. Hatta sonra akhna 
gelen birçok mahzurları dUıttn· 
dUkçe, birdenbire ıöı. verdiğine 
nedamet etmekte idi. Biraz ev• 
veikl n•ı'e1I, birdenbire kırıhver· 
mitli. Her zaman ecnebi misa• 
firleri bllyUk bir itina ile kabul 
ederek onlarla uzun uzadıya gö· 
rlişmeyl Adet ettıtı halde buıUn 
arka arkaya kabul ettlil ml11flr-

1 
. 

lere kı1aca iltifat etmekle iktifa 
etmlı •• hatta, mlUikatına oka· 
dar ehemmiyet verdiği Arml1-
trona fabrikası veklli ile de JI· 
kırdıyı kısa keamiıtl. 

* Naklettlğfmiz bu tarihi hadJ1e 
1322 ıeneleriae tuadfif ediyordu. 
O tarihte Galatasarayda su tera· 
ılslnln karıııında kUçUk bir lo
kanta bulunuyordu. ( KeYork 
uıta ) lımlnde yaıla bir ermeni 
tarafından lıletJlen bu lokantada 
gUndUzleri ıadece yemek yenili· 
yor; akıamları da hem yemek 
yeniliyor, hem de içki lçlllyordu. 
Naklettiğimiz hldlHnln cereyan 
ettiği esnada bu lokanta zabıta· 
aıa •e saray hafiyelerinin nazarı 
dikkatini celp etmiıtl. ÇnnkU bu 
dOkkln açıldı açılalı, hemen he• 
men mUı terllerl hiç detJımemfıtı. 
Aynı adamlar muayyen zaman· 
larda geliyorlar. Üç bet masadan 
mürekkep olan bu lokantada 
yemek yiyorlar, içki içiyorlar, bu 
sırada da ekaeriya baıbaıa Yere• 
rek aörlltOyorlardı. 

Asıl ehemmiyet . •erilecek 
noktı, bu ıBrtıımelerln delAlet 
ettiiJ ciddiyetti. Çllnkll buraya 
devam edenlerin hepıl ermeni 
oldu~u gibJ, konuımaları dalgın 
•• dütUncell bir 11urette cereyan 
etmekte idi. O günlerde Sıv&1 
vlllyetioden Dahiliye Nezaretine 
föyle tifrell bir telgraf gelmittlı 

D•hlllye Nezareti Celltealne 
[ Aslen Kaf k&1 Ermenilerin· 

den •• kUrek mahkflmlarından 
olup bir haylı zaman evvel flraren 
Slv&1a gelmiş •e' ıehir cıvarında 
( Plrklnik ) nam Ermeni karyeılne 
)'erleımlt olan Kara Haçadur lı· 
mlndekl Ermeni komlteciılnln 
birdenbire haoe1lnden gaybubet 
ettiği •• bir aemti meçhule gittiği 
haber alanmııtır. Orta boylu kalın 
Ye kemikli vücutlu, baıı büyükçe, 
çatık kaıh, kara göılO, kalın Ye 
kır bıyıkb, sert bakııh bir adam 
olan merkum Haçadur'un Iıtaobn· 
la Jlderek •• oradaki komiteci 
rlfeka1lle birleşerek nefıl akde1I 
ıahaaey• ıuik&1tt• bulunmaıı 
muhtemel oldufu ıuretl mahıuıa 
da icra kılınan taklkatten anla• 
ıılmıı olmakla ona göre tedbir 
ittihazı zımnında beraya mali\mat 
ye b11be11adaka araolunur fer· 
mau.] 

Dahlllye nezaretinden e•nll 
Yıldıı urayına ve ıonra Zaptiye 
neaaretlne gönderilen bu ( mah· 
rem ) telıraf, her iki makamın 
lıaflyelerlnl harekete getlrmfıti.Blr 
hafta mlUemadiycn, aynı •ıkile 
teYafuk eden birçok adam teYldf 
edllmlı; fakat cereyan eden 
tahkikatta bunlaruı, aranan Kara 
Haçadur olmadığı anlaııldığmdan 
hepsi de koyverllmlıtl. Fakat 
kuraaz 1aray hafiyelerinden çoğu• 
nun nazarı dikkati, (Kevork uıta) 
nın bu ı&phell lokanta ve mey· 
hanHlne çe\'rllmlıtl. Buraıı, uzak· 
tan uzağa tarasaut edilmekte ldL 

Ruı sefiri Mösyö Zfnovyefle 
AbdUlbamldln konuıtutu Cuma 
-günUaUn 2ecesl, yatsı ezanı oku· 
nurken bu meyhaneden içeri 
bir adam glrmiı, masalara göz 
geıdlrmif; bazı tanıdıklarına 11e• 
lim yerdlkten sonra (Ke•ork uıta) 
nın teı:ifihına yakın bir maaaya 
ı•çlp yerleımiıtL 
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.iSTiKLAL LiSESi 
DİREKTÖRLÜÖÜNDEN: 

1 - ilk orta ve lise kısımlarına, Jab •• gtlodQı, kız ve erkek talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıt için berglln 1aat 10 dan 17 ye kadar gellnebilfr. 
3 - Iıtlyenlere, kayıt ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane paraıız olarak 

Şehzadebatı Polis karakolu kartı•ında Telefonı 22534 

Hele ,ukur 
· ra,amak zevkini 

elde etti 

Leylt ve Nehari 

Boğaziçi Liseleri 
Eski FEYZİATİ HHıl 

Boıazlçlnde ı ArnevutköyUnde: Çifte 8ererıarde 
Kıı Ye erkekler için ayn böltlklerde kurulmuı, ana ıınıfı, ilk kıemı, orta 
okul n Uıe ııniflarını bari ulU1al blı mtle1ıesedlr. 

Yıllardanberl kazandığı muvaffaklyetle tanınmıt olan mektep 
kayıtlara baılamııtır. Kayıt lçla herıHn uat ondan on altıya 
kadar mektep yönetimine baı vurulabilir. lıteyenlere mektep 

._.. ___ .. tarlfnameıi gönderlllr. Telefon ı 36. 21 O 4m ___ ,, 

Hayatı artık tı.hnmwlllferaa bir hal 
almııtı. Zira ı tırap veren ayaklnrile 
yürüyemiyordu. RADIO SAL TS ban
yohmnı yapmağa bagladığı vakltt• n· 
berl kendisini hafif ve cevval hiseodi
yor. Bu tuzla yapılan ayak banyolan 
sayesinde &dliltler kuvvetlenir ve ağ· 
rılar ve ıişkinlikler zail olur. E n dar 
ayakkabılarınızla hiçbir ııbrap ç~kme· 
den ietedlğlniı vakit yürUyebillrslnlı. 

Her eozanedtt 1atılır. 

" ' VAPURCULUK 
TORK ANONiM ŞIRKITI 
IST ANBUL ACENT ALIÔI 

Umu Haa, Tele fona Slfıl988 

iZMiR SURAT YOLU 
SAKA.RY A vapuru her hafta 

PERŞEMBE 1UnJeri aaat 16 da 
lstanbuldan IZMIRE ve PAZAR 
iUnlerl de IZMIR' den latan bula 
kalkar. 

TRABZON YOLU 
AKSU Vapuru 5 Eylül 

PERŞEMBE gUoU saat 20 de 
Hopaya kadar. 

P: A R U K 1 'nln 

CiCI SÜRMESi 
Anupa rlmelerinden UıtllndUr. 

Yakmaz 1 
DökUlmez !! 

Leke yapmaz !U 
Fıroah ıUrmeler arıuında eşılzdir. 

Her yerde bunu arayınız. 
Faruki n Cloi markasına dikkat 

KiMYAGER GI' 
HÜSAMEDDİN 
İdrar, kan, kazurat ve ticaret tahlil
leri yapılır. Eminönü, Emllk ve Ey· 
tam Bankaıı karşmnda İzetbey ham 

aaa••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••••••M•IH 

Son Posta Matbaası 
tı .. riJ• 1114 .. ı Tolllt 

hMflori ı A, ünm, a. .... Po a . L ... 

•• .-mm ................................ , 

HASKALMiN 

ÇIKTI 
Satıı deposu ı 

Atabey Han No. 30 • 35 
'""' .. , ...... ~· iL .... ....,. ..,., ...... . ... ,_. - ...... . ..... ... .,. ..... ... .. ..,. ·-· ..... ._, ... - ..... .. ,. •"- ..... ·-

Kültür Direktörlüğünden : 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
BAŞLANACAKTIR. Birinci S)NJFLA
RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LAR LA daha ••••iki doğumlulardan arta kalanlar alınacak· 

tır. KÜL TÜR DiREKTÖRÜ 10 EY-
•• LULE kadar bulundukları yere en yakın okulı, çocuklarını 

kayıt ettirmelerini velilerden rica eder. 

MGkemmellyetlnln ıırM~ terkibinde 

~ old krem•tn fazlalıOıdır. 

t;old krem ile yapılan bir sabun 

fazla mikdarda ve kolayca kOpO., 

yapar. 

KOpOOO eildl yumuşatır, kılların 

etrafındaki yağlı maddeleri gideri r. 

ve usturanın yOrOyOşOnO kolaylaş• 

tırır. Bu kOpOk cildi tahriş etmez ve 

, yilzde hafif bir serinlik bırakır. 

Gibb& terao sabunu· 
• pratik, şlk ve yıka· 
' nab111r bir kutu deru• 

nunda satılır. 

Bu kutu, her- vakit Jyenl bir sa· 

bun konmak Ozere saklanabillr ki ' 

"5015,. 

1 
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KIZILAY 

SATIS DiREKTÖRLÜGÜNDEN: 
Sıtma ve Firengi i18çları monopoluı1a dahil bir 

kısım iliçların toptan ve perakende 
-----~~~-------~~~~ 

fiyatları aşağıda nan olunur. 
Quinlne chlorhydrate toz Türk Kodeksi 1930 

Kiloıu 
Kuruş 
2750 Beı kiloluk teneke kutularda ve 25 kilo ve daha yukarııı için 
2775 Bir ,, ,. ., ,, 5 kilo ve daha yukar111 için 
2825 ,, ,, ,, ,, ,, 5 ki:oya kadar 
2850 250 gramlık .. ,, ., 5 kilo ve daha yukanaı için 
2900 ., ,, .. ,, ., 5 kiloya kadar 

Quinine bromhydrate Fransız ko. 1884 
2850 250 ıramlık teneke kutularda iki kilo ve daha yukarısı için 
2900 ,, ,, ,, ,, iki kiloya kadar 

Quinine bi - sulfata toz Fr. ko. 1908 
2300 250 aramlık teneke kutularda 

Quinine bi-chlorhydrate toz PH. Brit 1932 
3125 250 gramlık teneke kutularda 

3100 500 " " .. 
I 

Quinlne valerianate crist. 
250 gramlık teneke kutularda 

Quinine tannate Türk ko. 1930 
2000 250 gramlık teneke kutularda 

~500 
t.>50 

7200 
7350 
7300 
7450 
7400 
7550 
7600 
7800 

Qulnine sultate Fr. Ko. 1884 
2/5 kiloluk teneke kutularda 10 kilo ve daha yukar111 için 
,, ., ,, ,. 10 kiloya kadar 

Quinine carbonate ( Aristochine) 
100 gramlık mukavva kutularda (bir kilo ve daha fazl&11 lcln 

" 
,, 

" 
,, (bir kiloya kadar) 

50 " .. .. (bir kilo ve daha fazla11 için 

" 
,. ,, 

" 
(blr kUoya kadar) 

~5 
" " " 

(bir kilo ve daha faılaaı için 

" " .. " 
(bir kiloya kadar) 

10 
" " " 

(bir kilo ve daha f azluı için) 

it " .. ,, (bir kiloya kadar) 

Quinine Ethyicarbonate (Euqulnine) P.H. Helv.5 
3100 
3300 
3200 
3400 
3250 
3450 
3400 
3650 

200 
180 

250 gramlık mukana kutularda (iki kilo•• daha 1ukanaa için) 

" " " " 
(iki kiloya kadar) 

100 " " " (iki kllo ve daha yukarj11 için) 

" " " " (iki kiloya kadar) 
50 " " " 

(iki kilo ye daha yukarıaı için) 

" " " " (iki kiloya kadar) 
25 

" il " (iki kilo ve daha yakan11 için) 

" " .. " (iki kiloya kadar) ' 

----------~·ı~-----------------------
Ecorce de qulnqulna 

Sulfate de qulnine titrage 

.. ,, " " 
0/03,20 ve alkalolde 0/09,80 

0/02, 46 .. 0/09, 15 

1 

,. 

Neosalvarsan - tek kutu. ambaliJ • 
Kilosu 
Kurut 
iOOOO 

22 
25 
30 
35 
37.SO 
40 

Seri halinde ı 
Neosalvaraan tok kutu perakende 

0115 Uk kutu 
0/30 " ,, 
0/45 " ,, 
0/60 ,, .. 
0170 " it 

0/90 ., " 

.45000 
Neosalvarsan hastane ambalijı 

Seri hal:nde ( elll ampulluk kutularda ) 
Neosalvaraan hastahane ambalajı perakende 
0/15 lik ( 50 ampulluk kutu) . 825 

937.50 
1225 
1312.50 
1406,25 
1500 

45000 

16.50 
18.75 
22.50 
26.25 
28. 125 
30 

35000 

642 
730 
875 

1021 
1094 
l117 

0/30 il " ,, " 

0145 " " " " 
0/60 ,, " ,, " 

0/75 " " " " 
0/90 .. ., " " 

Uclarsyl tek kutu ambaliJ 
Seri ha:i .de 

Uclarayl tek kutu perakende 
0/15 lik kutu 
0/30 

" " 0/45 
" " 0160 " 

,, 
0175 " " 0/90 

Uclarsyl hastal\.e_,_ ambalajı 
Seri halinde ( 50 ampull.ik kutularda ) 

Uclarıyl hastane ambalajı ~rakende 
Ol 15 lik ( 50 ampulluk kutu ) 

0/30 " " " ,. 
0/45 " " " " 
0/60 " it " " ons ,, .. ,, ., 
0/90 " " ,, " 

35000 
Neosalutan tek ampul amballJı 

Seri halinde 

13 
14.50 

. 17.50 
20.50 
22 
23.50 

Neosalutan tek ampul perakende 
0/15 lik 

0/30 " 
0145 " 
0/60 " 
0115 " 
0/90 " 

90000 
Neo i. C. i. tek ampul ambalijı 

Seri halinde 

33 
37.50 
45 
52.50 
56.2S 
60 

Neo 1. C. 1. tek ampul perakende 
0/15 lik 

0/30 " 
0/45 " 
0/60 " 
on5 it , 

0/90 ,.i, 

lodure de potasslum Türk Ko. 193Q 
440 Bir kiloluk ıltelerde ( 5 kilo •e daha fazlaıı için ) 
480 ,, ,, ,, ( 5 kiloya kadar ) 
460 250 gramlık ,, ( 5 kilo •• daha fazlaıı için) 
500 ,, ., ,, ( 5 kiloya kadar) 
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i LAN 
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n r . 

n: 
ı - 7 /8/1935 tarlldl we 2787 sa,.ıa llaallllla monopol• camıretlmlze werWp icra VekWırl Beretlllcı 

taldlk edilen uaçıarm listesi qalıdadır. 

ı - Moaopola tAbl 11tma ve llrenıı ·llAçlarmın ı IJl'lll 1935 tarlblnden itibaren toptan ve perakende 
ıabflarıaa bql••miıtır. 

lstanbul'da Yeni Postane civarında eski Zabtiye caddesinde Aksarayhlar hanında 22 numarada 
Kızllay Cemiyeti satıt doposu direktörlüğüne müracaat edilmelidir. 

3 - Hariçten 11pdacak llparıııer, baalla waııtaıııe veya poıtaaıa blıartıttedlye aıaıue derhal glnderlllr. 
4 - Depomuzdan büyük ambalajlar lç~nde satın ahnarak dıtarda ambalajları perakendeye 

çevrilen lllçların ne evsafından ve ne de ambalajlarından Kızılay Cemiyetinin mesuliyet 
kabul etmiyeceği alakadarlarca bilinmek üzere ilin olunur. 

) f 

Acethylarıan 
Atebrin 

" Biımarıol 
Biımogenol 

" Blımuthoae 
Bfımuthoiodol 
Biımuth 

" 
" Blvatol 

" Caıbiı • 

" Hectfne 

" lodure depotaılum 

(Ampoule) 
( comprime• ) 
( Ampoule) 

" " ( Llqulde) 

( lnjectable) 
( oxyde de) 
( ,, ,, hydrate ) 
( lodure de) 
(Ampo.ule) 
( Solution huileuse ) 
{Ampoule) 
(Sqlutlon) 
(Ampoule A) 
( " 8) 

lodoblımu\Jıate de qulnine 
lodobiamuth 
Kınakıaa kabuiu (yalnız) 
Mercure benzoate de 

" bi - iodure de 
" cyan~re de 
,, lactate de 
,, protoiodure de 
" Salicylarseniate de ( Eneıol) 
, , aalicylate de 

· Meıurol ( Ampoule ) 
,, ( llquide ) 

Muthanol 
MJoıalvaraan 
Neoıalvarıan 
Novarıenobenzol 
Neo 1. C. 1 

I 

Neoaalutan 
Neo9leıal ( Ampoule) 
Olbia 
Plaımochine ,, 

,, ,, Comprlmeı 
,, ,, " aimple 
,, ,, ,, compoıe 

,, ,, drage compoıe 
Quinoplaımine Ampoule 

,, ,, Comprimea 
,, ,, D~g 

,, ,, Qulnio. ~tovarıol 
Quinine base 

,, Bi • Bromhydrate de 
,. Bromhydrate de basique 

" 
" 
" 
" 
" 

,, ,, ,, neutre 
81. Sulfate de 
Bi - Chlorhydrate de 
Chlorhydroaulfate de 
Chlorhydrate baıique 

.. ,, ,, neutre 
,, Valerianate d,.. 
.. T annate de 
" Sulf ate de 
,, Carbonate de ( Ariıtochlne) 
,. ethylcarbonate de ( Euquinine) 
., Poudre, comprime, Tablette, Drage 

Silberıalvarıan 
Sal varsan .. 
Soluıalvarıan 
Stovarsol comprimea 

,, ıodique 
Spirocide comprimea 
Treparaol " 
Uclarıyl 

Kinin, Bizmut, ve civayı veya milhlerini havi olup sıtma ve 
fircngide kullanılan mustahzarların memlekette yapılması 
veya yaptırılması. 

-


