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Musolini Şimdilik Harp Açmıyacak ! 
-~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

,Fakat, Hazırlıklar Durmadı 

Cahil Eller Ormanları Nasıl 
Ateşe Veriyor? 

~üjonlarıKülEdenler 
Yakalandılar 

~ Ankara, 8 (Huıuıl) - Orman· bir adam öldürmekle bir HYl-
ların kıymetini bilmemek tabi· 
t.tin kı1metlnl inkir etmektir. Ta• 
biatin kıymetinf lae ıuurauz or
man mahlukları bile biliyorlar. 
Fakat insanlar araaında yaıa· 

yorlar. 
Geç .. lerde yanaa bly&k _.. 

manlardaa biri hakkında tahlrJ. 
kat yapılıyordu. 

( Denmı 9 uoo yüzcle ) 
ranlar içinde, dört ayakla orman -r~----_-_-:,.·~---· ·------.;..--.:: .. _-_______ -----__ 
eaklnlerlnden bile ıuurauz mah· 4\ 
IOkların me•cudlyeti yüzündendir f zmİr 
ki, zaman zaman, yurdun orman 
adını taııyan cennetler), bir lzma• lstanbul 
rlt ateıile çöle çcvrlUyor. 

Hele yazın gazetelerde orman 
yangınlarana dair haberler ııklaıır 
ye zaman gelir ld biz, ayın bir 
kaç gilnUnde, ~ ateıe Yerlim it cen• 
netlerle beraber, ruhlanmızdald 

Bugün Öğleden Sonra 
Türkiye Şampiyonlulu 

için Karşılaıacak 
reıil Umitlerin kuruduğunu du- [ DGakl Han Kurumu maıluına 
yarız. ait tafıllit 11 iacl aa1fadadır.] 
' Avrupalılar, bir ataç keameyl, L 

150 Bin Lira Yerine Tam
takır Bir Kasa ! 

Şoförler Cemiyeti Niçin 
Parasız Kaldı ? · 

Şoförler Cemlyetlain idare 
heyeti iıtifa etti. Yakında yeni 
.ıldare heyeti intihaba yapılacaktır. 
Yeni intihap etrafında ıimdiden 
propagandalara baılamlmıthr. 
Grup grup ayrılan ıof6rler ayrı 
ayrı intihap liıtelerl hazırlıyorlar. 

Bu arada şoförler araıında 
bazı iddialı ıözleır de dolafıyor. 
Çok önemli bir paraya teailiik 
•den bu iddia hakkında deni
liyor ki: 

•· - idare heyeti çekilmekle 
isabetli bir harekette bulunmuıtur. 
Çonkn ıoförlerin beklediğJ biz· 
illetlerden hiç biri yapılamamııtır. 
Biz:m Cemiyetin dört bine yakın 
Oyesi, 2 bin lira kadarda aylak 
•aridatı vardır. 11 yıllık cemiyettir. 
Hesaplara göre hugUn elinde en 
•z 150 bin liraeı olmak lazımdır. 
Halbuki on parası yoktur. Heaap 1 

IDeydandadır. Her azanın a7lık 
( De~ama 9 uacu rlıcle ) 

Şe/örler ce•lgetl•I• lut1111d• hl•· 
__ ,.,. latllı11p ..,.,,,,. .... ,,. 

1 

En Yeni Haberlerin ifadesi Şöyledir : 

Cenevredeki Komite Barış 
. Yolları Arıyor 

ltalya ile Habeşist;-ndan, Bir Neticeye 
Varılıncaya Kadar Sabırlı 

Davranmaları istenildi 
lh~~,Habe~da~I~~~~~~~~~~~~ 
daki Konsoloslarını Son Posta 

Geri Çekiyor 
[En eon haberlerle blrllkte 

bUtUn tafalllt altıncı 

•artadad1r J 

Uluaıu lc•t•aullalcf HaHı flel ... al 
Telli• H • ..,.,._, 

Bir Trö•t 
Saltanatı 

Yıkıldı I 
b..İr, 8 (ÔS•l) - Orta A.,. 

rapa •• Cea•bl Almaa1a1a 
.. Tiryeate,, traaait Jollle rarı• 

anrdanberl Uaras ·~• •a.a
lerlmlsia DaYIUD lcretleriacle biri .. 
tllr bareket edu ec:aebl lrumpu
ralar tl'Whl• aaltaaataaa aoa 
Yerllmlftir. Buadu aoara bltb 
Urllnlerlmb .. Khl•ce,, tranllt 
yolile llaraç edilecektir. Bu buıur 
ta Tlrk Ye Ro•ea deleıeleri ... 
den mlreklrep bir koalayon lac .. 
le.meler 7apuak bir muka•eleoa
me lmu etmlflerdlr. 
. Klıtuce yolu, Tir7Mte 1olu
aa aauraa ılrat balamı.._ ,.. 
rıdaa fula la•clar. Tlrı•t• 
yollJe lataal>uldu Berllae (oabir) 
pcle HYldyat yapddaia laalcle 
Kaateace yoUle yapalacü HYJd. 

rab Romealer (bet Jlade> taaJa. 
hllt etaltlercllr. Kaateacede, Tlr
yeatede oldup ılbl •JnCa bir 
muta•auat uldlye flrbtiae lllum 
kalm•-.W· 

Okurucularan•, mevalmln 
en canla r•zll•ranı, en ıu. 
zel tefrlkalaranı dolgun bir 
'•eri hallnde takdim ediyor. 

1 - Gece Yaşayan lstanbul 
lstanbuJ güaln 14 ...... de a)'aktadır. J'akat bis uıam ..... b•w 
herkeı eYİH oekilir, uylraya dalar HD&nz. Halbn]d latanbwda binlerce 
kiti nrdır ld bunlar •ktamdawı aabaha kadar çalııır, didinir, utr .. ır. 
Oıılarıa geoe hayatı, biıim rüadüz hayatımızdan ~ok baıkadır. 

2 - Can Çekişen ''Boğaziçi,, 
EonebiJerin •'Boıfor,. dedikleri uBoğaıl~i,, bugün oan 9ekiıiyor, ölmek 
Uzeredir. Artık cülel Botaıiçine bir mesar taşı Jlzımdır. Bu ölttm haı
taaının ıoa hıçkırıklanoı aiı, uoaoçekiıeıı Boğazi9l,, reportajında ıöz 
yqları döke döke dlıılf 1ecekalniz. 

3 - Türkler Kainata Meydan 
Okuyor! 

Tlrk top~alan Bö,ek Harpte ~anakkale,, boğaııoı seçmek lati71n 
dilfman doaanmuıaı ldl91lcük ••rmilerle naeıl batırdı f Bu öyle bir 
hengame ki, öyle bir kahramanlık dMtamdır kl b11nu aooak kahraman 
Törk ubrl bqarablllr. B• yeni te&ilwıuz, ıizi, bütiia ralaımusla, iti· 
tün ulual nrbğııııala ıuaoaktır. 

4 - Müsabakalı Hikayeler 
,.Son Poata,, okayucuJanaa her «ÖD 0mUıabakalı hUcl,.&er" okuta
caktır. Siz bu hikayelerde m .. •imin ea glzel yazılarını okuduktan 
l»atka. ıatarlar aruında bir polt. he.ftyeai gibı dolatacak, katiUer, cani· 
ler, hıraıılu yakah:racakııoıL Bu möorimlerl bulduğuous takdirde de 
"So11 Poata,; dan dolıun bir para mtlkifatı alaoakııoıı. 

5 - Habeşistan Ve Habeşliler 
Babeıiataa blabiı ..,... ile dolu bir Afrika Hiodhtaoıdır. 14,akat bu 
koca tllkeyi INagüae k.dai battan baıa dolaıı.o ancak bir &ek Avrupalı 
•arclıı ki oawa da hlbrllını biı ele geçirdik n yakıoda bu he1eoanlı 
hatıraları • de ı....tı. okuyacak&ıoız. 

6 - Sokak Çocukları 
Bir mubarririmis İatanbuldaki ıokak çoc!uklaril• konuttu, onlann acıklı 
maoeralarmı dinledi •e yazdı. Bu yaıılard& siz, ıokak çocuğunun bir 
dln:ra bclar seoıha maoeralu tatıdıklarıoı ötrenecek Ye içiwı titreye 
titreye oku:raoabınız, 

"Son Posta,, Bu Yazı Ve Tefrika 
Serisini Size Pek Y~kında Hep 

Birden Sunacaktır. 
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(Halkın Sesı) ı'~-----~------------~, 
Propagandaya 

ihtiyacımız J b ld B Q 
Geçealerdede~~: .. !~ı:sthl stan u a ir rman Yangını Daha 

( Oftnün Tarihi] 

Bir iki 
Satırla 

:~::~k~~:~!-~:}:~::~~ Beykoz Cıvarında 300 Dönüm-
AJmnD Yalaudlal taraftndan ya-

Yine flklyet 
Kadılt8y halkından bir luıaa 

belediyere mDraeaatla Kadıka7 •ll 
tlrketloden flklyet etıaltlerdu. B• 
fiklyete göre ata muntazaman akmaıt 
maktadır. Su Hatlerlndta bir kın;t 
au akmadıtı zamanlarda da itlf4 
mektedir. 

•ılan Ye Amerikaaıa ea çok ı ·· k A V K ·· ı Old utıı!ı ıazetelerinde reklamı u gaç u u 
yapılaa bu ııaçma eser, baıtan 
bata alerhJmlzde lftiraluJa dola 

~':";.•nu•betle 11.,ıçte yurda- Bu Yangını, Yılan 
muz l~a makabil propapnda y k J k ı t 
1apılma11 fikirleri öne aOrGlGyor. a a ama S eyen 
Bu huıu.ta .ontuta•az 1ıı.... s· G ç d 
}erden fU mltaleaları topladık: ır enç ıkar 1 

Su ldareal •e111urlarından Boykozda lld iUndenberi yine 
Necdet Aro .. rı 

- Sık aık dardut•muz habtrl•r bir orman yaaıyor. EYYelki gtln 
•öneriyor ki AYrupada bize karıı Beykozut1 1alanındeki Arpacı 
haHt Ye kin bealiyen kimHler 1ok çiftliğinin arkaıındakl ormanlar-
detildlr. Yakın tarlhlmiıi bilenler için dan bir kıamı ateı almıt ve yan-
l>unların klmlH olabilec:eklerial kolay• mıya bqlamııtır. DeYamh kurak· 
ca tahmin etmek mUmkOndOr. Birçok bk dolayıslle ormanlarm altların• 
eahlllerln, Tlrk dGımanlarınm propa
sndalar.na laaa4ıkları n aldandık- dakl yapraklar kuruduAu için 
lara da muhakkaktll'. ateı pek çabuk llerlemİf •e dBn 

gece yangının aleYlerl Beykozdan 
Eter bu huıuıta hiç bir tedbir b 

almanak, aleyhimizde kanaat belle• ile görllnmUıtOr. Yangın meıhur 
realer haylı çoğalabllu. Bu iti bula T okatkötktı ormanlarına doğra 
laarlçtel\i itibarımızı kmlmaktaa ko- yilrUme lıtidadı göatermittlr. Bu 
rumaldıtımıı lAzımd.,.. Bu da ancak. ormanda pek kıymetli çamlar 
muaızam bir propaganda teokt.llb vardır. Beykoz jandarma kuma11• 
kurabilmekle mGmkQn olabilir! danı Tevfik Demir derhal hAdl-

Jf. eeye el koymoı •e jandarma 
ı, bankası memurlarından müfrezeleri göndermek suretlle 

Ulwl Zlraı yangına biraz karletmlt Ye ilerle-
- AYrupada ale1hlmlzd• propa- meslnln 6n0ne geçmiıtır. Yangını 

randa yapanlann bulunduğu muhak- çıkaranlar hakkında tahkikat ya• 
kaktır. Propaır•ndanın mUıbel Ye 

aenfi tHlrl de laklr edllemH n pılmaktadır. Yanan orman 300 
bence, dltnıaalarıa faaliyette olduk· dönüm kadardır ve yangın alb 
la"aı göre pn, bile bile tedbir alma- aaatten fazla ıllrmDıtnr. 
aalr, lGıumlu bu ilati1ab lhmal et•ek Bu orman yangını, tlmdiye 
aayılır. Ben Avrupada kadınlar Ye kadar Beykoz havaliılndekl yana 
erkekler tanımııımdır ki, kendi dille- ıınların ea mlltbifldir. Yansın 
ılni rahat rahat koauttapmun k•• 
dlleri ııibl giyindltlmlal n kendileri tBJle ,ıkmııttn 
1ıbJ 1atadıfı1111zı glSrlnc• Jaayrete Yanan ormana bltltik bakkal 
dütmOtler, n Tlrk oldufumuza Abmedin boıtanında yaoaımalık 
IDaamak lıtemeaiflerdir. ÇQaka OD• yapan Taludn admda n 16 ya• 
lar TOrkleri h&ll, plnrh taunu ımda bir genç, oturduğu kultıbe• 
etmektedirler. 

ye giren bUyllk bir yılanı ele 
BDtOn bu ukat kanaatleri 1ıkacak 

•ropa1randa1ı 7ıpacak olan tetkilitın ieçlrmek için atq Jakmıı, fakat 
~arcıyac:atı parayı, tamamile malaallf· aleYler kullbeye alrayet ederek 
•• •a1ruf aar•ak l&ıımdır. kuJUbe tutuşm8f, oradan da or· 

* mana geçmlıtlr. Çocuk 1akalan• 

Galateaaraylt futbolcu Bir
hanı 

- Ben, TGrkOn Anupalılar india· 
••kl ltlbarınıa iç bet mlfteri palav• 
r11lle Hraı)•ıJacatıaa kanii-. 8. 
itibarla, "'it ürOr, ken·an geçer,, de
mek, Ye propaıanda utrunda israf 
olunacak paraları, daha hayati ibtl
J•çlu aarfet••k mlaaaiptir kaaaa
tl•dt7lm. 

Tıp FakUllesinde Doktora 
imtihanları 

Tıp Fakttlteainde doktora 
lmtlbanlarnıa 16 Eylülde batla
nacaktır. imtihan talimatname• 
ainde yapılan bir dığiılklij'e 

göre ilk doktora tlçüncll ıömea• 
terha sonunda yapalacak ve bwa
da kaz namıyan:ana kaycb .W. 
necekt • 

mııtır. 

Yeni Bir Hiyle 
Kaıaplar Sık1 Bir T eftiı 

Albna Ahndılar 
Soa zamanlarda muhtelif 1emt· 

lerde bazı kaaaplana laalka ko· 
yun eti diye dana Ye keçi eti 
Htbkları hakkında belediye ıu
belerine birçok mOracaatlar ya• 
pılmı:;tır. Bilhassa Befiktaı CIY&• 

rındaki bazı kasaplann k~I we 
dana etlerini uf ak ufak kesmek 
suretfle damgalannı kaybettikten 
aonra halka koyun eti diye ıatı• 
yorlarmıı. Bunun llzerlne be!edlye 
z.abıtaaı memurları kuaplan ıılu 

bir teftlı altına almıılardır. 

20 llktetrin 
Pazar Genel 
Nüfus Sayımı 

Bugllnkl aOfuaumuzun 1ayı• nı, 
YUafların& bilmek 0.YJet Ye U:oıa 

Bir Kız 
Boğuldu 

Dem uat oa alta buçukta 
Kanhca• da Uk okul hademal Ha,
du, kıza 14 yqında Dllrtat ile 
mektep 6ntlnde denize girmltler, 

.Jarınki lhtiyaçlaramma aeler olaca- fakat az zaman sonra loa anafora 
fıaı tanıtacak, onlan karıılamanın kapılarak boiulmuıtur. Babam 
ça.relerial lSğretecektir. Haydar'da 0 akıntıya kapılarak 

L._ __________ _J boğulma tehJikeal geçirmlpe de 

Hayva.m Oldurdu 
Vatman Alinin idaresindeki 

30 aayalı tramvay Suadiye'de 
Ahmedlo yumurta ve tavuk yDkln 
beyairine çarparak hayvanı öldUr
mUştUr. 

bakkal HftanO yet.terek kendillnl 
61ümden luırtarmııbr. 

Duvardan Duştu Amma •• 
Kuruçqmell (70) yu11nda Ayı• 

bahçede incir toplarken altı 
metro duvardan caddeye dtlfmOf, 
fakat bir şey olmam11tır. 

Bir Günde Dört Tevkif 

Polise Silih Atanlar Da 
Adliyeye Verildiler 

EyyeJJd gtln akıa;-.b;r B~-.. -fii;Hib;;him adına bir laamal 
flktqta deniz kenarında aeun don Sultanahmet ıulh mahkeme-
All adlı bfriıi. Şllkrll isminde bir alnde teYkif edilmlf tir. 
çocukla ahbap olmuı ve kendlıi· Jıf. Geçenlerde Beyautta bir 
ni elli kuruı gftndelikle bir lıe hAdiae olmuıtu. Gece tof6r Ce-
yulqtlrec:ethli ı6Jll> erek oda.. milin idare ettiği bir otomobilden 
aa ptirmlftlr. Bunun fena bir .. dur,, emri •eren zabıta .... 
Diyetle yapalchjını aaen komıu- murlan lzerlne ateı edllmlıtı. 
ları Aliyi cftrmOmeıbut halinde Polia bu hAdlaeye alt tahktkatım 
yakalatmıtlarcbr. bitirmlı ve dün ba ıof3rle mua-

Bqlktq ıulh ceza hlldml Tini Mahmedi •• yoleo Ômerl 
aaçla Aliyi teft:lf etmifllr. mttddeiumumlllte nrmlftir. Şo-

... Hamalhll yaparken yanm för ile muaYln tevkif edilmlı, 
pYal mal ~aJc:hta iddia edilen yolcu Ömer ıerbeat bırakalmııtır. 

Balkan Şenliklerine 
Hazırlık 

Ôdemiıten Bir Zeybek 
Heyeti Getiriliyor 

Featlval komltelİ çabfmaJanna 
deYam etmeJdedir. Buıb de 
tekrar Adaya gidilecek, yapn• 
makta olan teliaat razden ,. 
rU.Cektir. 

Beylerbeyi aarayıada 100 metre 
uzunluğunda Ye 50 metre eninde 
bir havuz nrdtr. Bu havuzun 
tam ortaıına bir danı yerf yapı• 
lacak, ba•udild su da eizlf 
ıııklarla renklendlrilecekt=r. 

Romea heretl uh tini ,.ıe
cektir. Ôdemlıt• de bir zeybek 
heyeti ptirilmelıtedlr. Aynca 
Botaılçl UMSI talebemclen 10 
ka, 10 erkek talebe huıtm 

Vapur Güvertesi 
Mi, Kahve Mi? 

lıkambll Ve Domino Oy
nayanlar Tümen Tümen 

KahYebaaelerdH k&iat Ye 
tayla o,_lanaJn lraldınlma• lçla 
tauwwwlardaa baı...cuürk .. ti•cll 
Boğaziçi Yapurlanam gDYertelerl 
birer kahfthaaı batini ahmt ba
lunuyor. lakambll, doalno herpy 
oynanıyor. Birçok aeyyülan11 Ye 
yabancıların bulandufu Yapur
larda bllyllk klmeler hailacLı ve 
glrilttller lıflncle oylllllar oyaa .. 
maktadır. Şirketi Ha1riye idare.& 
de bunun önllne ~ye karu 
vermlıtir. 

P• .. r Ola Ha .. • 8. Diyor Ki • 

• • • Mıaır Elçlal 
... •ır elıi8i AWllmellk Ham., 

bey bin alarak memleketlne ıltmitU. 
* ... • 

T•banc• P9tl•bnıt 1 
Unkapaaıada arabacı Ha•f 

K9Heteciler JHflD yerinde ube...-, 
yere hanra iki el tabaaoa atbtıaclq 
pkalanmlfbr. 

.. ıt • 
Fena Halde Ç•rpm19 
Şofar Bayramıa 218 Hyıh otomQ!ıl 

bUI Z•yreldi luıte feaa laalde çarJNl1e 
rak yaralamııtır. ... ... . .. 

Tekltler MUdUrU 
Teldtler ( lahiearlar) umum mldlt 

rl Mitat dla aabalaJd treale Kon1a1' 
laueket etmif tJr. . .. . 

Uraf • Evkaf 
Uray - Evkaf ibtll&flarını balled5 

cek olan hekem heyetine Hriltce 
ıon itler bir lkl gGne kad~ r lkm 
edllmit olacılrtır. Bundan ıonra De 

Belediye, ae de Evkaf hekem her-. 
tine Jelli bir lt vermiyecektir. 

• .. -tr 
Mulla Yollar1 

Mut~a. 1 - it yollarında çalıt•a.t 
lar devam ediyor. Mlla. balgealact• 
paruız amele bu yolun en ıarp blf. 
rtrlnln bota rokutunda çalıımaktadaf 

ıt • ... 
TUrk Kendiri 

Ka1tamonf, 7 - Ktadlr Uzmaaı 
Profuör Tobler, Taık3prl Ye yar_,. 
.ıadeki keadlr )'erlerinde lac•l••• 
lerfne denm etmlt Ye birçok teka .. 
noktalannda ilimiz lehine buıuaı,. .. 
lu ıörmlftlr. ... .. . 

Aakerl Llaelerde 
Allkerl u .. ıerde deralw 16 E:r1'4 

Paaartul ıann bıı1Il1acaktır. 

* • Jf- j 

KUltUr Bakanı Gellyor 
KlltGr Bakanı Saffet Arı kan ~ 

haftaya kadar ıehrlmize ıelecektlr. 
lnklllp lmt1hanlar1 . . "' 

Yarıa, Oalnnltede, fnkıllp tar) .. 
deralerlnln ••l•I Ye bltlalıme I•~ 
baaları yapılacaktır. 

.. -tr .. 
74 Kaçakçı Tutuldu 

Ank•H, 7 - Geıea lkl !.afta lçlat 
......... 11 ••laafaaa &-atili biri aıc 
retmlt d&t ka~ksı ye bir Jıtın kM 
çak eı1a yakalaa1ttır. ... . . 

Flatlar YUkeeldl 
Aalrara, 8 - lnbiurlar ldarHlnlj 

lsmir pl1aaaunda lzllm •bu alDUJt 
batlamHı pl1uada çok iyi tel# 
rapmıt YO fiatlar derhal ,tllrSttf•lftl6 ... ... .. 

Vakıf Paralar MUdUrU 
EYlraf ldare•i•:n, lıtaabul vakıf 

parala.r dlrekt6rlllt0ne atanan Kım.l 
ıehrimlze gelmiı ve yeni vaztfeelne 
baılamıtllJ'. 

- Haaan BeJc'tl•. belediye buglD- ı ... Şimdi eald aahalleı.rde dolqaa ı 
lercle laaıli faaliyet ıhteriyor 1 memurlar; 

... Halka kafeal~ri kaldll'tıyorlar. 

1 
Hasan B. - Deaeoe. artık kaf ... 

ılrmektea kurtuluyonız l 



8 EyUıt SON POSTA 

Hergün " Reaimli Makale a E8aret Halkası 

Milletler 
Cemiyeti 
Ölüyor Mu? 

BlitUn dUnyanm 
Devrede. 

_, 

. -
g5ztt Ce• 

Milletler Cemiyeti ltalya ile 
Hab şlstan araıında harp olma· 
ıının önllne geçebilecek ml? 

Bu husuıta Mill tler cemiye· 
tinin ıııBbukası hiç de Umit verici 
değildir. 

Milletler cemiyeti uzak Şarkta 
Japonyanın Çini istili etmeaiae 
mani olamamıştır. 

Milletler Cemiyeti cenubi Ame• 
rlkada Bolfyya ile Paraauvay 
arasında harp patlamaıanın önUnl 
alamamııtır. 

Şimdi ltalyan1n Habeıi.tanı 
lstilA etmesine mini olabilecek 
midir? .,.. 

Zaten Milletler Cemiyeti Mil· 
letler Cemiyeti olmaktan da 
çıkrnııtır. 

Japonya, Almanya Ye blrçol& 
koçuk de•letler Milletler Cemi• 
r•tinden ayrıldılar. Amerika biç 
bir zaman bu cemiyete girmedi. 
ltalya da kendi aleyhinde karar 
•erildiği takdirde Co lyotten 
cıkmıya mecburdur. 

O halde bu Cemiyet milletlerin 
değil, yalnız Franıa ile lngllter .. 
nin Cemiy tidir. Fransa, Alman• 
raya kar ı blr hareket yapmak 
istediği zaman Milletler C mlyetlnl 
ortaya sUrer, oradan bir karar 
erilmesini liter. 

lnglltere dUnya ılyaaetlne alt 
bir davasanı kabul ettirmek late
diğl ••ya bir ıeyin yapılmaaına 
ınani olmak dilediği ıamaD, bu 
b ynelmllel mUesaoaenln deliletine 
başvurur. 

(it bu defa da Mlllatler Ce
ıniyetlnin ltalya, Habeı anla maı• 
lığına karııması da böyle olmuv· 
tur. Bu nnlaımaılığı Milletler 
Cemiyetine göttıren lngllteredlr. 
or don karar bekleyen yine in• 
ıllt redir. 

Habeıiıtan Milletler Cemly ... 
tinin lzatından biridir. Öyle ol• 
duğu baldo ltalyanın burasını di· 
1 r devlet!erle payla1ma1ına aöı 
}'Ummaya hazırdır. Böyle bir Yar
lık harbin ön.üne geçeblllr mi? 

~ 
Milletler cemiyetinin hikmeti 

tUcudu, n mühim Yazlfoel mil• 
letler arasında harp çıkmaaına 
lbani olmaktır. 

Halbuki bu gllokO ıekll ile 
bu cemiyet bllAkia harbi teıYlk 
te tahrik eden bir mUesaeae ha• 
llne gelmiıtlr. 

ÇUnkll Milletler Camlyetf mu• 
kovelesl, artık o cemiyete menıup 
lbilletlerden hiçbirini bağlayama• 

• )'an lüzumıuz bir vesika olmuıtur. 

Eılclden ln1aalar ludıalan kBle gibi alır, cariye gibi 
kullaDarlardı. O .-akit cıarlyelerlal batkalarının carl-

yelerhadea ayardetmek n kadını• urbeıt olmadıtını 
röıtermek tein koluaa blreaaret halfııuı uarlardı. 
Zamaala oarlyeler kara oldu. 

gectı. Bir mOddet allede erkeğin 111utfok ultanatı hOkUm 
ıllrdl. Fakat aile münasebeti batlayınca Haret halkuı 
da yDzUje çnrlldl. 

Efendi ye köle mOnaHbetl kara koca mGna1ebetlne 

Buıl1o ytbGk bir Haret halkaaı detti, ltlr doıtlulıı: 

batıdır. Ve bu lfaret iki tarafın bİJ'birlne ılblG n batlı 

bulundutunu göatermtyo yar ıı r. 

I 'i B DA 

DUn geceki Kermeate kızlar1mız seybek oynarken 

Ker~esi Çok ızılayın 
Eğle celi Oldu 

Ofta akıam, Kızılay menfaatine 
Teksim bahçesinde tertip olunan 
Kermes çok eğlenceli geçmlıtir. 

Don aaat 16 dan bu sabaha 
kadar ıUren• bu bahçe eğlene .. 
sinde mUteaddit eğlenceler yapıl· 
mııtar. Bllhasaa genç kızlardan 
mllrekkep bale heyeti herkesi 
ıtddetle alAkadar etmfı, göıter
diklerl ytıkaek danı meharetl çok 
alkıılanmııtır. 

Bundan miada, birçok mUıa• 
bakalar, oyunlar Ye numaralarla 
aabaha kadar eğlenllmiıtlr. 

Bunlardan baıka, bahçenin 
her kötHindo ayrı ayrı tertip 
edilen muhtelif ej'lenceler de çok 

takdir edllmlı, hele ıenç kızları· 
mızın zeybek oyunları uzun al· 
kıılarla karıılanmııtır. Kızılayın 
Kermesini Istanbulun belHhatlı 
birçok aileleri ıereflendirmiılerdir. 

........ -.................................................. . 
Denizde iki Çar

pııma Oldu 
Don gece, Marmara denizinde, 

denir: yolları idaresinin Menin 
vapuru ile, SUrmene isminde ve 
90 ton teker yllklD 120 tonluk 
bir motör çarpıımıılar ve motör 
batmıf, içindekilerden Ahmet 
ismindeki tayfa da boğulmuıtur. 

Mersin vapuru lstanbula gel• 
dikten sonra hAdisenin tahkika• 
tına polia Beoincl ıu be mlldürlllğtı 
el koymuıtur. 

Hundan baıka, iki aUn • evYel 
Çanakkal de Hellas burnunda, 
ıise tutulan, Loyit Tiryeatlnonun 
Karnera a•mi6l Midilli motörtıne 
çarpmıt ve motörü batırmıı, için· 
dekllerden de Kadri isminde biri 
boğulmuıtur. 

ı
r-

Türk - Yugoslav 
Dostluğu 
Atatürkün Tebrik Telgra
fına Prens Polun Cevabı 

Ankara, 7 ( A. A. ) - Yugoo
lnya Krala i kinci Piyere doğum 
11ldöoQmG mtlnaHbetile Rel•lcum
hur Atatürk tnrafından çekilen 
telgraf ile buna Rejan Preaı Paul 
tarafından Yerilen cevap aıatı· 
dadır; 

Dotumlarının yıldönllmO mUna
ıebetile majeatelerJne eD hararetli 
tebriklerimi bildirir, l'•rek ıahıt 
•aadetlerl •• ır.,•lc ull Ye doat 
Yuıroı)ay uluıunun refahı llalıkın

dakl Hmimi temennllerl•in kabu
lOnO rica ederim. 

Kamil AtatUrk 
Krala dotumunuD yıld6ıtllmG 

mllnaHbetile yolladıtınuı tebrlk
lerinlıe 1amlml ıurette teıekkGr 
eder •• eks•lan11nızın ıahat 1&a• 
detlerl ile Tllrkiyenha refahı halckın
dakl en iyi temennllHiml ıunarı•. 

"'------------------------
Şüpheli Bir Olum 

Çatalcalı Idrfı adında (23) 
yaomda bir genç bir pJAjda 
denize atlarken heaapaızlak yap
mıı ve denize ıırt Ustu dDımUı· 
tUr. ldrisin belkemi§'I kırıldıtı 
için baıtaneye kaldırılmıı, fakat 
ölmüıtür. Ceaedi muayene eden 
Adliye doktoru, ölümD tUpbell 
bulduğu için Morga kaldırtmııtır. 

Yol Parası için 
Yol parasının tamamen tahıl· 

llnl temin lçla Belediye ıubelere 
bir tamim göndermlf, borcunu 
6demiyenler için kesilen tevkif 
mllzekkerelerinde adrealerlo tasrih 
edilmeılni, bunu yapmıyan memur
ların coıalandmlacağını blJdlr
mlttlr. 

5ı .· , 3 

Sözün Kısaşı 

Eşek Ayaklı 

Çocuk 

ı-------- Ek ·Ta _ _., 

ÜıkUdarda, bir kadm, üç ayak· 
Jı bir çocuk doğurmuf. Bu Uç 
ayaktan bir taneıl de e ek ayağı 
imif. 

Bunu ba:ıı gazeteler bir hilkat 
garibesi ıayıyor ve ıaııyorlar. 
Bence, bunda ıaıılacak hiç bir 
cihet yoktur. Dünya tekAmülo 
doğru gidiyor. Bir gUn gelecek ki, 
insanlarla hay•anlar baıı r, neşlr 
olacaklar. Köpeklerin dile gelml· 
ye batl edıklarını Y• hatti geçen• 
h"do, Almanyada bir köpeğin, 

ayan beyan: .. Hitln benim efen· 
dimdlrl,, Dediğini Berlln matbuata 
h aber vermiıti. At canbazhane· 
!erinde ve varyete ıahnelerinde 
1ayı sayan, çatalla yemek 
yiyen, dana eden, beline peşta• 
mal baglayıp aofrada hizmet eden 
çalgı çalan •• daha bunun gibi 
nlce hUnorler, marifetler g&ıteren 
hayvanlar gfirlllOyor. Bu lnklıaf 
Ye bu tekamül fllpheılıdlr kl muh· 
telif suretlerle her an tezahür 
edeceli. Buglln, nAtak •• gayrınA• 
tık hayvanların araaında bir lmtl• 
sele baılangıç aayalabll cek olan 
ÜskUdordakl doğum hldlseal bu 
itibarla hiç de garip iÖrlllmemeli• 
dir. Eşek kafalılarla çok def 
m cbfir o böyle ıacayak olan 
insan kafalılara ıaımıyoruz da, 
eşek ayağı ile bir araya g len 
insan ayağını neden aykın g~ 
rUyoruz 1 

Bu gibi hAdiseler hayretle d 
ğfl, ibr tle karıılanmalıdır 1 

ıektepsiz Kalan 
Talebe 

Bu yıl liae ve orta okullara 
başvuranların ( 1500 ) D buglln 
mektepsiz vaziyettedir. Hor orta 
okul ve Us nln tnlebe sayısıı, 
diğer yıllardakine a6re, çok faz• 
ladır. Orta okulların birinci smı
fında 7644, ikincide 4472 •• 
UçüncUde iae 2388 talebe vardır. 
Liselerde ııratile her ı.unıftakl 
talebe miktarı 1664, 12~4 ve 
890 dır. Bu hHapla ı hrlmlzde 
18.312, liH •• orta okul talebesi 
me•cuttur. 

Bundan maada da, henlla 
raıılamıyan birçok talebe yeniden 
kayıt açılmaaını beklemektedir • 
Dnn Knltllr Bakanlığa, KUltUr 
DlrektörlUğllne bir telyazı11 çe
kerek, şehirde orta okul haline 
getirilebilecek llkmektep bulunup 
bulunmadığını ıormuıtur. KnltUr 
DlrektftrlUğD lıe buna lmkAo 
görmemektedir. Ne afbl tedbirler 
alınacağı benllı belli değildir. 

llkmekteplerde Talebe Kaydı 
Sah GUnU Bitiyor 

ÔnümDzdekl Sah gllnll, ilk 
Okulların talebe kaydı bitmek• 
tedlr. Şimdiye kadar yazılanlar, 
diğer yıllardan arta kalanlarla, 
928 doğumlulardır. Bu sene, y dl 
yeıma baamıt olan her çocuğun 
mutlaka okumasını temin etmek 
isteyen KUltUr BakanlıA'ı 929 
doğumlulara kadar her çocuğun 
kaydolunmHını •• gelecek yıla, 
bir çocuk dahi bırakılmamaınnı 
bildirmlıti. Bu itibarla, müracaat 

~illetlerden 61çbirl, diplomatik 
lbUnaaebetlerinde, Cemiyeti Ak· 
\'ama karıı olan taablıUtlerinl 
dikkate almaz. Bugün lnalltere 
Milletl r cemiyeti mukavelesine 
•adakatinl ilAn ediyorsa, bu ona 
bağlıhğındanJ değJJ, Milletler Co· 
lbiyetinl kendi ılyaıi lılerlnde 
llet olarak kullanmak içindir. 

Azasının kendbtne kartı olan r 
taahhütl rlnl ifa ettiremeyen, asal 
•azifeslnl yapamayan, milletler 
•tasında harbe mani olamayan, 
'1llletler cemi)'etine ne lüzum 
'ardır? 

iSTER iNAN -iSTER İNANMA! 
edenlerin hepıl yazılmakta ve bu 

., ıuretle, yazılanlar bOyDk bir ye· 
kfın tutmaktadır. 

Hayderpa,a Lisesi 
Geçen yıl, resmi liselerde oku· 

)tn yatılı talebe için kurulan 
l-faydarpaşa lisesine yeniden 150 
htıık ilave clunmuıtur. 

Bir ikl Hne eyye} acılan huıusf bir liıi, bu .. ne 
k&r edemeyince kaptlarını kapatıTerdl. Kapadı amma, 
burada okuya• talebe imtihanlarını Yeremedl diploma 
alacak olanlar diplomalarına ala madı. Hatta, difer 
mekteplere ıltmek lıteyeoler YHika alamadılar. 

• 
Bereket venin maarif bu çocukları ıokaklardan 

topladı, imtihanlarını yapmaya Ye onları mekteplere 
yerleştlrmlye karar yerdi. 

Halbuki mektep, Amme hizmetlerine alt mGeueH
lerdir. Gayeıl de hizmettir. Bu ıtbl miiuuaeler kDl
tilre hizmetten ziyade kir lçia çalııırlaua o mUe11He• 
lerden haJ'lr bekleHbllecetloe, artıkı 

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 

L--------------------------------------------------------------

Salı gUnU alınacak neticeye 
gar llbaylık •e özel idare gere· 
ken bütün tedbirleri alacak ve 
icap ederse yeni mektepler de 
açılacaktır. Bu yıl, birçok yerler• 
de, yarım tedrlı uaulüoOn tatbik 
olunacağı muhakkaktır. Bundan 
batka, çalııan çocuklar için de 
IJOCe derılerl Yerilecıktir. 



4 Sayfa SON POSTA Eyl61 8 
=-===-

~!K[ttEl~R~Eıl. ME1'1LEKET HABERLER 
!iQJlllWL[QIMIZ ~,.. ~----~~~---
Düşeş 
Ustası 
iki Ahbap 

- A, bu iki m bur adamın 
adliyede ne lıleri Yar acaba?. 

- Khndlr bu adamlar? · 
- Ta ımıyor muaun? Tütld• 

yenin ve belki de dllny nın Ud 
meıhur oyuncusu. 

- Futbo1cu mu 1 
- Yok canım!. Bunlar tavla 

ustası, z.ar ıamplyonu. 

Kal batık fnılalatb ve ıöz 

bnıkasına geçti: 
- Ôteklnl bilmem amme, ıu 

kırmızı mintanhsı yok mu, yoman 
blraderJ. Gö.ılcrlnl 1umarok zar• 
ları arkasına fırlatıyor, bir do 
bakıyorsun dllfeıl. 

Bir m raklı atıldı: 
- Öyleyse onunki hiç canım.. 

S n 6teldnin, sakalııı lhtlyann 
marifetlerlnl g6r1en.. h rif Uç 
mctreUk duyar OzorJndcn iki zan 
bahçeye fırlattı, gittik, gHzlerlmtzle 
gördük.. ne dDıtDğO tabit malüm .. 

Bir nçnncn ıöz aldı: 

- Ev l, ben de glSrdUm 
onun bir oyununu.. avucuna btr 

YVUÇ z.ar ldı birader; ta•uklara 
yem acrpcr gibi onları yere da· 
ğıttı, hepsi de ıeı dOımez mL. 
HilA a arım o lıe •• 

- Kumarcı mı bunlar? 
- Yok, yok .. Kat'iyen kumar 

oyoama:dar. Onların seYklori aa• 
dece oyuodur. 

Bu eanada bahsedilen bu lkl 
meşhur oyuncu bağıra baiıra 
mUnakaıaya batlama1lar mı: 

- Ben senden ustayım. 

- Hayır. bea daha ustayım 
1 d n. 

Birinci kafile oıılara yaldqa• 
rak •traflannı 1&rda. 

Oyuncular alika glSrDnce at11· 
mayı daha fazla bUyllttUler. Hır,. 
)arından blrblrlerlnl ezmek b!er 
ıibl teplndller, bağrııttlar. 

Biri atıldı: 

- Bu ı,ı hakem halletafo. 
- Evet, btr ehlivu'kuf kat'ı 

kararı vcrain.. 

Soyirollerden biri de karııb: 
- Hayır. Madam1d uilabkta 

iddianız "Yar, lfte ıiuı kalabalık 
lifr ehllvu1tof. Şimdi gideriz hep 
birlikte blr kır kahnılne; g6ı· 
terinıinlz orada eyunlarınızı.. Blz 
de hu llmUzD ıwedriz. •• 

- Kabul mll? 
- Kabul. 

iki oyuncu önde, elllye yakın 
merakh arkalamıda Adliye mer
dlventerln1 d6rder, a6rder atlıya• 
rak kayboldular. 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu gece nöbetçi eoıa11:1ler fUD• 

b.rdırı 
KOçO.kpaz:ar(Necati), Alemdar (Sirn) 
Beyazlt (AHdoryaa), Şehudebaıı 
( Hıı dl >, Fcııer ( Arif ), Ak1aray 
(Şeref), KarasıUmrDk (A. Kemal), 
Şehremini (Ahmet Hamdi), Kadıköy 
( Leon Çubu'kçuyan n Oıman 

Hul0e1), Samatya (Teofiloı) Bakır· 
lc8y ( İatepan ,, Betlkbt ( Rıu ) 
Sarıyer ( Oımııa t, Ha.köy ( Yeni 
TGrklye) K..uıınpaııı (Yeni Turan) 
Büyükada ( Mehmet ), Heybeli 
( Tı nnt ), Üıküdar ( Ahmediye ) 
Emlnö 'l (Salih Necati), Şlıll (A11m) 
B e ) olj!u (Galataaaray n Nikopolo) 
Ge' ta (HilA'). 

----~~---------------

Arsıu ·usal İzmir Pa yır oda 
En _ ok Beğenilen Pavyonlar 

. b:mlr, (Özel) - Bu yıl pana• ı 
yıra en fada Ugl 8~•t•renler \': • 

Okugucuların 
Sorgularına 
Cevaplarım 

Ortaköyde A. A. A. J&: 
Slıe hak Yermek lçha fazla 

mlaamaha llum. Kocanızm kaba• 
bati yoktar, demlyeceA'lm. Fakat 
asıl kabahatin sizde olduğu açık~ 
ça anlaıılıyor. Bununla berabef 
ıiı:I lhtlllf a -ee ayrılığa dDıürea 
bldise çok baılttlr. Bu kadaı 
ba1it sebepler ytımden bir •• 
yıkılamaz. Hiç olma11a çocukla-

Y:ugoıla •yadan ı•len T8rk Y • 

tandaılarla Suryeliler •• Şamlı• 
lardır. Yugoılaq-adan aelen 
107deılarımız, kendi Tarh1dannın 
bUtllnllnU övlnç Yerici bir du
rumda eraıuluıallık alanına Hrile 
miı görünce kendi l'arhklarına 
daha emin bir inançla bağlanıyor• 
lar. Y:enl Türkiyeyi hala ıark 
zevkinin tesirinde &anan Suryell 
ziyaretçiler, ktibik mimari tarzın• 
da lnıa edilen pa•yonlano 6ntln• 
de uzun uzun duraklıyarak dO• 
şUnceye yatıyorlar. Çok eminim 
ki onlann bu duraklama aebep
lerl arasında hayranlık •• gıpta 
hlslcrUe birlikte, kendilerini eski 
bir alışkanbkla bize yakın g8r· 
melerl ve bugiln çok, çok uzalı• 
mızda kalmalan acıaı da Tardır. 

, nnıza acımanız iizımdır. Barıı 
yollarını aramanız ve bulmanıı 

elinizdedir. Kocamda banımaA'4 
bakınız. lızetl nefaini%den feda• 
kirlık etmek bile lbımaelse b·-.: 

lzmlr panayınnı glSrmek YI 

locelemı yapmak Ozere gelen 
EL abrar gazetesi aahiplerlnden 
Miıel KUr§I bir aokıanlağa iıa· 

ret ederek dedi kl: 

- .. Panayırınu:dc bDyllk bir 
noksan var ., panayınnın hazırla• 
yan artistler (san'atkArlar) TUrkl· 
yenin Şarkla olan allkaslnı adeta 
inkar ederek ygfnız Batı aan'at 
telekkllerlnı uyguo bir tarzda ha· 
sırlamışlar ye bu auretle bUyUkçe 
bir hata yapmıılardır. Baoa kalır
ıa bmlr panayannda Şark zevk· 

Sivas - Erzurum 
Yolunda Bir 
Kamyon Kazası 

SıYBı ( Özel )- Ernrum-Sı•aa 
rolunda feci bir kamyon kazası 
olmuştur. Şof6r lamamn ldare1in· 
deki kamyon yolda bir virajda 
ıdevrilmiı, ıoför lamail kamyon 
altında kalarak baıı rilcudllnden 
eyrdmak auretile 6lmllıtilr. 

Sivas Kitabı 
Slvas,(Özel)-Mektupçu F ahret 

tin Baıal Sivaa için bir kitap hazır· 
lamıştır. Siva.sın tar!hlnJ, beledi· 
yeslnl ve blltnn busuaiyotlorinl 
kaydeden bu kitap 240 sayfadır. 
Çok temiz bir ıekJlde baaılm(ftır. 

Adapazannda Pancar istihsali 
Adapazarı, ( Özel) - Pancar 

· M•klyattna baılanılmııhr. Hergtln 
EaJdtehlr teker fafrlkaS1na 20 
Yagon pancar glinderilmektedlr. 

PanayJrda Yugoslavya pavyonu 
lori hAkim kalmalı fdl,. • Her gllD orta bir heaepla 

Hllınllnlyetlnden kuıkumuz 3500 kişinin para ••rerek ziyaret 
olmayan bu utı11 hata olarak ka· ettiği araıulUial hmir panayırında 
bul ettiği nn'atta Garp ze•kl •• en fazla alacak toplayan paYyon• 
Garp telAkkJıl, Jstenerok ye bJii· lar Iran, Yunan, Yugoılav, Sovyet 
nerek yapılmııtır. ve ltalyan ulu•lan adına hazır-* lananlardJr. hmiı' fUbayı dok· 

lrao pavyonunda bir ut dya• 
retçilere izahat Yeriyor: 

- Son on sene lçlndo Iranda 
imal edilen balılar, blltOn Avrupa 
harltaamın meıahal aathlyesloo 
muidlldlr. Sinema yıldw Evclyn 
Broot •• Greta Garbo busua1 
odalannı lran halılarllo döı\yorler. 

tor Uz, bu uerle mu•affak 
olmak için çalıf&D bir tehrln u .. 
ler yapacağım izah etmfttlr. 

hmlr panayır komlteel daha 
elmdlden 936 panayua hazırlık· 
larına baılıyacak ve yeni panayır 
sarayı pl4nlannı hazırhyacakbr. 

A4. Bil 

Kızılcahamam Hava Kurumunun Ter
tip Ettiği Güreş Müsabakalan 

~ekirdallı Galiptir, 
Teessür 

Kara Alinin 
Uyandırdı 

Gitmeyiıi 

Kııılcabamam ( Özel ) - Kı· 
ıılcahamam Ha Ya Kurumunun tertip 
ettifıl gOreı mtiaabakaları pek 
gUzel olmuıtur. 

KUçUk ortada K11ılcahamamlı 
Mehmet pehlivan 3 rakibini yon~ 
rek mUıabakayı lcazanmıştıı. 

Paçacı Salim lzmirli Hllaeyln 

ile Kıulcabamamh Mehmet Aliyi 
yenerek ortayı, Gt>nenli HRmdi 

Paçacı Salimi yenerek baı altını 
kauınmıılardır. T ekirdağla Hus .. 
yJn Çoban Malunutla. Edirneli 
Molla Af)'onlu SOleymanla, yap-

tıktan gtıreıt• galip gelml9lerdir. 
En aonra Tekirdağlı ile Edirneli 

Monla Mehmet karıılaıtılar. Ba 
gnreı tam 50 dakika ıllrdU Ye 
nihayet Tekirdağlı Edirneli Molla 
Mehmcıdi yendi. Kara Ali pehll· 
vanın yol masrafıda kabul edilmlı 

olm8S1Da rağinen ıfelmemlt olması 
teessür 

/ 
uyandırdı. 

Civar kaza ve vllAyetlerde 
emsali görOlmeıplş olan bu ııOreı 
müsabakaları muhitte bllytık bir 

ligi uyandırmqbr. Halk bu ııDreı· 
lerln tertip ve intizamın teminin• 

de cidden bUynk muvaff akiyet 
gösteren HaYa Kwumu Bafkaoı 

KAz.ıma Ye arkadatlanaa mllt .. 
ş~kkir kalmıştır. 

Anadoluda Sünnet Düğünleri 

~, 
I! •• ~~· 

Ağustos ve ~yllll ayları bizde 
ıUnnet mevsimidir. lstanbulda ol
duğu ıılbl Anadoluda da birçok 
:yerlerde Kızılay ve çocuk esirge
me kurumları yokıul J&vruları 

ıllnnet ıttlrmektedirJer. Bu re-
ılmlerde ıaA'dakJ SöğDt Kııılay ku· 

rumuoun 11Unnot ettirdiği yoksul 
köy yavrularım g6dermektedlr. 
Ç~culdarm kaıketleriude YO enta• 

rilerindo Kızılay resmi vardır. 
Soldaki realmde do BalıkHir ço
çuk esiqıeme kurumunun aUnnet 
ettirdiğı 55 yokaul yavru görül· 
mektedir. 

DU yapınız. 

>f. 
HU11yin HümU A.nıtgilı: 

Çocuklarınızı mutlaka leyli bit 
bir mektebe yazdmnız. Siz b&yl~ 

1 
jekir yaıadıkça onlaruı sizin y~ 
-azda kalması dotru değlldlr~ 
Çocuk bakılmak ister. Mademki 
paranız Yardır, leyU mek\eplerdo11 , 
birine koyunuz. Sizin hayatıoııa 
ıelince; eğer yaf8y1fınıza intl~ 
ı:am vermczaeniz, çok geçme• 
bapnıza bin tur: dert çıkar. i 

Rwnıllhiıarı Ş. L. 
Size hllYlyetlnl bildirmek ister. 

aıJyeo bir erkekten §Uphe etmekte 
haklıımız. Bununla beraber b~ 
gencin ne VQ klm olduğunu ıl• 
de tahkik edıbiUrslz. , . 

* ! 
••Mektepten 1eni oıkbm. HayattlJ 

Jdlueahim. Şefk.ata Te ınıiye ihtW: 
yaomı .ar. Bir kızla nlaanlıyım. ÜJ.!• 
dan bu sevgiyi istiyorum. O bunj 
benden eairgiyoı gibi göıUntiyor. Halt 
baki öylo ıevilmeye muhtacım kil Bil' 
kıza kendimi naeıl ındireylm1 

Lütfl 
.KWar, erkeklerden daha zlyado 

ae•af Je muhtaçbrlar. Slı. onıa 
MYersenlz o da sizi aever. Do• 
mek ki ılz onu ıevmlyosunuz. 

TEY ZE _____ .. ._.. ........... __ ............. _ ..... 
Gaziantep Hali 

Gaziantep, ( Öel ) - Geçeli 
ay açılan sebze Ye meyya half nfq 
1anıo.daki dnkkinların istlmlikl 
b1tirllmittlr. Bu dUkkAnlardau blı 
kıımı yola gidecek, bir k1Smı dı 
halı ekleneceklir. · 

r 
Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Pazar 

(*) 

Çamur Banyoları 
iyi midir? 

Bir haata natlracaat ettL 
Biitla lutı yatakta reçirmit n 1•· 
aıa o'ibayet dizlerlndo bira& kudret 
bularak ıobata çıkmıt YDcudiln· 
deki tiddetll atrılarıadan tikiyet 
ediyordu. Muayene ettim. 
Ba ba1ta01n aılzmlnleımit bir ro· 
matizaaaı Tardı. Yiyeceti gıdn ları 

tanzim ettim. Etli, ekıili n yağda 
kaYJulmuı yemekleri yememesini 
tenbih ettim on iki paket ( 2 ) ıer 
rramlık karbonatlı aall:ı.lat paketleri 
verdim. 
Damarlarına bir 1antlmetre mikap
hk Nonlain ltnelerl yaptım, niba· 
yet on lCf glla mO.ddetlo Adapa· 
UJ'1 civarındaki ııcak çamur baa• 
yolarına $lilnde iki defa on bcıer 
dakika l!lQddetle girmul ve bu 
çamur banyolarından pek çok isti· 
fade edeUleceQfol hatırlattım. 
Hasta bir buçuk ay sonra a"· i ette 
tamamen ıtfa bulduğunu ıöylcdi bu 
çamur banyolımndao pek çok 
latifac! e etti. 

l•) B .ı notları kus ıp ıuıldayı ııı, yahut 
bir a bUme yapıthrıp kollok ı lyon ynpı• 

nııı. Sıkınb aamanınızda bu notl .. r bir 
dektor ilbl lmdndı:uu 7etl1ebıllr. 
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Bir Diş Çıkarma 
Amelige•İnin 
Sonu 

Amerikanın Tekıas wlllyotln• 

Görme kud- do, Borger kasa· 
basında oturan 

retine tek- joo Lovat ismin• 
rar kavuşan de bir ihtiyar ıon 

ilıtigar yıllar içinde görw 
me kuvvetini tedricen kaybetml
} e beş:ar, ıehre inerek bUtUn mU
tehassislere birer, birer baş \urur, 
durumu değiımez, o da çaresiz ka· 
dere tevekkül etmek zaruretinde 
lrnl r. Fakat geçenlerde bu zatın 
dişleri ıığrır, adam dişçiye gider, 
diJÇi de takma diı yapmak lh:ere 
l:OtUn diı'eri birer birer söker, 
Amerika gazetelerinin anlathkla· 
rıno göre bu diı sökme ame· 
li} esinin beldenmlyeo neticesi, 
kör ihtiyarın tekrar aör
me kuvvetine kaYufmuı olma• 
şıdır. MUtehasalsler bu hidisenin 
sebebini henUı izah 11dememı.
lerdir. 

Hulüsi Beyin çiçeklerini bir 
çocuk sevJnci ile vazolara yerleı· 
tirdim. Nekadar ol&a bir yurtda ... 
latedlğimiz gibi coya doya türkçe 
konuşu; oruz. Hali tavra insana 
«sncedcn soğuk görünmekle bera· 
her nazik bir adam. Ali Sami 
Bey ona kul köle oluyor. 

Para kazanmak için mabruml· 
)'ete, ter dökmeye, nasıl anlata· 
Y•m, maddi birçok fedakirlıklara 
kat!anmayı anlarım. Fakat böyle 
Para gelecek yere, yahut para 
llazandırmiya Yaııta olacak inaan
lara dalkavukluk etmeyi biç ya
P.mam. Ali Sami Bey öyle değil. 

Flora beni mahcup etmiyecek 
bir meharetle senh yapb. 

Anuemin bu hemşerl misafir 
için hazırl.ıdığı bir iki alaturka 
)emek pek makbul6 geçti. 

Hulusi Bey pek memnun kal
~ışta zannederim. Geç vakite 
-.adar memleketten, ıuradao, 
buradan konuşuldu. Bir arahk 
lakırdı, Jenev konsülDmllıo geçti. 

Hulusi Bey: 

- Naılk bir adam. Hem kı1· 
illetli del 

Dedi. 

BARICi 
Yunanistanda : 

Kralcılar, Cümburiyeti 
Devirecekler Mi ? 

General Kondilisin 1 

Kabineden Çekile
ceği Söyleniyor 
Atlna, 8 (Özel) - Burada dOnden

berl, kralcıJann a~i bir darbe ile 
krallıtı ilin etmeye hazırlandıklarJ •• 
Hki Kral Jorju h•mea tahta geçire· 
ceklerl hnkkıoda bir ıayla ortaya 
atılmııtar. 

Söylandltl•e gör6, mllannrJerdtn 
büyUk bir ekaeriyet cümhuriyetçl 
oldukları l~ln, kraleılar önlmOzdekl 
ıenoyda ekHrlyet kuanamıyacaklar· 
dır. Bu Hbeple lualcılar, cüm.huriyetl 
zorla devirmeye karar •ermltlerdlr. 

Koyu kraloı General Kondiliain 
iki gDn kalmak IHre Speca adasına 
ıitmHl, kralcılarıa teıabba.lle Uglll 
aörnlüyor. Çtinkn Kondillı buradaa 
uzaklaımıt olmakla kralcıların dmhu· 
rlyeti dnlren hareketine iıtlrak etma
mit olacaktır. 

Diter taraftaa donan•• kumaa
d ao ı, rejiml zor ile detlttirmek iatl• 
yenlerin DlUY4lffak o]amıyacatını ve 
donanmanın kanunauz bueketlore 
kartı koyacaf ını aöylemlttir. 

Bııbakan Çaldcriı pazartHi glnl 
buraya dBnmüt olacaktır. Çaldariain 
genoyu derhal yaptıracatı, fakat 
KondlllaiD de kablnadea sekileceJ'I 
aöylenlyor , 

Ali Sami Beyin g6ılerl beni 
aradıtını hissettim. 

Sesinde acı bir tokluk vardı. 
- Evet, dedi. iyi adamdır. 

Kurnazdırda. Sonra doğrudan 
doğruya bana döodU: 

- Sen bizim konaUIU gördün 
değil mi Gülse ven? 

Hiç kaçınmıyarak yUzUoe 
baktım: 

- Evet gördUm. Tanırım. 
Kendi seıimden kendim kork· 

tu111. Hor halde tabii bir cevap 
nrmit değildim. Fakat o kadar 
sinlrlenmlıtim ki biraz daha ileri 
gidip: 

- Onunla on b.. gün bera• 
bırdln d~ğil mi? . 

Demif olsa: 
- EYet, onunla on bet gftn 

beraberdim! 
Diye haykıracaktım. Hayatım• 

da bUyUk bir değiıiklik yapmak 
için ılnirlerim gerilmif. Şu sırada 
aksi bir hareket bekliyorum. 
Bu isyanda Ali Sami Beyin auçu 
çok. T eaadllflerln yoluma diktiği 
bu adamları arhk Çiğneyip 
ge~mek, bu ııkmtldan kurtulmak 
istiyorum. 

Dıtrhal genoy yaptıracaaı söyle· 
nan Yunan Başbakanı Çaldarl• - __. .......... ·--·····-· . _ __. ..... .. 
Bulgaristanda : 

ı Uzak Şarkta : 

Sovyetlerin 
Yeni Bir 

Protestosu 
Tokyo, 7 (A. A.) - So.yet büyük 

alçiat JureneY, So•yet 7urtda1lannın 
Mançuko lıllk6metl tarafından hap• 
Hdllmelerinl Japon dıt bakanlıtı ncı
dlnd~ • protesto etmit ve bu11lerın 

derhal <Szgllr b:rakılmatarını latemit· 
tir. Dıı bakanı Hırotanıo bu protes
toyu kabul •tmiyerek Jurenn'e bu
nun Mançukuo makamlarına yayıl· 
maaını tavsiye ettiti alJylenmektedir. 

Amerikada: 

Bir Hakim Hitlerci
liğin Şiddetle Aley

hinde Bulundu 
Nnyork, 7 ( A.A ) - Alman 

" Bnmen ,, geml•inin hareketi eana
ııada vul<ua rel•• kargatalıklardan 
auçlu olan bet kiti beraet etmlttlr. 
Suçlulardan altıncıaı, adam yaralamak 
n yaaak alllh taııma ıu~larıadan 
dola11 be11p verecektir. 

HAkim Brdakl, tlddetll tedb1'lır 
kullanmak auretile Hitler rejlml 
a)eyblade a8zler a8ylemiıtir. 

Tevkif Edllrnemlt 

Vatlagton, 7 (A.A.) - Uçak yapı• 
cııı Fokkerin tukif edilditine dalr 
olaa haber .k:Hin olarak yalanlanmak• 
tadır. Fokkerln, gerçin ( tahkikat ) 
komiayo11undaki aenato üyeleri tara
fından, ılltbJar hakkında •orguya çe
kilmek üzere, Vatinrteaa ı•lmHl 
b•klenmektedlr. 

Kısa Haberler: 

IB IU vt'Giü~ 
tif ,_ 

Gelip Giçici 
Şöhretler 

Şöhretin blr ölmul, bir de ırelip 
gaçiclal vardır. Ôlmu töhretlerl ukl, 
bilgi ve it yapar. Berikiler ya tabiatln 
cllnaioden nya tca:ıdOfQn yarattıta 

ırnnlnk hadiulerden dotar. Tablatin 
cilvesi dt>dlğlmls altı parmaklı, iri 
burunlu, Uç kulaklı o'maktan tutunuı 
da uzun veya kıaa boylu olmıya ka
dar varan anormal yaradılıılardır. 
Hele bugl\niln zevki, o gibi eksiklik 
veya çok:uklara pek fazla de~er 

Ycı·lyor. Genel zevke dilınaçl k yapan 
ırazetelcr de koydukları ruimler, aı• 
raladıldarı }'azalarla yer yüzOndekl 
anormalları methur edip bırakıyor. 

İtle Kalkütede oturan Şeyh Kulu 
ad'ı bir adamın 2,5 kadem boyundaki 
atı da bu yüsden Oolenen, uhibinl de 
dinyaya tanıtan mah ılklardandır. 
uluııal Alemde timdi belki birkaç yil:& 
bin kiti, .. komşu'arınıo yilzOnil Ye 
adını belld bilmedikleri halde - bu 
atı tanıyorlar, Şeyh Kulunun da adım 
8ğreıımit bulunuyorlar. 

Eski duirlerde töhret almak anor· 
mal inaaalar ve ba7van için da bu 
kadar kolay defildi. Sözırelimi Ü•man 
otullarıadan Deli fbrahimln bir Luçuk 
kadem boyundaki cücesini latanbulda 
bile bilenler azdı. Halbuki bu cace, 
tabiatin pek seyrek yarattıtı eHrler• 
dendi, ko7unda tatınaeak kadar kU. 
çGktO. Bundan ötlrO de Deli İbrabl• 
onu yanında• ayırmazdı. liir l'lla 
ıaka bilmnlikle taoılmıı olan aadra
aam Kara Muatafa Paıa hGnkArıo 
yanına reldl, önemli itler anlatmaya 
koyuldu. COce, bl\nklrın koynundaydı, 
kllrkle 8rtllmOtUL Slidn uzadıtıru 
glSrllnce ııkıldı, 1nıtça batını uıattı, 
aadraıama d ıllol aöaterlp aaıda. 

Kara Mustafa bu dil glSateritl •tat 
bir hakaret Hydı, usun Ye çelik ko
lunu bünklrın ko7nuna daldndı, cQ. 

ce7l yakaladıfı gibi açık pencaredea 
denize fırlattı. Znallı kOçOk, bir 
mandayı blle top ıibi çevirecek kadar 
gllçlü olan o çelik kolun zorlle Hkia 
on takla atbktan aonra denizin klS
p\ikleri araıında boğulup ıttmitti. 

Deli lbrablm küplere blnmiıti, ve
zirini azarlayıp duruyordu. Kara Mus
tafa Paıa Hrt bir ltaretle onu au .. 
turdu: 

- O, dedi, benimle alay etti. C.. 
ıaaını verdim. Şimdi ala de ona aevai• 
nizin icap ettirdiği 1e7l yaparaınız, 
beni cnalandırıraınız. 

Hllnklr bu aöa Gzeriae birden de
llttl, aıarı filan bıraktı: 

- Dikkat etti• miydi IAI•, dedi, 
lılfir cOce naall takla atıyordu? 

O cGce bu ata ıöre ne kadar 
talihıiz. 

tArkaaı •ar] 
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Nasıldır? 
Ha.bet • İtnlya anlaşmazlıfı karf~

•ınclıı Franunın lrnıku•u çok büyük
tilr. Bu anlaımazhQ"ın halli itinde 
ltalya ile İngiltereden hangisini tuta• 
cağını birtürUl kt:1tirenıeyen Fransa, 
Lituaf bir vaziyet almak mecburiye• 
tinde olduğu iddlaawdadır. B\J ıebeple 
Fran•ız gazeteler:oin mühıiealarını 
okumak çok faydalı olacaktır. 

" Pöti Parizyen,, diyor ki: 
"Komite tetkil edildi. Bu, iyl bir 

noktadır. 15 inci madde ti:ıerinde ça
lıtılmıya baıl&rmııtır. Pa~is konferansı 
esnasında yapılan tekliflerin tekrar 
ve belki de itm nm edilece.ti, fakat 
bir uzlaşma yo!u lulmanıo kolay 
olmıyacağı tahmin edilmektedir. 

İtalya, uluslar aosyeteainln, her 
zamankinden daha ku-vntle meYcut 
olduğunu Ye bütün devletlerin, arsı

ulusal yasaya ne pahasına oluna 
ol•un hürmet ettirmeye gerçekten 
karar vermit bulunduklarını anlamaya 
mecbur olmuıtur. 

Bu genel mutabakat, en cOr'etli
leri bile dUtUndürmeai gereken mu• 
anam kudretle bir amildir.,, 

Eko dö Parf, durumların hô.la de
tlomemlt olduğunu ı6yledikten ıonra 
eııcümle diyor kh 

''E1Bıın, eaklsl rlbl oldutu muh
temeldir. Şayet Cani ara bulucu 
roHlnU terkeder ve lngiltereye dotru 
olen englnlitlnl arttırına, ltaJya da
Yaaı, bundan zarar görebilir. OünkU 
değitikllk bu •uretle izah edilebilir. 
Fakat, maalesef bu değitikllği, sathi 
olmaktan batka tekilde telikki ede
cek sebep göremlyoru:ı.,, 

Över gazetesi de ıöyle diyor: 

" itaJya, harp ilAn edildiği takdir• 
de pakt .n tatbiki için, mllletler ara• 
sındııkl ittifakın CeneYre'de gerçek· 
ten sağlamlaodığını anlamııtır. ,, 

Fakat, bu gazete, ıu endiıeyi 
göstermektedir: 

11 Ceoevre'dekl bOtiln bOyllk dele
geler eaaa itibarile, harbin veya bir 
harp baılangıc ının önüne geçilemiy•· 
eeğini sanmaktadırlar. 11 

Pöti Jurnal da diyor ki: 
"Bir kotarma yolu bulmak ihtimali 

hala mevcuttur. Komitenin programı, 

onun İta 'ya'ya tekliflerde bulunmak
tııo vazgeçmediğini gil.termektedir. 
Fakat bu itin kolay olacatına ve bu 
tekliflerin ltalya tarafından kabul 
edilecef ine delAlet etme:ı. ,. 

_.... ..................... l ._, ••• , • l lt_. ..... --•ı.ıı11....-11· .. .-ı.ı•-

Çerez Kabilinden 

Babandır O 1 

Osmanh meb'uean meoliılnde, ken
disinin "Oıımanlı banko.sa kıı.dar 
Osmanh ,, olduğunu övünerek 
eöylemekten çekinmeyen, bir Serfi· 
çe meb'usu Boşo Efendi vardı. 
Sayılı ve ıinsl muhalifllrdendi. Her 
fırııatta, o zaman iktidar mevkiini 
ellerinde tutan İttihatçılara hlicum 
eder, onları tezyif ile, halk naza· 
rında itibarlarını düşürmeye uğra
tırdı; 

lttihaı ve Terakkinin ileri gelenle
rinden bir de Divaniye meb'uıu 

Baban sade lamaill Hakkı tley 
Yardı ki, zeki Ye dirayeti, ahlakının 
ve bilgialnin yüklekliği He ün al
mıştı. Baban zade, o vakit Tanin 
gazeteılnin de siyaıal yazıoılann

dandı n yazdığı makaleler çok 
büyüle bir rağbetle okunurdu. 

Bir gün, Baban zade, muhalifler 
hakkında şiddetli bir yazı yazmıştı. 
O günkll ·meclis toplantısında, lıo
eo Efendi küraüye çıktı n ruzrıa
medeki bir meseleye dair u~un 
uzadıya bermutat zıt mlltalealar 
yürüttükten son raı 

- BugUnkU Taninde yine bizim 
haklumızda zehir aaQan bir yazı 

nr.. Bunu Yaban nd• midir .. 
Nedir 1 •. 

Der demez, İsmail Hakkı Bey 
otu r duğu yerdeo: 

- llabandır o 1. Tashih eı 1. diye 
b~ykır<lı. 

Tı/lı 

Musolini Şimdilik Harp 
Açmıyacak! 

Cenevreden gelen ııon haberlere 
ıimdiki vaziyet şudur : 

göre ....................... , .•... , ... .......... rı~ • •ltl!•-•-.r'11rrt • .- . ....-... .-...-: • ..- ••• , , , ...,._ 

r Son Dakika 
1 ...:... Uluslar kurumunda elblrliği 
görülmüttür. Harbe engel olacak 
bir neticeye varılmak lçin uğraşılı-
yor. 
2 - Bu sebeple İtalya fazla ileri 
gitmemiş, ha\tô. biraz çekingen 
davranmıştır. 

3.....: Musolinloin, Oenevreden mllAbet 
veya menfi bir netice çıkıncaya 
kadar harp açmlyaoagı söyleniyor. 
4 - Faka• bütün bunlara rağmen 
her ihtimale karşı balya, Habeıie
tan ve lugiltere harp hazırlığında 

bulunuyorlar. 
Şimdi ıon 24 saatin haberlerini •i
zinle, sıraya konulmuş bir ·şekilde 
okuyalım: 

Cenevre, 8 (Özel) - Burada 
durum yirmi dört saattenberf 
limit verici ve aakindir. Ulualar 
Kurumunun muhtemel bir harbe 
karşı müttehit bir akılUamol gö
rtılmUıtUr. Habeı • ltalya kızıı· 
masınm barıı yolile halli için 
çalııılıyor. ltalya Uluılar Kurumu• 
nun aksülamel karıuıında aUkfı· 
netli bir vaziyet almak mecburi• 
yetini hlssetmiıtir. HattA, kuv• 
vetle temin edildiğine göre, 
Musolinl, Uluılar Kurumundan 
mHabet •oya menfi bir netice 
çıkıncıya kadar harp açmamak 
kararını vermlşrlr. 

Habeş - ltalyan anlatmazhğı· 
nın barış yolile halli lçin çareler 
aramak Uzere teşkil edilen Betler 
komitesine gelince; Tllrklyenln de 
dahil olduğu bu komite dün aa· 
hah toplandı Ye hemen ltalya ile 
Habeti&tana mllracaat ederek, 
Komite bir barıt çareal buluncıya 
kadar eulhU bozacak hareketlerde 
bulunmamalarmı bu iki devletten 
istedi. Sonra Komitedeki lngillz 
ve Fran&ız mUmesliflleri, Pariıte 

yapılan konuşmalar hakkında 
izahat verdiler ve komite do ince• 
lemelerine devam için yarın bir 
toplantı yapmıya karar verdi. 

Bu arada Uluslar Kurumu kon· 
seyi do toplandı, fakat kııa bir 
görUımeden so:rıra dağıldı. 

Bu ayın 16 sında da Uluslar 
Kurumunun genel heyeti toplana• 
caktar. Fransız: baımüme1Slli Laval 
Parise döndü. İngiliz Dı.ı Bakam 
Samuel HoYar ise, diln buraya 
geldi. • . 

ltalya Habeşiıtandaki Kon-
soloslarını Geri Çağırdı 

Adisababa, 7 - İtalya ortıı 
Elçisi Kont Vinci, ltalyan hUkQ· 
metinin Condar, Debramarkoı, 
Desaie, Magalo'dakl konaolosluk· 
larım geri çekmeye karar verdi· 
ğini Habeşistan Dıi Bakanına 
bildirmiıtir. 

Bu karar burada vahim bir 
aJAmet olarak te · Akkl edilmekte
dir. Harrar ve Adudaki Italyan 
konsoloalukları açık kalacaklar. 
Kapanan konsoloslukların iş,} ar· 
lan Adisababaya gelecekler~ :r. 

12 Bin Lira! 
Es:ıafın Bu Kadar Parası 

Yo:s :.ı z l-Iarcrtnmış 
E4naf cemi) ,.ıerl mi.işlere k 

bürosuna ait olup mııhte:if zaman· 
Jarcld harcanan l 02 bin liranm 
he,,ebt görü;G} crc.u. L u para<lan 
12 bin lhmı J vo'.suz ve usulsüz 
hnrcand(r1 , bt; par . a ait s.rf 
evrakı bulu .mad:ğı haber , ·eri· 
li) c r. 

lngiltere 
. Ve ltalya Yeni Bir 
Habeşistan da Kon/ erans Mı? 
Karşı Karşıya Pariı, 7 (A:A.) - Romadan 

Parfs, 7 ( A.A ) Övr gaze- Antransijan gazetesine bildiriliyor: 
test diyor ki: Yetkili çevenler, bilhassa, 

0 Şayet Italya paktı bozmak Musıoliol ve Laval'ln de iıtirakUe 
yoluna gidecek olursa, Jngilt•· timal ltalyasında Uç taraflı bir 

konferaas ihtimalinden bahset· 
re'nln, Habeıiatan'm uzak gllne• mektedfrler. 
ylni, Rodolf gölünden Tsana Sir Hoare'in Cenevreye hare· 
gölüne kadar olan kısmı Habe· keti bu konferansın toplanması 
ıistan'ın yegAne zengin mınta· için bir deill aayılmaktadır. 
kasını kavrayarak lıgal etmesi 
keyfiyeti, derhal gerçekleşecek· 
tir. Bu takdirde de, Habetls· 
tan'm geri kaJan btltlln kısım· 
larında, ltalya ile harbe alrmit 
olacaktır. ,, 

lngilterede Uçak 
Çarpışması 

Londra, 7 (A.A)- iki uçak 
Blakpol -Lankaıay,. de çarpışmıı· 
tar. Uçaklardan biri ıarın merk~· 
zine dUtmUı ve yanmııtır. Üç 
yolcu ölmllttllr. 

••••••••••••••••••••••••aaaaaa•aaawaaaaaaaa8aa•aaaaaaaaaaaaaaaaaaa--aaaaaaaaaawaaa•aaaaaea•aaaaaaaaıaaaaaaaaaaaauıaaa .. -

Harp Hazırlıkları Durmadı I 

lngiltere, Italya Ve Ha
beşiStan Harp Tedbirle
rine Devam Ediyorlar 
lngilterede: 

Londra, 8 (Özel) - lngiltere· 
nin Akdeniz donanmaıınm kuY· 
vetlenmeıl için glrlıilen hareket 
deYam ediyor. 23 parçadan mU• 
rekkep bir filo CebelUttsrık b~ 
ğazı haricinde ve Portekiz kara 
sularında önemli harp manevra· 
lan yapıyor. Bu filo fU günlerde 
Akdenlze geçerek ana donanma
ya iltihak edecektir. 

Alınan yeni haberlere göre, 
~alta kıyılarının birçok nokta· 
larma dikenll tel örgüleri ıehe· 
kesi konulmuıtur. 

ltalyada: 
Napoll, 1 (A. A.) - Dandol 

vapuru, dUn akıam, harp gereç.• 
leri 300 otomobil yükü ile Eritr•· 
ye hareket etmiştir. Bir az aonra 
olimpia; gereç ve un yUklU ola· 
rak aynı noktaya doğru yola 

~ 

çıkmıfbr. . 
Vapurun hareketi . ıırasında, 

ambarlarda otuz kadar delikanlı 
bulunduğu görillmüf, bunların 
gizli surette gitmek istedikleri 

ı 
anlatılarak gemiden çıkartalmıı 

ye ailelerine teslim edilmişlerdir. 

Diğer taraftan tonllatolara yekiinu 
40 bini bulan dört Alman vapuru 
ltalya tarafmdan satın alanmıştır. 
bunlar askeri sevkiyatta kullanı· 
lacaktır. 

Habeşistan!!_a: 
Adisababa, 7 (A.A.) - Ha· 

beşi11tan'da genel seferberlik ya• 
pıldığı hakkındaki haber resmen 
yalanlanmaktadır. 

Adisababa, 7 (A.A.) - Ha· 
beı hava kuvvetleri bat komu• 
tanhğından yakında istifa etmiş 
olan Amerikalı ıencl Jullan ıu 
diyevde bulunmuıtur: 

"Bu gUnkU wün Hebeşiıtan'da 
on iki uçak vardır. Bunlardan 
beıi uçamaz. Geri kalan yedi 
tanesi do ancak yirmi mil kadar 
uça bilmektedir.,, 

lnalllz muhafızlara . 
Adlsababa, 7- (A.A.) ~ Elçi· 

lllk binasını mub11faı:aya menıur 
l~giliz aıkerleri bu gece buraya 
gelmiılerdlr. Halkın hiHlyatına 
dokunmamak maksadile, ıehir· 
den karanlıkta geçmişlerdir. 

lngiliz - ita/yan Çekişmesi 

Italgan Gazeteleri Hid
det Püskürüyorlar · 

Roma, 7 (A.A)- Curoale di· 
talya gazetesi, lngilterede Margat 
şehrindeki toplantılarında kabul 
ettikieri bir karar suret:ıide, Ital· 
la Habeı:si:andaki icraatına do
\:am tttiti takd'rde, bu memle· 

"' kete karşı kayıtsız şarts:z savaı 

açılmasını ileri süren lngiliz ame· 
le bid;ği kongresi liyelednl ku.ı· 
dak.çı itfaiye diye tavsif ederek 
diyor ki: 

«işte, ş:mdiye kadt\r her ta· 
ra fta k:rne k<lrşı olursa o!sun sa
vaş aleyhinde öğüdde bulunan 

lıçl partisi mensupları ıoğuk kan· 
lılıkla yeni bir mltralyoz ve top 
fırtınası koparmaya hazır bulunu• 
yorlar. Afrikadakl kUçlik saman 
ateşini söndürmeye çağrılmış olan 
bu üyeler, mUtblı alevlerle bir 
dUnya yangını ateşlemek için pet· 
rol sıkıyorlar.,, 

Musolini lngiliz Menfaat· 
lerine Dokunmıyacak 
Roma, 7 (A.A)- Curnale di· 

talya g&ıetcsi, ltaiyanm Mıaırda 

Eylôl 8 

[ Ankarada~J" 
Finans Bakanlığı 
Yeni Bir Proje 

Hazırlıyor 
Ankara, 8 (Özel) -- Finans 

bakanlığı, devletin mes'uliyetine 
iştirak edecek memurlar hakkın· 
da tatbik edilmek üzere bir ka
nun projesi hazırlamaktadır. 

Bu kanun çıkınca, bu gibi me• 
murlarm aylıklarmın yarı111 beş 
müsavi taksitte alınacak, sonra 
her ay aylaklarının yUzde üçü 
kesilecektir. Tesis olunacak sıın· 
dığm ıermayesi kesilecek cezala• 
rm hasılatından gelecek karla t«• 
min edilecektir. 

Yüksek Ziraat Enatitüsün• 
den Çıkan Gençler 
Ankara, 8 (Özel) - Bu yd 

yüksek ziraat enstitüsllnü bitircın 
sekiz genç Bursa, Nazilli, Adana 
ve merkez pamuk ve merinoı 
tewkllatına tayin edilmişlerdir. 

Buharlı Gemiler için 
Ankara, 8 (Özel)- Buharlı ge

öıllerin memlekete gümrUkıüz gir• 
melerl hakkınd~ki kanunun beı 
sene daha uzablması için bir ka· 
nun projesi hazırlanmaktadır. 

Vapur Yolculuğu 
Ucuzladı 

Ankara, 7 - Vapur tarifel .. 
rint tesbit eden komisyon, gidip 
gelme vapur ücretlerinde yüzde 
yirmi tenzilatlı aylık biletler ih• 
das etmifti. Bunlarm müddetleri 
45 güne çıkarılmış, dönüş btlet• 
!erinin Vapurculuk ıirketi gemi• 
lerlnde de muteber olmasına ka• 
rar verilmiştir, 

/ 

llbaylık Kadrosun·J 
da Değişmeler 

Bir Kısım Memurların 
Maaşlar Arttırıldı . 

fstaobul uray, llbaylığı kadro ve , 
bareminde şu değ:ıiklikJer yapılmııtm 

Vefiyat ve istatistik memurunu• 
maaıı 22 liraya, 4 kAtlbin de maat1

1 

20 liraya çıkar1lmıftır. Be9iktaı kasa• 
ıının kadrosu dar olduı}unpan Lu kad• I 
roya 35 liralık bir kltiplik ildve edll• I 
mittir. Haseki haııtanesi kadrosuna • 
55 llralık bir operatörUlk, 14 Hrahll \ 
ikl hemıirelik ilan edilmlı, 3 ecza• 
cının mı.at!arı 25 liraya, Gurebada 1 
bat ec:ıacının maaıı 45 Jiraua, 3 ec:ıa• , 
cının maaılarl 25 liraya, BeyoQ'lu has• ; 
tenesl idare Ye hesap memurunu• 
maaıı 20 liraya, Zeynep Kimli kadro• 
runa yeniden iki ebelik konulmuf, ı 
Emrazı zilhreviye hutaneainde bit 1 

e:ı:acı maaıı 30 liraya çıkarılmııtır. l 
Merkez fen heyetinde bir makin• ~ 
v• elektrik mühendisinin maaıı 
55 liraya, tlmizlik itleri · direk• 
tfüünün maaşı 55 liraya, tamlziik it• 
le.ılnde 17,5 lira maatlı beırnemuruaı 

maalı 20oer liraya, 16 lira maaılı bir 
memurun maaıı da 20 liraya çıkarıl• . 

mııtır. lstatiatik Ye neırlyat fu bHI 
kadroeuoa 25 11.aalık bir fff 
ve tetkik memurluğu ilivo edil• 
mif, dUtkGoler nl dlrekt6r0 maa• 
ıı 70 liraya ve bir eczacının maaııdı 
35 liraya çıkaarılmııtır. 

Ati nada 
Kralcıların Haıırladıklara 

Darbe Akim Kaldı 
Atina, 8 (Özel) - HUkfımet 

ve kanunlara rlayetkAr olan aU• 
bayların kralcıların yapmak late· 
dikleri darbeye iıtirak etmeleri 
üzerine kralcıların bu teıebbUıU 
tamamlle suya dUşmUotlir. 

Birinci ordu kumandanı gene• 
ral Panayotuke1 Atinadakl bil• 
tUn alayları gezerek ıUbay YI 
&11kerlere bllkfımete aadık kalma• 
larım tavsiye etmiştir. ............................................................ .-. 
şiddct!i propaganda yaptığı bak" 
kmdaki iddialara cevap vererek, 
Duçenln lngiliz menfaatlerine hiç 
bir ıuretle dokunulmıyacağma dalt 
Bolzanodaki diyevlnl hahrlatmak• 
tadır. 
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Yeryüzünde Olup Bitenleri Haritada Ve Saatle Takip Edelim 

• y.iiı ayı Cenubi • 
Amerlkada lup
.umbağ'a toplama 

meni midir 

Paris Mahkemesine intikal Eden Bir Facia 

• 
1 dın Kızını O. 

._ .. ~as nd n orkarak 
spu Ol-

•• •• u 
Jüri Heyeti Anneyi Yarı Mazur, Yarı Katil Görüyor 

kızdı. iyi de tahsil 
alSrmGttO, gayrı

meıru mllnaaebet
ten dotmu9, paraaız: 
bir km hiç kim• 
tenin meıru ze•ce 
olarak almamaaı 

ihtimalinden indlte 
ediyordu, OıülOyor• 
du. Nihayet kork· 
tufu•a utradı. Şim
di Fıam1&da yOk
Hk mnkll olan 
bir adam onu lıdl
••ç .adile ltfal 
etti. Bu mln&H· 
ltet aetlculnde 
fyon F~Jlet gebe 
llıı:alda •• lfıl11 Vana 

: trafel tarafı•du ) 
kapı 'dıtarı atıldı. 

madan, rüya aörilrkcın, kendiıinl me
ıut unırkeo aıd'G, timdi mlllteribim, 
di1ordu. 

Doktorlar Jrııdını normal bulmuı
lardı, ıuçunda da taammOd Yardı. 
Buna rağmen jilrl onu mazur katil 
Hydı ve beı yıl bapıe mahkum et
mekle iktifa etti. 

l 

Sofya Gazetelerine Bir 
Roman Mevzuu Çıktı 

Sofya gazetelerinin yazdıkla
r ·na göre Iılimyede kendini, 
hlıkfimet haataneaine doktor tayin 
o'unduğunu s5yleyen \!e "Make· 
donya kardeşliği,, cemiyetinden 
do para kopartmak iıtcyen bir 
kibar serseri yakalanmıthr. Tah· 
kikat neticesinde bunun 30 ya• 
tında Valko Kelcmerof adında 

biri olduğu anlaşılmıştır. Bu zat 
Sofyada, Varnada, Rusçukta 
kendini, henüz Avrupadan tabıil· 
den dönen yeni bir doktor olarak 
tanıtır ve bulunduA"u ıehrlo ha .. 
taneılne tayin olunduğunu veya 
olunması için emir beklediğini 

söyler, hatta haatanelerl dolaıa· 
rak doktorlar muayene ve ame
liyat yaparlarken yanlaranda bu· 
lunurmuş, nihayet böylelikle bir 
çok ailelerle de tanıımıı Ye niıan• 

lanmıya muvaffak oldutu kızlar• 
daa ayrı, ayrı dllğlln ve aalre 
masrafı diye birkaç bin Leva 
çekmiş. 

Gazete!crin anlattıklarına göre 
bu zat Şık ve temiı giyindiği ve 
ciddi tavır da takındığı fçfa 
tutuluncıya kadar biç kimıe 
bunun sahtekArlığını anlayama· 
mıthr. Ruıçukta İH, ihtiyat bir 
generalın aileıinden aabn aldığı 
bir kılıçla ve mülftzım elblaeslle 
kendi11ine askeri doktor ıüıU 
Yererek nlıanlanmış olduğu bir, 
iki kızı da dolandırmıştır. Keza 
Varna plljlarında da ayni ıekilde 
bir kızla nlıanlanıp para11ını çekip 
HYU§muştur. Gazeteler, 11erscrl 
Valkonun geçirmlı olduğu mace· 
ralardao birkaç roman yaıılabile• 
ceğlnc de iıaret etmektedirler. 

--------------------------------------
Bisiklet Şeklinde Yeni Bir· 

Tayyare Yapı dı 
Berlln gaze· 

telerlnde oku· 
duğumuza ııöre 

Dunbell isminde 
motöuüz uçak· 
larda mUteh~ ı· 

sıa blr pilot, pel"' 
vanesi bisik.et 
aibl ayak ile çev 
rilen bir tayyare 
icat etmlt •o bu 
tayyare ile bir 
metre yükselikte 
235 metre me· 
aaf• kat'ıaa mu• 
•aff ak olmuıtur. 
Almaa gazete• 
lerl bu tecrU be· 
yl tarihi bir hl 
dlıe addetmekte 
•e tayyarocillkto yeni 
olarak görmektedirler. 

~ 
Dlter taraftan F ranıız raze-

telerindo okuduiumuza gÖre Pa· 
rfıte yeni açılan kUçUk 1an'atler 
ıerglslnde de bu tekilde bir bl· 
ıiklet tayyaresi tcıhlr edilmlıtlr. 

Londrada Hayret Verici Bir Mesele 

Ne Gün Öleceğini Bilen 
Bir Hintli 

Hindlıtanda, geçmlıf, geleceği 

; Buauala beraber 
bu adam ona kO· 
~Ok bir apartıman 
dllte1eltllecek ka. 
dar para nrmittl, 
dotan çocufuna 
•Jlık batJamııtı. 
Çoculıt kııdı, fyon 
FoUet oıau büyOk 
itina ile b010ttO, 
okuttu, Ye 15 lnel 

[=~~~il~~~ti!::::IJ ' ı8yleyen bir ıUrft klhiler, fakirler 
yardır. Fakat lnaJ.liz gazetelerin· 

arkadaılan, niçin taı atmadın, 

ya 11ni ııırıa idi? diye ıorunca 
Peru Yelli: 

l•on Follet benlı 15 lael 1•tını 
do)dU1ma1an kendi kıı 'ocutunu 
etdUrdl. 

Parlı ıazetelerl bu faciayı ••la
ltlarkea ı 

- Bu, 8yle bir cinayettir ki, lna
:•laı:naz, timdi mahkeme aalonunda 

1 
11 kadar genç, bu kıulu mahcup ve 

11 Jetlıtlrllmit bir n kadını hali Ue 
t6ı )'atı içinde bulunan annHiai11 
•llnd k . •n çı mıı olabllecetloe ıhtimal 
~erııe•eı:, diyorl.tr. Cinayetin 1ebe
f ine ı•lince, bu da bııtkn blr içtimai 
b~cladır, inuoı ıUnlerco dOtO ı dilre• 
ıllrı 

lvon Follet lıdivaç haricinde 
lıı ' }'rınıeıru bir mOnı: ıebetten doğ• 
!buttu. Baba1101 tanımıyordu. Yelnız 
b~~ •I tarafından bGyiltUldü, Ve 

Un r•nçlitlnl tıpkı anneal gibi 
::Yrınıeıru bir milnaaebelin içine . 

lnıelc korkuıu ile ıeçirdl. Jçli i.ir 

J•tıaa kadar ıre• 
tirdi. Fakat o H• 

aıan bu kıı bir 
te1adlf nıtlceıl 

1 
gayrımefru baba1a ile tanıttı. Adam 
ihmal ettltl bu ,ocutu ındf, araaıra 
tiyatroya, ılnemaya, Hyfiyeye g8tlr· 
mire baıladı, bııım aluaba11Je de 
tanııtırdı. 

Ctna1etln birinci Hheblal baıırla· 
1an itte l:u mOoaaebeUir. AD••, kııı· 
nın, kendlalnl atan babaya fazla yak· 
Jaımaaındaa luıkançlık duydu. Elinden 
nvelıi kalbini n hul7llaıını çalmıt· 
lardı, ıiaıdl de kızını alabilirlerdi. 
Sonra da kızının gayrlmeıru babaaına 
kaTuırnaaına ratmen tıpkı annuı, 

nenesi gibi meıru 70Uar haricinde 
kaimaaı lbtlmallnden korkmaya bat· 
ladı. 

Mahkeme lluz:urunda ağlayarak 
ıöylüyorduı 

- Bir a•e• rO.-eJnrl aldım, ca
nımdan çok HYdltim çoeufumun 
yataJ.na 1akla9tım ve glSılerlml ka• 
payar~k beynine ateı ettim. Acı duy-

Kağıttan Elbise 
Giyen Adam 

RHimde g&rdUIUnllı bu adam 
herhalde meıhur bir adama ben• 
zemiyor. Fakat geçenlerde lngil· 
terede bir otomobil kazuına 
kurban gittikten ıonra bUtUn 
gazeteler en muktedir muharrlr
lerinl bu adamın hayatını yazmıya 
memur ıtmlılerdir. 

Papr Jach yani kAğıt Jach 
denilen bu adam yaıadıiı W ad· 
don kasabuında oldukça tanın· 
mış bir almadır. Biraz aklı kaçık 
olduaundan vllcudüne renk renk 
gazete kağıtları, duvar ilinları ve 
türlU türlü kAğıt parçaları aarar, 
bağlar vo öylece dolaıırdı. Elinde 
Uç dlSrt tnoe yuvarlak piıkllvl 
kutaıu taşır ve bunlarla dilenir 
ve kıt yaz kendi yaptığı üstU açık 

de g&rdUA'DmUze iÖre Hiodlıta:un 
Madraı ıehrlnde ne zaman öle• 
ceğinl ıöyJcyen ve hakikaten de 
ıöylediğl aUn Ye hatta 88&tte 
ölen Peruvelll lımlnde 13 yatında 
bir mekteplinin barikulAde keha· 
neti büyük bir heyecan uyandır

mııtır. 
Ölmezden Uç glln evvel tam 

11hhatt• bulunan bu çocuk 111ek· • 
tepten eye dönerken üzerine azgm 
bir köpek hllcum etmiı. Ar· 
kadaıları kaçmışlar ve uzak· 
tan köpeği taılamasım tavsiye 
etmitler. Fakat çocuk hiç aldır· 
mamış. Köpek de bir müddet 
baYladıktao ıonra bırakıp gitmiş. 
-----~- ._.... ... ---·· . ·-·-~---·-

bir kulübede yatar kalkardı, 
klmae onun hakiki hüviyetini bil
miyordu. Öldükten sonra da onun 
hüviyetini teabit etmek kabil 
oramamıı 'H Paper Jach olarak 
gömUlmUıtUr. 

- Benim köpek ıı•rmat.ından 
nlmem mukadder değildir. Öle· 
ceğlm, hem de bundan tam Uç 
gUn ıonra, akıam yemeğinden 

bir ıaat evnl öleceğim, anıma 
evimde öleceğim, demiş ve arka• 
daılarını hayrette bırakarak <YI• 
ne gitmiıtir. 

Ferdası ıabah, çocuk meldt• 
be gitmemiş, kitaplarını toplamıı 
ve artık kendiıine lüzumu olmı· 
yacnğını eı<Syli}' erek kUçUk kız 
kardeşine hediye etmiı ve tekrar 
annesinin yanına giderek; 

- Anneciğim, Uç dört tahta 
a'.ıp ıimdlden tabutumu hazırla· 
sanız fena olmaz demiş. 

F erdaıı gUn öğleden aonra 
küçük çocuk annesine, büyük bir 
yorgunluk hissettiğini söy:emiş Ye 

yatağına uıaumıı. Yemek Yaktln· 
den tam bir saat evvel yerinden 
)rnlkmıı ve hiç bir şey söyleme· 
den, yere yığılarak ölmUştOr. 



• SON POSTA 

Kadıköyde Mabakkak 
Bir Deline Var 

Ya2an ı Hatice Hatip -43- 8 • 9 - 931 

Mahzende Yapılan Tetkikat Bitirilmişti •.. Üç Genç, BahçeJik 
Bir Yere Çıkmışlar, Bu Esrarlı işi Görüşüyorlardı 

Geçen rlin de yine Taxife 
olarak bir yere gittim.. Isa ka· 
pısı mescidine... Orada da ıu 
Pekmezoğlu • Mfibürdar hAdiıeıal 
g:bı bir hadise olmuı ve civar· 
dakl eski evlerin birinin bod· 
rumundnn Isa kapııı mesçidinln 
altındaki ayazmaya Ye ayazmadan 
da meıçitln yani eskiJ kilisenin 
içine giden gizli bir yol... YUzdeyliz 
Bizans devrinden kalma bir yol .. 
vak'ayı tabit gazetelerde okumuf'" 
sunuzdur. 

ilci de1ikanh tasdik cttller •• 
öteki konuımakta devam edi-
yordu: 

- Bunlar çok garip ıeyler
dir ... insana 5yle geliyor ki sanki 
Isbnbu1da btr Asarı atika . tetkik 
ve tahhnrri cemiyeti bafiyell 
'teşekkül etmlı Blzansın blltlla 
gizli yer alh yoJlarını, gizli kap .. 
larını mahallelerin mahallelerine 
binalarının biııaiarına lriibatam 
kcffediyor ... 

Ömer sabırsız, sabınız gBldlb 
- Evet hakkınız var dedi 

yalnız benim anlamadıjım ,.y bu 
adamların makutlarıdır. Bu adam• 
lar ne arıyorlar? .. 

Lami bir parmajmı pkarl 
doğru kaldırdı ve mühim bir aır 
tevdi eder zibl alplttığı blr 
•es1e: 

- Deftae arıyorlu dedl.. 
deffae arıyorlar. Zatea Profe.a.. 
Hubermannda .ıiyledl. Kadak&o 
yllnde muhakkak bir defiae 
'Yar. Mnh·m zenJin bir define. •• 

Ömer omuılannl ailktl. Yal
nız bu s1Jze ... , yabaaca lblylk 
b:r alaka ile cevap Yerdi ı 

- Profealr Huber..- lbll71lk 
bir Bizantoloidar re oaan aiall 
pek de yabana atdamaı.da laer laal
de onu bu fikre tr•tİr'• Wr ,.,, 
bir etUt olaaltchr. 

Ömer aöze lkarıtmlfbı 
- Beyim, dedi haydi Kadık6-

yllnde bir define var diyelim. Ve 
ıburada olan gUrDlt8lerf urarea• 
giz hadiseleri bu define arayqın 
tabii tezahtirab olarak kaydede
lim. Fakat gazetelerde okudup 
mu"t, lkanlı kilfıe vak'asını, 1saka• 
pısı mescidi hadlıulni ve il Ah. Ve 
iliilı bunları aaııl te'vll edelim •.• 

Genç adam Ômere bakarak 
aordu: 

- Azizim slz şimdiye kadar 
asarıetika ile meıgul oldunuz mu 
eski şeyleri bulmaya, meydana 
çıkarmıya çahıtınıs mı ? 

- O halde Size hah edeyim 
ben bir estamp arıyorum Uze· 
..rinde etilt yapmak üzere )>unun 
ltalyada olduğunu ıöylediler Flo
ranaado kUçük bir kiliaede .•• 

Susmujtu... yutkundu ~e d., 
wam etti: 

- Ben onu nerede buldu• 
tahmin edersiniz, söyleyiniz ama 
nerede? 

Onlar cetap vermemi9lerdi. 
- Kalklitada.. Kalklltada ya• 

tayan bir 1ngillz zengininin evin· 
de ı rnbabere ile onunla anlat" 
lam. Gc rüyorsunuz ya bir estamp 
nerelere gitmiı vaktlle Kadıkö· 
ylln le bulunan bir definedo kim· 
bilir znman ile birtakım eıbap 
ile birdenbire yerini değ.iıtire
bilir... KadıköyUnde onu arayaa
larm onu ... 

Ömer güldO ..• 
- Bomb:lyda bulmaları pek 

mfimlcünch'r. 
- Şaka ediyoraıınuz fakat 

bu çok muhtemeldir. l 
Genç adam cebinden cı1ıara 

tabakasını çıkarmıştı. 
Buyurmrız mııınız?. 

- TeşekkUr ederim. 
- Buyurunuz. 
- Siz benimkinden huyu• 

runuz. 
Kibrit çaktılar... Sigaraları 

birer nefeı çektiler. Genç adam 
yine konuşmıya baıladı 1 

- Esasen Kadıköyünde bir 
deffne var lddia11 lüzumsuz bir 
iddiadır, bu hırkeıçe malum olan 
bir şeydir ki, yelmz Kadıköyünde 
değil Kalamışta, Fenerde bUtUn 
hat boyunda hangi toprağın 
altını karıştırsanız içinden kıy· 
metli bir ıey çıkacaktır. Meseli. 
Bizanı deyrinde ismine Hiero de
nilen Fenerbahçe Te ci.-arında 
Blzansın bftyUk meıarlıkları vardı. 
Yine o civarda Juıtinien 'de im· 
paratoriçe Theodora için bir sa• 

ray yaptırm14b. Orada hamam· 
lar •• Meryeme nezredilmit gll
zel bir kilise kurulmuttu... Sonra 
onuncu as1rda yine oralarda bir 
başka ıaray daha yapılmıştır. 

Constantinin sarayını... Halbuki 
XI inci asırdan itibaren tarihte 
Hiero mevzubahı olmaz ... Peki •• 
Peki amma Hlero ne olmuş m•ı· 
bur sarayları hamamları ve kili· 
seıl ne olmuı?.. Iıtanbu!ua alta 
dllnyamn en btiyük zenginliklerini 
eaklar.. lstanbullularm aklı oı.a 

her b(rl kendine ait olan toprak 
parç.&1101 bir az eşeledi. 

Iıkele caddesine gelmiılerdL 
Onlar ıola ıapmak tizere idiler. 
Genç adam te•akkuf etti.. 

- Allahaıımıırladık efendim 
dedi •. 

- Gftle, güle beyim. 
Onlara ppkasmı çi;karak 

selim verdi, 
( ArkHı var ) 

Kurtuluş Bayramları 

Eskişehir Ve Balıkesirde 
Törenlerle Kutlulandı 

Eeld•ehlrde kurtuluf b•yr••• 18re11laden glSrUaUfler 

Ealriteldr (Hutulf) - 2 e7lll, larlle jaadumanı-., pollı mtıfr .. 
gftsel Eıldıehrlmfıln lıtiklAI ıa•a• ıelerlnin, okullaruı, sporcuların, 
fUlda kurtarıbpnın on Uçllncll kurumluıa ve kalabalık bir hal-
yıl dönUmlldlir. Bu münasebetle kın lıtiraklle bOyük bir geçit 
ogUn burada bUyUk kurtuluı bay• reımi yapıldı. 
ramı kutlu!andı. Kahraman ordu• ·-..................................................... _ 

muıla halk bu bayram gUnUodo Tepebafı Belediye Bahçesinde 
heyecanlı saatler yaıadılar ve Bu akşam aaat 21 de 
büyük bir tören yapıldı. K A R A G Ö Z 

Balıkeelr'de Her hafta C\lma, Cumarteal, Pazar aqamlan 

Balıkeair, 7 (A.A.) - DJln ~ BÜYÜK 
Balıkeılrin kurtuluıunun oa üçUa-
cU yıldönümU candan iÖ.aterilerle HAFTALIK 
kutlulandı. Şehir battan ba .. bay· MECMUA 
raklarla •llıleamlı, halk erkeıadea 
caddeler• d6külmlftl törene saat Resimli 
11 de baılandı. .Şehir dı11ndaa H ER ş EY' 
cllmuriyet alanına alkıılar ara8'n· İ 
da gİl'en .-uvarl farkuı komutanı, TUrklye1tln en çok aevllen 
bayraiımızı heyecanlı allntlarla M&aharrlrlerl hazırla111aktedır. 
·direğe çekti. PJyade, aüvarl kıt'a• 

iktisat V.eklleti jstanbul Deniz Ticaret MUdürlUgUnden ; 

Denizcilere ilin 
TUrk Anonim Elektrik Şirketinin Rumelihlaar meıarhlt ile 

Kandilli burnu araaında konulmuı olan denizaltı kabloauaun tamir 
edilmek üzere knldırılacağı allkadarlara bildirlllr. 

10 EyHHdo bavlayacak ve JS gün kadar ıürecek olan tamir 
iti için kullanılacak dubada arsıuluıal mutat Jpretler gece ve gtin• 
dilz bulunacaktır. Bu yerden geçecek eemllerbı dubaaıo yakamndaa 
geçmemeleri denizcilere illa olunur. 

Eyllil 8 

lran Mektubu: 

Iranda Kanunlar Yapılı 
yor, Mektepler Açılıyor 

Japonlar Iran Piyasalarına Şapka Yığ 
dılar, Fiatlar Birden Düştü 

Tahran sokaklar1nda11 birinde bir seyyar satıcı 

Tahran (Özel aytarımızdan)- dit. Burada fakirler paraaıı 
Iranda her 9ey değfılyor. Dllne davf edileceklerdir. 
aft ne \'ana ortadan kaldırılmak- lf-

tad.ar. Bir çok kanunlar bugünkü Ekonomi itleri hiç te 
ihtiyaçlara göre tanzim edilmek· edilmiyor. Iranın Brüksel Ar 
tedir. Tüze bakamnın başkanlı· ulusal sergisine geniş mikyaıt 
ğıada biı MD•denberl çalııan 

iıtiraki bunun bir delilidir. Ye 
mlitehassıılardan mürekkep bir 
bir komisyon yeni fren ceza ka- yeni fabrikalar kurulmaktadır. 
nununu hazırlamaktadır. Ayrıca Kermnnşahta yapılmakta ola 
barolar için de bir kanun yapı· teker fabrikası bitmek Uzeredi 
lacaktır, Ayrıca Kazvlnde de bilyllk b · 

* sermayedar grup tarafından b' 
Iranda yapılan yenilikler ara- mensucat fabrikasının kurulmns 

ıında en çok göze çarpan küllür na başlanmıştır. 

itleridir. Petrol iıletme itlerine de b 
Memleketin her köşeıinde yUk önem verilmektedir. Bu 1 

yeni mektep binllları kuru:uyor. hada mlltahnssıslann snyısını ar 
HUkfimet, lran gençliğinin, yarının tırmak için Finans Bakanlığı t 
ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi rafından seçilen 11 genç Insıilt 
için mnmkllıı olan btıtüo tedbirleri 
almaktadır. Knltnr Bakanbğı reye tahsile gönderllmittir. 

yalnız Tahranda bu yıl içinde 10 "* 
mektep daha açılnıasıoa karar Şapka, ppka, ıapkı... So 
••rml9tlı. Bunlar arasında kız glalerde Tahranın dört k6fesind 
mektepleri de .-ardır. Mekteplerin ıapka rakJimlarından baık 
kadroları ılmdide' hazırlanmak· birşey görülmez olmuıtu 
tadır. Yeni mektepler 8 eylülde Gazetelerin ilan ıütunları d 
büyük tören'.• açılacakbr. ıapka reklimlarile dolu •• Rasgel 

Iran KültU.- Bakaabğı mek· bir ppkacı dükkanı açılıyor. Har 
t•plerd•, hilha•a beden terbiye- ce siparİ.f edilen ıapkalardan bil 
•ine hem vermektedir. lıkmek· yük bir kıamı gelmeye baılamı 
teplerde sık sık spor tenliklerl fiatlar oldukça dtlımUıtllr. 
yapılmakta, 2enç kızlann terbi- Fakat bu ijte de Japonla 
yesine ,ok dikkat edilmektedir. O.tilnllUderinl gösterml,ler, Ira 

* plyasaıanı ucuz fiatla şapkalar! 
Son zamanlarda ıağhk lolerln• doldurmutlardır. Japon ıapkala 

d. de faaliyet gözo çarpmaktadır. en ziyade Şirazda •atılmaktadır. 
Tahranda kimıeaizler lçlo yeai TUrkiyeden gönderaen ıapka 
bir haıtane dahıı açılmak ftzere• lar da beğonilmittir. - N. 

1 letanbul Beledlye•I lllnları 1 
Senelik muhammen klra11 24 lira olan T opkapıda Sulukulede 

kale burcu 936 seneli Mayısı aonuaa kadar kiraya verilmek üzflro 
açık arttırmaya konulmuıtm. Şartoameai leYazım mlld11rHlğiinde 
ııörlllOr. Arttırmaya girmek isteyenler de 180 kuruıluk muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 9/9/935 Salı 1ınnn saat 
15 do dahat eocümend• bulunmahc:l&r. "a,, .. 5056,, 

~ 1f.. 

Aksaray yangın yerinde Çoban 
çavuı mahalleılnde 11 inci ada• 

Sah111 beh•r metroıunua muvakk 
iL murabbaı muhammen lı17m.al teminata 

da JQıaUz araa 62,32 2 9,35 
Cihaaıir yangua yerlnde defter-
dar ebUlfadJ mahalleılnde Aa. 
çetme aokağanda 7 inci adada 
yllull& ar1a 6 2 0,90 
Samatyada Atahamamı M. Akar-
ca S. 31 No. lı e•la arkaıındald 
kulel zemin yeri 21,50 2,25 3,65 

Yukarda aaba11, beher metroıunun muhammen kıymeti •• 
muvakkat teminati yazılı olan araalar alikadarları araaında •atılmak 
bere ayra ayrı a~ık artbrmaya konulmuıtur. Şartnameal levası• 
mUdlrlOtOnde görlUOr arttırmaya ılrmek için de hizalarında göıt:_ 
rllea mu.akkat temlıaat makbuz •eya moktublle beraber 9/9/9DJ 
pauteel .-U .. at 16 de daimi ıaclmeDd• buhaDmahdır. (B. ) .. 4990.. 
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OSMANLI SALTANATI GOCERKEN 
( MltarılEı devrini• tarllll) N .0139 

~ Her hakkı aahfuzdur. • Yaıan: Zlg• Şakir.----------· 8 19/16 "'-mııl 

Türk Milletinin Kurtuluş Programının 
AnaHatlan T espitEdilmiş Bulunuyordu 

6 - Bunun için tekmil ~lil· 
Jetlerln her Jivaaandan, milletin 
itimadına mazhar Oç murahhasm, 
alr'all mftmkine Ue yetiımek 
kere hemen yola çıkarı:maaa 
lcabetmektedir. 

7 - Her ihtimale kar11 ker 
fiyatın bir (aırn mllll) halinde tu· 
tulmaaı ve murahhaıların IU:ıu• 
l&'lleo aahallerde aeyahatleri· 
ala •ltenelddru icram lhımdll'. 

8 - Villyatı tarkıye aa111ma 1 O 
T .. muzda Enurumda bir ko .. 
gre ln'lkat edecektir. MezkUr ta
rihe kadar YllAyah ıaire murab
haslan da SıYua vaul olabillrler
H, Enurum kongreıioln azası dı, 
Sı•u lçtlmaa, umumlıiDe dahil ol· 
mak llzere hareket edecektir.] 

itte, kuaalık odanıa earan.. 
•e fıte, Tnrk kuriulut •e lıtik· 
llhl temin lcln Mustafa Kemal 
P.,.aıa lllr ye lrat'I kararı ••• 

Mamafih. Mustafa Kemal Pqa 
ba kararı bu ı•c• vermif delildi. 
Y uılaa f11 utarlana ana hatlan; 
.. bUhaua, (Sı•u) ta ( milli bir 
lroape ) •la toplaamaaa .... ; 
fhlerce enet onua dlmatıncla 
Jer etmiftl. Neteklm ba gece ba 
kararını bir klğıt lzerlne katı 
olarak teablt etmeden dllrt gtln 
enel, Edirnede buluau (birinci 
kolordu kumandanı miralay Cafer 
Tayyar Bey) e tlfrell bir telgraf 
anndermlf: 

rrru1a. P...W Cemlyetl T• 
Edime Mtıdaf aal Hukuk Cemiyeti 
Ue elele yermek; Anadolu •• 
Trakya Mldafaal Hukuku MIW7e 
•• Reddi W.ak C.miyetledıal te.
hll et.ek; umum Aaadola •• 
Ra..U vlltyetlariDla auualah..ıa
ruıdan mlir.kkep lm•votll bir 
he.yeU merkul1e tqldl etmek.] 

Muatafa Kemal Pap; TOrk 
lllilletlnln ballı Ye lıtikllllnl te
llliae matuf olan bu tarihi 
karum mllandduinl tam bir 
•llika olarak tarihe malıt• 
lbek için, o aabrlann altuu 
biuat imza ettlil tlbl, maiJetlade 
bulanan heyettea, (Mllfettifllk 
Erkam Harbiye Relal. mira
la7 10.zua) (Erkim Haıbiyedea 
....... ) S.ylule (lllhttiflik Jlr 
•eri Muzaffer BeJ) Ye 7lae ... 
"9tte balnnaa bir ata lmua • 
ti.mit; tarlW Wr l.bn elmalı 
8-e. diter ban aenta da imza 
•tthwlr ldemlftl. F .. at b. imla 
lll .. leai, JIH tarihi Wr laıcll.,. 
leh.blyet Termişti. 

Muıtafa Kemal Paıa, beıık 
Havzada iken, Ankarada bulunan 
( 20 ı.d Ko&orda K wlaaı 
F .. t Pqa ) daa tifnll bir teıpaf 
U..lfb. F•et Paıa H telgrafnt. 
da (tanıdıtamz Wr zat, IManhul
dan huraya gelmfttlr) diyor, b11 
•9tın aaretl hareketi hakkmda 
talimat lıtlyordu. Fuat Patama, 
bu tlfreti telgrafta lamlol zikret• 
llıediği zat; (ubak bahrl1e nazın, 
Rauf Boy) dl. EvYelce arz.uljl
llliz Yeçhle Rauf Bey, Lmir cep
h..ınde milli bir yuife ifa ede
bU-k için ·o cephede bllluau-
17 iaıd kolordu kumaadaa ••kili 
'1iraıay Beldr Sami Beyle birler 
ltleJc makaadlle o bawaliye ı•&alt; 
f.ac.t vulyetin bUDa lmlrin ...
_.Yecejlne kul olmcae IWdr 

Sami Beye hıt;b°en (Akhiaar) a 
bir mektup bıraktıktan ıonra, 
Ankaraya hareket etmiıtl. Mak· 
aadı, artık iç Anadoluda vaziyete 
hlldm olduğu anlaşılan Mfaıtafa 
Kemal Paıaoın nezd nde bir va· 
zlfe deruhte etmekte idi. 

O anada Mustafa Kemal Pa· 
ıada, o mıntaka ve muhitler hak· 
kında müdaoyele'i efkar etmek 
için Fuat Pa§a ile bizzat göriif
mek arzusunda ldL Buna binaen, 
Fuat Paıanan bu ıifreli telgrafım 
alar almaz; 

[Anlcaradan ayrıldlğlnlzı lhsaı 
etmlyecek tertibat Ye tedabu 
aldıktan ıonra, tebcllllnaa •• kı· 
yafet ederek bir kaç ıtın için 
Hrl' aa baaa mlUild olunuz. ı .. 
tubuldan gelen arkadatlan da 
beraber ıetlrlaiı.] 

Ceyabıaı yennlfti ... Fuat Paıa 
8i.U elbüe glymft, 7amnda nde 
Rauf Bey olduğu halde, bir oto• 
mobile biaerek Ankaradan har .. 
ket etmişti. Faket ayni glnde de, 
Muatafa Kemal Pqanın Hana· 
dan Amasyay• hareketi llzunwe). 

1 
mlıtL Buaa blaaea Maata Kemal 
Pata, (Merzifon) ela baluaa • top
cu alayı, Ye • mevki kamaaclam 
binbıı§ı (Pire) Mehmet Beye tlfr• 
ile şu emri vermiftl: 

[ Ankaradan gelecek mlaafir
lerl, lngllizlerln ıerrine ujratma• 
daa· oradan geçiriniz. Amasya ya 
gönderiniz.] 

Mehmet Bey, derhal tertibat 
almıı; bazı zabitlere nefer elblaeıl 
giydirerek yollara çıkarmıt; Fuat 
Paıa ile Rauf Beyi, Merzlfona · 
epeyce uzak bir yerde karıılalDlf 
idi. O sırada Mcrzifo:ıda bir alay 
lııglliz aıkerl bulundup için 
misafirlerin kaaabaya firmesl 
tehlikeli id'. Buna binaen Mehmet 
Be1 bu iki zatı, Merzifon clvann• 
da (Marlnça) köynnde (Arif ağa) 
isminde bir zatlo eYlne misafir 
etmft; ertesi lfia de yine yollarda 
tertibat alarak aalimeo Ama.,aya 
göndermiıtL Yine o aırada, 
UçUncl kolordu kumandam ohap 
muvakkaten Sammo Mutaurrıflık 
Yekllotinde bulunan Refet Bey 
de tesadllfea Amuyaya gelmifti. 

(Ark .. Yar) 
::m:m-==-=-=-==--===-===-===-..--

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

Olmlmıiy.t ortamektep 171 Hb-
KUçUk niye, Seyhan kale k...-

•ulu ıı fırmcı Me~ •uı· 
bo talile lhsao, Kocamuı· 

tafapafa caddeai No. 179 da İrfan, 
Adana lnhiaar nznedarı Sayar oğlu 
Necdet Zeki, Beylerbe,1 IDiplioede 
Zehra. 

Vef• erkek llıe1i 178 lılu*la AD 

Behire Salllı. 

Tezou. lıtubal kıs li· 
111inden 766 Bandaa 
Feni, Feneı 7oluada 

K.-köee 11 IDOI dftri ahaJI ku
mandam 1uba1 Ami 

Muhtlra km ŞWaaıa. Vefa erkek 
defteri liıeaiııden 775 Sermet 

UJuaoy, Zile S&kil• maballe1l No, H 
te Ka1adur oğlu Multafa, Vefa U.111 
ıınıf t deo Akgün Bingöl, Si.aı t .. 
metp•t• mektebi B .. maalliml k111 8. 
Oloayto, latanbal kız 0.Hindea 1828 
Ştıl:dfe Karol, Karakö1e 11 inal ıln· 
ri alay birinci gurup kamandan• bin· 
bap Şerthtiİll lnıı mlbeeeel. :t.tanbul 
kıs ort.&mektep 1 locl ıımf 481 U.. 
ıallL 

Dawtpqa •--ldılp 571 N-

1 
..,. 1 Si•• kıı wllaektop ı 

kaleml inci ımıf 169 Ha,.;,. 
U ala, ~"'uırde rllau.mat memua Mabl 
kızı Bedia, Bornon pul ba;yll MUltafa 
oğlu Y alllf. FaWa C-ıuba BaJri1• 
mekt.bl Tıırıut Pe~L 

labnbul Gelubnt oriamaldep SU 
Ml:rell· Kacirl Turna, Hana 

t<epll lkinel mehep nnıf 15 len 
Kalam 146 H-Uınl, Edimebpı 
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Sayfa 9 

Cahil Eller Ormanları 
Nasıl Ateşe Veriyor? 

[ Bqtarafı 1 laol ytlsde ) 

Toprağın, k&I olan ba maaz
aam Hl'Yetl, Ye mabfolaa ba , .. 
tll cenneti, bir kaç aaırdan &ne• 
1enlle1emiyeceji anlaplmııtı. 

V • anlaplamıyan, meydana 
çıkarılamayaa, bulunamayaa bir 
tek ıey kalmııtı: faili Ormanln, 
mDteasaıp ailelerin yoldan ıeçen· 
lere kafes ardından ıöalll bağ
hyaa biçare kızları ıibi keadl 
kendine tutuıtutuna bllkmeden
ler bUe Yarda. 

Fakat gtinftn birinde, tahklka· 
bn meydana çakaramadıj'I tabiat 
katillerini, bahtiyar bir tuadaf 
ele yerdi. 

Meğer bet arkadat. muhafaza 
memurlarının glS:ılerinden kaçarak 
balta sıirmemlı ormanın içine 
dalmıılar kuru ağaçların ıık bir 
1vlne yatlı çaralan yığmlflar, 
çaraJarın tlstlne lraY •• kavm 
&atin• de koca bir cam 1erle.
tlrip aı•ıımıtlar. 

Erteal aabab doğu kızpa 

ınneı, camı kızdırmıt. kızflD 
cam ka"W'ian, ka•lar çıralttn ye 
çıralar da ormanı tutuıturmuı. 

48 uat ıtlren bu yangından 
binlerce ajacm kaplamıı olduğa 
hektarlarca arazi, keleı kelleler 
ıibl çırılçıplak kalmıf. 

Tablatin cennetine ba iptidai 
dinamiti yer!eştiren mikaıtçalar 
yakaya ele yerince: 

- Ne 7apalım? demitler o 
ağaçlan yetiıtiren verimli toprak· 
ların boı bırakılmasrna dayaaa• 
madık. Ağaçlan yalap yerine 
buğday ekecektik. 

Dlnyamn toprafl u bol •• 
gtir memleketinde, cahil lnıaalara 
pire için yortan yaktıran dhni
ye~n dehıeline bakml 

Bu, memleket ormaolanmn 
nuıl knl edildiibai ıöıteren lıi
«Laelerio aado bir tuealdir. 

T eaadllfler bira• dalaa yardım 
etıe, diğer ormanlan kurutan 
:ıihniyetio de handan daha az 
clhilln• olmadıiım öpueceil
IDD muhakkaktır. 

Geçenlerde, koıkoca bir 
ormanı ateıe Yırlptı elı , .. 
ç• faWer, bir b.kçl kulll
bulal tahrip eclealerc:lea fazla 
ceza ,armemiflerdL 

Bu iti• tberind• bizden fula 
kafa 1orallfiardaa blriai ı 

- Bu .... di1or, meftat olu 
Orman Kanana, 2J J111111da
clır, " aluıan maboa, deYletbl 
baklana llllnaetlal bllm•JU. lçlD
cle 1••it toprail ae•lp beDlm
Hml,_. Ye ataaa detil. 
•-• Wle b.._I tammayao 
b&Sd• dopn ha kaan 
realleamedlll tak6cle memleket, 
birkaç 111 içinde Ylhalan bDe 
kuıUUll bir aalara7a d6aecektlr. 

Çlakl Japılmıı olan tahkikat 
•• tetkikat aeticulade anlqıl
IQllbr ki, ora&D 1anıuılaru11a 
Jbcle eWal, cahil .. kuth iaau
lana kalClmdan pbucbr. 

Y aqualana ytbde ellial 
de, hallan •taç kadri bum .. 
mal, dlldratalzllil •• billaaaa 
ormuları muhafaza t.,kUAbma 
u7ıfhjı ylı&ndendlr. 

Fakat mema•nl1etle laaber 
aldatımııa sen. Tanm Bakanlığa, 
bu clhetlırl ıazden ı•çlrmi ı. Y' 
icap oda tedbirleri almaya karar 
Yermlttlr. 

.... Urana •erdltl lmltle, 

1 
tlmdlye kadar knl olan cennet
lerin acııını anutmıya çalı1ıyoru1e 

Göynük Orman Yangı• 
nının Zaran 

G6ynllk. 7 (A.A.) - ilçemi~ 
de pçen a11n 27 llnde bqİayıp 
otuzunda ıöadllrllea orman , ... 
l'DI yerinde Japılan inceleme:ere 
a6re, yangın 600 hektarlık bir 
alanda teairiol ıGıtermlı Ye J 50 
hektarlak k111mdald sahada ağaı• 
lar tamamen yanmııtır. Bu ağa~ 
Jarın 34 binden f ulaaı çam dır. 
Zarar mıktarı 17031 lira olarq 
teıblt edilmlıtlr. 

Çok bnytık tahribat yapmaı. 
latidadım •öateren yanguı, ahn• 
mlleıair tedbirler aayealnde daba 
fazla genlılemeslne meydan v .. 
rllmeden ıöndllrDlmDıtllr. 

150 Bin Lira Ye
rine Tamtakır 
Bir Kasa/ 

( Baıtarafı 1 lacl Jlsde ) 

teabhDdD 50 kuruıtur. Bu parama 
ayhk yekiinu yalda en az 2 blO 
lira tutar, MaaraOar çaktıktaa 

aonra bu paramn 11 yallik tutan 
da 150.160 bin Ura eder. Halbuki 
bugDn elde beı para yoktur. 

Biz bu ifl bir kere de Cem .. 
yetten aormaya faydalı bulduk Ye 
Cemiyetin muba1ebechıln• bar 
vurduk. Aldıjımu cevap ıudur : 

.. - Şof6rler ve otomobllcilu 
CemlyeUDin azaaa sayuı Uç bindir, 
Şof6rlerln aybk teabhtltleri 25, 
otomobil aablplerlnln de SO k1I" 
rattur. Cemiyetin 1500, 2000 Ura 
kadar aylıll Irada olmaaı llzımdır. 
Fakat maalesef bu ayhk irad 
250 • 300 lirayı seçmiJor. ÇtmkD 
tahalllt yapılamıyor. ,, 

Orman Lisesi Beykozı lı 
Nİkladilecek? 

Beykozdald Saray bofhır Ye 

zensıln bir ağaç koleksiyonu 
yardır. MllD emlaktaa olan bu 
aaray blkümet tarafmdu devlet 
hi11eıi olarak Emllk Ye E,tam 
banka11na dewedllmlıtl. Banka 
1ebek kıymetli olan bu aarayı 
ıatamıyacatı için geri · ahnmaaam 
ye bunun Jerlne derhal paraya 
çenllebilecek kllçtık eaallk ... 
rilmellnl lllemlttlr. Tarim Balwa
htı bu aarayı bir orman mektebi 
haUne koymaya karar Yermlftlr. 

Buraya BGJftkderedeld ormaa 
U.ealnin tapomaaı muhtemetd·r. _________ ........... ·-····-------·---

Bugün iPEK sinemasında 
Kahkaha Ye :ıevk ffiml : 

KJZ, KADIN 
OLUNCA 

Fransızca slSzlü, Oymyan : 

MARYON DAViES 
Ayrıca : Paramount gnzeles i 

'--------------: ~ , _______ __ 
Bugön M E L E K 'üe 

KLARK GABLE ve 
MYRNA LOY 

tarafmdan Franıızca olarJk 
temıil edilen bOyllk film 

GÖNÜL ACIS' 
Ayrıca: Paramount gazete i 

~ ~ 



ıo Sayfa 

i t enizlerinde 
Yazan: 

M. Turhan Türkler 
Hadım Siileyman -Piri Relı- Murat Reiı 

Safer Reis, Kalenin Gizli Bir Yerinden 
içeri Alınmak lsteniliyordur ••. 

Sultan Mahmut, bu ıöd•rl dotru 
i>ulmakla beraber Bahadır tabın bir 
TQrlt orduıu getirtmekten makudı· 
nın Portekizlileri GOcerat toprakla
rınd.m ıQrQp ç ıkartmak oldutunu, 
halbokl timdi durumun detltmit bu
lundutunu, adanın o yabancılar eline 
geçtlRinl, keadlnin esir i'lbl yatadı· 
tını anlattı, ıramlı l'amlı içini çekth 

- Sen, dedi, kardeıim 1a71Jıuıa. 

Etu tu Portekizliler 0Jma1a7d1 n 
Bahadir ıah ecelile O!Op 1aJtaaat 
datdata111: bana geçseydi n:ılrlm 

Jlne H• olacaktın. Se11I benim kadar 
burala tanıyorum. Onun için elbirJitl, 
rönül blrllti yapmalıyız, adayı da, 
GOceratı da kurtarmalıyıL 

r 
Tefrlkemızın ikinci Kısmı 

Piri Reis 
Tefrlkamızın birinci kıımı 

yann bitiyor. Ondan eonra 
Piri Reisin eeferl başlıyor. Piri 
Reis, Türk denizcilt!rlnin en ünlü
lerinden ve Akdenizin beHibaşh 
hllkimlerinden Kemal Reisin yeğe· 
nidir. Hind denizine doğru yaptığı 
aefer, heyecanlı hadiıelerle doludur. 

Tefrikamı&\ başındanberi oku
yamıyanlar ildnol kıımı takip ede· 
bilirler. ÇGnkü bu kısım batlı 
başına bir tarih aayfa11, bir de.tan 
parçııııdır n çok heyeoanlıdır. 

SON POSTA 

Papa Ortalığı Nasıl 
Görüyor? 

Roma 7 ( A. A. ) - ltalyan, 
Belçika, Portekiz, Franıız, lngflfz, 
Leh, Alman Ye Çekoılovakya'lı 
eakl muharipler, Roma'da top
lanarak dün "imperatorluk yo· 
Ju,. oda balkın heyecanla alkııla• 

rı arasında bir geçit resmi yap· 
tıktan sonra, ltaJyan belJiıJz 81· 

ker anıdmı ıelAmlamııhr. 

Roma, 7 (A.A.) - Soo Pol 
kilisesinde toplanan, bntün ulus· 

lara menıup 15.000 eski muha· 

ribe karşı verdiği söylevde Papa, 
bilhassa demiıtir ki: 

" Ufuklarda beliren alaimise· 
manan renklerinin allahı memnun 
edebileceğini aauıyoruz, Barış için 

dua ettik. Büyük bir ulusun İs• 
tek ve dileklerinin tatmin edil-
meal g erektir. 
6ulh Ye onur ile. 

F"akat adaletle, 

Sl\fer R•iı cevap Terdh 
- itte bis de ona çahııyorua J&. ------------·----' .. - ........ .,,. .. .,,. ................. ·--

SOleymaa pata Hint eline hükümdar 
o!acak detU ki, Portekizlileri edp 
halkı k8lelikten kurtarmak latiyor. 
Bu iti baıarır baf!lrmaı l'•rl dönecek 
Faltat siz ona yar olmadınız, dütman• 
Jarla batdaıtınız. 

- Ne yapablllrdlm kardeıl•. 
Elim batlı, kolum batla. Bununla 
beraber itte yolunu buldum, .eninle 
buluotum, EA'er candan uzlatıraak tU 
heriflere bir oyun oynıyabilirlz. Ve 
bir odada ynlnız olduklar• halde 
ıeelni k11a)tb, Safer Reiıl ta yanı 
batına çatırıp kulağına etildi, 
fıaıldadıı 

- Burada söz amlralindlr, çtınkD 
ıil!b onda, nsker oada, kale de aat· 
lamdır, kolay kolay yıkılamas. Onun 
için ben bir dOzen kurdum ıiıl para 
ile armatanla lcandmp rarl çhirebl· 
lıc~ğlml nmlrale söyledim, ınlnlı 

mbakere için izin aldım. Halbuki 
makıadım elzi kale7e sokmaktır. 

- Kaleye mi sokmak?.. Bunu 
nuıl yapacaksanız sultanım. 

- Bir gizli yol nr, onu una 
8freteceğim. Bu yolun bof aza açılan 
tnrafında aaktr yoktur, bulun1a da 
aıdır, biz orayı bot bırakabUirlL 
Sen de kararlaftırdığınız i'ece elli 
lltmıı kiti ile geliuin, orada11 içeri 
;lreuln, ben de yerlilerle ayiklaaı• 
rım, gUzel bir ba1kın yaparaı, herif. 
Jerl kapanda yakaları•. 

- Amiral böyle bir dU1tnl anla· 
mı7acalc kadar ahk mı? 

- Karı11 da bizimle ltfrllk olduk
tan ıonra onun akılhlıtJ, uyaoıklatı 
k~ para eder? 

- Karısı da bizimle beraber mi ? 
Bu na1ıl olur ıultaoım? 

Sultan Mahmut k~tO lı:8tQ ırBldO ı 
- Anlamamazlığa i'•lme ya Rum! •• 

• Amiralın karı~ı aenla lçia yanıp. tutu• 
f uyor. Seni elde 6tmek utrunda 
canını bile feda edecektir. 

- fyl amma ben onun kardeılal 
lSJdGrdüm, yaptığım iti de kendine 
bildirdim. 

- Bnbaıını da 6ld8rHydln onu 
rlne HYglılnden ayıramazdın. Kadın 
deliye döıımOı. Yalnız atni dDtOntiyor. 
Onun ne kadar çılrınlattıtını fundan 
anla ki önllnO ardını, 1atını ıolunu 
hiıııplamadan bana l'•ldl, yOretlnl 
açtı, ne paha11na oluraa o!ıun HDI 
görmek latedlğinl ı8yledl. Ben de ayni 
feyi dUtOnüyordum. lklmls 1'8001 
blrUğl yaptık, Amiralı kandırdık, bir 
mlzakere kapııı açtık. Amiral uyku
dadır Rumi. Uyanık olan o (l01tl 
kadınla benim. Eğer seninle uyuıuraalr 
Portekialilerl yok etmek itten bile 
detill 

Safer Reiı, gözlerini yarı kapadı, 
dOtünctye daldı, Janla araaında 8'•· 
sen teylere birer birer &'•çit yaptırı· 
yordu. Onlar, o hatıralar, Sultall 
Mahmudun a6z0nll gerçekleıtfren 
pelc ku netli belgelerdi. jan, daha 
diln denilecek kadar yakın bir za
ma nda knrdetlnl n hor t eyl aık 

uğrunda feda etmekten çekinmlyt• 
ceğlnl belll etmitti, kendisi için Ba .. 
hadir Şahın ıevılılnl çftnemittl, 
kaçmaya rısa ıöıtermittl. Şimdi de 
ayni biçimde davrumaaı mümkiladU. 
Fakat bir nokt• ytlt erkeğin zihnini 
karıflırıyordu ; Jımıa kocaya yarmıt 
olmu L. Eter o, her hlciıf'y• r•t· 
RHn kcDdıol ıevıuekten •aıge,me-

miııe n bu aık yllzOaden her çıl
gınlıtı yapmayı aöze ahyona amt
ralla niçin nlenmltti ? •• 

Safer relı itte bu noktayı aydın• 
Jııtmak iıledl, ıordu: 

- Evli bir kadın bu dediflnizi 
naaıl yapar ıultanım?.. Sizi n bizi 
tuzata diltlrmek lıtemealnler? 

- Oaun Amirala Yarııı, kuvYetll 
olmak ;. bu kunetle Hnl bulmak 
içindir. Benim uzitlme &'Ört Amirala 
açının telini biJo koklatmamıttır. O, 
nuıl bıraktın1& öyle duruyor ve Hol 
bekliyor. Eğer baaa 7alvarıtını ııör· 
eeydln vallahi acırdın. 

- Onu ıörmek laterim ıultanım. 
Göremezsem bile ne dDtündiığünQ 
açıkça 8ğrenmeliyim. Kendisine ıöy· 
leyin, ılz• s8yledlklerini bana yanın. 
Yaz11ını tanıdığım için mektubunu 
alınca içimdeki kurtlar dOter. Batka 
tOrHl onu bu itte bize yar olarak 
kabul edemem. 

Ve makaaJa atladıı 

- Şimdflfk Jı:nı bir yan~ bıra
kalım, o arada yokmuı gibi ko
ouoalım. Kaleye a-iıli bir yol var 
diyorsunuz, bize lulanduk edecetl· 
nlzi ıöylOyor1unuz. Bu ynrdımıza 

kartılık o!orak ne iıtiyorsunuz, onu 
da ktrem edip açıta vurur muıunuz? 

- Adanın bana larakılmaınnı, 
GOeerat Sultanı olduğumun tudlk 
edilmealnl, ülkemi kurtarmak için 
emrime bir kaç bin a1ker .. rilmHinl 
lıterlm. 

- Slleyman Pata bu ıartların • zı 
kabul edecektir. Yol ıöateriraeni:ı 

kaleye ılrmeyl de ben tızerime alıyo

rum. Şu uğurdn 8l1em de ıam değil. 
Fakat amirale kartı nuıl davrnna
catıs. bu uılatma11 nuıl ukhya
aatız? 

- Çek kola1 kardetim, çok ko. 
lay. Şimdi ben ona, adadan çekilmek 
lçln ıtsln bOyOk bir para fıtedltinlzl 
ıöyJerfm. Llkla yalnrıp rakanak para· 
yı alnbllecetlml&l de ıöylımekten i'erl 
kalmam. Bu 1111retle bfr daha n bir 
daha i'ÖrUımemlz mOmkGn olur. O 
arada teni ıeyın kadını da i'OrQrllm, 
kAtıt bekledltfnlzl anlabrım. Bir 
taraftan de ıial kale7e ıokmak çare
lerini beaırlarım. Siz de Süleyman 
patadan bana, dileklerimi kabul etti· 
tini ıöıteren bir Hnet getirlralnb. 

- O 1tnedi ıon ırece a)abillrslnlı: 
ıultanım. Fakat ı<Sz, ıöıdür. TOrkOa 
ıözDnden d8nmeyecetiol de herkea 
bilir. Yalnız bu itler kaç ilinde olup 
biter? 

- On, on bıt iDn ıonra kaleye 
ıirebillralniı:. 

ve 

• 
BiR DEMET 

• 
ÇiÇEK 
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Çıi lekelerini 
izale eder 

ltriyahn iztih:ı - r edHc'iğl ma· 
halleri ı yaret ederk "n v('ya ek• 
ıerlya yağmura, gün l'ş ~ veya 
rilzsıArıı maruz kalmamak ısl ra
rında bu·u:ı-.n her y şt ki lta
dın!a · n ciltlerinin tazeliğine •e 
gOzel ;t :ne hayran o:dum. Se
bebini sorduğumda öğrendim kı, 
onlar çiçek kopar.ı kcn, çiçekle· 
rln lteiılerinde meYcut bolmu .. 
mu, cildi tayanı hayret bir ıu .. 
rette beyazlatıp yumuşatma 
ha11asına malik olduğunu kcv
fetmitl•r. Hergiln munlau
man iatimallnde tenim bütan 
buruıulduldarını izale eder ve 
yOze yumutakhk n gençlik ta
r1wetini verir. Bu ıihrengiı çi
çek balmumu ecı:anelorde "Cir. 
A1tptiı;ıe., na mile ı ıt ılmRktadır. 

Akıamlerı yatmaı:dan e•vel 
kullanılmakla, cildin ıert akıa· 
mını yumuoatır ve lekeleri izale 
eder. Sabah kalkınca belden
mlyen beyaz, ter n taze bir clld 
meydana çıkar. BugOne kadar 
bu derece bult Ye tayanı hay• 
Ht bir ıurette mOeuir bir ted
bir buluomamıttır. 

Htmea bu aktamdaa "Cir
A1eptine" i kullanınız Ye cazip 
tHirlnden hayrette kalanız, Ben 
de t imdi boynum, kollarım ve 
ellerim için "Cir-AHptine,, kul
lanıyorum Ye ıon derece mem
nun kalıyorum. 

- Çok, ıultanım, çok. Savaı için 
hazırlanan koca bir orduyu on beı 
ılln uyur i'lbl tutmak i'GçtUr. Onlar 
bl&lm ne yapmak lıteditimizl keatl
remeıler, uyutuklugumuza hlkmeder
Jer, titizlenirler, onun için biraz çabuk 
dnranalım, iki it gUn lçi11de iti r 

TAKVİM bitirelim. 
- Acele it• ıeytaa karıtır kar. 

detim. HHaph dnranalım ki plfmit 
ata au karıtmasın. 

- Şeytanın ayaQ'ını kırmak ko
laydır ıultamm. El.erir ki iaaanlar 
dilr6ıt donanımlar, ıis dı elinizi 
biraz çabuk tutun. Ben yarın yine 
gelirim. 

- Hayır, yarın gelmeyin 8b11r ıOn 
bıa ılae haber 701larım, ıellrsiniı. 

(Arkaaı var) 
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l __ ._i ___ A __ Y log~odon ı ----
HEYKELLER 

F arveJ, elindeki altın ve mll· 
cevherli antika heykell ııkı ıılu 
tutuyordu. Birdenbire apartıma• 

mn zili çalmdı. Fanel katlarım 

çatta. Elindeki heykeli tekrar 
camlı dolabın içine koydu. Kapı l 
yine çalm dı. 

Farvel kapıya doğru döndU, 
fakat yer;nden kıpırdamadı. Kapı 
yavaşça açıldı, uf ak tefek, tilki 
8'..lratl.ı bir adam göründü. Elinde 
bir de siyah çanta YardL 

Gözler;nı kırpıfbrarak Far· 
Hlin yüzüne bakh: 

- MiıLer Green siz mlılniz? 
diye ıordu. 

- Ha)·ır. Mister Green biraz 
dışarıya çıktı. Ben ahbaplarından 
b;riyim, ne istiyorsun? 

- Şu puılayı imza edobUlr 
misiniz? 

- No puılası? 
- Bu pusla işte. Bunu imza 

etmezseniz benim buraya gelip 
ısmarlanan iti yaptığıma inanmaz• 
)ar, paramı da vermezler. 

- Ne iti lmit bakalım? 
- Piyanoyu akort edeceğim 

de... Dünden mağazaya haber 
vermişler, be ı de geldim. Bu puı· 
layı imzalatmak Adetimizdir. 

- Kapı açılmadan elalemln 
aparbmanına iİrmek de adetiniz 
midir? 

- Yooo... Fakat kapıyı açık 
buldum ve girmekte bir beis gör• 
medim. 

Bu piyanoyu buglln akort et• 
mi ye mecburum, yoksa gündeliği· 
mi alamam. Halbuki çoluk çocuk 
sahibiyim. Akıama berkea yiye· 
cek ister. 

- Yarın gel . 
- Gelemem. Pusula buglln 

için tanzim edildi. Hem yarın 

başka yerde çalııacağım. 
- Peki.. bu akort iti uıun 

mu ıUrecekl 
Hayır. Olsa olıa yarım 

saat. 
Haydi öyle he, ite baıla 

da biran evvel bitiı·. 
Farvel büyük salonun köıealo• 

deki bir koltuğa çöktll ve bir 
cİiara yakarak yanındaL.l maaa• 
nın Uzerinde duran bir kitabı 
okumıya bailadı. Piyano akortçu· 
su arkasını dönmüş, tuılara basa• 
rak piyanoyu )'Oklayordu. Bir 
ara.ık arkasına döndü: 

- Her halde ıu heykeller iyi 
para etse gerek. 

- Heykelleri bırak da itine 
bak. 

- BaıUstllne efendim. Fakat 
acaba ne kadar eder? 

Y etmlt bin Ura kadar 
eder. 

Piyano akortcuıu hayretle 
ağzını açtı: 

- Yetmit bin lira ha? Vay 
canınal Banger olmak her halde 
piyano akortçusu olmaktan karlı 
imif, dedi ve yine itine koyuldu. 

Fanel aalonda bir qağı, bir 
yukarı dolaııyor, asabi bir suret· 
te clgara1ını çeklıtlrlyordu. Niha• 
yet hlddetlo: 

- Şu. allah ceıaaını vereilce 
akordu ne zaman bltirecek11ln. 

- Bitmek Uzere ..• 
Bu 11rada tekrar kapı açıldı ve 

ince yOılU, siyah elblHJi bir adam 
içeriye girdi. 

- Aff edeniniz, dedi. 
Farvel: 
- Siz Mister Gren'ln hizmet· 

çilerlnden birisiniz değil mi? 
- Evet efendim, onun husuıl 

uıağıyım. 

Ben de Mister Green 'in doa-

tuyum. Demindenberl onu beldi• 
yorum. 

Piyano akortcuıu da atıldı: 

- Ben de piyano akortcuıuyum 
Hizmetçi: 
- Mister Green'in ne zaman 

avdet edeceğini bilmiyorum, dedi. 
F arvel sigarasını ıöndUrdU: 
- Artık fazla beklemete Yak• 

tim yok. Bir saat sonra kulüpten 
telefon eder, kendiılle görlltll• 
rUm, dedi. 

- Nasıl müna1ip görllraenlı 
efendim. 

Piyano ako1'tcusu da Aletlerini 
acele acele çantasına ıokuıturdu: 

- Ben do işimi bitirdim. Lüt• 
fen şu puslayı imzalar mısınız? 
Teşekkür ederim. 

Fanel'le piyano akortcuıu bir
likte merdivenden inerek aparb• 
mandan çıktılar. Kapıda piyano 
akortcusu, Farvel'e dlSnorek: 

- Allahaıımarladık, dedi. 
F arvel hiç ceYap ·nrmedeo 

akıl iıtlkamete doğru yDrUdO. .. 
ÇarHJ., Çabuk bir vtıkl •• 

Okkalı olıun! •. Kahrolsun ıu kör 
tali 1 Aylardenberl plADımı kur
muıtum. BugOn behemehal ha• 
rekete geç.ip onlan elde etmek 
IAı:ımdı. ÇOokU yarın Green on• 
lara müzeye gönderecekti. Koy• 
duğum gö:ıcO, hizmetçilerin dıta· 
rıya çıktığını haber verince der
hal apartımana gittim. Sahte bir 
kartvizitle kendimi tanıttım. Gr en 
aparhmanda yalnız batına idi. Bir 
dakika içinde onun ell•rlni ayak• 
larına bağladım, atzına da bir 
tıkaç ıokarak karyolasına yatır 
dım. Tam hoykellerl alıp çıka• 

cağım ırada kakrolaaı bir plya• 
no akortcuıu geldi. Herifin ça• 
bucak ı,1nı bitirip aideceğinl 
tahmin ettlilm için onu da bat
lamağa IOzum görmedim. Herif 
işe başladıktan ıoora bir de bak• 
tım ki odaya hizmetçilerden biri 
girdi.. Durur muyum? Derhal bir 
mazeret uydurarak oradan ııvır 
tım. Ne derıin bu kahrolası ta• 
ile? Çarlı 1 Bir viski daha .•• 

* Beni dinle Ben Yallahl elim• 
den geleni yaptım. Piyano akort• 
cusu kılığına ıirerek apartımana 
daldım. 

Fakat Gren 'in arkadaılann· 
dan biri orada idi. Benden daha 
iri yarı olduğu için Uzerlne atılıp 

haklamıya ceaaret edemedim. 
Hem de kAffr herif oturduğu 
yerden kıpırdamadı. Belki benden 
evvel alder diye piyanonun ba· 
şında oyalandım. Galiba piyano
yu da adam akıllı bozdum... Her 
neyse tam o aırada hlymetçller
den biri girdi... Çareaiı... TOy• 
dUm.... Yetmif bin lira .... Tuu •• 
canına.... Beni Şu tiıeyf uzatsan 
a ..•• 

* T allimlz varmıı biraderi Apar 
tımanın kapııını açtım, içeri gir
dim ki Gren'in arkadaılarından 
biri aandalyeye oturmuı, bir pi• 
yano akortcusu da piyanonun 
önünde bir şeyler yapıyordu. 
Beni hizmetçilerden biri zannetti• 
ler.... Hiç bozmadım. Gren'in 
ne zaman geleceği maJüm olma• 
dığını &öyledlm. ikisi de ııvıııp 
gittiler. hiç zahmet çekmeden 
heykelleri alıp salimen geldim ...• 
Fakat anlayamadım birşey var. 
Gren'i kim sarıp sarmalayıp yata• 
ğına yatırmıı acaba? NemelAzım!. .. 

Nasıl olaa heykelleri seki& 
bin liraya satarım... Henryf Şe
kerim... Dolaptan şu bira ıiıeıinl 
çıkaraana bakalım. 



8 Erlul 

~~c:m~ Ye.znn: Z. Ş. ~Z!m:El-ml-.ıl-ı. Her hakkı mahfuzdur ~ı:n:~ 

Sivaslı Haçator Zannedilen V;1han, Ga-
latasarayda Sıkı ir Sorguya Çekilmişti 

Bu oda en alt katta ve 
ol<Ak hhnsınds olduğa içfn 

gelip ge~en!er içeride cere;·an 
eden ıeylcrl görebil irdi. Bıınun 

için Süre} ya Bey, ~ahan gelin· 
ceye kadar sür'atle iki pencere
nin storJarını indirmlştt. 

Vahan, dört kişinin muhafa· 
zesında olarak içed getirilmiıti. 
SUreyya, tekrar sordu : 

- Silahtannı aldınız mı ?. 
- Bir sustalı pıçaktan bnıka 

ıilAhı yok. 
- Pekal!. • Efendiler t. Siz, 

kapının onUnde bekleyiniz. Sen 
kal, K nanla Süreyya kalmıştı. 
Süreyya, derhal masa1ilnın gözUnU 
açmıı; büyük arı bir zarf için· 
deki kağıtlan aray ra kötesinde 
(Yıldız Sarnyıhümayunu - Başki· 
tabet dairesi) kılişeal görülen 
Lir kAğıt çıkal'imı~. V:abaoın önü
ne g lerok bu kağıtta yazılı eş· 

kiU ile Vahanın şktılini kontrole 
başlamı tr. 

- Orta boylu; tamam.. Kalın 
ve kemikli vUcutlU, bu da tamam. 
Bqı, bilyllkçe. Be ahmak adam, 
bari ölçUslinU yaz. Senin gibi vali 
olmaz olsun. Bunun başı biraz 
ufakça m a, zarar )'Ok. Kalı 
•e lkır bıyıklı. Bunun bıyıklar:ı da 
pek okadar kır değil. lhtimalld 
boyl!mıştır. Çatık ıkaş]ı, tamam •• 
KarsgözlU; tastamam. Aalaaa .•• 

Süreyyanın o mariz çehresinde, 
birdenbire bir nq'o da1galandı. 
Elindeki ldij'ıdı masanın üstUne 
bnakta. V aham isticvaba baıladı: 

- E, s6yle bnka1ım Haçator. 
let nbula ne zaman geldin. 

Vahan, etrafına bakındı: 

- Haçator, kim yahu!.. Benim 
adım Vah n. Tebnadanım. Rusya 
Sefarethanesinde, katiplerin hade
hıesiylm. Beni herkes bilir. 

Diye bağırdı. Süreyya, plıkin 
davrandı. Bu bağırmaya biç al· 
dırmadı. 

- Ya•at konuıahm, be oğlum. 
Sanki buradan bağ-d'ıp tn Rasya 
aefnrethaneslne mi duyuracaksm ?. 
E~er işle b1r yan1işlık o!ursn, Allah 
kerim .•. Şimdi sen ı8yle bakalım, 
Sıvaslan ne zaman geldin. 

Vabnn, kuduruyor, durdu,lu 
Yerde kıvranıyorduı 

- Efendi!. Ben Sıvuın yDzUnn 
görmllj adam degi11m. Tam ıeklz 
•ene eYvel Rua pasaporlile Tiflla
tan geldim. Baham •aHsinden 
buradaki eakl sefire ptirdiğim 
tavsiye mektubu ile sefarethaneye 
)eırleıtlm. O %amımdanberi bura
da çalııırım. Adım, Vahanaır, 
Vahon. Haçador d~L Banda. 
herhalde bir yanlııhk var. B1rakın 
ifime gideyim. 

- A.11, be kuzum. Gene itine 
aldvaio. Rusya •efareti uzakta 
değil Hele dur bakalım. .Şöyle 
bir Uzerlni arı}alım. Hakkında 
bir talıkil<at yapalım ? 

- Canım, .ne hakkınız Yar 

UatUmU aramı}&? Ne hakkınız 
•ar, tahkikat yapmıya? Ben, le· 
hadımım. Çağırın buraya kon&o
' •Oaomu. Onun yanında ne yapar• 
lianız, yapın. OıtUme elinizi do
kunamazsın1z, hele dokunun, ya· 
tın başınıza geleceği görürıoUnüz. 
Zaten temin suratıma bir tokat 
\'tırdular. Acısı yüreğime çöktn. 
liiç 4üphesiz, wrao herifin beı 
Pırmağı )tlzümde .duruyor. 

- Temaaam. itte bak, avu· 
~tLk edeyim av.bu;. ıaiznıla 

1 tuttıldon. O mek ki sen, m mur• 
Jaro ikcırşı geldin. Onlara 
sustalı çakı çtıktin. Hatta, iki 
me uru a luıti1 ika.tile cerhet• 
tin. Öteki rka .1 f!an yet:ıtiler. 
Bind•u :zena çakıyı ıa!dllar. Aiır· 
ken de, lbir tokat ımrdular. Böy· 
lemi oldu,, Keaan EfendL 

- ETet, efendim. Tıpkı an• 
Jathiınız gibi oldu. 

- Şu halde, bak Haçador 
Ağa .. 

- Canım ben Haçador değf • 
lim. V hanım. 

- Şimdilik Ha(ator&un. Am· 
ma, alt t rafınd n Vahan çıkar
sa, o da bnhtına .. ne; ae, timdi 
onu bırak, Haç dor Ağa. Eğer 

us!u durur da, beni yormazsan, 
karlı çıkarsın. Yok eğer, böyle 
sertlik eder ve bağırırsan bod-· 
ıruma inersin. Tam bir araba 
odun ycrs:n. 

V:ahao, vazi}·etl idrak etml ; 
bu vadyeti mfişküll ıtirmemek 
için sllkiinetJe hareketten başka 
biç bir çare olm dığma hfikmey· 
lemişti. 

Sür yya, Vahanın yaaına yak· 
laşmıı; tapesinden tırnağına ka
dar büyUk bir dikkatle .eramıya 
baılamışb. Süreyyanın ellod.,, cep· 
Jedne girip çıktıkça Vahan kor
kuı:undan tiril tirli titriyor; ıayot 
cebindeki kağdın ne olduğunu 
anlarlarsa bunu nasıl tevil Yo 

tef iredeceğinl dilşUnllyordu. 

Süreyya, Vahanın cebinden 
çıkan ıeylerl, birer birer ma11anın 
üstüne koyuyor: 

- Bir.. iki.. tlç •• 

Diye, ç.ıkanların kaç parça 
olduğunu yük11elc: sesle eöylUyor, 
Vah na da tasdik ettirıiyordu. 

Vahnnın cebi d n çıkan ıeyler; 
kirli bir mendiJ, kirli bir tarak, 
ddi bir defteri, içinde 127 kuruı 
'Türk param olan 1b1r örme para 
kesesi, boı bir cüzdan, bir de 
kur4wı kaJ mle faEılmıı olan o 
.kağıttan ibaretti. 

Sllreyya, rtık V.ahanın Uzo
.rinde Wç. bir ıey kalmadığına 
am.ni.}'et ~•sbedlnce, ma1asuıın 
yanma geldi. O cep defterini 12çtı, 
.&ayf alannı birer birer tetldke 
baf'l dı. Ve bunlan tetkik eder· 
ken de: 

- Vıakıa bunlar, ıabat hesap
lara benziyor amma, bir komite 
tifreıl olma'k lhtimall do "Yar, her 
ne iae, tetk!k ettirmeli: 

Diye mırıldandı. Sonra eline o 
lrurp.ın kalemle yazılmış olan ki
ğıdı aldı. Dikkatle baktı. 

- Bu klğltta 11• yaııh ? ... 
Vahan, b~denbire heyecana 

kapıldı. E-vl'e11 ; 

- Ne bileyim, bea.. KAtıt 
lıte ... 

Oiye &açmaladı. Vo ıonra, 
kırdığı potun farkına vararak ı 

- Mektup. Memlektte, ço
cuklara f az.mııtım. Yollayamadım. 

Diye, ısöyled:ği söz.Un aakatlığlnı 
tamire başlndı. 

Sur ~ya şeytanların boce11na 
bUe çnnğı tere giydirecek dere
cede zeki bir adamdı. Vahanın 
renginden ~e hivnndan lbu klğıdın 
ehemmiyetini anladı. F.akat, hiç 
bozmadı. Ona eiremmiyet vermi
yormuı gibi maaaum UstUne atw 

{A'lb91~ 

SON POSTA 

istanbul 
ürek 

• 
ampıgonası 
iki hnftadanberl blrtUrlO ya· 

pılamıyan Istanbul kürek ıampl· 
yonaımın en mühim yar17ları bu· 
gUn Yenikapı aahilleriodo yapı· 
lncaktır. 

BugUn dört:u·~ kliaik tekneler 
arasında ayrıca Türkiye bJrinclllk 
müsabakası da yapılacağından 
kuJUp:er bugünkU yarıılara fev• 
kalade bir ehemmiyet •ermek· 
tedirler. 

Sayfa 11 

Galataaara~ • latanbulapor maçından bir enatantano Otomobil Sür'at Rekoru 
Kırıldı Hava Kurumu Maçları 

BonYIJ, 7 ( A. A. ) - loglllz 
otomobll koşucusu eyatom, saatte 
vasati 167,09 mil sür'at yaparak 
I O millik bir alan üzerinde dünya 
sür'at rekorunu kırmıştır. 

~~~~~~~~~~-

Dünkü Maçta Galatasaray 
Bundan evvelki rekor 164,08 

mil, olup, ye, i Zelanda' da Ninety 
- Mil es • Beash' dn Smith tarafın· 
dan tesis edılmiftir. 

6-~ BeşiktaşDaS-1 Gaip 

Talebe Birfiğin!len Oniversne
mer Çekilecek 

Üniversite tclimatoamesl muci· 
hince, Ün:vers tede okuyan t , le· 

Tnrk Hava Kurumunun kupa 
maçlarına Takıim atadyumunda 
dün do devam edildi. Saha 
epe.J•ce kalabalıktı. Saat 3,30 da 
Beşiktaş - Beykoz oyununa baş· 
1andı. Haltom Galataııaraylı Suphl 
Jdi. 

Oyuna rüzg· n lehine alarak 
Bcşi:.ı:taş ba,:adı. Top kaleye 
kadar indiyse de topu kapan Bey· 
kozlular hemen hlicuma geçtiler. 
5 ınci dakika Beıiktnş aleyhine 
b.r korner oldu. 7 inci dakikada 
i e Hakkı'dan bir ara pası alan 
Muzaffer bir gol fıraab kaçırdı. 

Beşi'daş boyuna tazyik ediyor. Ar
kn arkaya Beykoza korner oluyor. ' 

beler, Jcendı Fakuae cemiyetle· 
rinden bnşkn, diğer yüksek tahsil 
gençlcrile birJ.kte bir .cemiyet 
kuramazlar. Bu itibarin Oniversi· 
teli eri l de hulu ıduğu Milli Türk 
Taleb Birliği, önümüzdeki ders 
yılında, b · rlik, yalnız. diğer yllk
sek tahsilliler tarnhndan kurula· 
cak ve Üniv rsite1ilerden bu bir
liğe dahil olanlar c.eza görecek
lerdir. 

25 inci dak.kada Muzaffer Betik· ı;;...ı...-...._,_~~~~ 

Haydarpaşa Hastanesi Açılıyor 
Hayd&rpaşa'da yeniden kurul· 

makta olan hastane Kanunusani· 
de açılacakbr. Hastane tam teı· 
kilith ve 250 yatak?ı olacaktır 

ve hastanenin Başdokturluğuna 

tqııı ilk golünü yapıyor. 30 uncu 
dakikada Be}kozun aağdan açı· 

lan b :r akmındn sol iç Damı 
He; koıun ilk golünU yaph. Bun· 
dnn ıcnra hiikimiyeti alan Be~ik· 
tnı 35 inci dakikada ikinci, 37 incl 
dakike da üç füıcn, 41 inci dakika· 
da penalt d n 4 tlncll golil yaptı K zım atanmışbr. 

~-- ve devre bitti. 
(. ___ T_o __________ ) ikinci devre tamamen Beıik-

T urlng kuIObno Yapur geıintiai taşın hakimiyeti alhada geçti. 
erlUIOn 17 nci gll:ıU yapılacakhr. 7 ıinci dakikada bir penaltı kaçır-
V .apur köprlideo saat 10 da ha· dılar. 22 nci dakikada Muzaffer 
reketlo Adaya gidecek öğ:e ye· bei~nci goti attı. bu golden Eon• 

meğl orada yenildikten son~a ra Beykoz biraz. kendini 
Buğaziçinde dolaşılarak &ek zde lop!~yup bir iki akan yap-
Köprüyo dönnlecektir. byEa da nelice değiımedi. 

Klubnn azaa.na ve dostlarına Oyun t • 5 Beşiktaıın ga.iblyeU!e 
mabıus olan bu gel:İntinln ma'• bitti • 
rafı vapur ve yemek ücreti bir 5, 15 de Galataıaray • lstanbul 
kişi için bir liradU'. spor maçına baılandı • 

Kuponlar eylüJlln 14 Uncn Galatasaray; 

_ ~??~ ?~~e.1:. kadar TerlJir. _ --~- Hızır, Lntfi, Temk, lbrabim, 
• > H yrullah, Kadri, Daniyal, Gnn-
.~ · . . ·. . 

Son Posta 
Vnml, et.ra ff..,aı!IJa •• alll fMet..a 

~ki~tlJ .. ~taloeam• IObt&. :ıa 

düz Adnan, Necdet 
lstanbul spor: 
Oaman, Sabih, Samih, Snley· 

man, Haaan, Enver, Az.iz lamail, 
Sami Şinasi, Neu:at. 

Oyuna Iıtanbulapor baıladı. 
• 

l 
ISTAN~UL 

GaıetemlzCle çıkan ,._.. 
w ru1m1vrio 1>üUin hUlan 
mahl.uı ve ıazetembe Bltti~ 

Topu kapan Galtaaaray ka1eye 
kadar indi, fakat kalecl topu 
GnndDz.lln ayağından aldı. latan-
bul aoldnn bir .akın yaptı. Kaleci 
topu kornere altı Galatasaray, 
arka arkaya yaptıjı iki akın

• 3 ' Seoe Ar Al A7 
""" ar. "'~ 1e1 -'~~t--ıı---1 TORKIVE 1400 750 400 uo 

Y1JNf\N1STAN 2340 '220 no ,,. 
ECNmt 2100 uao aoo 

Abone bedeli peşiadir. A4ıeı 
&A~mek 2s bar6ttuı. - ...... 

Gela e111'•1c ıe1'l o~llllHI& 
Oln1arden mea'u1tret 9'111mu.. 
Cevap içio mektuplara 10 hruoluk 

pul iilAvea lAtımdu. 

.,.., Posta kutusu ı ;41 t.t&ııbul 1 

, Y.elgr11t tSoopo!t• 
.._Telefon 120203 

dan lattfade edemedi. 
Galetauray faik oynuyor. 

lstanbulun iU%el akını Teyflk 
kurtardı. lbrnbimin uzaktan 
otbğı bu ıutıı kaleci kornere 
altı. Kornerden gelen topu çizgi 
üstllnde tutlulsr. Fıriklkteo iıU
fode f'demediler. lıtı;nbul aıporun 
ağdan inkişcf eden bir ekmı 

foul J:e durdurdular. Top kala 
direglni ıt}ırarak avuta gitti. Ga· 
lntasarny bakim oynuyor. Arada 
sun da lıtanbul akın ) apıyorsa dn 
ı&liz•l oyneyan bek hattı topu 
uzaklaştırıyordu. 37 dakikada Da
niyal Fadıla güzel bir pas verdi • 
Fadılda ilk ıolil yaptı 41inci da· 
ıklka yiaa Daniyal topu ortaladı 

Beflkta• • Be~koz maçından 
bir enstantane 

Adnan ikinci golll yaptı, Devre• 
nin ıon dakikaıında Galatasara· 
ya korner oldu. Devre bitti. 

ikinci deneye Galatsaray baı• 
ladı. Üçüncil dakikada Necdet 
topu savurdu ortaya nth. Gündüz 
llçüncll goln yaptı. Biraz ıonra 

Gündüz kafa ile 4 üncü golO attı. 
lstenbulspor oyunu düzeltti. Htı- , 
k:m oynamaya başladı 16 ncı da· 
kika Galatasaraya penalh oldu. 
Enver Istanbulsporun golllnll yaptı. 

lstanbul spor güzel oynuyor 
top boyuna Galatasaray kalesi 
6nünde tazyikten kurtulan Galata•· 
saray aağdan bir akın yap· 

1 
tL Necdet topu ortaya ! 
attı. Fadıl şüt çekti. Kaleci bloke 
edemedi. GUndüz beıinci golO 
attı. Son on beı dakika karan• 
lıkta oynandı. Galatasaray dev• 
renin aon dakikasında ffrlkikten 
6 na goltı atb. Ve maçı 1·6 
kazandı. 

Anadoluhisarında Büyüh 
Mü sabaksılar Yapılacak 
Anadoluhisarı idman yurc1u J 

tarafından bugfüı KOçllkau ,. • 
rmda bfiyUk bir apor bL . ı ı 
haz.ırlaomııbr. 

lstanbulda tamomıı bir'sok 
kulüplerin İft\rak edeceği bu mU. 
aabakalarda atletizm, deniz, fut• 
bol maç' an yapllacak ve buna i 
birçok tanınmıt aporcular ittirak l 
edecektir. ' 

Atletik mnıabakalar aabahlo- , 
yin olacak, deniz ve futbol mU• ı 
sabakalan da öğleden sonra ) a• 
pılacaktır. 

Milsabaknlarn tam 10 da baş• 
Iaı ncak, kazananlara mükafat 
,,er"lecektir. 

Amerikalılar Berlin Olinı 
piyadına Gitm:yecekler Mi~ 

1 
Filadelfl (Amerlkada) - l e-

lediyc Başkanı, Almanya aleyhi: de 
bnlunnn b:r ı>öylev vererek Ame•" 
rika aporculannın Berlin O~im•~ 
plyatlarma iıtirak etmemeloriua' 
aöylemi~tir. 
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H~ 

HAS 
HASK 
HASKA 
HASKAL 
HASKALM 
HASKALMI 
HASKALMiN 
HASKALMIN 

HASKALMIN 

B8f8trııı 
Romatizma 
Orlpe 

karşı 

HASKALMIN 

HASKALMIN 
HASKALMİN 

HASK.ALMİN 
ÇIKTI 

Satış deposu : lıtaabal, Atabey Baa No. 30 • 35 

-------·--- - ---
Kültür Direktörlüğünden: \ 
ilk MEKTEPLERDE TALEBE 

KAYDINA EYLÜLÜN BiRiNDE 
. BAŞLANACAKTIR. 8 '.rlnci SINIFLA-

RA BU SENE 928 DOGUMLU-
LARLA daha n·•elkl doA"umlulardan arta kalanlar alınacak· 

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

kayıt ettirmelerini velilerden rica eder. "5015,. 

Dr. ETEM v ASSAF hut~:~:.v:,~!'~1111 
C .. i, ojl" Orbaa B. ap1rtama111 TeL:Zı~U a::.. 1Cada1&\7 a.Jıaari1• l&wl Hllak Tel.Ol79 

·Denlzyolları 
IfLITMESI 

Aeeatelerl ı Karak81 K8prlbaıı 
Tel. 42161 • llrktel MQlalrdanade 

Haa Tel. 11740 ........ ., ...... 
Trabzon Yolu 
VAT AN vapuru 8 Eylül 

PAZAR ıtıntı Hat 20 de Ri· 
· ıey• kadar. 115366,, 

lskenderlye Yolu 
EGE •apuru 3 Eylül SALI 

gl\nll ıaat 11 de lıkenderiye'J• 
kadar. "5367., 

.............................................................. 
Soıa PoM Matbauı 

QANKAYA 
YATJRILAN DAQA ~Yi. 

tKiLMi~ TOWUM GiQi V~RiMliDiR. 
1UOlANTS( DANr ONi ~: 

k'AQAK0Y PALAS ALAltMC; MAN --- -
- PANORAMA BAHÇESiNDE - · 

9 Eylnl PazartHl akıamı 

YAVRUNUN GECESi 
Deniz kızı E F TA L YA 

Kemani SADi ve ARKADAŞLARI 
Saat 24 de iıtirak edeceklerdir. 

Beşiktaş Orman idaresinden : 
Ml\saderell em•alden Fındıklıda 141550 kilo meı• odunu ile 175 

demet çala ve Kemer Burgazda 1250 kilo Meıe ldSmUrD ile 200 kilo 
odun ve iki baltanın artbrma ile 1atılaktır. uteklllerin Beılktaı 
Orman ldarHlne Ye ihale glloll 24 Eyllll 935 Hat 14 de Beyoğlu 
Kaymakamhğmda mnteıekkll arttırma Ye 1atıı 1'omlıyonuoa 
gelmeleri. 115317,, 

Sümer Bank 
Ge11el Dir•ktörlüğünden: 
Bu sene Bankamız nam ve heaabına 

tahıil için ecnebi menıleketlere gönderilecek 
talebenin seçim imtihanları görülen lüzum 
üzerine talik edilmiştir. 

lstanbul Kültür Direktörlüğünden : 
Kapanan · TUrk Uıeal Birinci Ye ikinci dene mezuniyet imti

hanına giripte ikmale kalan talebenin mezuniyet ikmal imtihanları 
latanbul Erkek Llaeilnde yapılacaktır. AlAkadar olan talebenlD 
imtihan gllnlerlnl mektepten anlamaları ve imtihan ılnDoden iki 
gUn e•vel Fotoğrafla beraber derhal latanbul KtUtUr DlrektôrlllğU· 
ne gelerek belge almalar1, beyan ve llln olunur. "5333,, 

iTALYAN LiSESive TiCARET MEKTEBİ 
.. 

TOMTOM SOKAK BEYOÖLU 
Kayıt muamelesine başlanmııtır • 

Tü.rk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi zengi 11 etmiıtir. 

19.cu Tertip 5. el Ketlde 11 EylUI 935 dedir. 

Buyuk ikramiye: 3 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

( 20.000) lirahk mllkafat vardlr ... 

• ~· -> TiFOBiL .--. 

ADEMi iKTiDAR 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve ptlratıfo hastalıklarına tutul· 
mamak 'ı çin ağızdan alınan &ifo h•P
larıdır. Iliç rahatsızlık vermes. IIerke

9 •• 
Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Taftillt ı Galata Poıta kutuıu 1255 

---• alabilir. Kutuıu 55 Kr. ./ 
~~~~--------Kayıp - ÜskOd14r NakkaıteP' 

b•" 25 inci l kmektep ten aldıtım t• l 11 

detnaıneyi kaybettim. Y eniıiol : ~ 
c ğıından hiik mli yoktur. Bağl ':~q 
Kudrctçelebi 110k•8• No S6 Suphi (~ 


