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ltalya illetler Cemiyetinden çekiliyor 
Habeş murahhasları Asambleye iştirak ediyorlar 

· Cenevrenin kararı bir 
bomba gibi patladı 

KARAR, .39 
REYLE VE 

EKSERİYETLE 

VERİLDİ, ALTI 
MURAHHAS 

Cenevrede muvaffakiyet kazanan 

AVUSTURYA, 
MACARİSTAN 
ARNAVUTLUK 

EKUVATOR, 
ALEYHDE REY 

VERDİLER MÜSTENKİF 
Habe§ imparatoru ................ - ....................... - .... -

~enevre, 2 3 (Hususi) - Cenevrede ji.iritik komite salahiyetl~r~ tetkik ko- T 11 k A 
Habeş meselesinden m~tevellit nazik mitesin:in Habeş ~esel:sının .Lahey a- u r n t a k y a v e 
vaziyet devam etmektedtr. Bu sabah dalet divanına venlmesıne daır olan ka 
toplanan jüridik komite uzun süren bir rarını reddetmiştir. Jüridik komite a - • 

toplantı yapmıştır. Toplantıda salahi- samblenin karan olmadıkça .~~~y a- 1 sk en d er unun 
yetleri tetkik komitesi tarafından ve - dalet divanının bu hususta soz soyle -
rilen Lahey divanına müracaat edil - meğe salahiyettar olmadığı neticesine 
rnesi hakkında karar etrafında hara - varmıştır. Buna mukabil ayni komi - ak 1 b tı' 1 k ' 
retli münakaşalar olmuştur. te, bütün tahminler hilafına olarak, Ha e n e o a c a ı 

Uzun süren müzakerelerden sonra (Devamı 8 inci sayfada) 

BÜYÜK BiR İRFAN OCAÖI 

Harbiye bu akşam 
Ankaraya gidiyor 

Sabah Cumhuriyet abidesine merasimle 
çelenk kondu ve nutuk söylendi 

102 Yıllık şerefli bir tarihi yaşayan ve yaşatan 
Harbiyenin taş binası bile, bu veda selamının heyecanı 
altında bükülmüş gibi idi. Harbiye yarattığı ebediyet 

nurunun, Atatürkün yanına gidiyor 

Atatürktl yetiştiren Harbiye binası 

Rusyada büyük hava 
Dün gece geç vakte kadar, göç faa- Bölüklerden birisi, Harbiyenin şanlı su ri ye Heye ti liyetine devam eden Harbiyenin An - sancağını, alay kumandamnın odasın -

karaya gidecek olan bölükleri, bu sabah dan toplantı yerine getirirken, İstiklll 
dün geldi saat sekiz buçukta mektebin toplantı marşı çalınmaya başlamıştı. 

meydanında yer aldı. (Devamı 9 uncu sayfada) 

NADiR GÖRÜLEN Bir HAS'fALIK -
Profesör Tevfik Sağlam 

manevraları ·--·-----
0 1 ı d 

.. 1 Heyet Reisi Haşimnl Etui Tnr-
ÜD yapı an manevra ar a paraşut Ve kiyeden hayranlıkla bahsediyor, 

1 ı 4200 k • d• ·ıd• 1300 sene bir arada yaıayan tayyare er e yere as er ın ırı ı milletlerimizin münıuebetleri 
Moskova 2:-J (Hususi) - Askeri Paraşütçülerin in.işini ve düfman dostça olacakhr diyor 

hayatını nasıl kurtardı ? talim ve manevralar dev~m e.tmekt~ gerisinde müessir harekat inki,afmı 
dir. Bugün de halk komıserler~ meclıa takviye için tayyarelerle 420 kilomet
reisi Molotof ile mareşal Voroşılof Çu- f d kl d'l . l 2000 
h k

. E f .. .. d 1 .. re mesa e en na e ı m~ o an 
açevs ı ve goro onun e yapı an su-
1 l. ı d 2 900 paraşu""tçu·· askerin in~i takip etrnİftİr. Bu harekat e ta ım er esnasın a, ,-
nıelhuz düı:ıman hattı üzerine bir ha- büyük bir alaka ve takdir uyandırmıt" 

) 

va inişi yapmışlardır. tır. -===- -==--=-=======-==-------

"Ayşeyi kaçırdılar,, 
Kızrn gözü önünde bir adam 

öldürüldü, cesedi 
gömüldü 

Garip bir macera : Bir 
baba 15 yıl evvel kay
bettiği kızına torun -
larigle bi;-likle kavuıtu 

Ladik, 18 (Hususi) - Tüccardan 
Akif Bostancı, tam 15 yıl önce kaybet
itğı kızını buldu. 

Bu öyle bir vakıadır ki cinai bir ro
mana zemin teşkil edebilir. Bu takdir
de : 

- Bu roman muhakkak .I<'ransız ve .. 
ya İngilizceden adapte edil~iştir. Bu 
şekilde bir vakanın bizin1 memleketi -
rnizde hayalen bile cereyan etmiş ol-
rnasına ihtimal verilemez; denildiği 

rnuhakkaktır. 

(Altarafı 6 mcı sayfada) 
On beş yıl önce kaybolan kız, iki 

<;ocuklu bir anne halinde 

Suriye Heyeti Reisi Haşim 

Dün Pariıten şehrimize aclen Su· 
riyc hey' etini istasyonda karşılamak Ü· 

zere memleketimize, Halebten, ~m

"Benim kanımda küreyvab beyza, Titüleskonun kanında 
ise küreyvab hamra azalmış, bunun sebebi ise ••.. ,, 

dan ve daha bazı yerlerden 30 kişilik tiastalığıntn mahiyeti hakkında izahat l Kıymetli Profesörümüz Tevfik Sağlam 
bir grup gehniştir. aldıınmız Titülesko (Yazısı 7 inci sayfamızda) 

Suriye hey' eti şehrimize dün saat ====.,==~-=---===----===;.==--===-==-

dokuz buçukta vasıl olmuş, Irak sefiri d • d • b •• •• k ki & 

ve sefaret ~rkanı. :r~nsa sefaret.i men· Ma rı ın utun er e eru 
supları Valı muavını ve gazetecıler ta· 

rafından karşılanmıştır. h • • d • d • 
Hey'ct Sirkcci~e ~eldiği zaman: cep eye go er } 

(Devamı 8 mcı sayfada) 

İngiltere Kralının 
Seddülbahirde çıkhğı 
yere abide mi dikilecek? 

Dünkü posta ile gelen Sandcy Eks· 
pres, Kral Edvard'm Türkiyeyi ziyar~ 
ti hatırası olarak Sed.dülbahirdc karaya 
bastığı y_ere mermer bir abidenin diki· 
leceğini haber vermektedir. 

Yeniden 100 kişi kurşuna dizildi, 
Madridin müdafaası güçleşiyor 

ispanya ihtilalinin Fransada da 
tesirleri görülmiye başladı 

(Yazısı 3 üııcü sayfada) 
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Hergün 'Resimli Makale a Yaptğınzzı bilerek yapınız! 1J Kısıiı 

PahaTı:ıkla hagatı ıslah 
Etmek kabil midir? 

•---Yazan: Muhittin Birgen--•• 
ransanın yeni halk cephe::;ı hü -

kumeti, bir kaç aydnnberi diin~·a 
tçin yepyeni bir tecrübeye girnımi~ bu
lunuyor. Tecrübenin ruhu l?udur: 

cFransanın iktısadi buhrnnmı izale 
etmek lazımdır. Bunun izalesi, Fran~a -
da her derdin devasını bulınuş olmak 
demektir. Bunu izale için en güzel yol, 
Fransada dahili ikhsat hareketini aı't -
tırmaktır. Hareketi arttıralım. Fak:ıt 
nasıl? Bugün büyük bir kitl~ teşkil e
den her nevi işçinin yevmiyelerine zam
met tirelim; bunlara hareket imkanları 
verelim. I3ir elden alsınlar, ôtekinclE.'n 
sarfctsinler, böylece memlekette bir a
l•ş veriş hareketi meydana gelir YC bu 
da hayatı değiştirir.> 

İşte, hem iktısadi buhrana çare bul
mak, hem de büyük bir intihap kitlesi 
olan ameleyi daha iyi bağlamak üz r", 
Blum hükumeti sür'atle hir takım ka
rarlar verdi ve bunları hayata geçir -
di: İşçi ücretlerine yüzde yirmi zammc
dildi, bunlara senede on be1 gün ücret
li tatil hakkı verildi. İşçi de bu suretle 
.._,, ,-ama kavuştu. 

* Bu hareketin balayı günleri parlak 
geçti. Vakıa fabrikatörler sıkıntıya uğ
radılar, grevler oldu, kıyaınetler kop
tu amma işçiler ve müstahdemler de 
bir taraftan para aldılar ve bunları ha
kikaten sarfederek memleketin iktısa
di hareketine bir anda bi.ıyük sür'at 
verdiler. Mağazalar dolup boşalmıya, 
fabrikalar daha sür'atle işlemeğe baş
ladılar. Yaz tatilleri münasebetile, on 
beş günlük ücretli tatillerden istifade 
eden amele, kendileri için yapılan hu
susi tarifeler sayesinde şimendiferleri 
doldurdular ve bu sayede de otelleı
şenlendi. İstatistikler gösteriyor ki 
F'ransada orta ve küçük oteller bu sene 
çok iş yapmışlar, kahveler, lokantalar 
güzel günler görmüşlerdir. Mağazala
rın satış hareketleri artmış, fabrikala
rın istihsal faaliyetleri yükselmiştir. 
Demek oluyor ki yeni Fransız hüku -
metinin dü~ündüğü doğru imi~. İş yo
lunda gitti. 

* Buraya kadar hakikaten hepsi doğ
rudur. Ancak - burada bir t::anc::ık> 
var-. Bu tedbirler Fransada hayatı pa
halandırmaya başladı. Amele ücretle
rine yapılan zamlar. ücretli tatiller u
mumiyetle maliyet fiatlarını köyde de, 
şehirde de arttırmaya ba~ladı. Mey -
dana getirilmesinde işçilerin iptidai 
maddeye nisbetle mühim bir kısım tut
tuğu maddelerde, mesela, zirai istihsal
de, daha fazla, işçiliğin tesiri daha az 
olan şeylerde daha az, fakat, her şey -
de daima maliyet fiatı yük!'eldi. Şu 
halde eşya fiatlan da tedricen arttı ve 
artıyor. Acaba bir zaman gelip bu faz
lalık amelenin gördüğü zammın tesi -
rini izale edecek mi? Göreceğiz. 

Diğer taraftan, bu kararlarla bir -
denbire ağır bir yük altına girmiş o -
lan fabrikaların işlerini kolaylaştır -
mak için hükfunet, bunlara ucuz faizle 
geniş krediler vererek yardım etti. Bu 
da fena değil amma, bu defa da bütçe 
sarsıldı. Bütçe açığını kapatmak lazım. 
Henüz meselenin bu tarafı bir hal şekli 
bulmuş değildir. Fakat, elbet bunun da 
çaresi bulunacaktır. 

* İş ücretlerini paha1ılandl!'ara:k mem
lekete iktısadi hareket ve:rmek usu -
Iünün memleketi pahalılanclırmak mef
humile bir olduğunu bu suretle gör[i -
yoruz. 

Balaylcırı iyi geçen bu usulün Fran
sayı şimdi bir takım müşküllere sev • 
ketmiş bulunduğunu da anlıyoruz. 

Şimdi bir de bu hareketin uyandır -
dığı diğer bir meseleye bakalım: Fran
sada sermaye şimdi kendisini o kadar 
emniyet altında hissetmiyor. Sermaye 
emniyetsizliği ise bu gibi işlerde en mü
him meseledir. Sermaye, kendjsini bir 
yerde, huzur ve sükun içinde, tam bir 
emniyet havasile çevrilmiş hi!'=setmezse 
orada oturmaz. Kendisine daha emin 
yerler arar. İşte Fransız sermayesi de 
şimdi bunu düşünüyor. Bir gözü İs -
panyada, ötekisi de Fransa hükCımeti 
üzerindedir. Eğer İspanyada, sosya -

------

Hususi bir müessesede 
memursunuz, bugün müs
tacel bir emir telakki e -
dersiniz! 

Evinizden çıkarken 

zevcenizden hususi haya
tınıza ait bir sipariş alır
sınız .. 

Yolda giderken bir ar
. kadaşımza rac;tgelirsiniz, 

mühim bir teklif karşı -
sında kalırsınız ..• 

Düşünülnıiyerek atıl -
ınış adım tahmin edile -
miyecek kadar büyük ne
ticeler verir. Ne olursa 
olsun yaptığırnzı bilerek 
yapmalısınız!. 

( 
\. SÖZ 
Amerikada evlenecek 
Kızlar için 
Bir Borsa kurulda 
Amerikada ye

ni usul bir nikah 
k omisyç>nculuğu 
türemiştır. Bu 
k o misyoncular, 
evlenecek genç 
kızları, delikanlı
lara en güzel el~ 

biselerile, ve renk 
renk proejktörle
rin ziyası altında, 

/~ 

göstermekte, delikanlılar da bir ta
nesini beğenerek bunlarla evlenmek
tedirler. Bu borsada günde on tane ni
kah kıyılmakta ve her nikah için de 
375 dolar alınmaktadır. 

* * • 
Muahaz• edll•• bir •poP 

muharriri 

Kolonyada bir yevmi gazetede spor 
yazıları yazan bir muharrir, son za
manlarda Almanyada bir çok muaha
zaya maruz kalmıştır. Bunun sebebi de 
şudur: 

Muharrir yazılarının birinde Ame
rikanın meşhur koşucusu Ovensten 
bahsederken, ((Centilmence hareketle
rile hepimizin kalbini kazandı. Bir çok 
genç kızların nazarı dikkatini celbetti.>> 
demiştir. 

Ovens zencidir. Muharrire çatanlar 
ise kendisini Alman aşkına karşı hiya· 
net etmis olmakla itham etmekte
dirler. lçl~rinden bir tanesi: 

- Alman kızı bir zenci sevecek ka
dar aşağı değildir. demiştir. ............................................................... 

Yalandan nefret ederim! 
Eski zamanda tuhafhğiyle meş -

bur bir Deli Hikmet vardı. Şair An
delibin çok dostu idi. 

Deli Hikmet bir yaz, Çamlıcannı 
tepesinde, ücra bir yerde bir hah -
çivan kulübesi kiralayıp, oraya ta
şındı. 

Bir gün, ziyaretine giden Ande • 
lip, sordu : 

- Kuzum Hikmetcittim ' Bura· ~ => • 

da sen, patlamadan nasıl oturuyor
sun ? Nasıl vakit geçiriyorsun ? 

Hikmet cevap verdi : 
- Vakıa ilk zamanlarda hiç sıkıl· 

madun. Kendi kendime konusuyor, 
masallar, fıkralar anlahyor: gene 
kendimi muhatap edet'ek nutuklar 
söylüyordum. Fakat sonradan vaz . 
geçtim. 

Andelip, hayretle : 
- Neden ? diye sorunca, Hikmet: 
- Yalan dinlemekten nefret ede-

rim de, ondan ! dedi. 
·--~~~~~~~~~~~* 

Çocukla 
Şakalaşan Timsah 

Kim fazla ter
leyecek denilcliği 

zaman 31 namzet 
• iştirak etmiş ve 

bu 31 namzedin içinden 150 kiloluk 
bir avukat birinciliği almış, iki saatte 
iki kilo ter dökmüştür. 

• • • 
Amerlkahl•r ••nl bir kazanç 

yolu buldular 
Amerikahlar para kazanmak husu

sunda hiç kimsenin aklına gelmiyen 
yollara müracaat etmektedirler. Anla
tacağımız vak·a bunların en fayanı 
dikkatidir: 

Amerikada şimdi 130 kilometre sür
atle giden Acorodinamik trenler yapıl
mıştır. Halk bu trenlere fevkalade rağ
bet göstermektedir. Bunu düşünen ba
zı açık gözler, yerleri evvelden kirala
makta ve yolcular gelince de ellerinde
ki biletleri yüksek fiyatla satmaktadır
lar. Bu ticaret yüzünden bir dolarlık 
mevkiler on dolara kadar yükselmif··· 
Ve hükumet te bu nevi ticarete karşı 
?iç ~ir şey yapamıyormuf ... 

• • • 
L•yleklerln feraseti 

Leylekler insanlardan daha akıllı 
olduklarını ispat etmişlerdir. Neden mi 
diyeceksiniz; İ~e aize basit bir izah: 

Bu sene mevsimler pek birbirine ka
rıştı, kışın havalar güzel gitti, yazın Ü• 

şünecek havalar ıördük. Fakat biz in~ 
sanlar, mevsimleri aylara taksim etti-

listler kazanacak olurlarsa, hiç şüphe 
yok, Fransada sermaye endişeye dü -
şecek ve kendisine daha emin sığına -
cak yerler arıyacaktır. Paris borsası, 
arada bir, hükfunetin teminatkar söz
lerile biraz sağlamlaşmıya mukabil, da
aa ziyade zayıf bir vaziyette kalıyor. 

Son zamanlarda timsah modası ğimiz için, ağustO&da palto giymeği, 
hayli alıp yürümüştür. Amerikada ev- haysiyetimize yeclirerneyiz. Eylulda ve 
lere kadar sokulan timsahları bir çok soğuklarda kalın çamaşır i'İY.:meyenler, 
yerlerde ehlileşmişlerdir. Resim böyle pek çoktur, halbuki, akılları ile değil 
bir timıtahın bir yavTUnun başını ağzt· de sevki ta:biileri ile hareket eden kuş
na aldığı halde ona hiç bir şey yapma- lar leylekler ise, havalara uyarak hic-Bu suretle ilk balaylanndan sonra, 

şimdi Fransa halledilmesi mecburiyeti 
olan yeni meseleler karşısındadır. Bu 
meseleler için iyi birer hal çareler~ bu
lunabileceğine dair alametler ve ümit
ler zayıftır. 

dığını ııöstermektedir. ret etmektedirler. •• * 

* 

•• * 
lpekll •ucuklar 

ipek ve sucuk bir araya gelmeyen, 
gelemeyen iki mefhum zannedilir. Hal
buki bu kanaat tamamile yanlıştır. Zi
ra Alman sucukçuları ipek ile sucuğu 
bir araya getirmişlerdir. 

Şu halde diyebiliriz: Pahalılıkla ik
tısadi hayatı ıslah çaresi ilk bakışta iyi 
neticeler verse bile sonrası şüphelidir 
ve hatta çok şüphelidir. Sosyalist hü -

Almanlar son seneler zarfında fev
kumetin yaptığı bu tecrübe ile varaca-
ğı neticenin Fransaya kaça malolaca _ kalade çok. sucuk yemeğe ha,lamışlar. 
ğmı kestirmeğe şimdilik imkan yoktur; O kadar ~ı, sucu~ları sardıkları bar
fakat, eşya fiatlarını pahalılandırmak saklar yetışmemege başlamış. 
surctile hayatımızı ıslah etmek siya - Bunu gözönünde tutan fabrikatör
setinin muvaffakiyetle neticelenebile - ler de, bu barsak işini ipekle halletme-
ceği ümidi her halde zayıftır. ğe karar vermişlerdir. 

A,ık olmıya• ln•anlar l~I 
kalbll ol•rlarmı' 

San Salvaclorda yaşayan Dolo
res adında bir kadının 120 inci ya' dö
nümü kutlulanmıttır. 

Merasimde bulunan gazeteciler 120 
yaşındaki kadına bu yaşa kadar yata· 
manın sırrını sormuşlar. 

Kadın şu cevabı vermİf: 
- Çok yaşamanın sırrı şudur: Ben 

iyi kalbli insanım. Bu yüzden çok ya
şadım .. iyi kalhli insan olmamın aebe., 
bi de, hayatımda bir defa olsun kimse~ 
yi sevmemiş bulunmamdır. 

Herkes dahi kesilirse 
Vag halimize/ 

E. Talu -
H ekimlik ilmi dev admılarile iler

liyor. Bazı hastalıkların çaresini 
henüz bulamadı ise de insanlarda, ta
biatın eksik: bıraktığı veyahut ki za -
manla tahrib ettiği şeyleri tamamla -
mak ve düzeltmek hususunda epey mu
vaffakiyetler elde etti. Hali, vakti ye
rinde olanlar için artık bundan sonra 
ihtiyarlık mevzuu bahsolmıyacaktır. 

Voronof, meşhur aşısı ile, amelmande 
ihtiyarları bir kaç gün içerisinde çiçe
ği burnunda, çivi gibi delik:anlıya çe
viriyor. Estetik: cerrahi sayesinde pör
sümüş vücudlar mermere dönüyor, bu
ruşmuş simalar, ateşe tutulmu!j tef de
risi gibi geriliyor, fazla yağlar eritili -
yor, sıskalar, parafin şirıngalarile bum
bara döndürülüyor. 
Tıbbın nazariyecileri ortaya bir keşif 

koydular. Bilmem yalan, bilmem ger -
çek: Beşerin hayatına hakim olan bir 
takım guddelermiş. Bunlar sanki birer 
tılsımlı düğme. Hepsi ayrı ayrı fiil!erın, 
hareketlerin hakimi. Canlandı mı yaşa
dınız; körlendi mi bitti. Marifet bun -
ları idare etmekte. Her hastalığın, her 
sakatlığın, her aksaklığın sebebi mün
hasıran bunlar, bu guddelerdir. 
Artık bu böyle anlaşıldıktan sonra, 

filancanın neden ahmak, .falanın neden 
cin gibi zeki olduğunu sormayın. Önce
kinin guddeleri uyuşuk, işlemiyor; öte
kininkilerse saat gibi: Tıkır da tıkır! 
Şimdi haber alıyorum: Tababet bu 

fena guddeleri değiştirmenin, apt<tllara 
yeni güddeler aşılıyarak, sun 'i dahiler 
yaratmanın yolunu bulmuş. 

Bu habere sevinenler olacakt~r. Ben 
o meyanda değilim. Bu havadi.s benf 
üzdü. Bir kere dahi olmak arzusunda 
değilim. Tabiatin bana vermiş olduğu 
akıldan - eksik, artık - memnunum. 
Çok defa seyiesini çektiğim bu ;ıklm 
ufak tefek faydalarını da inkar ede· 
mem. 

Saniyen, o fikirdeyim ki tıbbın bu 
yeni keşfi teammüın eder. ucuzlar ve 
sık tatbik edilmeğe başlarsa beşeriyet 
için saadet değil, bilakis felaket olur. 

Zira ahmak adam çokluğu cd.miamız 
için gerçi muzır ise de, dfıbi ve ukala 
bolluğundan emin olun ki iki misli za. 
rar görürüz ! 

Bfllqor klusunuz? 
1 - Antakyanın nüfusu ne kadar -

dır. Bu eski Türk memleketinde ne -
ler yetişir? 

2 - Apet nedir? 
3 - Yıldırım Beyazıt Timürlenge e· 

sir olduktan kaç ay sonra ölmüşti.ir? 

(Cevapları Yarın) 

* Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 - Anne de Bretagne üçünci.i Şar -

lın karısı Duc de Bretagnenin kızıdır. 
Nantesde doğmuştur. Bilahare on 
ikinci ~ilinin karısı olmuştur. Bu izdi .. 
vaçta Ingiltereden Fransaya göturıil -
müştür. 

2 - İspanyadaki Elhamra sara) ının 
13 üncü asırda İspanyaya geçen Arap
lar tarafından inşasına başlanmıştır. 

Bahçeleri ile meşhurdur. İspanya arap 
krallarının sarayı olarak kullanılmış• 
tır. 

3 - Madam Bovary Fransız mulrnr • 
riri G: Flanbertin romanıdır. 

--········· .. ·······································--·· 
Tarih niçin bir tekerUrden 

ibarettir? 
Yunanistanm son Reisicumlıuru 

Zaimis Viyanada öldü. Zaimis, çok 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

Dün Atinaya giden sporcularımız, Romanya vapurunda ikinci mevki salonun sandalyelerine yerleşerek atlatma
ya karar verdiler. Biz bu vaziyete bakınca aylarca evvel 
tasarlanmış olan seyahatlerimizi dahi iyi tam;im edebil
diğimize pek inanmadık. Fakat ey okuyucu sen : 

J mutedil ve yumuşak bir adamdı. Yeri
ne kralın getirilmesine hiç kızmadı, 
Kalktı ve tevekküllle yerini Kral Jorja 
verdi. 

kamara bulamamışlardı. Gündüzü güvertede dolaşarak ge

çirmeğe, geceyi de ortalıkta elayak çekildikten sonra 

lSTER iNAN iSTER iNANMA l .._ ________________________________________________________ ..J 

1862 de de büyük pederi Zaimis 
Reisicumhurdu, Birinci Jorja gene böy .. 
le yerini terketmişti. 

Bu suretle, iki Zaimis iki J orja 
yerlerini terketmi~ oldular . 
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Madridin bütün erkekleri . 

sür'atle cepheye gönderildi 
Yeniden 100 kişi daha kurşuna dizildi, 

Madridin müdafaası güçleşiyor 
Londra 23 (Hususi) - Madrid-ı B. ajansı bildiriyor: 1 kaçarken yakalanmış ve idam edilmiş-

Cfen ahnan haberlere göre, Alkazar ka- Asilerin elinde bulunan Seville rad- tir. 
lesinde mukavemet etmekte olan son yosuna nazaran, İspanya Cumhur Baş- 100 kişi daha. kurşuna di~it~i 
lule, bu sabah hükumet kuvvetleri ta· bakanı Azana asilere teslim olmak is- ~nclra, 23 - Tımes ~azete~~ın Ce-
tafından siddetli bir top ateşine tutul- temişse de, Başvekil Kaballeronun mü- bi elıtdtank~tMan ksh~betlr aldıNgınal.gtolre,. Mhaa-

. · · · . · d d aga a ı ar ıs er, asyo ıs erın 
duktan sonra işgal edılmıştır. manaat ve tehdıtlerın en olayı vaz- va hücumlarına bir mukabele olmak 

Kulede mevzi almış olan asilerin geçmiştir. üzere, rehinelerinden yüzden fazlasını 
bir kısmı kaçmağa muvaffak olmuş fa- Berlin 23 (Hususi) - Asilerin de- kurşuna dizmişlerdir. 
~at diğerleri katledilmiştir . vamlı ilerleyişi üzerine gittikçe mÜt' Bilbao, 23 - Askeri müşahitler, ihti-

Madrid hükumeti Başvekili Kaba- kül vaziyete düşen Madridin müdafaa- lfilci kuvvetlerin dün Bilbaonun şar -
reUo kalenin tamamen işgalini müte- sı için fevkalade tedbirler alınmakta- kında elde etmiş oldukları muvaffakı-
akı 'bu ak am T oledoya giderek taar- yetle~ dolar:sile bu şehrin vaziye~inin 

P 'dar ş d k d k dır. ümitsız oldugunu beyan etmektedırler. 
tuzu ı e e en uman anı ve as er- Sokaklarda kurulan barikatlardan İt ı k ı ta r . . . . a ya onso osuna arruz 
erı tebrık etmıştır. sonra, şehrin bütün erkekleri de sefer- Roma, 23 (AA.) - Barcelondan bil-

Diğer taraftan Madridin vaziyeti her edilmiştir. Bunlar talim görmeden dirildiğine göre, müsellfilı bir komünist 
Rittikçe vehamet kesbetmektedir. cepheye gönderilmektedir. grupu İtalya konsolosunun otomobilini 

Asi kuvvetlerin pek yaklaşmış ol- durdurarak, konsolosun derhal hüviyet 
Asilere kaçmak üzere olan Kata- . auğu payital).t şimdi kısmen muhasara k l vesikasını gôstermesine rağmen, ara -

lonya valisi Kampanis, Mar sist er ta- ı d K l ·· lı·· k ·· edilmiş bir vaziyette bulunuyor. mış ar ır. o!lso os muse an omu -
CumburTeisi Teslim Olmak lstemit rafından öldürülmüştür. nistlerin hareketlerini Katalonya oto -

PaTis 23 (Hususi) - Alman D. N. Katalonya valisi tayyare ile asilere ritelcri nezdinde protesto etmiştir. 
e e e A e e \r"": ..................................................... .. 
ispanya ıhtılalının _ lngilterenin 

F ransada tesirleri görüldü As~den1i~ ıgase ı 

Ôvr gazetesi bazı Fransız zabitleri arasında ih~lalkarane 
hareketler baş gösterdiğini haber venyor 

Faris, 23 (A.A.) - Övr gazetesi, Me
kues garnizonundaki bazı .Iı'ransız 1.a
bitıerinin ihtilfılkarane harekatı hak -
kında bazı haberler neşretmektedirler. 
Su haberlere göre, bu zabitler, Eylu! or 
tasında şimdiki Fransız rejimi hakkın
da memnuniyetsizliklerini izhar etmiş
lerdir. 

Bir genç kendisine 
ana, baba arıyor 

Polis bu garip gencin hü
viyetini tahkik ile meşgul 
Rumelihisarında kendisine ana ve 

baba arayan bir genç zuhur etmi~iir. 
lıu genç bir gün Hisar kahvesinde otu
l'Urken kendisinin 12 sene evvel yedi 
Yaşında iken buradan çalınarak Roman
Yaya götürülüp satıldığım ve muhacir 
olarak Kırklareline geldiğini, ana ve 
babasının kim olduğunu bilmediğini, 
Yalnız bir tahta köprü üzerinde oynar
ken kaçırıldığını hatırladığını söyle
miştir. 
Macerayı duyan mahalle bekçisi Os

man bu çocuğun 12 sene evvel Göksu 
köprüsü üzerinden kaçırılan Fuat Pa
şanın oğlu olması icap ettiğini düşün
müş ve gidip merhum Fuat Paşanın 
refikası bayan Rabiaya haber vermhjtir. 

Fakat g~rek bayan Rabia, gerek kız
ları bu genci teşhis edememişlerdir. 
Gencin boynunda küçük iken yapılmış 
bir boğaz ameliyatının eseri bulunması 
icap ederken bu da bulunamamıştır. 
Nihayet hüviyetinin tesbitı için polise 
müracaat edilmiştir. 

Polis bu gencin Romanya muhacirle
linden Recep isminde bıri olduğunu, 
l(ırklarelinden İstanbula gelerek tay
falık ettiğini, bir müddet de Bursada 
oturduğunu, orada da kendisine ana ve 
baba aradığını tcsbit etmiş, maamafih 
henüz söylediklerinin dogru olup olma
dığını öğrenemeınıştir. Tahkikata de· 
\'am edilmektedir. 

övr gazetesi, bu hadiseden, İspanya 
dahili harbinin Fransa mıntakasında 
bazı tesirler uyandırmaya başladığı ne
ticesini çıkarmaktadır. 

Gazete, İspanyol askeri grupları ta
rafından kazanılan her zaferin bazı 
Fransız mahafilinde ümitler uyandır -
dığını ilave etmektedir. 

Rusyada üçüncü 
maç bugün 

Sporcularımız dün 
Leningrada vardılar 

Leningrat, 24 (A.A.) - Husust mu
habirimiz bildiriyor: • 

Saat 1 0,30 da Leningrada geldik. 
Futbol maçı 24 EylUl saat 16,30 da oy
nanacaktır. 25 Eylfıl saat 17,30 da es
krim, ayni gün saat 20 de, güreş müsa
bakaları yapılacaktır. 26 Eylıil saat 1 1 
de bisiklet müsabakası olacak ve o ge
ce Kief'e hareket edilecektir. 

Sporcularımıza ziyafet 

Moskova, 23 (A.A.) - Voks Cemi -
yeti başkanı Arssev, Türk spor heyeti 
şerefine bir kabul resmi tertip etmiş-
tir. 

Leningraddaki maçla-r 

M0skova, 23 - Türk m~safirler Le
ningradda 24-9 tarihinde Leningra<lm 
Siklistla bisiklet klübü ile yüz kilo_:net
re üzerinde koşacaklar ve Leninı,tradın 
Dinamo ve Krasnaia Zaria takımların
dan müteşekkil bir muhtelit takımla 
futbol maçı yapacklardır. 

iki yaralama 
vak' ası 

Samuel Hor'un beyanab 
derin bir tesir bırakh 

Paris 23 (Hususi) - İngiliz 
Bahriye Nazırı Sir Samuel Hor'un, 
İngilterenin Akdeniz siyasetine dair 
dün yapmış olduğu beyanat Avru
panın bütün merkezlerinde derin 
bir tesir bırakmıştır. 

Samuel Hor, gelecek hafta ln
gilterenin müdafaa işlerine dair 
parlamentoda izahat verecektir. 

Bu izahatın, Milli Müdafaa 
Nazırı T omas İnskip'in vermesi i
cap ederken Hor'a tevdi edilmesi 
çok manidar sayılmaktadır. 

Baldvin kabinesi 
Çekiliyor mu? 
Faris 2 3 (Hususi) - Baldvinin ka

bineden çekileceği ve Nevi! Çemberla
yn'ın yeni hükumeti teşkil edeceği şayia 
ları tekrar ortaya çıkmıştır. Bu tebed
dülün pek yakında vuku bulacağı söy
lenmektedir. :Ayni haberlere göre yeni 
kabine de Samvel Hora mühim bir ne
zaret verilecektir. 

Habeşistanın Paris 
Elçisi İtalyaya 
Dehalet etti 

Faris 23 (Hususi) - Habeşistamn 

eski Faris elçisi Volde Maryam, bugün, 
Paristeki İtalyan sefaretine giderek, 
sefir Çerutinin ve bütün sefaret erka
nının huzurunda İtalyaya dehalet etti
ğini bildirmiştir. 

~--------

Çankırıda zelzele 
durmadı 

Çankırı, 23 (A.A.) - İki gündenbe
ri şehrimiz havalisinde fasıla ile müte
addit sarsıntılar duyulmuştur. Dün öğ
leden beri üç yeni sarsıntı daha olmuş
tur. Zarar yoktur. Sarsıntı İlgazda ça
tıların kiremitlerini uçurmuştur. 

--------------

Dün Kadıköyünde bu sabah da Gala
tada olmak :...:ere iki yaralama vak'sı 

kaydedilmiştir. Kadıköyünde Osman 
isminde bir makinist karısı Hayriyeyi 
tabanca ile ağır surette yaralamıştır. Mısır 11azırları 

Bir vapurda yangm çıktı Vak'anın sebebi geçimsizliktu·. Berline gidiyorlar 
Londra 24 (A.A.) - 1 ;,ooo tonluk Galatada da Yusuf isminde biıi mer- Berlin 24 ( A.A. ) - Mısır elçiliği, 

Oıınan vapurunun bir kısım yükü çar- B l k N h p ·ı F' B k mer imalathanesinde Koçoyu sekiz ye- aş >a an a as aşa ı e ınans a ·a-
§anıoa günü cenup Yeni G:ılı nçıklarm- nı Makram Paşa ve maiyetlerinin res-
da a'Les almıştır. Vapur ani bir tehlike rinden biçakla vurmuştur. Hfıdisenin 

· mi olmıyan üç gUnlük biı· ikamet için kar~ ısında kalmamışsa da, kaptan ihti- sebebi ki amele ara;;ında çıkan bir ağız 
., cuma akşamı Berline ~elecekleı·ini bil-

Meşhut suçlar 
kanunu 

Adliye Vekili polislere 
vazifelerini nasıl yapacak

larını anlath 

Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu 
Emniyet Direktörlüğü Müdür ve amir
lerini Vilayette toplayarak kendileri
ne bir teşrinievvelde tatbik edilecek o
lan meşhud suçlar kanununun tatbiki 
etrafında izahat vermiş ve polise dü
şen vazifeleri, bu vazifelerin nasıl ifa 
edileceğini anlatmıştır. 

Yeni talimatnamenin hükOmleri 

Sayfa 3 

• Belçikanın iç sıkıntıları 
• Yunanistando 

Komünizmle mücad•le 
• Cegmigeti Akvamda 

neler oluyor ? 

B elçikada da bir hayli zamandan 
beri dahili sıkıntılar var. Parla

mento harici bir başvekilm riyaset et
tiği bir hükümetin eliyle tedvir olunan 
işler pek kolay kolay yürümüyor. Çün
kü sağ ve sol partiler, bu ,·aziyetten is
tüade ederek bazı Çıareketler vücude 

Meşhud cürümler kanununun tat- getirmeye çalışıyorlar. Ayni zamanda 
bikına dair ali bir komisyon tarafından mühim bir sanayi memleketi olan Bel
hazırlanan talimatname neşredilmiştir. çikanm, İspanyaya silah ihraç etmesini 

Bu talimatnameye göre, kanun yal- temin için uğraşanlar görülüyor. Bu 
nız ceza mahkemeleri usulü kanunu· gayretler daha ziyade müfrit sol parti
nun 127 inci maddesinde tarif edilen terde göze çarpmaktadı~. Bu sebeple
meşhud suçlar hakkında tatbik edile- dir ki, Van Zeeland hükumeti, gerek 
cektir. Talimatname bu maddeyi tefsir sağcılara ve gerek solculara, meydaı:ı:a 
etmekte meşhud suçları dörde ayır- getirmek ister göründükleri kıyam mu-

kt d ' nasebetile göz açtırmamaya çalışırken 
ma a ır. 

1 
.. · d h' 

K b.k · · 1 tazyikını bilhassa solcu ar uzerın e ıs-
anunun tat ı Kı ıçın suç unu.n ya- settirmektcdir. Şimdiye kadar en çok 

kalanması şarttır. anunun tatbık sa- t 1 ruz kalan mahafil . •1 • . araş ırma ara ma ' 
hası a~lıyc teşkı atı ~anı a~lıye mah- müfrit Sosyalist ve Komümst yuvalan 
kemesı olan yerlerdekı beledıye hudut- olmuştur. Bu arada ele geçen birtakım 
larının içidir. vesikalar ve delillerden Madrit hüklıme 

Bu kanun nahiye ve köyler kanu- tine silah tedarik etmek için birçok ç:ı
nunun tatbik edildiği yerde tatbik edil- relere baş\·urulduğu anlaşılmaktadır. 
mez. Bu \'adide Troçkinin de bır hayli me

Ve kanun, panayırlarda da işlenmiş saisi sepkettiği anlaşılmaktadır. Bütün 
suçlar hakkında da tatbik edilir. Siyasi dünyada büyük bir şiddetle başlayan 

h . t. h · ı l h susAı mu sağ - sol kavgasına sahne olan memle-ma ıye ı atz o an suç ar, u - . 
h k 11 • • k.b. · · ketlerden biri de Belçıkadır. a eme usu erme ve ta ı ı ızın veya * 
karar istihsaline bağlı olan suçlar hak- Yunan hükumeti, milli varlığını ko-
kında bu kanun hükümleri tatbik edil- rumak için birta-
mez. 

Zabıtanın Vazifeleri 
Zabıta suç failini derhal yakalaya

cak, hırsızın üzerinde elde edilen ça
lınmış eşya ile suçun işlenmesinde kul
lanılmış olan anahtar, bıçak gibi suçun 
maddi subut delillerini teşkil eden bü
tün eşyaya el koyacaktır. Bundan son
ra bir zabıt varakası tanzim edecek ve 
derhal suçluyu Cumhuriyet müddeiu
umumiliğine teslim edecektir. Zabıt 
varakası tanzim edilirken işin bir an 
evvel ikmal edilmesine çalışılacaktır. 

Cumhuriyet Müddeiumumisinin tah
kikatın gecikmemesi için lstanbul ve 
İzmir gibi muhtelif semtleri telefonla 
merkeze bağlı olan şehirlerde zabıta su
çun failini yakalıyarak delillerini tesbit 
eder etmez, telefonla C. Müddeiumu
misine hadiseyi etraflı surette izah ede
cektir. Suçtan zarar görenler olursa 
zabıta bunların şikayetlerini de zabıt 
varakasına yazacaktır. 

Davacılar şikayetlerinden feragat 
ettikleri takdirde zabıta suçun mahiye
tile feragati derhal bir zabıt varakasile 
tesbit ederek suçluyu serbest bırakacak 
zabıt varakasını müddeiumumiliğe 
gönderecektir. Müddeiumumilik am
me davası açtığı takdirde şahitlerin 

celbini zabıta zorla yapabilecektir . 
Müddeiumumilerin Vazifeleri 
Müddeiumumiler kendilerine veri

len suçluyu ayni gün mahkemeye sev
kedeceklerdir. 

Yunanlstanda kım fe\•kaiade ted
komUnlzm birlere başvuruyor. 

mUcadele•I Komünizmle müca
-------·dele ve Komünizmi 
tanımamak, yeni mücadelenin başlıca 
esasıdır. Aç insanı tokun vaziyetine im
rendirmek \'e ona karşı tahrik etmek 
kolay birşey olduğu için, başka yerler
de olduğu gibi Yunanistanda da sık sık 
grevler yapılıyor, işler bırakthyor ve 
bu yüzden amele ile inzibat kuvvetleri 
arasında müsademeler oluyordu. Açı
lan bu mücadelenin neticesi olarak 
1928 senesinden beri aranılıp ta bulu
namayan Yunan Komünistlerinin şefi, 
sokakta elini kolunu sallayarak gezer
ken tutuldu. Koca bir memleketi ihti
lal ateşine yakmak için tahrik eden bir 
adamın sekiz senede tutulamamış ol -
ması, Liberal Yunan idaresinin polisi 
için herhalde takdir uyandırabilecek 
bir hadise değildir. 

* Cemiyeti Akvam konseyinin son top

--------ıılantısı da gösterdi 
Cemiyeti ki Cenevrenin ku-
Akvamda ruluşu ile berabeı 

-------oynanmaya başla -
yan komedi hala devam etmek1.edir. 
Konsey toplantısında konu.~ulan mev
zular, üzerinde durulan sulh meselesİt 
bunu isbat ediyor. İtalyanın Cemiyeti 
Akvama girmesi meselesi de, bu arada, 
nazarı dikkatte tutulan başlıca rol i
caplarından biridir. Bu meseleye bir 
formül bulmak, Lahey divanına hava
le edilmiştir. Çünkü Cemiyeti Akva
mın salahiyetnamelerle meşgul olan 

Bu kanuna göre (gün) kelimesin- komitesi, bu işi halJedememi.ştir. Lahey 
den maksat suçlunun yakalandığı za- adalet divanının vereceği karara inti -
mandan itibaren geçecek olan yirmi zaren, devletler, halfı. barıştan, bunun 
dört saattir. Müddeiumumiler muha- faydalarından bahsediyor ve her biri 
keme usulü kanununun 154 üncü mad bu davaya yaptıkları hizmetleri sayı· 
desi mucibince bütün suçlarda doğru- yorlar. Demek lftzımdır ki: cBizim şey
dan doğruya tahkikat yapmak salahi- hin keramatı olur menkul kendindenı. 
yetini haiz olduğundan tesadüfen vak- Selim RAGIP 
a mahallinde bulunduğu veya suçtan y E FA T 
haber alarak oraya geldiği takdirde . . . .. .. • 
d d .. .. dd "b' b t Rcısı mesayıh Ayasofya kuısu şeyhı 
ör uncu ma e mucı ınce za ı anın E k f ~ .. d.. . t• • • ·• 

4 • • • ve "' a mu urıye ı umumtyesı encu-
haiz olduğu salahıyetlerı kullanabıle- men ve tevcih miinıeyyizi Hafız İrfan 
ceklerdi~. . . Kızıltaş pederi Hacı Hafız l\lustafa Kı-

Şahsı dava yolu ıle takıp olunan zıltaş sektei kalpten vefat eylemiş ol
suçlarda C. Müddeiumumisi suçluyu makla Cuma giinü Kocamustafapaşada 
sorguya çektikten ve lüzumunda işi ay- Sünbül Efendi camiinde cuma namazı 
rıca inceledikten sonra suçun suçluya eda edilerek Merkez efendide aile kab
isnat kabiliye~ini görmekle beraber am- ristanına defnedileceğinden Lalelide 
me menfaatini alakalandırır bir mahi- Koska caddesinde 2 numaralı hanesin
yeti haiz olmadığı kanaatine varırsa den saat on bu~ukta kaldmla<'ağından 
amma davası açmıyacaktır. Müddeiu- merhumu seven ilwanlnrmııı bulunma-

k f larını rica ederiz. mumiler suçlu hakkında tev i müzek-
keresi verebilir. Duruşmanın bir celse- celsede hükme iktiran edecek bir va· 

1 

Yati bir tedbir olmak üzere Vapuru kavgasıdır. dfrıuistir. 

'l'ivofold körfezine cevirmiş:.:ti:!.:r·=------------~--------------------------------------~------

de bitirilmesi esastır. lziyete girmediği takdirde mahkeme işi 
Kanuni zaruret dolayısile dava ilk en yakın bir celseye talik edecektir. 



' Sayfa 

A 
Acıklı bir a ·ıe faciası 

" Ben katilim, tevkif edin diye merkeze gittim, 

SON POSTA 

1 
Limanda mavna 

buhranı 

Eylul 24 

Yeni t amva arın 
tecrübeleri yapı ı 

Arabalarda bazı tadilat yapılması lüzumlu göriılull, 
ancak bundan sonra işlemelerine müsaade edilecek 

sarhoşsun diye kabul etmediler, ben de gittim, Vasıtasızlık yüzünden ihraç 
inzibata teslim oldu ,, ma11arı vapurlara nakledile-

Evvelki gece Ba- olduğundan k ş mi t db" 1 
latta Ku··1han ıoka· 0 

a yor, e . ır a ınıyor 
ı koşa merdivenleri 

ğmda 18 numaralı inmiş kapıyı açmış· 
evde feci bir aile tır. 

faciası olmuş, İshak Fak.at daha kapı-
isminde bir adam yı açar açmaz, ko-
Safiye ismindeki ka· casının tabanca kur· 
rısını tabanca kur· şunlarile karşılaş-
şunilc ala yerinden mışbr. Onlu otoma-
yaralıyarak öldür- tik tabancasını in-
müştü. . . _ _ . aafsızca ateşliyen Is-

Dün haber verdi- Katilın ,.. malctülun Ôldnrülen Safiye L-1. • • v. . . ~an Abdülkadi" ı_.., peşı peşıne tam 
g~.~ bu facıanın en 6 kurşun sıkmıştır. 
buyük kurbanı lshakın beş yaşında-ı Kurşunlardan üçü boşa aitmiş, fa. 
ki oğlu Abdülkadirdir. ishak, Safiye j. kat diğer üçü bedbaht kadının vücudu
le 12 yıldır evlidir. Kayın pederinin nun muhtelif yerlerine saplanarak ka
~ enerde kain 66 numaralı kayıkhane· dıncağızı yere sermiştir. Gözü dönen 
sınde usta~k yapmakta, ve son aylarda katil bununla iktifa etmemiş, kanlar i
m~mleketıne giden kayın pederinin ta· çinde yatan kadına üç kurşun daha aı-
mırhanesini onun yerine işletmektedir. karak kaçmışbr. · 

Komşuların anlattığına göre son Vak' adan on beş dakika sonra ölen 
zamanlarda vkansile sebepli, sebepsiz Safiyenin beş yaşındalc.i erkek çocuğu 
kavga etmege başlayan İshak, kayın yetim kalmıştır. Kadının üç aylık ge· 
pederinin tamirhanesini fena idare e· be olduğu da anlaşılmıştır. 
derek borçlanmalarına sebep olmakta- Katil vak'adan biraz sonra Eminö-
dır. nü merkezi memurları tarafından ya· 

Safiye bir gün kocasını bir başka ka- kalanmış, adliyeye verilmiştir. 
dınla beraber görmüştür. Aile hayatı Katil Sultanahmet Sulh Ceza haki
işte o gündenberi mütemadiyen bozul- minin huzuruna çıkarılmış, isticvabın· 
mu9, ishak kansına sık sık »kafamı da: 
kızdırma, üstüne evlenirim in derneğe «- Karım Safiye ile on iki sene· 

denberi evliyiz. İki senedenberi ahla
kında bir başkalık sezdim. Bundan yir· 
mi gün evvel belinde bir kesede bağlı 
bir aşk mektubu hul<lum. Vak'a gecesi 
karıma gösterdim: «Benden ne fena
lık gördün de yaptınH dedim. Mektubu 
elimde görünce kapıp kaçmak istedi. 
Başım dönmeğe başlamıştı. O, önüm
den kaçarken tabancamı çıkarıp arka
sından ateş ettim. Yere yuvarlandı. 
Ben doğruca Eminönü polis merkezi
ne gittim. Beni, sarho~ diye kabul et· 
mediler. Bir inzibata rastladım. Bera
berce merkeze gittik, teslim oldum.l> 
demiştir. Hakim İshakın tevkifine ka

başlamıştır. 

Bu sözler üzerine Safiye kocasına: 
«Eğer benimle geçinmek istemiyorsan 
ayrılalım, bana niçin böyle hakaret e
diyorsun.» cevabını vermiştir. 

Faciadan bir gece evvel İshak eve 
bir şişe şarap aetirmiş içmek istemiştir. 
Fakat karısı bu harekete mani olmuş
tur: «Babam kızar» diyerek şişeyi kal
dmp atmıştır. Bunun üzerine karı koca 
oldukça ııürültülü bir kavga yapmış· 

lardır. 
Dün gece saat 20 de ishak eve gel· 

miş kapıyı çalnuştır. ishak ve ailesi, bu 
evin üçüncü katında oturmaktadırlar. 
Safiye kocasının zil çalma şekline alışık rar vermiştir. 

----~~--------IC9•*+----------~~--~ 

Mualimller 
arasında 

Yeni nakiller, becayişler, 
tayinler yapıldı 

Maarif Vekaleti liselerle, orta mek
tep, Kız San'at ve Muallim mektepleri 
muallimleri arasında yaptığı değişikli
ğin üçüncü listesini dün Maarif Mü· 
dürlüğüne aöndermiştir. 

Bu listeye göre, Gaziantep lisesin
den Bekir Süleymaniye orta mektebi-

ne, Konya Muallim mektebinden Sa· 
biha Neyyire Çatalca orta mektebine, 

Erzurum lisesinden İhsan Bakırköy or
ta mektebine, Kumkapı orta mektebin· 

den Şaziye Berrin Ankara birinci orta 
mektebine, Erenköy Kız Lisesinden Sa
bit Pertevniyal lisesine, Haydarpaşa Ji. 
sesinden Kenan Edirne lisesine, Emin· 
önü orta mektebinden Emine Müzey· 
yen Rize orta mektebine, inönü orta 
mektebinden Seniha Ankara Kız Lise
sine, Pertevniyal Lisesinden Kemal 
Konya Lisesine, İstanbul Kız Lisesin-

den. Remziye Tekirdağ orta mektebi
ne, Beyoğlu Akşam Kız San'at mektc· 
binden Melahat T rahzon Akşam Kız 
San'at mektebine, Konya orta mekte· 
binden Zeki Fatih orta mektebine, İs
tanbul Akşam Kız San'at mektebinden 
Hayriye Edirne Akşam Kız San' at 

mektebine, Beyoğlu Akşam Kız San· 
at mektebinden Muzaffer Ziya T rab
zon Akşam Kız San'at mektebine, Sel-
çuk Kız San'at mektebinden M. Zeki 
1stanbul Akşam Kız San'at mektebi
ne, Gelibolu orta mektebinden Salih 
Smirgan orta mektebine, Gelibolu orta 

Deri çalan 
Sandalcılar 

Mehmet, Hasan ve Mustafa oğlu 

Hasan isminde üç sandalcı Almanyaya 
ihraç edilmekte olan bir deri partisini 
vapura naklederlerken 71 parça kıy
metli deri aşırmışlar, bu derileri de yok 
fiyntla satmışlardır. 

Derilerden iki parçası çarşı içinde 
bir yemenici de yakalanmış, müsadere 
edilmiştir. 

Sandalcılar hakkında takibat yapıl
maktadır. 

Kurtuluş Bayramımız 
İstanbulun kurtuluş bayramı ıçın 

önümüzdeki hafta içinde bir komisyon 
toplanacak ve merasim proğramını ha· 
zırlayacaktır. 

Marsilyada veba çıktı 
Marsllynda 10 eylUl 1936 tarihinde bir ve

ba vnk'nsı ve dnha önce 30 ağustos 1936 ta
rihinde diğer bir veba vak'ası görülmüş ol
duğundan müvaridatına umumi tallmatna -
menin 51 inci maddesinin 4 numaralı fıkra

sı hnriç olmak üzere diğer tıkralnrındn yazı
lı vebaya mahsus tedbirler konulmuştar. 

·············-················-··························· .. 
mektebinden Makbule Erenköy Kız Li
sesine, Şükrü İstanbul Erkek Lisesine, 
fstanbul Erkek Muallim mektebinden 
İhsan Haydarpaşa Lisesi Müdür mua
vinliğine, Kırklareli orta mektebinden 
Sırrı Gazi Osmanpaşa orta mektebine, 
Samsun Lisesi eski muallimlerinden 
Selim Riza Kumkapı orta mektebine, 
Vefa Lisesinden Hüsameddin Haydar· 
paşa Lisesine tayin edilmişlerdir . 

Bu sene Yüksek Muallim mektebin
den mezun olan talebelerden Ihsan 
Yozgat riyaziye stajiyerliğine, Melahat 

lktısad Vekaleti, ihraç maddelerimi· 
zin mahreçlere mümkün olduğu kadar 
çabuk gitmesi bakımından nakliyat iş· 
lerine azami ehemmiyet vermektedir. 

Türkofis ve diğer alakadar daireJer
de bu ciheti gözönünde tutarak nakil 
vasıtalarının çoğaltılması için acente· 
ler ve diğer hususi mües&'?ıtt.!er nezdin· 
de teşebbüsatta bulunmaktadırlar. 

Fakat bütün bunlara rağmen ibra· 
cat tacirlerinin şikayetleri eksik olma· 
maktadır. Tacirler bilhassa dahildeki k· ı ı w • Yeni tramvay arabalanndan biri 
na ı vasıta arının azlıgından ve lıman- T . k . . 

1 

da bir mavn h h ld v d . ramvay fır etinın aon model tram- Hava cereyanı için arabanın yukarl 
a u ranı o ugun an fi- b l d b. . . ka" yet et kt d. l vay ara a arın an ırının tecrübesi kısmının kenarlarında bulunan ve eI-

me e ır er. d.. ş· 1. d Bu hususta alakadar d . 1 de ~~ ışı epoeundan Beyazıda kadar le hareket ettirilen pencereleri umumi 
baş vurmuşlardır. Şikayetler:ı~:;~eHa· gıdıl~ek ve tekrar depoya dönülmek sıhhate muzır bulunduğundan hava ce
liçten Galataya ihraç mallarının nakli suretıle ya~ılmıştır.. . . . reyanını temin için arabanın tam orta 

gu 
.. çleş ·At. ç·· k'' y wk d Bu tecruhede Vali ve Beledıye Reı· kısmının tavanında bir Aspiratör ya-

mı, ır. un u ne ag apanın a · H lk p · · M · · O 
d d

•v b . k l l d )) sı ve a artısı Başkanı uhıttın s- pılması muvafık görülmüştür 
ve ne e ıger azı ıs e e er e ma arı t .. w . . • . .. .. .. · 
limandaki vapura götürecek mavna Hu~da.~, Belediye Fen .ışlerı Muduru Şirketin getirttiği bu arabalar diğer 
h ı k 

usnu, Mustafa Hulkı ve Hıfzıssıhha hal 1 bo d f k u unamama tadır. Bu mavna buhranı .. . . . ara ara nazaran yanız y an ar 
.. .. d il . . .

1 
mutehassısı ıle Beledıye Makme şube- etmektedir 

yuzun en ma ar vapura yetıştırJ eme- . M·· .... N · .. · · 
kt b

. k l k l d ha sı uduru usret ve şırket Muhendıs· V b l ) l · k me e, ır ço mem e et ere e zan . . .. . e ara a ar yo cu arın aya ta du-
15 günde, hazan ayda bir vapur işletil- lerı lvedşube direktorlerı hazır hulun- ranları da hesaba dahil edilerek 54 ki-

d
· v • d I . . .1 muş ar ır. . l k ıgın en posta ara yetıştırı emeyen şı a aca tır. 

mallar burada bozulmağa mahkum Tecrübe sonunda belediye fen hey· Bu yeni tramvayların kapıları sade 
kalmaktadır. Mal ihraç edilmeden ev- eti bu tramvaylarda bazı noksanlar sağ tarafta bulunduğundan bunlar, sol 
vel satış yapıldığından, yani Türk ih- g~rmüş v~ bu . ~oksanların ikmalini tarafta da kapılar yapılıncaya kadar 
racatçılarla yabancı idhalatçılar satış ü- şırketten ıstemıştır. Har.biye, Şişli, veya Maçka yolunda iş
zerinde bağlandıklarından mallar da- Bu arabaların şimdilik işlemesinin liyemiyeceklerdir. Bu yollara işlemek 
Mlde istihlak edilmek üzere piyasaya en büyük ve birinci mahzuru kapıları· için arabanın behemehal sağ ve sol ta· 
da sürülememektedir. Ayni zamanda nın yalnız sağ tarafta bulunması ve ka- rafta kapısı bulunması lazımdır. 
bu yüzden ihracatçılarımız taahhütleri- pamrken manivelaya basılır basılmaz Çünkü bu yollara işleyen arabalar 
ni de yerine getirememek gibi bir üzün- kapıların hemen kapanmasıdır . 

1 1 b 1 ıd Taksim durak yerinden kalktıktan 
tüye duçar olmaktadırlar . Bun ar, tüne ara a arında o uğu 

k d k 
sonra ilk durakta sağ kapı kapanır ve 

Bütün bu iddialar alakadarlarca e- gibi mahdut bir yere a arar apana· 
k 1 ı )) · · k yolcular sol kapıdan inmek mecburiy~ 

hemmiyetle nazarı dikkate alınmış ve ca ve yo cu ar·ın· e .erının ap.ı ar.asın-
d k l b k l k tindedirler. 

esaslı ~ekilde tahkikata başlamıştır. a a maması ıçın ır aç sanı ye ı te-
dün Türkofis Müdürlüğü bu hususta vakkuftan sonra kapı tamamen kapan- Belediyenin istediği tadilat ve yeni· 
Bu meselenin en çok bir iki gün zar· mış olacaktır. likler bu arabalarda icra edildiği tak· 
fında halledileceği haber verilmekte- Belediye bundan başka kapı aral~ dirde bunların seyrüsefer yapmaların· 
dir. rına kauçuk konmasını da istemiştir. da hiç bir mahzur görülmemektedir. 

, ____ • ,_,_.... • •• ...-• • ·~ 1 ··~ 

TEŞEKKÜR , 
Sevgili valdemiz Eda Sandalcının 

vefatı mnnasebetile cennzesine gelen 
mektup ve telgrafla beyam taziyet 
ederek kederimizi paylaşan zevata 
gazeteniz va~ıtasile teşekkllrlerlmizi 

sunarız. 

EVLATLARI ı 
Kevser Ceımi Kutııay 

Kudret Sandalcı 

r 
Nöbetçi 

Münire Firuı Suntekin 
Galip Sandalcı 

Taksim bahçesi 
kapalı kısmında 

Halk Opereli 
Bu akşam 21.45 de 

TARLA t\UŞU 

Ayrıca elektrikli 
kukla 

Eczaneler 
Bu rece nöbetci olan ec7aneler ljUnlardır: 

İstanbul cihetin dekiler: 
Aksarnyda : (Etem Pertev). Alemdarda: 
(Eşref Neşet). Bakırköyünde : mnan. 
Beyazıtta : CBelkls). Eminönünde : ısa

lih Necati). Fenerde: (Emilyadl). Kara -. 
giımrükte : (Suad}. Küçükpazarda : (Ha

san Hulüsl). Samatyndn : <Teomosl. 
Şehremininde : (A. Ham dl). Şehzadeba -

şında : <Asan. 
Beyoila cihetindekiler : 
Oalatcıda : (İsmet). Hasköyde : (Bar - 1 
but). Kasunpaşada : <VnsıO. Merkez na- 1 
hlyede : (Kanzuk, Baronakyan, İtlmad). 

Şişllde : <Necdet). Taksimde : (Taksim). 

Ükiidar - Kadıköy ve Adalardakiler : il 

Bliyükadada : (Şinasl). Heybelide : (Ta
naş>. Kadıköy Paznryolunda : (Rlfat 
Muhtar). Modada : <Alfı.eddin). Üsküdar 

1 

Çarşıboyunda : Cİttihad). 

Samsun Lisesi edebiyat stajiyerliğine, 
Mehmet Kütahya Lisesi riyaziye sta· 
jiyerliğine tayin edilmişlerdir. 

Bu akşam M E L EK sinemasmda ~-ım~ 
GARY COOPER ve ANN HARDING 

ı,ribi lkl büyUk ve sevimli artistin bOyük bir aşkın safiyet 
ve ihtişamım cıınlandırdıkları 

1 R A 
( Peter lbbetson) 

Şaheseri başlıyor. Bu film; •YANIK KALPLERı> ve «AŞK HÜZÜNLERİ» 
fılmlerindeki şefkat ve ihtir-s dolu tatlı saatlerini hatırlatan ve batta 

his, heyecan ve hareket itibarile onları unutturan bir şaheserdir. 
PARA~10UNT JURNALDE: HOLANDA PRENSESİ JUL!ANA'nın niş n 
merasimi Nurenberg kongresi - Fransadaki btıynk maçlar vesaire ... 

Yerlerinizi mn:elden aldırınız. Telefon: 40868 

Yarın akşam i PEK sinemasında 

Mevsimin birinci Fransız snperfilmi... 1936 Fransız sinemacılığının 
şaheseri... bUyUk ve ihtiraslı bir eser ... 

V O LG A MahkUmlarz 
Yaratanlar : 

Blanchard - Charles Vanel - Vera Korene 
Ruaya hay•tına ald dramstik ve mUesslr 

bir aefha 

Bu akpm SARAY sinemasında 

LİL y DAMİT A - JAMES CAGNEY - RİCAROO CORTEZ 
gibi üç büyük yıldız tarafından temsil edilen 

AMERiKA iHTiLALi 
Fransızca sözlü büyük film başlıyor. 

Amerika ibtil!linde korkunc bir fırtına olan JAMES CAGNEY'i yalnız 
LlLY DA~11TA'mn yıldızlı bir gece gibi parlak gözleri durdurabiliyor. 1 

IH\veten: FOX dUnya havadisleri: FranS1z • Suriye muahedenamesi -
Nurenberg Kongresi · Bnyuk maçlar - son moda saç tuvaletleri ... 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Pehlivanköy panaym açıldı 

Panayır münasebetile köy çok kalabalıklaşh, yeni 
yapılan Mehmetçik abidesinin küşat resmi de yapıldı 

Geçirilen tehlike 
Bir amele çöküntü altında 
kaldı, fakat sapa sağlam 

çıkarıldı 

Soma (Hususi) - Somaya 8 ki
lometre mesafedeki kömür madenle
rinde bir kaza olmuş, ocak çökmüş, bir 
amele çöküntü altında kalmıştır. 

Bu amele T urhala köyünden Ha· 
lim isminde biridir. Mühendislerin ça· 
lışılmasını menettikleri bir galeride ça
lışırlarken galeri çökmüş, amele çö
küntünün altında kalmıştır. 

• 
lzmit - Fener maçı çok 

heyecanlı oldu 
Anadoluda spor hareketleri hızlandı, Ezineliler çok 
çalışıyorlar, Diyarıbekir mıntakası şampiyonluğu 

yakında belli olacak 

Gürültüye diğer ameleler yetişmiş· 
ler, çöküntüyü kaldırmağa başlamış· 
lardır, çöküntü yerinden tam yirmi 
beş ton kömür çıkarmışlar, bu kömür
lerin altından da Halim meydana çık- Ezine Gençler Birliği mensuplan Wr araCla . 
mıştır. Fakat büyük hüsnü tesadüf ese- Ezine (Husus!) - Ezine Gençler Birli- Ayvacık İdman Yurdunu Cla +-O yen • 
ri olarak Halimin burnu bile kanama· ği büyük bir gayret~ çalışmalarına de- miştir. 

L.ll 25 t k ·· ·· .. ltı d Hallin vam etmektedir. Ezine futbol takı - v 

Pehllvanköyde yeni yapılan çeşmelerden bı.n mı~. v on omurun a n an mı bu futbol mevsiminde müteaddit Bu gençler bqta Saim agabey oldu-ı 
Pehlivanköy (Hususi) - Pehlivan - musluklu iki çeşme yap~. Şim- sapasaglam çıkmıştır. maçlar yaparak Biga İdman Yurdunu ğu halde bir çok müsamere de v~ 

köy Trakyanın her gün inkişaf etmek- di köyde hiç su sıkıntısı çekilmemek - Sa-' k •• •• k d• 1-0, Bayramiç Gençler Birliğini 2-1, ler, ve çok muvaffak olmU§lardır. 
te olan ve istikbali pek parlak bulunan tedir. Köy mubtan Hasan ve arkadaş- 'J ra oyu re l Biga - Ayvacık marı 
nahiye merkezlerinden birisidir. Nü - lan çok iyi çalışm~dıria:r· Pehlivan V ~ .t • r 
ınune köyü olarak ele alınmşı olan Peh- köy panayırı .19 eylıilde açıınuşt~r. Pa- nOOperaf lJ l 
livanköy nahiyesinin köyleri ile birlik- nayır çok iyı hazırlanmış, yenı ya -
te 1850 nüfusu vardır. İhtiyar heyeti pılan Mehmetçik abidesinin 1.--iişat me
ile idare edilen Pchlivanköyde beledi - rasimi de panayır açıldığı gün yapılmış
ye ve köyün imar işleri köy salması u- tır. Panayıra bütün Trakya vilayet, ka
sulile ihtiyar heyeti tarafından başa - za ve nahiyelerinden, hatta İstanbuldan 
rılmaktadır. Pehlivanköy şimdiye ka- bile bir çok sancı ve alıcı gelmiş bu -
dar susuzluktan kırılırken iki kilomet- lunmaktadır. Panayırda her nevi em
re mesafeden gayet güzel bir memba tia ve hayvan satışı yapılmaktadır. Bu 
suyu getirtilmiş ve köye biri dört cep - münasebetle Pehlh•anköy çok kala -
heli ve dört musluklu, diğer!. de tek balıklaşmıştır . 

Çukurovada 
Zirai tetkikat 

....... ____________ __ 

!Demircide bir kuyu 
Kazası 

Biga • Ayvacık takı m1an bir arada 
Geçen hafta '.Ayvacık gençleri, Ezi-ı:aı Mehmet Ali Ülken de bulunmuşlar

neden aldıkları oyuncularla takviye e- dır. O gün İdman Yurdu gençlerile Fe· 
Tarsus (Hususi) - Ankara Ziraat f • . . . - d dilmiş bir halde şehrimize gelerek bir nerbahçenin B takımı bir maç yapmış-

enstitüsü zirai kısım mütehassısı ve ki çocuk gırdıklen kuyu a maç yapmışlar ve ikiye karşı sıfırla ye- tır. Takımda birinci takım oyuncula -
direktörü Alman Girendiris iki ay me- boğucu gaz tesirile öldüler nilınişlerdir. nndan olup Rusyaya gitmiyen 1stan~ 
zuniyetiııi Almanyada ikmal ettikten _ Oyun ilk haftaymda müsavi bir du- bulun tanınmış futbolcuları vardı. Fe-
sonra deniz yolile Mersinden Adanaya Demirci (Hususi) _ Demirciye altı rumda gitmiş, lakin ikinci haftaymda nerbahçenin kalesini milli takun oyun-
gelmiştir. saat mesafede bulunan Köylüce köyün- hakimiyeti ele alan Bigalılar, üçüncü cularından Hüsameddin müdafaa et -

Profesörle beraber tetkikat yapacak den Halil evinin bahçesinde kuyu kal- • . • • ve on beşinci dakikalarda iki gol yap- miştir. Müsabakadan evvel, iki memle-
asistan İbrahim de dünkü Ankara tre- dırmak için iki kuyucu çağırmış, 1.""U _ Sa~ lmoperatifi ve ıdare -~~~eö ınışlar ve artık oyunun sonuna kadar ket gençliğin~ birbir~erini yakından 
nile Tarsustan Adanaya geçmiştir. yucular kuyuyu açarlarken 3 metre , S~akoy (Husust)_-: Sa~ko~ ~a- tek kale oynamışlardır. t~nımal~ mun~ebetile duy~an se -

Profesör ve asistanı ~34 senesi şarkta derinliğe indikleri zaman büyük bir kırkoy ka~asına tAb~d!r· Köydeki zı - Bir ay içinde üç maç yapan ve her bi- vınçle: ~oylenmış ve kısa bır bayrak 
?35 senesi garpta tetkikat yapmışlar - taşa rastlamışlardır. Taşı parçalamak raat . kredi k~per~tifi yeni (t~~el rini galibiyetle bitiren Bigalıların bu merasımınden sonra maça başlanmış-
dır. Şimdi de cenup mıntakasında tct- için uğraşırken kazmaları kınlmış, ve kre~ kooper~tiflerı) k~u.nuna ıntıbak yıl lik maçları yap:_Iırsa Çanakkale mm: tır. . . . . .. .. 
itikat yapmaktadırlar. bu vaziyet karşısında her iki kuyucu .etmiş ve faaliyete geçmıştir. Koopera- takası şampiyonlugunu elde cdeceklerı Her iki takımın sarfettiklen buyuk 
Yapacakları tetkikat, buğday, arpa, ,yeni birer kazma tedariki için kuyu _ tilin beş kiş~ b~ i~S:~ heyeti var - umulmaktadır. e;ıerji maçın cereyanına ahenk vermiş-

susam, pamuk, şeker kaımşı, narenciye dan çıkıp gitmişlerdir. Bu esnada ayni dır. Bu teşekkül koylu ıçın çok faydalı Diyanbekir mmtakası ,ampiyonluğu tir. . . 
gibi ekinler üzerindedir. Mütehassıslar köyden Ahmet çavuşun biri 11, diğeri olmaktadır. n· y kir (H si) _ Mı tak Ve netıcede Fenerb~pe takımı Id -
bütün zirai kısım üzerinde uzun uza- l "4 yaşındaki iki oğlu İsmail ile Meh _ • . l) ~!.~ . ~~ 1 . n. a man Yurdunu 4-2 maglup etmiştir. 
dıya işliyecekler ve hastalıkların esba- met kuyuya gırmış· · ıer km'llcular tek- Kartvızıt bırakan hırsız kilsl?°r b" upt enl mhura lmıas annınbıştıraene- Fenerbahçe takımında kaleyi müda-
b .. .. , .J e ır op an yapı ş ve u s f.aa d H" ddin ki .. el 
ını nnyacaklar ve ıslahını duşunecek- ,rar ış· başına döndükleri zaman iki kü- Bursa (Hususi) Muharrir ""-rıir 1 ak 1 t bit e e en usame es guz oyun-

~-- • - ' ':ıf'" ' yapı ~c maç ann programı es - l h k , d tt• v af:fak 
&t:rdır. çük yavrunun bu üç metre derinlikteki doktor Bay Ahmet Selfuni Karaboncu- dilmiştir. arını er ese ) a e ırmege muv 

• • • • kuyuda cansız yattıklarını görmüşler- ğun evinde çok garip bir vak'a olmuş- .. 1 olmuştur. 
Dıyarıbekır hsesmde dir Vak' dan "dd · Alik h .. - tur Hazırlanan programa gore maç ara İdman Yurdunun kuvvetli bir takı-. a mu eıumumı ve u . . . ı· nih tin d v b la 

t 1 b 1 
A • • • • teşrınıevve m aye e ogru aş - ma iki sayı farkla mağlUbiyeti de gene a 0 0 Sayıs ,kfımet doktoru haberdar edilmış, ya- Doktorun muayenehanesınde kendı- nacaktır. Siverek ve Mardin takımları b ' ffaki t dd dilmekt dir 

• • A • ıl tahkik . . d ku dan bo- . . ttinnek .. t ık ır muva ye a e e . 
Dıyarıbekir (Hususı) - Bu sene 1ı- P an at neticesın e yu s~ muayene e uzere gaye ş arasında yapılan maçta galip gelen ta- Ant _ :ıu Iaty 

seye müracaat edenlerin sayısı 270 i ğucu bir gaz intişar ettiği ve çocukla - bır bayan gelmiş, fakat o sırada dok - kım Diyanbekirin Yıldız ve Muşun G . t e(pH 
8 

A) 
8 1,!açlkı . 

b lm Lis · ka k b b zl b ğu1 rak. -ıd""kl · t tor evde olmadıgı· · • b kl od azıan ep ususı - ua evı spor 
u ~tur. en~. yı_t v~ a u~ mu- rı_n ~ g~ ~ o a o u en es- ıçın . e eme asın- Altınova takımları ile karşılnşaca~. ve şubesi çalışıyor. Bilhassa futbolcular iyi 

aınelesı sona ermiştır. Lisenın eski tale- bıt edılmıştır. da oturmuş. Pek az b_ır zaman sonra bu maçın galibi de Diyanbekir bolge bir faaliyet gösteriyor. Antepliler Ma-
be mevcudu ile bu yılki yeni girenlerin . da bu şık bayan evde~ı kıza: . . birinciliğini alacaktır. latva futbolcularile yapılan mar .. 
sa d k ·· ·· 'ştir S · tülü h IU - Yavrum, bana bıraz su venr mı - '.J :ı-ı uçe yısı o uz yuzu geçmı · amsunun yem n ma SU sin, demiş. Sarı~öyde pehlivan müsabakalan karşı alh sayı ile kazan:nışlardır. Şu-, 

Urfa belediyesinin arazözü Samsun (Hususi) - Tütüncülüğü - Kız su vermeğe gidince şık bayan Sarıkoy (Hususi) - Bur~da ~apıl~.n be, komşu ~a~abalar!a daımt temaslarda, 
. . . müzün ıslahı yolunda inhisarlar idare- ortalığın tenhalığınrum fırsat bularak gür~ş müsnbakaları~da Tekırdag~~ Hu: bulunmak ıçın teklifler yapmıştır. 

Urfa (~us~) --:. Beledi!emızı_n A_v- sinin aldığı tedbirler dikkate şayandır. bekleme odasında bulunan bir kakıni, seyın Afyonlu Suleymanı, Gönenlı .. 
1:1P~Y~ sıpa:.~. ctmış .~ld~~ sekiz ~l - Bu yılidarenin dağıttığı ıslah edilmiş to- kalemtraşı ve elektrik lambasını al - Hamdi Mandıralı Ahmedi, Sındırgılı Samsun~~ ehh hayvan 
~dırli arazo~u tes.elluın _ıçın Mersıne humlardan elde edilen tütünün kıymet puş ve savuşup gi~;<!tir. Şerif Mandıralı Çoban Mahmutlu yen- S6rQISI açıhyor 
bır memur gonderilecektir. efas t 't'b il k "'ks k b" wu~~ mış' !erdir ve n e ı ı ar e ço yu e ır ran- Bununla beraber · doktorun masası · Samsun (Hususi) - Şehrimizde birJ 

dıman arzetmesi ekicinin yüzünü gül- üstünde: cSizi görmeğe ve muayene ol- Somalı Abdüsselam ile Balıkesirli ehli hayvan sergisi açılacaktır. Bu ser-
dürmüştür. mağa geldim, bulamadım. Yarın tekrar Koca Mustafa berabere kalmışlardır. gide hükfımetin damızlık aygırların ... Urfa suya kavuşuyor 

Urfa (Hususi) - Urfa şehrinin yeni Elde edilen bu çok müsbet neticeye geleceğim .. • satırlarını havi bir kart ta Sarıköylü Çete Mehmet iki kişiyi dan yetiştirilmiş olan kısrak ve taylar, 
8U projesi bugün belediye encümenin- göre önümüzdeki yıl tohum tevziatı - görüldüğünden, hırsızlıktan ziyade yenmiş, Sarıköylü Hasan bir kişi yen- üstün tutulacak ve en çok mükafat bu 
Üe müzakere edilerek münakasaya kon- nın daha vasi mikyasta yapılacağı söy- doktora ahbabı tarafından latife yapıl- miş, Bandırmalı Hamdi ile berabere döllere verilecektir. 
ınuştur. Ienmek:tedir. dığı zannedilmektedir. kalmıştır. Verilecek mükafat miktan 17 kısrak 

Selçuk bisikletçilerinin gezisi ve 18 tay için 1240 liradır. 

- Bakındı, Hasan Bey
ciğim ! Aylarca .. uzunu
zadıya .. 

Diyor Kiı 

- Efkarı umumiyeyi - Habeşistan işi şimdi 
işgal eden.. Ortalıkta bir de Lfilıey adalet divaıu-
çok fırtınalar koparan . • . na havale ediliyormuş ! 

Hasan Bey - İ)i ya ~ 
Orası da içinden çıkamaz
sa, bu sefer de arbk. Mar
ko Paşaya havale ederler! 

Afyon hali Konya (Hususi) - Selçuk spor klü
bü bisikletçileri Kadınhanı, Ilgın ve 
Akşehire kadar devam edecek bir se - Afyon (Hususi) - Afyon bcledi
yahate çıkmışlardır. Bisikletçiler gez - yesi tarafından yaptırılan hal binasın· 
dikleri yerde aynca birer müsamere de dak.i dükkanların hepsi kiralanmıştır. 
vereceklerdir. Halin küşat resmi yakında Nafia Veki-

İzmit - Fener maçı li Ali Çetinkaya tarafından yapılacak-
İzmit (Hususi) - İzmit İdman Yurt- tır. 

luları senei devriyelerini hararetli bir 
spor hareketile kutluladılar. iki kaçakçı yaralandı 

Bu büyük spor bayramına, ~vveıa İd- Diyanbekir (Hususi) - Diclenin 
nian Yurdunun bütün spor şubelerine Kulbin köyünden Mehmet oğlu Ahmet 
mensup gençlerin geçit resmile başlan- ve eniştesi Hasan bir deve yükü knçak 
dL Gençler çok alkışl~nmışlardır. eşya kaçırırlarken yakalanmış, kaçak· 

Seyirciler arasında Izmitin tanınmış eşyalarile beraber hükfın)ete teslim e
simalarile General Mürsel Baku, Ami- dilmişlerdir. 
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"Ayşeyi kaçırdılar,, 
K ı zrn gözü ön ü n d e b i r a d a m 

öldürüldü, cesedi gömüldü 

Zonguldak pazarında bir kaç 
saatte neler gördüm? 

Yıllık yumurtalar nasıl satılır? Garip bir mac•ra: Bir baba 15 gıl evvel kaybettiği 
kızına torunlariyle birlikte kavuştu 

Ladik, 18 Eylfil (Hususi) - Tüccar
dan Akif Bostancı tanı on beş yıl önce 
bir ak.ıam yuvasına döndiiğü zaman ev 
halkım telaş içinde bulnıuştu. Bunun 
sebebi Bay Akifin 7 yaşındaki kızı kü
çük Ayşenin meydandan kaybolmu~ ol
ması idi. 

Başımdan çuval çıktı. o zaman ken - - Bir peynir alış verişi - dükkanlarda satılamayan 
dimi üç haydudun ortasmda. ve dağba-
şında buldum. Haydutlar ateş yaktı - mallar • bir ihtar: yerlere tükürmeyinİz hastalık yapar 
lar, etrafında çevrelendiler. Konuşma

Baba ve anne civan aradılar. Konu 
komşuya sordular, polise, Jandarmaya 
haber verdiler. Fakat bütün araştır -
malardan hiç bir netice çıkmadı. Ve a
radan da tam 15 yıl geçli. 

ya başladılar. Fakat ne söylüyorlardı, Zonguldak (Hususi) - Zonguldak 
anlayamıyordum. Çünkü yabancı bir kasabasında cumartesi günleri pazar 
dil kullanıyorlardı. kw·uluı-. Pazar, müstahsil ile müstehlik 

«Adamuı başını kestiler» - arasındaki m~tavassıtı .k~ldı~·an .b~r ~-

* 

Çok geçmeden sesleri yül::seldi, aı·a- hm ~atım yerı 01!11ası ıt.~baril~ 1Y~. b~ ı 
larında kavga çıktı. İki ki~i bir olup ü- şe!.dir. ~azar !e~·ınde mustahsıl ko~_ıu, 
,çüncüye yüklendiler ve adamı yere ya- m~stehlik şehirlıye ma~ı daha mu -
nrdılar. Başını kestiler, bir çukur ka- saıt ~artlarla ~atmak, şehırH de satın a
zıp cesedini gömdüler. Bütün gece gö- laca~ kesesıne daha uygun ş~~arla 

Bay Akif yaşlandı. Diğer çocukları ziirne uyku girmedi. Korkumdan tiril almak imkanlarını elde ederler. Ikı ta-
büyüyüp evlendiler, Ayşe ise, ihtiyar tiril titriyordum. rafa bu avantajları veren, istihsal e -
babanın kalbinde kalan iltiyam bul - « Beni sattılar" denle istihlak edenin doğrudan doğru-
maz yara müstesna, unutulup gitti, nü- Sabah olunca tekrar yola düzüldük. ya temasa gyelmes_il~ b~ iki ~urdan 
fus kütüğünden kaydı bile silindi. Ve bir hayli yürüdükten sonra bir kö- chan~.ı ta~gu> gıbı geçmen mutevas-

Bu vaziyette Ayşenin dirilip meyda- ye geldik. Haydutlar ora.da beni sattı- sıt zumrenın ortadan kaUanasıdır. 
na çıkacağına, çıktığı zaman da herke- lar. Sonra ne oldular, bilmiyorum. Fa- Fakat .. ~nguldak, pazar yeri ek.ileri
si hayrette bırakan bir vak'a anlataca- kat ben Zeytinli adını taşıyan bu köy~ yetle ç~, . bozuk, ıskarta maUarm 
ğına kim inanır? Bununla beraber bu de, bu temiz ailenin yanında bir evlat stoklandıgı bır ~varya. m?ta de~osuna 
inanılmıyacak vak'a olmuştur. gibi kaldım. Beni asıl ebeveynime iade benzetmek çok ısabetli bır teşb1h o -

* edeceklercli; fakat kim olduğumu bir lur. ~ . 
Tam bir ay önce Bay Akife Vezir - türlü anlatamıyordum. Nihayet ara _ Zonguldagın pa:-ar yerıı::de .. y~urta Zonguldak pazarı 

köprü hapishanesinden bir mektup gel- dan seneler geçti, beni evlat edinenler ve tavuk satan bır kaç koylu ıle, altı den bir kaç kilo alınanız iş - helerinin başlarında bile belediyenin şu 
di, bu mektupta hülasaten : öldüler. Zeytinliden kalkıp Elalt k .. ·· _ saatlik yoldan sırtında getirdiği bir de- ten bile değildir. O gün iyi bir levhaları okunur: 

1 oyu t d b · küf d w ki k k - cElaltı köyüne gidiniz. Orada Ay- ne geldim. Orada evlendim, çoluk ço- me 0 un, .. ır . e ag razı? ~ca. okazyona çatmanın huzuru için- «Yerlere tükürmeyiniz hastalık ~a· 
şe adını taşıyan bir kadın vardır. Bu cuk sahibi oldum. kucak ebeguınecı, labada ve hindıbagı de evinize gelip sofrada çoluk çocuk par.• * 
kadın Ladikli olduğunu c;öylemektedir. Bir giin. . . parasile köyüne iki paket sekizlik si - ayni peynirden ağzınıza koyduğunuz 
Sizin on beş yıl önce kaybetmiş oldu- Bir gün bu köyde kapı biti~ik kom- ?.ara v~ !.CU:~ kilo zeytinyağı götüren dakika ağzınızla beraber şap gibi yan- 1 · 
ğunuz kızıruz olabilir.• deniliyordu. şumun kocası bir suç işlemiş, Vezirköp uç beş koylu kadını istisna edersek sa- chğınızı anlarsınız. O gün peynir alış f<' * rü hapishanesine yollanmış, orada di- tıcılann Zonguldak çarşısından göç e- verişinde aldatılmış olmanıza rağmen ·...,·'._~··'"" 

Bay Akif dakika kaybetmeden söy- ğer mahpuslarla konuşurken bahis ben den esnaf olduğunu görürüz. paranızla bir tecrübe satın almış olur-
lenen köye gider, Ayşeyi bulur ve gö- den açılmış, aralarında Ladikli olanlar «Pazar yerinde her §ey ucuzdw.·». sunuz. Çünkü bir dahaki seferde 40 ku-
rür görmez, aradan onbeş yılın geçmiş da varmış, Ayşe adını işitince Ladikli . Bu, ~~ın gü~ de~şen bir .k~a~~le ruşa en nefis peynir satan sergide, tuz
olmasına rağmen kızını tanır, ağlaya - ler düşünmüşler, içlerinden biri : ı1!andıgı bır kazıyedir. Onun ıçın duk- lu su, karma karışık yağ ve bir nevi 
rak kucağına basar. - Bizim Bay Akilin kaybolan kızı- kanda satı1amıyan çürük, çarık malla - ilaçla peynir kılığına konulan herzeler 

Bay Akifin bulduğu sadece kızı de- dır beliti. demiş, babama bir mektup rın, bozuk, sakat ve kötü eşyanın pa - arasına bir kaç parça ctadımlık» iyi 
ğildir. Zira Ayşe evlenmiş, iki de ço- yazmış ! z~r yerinde «akşam pazarı)> naraları a- peynir kalıplarının yerleştirildiğini gö-
cuk sahibi olmuştur. Binaenaleyh Bay Neticeyi biliyorsunuz L rasında ~akild.~eğerinin iki misli fiatla recek kadar basiretiniz artmış olur. 
Akif köye yalıuz gitmiş iken, oradan * kap~ıldıgını gormek her zaman müm- Zonguldak belediyesinin tezkere ke-

beş can olarak dönmüştür. , Kızın orman hikayesi, bası kesilen a- kündür. . . . . . sip r~atiye resmi aldığı pazar yerin -* dam hikayesi korkun t • . ·ı ihtilal. Pazar yermı belediye hudut ıçıne al- de tıksinmeden dolaşamazsınız. Hay -
Ben hadiseyi haber alır almaz gidip geçiren 7 yaş~daki b: 0:s;::ı e rü Ta- ~tır. Ve. usulen burası belediyenin van gübrelerile, çürük meyvalarla kap

Ayşeyi gördüm, sergüzeştini bana ken-
51 

mıdır hakik t . dir ~il gun ) ~urakabesı altındadır. Fakat salaş ser- lı olan toprakta halka satılan gıda mad-
disi anlattı, dedi ki : ne olu~a oısU:, :şenip. 1:~0:=~ gilerde ~etre yerin_: tahta ~ir öl.çü, dir- deleri gelişi güzel serpiştirilmiştir. Rüz-

Başınıa bir çuval geçirildi tan ı 5 yıl sonra bulunm :ı b lı hem yerme taş, tugla ve kıremıt par -: garla savrulan toz zaten toprağa seril-
- cBir akşam üstü evden çıkt1m. Ha baışma bir roman mevzu:~la~il~. aş ç~larınm kullanıldığı her zamanki va- ~ .~~ bu maddele~ .:UStüne kalın ......................................... ,.. ................. . 

lama mı gidecektim, teyzeme mi gide- kialardandır. bır ortu çeker ve bu ortu halkın yiye-
cekfun, şimcli pek ıyı hatır1ıyamıyorum 

8
. ceği gıda maddete • Değirmencilerin toplantısı 

Hükfunet konağını dönüp te tenha bir ır mecn Ul toplattırlldl rini pislik ve mik - Değirmenciler dün Ticaret Odasın· 
sokağa sapınca birden bire başıma bir Şehrimizde ilk nüshası çıkan Propa· roptan korur ! da toplanarak muamele vergisinin ken• 
çuval geçirildi. Sırtlanıp götürüldüğü- ganda adındaki mecmuanın neşriyatını Biraz daha ileri eli noktai nazarlarından tadili etrafında 
mkü~n· hdiseg~eı·ıtdi~ .. Bağırıp çağırmak müm- müddeiumumiler müstehcen bulmuş giderseniz pazarın konuşmuşlardır. 

ve toplattırmağa başlamı~tır. Ayrıca hazır elbiseciler kıs· Değirmenciler bu toplantılarına ball· 
Üç haydudun ortasında gazete hakkında kanuni muameley:e te- lamadan evvel Anad'oludan gelmiş o• 

Bir müddet gittik. Sonra durduk. vessül edilmiştir. mına girersiniz. Bu- lan değirmencilerle İstanbuldaki ınes• 
rada gene toz top - lekdaşları iki mmtaka değirmencileri~ 

---.••. tl!iil9-.. • • 
CONU'L iSLERi 
Koca8ına kendisini 
Sevdiremigen kadın 
Ekşeriga kabahatlidir 
Ankaradan aÜmit» imzasile ınek· 

tup yazan kızcağızın derdi: 
- cSekiz yıldır e~liyim, kocam e

vine iyi bakan bir adam. Fakat ba -
na karşı pek lakayt. Hiç bir gün kıs
kandığını görmedim. Sesim güzel, 
biç bir gün söyle demez. Ut bilirim, 
keman bilirim, hiç bir gün çal, de -
mez. Aramız iyi değil. Buna kısmen 
kendim sebebim. Sinirim var. Mü -
temadiyen kavga ederiz \'e beni dö
ver. Başımı alıp gideyim, dedim. Ai
lem kendisini geçindirmekten aciz .. 
Kocam bunu biliyor, bildiği için de 
daha fazla haşin oluyor. Ne yapa -
yıın?> 

* Bir kadın sevilmezse, kendisini 
sevdirmezse bu her şeyden evvel 
kendisinin kabahatidir, kadının ilk 
silfilılarile nefsini techiz etmemiş de
mektir. Kendisine birinci tavsiyem: 
Anne olınanın çaresine bakmalıdır. 
Çocuk öyle bir bağdır ki erkekle ka -
dını kopmak bilmez bir zincirle yek
diğerine bağlar. Çocuğun sesi de iki 
tarafta sinir bırakmaz, kadın ve er
kek kendi seslerini bırakıp onun se
sine dalarlar. Çocuğun gelmesine in-

tizaren yapılacak şey, derhal güler 
Yüzü takınmaktır. Bu, o kadar güç 
bir şey olmıyacak.. Kadın farzet -
sin ki, müstakbel çocuğu hesabına 

hayat tiyatrosunda bir rol yapmak
tadır. 

"' * * 
Sarıyerden İsmail imzasile mek • 

tup yollıyan okuyucum diyor ki: 
- «Yaşım 26. Şimdiye kadar biç 

bir kadınla tanışıp sevişmedim. Fa
kat geçenlerde tesadüf karşıma bir 
kız çıkardı, bu kız da beni sevmiye 
başladı. Şimdi her gün anneme git-
mekte, kendisine gelin olmak iste -
diğini söylemekte, komşularım da bu 
kızı alınaklığımı ısrar 1a istemekte -
dirler. Fakat ben öğrendim ki bu kı
zın bir kaç dişi eksik, boynu sıracalı, 
dili de küfür bazrnış, kiml)eye bir şey 
söylemeden size soruyorum.» 

* Zevahir bu kızın aleyhinde görün-
mektedir. Erkekten evvel sevdiğini 
söyliyen, seçtiği erkekle evlenmek -
te ısrar eder, kendisini peşke~ çe -
ken kız, aile kadını olamaz. Dişleri
nin eksikliği, boynunun sıracası da 
sıhhatinin yolunda olmadığını gös -
terir. Dilinin kötülüğü ise ahlakının 
bozuk olduğuna delildir. Vaz geçi -
niz. 

l'EYZE 

rak içinde nereden nin dileklerini bir rapor halinde Tica~ 
geldiği, kimin sırtın- ret Odasına vermişlerdir. 
dan çıkhğı belirsiz Müzakereleri neticosini de ayrıca 
palasparelere rast - bir raporla alakadar makama arzetmiş• 
larsınız. Bu palas - lerdir. 

• pareler o nevidendir • ,. • • 
Açık hava lokantası ki titiz bir sıhhat Mılh Müdafaa Vekıh Ankarada 

tKöylü saftır» alış veriş eden halkın memuru !>unları istim etüsüne koy • Şehrimizde bulunan .JYiiili Müdafaa1 
bu kanaati de pazar yerinde bir kaç a- makta bile tereddüde düşer. Vekili General Kazım Ozalp dün ak• 
çıkgöz tarafından istismar olunmakta- p . . . kı d ııtamki trenle Ankaraya gitmiştir. 

.. .. . . .. .. .. azar yerının gazıno smı a var- Y 

dır. Çünku, her hangı hır koylunun e - dır B d alib d b il b · . .. ,.. . ura a g ar a oyas e c uz gı-
line beş on kuruş vererek dükkanda b" b t b t b:~ t ı · .. .. .. ı şer e » yapan meşru a w.e erme, 
aylarca kala kala çuruınus ve cılklaş- h .. b 1 .1 ··rt'il" t k ·· ~ ~ 

1 
ayvan gu re erı e o t u opra us -

mış yumurtayı ctavugun atından ta- .. , tüne mangalını, tavasını oturtarak kı-
ze çıktı• teranesile sattırmak mümkün
dür. 

Nitekim; ücretle tutulmuş köylünün 
saf yüzüne, taze saman içine yığılmış 
kar gibi yumurtalara kanıp alış veriş e
denler bir daha pazar yerine ayak bas
mamağa başlamL5 • 
lardır. 

Pazar yerinde iyi 
denebilecek yağ en
der bulunur. Buna 
mukabil acı, kötü ve 
karma karışık yağ -
lar harcı alemdir. 

zıl bir halitadan köfe kızartan açık ha-
va lokantacısına rastlarsınız. 

Bütün bunlara rağmen Zonguldak 
belediyesi şehrin temizliğine titiz bir 
hassasiyet gösterir. Şimdi çöpçü kulü-

En iyi cins peyni· 
rin kırk kuruşa sa · 
tıldığı kalabalık bir 
serginin önündesi • 
niz. Eğer satıcının 

size sunduğu nümu -
neyi tadacak olur • 
sanız bu nefis ve 
çok ucuz oeynir- tavuk altından ahnmış yıllık yumurtalar 

Çekoslovakya soğan ahyor 
Bir Çekoslovak firması Karacabeyı. 

savanları satın almak istediğinden dün 
bu firmaya nümunelik olarak 10 ton' 
Karacabey soğanı gönderilmiştir. 

Bir Belediye tahsildarı kayboldu 
Belediye muhasebesinin Beyoğlu 

tubesi merkez tahsildarlarmdan Rem• 
zi bir haftadanberi kaybolmuştur. Mu• 
rakııplaT derhal tahsildarın hesaplarını 
tetkik etmişler ve hiç bir pürüze tesa· 
düf etmemişlerdir. Komşularından ya• 
pılan tahkikata göre Remzi Bahkesire 
gitmiştir. Fakat her ihtimale karşı be
lediye bu kayboluşu ilana karar ver-

miştir. 

Bursaya seyyah gitti 
Dün sabah limanımıza Alman ban· 

dıralı Milvoke vapurile 340 seyyah 

gelmiştir. 
Vapur akşam saat eltıda Mudanya· 

ya hareket etmiştiı:. ~eyyahlar Bursaya 

gideceklNdir. 
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Yugo•lavg• mektupları: NADIR o0R0LEN BiR HASTALIK 

Profesör Tevfik Sağla .. .-; 
hayahnı nasıl kurtardı? 

Eyüpteki niyet kuyusu 
çan olup Bled' e gelmiş Voroşilof 

-------------------* -tr • -------------------· Çana: "Destur l" deyip yapışhm • Kulak verdim. 
Durmadan çınlıyordu. Belli idi ki lstanbul dile
diğim seyyah akınını daha uzun yıllar görmiyecekb l 

"Benim kanımda küreyvab beyza, Titüleskonun kanın 
ise küreyvab hamra azalmış, bunun sebebi ise ..• " 

Yazanı L Talu 

Romanyanın sabık Dıt itleri Ba- l sı, yahut büsbütün yok olması demek• 
kanı Titüleskonun bir zehirleme te- ti. 
,ebbüsüne kurban gitmek üzere ol- Bu hal, baza tesemmümlerde, v 
duğu rivayeti henüz tahakkuk etme- bazı ağır entan1arda görülebilir. Fa 
eli. Buna mukabil doktorların zehir- bunun haricinde, daha bir çok meçh 
lenme de dahil ohnak üzere muhte- sebepler, hu haatahğı doğurabilir. 
lif sebeplerden ileri gelebilecek olan Meseli Titüleakonun içinde bulun 
bir hutalığın tefhisini koydukları öğ- duğu tehlike, ayni halden mütevellit• 
ren ildi. Bu teffıiai okuduğumuz za- tir. 
man hatırladık ki, kıymetli tıb pro- Yalnız bende küreyvatı beyza, onda 
fesörümüz Tevfik Sağlam da geçen· ise k.üreyvatı hamra azalmış. 
lerde buna ben2er, bir hastalığa tu• · Kendisi, bunun teaemmümden ile
tuhnuftU ve lehülhamd atlatmıştı. ri geldiğini aöylüyormuf. Fakat benim 
Kendisini görüp konuşmak istedik. zehirlenmediğim halde, ayni hastal ia 
Aşağıda bu teşebbüsü üzerine alan tutuluşum da gösterir ki. insanı büsbü 
arkadafımızın yazdtğı aatırlan oku· tün bafka sebepler de ayni vaziyete 
yacabınız. dütürebilir . 

Sovyet Rusyanın harbiye komiseri .. Nadir Görülen ffut•hk Bu haatalatan kurtulabilmek tef'" 
dlr. 1888 de doğmuştur. Fakir bir ai • Değerli doktorumuz General Tev- hiain sür·atle konulabilmesin~, ve .te-
lenin çocuğudur. Hayatı amelelikle fik Sağlam, bundan bir müddet evvel. clavinin mükemmel yapılabılmesıne 
geçtiği için gençliğinde okuyamamış - herkesi endişeye düşüren büyük bir bailıdı~~_ı-

1 
d .. 

tır. Rus ihtilfilinin ateş hatlannda çar· t hl'k 1 k 1 tı Ar1UMK1f arımın zamanın a goeter· 
pışa çarpışa ihtilalde ön safa geçmiş - e . 

1 e~~e . arşı.~~~ış · _ dikleri isabet, ve unutamayacağım aon-
Dınçligı zındelıgı ıle de maruf oldugu 'ht' · d-_ı· k' •u anda ür. . . . . . . de suz ı ımam aayeaın cuır ı, T 

Denikin, Varangel gı'bi generallan ıçın, gazetecıler tarafından akide bir : .. l L ft-l..i1i 
Bled'd bir manzara . . sızın e ~onu,_.,ı yorum. 

en ezen ihtilll kuvvetlerini muvaffaki • - Sızce, genç kalmanın tun nedir~ Serom tedaviai, rontken tedavisi, 
Yugoslav,ada .. ı, bizimkinden bir .Hye söyllye. biü:em~ .. . . yetle idare etmiştir. Kızılordunun mu- sorgusuna maruz bınıkılan kıymetlı ve Pentoz nükleotid tırıngalan •ye-

aaat ileri okluju için oralarda gün er- . Sabahleyın gun dogarken gozlerıını azzam süvari kuvvetlerini yaratan o • üstadı.n, hiç umulmadık bir zamanda . d iki hafta içinde kanım eaki ha-
ken kautıınıvnr. ,açtım ve kendimi, odamın önündeki dur. bi .ı_nb' ~ d" · d' l sın e, ' 

.. ..,.-,,- daki iJAL: • • _ ve 'roc ıre yataga Uflllell, en ışe e- lini buldu. Ve o zamandanberi normal-
Blede, akpmın saat altısında vardı • )>.alkona attmı. Karşım w:ıi levha- 12 yıldanben Kızılordunun fılen baş rimize haklı bir hayret te kanttırmışb. 

jımız zaman sular iyice karanyordu. yı hiç bir zaman unutamıyacağım. kumandanıdır. .. . . dır. 
Buna rajmen, gözümüzün önünde açı· Göl sakindi. Üzerinde ufak ufak ka· . Mareşal Voroşilof ateş hattında fev- Dün. ~nu, muayeneh~~esmdekı ya- - Bu hastalıktan korunmanın yolu 
lan manı.ara hayranlıiunm mucip ol- yıklar, erkenden kürek çekmeye çıkan kalide cesur, idarede son derece ma - zıhanemnın ba\nn~a,. eakıaın~n ~ yokmuydu üstadım'? 
du. ,kadınlı erkekli sporcuların muntazam bir bir askerdir. aıhhatli, daha neş elı, daha zmde sc>r- - Bu, çok nadir görülen bir hasta• 

Ortada ufacık bir &ôl. Gölün orta • ,hamlelerile bir kıyıdan ötekine mekik Büyük bir inkılap yapmış olan mem- mek, samimi endişelerimin 80n dam- hktır. Ve dediğim gibi aebeplerinin ço-
aında minyatür bir ada .. Et~a~ Kara - dok~yorlar?ı. .. _ leketirıinı bütün müdafaa kuvvetl~ri- lalannı da erittıi. Ve ke_ndia~den, . at- iu meçhuldür. 
vank dajlarlle ve Alp ~ılesının bulut- . Yuce da~.lanı:ı s~rtından yukse~ege ni idaresi altında toplıyan Voroşılof, lattığı umulmadık tehlıkenın mahıye- Yani bence buna «görünmez kaza2 
Jara dayanan doruklarile muhat. başlayan guneşın ılk şuaları, eskı şato şefi Stalinin en yakın arkadaşıdır. tini öğrenmek ieted'ım. d _,_ dah d .. l 

b. .......~.. .. . d b 1 d - . . t . h . . . em~ a ogru o ur. 

kiSab'ğda,todik ~!:nte~Göluzünerkın e es- nun u un ugu zırveye yeı: dyer,Bve Voroşilof Yold.~, bzml ır şekt rdımızm Generalın sonsuz tevazuunu yene• Yani bence buna «görünmez kaza» 
ır P ............. yor. enann- muhtelli tonlarda altın saçıyor u. e- de fahri ~~n~ı _ıı.~ı:!m~. 4~ .~ .. - bilmek için, bin dereden ıu aetirmek ~-::...... 1 

da muazzam, şık, modern oteller. Dur- ri yandaki yamaçlar morla yeşil kan- I _ı_ • t' d kald ~ek daha UUK• u o ur· 
sula .. . . . . • d" 1 ~~ ~rı mea:Junye ın e ım. B nda k hn-"- . · ~•-L:ı~ gun nn uzenne unnan mını mını §ık, cana yakın bir renkle ruh m en- '' u n urtu 11& açı? ya~ 

iskelelerde, Venec:lqln, kıvrık uçlu, ten- dirmekte idi. ~ r ~ Sonwıda, nezaketi, tevazuuna a•- cek tek şey de, en ehemmıyctsız goru-
tell gondollarını andıran sandallar.. Balkonda, bu manzaraya karşı kah- ~'L lip geldi, istirhamlarıma daha fazla nen sıhhi arızalar karşısında bile ih-
Yugoslavyanın kibar halkı, diplomat- valtımı ederken, akşamdan topladığım mukavemet edemedi; ve geçiftirdiği maıklr davranmamak, ve bilaistisna 

lar, yazı bura~ geçirirlermiş. ~alın malfunatı tekrar zihnimden geçirdim. Jarse elbise hastalığın enteresan saftıalannı anlat- bütün lıtimalleri hatırlamak, biliiatis-
da, gene bu golun kmarmda, kesif a - . Blede, her sene, yaz ve ~ ?-10,000 Gördüğünüz şık. tı: na bütün f~;-ni araştırmaları yapbr-

,seyyah gelirmiş. Zaten, h~~ bın e? mo- ve orijinal elbise - Hiç, ama hiç bir ~yim yoktu. Bir makbr. 
,dem konfor ve ihtişam numunesı olan jarse kumattan aıhhatlilik müsabakasını kazanabilecek 
µıüteaddit oteller bu seyyah akınının yapılabildiği gi • kadar sağlam ve neş •etiydim. 
.canlı ve beliğ birer şahidi gibi duru- bi, yünlü veya i- Birdenbire, atefİm yükseldi; boğa-
yor. pekli ku - zım şiştıi. Arkadaşlar buna evvela: 
1 Bu otellerde, banyolu, ferah ve man maştan da A .. 

1 
d dil Fak · t'L 

zaralı bir odada, gun" de üç ög-ün, en ne- ıJ b'll - nım e er. at atef gıt 19'.· 
yap 8 1 r · l · de b' · · it fis yemek te dahil olduğu halde, aza- Et k 0 t çe artınca, ıç enn n ırııı, an mua· 

µıi 160 dinara, yani bizim para ile Dste e bin 
8 

_ yenesi yapılmasına lüzum ıördü. 
1480 kuruşa oturur, yer yüzünde cen- mlştir ve Aralarında hu11A lüzum aönniyen· 
netten nasibinizi alabilirsiniz. yandandi- ler de vardı. Fakat ben hayabmı, bu 
, Buraya muntazam trenler işler, oto- kfşlidir. Be tam zamanında yaptırılan kan muaye-
mobil yolları kaymak gibidir. Yabancı- den kuruvazedir. nesine borçlandım. Çünkü yapılan mu-
,lar herkesten, her türlü kolaylığı göre- Düğmelerle ka - ayene neticesinde, kanımın müthiş su-
J:>ilirler. Taksi şoförleri, arabacılar, ha- panmıştır. Bede • rette bozulmuş olduğu meydana çıkh. 
mallar adamı iz'aç etmezler. Para boz· 
·durmak isteyenler aldanmaksızın, o gü· nin bir ucu da ke- Kanın hu ckğişikliği vücuttaki mü-

ll · d k' meri örtmektedir. dafaa kuvv~tinin son derece azaldığını ,nün piyasasına göre, , e erın e ı. ecne-
bi dövizini dinara tahvil etmek ımkan Elbise yakasız ol- gösteriyordu. Çünkü Agranuloaitoı de-
've kolaylığına maliktirler. mak1a beraber ya- niien bu hal, kanda bulunan küreyveler 
' İstanbul belediye erkanınm ve tu - ka yerinde ku - den bir cinsinin son derecede azalma· 

Selim Tevfik 
--------- ----

Yugoslavyah seyyahlar 
Y ugoe}av devlet demiryollanna 

menaup 30 memur bugün şehrimize 

gelmi,dir .. 
Bir kaç gün şehrimizde kalacak ~ 

lan mieafirler geldikleri va~nlarda ya
tacaklardır. 

MahkOmların mahltDmlara 
hediyesi 

lstanbul hapiahanesi mahkumları 
kendi paralarile 145 kitap alarak lmra
lı Zirai hapishanesindeki mahkumlara 
verilmek üzere İstanbul Müddeiumu
miliğine teslim etmişlerdir. 

rizm ile alakadar yurddaşların Blede ma~ iki kat edile- r==:===================-=======:-
1k,.,dar bir seyahat yapmalarını çok is- rek hafif bir kaba-
terim. Seyyah nasıl celp ve cezbolu- rıklık vücude ge-
nur, görsünler! Hem de sahile değil de, tirilmiştir. Kemer 
memleketin göbeğine. tamamen elbiseye 

Bizde böyle güzel yerler yok mu ? zıt bir renkten ya-
fek çok ! Sapanca çok güzel bir ikinci pılmalıdır. Eteğin 
Bled olur. Olur ama .. Amması var. Biz, 

Bled'e, .talUI " B. Talu hilA bir İstanbulu adam edemedik. Ka- tek dik.itli olabil-
jaçlıklar aruma aWenm1f firin bir sa· rikalür sergisi ile, tulumba yarışı ve mesi için bu elbi-
rayı var. tuluat tiyatrosile seyyah çekmeğe ça- senin enli kumaf 

Bled'ln iklimi mutedildir. Seıt ve ,lışıyoruz ! tan yapılması tart 
dondurucu riizghlar buralarda esmez. Bled gölünün ortasında minyatür bir tır. Bunun için de 
Dağlar liperdir. İsviçreyi görmüş olan ada var demiştim. yüz kırk santim 

• arkadı'1ar, burammı Montrö'den aşa- Bu adacığın hususiyeti, üzerindeki . . 
iı kalm .. dığını söylediler. klisede ve daha doğrusu o klisenin tıl- . . e~mdek: kumaş -

AlelAceJe Bled'in içerisinde bir ko- sımlı çanındadır. !.8!-1!! •. ~~~-!!!'!..~.!1.!!~!~~!!!~!.!'; ... _ 
laçan ettik. Yorgunduk: Ertesi sabah . Bu çanı, niyet tutup ta çeken, yal - le çıkmak ~asaktır?» levhasını tal}tyan 
erkenden kalk1p bu cennetten hakkiy- ruz üç defa çınlatmağa muvaffak olur- ufacık iskeleden sonra dimdik bir tepe
le ~if~de ed~~ilrnek maksadile hemen ~· muradına e~~ ! Bu ına~h, ~1- ye tırmandık; kliseye girdik. Ve ben : 
otelimize çekilip, yattık. ki Bled Belediyesı, veyahut ki golde cDestur !» diyip var kuvvetimle ça _ 

Meğer, içimiz?e oyun bozanlık e - işleyen kayık~ı~ar u~durmuşlar<!1r. Ne nın ipine sarıldı~. 
denler olmuş. Kizımla I>:.n ~alanmra- ,olursa olsun, ıçıme bır meraktır a~ ol- o esnada tuttuğum niyet, gelecek ' 
da horul horul uyurken, otekı arkadaş- 1du: Bu tılsımı ben de deneyecektıın. ;yaz tstanbula seyyah akını gelmesı idi. 
lar bu küçücük beldenin gece hayatı- Oraya kadar bir başıma gitmemek Lakin ipi çektikten sonra kulak ver _ 
nı da görm~ o~~ için g~_zinoya git- için Kazım Şinasinin ağzından girip dim: Çan boyuna çınlıyordu. Ne üç, ne 
rnişler. Zevki selmııne ve boyle şeyler- burnundan çıktını. Ne yapıp yapıp kan- pört ne on!. Bu murat çarunın tanin
~~n anl~yışına ~ _b~ itimat b~sledi - .~rdım. Bir sandala atlayıp adaya git- leri~i saymaktan usandını. Belliydi ki, 
gım Falıh, ertesı gunu, bu gazınonun, tik. İstanbul dilediğim seyyah akınını da-
ve içindeki müziğin fevkaladeliğini söy 'ttzerinde: cBuraya banyo kıyafeti i· ha uzun' yıllar görmiyecekti ı 

BELEDİYE VERDİGİ 
GÜZEL KARABI BİRAZ 
DAHA GENİŞLETMELiDİR 
Heybeliadada 1 O yaşında bir ço-

cuk, S yaşında bir çocuğu da kuca -
ğına oturtarak bisiklete binmiş, yo
kuştan aşağı inerken müvazenesin.i 
kavbetti. Üstüste düştfüer. Büyüğü 
ka~dan hafif kurtuldu, fakat küçü
ğünün yüzü gözü kan içinde kaldı, 
a) ağının kemiği de çatladı. Babası 
dostumdur. Tetanoz aşısı peşinde 
hastaneden hastaneye koşarken çek
tiği ıztırabı, üç gün, üç gece duydu
ğu endişeyi gözümle gördüm. Blmun 
içindir ki, 1 O yaşından aşağı çocuk
ların bisiklete binmekten menedil -
meleri sahasında belediyenin verdiği 
karan tamamen yerinde buldum. Fa
kat bence bu karar iyi olmakla be -
ıaber tamamlanmıya da muhtaç bir 
karardır. İstanbulun şurasında bu • 

rasmda öyle parklar ve arsalar var
dır ki, buralarda bazı kimseler sahip 
oldukları üç beş motosikleti küçük 
çocuklara kiraya vererek, her han
gi bir kontroldan uzakta, alabildiii
ne koşturturlar. Arasıra çocuk baba· 
larımn gözlerinden kaçan ufak tefek 
kazalara da sebep olurlar ve muhak· 
kak ki hele mektep zamanlarında bir 
haylazlığa teşvik 8mil.idirler. 

Bunlar da menedilmelidirler 

* Okuyucularmma cevablanmız: 
Şl.şll HalftsUr Gazi caddcsınde :M Dil· 

men: 
- Orta orman mekte'blne girmek 

orta mektep mezunu olmak, yaşmız 20 d D 

yukarı olmamak, tamu: ıhha bulwımak 

JUı.mdır. Kayıt 15 eylfllcte biter. Mur.ıcaa' 
yeri Büyükdere yüksek orman me tetıl 

rektörllilüdlh'. 
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İttihatçılar Devrinde Gavur 

Mehnısdin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALI ZiNDANlARI 
Son Posta'mn zabıta romanı: 79 

- Çoook . .. Gözünüzü biraz karart
tıktan sonra, sahildeki sandalların hep
si, sizin ... Yalnız şu var ki; bu fikirden 
vazgeçin. 

- Niçin?. 
- Şunun için ki.. bu is, tehlikeli. 
- Tehlike neresinde?.'. 
- F arzedeiim ki, kayıkhanelerden 

birinin kilidini kırdınız. Bir sandal a
şırdınız... Karşıya nasıl geçeceksi -
niz? .. Şimdi, Kasımpaşanın önünde 
kol sandalları vızır vızır gezer. Derhal 
yakayı ele verirsiniz. 

- Ay, sen gelmez misin? .. 
- Ben mi? .. Y ooook, dostum. Be-

- Buldum .. evet, buldum ..• Am • 
maaa .. bu aklı öğretmek için on kuruf · 
~~er aklı~ı beğenirseniz, onu yapmak 
ıçın de yırmi kuruş alırım. 
. - Hay, hay. Eğer uygun bir tey 
JSe ••• 

.- Uygun .. hem de, çok uygun ..• 
Bak; beni iyi dinle ... Bu zaptiyeler bi
zi niçin yakaladılar. Orada kavga çı
kardığımız için, değil mi?. 

- Evet. 

- Ellerinden kaçıp kurtulduğumuz 
zaman; eğer, boş bulunub da ben o si
lahı atmasaydım, arkamızdan beş on 
adım gelirler .. sonra da, canları cehen
neme olsun, diye takibden vazgeçer • 
I:r .. ken~ilerini uzun uzadıya yormıya 
luzum bıle ııörmezlerdi. 

- Doğru. ·~.-.--

nim sizinle pazarlığım, sadece can yol· 
Claşlığı içindi... Bir de; ufak tefek, za· 
rarsız işler olursa.. eh, para hatırı için 
kabul ederim, demiştim ... Fakat böy
le tehlikeli işlere giremem... insan bir 
kere tersanenin kol sandallarının eline - Silah meselesi, işi bozdu... Fa
düşüb de, (Cami altı zindanına) girdi kat, bunda da şöyle bir ihtimal var ..• 
mi?.. Alimallah, yirmi tane fil gelse, Eğer .si~ah boşa gittiyse, bu adamlar öf. 
oradan çekip çıkaramaz. Neme lazım, kelerını çarçabuk yenerler. Bizi, sıkı 
benim? .. Üç kuruş alacağım diye, ni- sıkıya aramaktan vazgeçerler ..• Yok e
çin öyle tehlikelere gireyim. Yazık de- ğer, içlerinden biri yaralandı; yahud 
ğil mi gençliğime?. . öldü ise .. o zaman, it kötü ... Elcle ve-

- E, Unkapanı köprüsünden ge • rip, karşıyakaya geçmeliyiz. Bir daha, 
çelim. bu semtlere başımızı bile çevirmemeli-

- O da mümkün değil}.. yiz. 
- Niçin?.. - Doğru .. bu da, çok doğru. 
- Geçenlerde, bir vak'a olmuş... -Şimdi ben, şöyle düşünüyorum ... 

Galiba; sırtındaki zenbilde kesik bir Beni, bu civarda kimse tanımaz. Gide
kadın başı bulunan bir adam tutul • yim, şu meseleyi tahkik edeyim. 
muş... .~~kat, aşkolsun herife .. - Ya, seni gören zaptiyelerden bi-
ele geçtıgı halde, kaçıp kurtul - rine rastgelirsen? .. 
muş ... O gün, bugündür, o herif ara- _ Bak b d O k d sana ana, ostum a ar 
nd'.lyl·or.mukş.: ~~lu . tanbıyaln zaptiye tebl - .budala mıyım? .. Şeytanı görÜnce, kırk 

ı erı, opru erın aş arına oturtu - . 
muş. Gelen geçen, dikkatle gözden ge- ~ta~oz çık~~~ay~. bilen adamım. 
çiriliyormuş ... Gündüz olsa .. hadi ne h"aptıyeye yuzumu gösterir mıyım, 
ise. insan kalabalıkta nasıl olsa geçer, ıç. 
gider. Fakat gece .. köprüden tek tük a
dam geçtiği için, bu iş tehlikeli ... Am
ma, sen diyeceksin ki; bize ne?.. Biz, 
o herif değiliz ya ... Doğru amma, bak .. 
zaptiyelerin elinden, güç kurtulduk. 
Galiba bizi, benzettiler. 

İbo, derin derin düşünüyordu. Bu 
düşüncesi, bir hayli devam ettikten 
sonra, sordu: 

- Şu halde ne yapalım? .. 
- Yapılacak, iki iş var dostum. 
- Ne? .. 

Kıyafetinden tanırlar. 

- Hangi kıyafetimden? .. Asıl el -
biselerim, Balat' da bir kahvede ... Söy
ledim, ya .. yangın tulumbalarının gel
diğini görür görmez dayanamadım. 

Hemen o kahvede soyunarak elbisele
rimi oraya bıraktım ... Şimdi gider, 
onları giyerim. Hödük zaptiyeler; be
ni mümkün değil tanıyamazlar. 

- Bu da, doğru ... 

- O halde .. evvela, ver bakalım' on 
kuruşu. 

- Biri, şu işler örtbas oluncaya ka- İb 
d b d 

ı.l .. o, F ernandezle tekrar müzakere -
ar ura a saK" anıp kalmak... Oteki 

d b 
ye girişti ..• Çocuk yaşındanberi haya-

e; eğer urası pek o kadar hoşunuza 
"t d" . d h h b" b l tını Galata ve Beyoğlu kaldırımları . ü-

gı me ı ıse, a a ra at ır yer u up · d . . 
d ki k 

' zerın e geçırmış, ve bir çok lisanları 
ora a sa anma . 

ıb .. 1 d' y ki k - hem de oldukça iyi bir surette - Ögw -
o, sınır en ı. umru arını sı a • . 

k b 
· d" renmış olan Gavur Mehmet· lbo ile 

ra ceva ver ı : F . • 1 · b" . d . l . . ernandezın konuştuğu şu lisanı bil _ 
- Hyı amd.mba.. ızı~ be dış erı~ız mediğine, acı acı teessüf etmekte idi 

''ar... ay ı, u geceyı ura a geçı - y l b . ··· 
l
. y d .. d"" d"" d a nız u zekı adam, konuşulan ~ey _ 

re ım. arın a, gun uz ur; mey ana I . (P . T 

k 
w l . . erm renses Şıma) ya aid ld w 

çı mamız dogru o amaz. Onun ıçın . . . . o ugunu 
·· d"" d b d ı· F k tamamıle hıssetmıştı ... Bilhassa Fer _ 

gun uz e sa re e ım. a at, yarın ge- . .. .. 4 

ce, mutlaka bizim semtte bulunmalı - nandezın duşunce ve telaşının artması, 
yız. 

- Ha .. anladım. Mutlaka, bir düğü
ne davetlisiniz. Fakat dostum, dikkat 
edin ... ~lalum ya, sizin semtin düğün
leri meraklı olur. Ayvansaray kapısı 
karakolunun ne kadar zaptiyesi varsa, 
mutlaka hepsi oradadır. Korkarım; 
düğün evinden doğruca zaptiye kapı
sına gitmeyesiniz? ..• 

- Hayır, canım... Düğün değil... 
Başka bir işimiz var. Orada .. bir .. bir 
adam var ki... Hay, Allah müstah • 
kını versin .. işlerimiz, öyle bir bozul - ı 
dµ ki:-.. . 

her halde sebebsiz değildi. 

Bu sefer müzakere, o kadar uzun 
devam etmemişti... lbo, başını Gavur 
Mehmede çevirerek: 

- Teklifini kabul edı" G"t yoruz... ı . 
Vaziyeti anla. 

Dedi. 
Gavur Mehmet, gayet tabii bir ta

vırla mukabele etti. Elini lboya uzata
rak: 

- Ver, bakalım otuz kuruşu. 
Diye cevab verdi. 

* Gavur Mehmet, 
Gavur Mehmet, ciddi bir tavır aldı. 

Düşünerek, kulağını kaşıdı: 
- Buldum!.., 
Diye bağırdı. 

Ayvansaraya doğru 
ı ce düşünmekte idi: 

sür'atli adımlarla 
ilerlerken, şöyl~-

(Arkası var) 

~ M lJHALEFET ~'1>·r 
·""' Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 
. 

Son Posta'nın siyut tefrikası ~ - 6 .. - Yazan: Ziya Şakir 

Kör Ali ile Boşnak lsmail Hakkı, padişahın bulundug"'u pencereye d "' 
·ı 1 · l S · P · ·· l d. ogru ı er emış er, amı aşaya soy e ıklerini burada da tekrar eylemişlardi. 

- Evet, paşam ... Dün gece, alemi 
menamda kendilerinin didarını gör -
mekle müşerref oldum... Bana, bir 
hayli hitap ve atabda bulundular ... Ne 
duruyorsun 1 şeriat elden gidiyor. Eğer 
bu hal devam ederse; bütün diinya, 
kün fe yekun olacak. Biz, bu işe seni 
memur ettik. Var, şeriatin ahkamını 
icra et; buyurdular... işte paşam, hali 
~hval bu merkezde. Biz buraY.a, şeriat 
ıstemeye geldik. 

- Şeriattan maksadınız ne? .. 
. - Haaaa, şeriattan maksadımız şu 

kı.. meyhaneler. tiyatrolar ve sair se -
fahat yerleri kamilen kapanacak. Ka -
dınlar, sokağa çıkmıyacak ... Gavur i
cadı olan meclisi meb'usan toplanmı • 
yacak. Bu sürünün, bir tek çobanı ola
cak. Biz, elli tane çoban istemeyiz. 
Ve .... 

. B~rdenbire; bir takım sesler gürle
mıştı. . . Kör Alinin etrafını alan ha • 
varilerinden, Boşnak İsmail Hakkı. 
Koltukcu Mehmet, Müezzin Hüsnü, 
Eskici Ahmet, Uncu Receb, Çulhacı 
Nuri; Sami paşanın etrafını alarak 
korkunç tehdidlere girişmişlerdi: 

- istemeyiz, paşa .. biz; meclis, fi
lan istemeyiz. 

- Şeriat isteriz. 
- Şeriatı muhafazaya memur olan, 

efendimizi İsteriz. 
- Eğer efendimiz, bize,...görünmez

se; alimallah ~u kapıları devirir, içeri 
gireriz. 

- Hepimizi kıtır kıtır kesseler .. bir
birimizin kanlı cesedleri üzerine basar 
gene geçeriz. 

- Böylece, ahdü peyman ettik. 
Sami paşa, çok müşkül bir vaziyet· 

de kalmıştı. işi tatlıya bağlamak için: 
- Hay, hay .. bütün bunları yapa • 

rız. Arzularınızı, efendimize de arze -
deriz. Hadi, artık gidin. Dağılın. 

Diye, yalvarmıya başlamıştı. Fakat 
şeriatcılar: 

- Mümkün değil.. (sahibi şeriat) 
efendimizin vekilini görüp de, derdi
mizi dökmeden, dilediklerimizi kabul 
ettirmeden .. şuradan şuraya gitmeyiz. 

Diye dayatmışlardı. 

Sami paşa, bu vaziyet karşısında ne 
yapmak lazım geldiğini anlamak için, 
Abdülhamide haber yollamıştı. 

Abdülhamid, söz anlıyanlardan bir 
kaç kişinin içeri alınmasını irade et -
mişti. Fakat, bu iradc;nin tebliği için 
kapı açılır açılmaz; önde Kör Ali ol· 
duğu halde, şeriatcılar kapıya dayan • 
mı.şiar; zorla saray avlusuna girmilj -
lerdi. 

Bu esnada Abdülhamid, büyük ma
beyn dairesinde idi ... Bu sefil ve pe -
rişan kıyafetli halk sürüsünün içeri dol· 
duklarını görür görmez, büyük bir te
laşla pencereye gelmiş; o gür ve ka
lın sesile: 

- Ne istiyorsunuz? ... 

Demişti. 
Kör Ali ile Boşnak lsmail Hakkı, 

padişahın bulunduğu pencereye doğru 
ilerlemişler; Sami paşaya söyledikleri· 
ni bura.da da tekrar eylemişlerdi. 

Kör Ali, bir iki adım daha atmış; 
pencereye tamamen yaklaşmıştı. Ve, 
Abdiilhamide karşı elini sallı yarak: 

- Hoca efendinin ikametgahını öğ-. ~ 

renın. 

Diye irade etmişti. 
Şeriatcılar, padişahtan aldıkları bu 

cevab üzerine memnun ve mesrur bir 
halde Yıldızdan avdet etmişlerdi. Kör 
Ali: 

- Çevirin, şu mollanın arabasını ... 

Şeyhislamın arabası, derhal tevkif 
edilmişti . .. Kör Ali ağır ağır arabanın 

yanına gitmiş. Cemaleddin efendiye 
pencerenin camını indirtmif: 

- Eh .. artık, makallll mCfihat, mut
laka bizlere ihsan olunur... Amma, 
meşihat olmamış.. varsın, bir (Ka -
zazker) lik olsun. 

- Efendi 1.. İyi ki, seninle karşılaş· 
tık ... Şimdi sana, bir tek sualim var ... 

Sen, şeriatin icrasına razı mıaın. değil 
misin? .. 

Demişti. .. Zavallı Cemaleddin efen· 

dinin rengi, bembeyaz keailmifti. Fa -

kat, vakar ve metanetini bozmadan: 
- Hoca efendi 1.. Ben, teriati Mu 

hammediyeyi icra ve tatbika memu • 

rum. 

Diye söylenmekte idi. 

Tam Akaretler caddesinin başına 
geldikleri zaman, • o akfam saraya if
tara davetli olan - şeyhislam Cemaled
din efendinin arabası, uzaktan sökün 
etmişti. 

Cevabını vermişti. Kör Ali, derhal havarilerine emret
mişti: (Arkuı nr) 

istan bul Defterdarlığından : 

Bebek 

Büyükada 

Şehremini 

Kuımpaf& 

Yenitehir 

Balat 

Balat 

Fener 

Fener 

Muhammen ldymeti 
Lira kurut 

: Mahallesi Paçacı sokağı eski 29 ve Manga· 
sar sokağmda eski 10 sayılı 57 metre ve 46 
desimetre murabbaı arsanın 1 /3 payı .• 

: Kilise sokağı eski 72, yeni 86 sayılı 276 
metre ve 38 desimetre murabbaı arsanın 
45/48 payı. 
Nizam caddesi eski l 6 mükerrer sayılı 89 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

: Fatma Sultan mahallesi Etem Efendi ıokaii 
yeni 17 &ayılı evin tamamı. 

: Emincami mahallesi Yeni sokak e&ki 53, ye
ni 24 sayılı evin tamamı. 

Mahallesi Paçacı sokağı eski 20, yeni 30 
sayılı 18 metre 96 desimetre murabbaı ar
sanın 2/3 payı. 

: Karabaf Köpriibt\f ı sokağı eski 11, yeni 29 
sayılı evin 1 /2 payı. 

: Karabat Köprübqı sokağı eski 13, yeni 31 
sayılı evin tamamı. 

: T ahtaminare mahalle ve caddesi eski 84, ye
ni 68 sayılı dükkanın tamamı. 

: Seferikoz mahallesi Fener caddesi yeni 128-
132 sayılı odaları müttemil kahvehanenin 

9 58 

103 65 

133 50 

150 00 

300 00 

6 25 

150 00 

760 00 

200 00 

57 /96 payı ile bir evin 81/96 payi. 2684 00 
Yukarıda yazılı mallar 2/10/936 cuma günü saat 14 de petİn para ve 

açık arttırma ile sablacaktır. Sabt bedeline istilaadı dahili ve % bq faizll 
hazine tahvilleri de kabul olunur .isteklilerin o/o de yedi buçuk pey akçe le· 
rini vakti muayyeninden evvel yatırarak defterdarlık milli emlik idare • 
sinde müteşekkil satıt komisyonuna müracaatları. (F) (1569) 

İçme Suyu Tesisat 
ve inşaat Eksiltmesi 

Gaziantep Şehri 
• 

Dahiliye V ekaleti.nden: 
Gaziantep fehrine 12.5 kilometre mesafeden ıu isalesi ve tehir dahilin

deki tebeke için icap eden malzemelerin tedariki ve boru fertiyatının icrası 
ile sair müteferri imalibn yapılması ve tehir dahilinde iki depo infaıı, au ga. 

atleri ve diğer alat ve edevabn tedariki kapalı zarfla eksiltmeye konulmuı • 
tur. 

1. - itin muhammea bedeli 249905 lira 59 kuruftur. 
2. - İstekliler bu ite ait tartname, Proje ve sair evrakı on iki buçuk lira 

mukabilinde Dahiliye Vekileti belediyeler imar heyeti fen tefliğinden alabi
lirler. 

3. - Eksiltme 24 ilk Tqrin/1936 tarihine raatlıyan Cumartesi günü saat 
on birde Ankara' da Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak belediyeler 
imar heyetince yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ~da yazılı teminat ve 
vesaiki ayni gün saat ona kadar komisyon Reisliğine teslim etmİf olma
ları lazımdır. 

A. - 2490 Sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 13745 lira 
28 kuruşluk muvakkat teminat, 

B. - Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
Şimdi saat kaç oldu acaba? için bu bahane olur. Onu teselli etmek 

Komodine bir göz gezdirdi. Ve he _ .ve aldığı eşyayi istemediğimi kendisi
men yerinden sıçradı. Orada nesi var- ne söylemek üzere yanına gitmeliyim 
sa yokolmuştu. Ceketini yokladı. Cüz- erkenden .. Bu prensesin her halde çok 
danı duruyordu; fakat içindeki yirmi sıkıntısı olmalı .. 
bin frank sırra kadem basmıstı. O za - , Bu düşii.nce uyumasına yardım etti. 
man Nikez acı ve gıcırdıyan bir kahka- Tatlı rüyalar gördü. Rüyasında pren -

- Padişahım 1.. Korkma .. bize, ( te
celliyat) var. Buraya; evlerimizden 
kalkıp gelmedik. Bizi gönderen, (Sün· 
bül Efendi) dir. Sürü, çobansız olmaz: 
diyor... Biz de bunu istiyoruz. Eğer 
dediklerimizi yapmazsan, bu işin sonu 
fena olur. 

Diye bağırmıştı. 
Abdülhamid: 

C. - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mani 
bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 

D. - Nafia Vekaletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası, 
5. - Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilin • 

de komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektup· 
tarının iadeli taahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gel • 
mit bulunması lazımdır. hayla gülerek: ses te vardı. 

- Ne mi.ithiş iş, ne fen~ diye mırıl - Sabah olunca iş meydana çıktı.. 16 
dandı. Mübarek ve mukaddes prenses .. numaradaki mürebbiyle kadın gece ya
Neyse onu bu sabah erkenden görmek nsı otelden sıvışmışlard.L 

- Pekala .. düşüneyim de .. elimden 
geleni yaparım. 

Şeklinde bir cevab vermiş; ve son
ra Sami paşaya elile işaret ederek: 

Bu it hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler imir he)·eti 
fen tefliğine müracaat etmeleri. ( 773) (1090) 
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Deviet Oemiryollan ve Limanlan işletme Umum idaresi illnlart Muğla Şehir İçme Suyu Tesisat 
Görülen lüzum Üzerine Devlet Demir- ve inşaat Eksiltmesi 
yoll~rı hesabına A vrupaya ~erek hoh- Dahiliye v ekiletinden: 
şule Ve gerekse teknikuma tahsile Muğla ıehrine 783 metre mesafeden su iaaleai ve tehir dahilindeki 

•• d • J k t J b • • J • ı A ,ebeke için icabeclen ..Izemenin tedariki ve boru ferfiyabnm icruı gon eri ece a e e IÇlD evve CC 1 an De uir buna •ltefeni imallbn yap-imam ve iki depo inp11, ıu 

edilen kayıt müddeti 28/9/936tarihine =~:r.diter al4t ye edevabn tedmild lr.,.ıı zarfla ektiltmeye 

kadar temdit edilmiştir. 1 - itin muhammen bedeli 59977 lira 82 laırufbar. 
2 - .l.tekliler bu ife llid prblame, proje ve aair nrakı iç lira 
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1 - Türk olmak. 3 - Eksiltme 24 / Birinci tetrin / 9a6 tarihine rutlaya Cmaarteai 
2 - Y Afi on tekizden küçük ve yirmi befden büyük olmamak. wfinii Aat on birde Ankarada Dahiliye V ek'1eti binasmcla toplanacak 
3 - Sailık durumu tahsile engel olacak derecede olmadJima ve memle- Belediyeler imar hey' etince yapılacakdır. 

ketin berbaqi bir tarafında pbfl""ia müsait buhmclpiuna dair Dn· 4 - Ebiltmeye pebilmek için isteklilerin qağıda yazılı teminat 
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Sayfa 11 · 

1 •&D\'O t 
Bu Ak,amkl Progn1n1 

İSTANBUL 
Ötle neşriyatı : 

12,30: Pllk1a Türk muaWll; 12,50: Baft • 
cUs; 13,05: Plikla harıt müzik; 13,25: lılub .,ı 

telif plak nefl'.lyatı. 

Akşam Defri1aQ : ı 

18,30: ÇaJ saati ft dana mualk1s1; ıo.- ı 

Konferans: Dr. Sallm Ahmet tarafmdanl 
20: Türk muslki he1etl &arafından tıum 

eserler; 20,30: Rifat ve arbdqlan tarafa • 
dan Türk mua1kls1; 21: Plltla IOlolar; U. 
30: Orkestra: 

ı - Kreımr'ln orenadada sece tararllld 
üvertüıii; 2 - Tlchalkowlld'DJD Dlten .... 
baleal; 3 - Offenbahcb'm oe.ı Belena ~ 
retlnclen parçalar; t - !fe-net'den mala • 
telif karakter ~; 5 - Tellam klDll( 
ftls; 1 - Bcbmnan 'ln Atpm prtıaı. tUlı 

~&Dl haberleri. .,,.... 
l,IO: 8llMlb DllltJaR. 11.10: • • .... S.41 

beherJer, a: ..... nı 11 • -..: 
flnDI. •.ıt: KoDlerln --. ... 

........ - <Alk IN'"'ml 11.lO 

..... na: .......... .... ........ :...._ .... , .. ..... 

7 - ra bei)an•• ............. ...... l..U. Belediyel• ...... heyeti ,_ ,..., • ..._ almı•leri. 
......... ye,a ... -m. ...f.!4-!?.~~·:Aİ! 

. g1n1li .. :i taheili .......... ..,. ......... ~ ... 1 ·----""!9""----....-------'ı~~--............ - ....... -...;;.. ... -..;1•ııiiı 

Ankara umune 
bipHğinden: 
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Özlü Unlarına Yavrular Bayılıyor 

Vitamin - Kalori • Gıda - Kuvvet - Sıhhat 
Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye - Yulaf 

Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Ôzlii Unları 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini 
ve • lorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız net' eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. 
Ça>Juk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE 
yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN 
ÖZLu· UNLAR[ nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakı-
nınız. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. H A S A N MARKASINA DİKKAT. 

H A S A N DEPOSU : ANKARA, İST AN BUL, BEYOGLU 

,.· • • -ı " • • • ı ı .~ .. . -· ... . . .... 

BRONZ DiŞ FIRÇALARI 
8ı& .,;poir> 

Dünyanın en mükemmel ve ııhhi fırçalarıdır. Elyafı tamamile hususi mahiyettedir. Dit etlerini kat'iyyen 
tahrİ.f etmez. Bütün dünya dit mütehuııı ve profesörleri (BRONZ DIŞ FIRÇALARI) nın sıhhi olduğunda 
müttefiktirler. Siz de doktorunuzdan aorunuz. lıtanbul ve civan için Beyoğlunda Galatasaray ec7.anesinde toptan 

ve perakende satılır. Tanİnm~ eczane ve parfümeri mağazalarında bulunur. Umum Türkiye satış deposu: 
Ahmed Etem Buldenoğlu izmir • Gazi bulvarı. 
~ ......................................... ı ............................. ~ 

Öksürenlere : BAT BAN BAKKI EBBEM 
İSTİKLAL LİSESİ 

DİREK TÖRL OG ÜNDEN: 
1 - İlk, Orta ve Lise kısımlan için kız ve erkek, yahlı ve yatısız talebe kaydına devam olunmaktadır. 
2 - Kayıd için hergün saat 10 dan 16 ya kadar okula müracaat edilebilir. 
3 - Bu yıl ancak mezun olan veya tasdikname ile ayrılan talebenin yerine az miktarda yeni talebe 

alınacağından okula girmek istiyenlerin biran evvel müracaatları tavsiye olunur. 
4 - ıstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarüname gönderilir. 

Şehzadebaşı, Polis karakolu arkasında, Telefon : 22534 

• SIHHi 
ın 

AGIZLIKLARIL 
SİGARA ,CENLER 

Nikotinin tahribatından kurtulurlar 

Yürek, ciğer, ağız dalma temiz kahr 

Ct@&ıaw& 
Sntış - Sultan hamam 
yerı: P 1 O P A Z A A 1 kebapçı karşısında 

Anadolunun her şehrinde bayilerimiz v1trdır. Olmıyan yerlerden arzu edenler 
postn kutusu ıso adresine yazdıklarında derhal posta ile tedfyell gOnderilir. 

Ankara : Ali TUmen, Taş Han Malatya: Lion çikolatacı İbrahim lf\k 
Akşehir : Demir Kazık oğlu Hilmi Bitlis : Tuhafiyeci Hamdi Brcan 
lzmir : Necip Sctdık, Balcılar 156 Adana : Tuhafiyeci Halil Kazan 
Bursa : Sııatçi Nureddin Neşet Muğla : Muğla bonmarşesi Sabri 
Konya : Sarraf Atta Yalvaç Amasya: Ceınaleddln kitaphanesl 
Samsun : Saatçi Avni Peker Diyarıbekir: Ayyıldız tuhafiye puan 

Taklitlerinden aakınınız 1 Taklltlerlnden sakınınıa 

YENi NESiL ~ ...... ,,--K-A_N_Z_l~K 
' ,! ______________________________ __ 

Siyasal Bilgiler Okulu (Mülkiye) 
Direktörlüğünden: iLK OKULU - YUVA - KIZ - ERKEK Saç eksiri 

Tesisindenberi gösterdiği muvaffakiyetler Kültür Bakanlığınca takdir buyu
rulnrak bu yıl resmt okullarla muadeleti de tasdik olunmuştur. Yabancı 
lisanlara ehemmiyet verilir. Kayıdlara başlanmıştır. Pazartesi, Perşembe 

günleri öğleden sonra müracaat edilmelidir. 

~ Adrea : CaAaloAlu Mollateearl caddesi No 34 

-- Deposu : r-.lJREODlN RVLlY A 

VENÜS GİBi GÜZEL 
Kalmak istiyorsanız, daima 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
Venüs Briyantini 
Venüs Gliserinli sabunu 
Venüs Tuvalet Sabunu 
KULLANINIZ. 
Venüs mOstahzaratı en saf ve en te

miz ve gayrı muzır maddelerden yapıl
dığından size ebedi gençlik temin eder. 

ZAOE TlCARETHANESl fstanbul 

Sandalya ve Mobilyanın~· 
Hem ueuzunu, hem gUzeli:ıi almak için lstanbnldu Rızapaşa yokuşunda 

66 No. ASRI MOBiL YA mağazasıııı ziyaret ediniz. 

._. .. _ .. ~AHMED FEVZi Tel. 23407 .._ ... _ .. _, 

Okula namzet talebe kaydi Eylulün nihayetine kadardır. Her i\in talcb. 
kayıt işine bakılacaktır. Namzet olarak kaydedilenlerin seçme imtiluuu ilk 
teşrinin beşinci günü saat 815 da başlıyacaktır. (15G8) 

11 ........................................... ... 
Türk Hava kurumu 

COMOGENE 
Suçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesine mAnl olur. J{epekleri ı 

izııle eder. Neşvünemasını kolay
laştırarak hayat kabiliyetini arttı
rır. La.lif rayihalı bir saç ek~iridir. 

lnglllz Kanzuk Eczanesi 
Beyoglu - lstanbul ... , ______ _ ,_> BEŞİKTAŞ .ı•-ll'llı 

OiKiŞ YURDU 
Tahsili en yüksek biçki mektehiılir. 
Kuyıt bnşlırnııştır. Mezun talehe
lerin dikiş sergisini mutlnkn gO· 

• rUnOz. Akaretler No Si Telefon· 

' • 4368i ~· ., 

#,.... Dr. Ihsan Sami ~ı:: .... 
• 

ÖKS OK ŞUR B 
Ökstıı·nk ve nefes darlığı, boğınarıı 
'e kızumık öksUrOklerl içm pek 
tesirll na.çar. Her eczanede ve ecza 

depolarında bulunur. • ..,1 

•• •• • 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 
6. cı Ke,ıde 11 I Birinci Teerln I 938 dad1r. 
. 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. 

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

,.. FENNi SÜNNETÇi 

1 EMİN FİDAN 
Beşiktaş Erip aparbmanı 

Telefon : Kabine 44395 ve 40621 

Son Posta 
iLAN FiA TLARI 

- Gazetenin esas yazııile bir ıü

tunun iki satın bir (untim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilan 
fiatı şunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kuruş 

2 - 250 • 

3 - 200 • 

4 - 100 • 

Diğer yerler : 60 • 

Son Posta Matbaa•• -····;;~kt~; ~·~,:~.Cem .. ; - ·--, 
Dahilıye mütehasınaı 

- 30 • Son sahife : 

3 - Bir santimde vasati (8) keli· 
Ne:-;riyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ , Pazıtrdan maudı.t hergUn 3 - 6 me vardır. 

&AHIPLERb l A. Ekrem UŞAKLIGlL Divıınyolu (104) No. Telefon: 22:Jd3 
S. Ragıp EMEÇ Tel. Kandilli 38 - lieylerbeyı ıı.> 

4 - İnce ve kı\lın yazılar tutacalda· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

__________ ...... ____________ __ 


