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Habeş İmpar dün Milletler Cemiyeti azalarına sordu: 

~·Dünya milletleri miimessilleri, sizden 
mille ime ne ·cevap götiireceğim?,, . , -- .. -r 

Samiin yerindeki Italyan Balkan Antantı 
g ze ecileri İmparatoru ve Küçük Antant 

ıslıkla karşıladılar 
Titillesko "Ayıptır!,, diye bağırdı, gazeteciler 
bağrıımalar ara&ında salondan jandarma ile 

.ııtıldılar, Cenevreden de kovulacaklar 

Negüs'ün Milletler Cemiyeti Heyeti Umumiyesinde 
söylediği nutuk · şiddetle alkışlandı. Bugün konuşma
lar devam edecek, bilhassa bugünkü toplantının çok 

hararetli olması bekleniyor 

Habet İmparatorunun çocuklarile beraber Londrada çekilen ıon resimlerinden biri 

Cenevre, 30 (Hususi) - Milletler Cemiyeti Asamblesi (umumi heyeti) 
.bugün beşte toplandı. Çekoslovakyanın eski murahhası doktor Benes Cum
hur reisliğine seçilmesi dolayısiyle istifa ettiğinden konsey reisi olan lngiliz 
dış bakanı Mister Eden Asamble riyasetine geçti ve celseyi açarak evvela 
aoktor Benesin istifannmesini okudu. 

Habeş imparatoru salona giriyor 
lstifanamenin okunduğu sırada Habeş İmparatoru Haile Selasiye ile Ha

lleş murahhasları müzakere salonuna girdiler. ve kendilerine tahsis olunan 
ıpevkide yer aldılar 

Yeni bir reis seçiliyor 
lstifanamenin okunmasını müteakip yeni bir reisin seçilmesi lazim gel ~ 

Üiği riyaset makamından bildirildi ve Belçika başvekili Van Zeeland 4 7 rey 
ile riyasete seçildi. Seçimin bitmesi ve neticenin ilan edilmesi üzerine Van 
Zeeland riyaset makamına geçti ve bir nutuk söyleyerek İçtimam ve veri
lecek kararların ehemmiyetinden bahsetti. 

Bundan sonra ltalyanın daha önce azaya tevzi olunan ve meali bütün mu
rahhaslarca malum bulunan notasının okunacağını bildirdi. 

ltalyanın notası 
İtalynn notasının =ali malum olduğu için herkes, notanın bitmesini ve 

Habeş imparatorunun nutkunu söylemesini sabırsızlıkla bekliyordu. 
Manzara ve hadise eşi görülmemiş bir mahiyette idi.Milletler Cemiyeti 

bir hükümdarın, haklarını müdafaa için salonlarına gelmesine \'e söz söy
lemesine ilk defa şahit oluyordu. 

Onun için bütün gözler Habeş İmparatoru ile maiyetine dikilmişti. Ve bü
tün murahhaslar bu emsalsiz h~diseyi merakla bekledikleri için İtalyan 00 
tasına dikkat eden yok gibi idi. 

ltalyan notası, ltalya - Habeş harbinin bittiğini haber verdikten sonra şun-
ları söylüyordu: .. ,,. 
· ((ltalya yerliler hakkında hakkaniyetli muamel~yi;teminat altına almak

tadır ve bunların maddi ve manevi refahını ve sosyal -terakkilerini kolay-
laştırmağa çalışacaktır. · · 

. Halkın bu amacın ba.şarılmasma iştiraki için ye;lif;r merkezi hükumet 
nezdinde daha evvel ihdar. edilmiş olan koporatif meclise kabul edilecekler
dir. Dine ve asayiş ile örf ve adete aykırı olrna~n mezhep!ere riayet edile-
cek ve halk serbestçe dilini kullanacaktır. Kölolik~vıf"llidernull şakka ilga 
~dilmiştir. ;: 

İtalya, polis ve memleket müdafaast hizmetİ'~üstesna olmak üzere, yer
(Devamı 1 O uncu ssyfada) 

< 

Zecri tedbirleri ilga
ya karar verdiler 

Maamafih İtalyanın 
Habeşistanı ilhakını 
tanımıyacaklar 

Cenevredeki toplanbcla bulunanlar 
Türk1ye Dış Babaa 
Tevfik Rüftü Araı 

Çek Dış Bakanı 
M. Krolta 

Romall)'lt ~ Bakam 
}ı(. Titülesko 

Yunan Mümeaıili 
M. Politil 

Cenevre 30 - Dün gece 
Balkan Antanh devletlerile Kü

çük Antant devletleri murahhasları 
uzun bir içtima yapmışlar ve 
müşterek siyasetlerini alakadar 

(Devamı 11 inci sayfada) 

ilk Türk dedektifi 

Gavur Mehmet 
ln 

Yeni maceraları 
,....~~~~-. *lf-~~-------

Şarlok Holmesleri, Lökokları, 
Nik Karterleri ve bunlar gibi 
hayal mahsulü bütün roman 
kahramanlarını gölgede bırakan 
harikölade yaradılışlı bir Türk 

polisinin hahraları 

Baştan başa heyecan 
Ba~tan başa macera 

ve 
Baştan başa hakikat 

Bir iki güne kadar r 

tki gündenberi tehrimizde bulunan Baı vekil ismet İnönü dün tayyare ile Ankara· 
ya dönmüıtür. İamet İnönü Y eıilköy tay yare istasyonundan Atatürk tarafından 

uğurlanmııtır. Resmimiz tayyarenin hare kelinden bir kaç dakika evvel alınmııtır . ................................................................. 

Garbi Anadoluda tufanı 
andıran yağmurlar 

elim. neticeler verdi 
Pamuk mahsulü harap oldu, Nazilli hath birçok 

yerJerinden bozuldu, trenler işleyemiyor 
lzmir, 30 (Hususi Muhabirimizden) - Kırk sekiz saattenberi Garbi 

Anadolunun her yerine şiddetli yağmurlar yağmaktadır. Bilhassa 
Nazilıi ve Aydın arasına düşen yağmurlar çok elim neticeler ver-
miş, pamuk mahsulü harap olmuştur. 

Nazilli ile Sanlı arasına tufanı andıran şekilde düşen devamlı 
yağmurlardan hattın birçok yerleri bozulmuştur. Bu yüzden Nazilli 
trenile Egerdir postası aktarma suretile olsun yoluna devam ede-
memiştir. 

Hat üzerindeki bozukluklar oldukça ehemmiyetli olduğundan tren
ler üç, dört gün işlemiyecektir. 

Tütün ve üzüm mahsulü de fazlaca zarar görmüştür. 
Bergamanm Kınık nahiyesine ve Akhisara şiddetli dolu düşmüş, 

mahsul hasara uğramıştır. 
............................. ·-······························ • 
ltalya hiikômeti Boğazlar 
konferansına gelecek mi? 
M. Pol Bonkur muharririmize "Ben şahsen ltalyanın bir 
takım müşkilat çıkaracağına kaniim, diyor, gelse bile 

herşeye yeni baştan başlanmasını isteyecektir,, 

Konferanstaki delegelerimizden Londr a Büyük Elçimiz F cthi Montrö palas 
Salonlarında bir mükaleme esnasında 

deyiz. .. Sabah dokuz ... Henüz diplomatlu Biz de onlara kam'tilt. Yanıını:r.da En-
Montrö 25-Gene Montrö palasın holün-ıkünden daha erken bura~•.0planın•tll\f ••• 

meydanda yok fakat gazeteciler her gün· (Devamt l l~ci sayfada) 



2 Sayfa SO'N p·osTA 

'!Resimli Makale il intihap güçlüğü a 
Bizim arkadaşlar 
Jiige gittiler? 
• 
Çok ve ııcaz -
Bizim mlıaJ'lflar niye gittiler? 

Montreux'da toplanan boğazlar kon

feransı herkesten :ıiyade Türkiyeyi 

ve Türk matbuatını ali.kadar eder. 
Memleketin müdafaa meselesile alaka -

dar olduğu için bu konferansrn bütün saf
halarını merak ve alaka ile takıp ediyoruz, 
ve karileri de günü gününe olan bitenden 
haberdar etmek için en kuvvetli arkada~ -
!arımızı oraya göndermiş bulunuyoruz. 

Haya:ta dört yol ağnada bulunmak ka· 
dar güç bir ıey yoktur. Takib ettiğiniz İs· 

tilounet sizi dört ayn cihete giden bir mey. 
dana getİrmiftİr. Bu dört yoldan hangİsİae 
sapmab? Hangisini seçmeli? 

Bu zorluk imaalann basusi bayatlann
da bile sık sık tesadüf ettikleri bir teYdir. 
Genç bir bun brıısua. hepsinin ayn -ayn 
meziyetleri, değerleri olan bir çok talibler 
çıkar. Genç kız bunlardan hangisini ıeç • 
meli? Birinin gençliği, öl.üriinün aklı, Ü• 

~ünc:iisiİllİiıı puuı ...... 

İnlihap güçlüiüyle radamlcLiı 'Rkit ftoo 

rilecek karar bazan ini olmalıdır, bazan 
Ui'.un uzadıya düşiinülerek •erilmelidir. 

Fakat cerek i.niliği, serek amn ma • 
dıya dü~ icap ettiren ha seçimler. 
de naun itibara alınacak miihim iki nokta 
vardar: 

1 - İnsan yalnız yüreğini, hissiyatını 
değil, kafasını, ıuurunu da dinlemesi. 

2 - Seçki yapılırken bunun hütün bir 
bayat boyunca müessir olac:aimm unutul-
maması 

Halbuki bu arkadaşların gönderdiği 

telgraf ve mektupları okudukça ~ ., ka
lıyorum. Kimi otelde nasıl yemek :iği

nı anlatıyor. Bazısı müzakeratı perde a1-
kasından nasıl aeyrettiğini izah ediyor. Kô
mi muraHhaslann tiplerini tasvir ediyor. 
Fakat konferans hakkında esaslı biç bir 
ma!Uınat veren yok. Yani bizim arkadas -
lann yazdıklan mektup ve tclgraflada 
konferansı Lakip edemiyoruz. Konferansta 
cereyan eden hadiseleri, bunlann mahiyet 
ve şümulünü anlamak için Avrupıı gazete
lerini beklemeğe mecbur oluyoruz. 

( S6_Z_ARASINDA) 
Bir kadın doktorun •------------• Ölüm şu'aı nihayet 
Fedakarlığı HERGÜN BiR FIKRA Keşfedildi mi? Montreux' da bulunan ecnebi muhabir • 

leri gazetelerine daha etraflı, daha ihata
lı, daha esaslı malumat veriyorlar. 

Mesela logi1tcre Sovyet donanması • 
nın Ak.denize inmesine muhalefet edjyoı. 

Bunu biliyoruz. Fakat bizim arkada§lar bu 
muhalefetin sebebini anlatmadılar. lngiliz 
muhabirleri bu hususta bizi tenvir edr-cek 
rnalfunat veriyorlar. Bir mllhabire göre bu· 
nun sebebi şudur: İngiltere Akdenizdeki 
ıtatükosunun bozulmasını istemez ve Lura· 
da yeni bir donanmanın tüıemC$İne göz 
yumamaz. 

D:iğer bir muhabire göre de Sovyet do
nanması boğazlardan serbestçe çıkarsa Ilal
tık denizine gitmek için çıkabilir. Sovyet 
donanmasının Baltık denizine gidebilmeri 
ihtima]i Almanların Baltık donanmasını 
kuvvetlendirmesini intaç edebilir. Alman
yanın Baltık don.anmasını takviyesi pasi • 
fikde Jngiliz donanmasının da kuvvetlr-n
mesine sebep olabilir falan filan ... 

Bunun gibi Montreux müzakereleri et -

Londrada çlkan Bri~ Medikal Jur
na1 gazetesi bir kadın doktorun fen ve 
ilim uğruna yapbğı fedakdrlıktan 
hayranlıkla bahsetmektedir. 

Esther Kellich, hiç bir tarafından 
hava almıyan cam bir hüc-Ienin içine 
girmiş ve dışarıdan da içeriye tulumba 
ile öldürücü bir gaz olan Mono:xgde de 
carbon vermişler, bu gaz kömür ocak
larında sık bulunuyor. Ve ameleleri a
zar azar zehirlİyormu~. 

Kadın bu gazın insanlar üzerinde ne 
gibi tesirler yaptığım bayılmcıya ka -
dar kaydetmiş ve dışarı yarı ölü bir 
baJde çıkarıldığı zaman, elde edilen 
neticelerle bu gaza karşı tedavi çaresi 
bulmak üzere yeni taharrHc.re gınş -
miştir. 

• • • 
lddl•h nikah 

rafında ecnebi gazetelerinde tesadüf edi • Avusturalyada Frewruıtle ~ehrin .. 
len bir çok malumat vardır ki, bunlan bi- de bir kaç arkadaş, mükemmel 
ıim arkadaşlar da öğrenebilir ve bize ya· hir yemek yedikten sonra, oturup ka
zabilitlerdi. Halbu.ki Türk gazetecileri ilk dmlardan bahsetmeğe b~laınışlar. 
defa tabi olduldan bu beynelmilel imti - İçlerinden bir tanesi, fazla mütees -
handan muvaffak çıkamadılar. Gazetele - sinniyŞ derdini dökmüş, sevdiği ladı -
rini ve dolaylSİle karilerini ki.fi derecede nın kendnini nasıl bırakıp kaçtığını 
tenvu edemedı1er. anlatmıs. 

* ' 

• 

Gene namuslu 
adamlarmı9I . 

Meıhur komik kavuklu Hamdi anla
brdı: 

- «Bir gÜn İstanbul civarmda köy· 
lerden birinde kurulan panayır müna -
sebetile bir orta oyunu vermİftİm. Ma
lüm ya, öyle yerlerde duhuliye usUlü 
yoldur; oyan 'biteceğine yalmı parsa 
toplanır. 

Biz de bu muJe uygun olsun cliye, fa-. 
ul aomma ereceii sırada, içimizden bi· 
rine beaim mabut dilimli lravuiu ve -
rİp seyirciler arasında dola§tırıdık. 

Bet dakika sonra, arluıdq seri gel
di ve bvuju bomboı olarak bana iade 
etti. 

Aldım; baıppğl ettim; ailktim Te 

hemen arkasından ellerimi açıp, yüksek 
ıesle: 

- Hey Ulu Raboİnı ! Gene sana 
hamdü sena ederim ki, bmadaki kul
lana namuala imanl&nnlf. Hiç ohmu: • 
aa bvuğuma iade ettiler!. dedim.» 

insanlar için 

San F ransiıkoda oturan Henri Fleur 
isimli bir Fran~ ölüm 1u'aını keışfe
diyor ve bir takım hazırlıklar yapmak 
için de iki Amerikalıdan 1000 dolar 
istikraz aktediyor. Amerikalılar Fran
s~zın bu işi başaramadığını iddia e
derek aleyhinde dolandırıcı!ık davası 
açıyorlar. 

Mahkemede Mösyö Henri Fleur 
keşifte bulunduğunu isbat edeceğini 
iddia ediyor. Ve reisin nezareti albnda 
bir heyet laboratuvara giriyor. Henri 
Fleur sekiz dakikada bir yılaru, dört 
dakikada ,bir kertenkleyi, yarım daki
kada da bir sıçanı öldürüyor, ve bu -
nun üzerine alacaklılarına dönerek : 

- Bayların cesareti varsa şuam al
tına yatsınlar! diyor. 

Onlar cesaret edemeyince-. mahke -
me de Henri Fleur'u beraet ettiriyor. 

••• 
Gazete rnUvezzllerlnln kurnazhıı 

Ev gapan 
Böcekler 

Bizim matbuat kanunumuz aibi 
Fransız kanun lan da gazetecilerin ga
zetenin isminden başka bir şey aöyle
yi p bağırmalarını meneder. Halbuki 
onlar dinlemezler. ve gene müheyyiç Çol oe a~ Muhatabı Robert Blaire imı.lııde bir 

bek 1_ L__ haberleri bağıra bağıra haber vermek-

F ordun mqhur bir nazariyesi var - ar, ar11.~a llDZDllf: D-1-:L- ,L c d T . 
~ a.onreransın a ermıte na- te devam ederlermiş. 

dır: Bir §eyi çok satmak istersefliz - Senin nefsine itimadı::ı yok. Ben mında bir nevi böcekleriyle meşhur 1 
ı ı_ J di M il d ilk 1.:ı:v· Son zamanlarda Fransızların ngi -o ma ı çoA yapınız, ucuza ma e "niz v~ u- ars· yaya gi eyim, · ra.stge wgım bir Katange kasabası vardır. Burada 

cuza satınız. Ford bu sayede milyarder ol- k d alı d · o·v · < y !izlerle arası açılmıf bulunduğu bir sı-
a ını yorum, eIDJf. ıgerı < a - turan ahali kendilerine ev yapmak 

muştur. ..:ı: • N"h 0 rada bir tanesi : 
pamazsın» wye cevap vermış. ı ayet k""lf . d .. tav "d" 1 Zi · · 

Bizde bu nazariyeyi hükumet şeker me· 1000 İngiliz lirasına bahse tutu~mus- u etin en mus gnı ır er. ra 0 ışı - Yazıyor, Fransız kızını katleden 
ıelcainde tatbik. etti, şeker fiatlan indikten l ' ' bu T ermite denilen böcekler yap -

ar. lngilizi yazıyor, diye haykırıyor ve ta-ııonra .şeker sa~ı yüzde elli arttı. maktadır. 
Şimdi hu nazariyenin telefon idaresi ta· Blaire, Marsilyaya çıkını~. etrafına bii gazete de kapışılıyormuş 

rafından tatbik edilmek istendigwı·n1• go··ru·· .. l b" ı_ Bunlar on metre kadar yükseklikte Bir adam gazeteyi alrmş, evirmiş, bakmış, genç ve güze ıT -.ız görmüş. 
yoruz. Telefon fiatlan indiriliyor ve her • l k hakiki evler inşa etmekte ve Üzerlerini çevirmiş, fakat böyle bir cinayete rast-Kız babasının e~ annı gümr\.i ten 
kesin telefon sahibi olması için kolaylıklar b edi . b de örtmektedir)ey. oelememiş, gelip gazeteciyi bulm\111: çıkarıyormuş. Lisan ilm "ği içın u ~ 
gösterilmesjne k.ıı..rar verilmiı bulunuyor. nazik kız kendisine yardım etmi~. Katangadaki bir çok evler, hakiki - Nerede o aenin bağırdığın hava-

T ele fon medeni ihtiyaçların en başın -
d 1. H k sakinleri dıs,arı atıldıktan sonra zenci- disi demiş. a ge ır. er evde bir telefon bulunmalı: Blaire de daha rıhtıma çı madan 
lazımdır. Bizde telefonun taammüm ede • kızla ızdivaca talip olmuş ve iddiayı da lere kalmaktadır. O hiç dinlememiş ve gene devam et-
mey·ı~ı·n·ın en '--s·ıt s b b" t 1 f t · K fak ••••••••••••• .. ·-···•••aaı··-••• .. ••• ..................... , mıq · • ım e e l e e on esısa . anlatmış. ız üç gün sonra ınuva at T. 

tının ve konuşma ücretlerinin çok pahalı ettiğini bildirmiş, şimdi Avustura'yada lamış, derken anası aşağıya $lelmiş - Yazıyor, İngilizin Fra!lsızı öldür~ 
oluşu idi. Şimdi fjatlar inince hunun der - Blaire ailesi en mes'ut ai)e imiş. vaziyeti görünce saçları dimdik olmuş, düğünü yazıyor. 
hal tesiri görülecek, 'imdiye kadar bu mc:- hemen çocuğu hastaneye koşturur - Ve ayak üsty elindeki son gazeteleri 
deni ilıtiyaçlanm tabnine imkan bulaını • • * * ken babası da yılanı bir baytara götür- de sattıktan sonra adama dönmüş: 
yanlar derhaJ telefon s&rubi olabilecekler· Yılanı ıaıra11 çocuk mu··s ve baytar, babaya 

01
ukaffa ola -

d' • - Gözün görmüyorsa, bl:!n ne ya-ır. Amerikada Atlantc ~aletinde bir k' ·· l · ·· I · k 
••• -J ra ~u saz erı soy emış: payım ihtiyar demiş, işte ha 1 
Kadın gibi ellwlle __._ek ı·•- , adamın 17 aylık bir yavru~u bahçede 

_.w T" L__ b" bo Yılan çocuğunuzu sokmUf Eliyle, tarihi tefrikalard:ın birini bnt••t oynarken ~ısına ır metre yun - J D 
eh J b" ı lan y teh Çocuk da, hani çocukmuf göstermiş, filhakika orada an arkın 

lskoçyada bir mahkemede, reis 13 da z ir i ır yı an ç~ ~·. avru - Öy · · ki ka İngilizler tarafından öldürüldüg" Ü sah-
küıinin elJen"nı· ozabp agıw zlarını a--L likeli yılanı yakaladıgı gıbı ısırmış ve le acayıpmı' nı, 

T ~- vlam " L- f~- öldürmiİs ~1--1.. ne tasvir ediliyormuş. 
davacının karşısında durmalannt em _ ~o;n;da;n:so~n~r:a~da=o=tu=ru~p~ag~=a~ga§;!'~~'""~=-~ ... :§ "t"==~=~~~ı~uaa=·~==~~===~====~=========; 
retm~. Filhakika davacı bir dükkanın ;. 

İNANMA! sahibi bulunuyormuş ve ltendisi içeri
de iken dükkanı basarak !oymuşlar, 
davacı kendisinden para isteyen insa
nın kim olduğunu görmediğini, fakat 
elini uzatbğı zaman kadın eli g1bi in
ce olduğunu sezdiğini ve a~rzını da ya
nın açtığı zaman dijŞlerinin bozuk ol -
duğunu gördüğünü söylemiştir. 

Bunun üzerine davacı dolaşmağa 
b' -YlJŞ ve üçüncü şahs1n önüne gelin-

İSTER İNAN iSTER 
Fransız dıllnln en esaslı lügat kitabı sayılau ve Fransanın 

resmi dil akaderr.yası taraımdan tertip eclllen Larousse Lügstı
nın 1935 ta.hında b)zi hayrete düşüren bir ibareye rast geldllt. Bır 

cezalıyı, P..ski zrur.a.nlarda olduğu gibi Jca:zığa oturtmak ınanac;ı

na ceıen F'raru:."'L<.'a empaler kelimesinin karşısında lfıgat '1ln -

ları yazıyor: 

Ölüme mahkiim edileaia mahdına. barsakla.ra geçmek ü1e-

re, kazık ıs:ıpJam:ık: Türkler büyük canileri hala kazığa sapt'\r· 

Burada. şunu da işaret edelim ki Larousse'da Atat\irk'ün de is
mine ancak Mustafa Kemal ~a oıarak tesadüf "Olunmakta ve 
Türktyede, 'l'ürkiyo euınuriyetinin kuruldutundan ve bir Şa!)kA 
inkıtabı olduğundan habersiz gibi, kalpaklı bir res\m karşısında 
şu kısa malümat verilmektedir: 
•18'111 de Seranikt~ doğmuş Türk Generali; Ankaradl.ki milli hü
kiinıetin s•fi.~ · 

aşıaı. 1•1r!» diye haykırmıstır. 
ce cıişte buo ... · "'e haydut da ~arife- &ar. 

Bu tCfhİa üzeriı:,akilwti itiraf .et - iSTER iNAN 

Mekt.eplerJmize kadar giren ve en sallhlyetU blr lügat tauı
n:ı.rak aramızda itibar goren Larousse'un Türkler bakkında ver
diği malfunato. inanmak lazım geleceğine artık •• 

l~TER 1NANMA ! 
tini gizlememif ve ! .J 
'1iştir. 

Temmuz 1 ~ 

J .aulfi:skô.rlık ve insaf 

!rmel Talu 

B ayanlar, erkeklerle elde ettikleıı 

hukuk müsavatını tramvayda, tü " 

nelde rahatlarile ödediler. 
Ön sıra imtiyazı kalktığı gibi, şimdi ar

tık arabadan içeriye bir etek girer girme• 
ona derhal kendi yerini veren de kalmadı •. 

Buna, kadınların çoğu içerlemekle b. 
raber, yiğitliği kirletmemek için ses çıkarııı 
ınıyarak, oturan erkeklere haşin nazarla!' 
fırlatmakla iktifa ediyorlar. 

Bununla beraber, terbiye ve nezaketin 
kanunla, nizamla mukayyet bulunmadığı• 
na kail olan erkekler, çok şükür, hala var, 
Gençlerimiz içerisinde, kadının sosyal hak-t 
larına kavuşmuş olmasını bir suç, ~rkek:. 

liğe karşı bir tecavüz addetmeyip de gen~ 
kadına, kadın olduğu için saygı gösteren .. 
Jete sık sık ıastgeliyorum. 

Ve yeni neslin bu nezaketinden bir n~~ 
gurur <la duyuyorum. 

Lakin bu nezaket hazan mahalline ma. .. 
ruf olmuyor. Tramvayda, kendi rahat Ve! 
huzurunu feda ederek, yerini başkıısıni;\ 
terkeden adamın bu hateketinde hulus ., 
karlık kokusu olmamalıdır. 

Halbuki, dikkat ediyorum: Gösterilen 
feragat ekseriya alelıtlak k.admlığa kar§l 
değil de, mahza gençliğe, güzelliğe kar~l 
ihtiyar ediliyor. 

Mesela dün, tramvayda bir vak'ay~ 

bizzat şahit oldum. 

Harbiye - Fatih tramvayı, tıklım tıklıınt 
Galatasaray durağından kalkmış, T epeba. 
§ına doğru ilerliyordu. Jngiltere Elçiliği .. 
nin binası önünde bir, iki kişiyi indirme?( 
üzere durduğu vakit, oradan iki yolcq 

bindi. 

Bunlardan biri yaşlı bir kocakarı, diğeri 
ıenç, güzel, şuh, şık bir matmazeldi. Ö ,. 
nümdeki sırada oturan bir çift delikanlı "' 
dan, kenarda olanı kalktı, ve o bahar çi'" 
çejini andıran kızcağıza hitap ederek: 

- Buyurun, oturun, matmazel 1 dedi. 
Kız kırıtarak teşekkür etti ve göste:ibn 

yere oturdu. 

Derken, köşedeki öbür genç kalktı. Q 
da yerini ihtiyar kadına verdi. 

Ve bütün bir tramvay halkı bu ikinci 
delikanlıyı ötekinden daha çok faziletll 
buldular .. 

Zira insaf her zaman huluskarJıktan üa. 
tündürl 

Biliyor Mu~unıız? 
1 - Avostral:yanın başka ismi var ınl" 

dır ve nedir? 
2 - Avustralyanın ha§lıca şehirleıin• 

den hangilerini sayabilirsiniz? 
3 - Avustıalyanm 6 milyon nüfus~ 

içinde kaç milyon Avrupalı vardır} 
4 - Avustralya hangi tarihte lngil 1t 

terenin idaresi altında birlepk bir devlet 
ol~rak teşekkül etmiştir?. 

(Cevapları Yarın) 

* 
Dünkü Suallerin Cevapları: 
1 _ Umumi harpten e-vvel Lehistanın 

ıon kıab 2 ,·nci Stanislastır. 1732 de doğ. 
muş, 1798 de ölmüştür. 

2 _ Şimdiki Amerika reişicumhuru 
Ruzveltten başka gene Ruzvelt ismilc a • 
nılan adam 1901 de Mac-Kinleyin ölümün• 
den ıonra reisicumhur olmuş, 18 sene son
ra ölmüştür. 

3 Büyük Okyanu.un genişliği 

11,300,000 kilometredir. 
4 - Nikaragua cumhuriyeti cenubi A· 

merikanın en küçük cumhuriyetidir. 
............. •· 1 ........... ..,.,,..,. . . ... ............... ,., .... .,..,_...._... • ..._ 

Pllaudeklnln y•Ş•dıoı aar•Y 
mUze oluror 

Pilsudskinin 13 sene içinde oturdu
ğu saray Leh hükumeti tarafından 
müze haline kalbedilmi,ştir. 

Bu müzede Varşavo muharebesini 
yapan Pilsudskinin plakları hazırladığı 
oda da vardır. Odada 12 Mayıs 193.5 
tarihini taşıyan bir takvim büyük Leh' 
halaskarının öldüğü günü işaıet et
mekte olduğu gibi, gene öldüğü saati 
işaret eden bir ufak saat de 8, l 7> üze • 

rinde durmaktadır. 
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TEL~GRA'F HABERLERi 
.... . .·' - _: -

Filistin köy ve yollarında 
·tecavüzler devam ediyor 

Akdeniz in 
Siyasi 
Statüsü 

r-
D ~ l kurultayı 
24 Ağustosta 
Açılıyor 

Alman diplomasisinde 
göze çarpan hararetli 

faaliyet 

A iman diplomasisinin son uı.man • 

da, gerek orta Avrupada, gerek 

Balkanlardıı göstermekte olduğu ısrarlı ve 
maharetli faaliyet. pek çok kimseler içiıı 

esrarengiz görünebilir. Fakat siyasi du • 
rumun umumi surette ifade ettiği topogra· 
fik manzarayı görebilen gözler için, bu 
faaliyetin hiç bir esrarlı tarafı yoktur. 

Yahudiler bizzat kendilerini müdafaa etmek istiyorlar, 
Araplar da beş müslüman hükümdara başvurdular 

Kudüs, 30 (A.A.) - Filistinde va-
"ziyet, salaha y üz tutmuş değildir. Şe -
b irde nisbi sükun hüküm sürmekte 
ise de köylerde ve yollarda bir takım 
tecavüzler vukuuna dair haberler gel
mektedir. 

Yahudiler, doğru haberlerin neşri 
hususuna kuvvet verilmesini hüku -
metten istemişler ve bizzat kendilerini 
müdafaa etmek hakkını kullanmaları 
h ususunda israr etmişlerdir. 

Arap şefleri, beş müslüman hüküm
darına birer telgraf çekerek müslüman 
ların mukaddes yerlerini Yahudileştir
rnekten kurtarmak için kendi lehlerine 

müdahalede bulunmalarını istemişler
dir. 

Bir Arap gazetesi, Arapların lngil -

Alman - Yunan 
müzakereleri 

Doktor Şahtla müzakere
lere Berlinde devam 

edilecek 
. 

Atina, 30 (Hususi) - Doktor Şaht 
ile Atinada başlayan müzakerelere de
vam etmek üzere Ekonomi Bakanı 
Berline gidecektir. Müzakerelere Lon
Clradan dönecek olan F ina ns Bakanı ile 
Milli Banka direktörü de iştirak ede
cektir. 

9 kişiye yıldırım isabet etti · 
A ina, 30 (Hususi) - Yunanista -

nın n uhtelif yerlerine pek şiddetli 

yağmu:lar yağmaktadır. Makedonya 
ve T rakyaya şiddetli fırtına ile k&rışık 

dolu yağmıştır. Langazada büyük bir 
kısım arazi seller altında kalmış, ko -

yun sürüleri boğulmuştur. Atina ci -
''arında iki, Makedonyada dört ve 

T rakyada üç kişi de düŞen yıldııımlar
aan telef olmuşlardır. 

Yeni bir dünya rekoru 
Nevyork, 30 (A.A.) - General 

Frank lmaç Kay, beraberinde üç zabit 

ile üç nefer olduğu halde bir deniz 
tayyaresi ile Portoricoda kain San -

- H juandan Virjinaya'da kain Langle
ifield'e uçmuştur. General 1423 milden 

ibaret olan bu mesafeyi hiç bir yere 
uğramaksızın k atetmek suretiyle yeni 
bir dünya rekoru tesis etm~tir. 

Habeşistandan dönen ltalyan 
askerleri şerefine Romada 

nümayişler yapıldı 

Roma, 30 (Hususi) - Habeşisten
. <lan dönen askerler şerefine halk ta -

trenin Filistin üzerindeki mandasını 
hiç bir zaman tanımıyacaklarını yaz
maktadır . 

Maverayi Şeria federaıyonu 
Londra, 30 (A.A.) - Deyli He

raldın Kudüs muhabirine göre resmi 
mahafil ,Emir Abdullahın idaresi al -
tında Filistinde bir Maverayi Şeria fe
derasyonu vücude getirmek imkanını 
derpw etmektedir. Dört kaza, Arapla
rın, dört kaza da Yahudilerin olacak -
tır . 

İtalyanların tekzibi 
Roma, :-JO (A.A.) - Giornale d 'lta

lia, İngiliz gazetelerinde çıkan ve Filis
tindeki kargaşalıkları ltalyanın körük
lemekte olduğuna dair olan haberi 
kat'i surette tekzibetmcktedir. 

Cezairde de 
hadiseler oldu 

MilJiyetperverlerle halkçılar 
çarpışhlar ölen ve yara ... 

lananlar var 

Cezayir, 30 (A.A.) - Şimal Afri
kasında bazı hadiseler vuku bulmuş -
tur. Oranda milliyetperverlerle halk 
cepheleri taraftarları arasında çıkan 
kavga neticesinde bir ö lü, bir kaç yara
lı vardır. 

Kostantinde 400 grevci bir treni 
taşlamışlardır. iki jandarma mukabele 
ederek grevcilerden birini yaralamış -
!ardır. 

Kostantinin iki muhalif partisine 
mensup gruplar arasında bir kavga 
ç.ıkmıştır. Bir polis komiseri yaralan -
mıştır. 

lngiliz krah dün sabah donan
maya geçit resmi yaptırdı 

Porthsmouth, 30 (A.A.) - Kral, 
bu sabah buraya gelmiştir. Müşarün -
ileyh, cülusundan beri ilk dı:-fa olarak 
donanmaya geçit resmi yaptırmıştır. 

Şehir, bayram yapmaktadır. Kalaba
lık bir halk kütlesi hükümdarı hara -
retle alkışlamıştır. 

------
F ransada grev bitmedi 

Paris, 30 (A.A.) - Bütün Fransa
da grevcilerin miktarı dün 160.386 ki
şiye baliğ bulunuyordu. Bunun ô.995'i 
Paris de dahil olduğu halde Seine de -
partmanı dahilindedir. 

Bankacıların grevi 

Tulon, 30 (A.A. )- Banka müs -
tahdemleri, grev ilan ve bankaları iş
gal etmiştir. Bu hal, ay sonu vadeleri
nin hulülü gününe tesadüf ettiğinden 
bu gibi tediye işlerini bilhassa müte -
essir etmiştir. 

Belçika kabinesine itimat 

İngilizler bu meselenin, 
görüşülmesini şimdilik 

mevsimsiz buluyorlar 
Londra 30 (A.A.) - · Salahiyettar ln

giliz mahafili, M. Eden ile M. Blumun bir 
Akdeniz misakı akdi iç.in müzakerata giri· 
şilmesi lazungelmekte olduğu netices=ne 
vasıl olduklarına dair olan haberlere pek 
az kıymet vermektedir. Bu haberlerle bil· 
hassa kastedilen, Pertinax"ın bir makale· 

sidir. 
Bilakis öğrenildiğine göre bu meseleyi 

M. Eden ile yapmış olduğu görüşmelerde 
M. Blum kurcalamıı ise de M. Edenin bu 
baptaki tasavvur ve niyetleri hakkında sı:
kUt etmiı olduğu rivayet edilmektedir. 

Burada yürütülen mütaleaya göre Ak
denizin siyasi statüsü meselesinin müzake
resine gif'işilmeden evvel diğer bir takım 

mütekaddim meselelerin müzakere edil· 
mesi icap eder. Filvaki bir taraf tan Habe
şistan' ın statüsü meselesini diğer taraftan 
Boğazların statüsü meselesini halletmek ge. 
rektir .. 

Nihayet böyle bir misak akdi için yapı· 

lacak müzakerelere diplomatik temaslıda 
zemin hazırlanmadan ve :zecri tedbirlerin 
kaldırılması yüzünden Jngilterede hasıl ol· 
muş olan aksülamellerin had mahiyeti zail 
olmadan evvel başlamağa imkan yoktur. 

Boksör Şmelling 'in 
Evine yıldırım düştü 
Ev yandı 

Berlin, 30 (Hususi) - M~hur 
boksör Şmelling ile kansı eski 
sinema yıldızı Anna Ondra'nın 

oturdukları eve bugün bir yıldı· 
rıni isabet etmiş ve ev tutuştuk· 
tan başka, yangın etrafındaki 
köy evlerine de sirayet etmiştir. 

Boksör ile karısı kurtulmuşlar ve 
yangın söndürülmüştür. 

Milletler Cemiyeti hakkmda 
bir teklif 

Paris, 30 (A.A.) - Çekoslovakya -
nın Paris elçisi Osusky, Esprit İnter -
national mecmuasında Milletler Cemi
yetinin islahı meselesinden bahset -
mekte ve misakı tefsir etmek işinin 
beynelmilel daimi adalet divanına ha -
vale edilmesini teklif eylemektedir. 

İstanbul 30 (A.A.) - Türk dil 
kurumu genel sekreterliğinden: 

Üçüncü Türk dili kurultayı 24 
Ağustos 1!)36 pazartesi günü Dol
mabahçe sarayında açılacaktır. 

Kurultayda bulunmak isteyen
lerin 1 :> Temmuz l 9:iô akşamına 
kadar adlarını, işlerini ve adresleri
ni Dolmabahçe sarayında Türk dil 
kurumu genel sekreterliğine bildir
meleri lazımdır. Geçen kurultaylar
da ve kurumun çalışma kollarında 
bulunanlar da bu kurultayda bulun
mak istiyorlarsa bunu yeniden bil
dirmelidirler. 

Bunun için yazılacak kağıtta ku
rultayda üye olarak mı yoksa din
leyici olarak mı bulunmak istenildi
ği de yazılı olmalıdır. Soyadları ye
ni olduğundan bunların yanında 
özadların da gösterilmesi rica olu-
nur. 

Kurultayda bir tez vermek iste
yenlerin de 13 Temmuz 19:~6 ak
şamına kadar tezlerinin bir kopye
sini kurum genel sekreterliğine 
göndermeleri lazımdır. 

Kurultay ruznamesiyle tez mev
zuları 19 Mayıs 1936 da çıkan bil
dirikte yazılıdır. 

Alman üniversitesi 
İsmet İnönüne 
fahri doktorluk 

tevcih etti 
Berlin, BO {Hususi) - Hcideberg 

üniversitesi otuz bir üniversite tara -
fından gönderilen murahhasların işti -
rakiyle yüzüncü yıl dönümünü kutlu
lamağa başlamıştır.v Bu münasebetle 
bir çok güzide zatlara ilmi iinvanlar 
tevcih edilmiş bulunuyor. Türkiye baş
vekili İsmet İnönüne de fahri doktor -
luk tevcih edilmiştir. 

Sovy et - Japon 
Buhranı 

Paris, 30 {A.A.) - Havas ajansı

* Cnrba doğru ilerlemekte menf ant gör • 
miyen Alman>·a, evvelce bütün aleme kar
şı ilan ettiği üzere, Fransa ile, şimdilik. her 

1 
hangi bir toprak ihtilafında değildir. Bu
na mukabil, şarka doğru genfşlemek dai .. 
yesinden hiç te vaz geçeceğe benzemiyor. 
Alman diplomasisinin büyük bir hararetle 
girişmiş göründüğü faaliyet, bu iddianııa 

bir neticesidir. Bir taraftan Baltık deni~ 

etrafında halkalanan küçük devlelleri ken• 
di tesiri altına almıya çalışırken, öbür ta• 

raftan da Avuslurya, Macaristanı ve baza 
Balkan devletlerini Sovyet Rusyaya kar~ 
teşkil etmek istediği zincire, birer düğüm 
halinde ilave etmiye çalışıyor. Avusturya 
ile Macaristanın, berveçhipeşin, bu da ., 
vaya kazanılmış olduklnnnı iddia edenleı 
çoktur. Macaristan, esasen, evvelce Be ., 
lakün tarafından yapılmış bulunan komü ı 
nizm tecrübesinin aksi tesiri altında bulu· 
nuyor. Avusturyada ise, Dolfüs hükumeti 
zamanında Viyananın sosyalizm tecrübe· 
sine karşı yapılan tahripkar hareketten do
layı, Alman fikirlerine meyynldir. Fakat 
arada hasıl olan geçimsizlik etrafında, soa 
zamanda husule gelen bir nevi anlaşın~ 
§İmdilik, eski kavgaları unutturmuş gibidir. 
Geriye, henüz vaziyetleri taayyün etmiyeq 
bazı Balkan devletleri ve mesela Yugos .. 
lavya, Romanya, filan kalıyor. 

Almanyanın yılmnz bir mesai ile hu 
memleketlerde de nasıl çalıştığını göste ~ 

ren deliller çoktur. Almanyanın bu arada 
istisna ettiği bir memleket vardır ki o da 
Çekoslovakyadır. Alman)'a, bu memle • 
keti, Sovyet Rusyanın adeta, bir ileri mev· 
z:ii, eski hudutlarda mevcut olan Palanka
lar vaziyetinde telakki ediyor. Binaen'!. • 
leyh o • cihetten bir istif ad esi olamıyacağı 
için onu kale almıyor. 

Şu halde: Almanya, yeni bir siyasi faa· 
liyete girişmiştir. Bunun hedefi, Sovye' 
Rusya etrafında, bir nevi siynsi ve ikt1Badi 
bir zincir vücuda getirmektir. Milli sosya 
llst Almanya, bu işin ne derece müşkül ol, 
duğunu bilmiyor değildir. Fakat azmi oka~ 
dar kuvvetlidir ki bir nevi hayali muhal 
olduğunu bildiği halde, bu ula~ılmaz he • • 
defe doğru yürümekten fariğ olmuyor. 

Selim Ragıp 

' nın Tokyodan aldığı bir telgrafa göre, Kahve ithalatı 
-"rdurda plaj 

Burdur, 30 (A.A.) - Dahiliye Vekili 
0

ve C. H. P. Genel Sekreteri Şükrü Kaya· 
nın reisliğinde İzmirde yapılan Valiler top
lantısından dönen ilbay Savaşın ba~kanlı
ğından parti ilyönkurulu toplanarak parti· 
nin çalışma alanındaki faaliyeti üzerinde 
önemli kararlar almış ve halkevi çalışma· 
larına yeni bir hız verilmiştir. Banyoları 

çok sıhhi olan Burdur gölü kenarında mo· 
dern bir ıekilde güzel bir plaj ve gazino 
yapılması için faaliyete geçilmiştir. 

Brezilya kahvesi şirketinin mt~ka -
velesi 6 Mayısta hitam bulmuştur. 
Şirket yeniden altı ay müddetle eski 

- mukavelenin temdidi için hükumete 
miştir. müracaat etmiştir. Şirket bu müraca -

yakında Budapeştede açılacak olan 
parlamentolar konferansındaki Japon 
delegesi, Sovyet-Japon buhranının fev
kalade had bir şekil aldığını bildir 

Kayseride Ziraat Müdürlüğü atı kabul edildiğini söylenmektedir. 
Maamafih henüz şirkete cevap veril -

İzmir, :m {Hususi) - lzmir mın -
k . b .. d .... z ··h .. B al memiştir. 

ta ası ~ıra.at aş ~u .. u~~ .. ı.ı tu . ays Yeni kahve gelinciye kadar elde 
Kayserı zıraat mudurlugune tayın e - 21 j ton stok mal vardır. Bu mikta:r 
dilmiştir. İzmir ziraat müdürlüğü va - TÜrkiyenin üç aylık ihtiyacına kifayet 
zifesi ziraat müfettişi Nadir tarafından cd b"l kt" e ı ece ır. 

görülecektir_· Şirket kahve ithaline mukabil Bre-

Mogolistamn vaziyeti Almanyada yüksek askeri zilyaya en fazla maden kcjmürü ihraç 
Pekin, 30 (A.A.) - Prens Teh'in adalet divani etmektedir. Brezilya da Lizim mem -

salahiyettar bir adamı, müstakil bir leketimiz gibi zirai istihsalat yaptığl 
Mogolistan teşekkülü hakkındaki ha - Berlin, 30 (A.A.) - Hükumet, için maden kömüründeıı başka ancak 

rafından tertip edilmiş olan ilk nüma- Brüksel, :JO (A.A. ) - Meb'usan 
meclisi, Van Zeelandın hükumetin yişler bugün öğleden scınra yapılmış-
meclisle tamamiyle mutabık kalmak tır. Tamamiyle talebeden mürekkep 

berleri yalanlamış ve Mogolistanın Çi- yüksek askeri adalet divanı~ı ?'eniden 1 k~ru yem.iş ve zeytin yağı ihraç edile-T ~ağh kalmak istediğini bildirmiştir. i~; ed=~i~;; n;::·:~lar b•lmektedor. 

1 
olan ve dün Napolide karaya çıkmış suretiyle çalışacağını beyan eden nut

kunu dinledikten sonra 51 muhalif ve bulunan Milis taburu, İ9tasyondan Ve- . . 
d 'k k d b' 'd A !) müı;tenkıf reye karşı 11 f) rey ıle ka-ne ı sarayına a ar ır geçı resmı . . . . . 

t G .. Ah ·k· tarafınd bıneye ıtımat beyan etmıştır. 
yapmış ır. uzerga m ı ı a. -·------
askerler ve Roma faşistleri yer almış
lardır. 

ltalyanların tekzibi 

Pariste ali komiserlik 
Paris, 30 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafiJ, hükumetin Paris ınıntakasın-
Koma, :-m (A.A.) - Stefani ajonsı, da bir ali komiserlik ihdas etmek 

Cibuti demiryolu mıntakasında karga- tasavvurunda olduğunu, bu komiser -
ş:ılıklar çıkmış olduğu haberini tekzip }iğin sosyalistlerden ve ayan azasın -
etmektedir. Bu ajans, vaziyetin i:ıkin dan Morizete te\rdi olunacağını ve 
.. hu demirvolu miinakalutının pek zi- bu makamın salahiyetlerinin bilhassa 
,. e J b'k' 
yade faal olduğunu ilave eylemekte - büyük nafia jşleri programının tat ı ı 

d . olacağım tasrih etmektedirler. ll'I, 
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Üniversitede 

Ecnebi profesörlerin, do
çentlerin kifayetsizliğinden 
şikayet ettikleri doğru mu? 

Üniversitedeki ecnebi profesörlerin 
ikisinin Türk doçentlerinin kifayetsiz
liğinden bahsederek ecnebi doçentler 
getirtilmesi hak.kında teklifler yaptık
ları haberi teeyyüt etmemektedir. Bu 
haber şundan galettir: 

Üniversitede felsefe tarihi profesör
lüğü kürsüsünü profesör Hans Rei
henbach işgal etmektedir. Halbuki bu 
profesör kendi ekolünü yani Empiris
me Cogistique'i tedris etmektedir. Ve 
talebeler de muhakkak olarak bu hoca· 
nın tesiri altında kalmakta ve hiç bir 
talebe klasik felsefe öğrenememeltedir 

Halbuki felsefe tarihi gibi mühim 
bir kürsüyü işgal edecek bugün mem· 
leketimizde bir profesör yoktur. Ye -
tişmesi de bir çok yıllara mütevakkıf -
tır. 

J Beyoğlu 
Halkevinde 
Konser 

Corradina Mola 

-. 
'ION POSTA 

Temmuz l 

ı Suikast davası 

'

Temyiz m~hkemesi karan Ekmekler hala sepetler içinde satılıyor, 
bozdu, yem duruşma ayın O .. yuculanmadan A. l!tdoğan :r>•'Y•" kü her taraf• aç>kbr. Halk>m>z da bllml>ere• 

On altısında yapılacak - Sıhhatimlzle al1kadar olan istnnbul be- bu ekmekleri kemali dflyetıc yiyorlar. ı 
lediyesl (fırıncı.lan) sıkı bir kontrol altında Dün de gözümle şahit oldurn: Mahalleyf 

Suikast maznunları Urfa saylavı bulunmaktadır. Fakat bı.ız.ı yerlerde ekmek satmaya çıkım bir t.apJekfu- hayvnn1 .. 
Ali Saip ile arkadaşlanna ait karar kontrol pek gevşet oluyor. le OrhanJye yokuşunu çıkal'ken küfenin or. 
temyiz mahkemesince 13 noktadan Mesela bundan bir müddet evvel kanunun tasındakl ağaç kırıldı. Küfe de yere düştü vr 

k d'] · f menetmiş olduğu hayvan sırtında ve nrka. Ue bütün ekmekler tozun; toprnf;ın içine yu ı 
na ze ı m16

1

ş ır. 'd taşımın ekmek küfeler! ortadtırı kaldınlnuş- varlandı. Blttabll bu adam bu mJkroba bu " Ayın smda duruşmaya yenı en . 1 1 d 
1 

km ld i ·· -ı- .. · bir çok Y'"" tı. Buna rağmen Istanbulun bazı yer er n e anan c e er o gun go ur"u, ......,,. başlanacaktır. el'an bu küfeler kullanılmaktadır. Bunlar en lerc dağıttı. Zavallı halkımı:. bu ekmeklelt 
Müddeiumumilik alakadnrlara 15 - ziyade (Beşiktaş _ Ortaköy) ve clvanndadır. nasıl yiyecekler? 

zım gelen tebliğatı yapmıştır. Müddei- Bu küfelerle taşman ekmekler her za - Bu hususta niakadarların n:ızarı dfkıc~u;ıı. 
umumilik mahkemece nakza ittiba man Jçln toz ve toprağa maruı-durlar. Çün- celbederlm. 
kararı verdiği takdirde celsenin uza -
maması ve ayni günde mahkemenin 
bitirilmesi için dinlenmesi icap edecek 
kimselere o gün hazır bulunmalarını 
tebliğ etmiştir. 

................................... 
Doktorumuzun cevaplan lnhisarlardan çıkarılan mcmurlarin 

Nitde Ziraat Bantası'nda l\L Aral'e: 1 tazminatlari · 
- Hastalık, kansızlık neticeğ husule ce- Son günlerde İnhlsarlardan çıkarılan yaş~ 

len b.tr tansiyan dü.şütHiğü olduğunu izah e- memurlardan bir çoğundnn müteaddit §lkt(,. 
diyor. Knlbinizde uzvi bir hastalık olduğunu ı yet mektuplan almaktayız. Bu nrndn dün d( 
tnmamen tesbU buradan mü:nkün olamaz. altı imza ile gönderilen bir mektupta tcdlyeo 

Yen İ satın alınacak vapurlar Yaşınıza göre tansiyonu yükseltecek ve tabU s1 kararlaştırılan tazmJnatın bir türlu verile. 
D · lla · 1 tm 'd · ·1 A haddi olan 10 - 14 e kadar çıkarmak Uıı.un- m~lnl, bu yüzden memur nllelerinin pe ~ enızyo rı ış e e ı aresı ı e • 

ı__ la ~ . . dır. Kuzu eti plr3olası, bol şekerli yemekler, rtşan bir hale geldlklerinl yazıyorlar. ımyın ~~ın a cagı on .:apur. ıçın ya • meyvaJnr, sabahları kuvvetli trrc yağlı kah- İnhisarlar idaresinin ve diğer alakndnrıa, 
pı~a~ muzak~rcler hen~z ne~ıc~~~nhınke· valtılar ve gündüz uykularını ayrıca gece as- rın yeniden nazarı dikkatlerini celbetmck la 
mı§tır. Bu muzakerelerın kesıldıgı a - garj 9 saat uyku bu vaziyeti Jslfth ede?>lllr. teriz. 

Evvelki günkü toplantıda bu kürsü
ye klasik bir ordinaryüs profesör ge· 
tirtilmesi dütünü1mü~ ve karar veril • 
miıftir. 

Üniversitede tam 102 tane Türk 
Cloçenti vardır. Ve bu doçentlerden hiç 
birisi henüz hu kürsüyü I şgal edecek 
iktidarda değildirler. 

Üniversitenin 300.000 liraya yakın 
bir kıymette olan kitapbrımn lfü:nce 
olduğu ve bunlardan istifade edileme -
diki haberi de hakikate uygun değildir. 
Üniversite kütüphanesinde mevcut ki
taplar arasında Latince kitap adedi ~0-
yi geçmemektedir. 

Seyahat dolayısile tdırimizde bulunan 
ve Jtalya Ruvaya) akademisinden mükafat 
almış olan Klavsonist Gorradina Mola ta· 
rahndan dün ak~am Beyoğlu Halkevi ıa • 
)onunda bir konser verilmi~tir. Bu konsere 
konservatuvardan da ilci profesör İştirak 
etmi_şlerdir. Konser esnasında bizzat Mola 
için bestelenmi§ bir parça da çalınmı.stır. 

kındaki haberler doğru değildir. cochets Apocalcln lrradlce namındaki lliiç Bebek tramvaylari ve i9çiler 
Şehrimize gelip idare ile temas et • lardan yemeklerden evvel b~r tane günde Otuyucularmuıdan A. Erclofan yazıyor: 

miş olan mümessiller memleketlerine üç tane kullanınız. Gece buhmnlar ve fazla - Her sabah Bebek - Emlnönii tramvay~ 
dönmüşlerdir. Şimdi müzakereler mu- çarpıntıya mani olmak için her akşam ya- tarının lklncl mevki arabalarında yolcuıuıç 
habere suretile devam etmektedir. tarken ikJ tatlı taşığı Nevrop:ıtfn kullanma- her ylğitin karı değildir. 6.30 dan 8 e kada{ 

Bu muhaberelerin yakında müsbet nızı tavsiye ederim. Haftada iki gün de ev - lşleyen bu tramvaylara bir göz ntılncnk o .. 
bir netice vereceği ve devlet vapurcu· veı~ ifık sonralan aoğuk su dökünmeıerl yn- !ursa birinci mevki araba bomboştur. Faka' 
Juğunun kadrosunun çok yakında bu pınız. Fakat ba.şı.nıza bu sırar.a su dökmeyi- buna mukabil 2 inci mevki sıkışık, berbat b~ 
Yeni vapurlarla takviyesine imkan u- z. nu ayrı za ,, · 

Soyadı 
b n1 O bir manda ••ılcarsmız haldedir. Bütün işçiler, bilhassa Tüt.un İnhi~ 

lunacagw ı umulmaktadır. Tavsiye ettiğim blrincl çtan uç u u, -

Alma müddeti bu 
Akşam bitiyor 

u~ .. k t 1 sarı amelesi bu arabalardn sabahları blıi 
d- t t bir b k zar günlük iş görmüş kadar yorgun ve bitap b~ Devlet, Türk şilepçi1erinin elinde kinci şuruptan da or § şe uçu ay -

b 1 b' le d atın ala fındn kullanınız. Bu U§.çlar oradn mevcut hale gellyarlar. ' 
u unan ır aç vapuru a s • değilse, eczahaneler İstanbul depo1arıadan Tramvay şirketi bu saatlerde yalnız :ımec 

caktır. . .. sipariş edebilirler. Bilhassa bu hastnlık hak- le için sırf lklncl mevki tramvaylar Jşletc • 
Üniversiteliler Karadeniz vila- Türk şilepçileri ıle yapılan muzake· kında fnzla teJ.Aş göstermeyiniz. mez mi? 

reler de devam etmektedir. 
yetlerine çağrıldılar 

' Rize ve Çoruh valiliklerinden i!ni • 
versite talebelerine bu ~ehirlerde zirai, 
içtimai ve iktısadi tetkiklerde bulun
mak üzere davetiye gönderilmiştir. 

Keyfiyet alakadarlara tebliğ. edil -
mİftir. Mezkur valilikler buradan gi -
decek talebelere her türlü teshilat ve 
prdımda bulunacaklardır. 

Ekmek fiatı 
!atan bul Belediyesinden: 
1 /T emmuz/936 tarihinden itjha -

ren birinci nev'i ekmeğin on bir bu
çuk, ikipci nev'i ekmeğin on kuruş o
tuz para ve francela on altı kuruştur. 

Bir çarpma ve bir yaralanma 
Küçükpazarda Hacıkadrn cadde • 

ainde oturan 13 yaşında Müfitl~ ar
kadaşı RCf<lt bisikletle Floryaya gider· 
lerken yol üzerinde bir yük arabasına 
çarpmışlardır. 

Müfit bafmdan tehlike!: ıurctte YJI.: 
ralanmw, Gureba hastanesine kaldml
mıftır. 

Soyadı kanununun müddeti bu 
ak~am saat tam beş buçukta bitmiş o
lacak ve her vatanda~ bir soyadı almış 
bulunacaktır. 

Dün gene nüfus fubelerine müra -
caat edenlerin adedi pek fazlaydı . Yal
nız dün akşama kadar İstanbuldaki nü
fus dairelerinde 165 bin kişinin soya· 
dı tescil muamelesi yapılmı~tır. Bu 
gün sabahtan akşama kadar daha bu 
miktarda soyadı verileceği tahmin e
dilmektedir. Müddet hitam bulur bul
maz netice Dahiliye Vekaletine bildiri
lecektir. 

Yarından sonra nüfus daireleri soy
dı listesini tesbit ederek nüfus müdü
riyetine vereceklerdir. Bugün okşama 
kadar soyadı almayanlara valiler bir 
soyadı verecek ve bu gibilerden kanun
da yazılı cezalar alınacaktır. 

ilkokullar kampı bugün açıhyor 
ilkokullar talebe kampı dlı-ektörlütünrten: 

Kamp ı Temmuz936 çarşamba günü arılıı

caktır. ücreti vertlmek suret.ıyle yazdırılan 

çocukların ayni günde ötieden evvel eşya

larlyle birlikte kampa teslimi rica olunur. 

Bir hamal denk altında yaralandı 
Devlet Demiryolları id::ıresinde ça • 

lışan Hamal Hüseyin vagonlarda bulu
nan yük denklerini taşırken denkler
den biri birdenbire üzerine düşerek vü
cudun un muhtelif yerlerinden yarala -
mıştır. 

Hüseyin Haydarpaşa Nümune has
tanesine kaldırılmıştır • 

Prost gitti 
Şehircilik mütehassısı profe~ör 

Henri Prost ilk çalışmalarını bitirmiş 
ve dün akşamki ekspresle memleketi
ne hareket etmiştir. 

Bir kömür hırsızı tevkif edildi 
Şark şimendiferleri kömür deposun

dan kömür çalmaktan suçlu sabıkalılar
dan Hasan sulh ceza karari!c tevkif e
dilmiştir . 

~~~~~~~~ 

Memurlarm temmuz maaşları 

İç İşleri Bakanı şehrimizde 
Tem muz maaşı bugünden itibaren 

verilmeğe başlanmı~tır. 

Bir müddettenberi fzmırde parti iş
leriyle meşgul olan Dahiliye Vekili ve 

Cümhuriyet Halk Partisi genel sekre -

teri Şükrü Kaya dün İzmir vapuriyle 

fehrimize gelmiştir. 

Şükrü Kayayı vali, bc'ediye reis 

------

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi K28Delft ıunJardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Sarim). Alemdarda: (Eş
ref Neşet). Balmköyünde: (lstepan) . 

Beyazıtta: (Cemil). Eminönünde: 
(Bensason). Fenerde: (Vitali). Kara
gümrükte: (M. Fuat). Küçükpazarda: 

(Yorgi). Samatyada: (Erofilos). Şeh
remininde: (A. Hamdi). Şehzadeba · 
tında: (Asaf). 
Beyoğlu cihetindeJ.iJer: 

Galatada: (Karaköy). Hasköyde: 
(Halk). Kasımpaşada: (Merkez). Sa-

rıyerde: (Nuri). Şişlide: (NargiJeci · 
yan). Taksimde: (Delli Suda, Ertuğ-

d rul, S. Baronakyan). muavini ve daha bazı zevat rıhtım a 
A Üsküdar, Kadı.köy Ye Adalardakiler: karşılamışlardır. Şükrü Kaya tatür- Büyükadada: (Şina~i). Heybelide: 

ke tazimlerini arzetmek üzere rcfaka- k j k 
1 

dd 
(Tana~). Kadıköy es i s e c ca e • tinde Muhiddin Üstündağ olduğu hal-

de dogwruca Floryaya gitmis.tir. sinde: (Büyük). Kadıköy YeJdeğirme-

ninde:' (Üçler). Üsküdar Çar~ıboyunDahi)iye Vekili şehrimizc?en Trak -
da: (Ömer Kenan). yaya gidecektir. . tL..:::~~~;..;.;.;;_...;. ______ _ 

İtalya 
Reisi 

Ayan 
geldi 

Akayın yaz tarifesi 
1 

Resmini çıkartmadı, beya
natta da bulunmak 

istemiyor 
ltalya Ayan Meclisi Reisi 

M. Luizi F ederzoni dün akıam 
saat sekizde zevcesile birlikte 

Tenzilatlı gezinti postalan 
artbnldı 

Akay idaresi Adalar, Yalova ve A'~ 
nadolu yakası hatlarına mahsus olma~ 
üzere yeni yaz tarifesini tatbik mevki'! 
ine koymuştur. Bu yeni tarifenin baş; 
lıca hususiyeti gerek Köpr~den, ge 1 
rek Adalardan kalkacak oJan son ae 1 
ferlerin arttırılmış olmasıdır. 

şehrimize gelmiftir. 
Ayan Reisi. kendisini karşıla: 

yan bir muharririmize şu sözlerı 
söylemiştir: 

- Tamamile hususi mahiyette 
seyahat ediyorum. Siyasi bir te-
masta bulunacak değilim. 

Bu sırada muharririmiz İtal
yanın Montrö konferansına karşı 
takındığı vaziyete işaret etmek 
isteyerek: 

- Hava nasıl ? diye sormuş, 
Sinyor Luizi F ederzoni gülmüş 
ve şu cevabı vermiştir : 

- Gayet iyi hava ile ıeldik 
hiç sallanmadık 1 

Ayan Reisi 60 yaşlarında ka
dar vardır ye gayet zindedir. 
Vapurdan bütün yolcular çıkınca
ya kadar beklemiş ve en sonra 
çıkmıştır. 

Mubarririmiz başka bir diye
cegı olup olmadığını sorunca 
Ayan Reisi: 

- Hiçbir diyeceğim yok, de
miştir. Esasen ben kendim bile, 
Ayan Reisi Luizi F~erzoni'yi 
bilmiyorum, mütenekkıren seya-
hat ediyorum. Söyleyecek hiçbir 
sözüm yoktur! 

Bunun üzerine muharririmiz 
kendisine Ankaraya gidip gitmi
yeceğini sormuş, ayan reisi de 
bu suale: 

- İstanbulda bile ne kadar 
kalacağımı bilmiyorum, hiçbir 
programım yok, Ankaraya. ~a 
gitmiyeceğim cevabını vermıştir. 

Sinyör Luizi F ederzoni lstan
bulda kalacağı müddet zarfında 
sefaret konağında oturacaktır. 

Sinyör Luizi F ederzoni ga~e: 
telerin foto muhabirlerine resmım 
çıkartmak istememiştir. 

Köprüden Adalara son vapur aclJ 
günlerde saat' 21 de, pazar günler\ 
22,50 dedir. Bunun haricinde cumar1 
tesi ve pazar günleri için tenzilatlı ge "' 
zinti postaları yapılacaktır. Bu posta, 
]ar cumartesi günleri Köprüden Ada .. 
lar, Kartal ve Pendiğe 19,30 da, Ana'\ 
dolu yoluna 17 ,40 da, Hayda~paş~ .v~ 
Kadıköyüne 20,30 da pazar günlen ;se 
ayni istikametlere 7,30, 7,50 ve 9,t>~ 
de kalkacaktır. Bu postalarda yolcu ~ 
lardan bilet ücretleri yüzde elli noksau· 
elınacaktır. Bu biletlerin geliş parça~ 
ları pazartesi günü saat 12 ye kadıtf 
milteber olacak ve her vapurda istim~~ 

.. l . h. hır. edilebilecektir, pazar gun erı ıç 
1 

vapura yük alınmıyacaktır. ... 

Adalardan Köprüye son seferler adi, 
günlerde Büyükadadan l tl,20 de, !:ley• 
beliden 19,30 da, Burgazdan 1 !l,4a de, 
Kınalıdan saat 20 dedir. 

Pazar günleri ise ~i.iyiikadadan 
?t 15 de Heybeliden 21 •• m da, Bur ., 
;a~dan 2'0,.ıo da, Kınalıdan 20J)j de
dir. 

Bir esrar içirtme mahkOmiyeti 
T op1u bir halde esrar içti~i ve içirt~· 

tiwi için Balatta Loncada sakın Rama 
g ~ ı· ~ a ce • ;ııan 2 ay hapse ve n mı agır par 

zasına mahkum olmuştur. 

.. -···- .................... 
Taksim bahçesinde 

Halk c peretl 
Bu akşam 21 ,45 de 

H A L i M E 
Program her ııarta 

değişır 

Pek yakında 

Rahmat Et .. ndl 



1 Temmuz SON POSTA 

MEMLEKET HABERLER/ 
İzmitte bir adliye sarayı 1 68.~ liraya 

' Dort odalı 
bir hapisane yapılıyor Ktigir ev 

Ceyhan {Hususi) - Misis Adana, 
Kozan ve Ceyhanı birbirine bağlayan 
yol üzerinde kurulmuş gUzel bir na
hiye merkezidir. Misis iki kısma ay
rılır. Birinci kısım Ceyhnn nehrinin bo
yunca uunır ki Misisin en şerefli yeri 
burasıdır. Hükumet konağı, mektep 
binası, parklar; bahçeler hep burada 
yapılmıştır. Ceyhan üzerinde Romalı
lar tarafından yaptırılmı~ çok güzel bir 
köprü vardır. Bu köprü Ceyhanla A
danayı birbirine bağlar. 

lzmitte bir hukuk mahkemesi tesis edildi, Gebzeniıı 
adli teşkilab değiştiriliyor, Tavşancıl da 

nahiye merkezi oluyor 

lunitin güzel bir manzarası: Atatürk beyk eli önünde kurtuluı bayramı tezahüratı 

lzmit (Hususi) - Bir müddettenberi na devredileceği haber alınmıştır. 
Ankarada bulunan ağırccza reiai Nail Töre Göçmenlere ev yaptırılıyor: 
şehrimize dönmüştür. Kocaeli mıntakasına iskan edilmi, olan 

Nail Töre Adliye Vekaleti ile temas e· ııöçmenlere ev yaptırılacaktır. 
derek, lzmitte bir adliye sarayı He asri bir Evvela Derince, Tütün çiftliği, Aslan .. 
hapishane için vilayet ve belediyece mü· bey köylerinde in§aata ba§lanncak ve kışa 
nasip bir yer aranmuktadır. kadar bütün mıntakada iskan edilmemiş 

lzmitte yapılacak olan adliye sarayı ve cöçmcn kalmıyacnktır. 
hapishane için vilayet ve belediyece bir yer Tavşancd nahiye merkezi oluyor: 
aranmaktadır. Üzümleri Almnnyada bile büyük bir 

Yapılacak olan adliye sarayı ve hapis· §Öhrct kazanını§ olan Tav§ancıl köyünün 
hane, konforlü olacak ve bu kabil binalar- nahiye merkezi olması kararlaşlırılmışhr. 
da aranan bütün evsafı cami olacaktır. Bu haber. her gün biraz daha inki.§af e· 

Ağırceza reisliği, Vekaletten, kurula • 
cak binalar için model ve tipler istcmiıtir. 

Gelecek tip ve modellere göre, .İn§aatn 
ba§lanacaktır. 

İzmitte bir hukuk nıahkemesi teeı
sü' ediyor: 

!zmitte iktisadi hayatın sünden güne in
ki§af etmesi üzerine bir hukuk mahkemesi 
teessüs c:tmi§tir. 

G ebze kazasının, adliye bakımından 

mercü İstanbul a~ırcezası iken, adli mua .. 
• melitının bundan aonra Kocaeli nğırcezası-

İzmirde gayri 
mübadil emlaki 

Müterakim vergi borçlan 
emlak kıymetlerini 

çok geçiyor _....__ 

den Tavpncıllıları çok aevindirmiıtir. 

Kurtulut bayramı 
bitte kurtuluş bayramı pek büyük te

uhürata vesile olmu§, Atatürk heykeline 
muhtelif ~c ekküller t rafından çelenkler 
konulmuştur. 

Sahilde bulunan ~ocuk 
Zabıta deniz kenarında 4 günlük bir er· 

kek çocuk bulmu~ur. Çocuk belediyeye 
teslim edilmi§ ve belediye tarafından d bir 
sütnineye vcrilmi tir. Bu çocuğu sahile ki
min terkettiği araştırılmaktadır. 

Elmalıda imar 
faaliyeti 

Bayat nahiyesi dahilindeki 
15 köprü beton olarak 

yaphrıtacak 

fzmir, 30 {Hususi) - Gayri müba- Elmalı {Hususi) - Son günlerde 
dillere ait Yunanlı emlakinin satışı bir Elmalıda hummalı bir imar faaliyeti 
tevakkuf devresi geçirmektedir. Milli göze çarpmaktadır. Bayat nahiyesinde 
Emlak müdürlüğü tarafından satışa bir hamam inşa ettirilmektedir ve şeh
çıkarılan ve 300,000 lira değer konan re en yakın bir yerden su getirilmesi i
fabrika ve depo gibi emlake hemen hiç çin uğraşılmaktadır. Hükumet binıısı 
alıcı Çıkmamaktadır. yanında bulunan sahoda belediye bir 

. Bu~a sebep, .e:veic: I:ıymetleri tak- park yaptırmıştır. Bundan başka :rıahi
dır edılen ~~ gıbı cmlukın, aradan ge- ye dahilinde bulunan 15 köprünün de 
çen yıllar ~çı~_d: yl~~rap ol~~sıdır. Milli beton olarak tamirine başlanacaktır. 
Emlak miıdrulugu, bu gıbı mülklerin -· · -~·-·· - ·
bir listesini hazırlıyarak maliye vcka - dil mallarının satışlarında bazı zorluk -
letine göndermiştir. Bunların aatılması lar çıkmıştır. Satılan Yunanlı ~maJI rı
için yüzde elli tenzilata tnbi tutulınaaı nın, geçmiş yıllara nit mülerakım ver -
istenmektedir. gileri def'aten istenmektedir. Bu ver-

Bina vergisinin muhascbei hususi- gi, eşhas tarafından vaktinde verilme
yeye devri münasebetile, gaydi müba- diği için muhasebei hususiye müdiirlü-

Misis'de taş çoktur. Bunun için bu
rada 680 lira gibi az bir para ile dört 
odalı ve bir ailenin mükemmelen barı
nabileceği bir ev yaptırmak mümkün 
olmaktadır. 

Misis'de okumıyan hemen yok gi
bidir. 

lzmitte lik maç1arı 
İzmit (Hususi) - Hercke ile Göl

cük takımı arasında, mıntoka sahasın
da yapılan lik mnçında h""r iki takım 
O - O berabere kalmışlardır. 

Geçen hafta Gölcük takımına 2 - O 
mağlup olan İdman yurdu hükmen 
galip gelmiştir. 

Yarıda kalmış olan Hereke lzmit 
mnçı tekrarl nacaktır. 

Önümüzdeki hafta Jik maçlarının 
en heyecanlısı olan Ak-Yeşil, İdman 
maçı yapılacaktır. Bu mnç için hakem 
1 tanbuldan getirilecektir. 

Ak-Yeşil spordan Orhan ile Tahir 
Berlin olimpiyatlarına iştirak edecek· 
lerdir. Orhan Anka.raya kampa gön • 
derilrniştir. 

lzmirde ihracatm kontrolü 
lzmir,30 {Hususi) - İhracatın 

kontrolü vazifesi Türkofise bırakılmış 
ve bu hususta lktısat Vekaletinden vi
layete emir gelmiştir. 1hrar.at tüccar -
ları, ihracat yapabilmek için ruhsat ve
sikası almağa başlamışlardır. 

Gebzede bir kaçakçı öldürüldü 
Gebze {Hususi) Kaçak balık 

tutmak isteyen Hüsnü adında birisi 
gümrük muhafaza memurları tarafın
dan öldürülmüştür. 

H"dise şöyle olmuştur: 

Darıca açıklarında dinamitle balık 
tutmak isteyen Hüsnü, gümrük muha· 
faza memurları tarafındun görülmüş 
fakat kaçak balıkçı kendisini tutmak 
i teycn rnuh faza memurlarına at şle 
ve sW h istimnl etmek suretile mukn· 
bele etmiştir, bu vaziyet üzerine güm· 
rük memurları k ndi1erini müdafaaya 
lüzum görerek Hü nüye e.ynı ~ekilde 
atesle mukabele etmislerdir. Netic- de . . 
Hüsnü ölmüştür. 

Gebze müddeiumumisi işe el koy • 
muştur. 

ğü gayri mübadiller cemiyt:tinclen bun
ları tahsil cihetine gitmiştir. Bazı bi· 
naların müterakim vergileri, satış kıy
metler.inin fevkindedir. 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Klı 

- Şu cennet gibi man:ınrn· 
1• bak, Hasan Beyciğim!. 

. . . Şimdi bunun eüzelliği
ni arttrmak için.. 

. • . Kıyılarına kübik bina
lar yapacaklarmıt 1 

Hasan Bey - Bunun için 
kübik binaya hacet yok.. llı:ö

mür yıiuıJan kalkar kalkmaz 
Boğazıa edil güzelliii avdet 
ederi 
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Şirin yurdumuzun 
güzel manzaraları 

Odemifte Zaf• meydanı 

Bartm deresi 

Elazizde Gökük 

Armutlu kaplıcaları! 
Armutluya vapur uğrama
dığı ıçın vatandaşlar 

istifade edemiyorlar 

Armutlu (Hususi) - Armutlu şi· 
folı k plıcal ra ve güzel manzaralara 
malik. küçük bir ık.as hadır. 

lzmit bağlarında yağmurun 
zararları 

1zmit (Hususi) - Jzmit ve mülha
katina bu sene fasılasız surette yağ -
mur yağmaktadır. Bu yüzden bilhassa 
bağcı1ar zarar görmüşlerdir . 

Bununla beraber körfez kıyısında 
bulunan meyva ve üzüm bölgeleri, ge· 
lecck her hangi hir hastalığa ka~ı la
zım gelen tedbirleri almış bulunmok -
tadırlar. ' 

Armutlu kaplıcasının suyu + 68 
derecei hararette akar. Bir çok doktor- 1 

ların tavsiyeleri ile gelen hastalar bu fJp~miiiiiifiiEmiiı 
kaplıcalarda az bir zaman zarfında bü
tün dertlerf.nden kurtuluyorlar. Armut
lu kaplıca tnın 2 aod lı bir de güzel O• 

teli vardır . 

Armutlunun Marmaraya sahii bu • 
lunan iskelesine vapurlar yannşma -
maktadırlar. Bu yüzden pek şifah o • 
1 n, hele romatizına\ı!ara. birebir ge1en 
Armutlu kaplıcalarından vatanda lar 
istifade edememektedirler. Hiç olına~-

sa haft d iki defa Armt1t!uya vapur 
uğraması hem buranın inkişafına hiz-

met edecek, hem de, hasta vatandaş -
lar Armutlunun şifalı kaplıcalarından 

istifade imkanını bulacaklardır. 

Kaşta bulunan eski eserler 
Kaş {Hususi) - Kaş topraklarında ] 

yapılan tarihi araştırmalarda Lisya ve J 

Kasanto eserlerine tesadüf edilmiş -
tir. Bundan baş a ilk Ve orta devirlere 

ait bilgilerin tercüm m olan i ya~ı 
ve resimlCT de -elde edilmi,tir. Ka.zamı-i 
zın Kalkan nahiyesine bağlı Kmık kö-ı 
yünde Kasantos cumhuriyeti zamanın
d yapılmış olan ihtiş~m!ı saraylar ve 
kalelerin harabeleri vardır. . 

Plaj ınevsiminde 
Oeniz yunun para ile atıldığı yer· 

Jerc plaj derler. 

* Denizde boğulmt'.\'anlar ckaeriyctle 
plajda boğuntuya gelirler. 

* Plajda yenilen. ~ n her ıey aenizin 
yakınlığı aebcbile hu tudu olar. 

* - Komşu, oğluma görücü gidece • 
ğim .. 

- Km neTedc göreteb'in ıayol > 
- Nerede olacak plajda!.. 

* 
Mayolu kadına ıpla.jdan çok ıBeyoğ • 

hında rastladım. 

lnanınazsanı~ siz de gidin ve :ma • 
~az.a.tann caıncldlnl nn bakmJ 

* - Acınacak ndam kime derler} 
- Şehirde yanana .. 
- Ya gıpta e~ılccek adam kime der• 

ler> 
- Plaıda yananal 

tMSET 



6 Sayfa 

İki ayda 100,000 tavuk 
çalan hırsız çetesi 

Amerikanın Ohio şehri zabıtası 
yakalayamadı, nihayet bir kadının 

bir türlü hırsızları 
kurnazlığı 

çıkardı 

. 
ıp 

ucunu meydana 

mühim 
yekun tutmuktadu -

Bunlar son zaman

larda tavuk hırsız - • 
lan yüzünden mü - ~ 
himce zararlara uğ- ~ 

ramışlardır. 

Zabıta bu hırsız
hkların önünü almak için uğraştığı hal
de muvaffak olamamıştır. Bunun se
bebi, çalınan tavukları ve piliçleri di
ğerlerinden ayırt etmenin giiçlüğiidür. 
Hırsızlar çaldıkları tavukları ve piliç -
leri, kendilerine ait tavuk ve piliçlerle 
karıştırarak piyasaya çıkardıkları için, 
bunları takibe imkan bulunamamiıŞtır. 

Nihayet tavuk yetiştiriciler içinde 
iyi bir ev kadını olduktan b:tşka ze -
kasiyle de mümtaz bir sima olan Ma
dam Moçestney tavuk hırsızlarını ele 
geçirmek için bir çare bulmuştur. Ta
vuk hırsızlarının ergeç onun da kü -
meslerine baş vuracağını, onun da bes
lediği, yetiştirdiği tavukları çalacağını 
düşünen kadın evvelinden tedbir dü
şünmüştür. 

Madam Moçestneyin korktuğu ni
hayet başına gelmiş, bir gün kümesi
nin bomboş olduğunu görmü~tür. Ka
dıncağızın 200 tavuğu götürülmüş -
tür. 

Fakat o bu yüzden zerre kadar mü
teessir o1mamış, bilakis had;seyi pe -
ışinden düşünüp tedbir aldığı ıçın, 
100.000 tavuğu aşıran ve h~kı rahat
eız eden hırsızları ele geçirmenin sıra
ıı geldiğinden dolayı memnun olmuş
tur. 

Madam Moçestney zabıtava haber 
vermeden önce etrafı bir hayli arayıp 
taranmış ve ondan son;a en yakın 
merkeze giderek komisere hadiseyi bi]
dirdikten b~ka Jakson Walkcr adlı 
iki gencin karakola çağm1masını iste
miştir. 

Bu iki genç de, tavuk yeti~tiri<"iler -
dendirler. Fakat tavukları az olduğu 
halde kazanlaçrı yolundadır. 

Kadının bu yolda verdiği ifade ko
miseri ikna edememiş, bu gençle~ hak
kında takibat yapmak için delail lazıf'1 
olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine 
kadın: 

- Öyle ise, demiş, bu gençlerin e
vine gidelim 1 

Beraberce eve gitmişler, fakat ora
da bir hizmetçiden başka kimse bula
mamı.lardır. Hizmetçi efendilerinin 
çarşıya gittiklerini söylemiştir. 

Bunun üzerine kadın sormuştur: 
- Çar;tııya tavuk, piliç de götürdü

ler mi} 

- Evet. 
Komiser kadınla birlikte, gençlerin 

kümeslerini arastırmıs, fakat tavukları . ' 
bulamamıştır. Bunun üzerine iki gen-
ci yol üzerinde beklemek l.1zım gel -
miş ve beklemişler. 

Nihayet bunlar, meydana çıkmış -
lar, komiser, ikisini de karşısına alarak 
sormuştur: 

-Bugün çarşıya götürdüğünüz ta
vuklar kimindi} 

Jakson cevap vermiştir: 
- Bizimdir inanmıyorsanız çarşıya 

gidelim. Tavukları bizden alan zatı 
göstereyim. O zaman hakikati anlarsı
nız. 

Komiser verilen cevabı makul bul
muştur. Ertesi sabah hep birlikte ç~r
şıya gitmişler ve tavukları satın alan
taciri bularak tavukları görmek iste
miıŞlerdir. 

Tavuklar ve piliçler getirilince Ma
dam Moçestney bunun kendine ait ol
duğunu söylemiş. 

Gençler hemen bağırmışhrdır: 
- İsbat eti 
- İspat ederim, demiş, ve ilave et -

miştir: 

- Bu tavuğun kanadı altında kır -
mızı mürekkeple yapılmış b:r dövme 
vardır. 

Tavuğun kanadının altı muayt-ne e
dilmiş ve işaretler görülmüştür. Bunun 
üzerine tavuk hırsızları yakalanmışlar
dır. 

Kadına bu marifeti nereden öğrendi
ği sorulunca bir kelime ile cevap ver -
miştir: 

- Sinemadan .. 
Ve sonra şunlari anlatmışt!r: 
- Sinemada bir gün ineklerin ça -

lınmamaları için işaretler konduğunu 
görmÜl,>tÜm. Bundan istifade ettim ve 
eliime bir iğne alarak tavukların ka
nadı altına kırmızı noktalarla birer 
dövme yaptım. Bu İ§aretlerin zail ol -
masına imkan yoktur. 

6 çift çorabın cezası 
Altı çift çorap çalmaktan suçlu Ali 

oğlu Hüseyin Sultanahmet birinci sulh 
cezada 3 ay 15 gÜn hapse mahkum 
edilmiştir. 

CÖNÜL İSLE·Ri 
Kızlara 
Güvenmediği 

İçin evlenemiyor 
ııAskerliğimi bitirdim. Bir ıirkette 

ıeyyar memurum. En büyük emelim 
mes"ut bir yuva kurmaktır. Fakat bu • 
güne kadar hayat arkadaşı olabile-::ek 
bir kızla tanışmadım. Evlenen arkadaş~ 
lanmın bedbaht olduğunu görerek ye~eı 
düşüyorum. Bugünkü kızlar yuvalarına 

kuvvetlt bağlanmıyorlar. Gözleri ve ha
yalleri hep dışarıda, sokakta, sinema • 
da, lüks hayatta. Halbuki ben yuvasına 
aadık temiz bir kız arıyorum. Bunu hu· 

lamıyacağımı sandığım için evlenmeğe 

de cesaret edemiyorum.» 

Afyonkarahisar: A. Yurdakul 

Müşahedeniz sakat. Bütün kızlarımı• 
zı sinema, lüks hayat ve sokak düşkü • 
nü görmek doğru değildir. Dün de gözii 
sokakta olan kız ve kadın vardı, bugün 
de vardır. İnsan evlenirken bir ev ka • 
dmı bulursa, bu müşkülün içinden mu
vaffakiyetle çıkmış olur. Aksi takdirde 
bedbaht olabilir. Siz şimdiye kadar ken
dinize hayat arkada§I aramamışsınız. 

Hele bir aramağa teşebbüs ediniz. O 
vakit i9lediğinizden iyi bir kız bulacak

sınız. Lüzumsuz bir hodgambkla ken • 1 
dinizi evlenmekten mahrum etmeyiniz. 

TEYZE 

Ayasofyanın tamiri 

A yasofya yapılalı 1 399 yıl oluyor. 

Miladın 532 yılmda temelleri atıl· 
mıştı. İnşaat beş sene sürmüş, mabedin res· 
mi küşadı 5 3 7 de olmuştu. İmparator J us· 
tinyenin bu meşhur mabeclinin bu yıl ta

mir edileceğini öğreniyoruz: 

«Müzelerde yapılması takarrür eden ta
mirat için lazım gelen proje, keıifname ve 
planlar müzeler mimarlığınca ikmal edil • 

miştir. • • 
Tamiratın fenni bir tarzda yapalması ıçın 

önümüzdeki pazartesi günü (29 haziran) 
müzeler umum müdürü Azizin riyase:inde 

bir heyet toplanacaktır. 
Müzeler mimarı, nafia mimarı, evkaf 

başmiınarı ve eski eserleri koruma encü
meni azalarından mürekkep olan bu heye• 
te şehircilik mütehassısı M. Prost da İş
tirak edecektir. 

Ayasofyanın tamire muhtaç olan dıı sı
vaları, uçan minare külahları ve kubbe 
kurıunları için 15,000 lira sarfedilecek ve 
tamirat usta ve ehli olan sanatkarlara yap· 
hrılacaktır.» (Son Posta) 

Bugün burada, romanlara mevzu olan 
Justinyenden ve devrinden; ve Ayasofya
nın cihanı hayran eden sanat kıymetinden 
bahsedecek değilim. Yalnız Ayasofyamn 
tamiri mevzuubahs olurken, karilere bazı 
ufak notlar hatırlatacağım: Eski Ayasof • 
ya Justinyen ile zevcesi T eodoranın aley • 
hine çıkan 532 deki büyük Nika ihtilalin
<le yanmıştı. imparator isyanı bastırdık • 
tan sonra bugünkü Ayasofyayı yaptırttı. 

Binanın mimarları Trallı Antemiyus ile Mi
let'li İzidordur. Antemiyus inşaata başlan· 
dıktan iki yıl sonra, 5 34 de; lzidor da 5 3 7 
den evvel, yani inşaat henüz bitmeden öl
müşlerdi. Mabet, bugün meydana çıkarı

lan gayet zarif, olgun bir sanat eseri mo
zayıklar, mermerler; altın ve gümüş lev· 
balar ve kıymetli taşlarla süslenmişti. 26 
kanunu evvel 5 3 7 de resmi küşadı yapıl • 
dıiı zaman, Justinyen ellerini göğe kaldıra· 
rak: «Beni böyle bir işe muvaffak buyur -
duğu için Cenabı Hakka bin şükür! Ey Sü
leyman, seni de gölgede bıraktım 1 » diye 

bağırmıştı. 
Mabedin kubbesi 552 yılında çökmüş, 

Milet'li İzidorun yeğeni mimar ikinci İzi -
dor tarafından yeniden yapılmıştı. Dör • 
düncü haçlı 11eferinde İstanbula gelen ve 
ıehri zaptederek yeni bir imparatorluk ku
ran Latinler, bütün şehir ile beraber Aya
sofyayı da tepeden tırnağına kadu soy • 
muşlardı. Ayasofya ta Mimar Sinan dev .. 
rine kadar 1000 yıl esaslı bir tamir gör • 
medi. İkinci Selimin zamanında idi, Mimar 
Sinan Edirnedeki Sultan Selimi yapmakla 
meşguldü. Bir aralık İstanbula geldi, ve 
Ayaaofyanın tamirine memur edildi: Aya
sofyanın etrafı halkın yaptırdığı evlerle 

pek ziyade daralmıştı. Mabet ise bir ya· 
nma bir buçuk zira' meyletmişti. Sinana bi
nanın sür· atle tamirini emreden Sarı Selim: 
<ı- iktiza eden yerlerine muhkem pa • 
yendeler yapıp istihkam üzere etrafım lev· 
si eyle ki muradım camii şerifi ihya edip 
eseri has edinmektirl>ı dedi. 

Sinan hemen o gün işe başladı. Ca • 
miin hududu içinde, payeleri arasında üst
üste evler yapılmıştı. Koyu bir taassup 
içinde yüzen bazı insanlar «kafir binası • 
dır, yıkılırsa yıkılsın!» diyerek payelerin 
temellerini oymak suretile evlerine ocak, 
pencere, dolap ve hatta helalar yaptırmış
lardı. Şeyhülislam «Ayasofya kafir binası
dır, yıkılırsa ne olum diyenlerin katline fet
va verdi. Bu fetvayı koynuna sokan Sinan 
evleri yıktırmağa başladı. Bu köhne evlerde 
yuva yapmış yüz binlerce fare, gelincik ve 
sansar civar mahallelere dağıldı, bir çok 
zaman o semt halkı bunların gürültüsün
den uyku uyuyamadılar. (Selanikli tarihi, 
cilt 1, 1 2 0-121 ) . Sinan mabedin etrafını 

temizledikten sonra yarım kubbenin üze· 
rindeki minareyi kaldırdı. Öndeki pa -

yelerin üzerine iki zarif minare ile mabe -
din civarına iki medrese yaptırdı. Sarı Se
lim için de bir türbe yaptı. 

Ayasofya, on altıncı asırdanberi olan 
ömrünü Sinanın dehasına borçludur. 

Reşad Ekrem Koçu 

·····················································-······· 
Müsabakamız 

Güze] tablo müsabakalarımızın 
yazılarına yarın devam 

edeceğiz 

Temmuz 1 

Filistinde Araplarla 
Yahudiler aylardanberi 

boğazlaşıyorlar? • 
nıçın 

• 

Arap ve Yahudi Liderleri kendi görüşleriyle mücadele
lerin sebeplerini anlatıyor, dav~larını müdafaa ediyorlar 

1 

Kudüste bir Yahudi mahallesi ateş içinde 
Arapl~rl~ Y ~hudile~, _ilci ayda~beri Fi-ı ~uh~açtır. 1 ~-2~. een~si.~e kadar her A~~p 

listinde bırbırlerıyle dıdışmektedırler. A· aılesme 60 donum duşuyordu.. Bu da gun-
r~plar, Yahudi mühaceretinin Araplar içjn den güne azalmaktadır. 
ikbeadi bir ölüm olduğunu söylüyorlar. Yahudi Şerlok·un buna karşı mütale· 

Londra gazetelerinden birinin muhabiri ası ıu merkezdedir: 
Yahudi mümessillerinden, Yahudi acente• -·- Araplar bütün topraklarını eatmıyq~ 
liği siyasi kısım müdürü Mister Şerlok A· lar. Bunun bir kısmını pek yüksek fiyatlar• 
rap ali meclisi Genel Sekreteri Bay la verdikten sonra aldıktan parayı da İ§"' 
Abdülhadi ile görüşmüş, bugünkü mücade· letiyor, kuyu açıyor, makine alıyorlar. Ya.• 
lenin içyüzünü anlamağa çalışmıştır. budiler, şimdiye kadar ekilmeyen arazıyı 

Mister Şer lok diyor ki: «Arap kıyamı- fenni surette işletmekte ve istismar etmek
mn hedefi İngiltereyi mandanın esasların- tedirler. Arapların ekmeyi düşünmedikleri 
dan zorla vazgeçirmek» tir. çöller ve dağ tepeleri bunlar arasındadır, 

Bay Abdülh.adi buna karşı: «Hayır, Yahudiler buralarını zengin tarlalara çe
cevabını veriyor. Maksadımız adalettir. virdiler. 
Yahudilerin Filistine karşı akını bugünkü Arap lideri buna karşı diyor ki: 
ıerait içinde kaç sene daha devam ederse - Yahudiler arazi sahibi fellaha gelerek 
Yahudiler ekseriyet ve Araplar akalliy~t 200 sterlin varidat getiren toprak Pa~Çfl• 

teşkil edecekler. Onun için muhacereti sına 2000 sterlin v&iyor ve bu parayı hü• 
durdurmak istiyoruz. Bugünkü hadiseler, yük bir servet sanan fellah toprağını satı .. 
halkın tahammülünü suiistimal etmenin yor. Fakat parayı da işletemediği için hem 
verdiği neticelerdir. Bunu durdurmak kim- parayı, hem toprağı kaybediyor ve bu 
aenin elinde değildir. yüzden felakete uğruyor. 

Buna mukabil Yahudi Mister Şerlok Yahudi lideri buna mukabil: 
diyor ki: -Yahudilerin tesis ettikleri şehirlerle• 

«Yahudiler Filistine 100 milyon ster- Arapların çıkardıkları zirai mahsülleri is• 
lin döktükleri için Arapların iktisadi vazi- tihlak eden piyasalar açmışlardır. Memle• 
yeti düzeldi. Bu bakımdan Filistin Arap- kette, bu yüzden başlayan refah hükume• 
ları, Mısır ve Suriyedeki Araplardan daha tin umuma yarayacak umumi tesisat vücu• 
ileri bir vaziyettedirler. Bu yüzden Arap da getirmesine yardım etmiş, ve bu tesisat 
nüfusu büyük harpten beri yüzde 60 nia- Arapların iş bulmalarına hizmet etmiştir •. 
betinde arttı. Çünkü civardaki Araplat da diyor. 
Filistin de yaşamak üzere Filistine giriyor- Arap liderinin cevabı şu: 
lar. - İngiltere tarafından gönderilen bü~ 

Abdülhadi Bey buna karşı şu cevabJ tün hey' etler Arapları haklı ve Arapların 

veriyor: şikayetlerini yerinde görmüşlerdi. Demek: 
- Filistindeki Yahudiler, yalnız kendi ki vaziyet Mister Şerlok tarafından anla~ 

nefisleri için çalışmaktadırlar. Yahudi, tıldığı gibi değildir. 
memleketi kendi nefsi için bir cennet ha- Sonra İngiltere hükumeti gönderdiği 

line getirmek mukabilinde Arap için bir komisyonların verdikleri raporlar dairesin• 
cehennem yapıyor. Çünkü Yahudi elinde- de hareket etmemiştir. Sebep ne~ · 

ki para ve siyasi nüfuz ile bütün memleke- Yahudi lideri bu suale cevap vermiye• 
ti istilaya çabalıyor. rek Arapların bir sürü memleketleri bu-

Filistin Arabı, ziraatçidir, toprak, onun lunduğu halde Yahudilerin ancak Filistine 
hayatı ve servetidir. Yahudi, bu toprağı yerleşebileceklerini söylüyor. 
onun elinden alarak esaretten farksız renç· Arap lideri ise asıl suale cevap vererek 
berliğe mahkum etmektedir. FiUstinde Yahudilerin İngiltere hükumeti üzerindo 
6,450,000 dönüm ekilecek arazı vardır. tesir yaptıklarını, bu yüzden tahkik heyet• 
Yahudiler, bunun 1,600,000 dönümünü lerinin raporlarına ehemmiyet verilmedi· 
satın almış bulunuyorlar. ğini anlatmış ve Arapların muahaza ed;le· 

Mütehassıslara göre her Arap kendini miyecek vaziyette olduklarını ilave et
ve ailesini geçindirmek için 120 dönüme miştir. 

Kaliforniya plajlarında neş'eli bir sahne 

Amerika kadınları arasmda bu seneki mayo modası bundan evvelki • 
lere pek de benzememekt~dir. Resmimiz yeni mayolardan giymiş altı genç 
kızı Kaliforniya plajlarında göstermektedir. 
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T AŞDELEN MEMBAINDA NELER GÖRDÜM? Montrö'd~n Mektuplar: 

İngiltere, Mısır ve Hindistana İngiliz heyeti talimat aldı. 
fıçı fıçı Taşdelen gönderiliyor? .~~~kat __ almamış 

gorunmege mecbur! * * * Biz şehirde Taşdelen niyetine terkos içerken M~ksat içinde bulunduğumuz beş altı günü geçirmek, 
Cenevrede vaziyetin tavazzuhunu beklemek ... Faaliyet 

ondan sonra gene hararetlenecektir 

1 

membada ayaklar Taşdelenle yıkanıyor, otomobil 
radyatörlerine 1 aşdelen dolduruluyor, merdi-

Y azan : Ekre n Utakhgll 
venler Taşdelenle temizleniyor Montrö 26 (Sureti mahsusada giden ar· 

kadaşımızdan) - Montrö şehrinin içiı•de 
50, bütün çevresinde de ayrıca 300 otel 
vardır, ve hepsi de hemen hemen tamamen 
boştur. 

Montrönün otelleri arasında müşteri ba
kımından şikayete hakkı olmryan yalnız 

Montrö Palaslı. Konferans burada toplan• 
dığı için bütün daireleri, bütün odaları dip· 
lomatlarla, sonra da yabancı gazetecilerle 
tıklım tıklım doluydu, fakat dün ak~am • 
dan itibaren o da bizim Türk gazetecileri· 
nin oturmakta oldukları Suisse oteline ben• 

Eğer size dün, «tabiatın §ampanya!lrn r 
sayılan « T atdelemı suyundan tam yirmi 
bardak içtiğimi söylersem, beni üç bakım• 
dan yalancılıkla itham edersiniz, ve: 

- Evvela dersiniz, ıehirde, ufak §;şc· 

lerle cı T aşdelen» diye aahlan bütün sular 
halis T erkostur. 

Sonra suyun atet pahasına satıldığı bu 
zamanda, insanın yirmi bardak cıTaşdc

len» içebilmesi için dağ delebilecek kadar 
servet sahibi olması Jizıın. 

Ve nihayet yirmi bardak Taşdelen su

yu içmeğe insanın keseııi dayansa bile mi· 
desi tahammül etmez. 

Fakat benim Taşdden ıuyunu §ehirde 
değil, membaında içtiiimi öğrenince, ılı· 

razlarınızda yanıldıiınızı kabulde tered· 
düt etmezsiniz aanırım. 

Yazan: 8ellm Tevfik 

Bi.r haftadan beri oturduğum otelin 2 30 
odasından kaç tanesinin meşgul olduğunu 
tahmin edemezsiniz, ben söyliyeyim: 

içinde müşteri yatanların sayısı topu to· 
pu 15 ten ibarettir. Bu on beşin sekizini biz 
Türk gazetecileri teşkil ediyoruz. Geride 
kalan yedi kişinin dördü İngiliz, biri A -
merikalı, ikisi de Almandır. 

Otel müdürü ellerini uğuşturarak: 
- Bu havalinin 350 otelinden hiç de • 

ğilse 300 tanesi tamamen lüzumsuzdur, di

yordu. 
Bu lüzumsuzlu~n sebebini de yarım 

saat uğraştıktan sonra bana hiç bir şey 

satamıyacağını anhyan fotoğraf levazımı 

mağazasının sahibi anlattı: 

zem iye ba~ladı: 

Taıdelen membaına cicliP gelmek. mü• 
nasip bir ıoy adı bulmak kadar güç değil, 
üstelik de audan ucuz: 

Kadıköy iakcleeindca her sabah saat 
Gaz..etccilcr Taıdclen hazneleri önünde 

- Paramızın kıymeti fazla, artık sey • 
yah gelmez, gelenler de bir şey almaz ol
du, diyordu. 

Nasıl gelsinler, nasıl alsınlar. İşte bir fo. 
toğrafçı mağazası ki, gazeteye yetiştirmek 
üzere çekip develope için kendisine bırak· 
tığım bir filmin yalnız developesi için ben· 
den 66 kuruş istiyor, halbuki ben bunun 
için lstanbulda ancak 1 O kuruş verirdim. 
Gene İşte bir fotoğrafçı ki benden bir 

film için 190, bir tek ağrandisman için 50 
lrnruş istemektedir, halbuki ben İstanbul • 
da filme 60, ağrandismana da 1 O kuruş 
verirdim. Bizim Foto Süreyyayi, yahut 
sporu, hele bizim foto muhabirlerinin mÜş· 
tereken te~is etmiş oldukları basın fotoyu 

Boğazlar konferansının umumi celse • 
leri, İngiliz heyetinin talimat almnsına in • 
tizaren tdlik edilmişti. Başmurahhaslar bir 
kısım arkadaşlarını komisyonlnrda çalış • 
maya bırakarak derhal Montröden ayrıldı· 
]ar, Uluslar Kurumunun konsey toplantı -
tıında bulunmak üzere Cenevrenin yolunu 
tuttular. Onları takiben ecnebi ajansı ve 
gazetelerin muhabirleri de ayrıldılar. ) ·el 
birdenbire tenhalaşıverdi. Bereket ver~n 
Tevfik Rüştü Aras müstesna, bizim heyet 
ile ecnebilerin komisyonda çalı an delegele

ri elan oteldedirler. Onlar da gidince, bi -
zim 230 odalı Suisse otelini gölgede hıra• 

kan bu muhteıem ve muazzam müessese• 
nin hali ne olacak) 

yedi buçukta kalkan pml pırıl otobüsler, çıncıya dilini değdirir değdirmez 
mış: 

jnsanı kırk dakika içitıde Alem dağına u-
- İ§te T aşdelen suyu 1 laıtırıyorlar. 

Fakat bu kna seyahate çıkarken, canı
nızı aıkabilecek olan yegine mahzuru da 
bertaraf etmek isterseniz. gözlerinize birer 
tayyareci ııözlüjü, burunlannıza bir gaz 
maskesi, ve aırtlannıza da birer haki esvap 
uydurun. 

Çünkü bunları unuttuğunuz takdirde 
bulanacağınız tozu yedi derya ve yetmiş 

fırça temizlemez. 

Bunun haricinde hiç bir ihtimal mevzu
ubahs değildir: 

Alem dağı yolu, ne Mudanya Bursa yo
lunun bir kısmı gibi insanın barsaklarını al· 
tüet eder; ne de Maelak yolu gibi kaza 
k.orkusile yürek çarpınbeına uğratır. 

Şoförler: 

- Bu yolda, diyorlar, beyni patlayan 
değil, burnu kanayan bile görülmemiştir. 

Hatta, müballgaya aapbğımızı sanacağı
nızdan korkmasak, diyebilfriz ki, Alem 
dağı yolunda bugüne kadar in1an kafası 

değil, otomobil lastiği bile patlamamıştır. 
Alem dağına gidip gelme ücreti de yal

nız bir liradır: İstanbulun en güzel yerin
de, dünyanın en nefis ıuyunu içmek için 
verilen hu para çok dejildlı sanırım. 

Dün tesadüfen bizim otobüste bulunan 
J3tanbul ııhhiye müfettifi lsmail Hakkı an· 
lattı: 

Vaktiyle, Şamda, izzet paşa adında bir 
vali varmıı. Valinin çok sevdiği vilayet 
mektupçusu, HU delisi• diye meşhurmuş. 

Çünkü adamcağızdaki «iyi su» mera
kı, tıpkı sigara, afyon, içki tiryakiliği hali
ni almışmıı: iyi ıu bulmak. iyi ıu içmek uğ
runda, vahye boyun eğip izin istemekten 
kaçınmaz, avuç dolusu para harcamaktan 
çek:inmez, ve Şamdan kalkıp ta Hindistl\na, 
Çine kadar yollanmaya bile üıenmezmiş. 

Vali bir gün, bu uu delisi» mektupçu
yu yanına çağırtmı§, ve: 

- Ben, demi§, senin bu su merakından 
bir şey anlamıyorum. 

Suyun da iyiııi kötüsü olur mu~ Ben id
dia ederim ki senin, ta lstanbuldan getirtip 
~~tiğin §U «Tatdelemı suyu ile, benim içti
gım su arasında, lezzet bakımından hiç bir 
fark Yoktur. 

Mektupçu: 

- Efendim, demiş, aher suyun lezzeti 
birdir 1 » diyenler, ağızlarının tadını bilme
yenlerdir. Ve eğer emir buyurursanız, ben· 
deniz bu hakikatı huzuru devletinizde is· 
pat ederim. 

Sureti nazikancde ağzının tadını bilme· 
nıekle itham olunan vali derhal cevap ver
miş: 

- Şimdi buraya kırk membaın suyu:ı· 
dan birer bardak getirteceğim. Bakalım 
ıen, onlardan hangisinin «Taşdelem> suyu 

olduğunu anlayabilecek misin~ 

Ve belki ıaşacaksınız amma, bu konu~
madan yirmi dört saat sonra, müteaddit 
~ahitlerin hazır bulunduğu bir mecliste, su 
delis.i mektupçu, 40 bardaktan bilmem ka· 

Valiye de, şahitlere de pes dedirten bu 
garip imtihan hikayesini pek sudan bul
mayın: Bugün, ağızlarının tadını, bu mek
tupçu kadar bilen su delileri az değildir. 

Meseli, bugünkü fngi]fa: Kralı sabık 
Prens Dogal, bugünkü Mısır Kralı Faruk, 
Ta~delen suyu içiyor. Hatta Taşdelen do

lu damacanalar, buradan ta Londradaki 

Bukingham sarayının kavına, ve Kahirede
ki 11Abidin» kasrının kilerine değil, kaina· 
tın her bucağına gidiyor. 

Fakat gelin gorun ki, Amerikalı 

milyarder, Kaliforniyadaki ~atosunda İs· 
tanbuldan giden Taşdelen suyunun halisi
ni içebiliyor da, Taşdelen membaına bir 
eaat mesafede oturan biçare İstanbullular, 
Taşdelen niyetine ııTerkos» yuvarlıyorlar. 

Çünkü Taşdelen membaından damacana
sını bir defa dolduran sucu, o suyu kapalı 
küçük şişelere boşaltırken kontrol edile
mediği İçin o bir tek mühürlü damacana
dan ( 1000) şişe su çıkarmanın yolunu bu-
luyorl 

Alem dağındaki Defne suyunu bir do
muz bulmuş. Ta Romalılar zamanından 
beri bilinen Taşdelen membaının, evvela 
kimin tarafından meydana çıkarıldığı ma

lum değil. 
Bu mübarek memba, bundan bir kaç 

yıl önceye kadar, bundan bin sene evvelki 
halini aynen muhafaza ediyordu. 

Fakat Evkafın himmetiyle bugün, ta
mamen asri bir memba haline sokulnıuş-

tur. 
Yapılan tesisat sayesinde bugün mcm. 

badan 24 saatte ( 70) ton su alınabilmek
tedir. Yani bu hesapça, bütün İstanbullu
lar, hergün Taşdelen suyu ile şakır §akır 
Yıkanabilirler bile. 

Fakat gelin görün ki, membada 100 
paraya doldurulan galon, §ehirde 50 ku
ruşa satılıyor. 

Fakat :ıimdiye kadar bütün gayretı nı, 
bu membaı sıhhi bir hale sokmaya har· 
cayan, ve bu uğurda 80 bin lira sarfeden 
Evkaf idaresi, bundan sonra, bu suyu şe· 
hirde ucuz satmanın çarelerini de düşüne· 
cektir. 

Ve yakında, mu~telif Yerlerde açılacak 
dükkanlarda, bardaı;ı ( 10) paradan Taş 
delen suyu satılabilecektir. 

Bu sevinilecek haberin endi§e edilebi· 
lecek bir tarafı da vardır: 

İnsan, Taşdelen suyuna on, on beş bar
dak İçmeden kanamıyor. Her oün 

0 "' n , on 
beş bardak su parası vermeğe kaılanılabi-
leceğini farzediyorum. 

Fakat bu on beş bardak suyun §ahlan

dıraca~ı iştahaları yatıştırma~ için en azın. 
dan hır mihrace bütçesine ihtiyaç hası) 0 • 

lacaktır. 

Ta~dele I 1 . n rnembaında ça ışan ar: . 
- Bız, d " ı w d 1Yor ar, aldıgımız maaşı sa e 

boğazımıza yetiıtiremiyoruz. İçimizde gün
de dört okka elemek yemeden doyan yok 
gibi. 

Sonra bu suyun, Voronof a~ısını göl&e· 
de bırakan bir hassası daha var. Suda bu 

hassanın bulunduğu etrafa yayılalıdanbe
ri, membaın başı Darülaczeye döndü: Bel
leri bükülmüf ihtiyarlar, bardakları öyle 
durup dinlenmeden yuvarlıyorlar ki, meın· 
baı kurutmalarından korkuyoruz. 

Maamafih, gençlik ümidi besleyen ih· 

tiyarlar içinde, hayırlı netice aldıktan son· 

* Az evvel konferansta umumi içtimala• 
rın İngiliz heyetine talimat gelmediği için 
talik edildiğini söylemiştim ya, bu yanlı~· 
tır. Hakikatte lngiliz heyeti istediği tali • 
matı almıştır, fakat almamış görünecektir. 

ra, gelip membaın taşını toprağını öpenler nasıl aramazsın~ 

Maksat Uluslar Kurumunda evvela kon· 
sey, sonra da asample toplantılarmı bek • 
lemek, umumi vaziyetin ne olacağını öğ • 
renmek için vakit kazanmaktır. Bugün Av
rupa diplomatlarının sırtlarında zecri ted
birler denilen öyle bir yük vardır ki taşıya· 
na günden güne daha ağır gelmektedir. Bir 
defa bu yük kalksın, İtalyanın konferansa 
iştiraki mümkün olsun, o vakit daha geniş, 
daha rahat konuşulur. Demek oluyor ki 
bütün mesele önümüzdeki §U beş altı günü 
geçirmektedir. Ya o vakte kadar) 

de var! Bugün İsviçreli tesirini günden güne 
arttıran buhrana karşı koyabilmek için ça
re aramaktadır. Bu çare ne olacak, henüz 
belli değil. 

Alem dağındaki Taşdelen membaı bir 
alem ki sormayın. Orada suyun hem kıy
meti var, hem kıymeti yok: 

Fakir köy kızları, kirli ayaklarını Taş 

delen suyuyla yıkıyorlar. Şoförler, l'Bdiya
törlerine T aşdelen suyu dolduruyorlar. 

Hatta hademeler, taşlıkları Taşdelen 
suyuyla yıkıyorlar. 

Fakat hepsi de, bu derece israf ettiklf'· 
ti suyun üstüne titriyorlar. Hepsi de mem· 
baa girerken, mabede girer gibi el kavuş· 
turuyorlar. 

Ve suyun sıhhi şeraite uygun halde 
muhafazası için öyle fedakarlıklara katla
nıyorlar ki, topraktan fışkıran mayiin, gra
rnı on liraya satılan losyon olduğunu sana
cağınız geliyor. Bu kadar üstüne titredik· 
leri suyu bol bol harcayışlarının hikmetini 
merak ediyorum: 

- Maalesef, mecburuz! diyorlar. Çün
kü henüz bütün suyu §ehre &:önderecek ve· 
sait yok. Biz de harcamasak, hazneler ta· 
§acakl 

• O suya Taşdelen adının verilişi, üzeri· 
ne mütemadiyen aktığı kapkalın mermeri 
hakikaten delişindenmi~. 

Arkada~lardan biri gülüyor, ve: 

- O halde, diyor, mermeri delen bu 
su, midelerimizi de kalbura çevirir! 

Taşdelen suyunun lezzetiyle, Taşdelen 
suyunun §ehre bol bol dağıtılamamasından 
d ~ 

ogan acıyı bir arada duyarken düııüııü-
yorum: 

Hurma ağaçlarının kökleri topragyın 
d.b. d • 1 ın e kırk metreyi aşarmış. 

Kökünün derinliği bakımından, şu ls
tanbulun su derdi, Arabistandaki hurma a· 
ğaçlarına ne kadar benziyor 1 

Selim Tevfik 

Camilerde secdelik 

Bugün tramvayda bir saat fabrikasının 

müdürü ile tanıştım: * 
- Ayni zamanda iki üç tedbire birden Merak etmeyiniz, 0 vakte kadar, lngiliz 

müracaat etmek mecburiyetindeyiz, diyor- heyeti talimat almamı§ olacak, konferan• 
du. Bir defa paramızın kıymetini düşür • sın fasılaya uğramasına zahiri bir sebep 
mek, düşürdükten sonra dahi bu parayı Al- bulunacak, bir taraftan da komisyonların 
manların yaptıkları gibi memleketimize çalışmıya devam ettikleri söylenecektir, 
gelecek ecnebilere yarı fiatına vermek, Mesela işte bugün gene toplandılar, ken • 
sonra da ihracat için çok geniş bir prim dilerine havale edilen maddeleri gözden 
usulünü kabul etmek lazım .. Fakat vatan • geçirdiler ve dağıldılar. 
daşlarım henüz bu hususta müttefik değil- Neşrettikleri tebliği iae size telefonla ver-
ler I.. Şimdilik kararsızlık içinde bocala • miştim. 
makla meşgulüz! Ekrem Uşaklııll 

~~~~------------·~ .... ------------~~~ lstanbul adliyesinin yeni kadrosu 
İstanbul adliyesinin ~J:J6 senesi 

Kadrosu dün müddeiumumaiğe tebliğ 
edilmiştir. 

Kadroda esaslı bir değişiklik yok -
tur. Yalnız sulh hakimleri arasında 
45 ve 55 lira esas maaşlı hakimler 
çoğaltılmıştr. 

Sekiz tane Moris 

istasyonda bırakılan bavul 
Dün Diy~rıbekirden gelen tren yol

cularından biri muhafaza teşkilatının 
memurlarının mevcudiyetinden korka· 
rak bir bavul dolus~ ipekli kumaşı is
tasyonda bırakarak görülmeden kay 
bolmuştur. Bavul ve içindeki ipeklile 
müsadere edilmiştir. 

Şövalye bir arada 

l 
l 

Evkaf umum müdürlüğü bütün yurt 
dahilindeki camilerde secde yerlerinin 
zeminden tefriki ve bu suretle yüz ve 
ellerin yerlere sürülmekten kurtarıl -
ması ve seçde yerlerinin temizliğine a· 
zami itina edilmesi için bazı tedbirler Pariste çıkan Entransijan 
clmağa karar vermiştir. Yapılmakta o- Moris Şövalye isminde olan 
lan tetkikat nihayet bulmuştur. Yakın- . . . 

gazetesi 
kimseleri 

Resimde asıl Moris Şov.:lye kendi 
adını taşıyan yedi vatandaşın'\ hayretle 
bakmaktadır. 

da f stanbul ve bütün yurt dahilindeki ıdarehanesıne davet etmış ve maruf 
camilerde bu usulün tatbikine başla • artistten başka irili ufaklı yedi kişi ida-
nacaktır. . rehaneye gelmiştir: 

Sekiz Moris Şövalye bir <.ıradn film 
çevireceklerdir. Madalyon içindeki de
lifcanh da Morise paratöner cılcrnktır. 
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Temınuz 1 

r-1 Yazan: Orhan Selim ... ı-----------= 
L.--1 __ •_A_n_v_o _ _:I L 

ARTIK YAZABİLİRİM 1 

KAN KONUŞMAZ! Bu Akşamki Program 
İSTANBUL 

Liyakat Madalyası 
17: Taksim stadından nakil, Futbol Ya.zan: Ermel Talu ( Ercümend Ekrem ) Son Postamn Edebi Tefrikası: 31 maçı: Türk muhteliti ve Macar takımı. 18, - 23 -

Usta, Tevfik Şemsi Beyin k~kün -
elen çıkarken rasladığı kumral delikan
lıyı hatırladı. Seyfi Beyin gözlerine dik
kat etmemişti. Her halde mavi ola -
cak.tı. 

Kundağın içinden Ömerin kollarım 
çıkardı. Ömer küçüğün küçüğü par -
maklarını açıp kapıyor. 

Usta çocuğu Gülizara uzattı. 
-Şimdi uyutun bakalım, dedi. Çok

tandır ninni söylemiyorsunuz. Bu ge -
ce Ömere ninni söyleyin. Yalnız .. (lPa
şa olur inşallah 1 ıı demeyin kuzum. Ne 
bileyim, «usta olur», ccyorgancı olur>>, 
<dilosof olur, ((adam olurı, filan deyin. 
Paşa olur demeyin .. 

Gülizar bu sözlere şaştı. Şimdiye 
kadar «Uyusun da büyüsün maıŞallah, 
usta olur, yorgancı olur, adam olur in
şalah ! ıı diye ninni söylenebileceğini 
duymamıştı. Hele msta deli,,, ccsinli» 
«oflu» bir söz söylememişti ki bunun 
ne demek olduğunu biie bilmiyor ve 
kelimeyi tekrarlayamıyordu. İşin 
içinden sıyrılmak. için ağzına en kolay 
gelenini tercih etti. 

-Peki efendim, dedi ve Öm.ere nin~ 
nisini söyledi: 
c<lJ~n da büy&ün ma'8llah. 
«Adam olur im,allah !n 

• 
YİNE GAVUR CEMAL 

Bir öğle üstü, iki aylık bir ayrılık -
tan sonra Gavur Cemal ustanın dük -
kan kaptsında peyda oldu. 

- Aşk olsun usta, dedi, öldüm mü, 
kaldım mı arayıp sormak yok. Ben gel
mesem sittin sene semtime uğramıya
caksm. 

- Ee? Şimdi ne yapa:aksın? 30: Opera parçaları. 19: Haberler, 19• l 5: - Her biriniz, imparatoriçeyi sırasile zam kesilerek, katlı havluların üstüne otur• 
- Geceleri eşe dosta misafir gidi- Muhtelif plaklar, lO: Halk musikisi 1'hanelerinize davet ve kendisine mükellef tulmuş .. 

yorum. Gündüzleri sürtüyorum. (Plak), 20,30: Denizciler bayramı müna- birer ziyafet keşide eyliyeceksinizl Yüksük kadar kadehlerin içerisinde bi· 
- Kitapların ne oldu? sebetile konferans (Saib Kaptan)• 20,45: Bu irade icabatından yalnız şeyhülis- rer yudum zemzem .. 

Stüdyo orkestraları, 2 1, 15: Bayan Corra- lam efendi muaf tutulmuştu. Hasılı, adeta bir vükela sofrası 1 - Tevfik Şemsiye bıraktım .Onun ı k · 
,dina Nola tarafından Claveoin onserı, Bu suretle Sadrazamdan başlayarak, Rifat yalnız bizleri çağırmış. İstemiı selamlığında kalıyorum arasıra. 'Z.ı.pır ı s h b ı 
: 1 ,45: on a er er. her gece, vükelayi fihamdan biri, yalısın- ki samimiyetimizi ihlal edecek hiç bir ya• mı pır ama kötü ogw lan degv ildir. s 22 d An d l · d -ı 
: aat en sonra a 0 u aıan.cnnın da, kC>§künde ve yahut ki konağında, fer- hancı unsur bulunmasın a gu e, oynaya 

Usta, bozuldu. Ga"vu"r c-emal1'11 kı'- ı h h d' · · ·ı 1 \.... gazete ere rna sus ava ıs servısı ven e- manı hümayunu yerine getirmek için biı<er yiyip, keyfimize baka un. 
taplarını Tevfik Şemsiye, o züppe, cektir. mükellef ziyafet tertip olundu. Her biri birer ahçılık _şaheseri olan ye-
kendini beğenmiş herife bırakmış ol- BÜKREŞ * mekleri yedikten ve kahvelerimizi de, içi• 
ması, hele onun selamlığ!oa sığınması 18, 15: Orkestra, 19: Haberler, 19, 15: Nöbet, .... Nazırı .... Paşaya gelince, ne ne çiçek suyu damlatarak, hölpürdettiklen 
canını sıktı. Zaten yırtılroağa b<ıf?lamı\' Konserin devamı, 2 O: Konfeı:ana, 20,20: yolda hareket edeceğini şaşıran bu saf ve sonra canımız kumar oynamak istedi. 
olan uçurtmasının ipini dinden kaçır- Plak, 21,25: Oda musikisi, 22, I O: Şar - görgüsüz adamcağız: «adat ve adabı gar- O zamanın en mergup oyunu «otuz 
mış bir çocuk gibi üzüldü. San bir ~y- kılar, 22, 30: Haberler, 22·45: Küçük or- biyedeki behresizliğinden naşi bu hususta birn di. Basit, fakat hınzir bir oyun. Bir 
retle: kestra, 24: Gece konseri (nakil)· muhtasaran tenvir buyrulmasını .. » Teşri- düşen, bir daha belini zor doğrultur. 

- Gel hurda kal hocam, dedi. Yu ~ • BUDAPEŞTE fat nazın Kamil Beyden ricaya gitti. Her birimizin, ceblerimizde, -Rifat 
k d k , 19,30: Fran:z Lebar'ın «Die Lerche O da, bugün bize en basit görünen bir mu"stesna- ı'kı·.,er, u"çer lira para ile böyle ar a, dü kanın üstünde bir oda var. .. 

singkt» adlı opereti, 2 1•40: Haberler, 22: takun şeyleri, kısaca ihtar ettikten sonra: 
1
• ae girişmemeliydik amma, oldu. Kitaplarım da getirirsin. ı 2 H b ı v 

Radyo sa on orkestrası, 3: a er er, _Bilhassa, paşa hazretleri .. dedi; ziya- Masaya oturduk. 
Cemal bu teklifi kabul etmedi. Bir. 23 20 ç· -=L • 24 20 Ca b 

• : ıngene muüisı, • : z ant. fetin hitamına doğru, meyva yemneğe ha~- Al takke, ver külah .. liralar eridi. Hep 
dereden su getirerek reddetti. İşte o za- . MOSKOV A k 

landıkta, teberrüken, karşınızdaki mev Ü de ev sahibinin cebine gidiyotdu. 
man usta. her şeyine rağmen, üstünün 18: Opeta solistleri tarafından koruıl!t, ge.refi iıgal eden imparatoriçe hazretleri-
başının perişanlığına, açlığına, para - 19: Koro musikisi, 22: Yabancı dillerle nin sıhhat ve afiyetlerine refi kadeh eyle· 
sızlığına, ona karşı göstermiş olduğu neşriyat. ı meyi unutmayınız. Ve bunun için de, sof· 
alaka ve dostluğa rağmen gavur Ce- PRAG 

1 

racınrza önceden kavice tenbih buyurunuz 
malin, bir buhran anında, kendini Nu-

1 20,20: Halk şarkıları ve mar~lar, 2o.50: ki gerek imparatoriçenin ve gerek efendi
ri ustadan çok Şemsi paş<'zade 1i ev fik Orkestra k.onseti, 22 : Senfonik. korıncr, mizin kadehlerinizi boı koymasın. 
beye yakın hissettiğini anladı. Uçur- 23· 15 : Plak. - Lakin, senaveriniz hamirden ihtiraz 

BELGRAT 
manın ipi büsbütün elden gitmişti. eylerim.. 

20,50: Radyo orkestrası, 21,30: Mi • _Olmaz! Unutmayınız ki böyle vazi-- Sen bilirsin hocam, dedi. Ma ~ 
zah, 22,30: Lejııbliyana'dan nakil, 23: Ha- yetler.de imamülmüslirnin, bizzat hamir is· 

dem ki orda daha rahatsm. . • b 
erler, 23,20: Kuartet konseri. timal buyururlar. 

- Rahatlık meselesi fiJan değil us~ 2 Temmuz Perıembe İStanbul Paşa bu kuvvetli mantık önünde na• 
tam. Ne bileyim. Bu ka!"A.Şık anımda 18: Dans musikisi (plak), 19: Habeı- çar, boynunu büktü: 
bir tarafa bağlanmak ihtiyacı. Sana bir !er, 19.15: Muhtelif plaklar, 20: Sıhhi _ Peki! dedi, gitti. 

kerre daha anlatnu.,tım ya. Dünyada ı . konfemruı: Dr. Salim Ahmet Çalışkan ta- * 
köksüz ve yapayalnız kalmak beni öl- t.afından, 20, 30: Stüdyo orkestralan, Artık o geceki ziyafeti, kırılan potları, 
d di d E 2 1, 30: Son haberler. yapılan aksaklıkları tahmin edebilininiz. ürüyor, vaneye öndtirüyor. Iin-

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının Bununla beraber, yemekler yenildi, sıra yede bir zanaat filan yok ki sizin aranıza 
gazetelere mahsus havadis servisi verile mise geld~. 

Son mecidiyelerimizi de eritip suyunu 
çektirmek üzereyken, derinden derine da· 
vul sesleri, kulaklarımıza aksetti. 

Sahur vakti gelmiı, farkında bile olma• 
mıştık. 

Kalkıp, gitmeğe davrandık. 

Allah rahmet eylesin, Rifat 
vermedi, 

- Şimdi evlerinize gidinceye kadar 
imsak toplan atılır~ aç yatmağa mecbur 
olursunuz. Halbuki burada her feY var. 
Sahuru da yeyin de, öyle gidini dedi. 

Biz naza çektik.. o ıarar etti.. kaldık. 
Sahur yemekleri de ayni nefasette idi. 

Hindi aövüşünden, peynirli düdük makıu
nasından, ebegümecili kuru bamyadan, ba
demli gülliçtan bol bol yedik. Üzerine, 
bardak bardak hümınaa şerbetini de içtik. 

katılayım. Maariften hocalık vermez- cek.tir. 
ler. Gazetecilik edemem, hakikaten 

1
, 

politikaya aklım ermez. Tevfik Şem -
siye eski Galatasaraylı arkadaşlar ge

Saksunya yemişlikler içerisinde kaysı- Ev sahibine temennayı 
diik. lar, ~eftaliler, Akça armutları gezdirildi. 

çakıp yola düzill-

Edimekapı - Y edikule maçı Herkes bunlardan, dilediği kadar önüne * 
. Usta bir patça utanmış, özür di ~ 

led.i. lip gidiyor. Çocukluğumu hatırlıyo -

_Haklısın h(Xam, dedi. Fakat cu- rum. Mamafi ne de olsa b!r iş bulmak 
lazım. Bu böyle devam edemez elbet 

aldı; önündeki bıçakla, acemice soymağa, O vakitki Beşiktası, bilmem bilir ve ha• Edirnekapıda yeni teşekkül eden Edir- • 
ağzını şapırdatarak yemeğe başladı. tırlat mısınız? Sinan paşa camiinin bulun-nekapı Gençler birliği birinci takımı ile Ye· 

dikule Y eniyıldız klübii birinci takımı Top
kapı sahas;nda hususi bir maç yapmıı,lar • 
dır. Edirnekapı Gençler birliği bire karşı 
dörtle Y edikulelileri yenmişlerdir. 

mahm kahveye bile çıkmıyorum. 
de. Bu buhranlı günlerimde CBki, ço~ Cemal alay etti: 

Eh d ıı • lil"k cukluk günlerinin hatıralarından me-

Bu sırada, talimli ve tenbihli sofracı, duğu ufak meydanlığa nazır, çehre ziiğür
evvela İmparatoriçenin, sonra da ev sahi- dü, pis, mendebur fakat korkunç hey' eti 
binin kadehlerine şampanya koydu. ile meşhur Hasan paşa karakolu, onun ya• 

Zavallı ... Paşa kan ter iç;nde, kadehi nı başındaki daracık sokak içerisinde de 
eline aldı. Dizlerinin bağı çözülerekten a- dördüncü dairei belediyenin eski püskü 

- , ne e oısa yenı ev ı .• d t _ı._ kL- ld w 

e uınmanın Q""cı muva Kat o u~unu 

- Belki:.. Ama yalnız o değil. Gü - anlanuyoıı değilim. Velhasıl... 
liza l uğraşıyorum hocam. "Forna edi- Usta bahsi değiıştirnıek İstedi. Maslak faciasını yapan şoför 

tevkif edildi 

yağa kalktı ve imparatoriçenin önündeki binası vardı. 
kadehle tokuşturarak, fevkalade bir neza- (Arkası var) 

yorum onu senin anlıyacağım. Şimdi - Nasıl olsa bir iş oulursun hocam, 
çat pat gazete okuyor. Okuduğunu dedi. 

ket gösteriyorum zu'mile: 
- Haydi! Toka kokana!. dedi. r 

pek anlamıyor ama, merak sarmağa Şundan bundan konuştular. 
ha.ş:bdı. Cemal: 

Maslakta Alman çiftliği önünde i-
dare ettiği otobüsü ağaçlara çarptıra -
rak feci ve müessif bir kazaya sebebi-- Annenle araları nas1l? 

- Fena değil. Eskisi gibi. 
Anam yüreğiyle benden yana, Gü -
lizardan yana, kafasıyla, göreneğiyle 
nana lhzıyor, Güiizara kınyor. 

Bütün bu konuşma esnasında ustanın 
gözüne bir ~ey çarptı. Gavur Cemal 
eskisinden daha derbederleşmiş. Üstü 
başı eskisinden daha pis '4"e sakalı es
kisinden claha: ~nık ve daha ıaa -

Liyakat madalyası 
- Eh, seni daha fazla işinden ala- yet veren şoför Hüsnü dün tedavi e- Gençtim. Bahıaliye devam ediyordum 

koymıyay<ım, dedi, ayağa kalktı. Ve dilmek.re olduğu Beyoğlu hastanesin - Orada, biribirinden ayrılmıyan üç arka -
kapıya doğru yürürken usta biraz sı- deıı iyileşerek taburcu edilmiş ve Sul- d~tık: Teşrifattan Talut, sadaret mektu • ı . 
kılgan bir sesle sordu: tanahmet 2 . nci sulh ceza mahkemesi biden Şevket ve ben. Bir dördüncü arka-

- Paran var mı hocam? Hani ister- karariyle sorgusu yapıldıktan sonra daşımız da vardı ki, adliye mesleğini ter-
sen sana bir lira borç verebilirim. hakkında tevkif kararı verilmiştir. 

1

, cih etmiş, hakim olmuştu: Bunun da adı 
Cemal ses çıkarmadı. Ustanın u ~ I! ~~=====~~!!!!!!!~~'l!!!!!~!!!!!!!~ Rifattı. 

zattığı bir lirayı aldı ve 6itti. ~ Bugün bu arkada~larımm üçü de Tan • 
usta elinin tersiyle, tıpkı bir gün: • 8 o D • o.ta • rının rahmetine kavuşmuşlardıL Bunda bir 

Bir Doktor.un 
Günlük 
Notlarından 

Yaz sporları 
(*) 

Deniz banyolarından aonra beden ha· 
reketleri yapmalıdır. 
Kol bareketleri. 
Ayak hareketleri. 
Vücudun parfik üzerine asılma, açıl· 
ma ve yükselmesi gibi adalfıtı kuvvet -
lendiren hareketler tekrar edilir. 
Bundan sonra: Kayıkta. Kadıköy vapurundaki ateşrinin yaptı- ben kaldım; nö'bet bekliyorum. 

:. İstanbul Gelir ve Para H k Kürek çekmek (bir çeyrek, yanm saati roış. gw ı gı'fıi, alnının terlerini sildi. Yüregw in- Rifat Beşiktaşta, meşhur asanpaşa a- 1' 

- Kahve söyliyeyim mi hocam? B O R S A S 1 rakolunun civarında sakindL Ağn başlı idl " tecavüz etmemeli). Oenuin vücut Ü· 
de bir eziklik duyuyor. Yorgun ve Ü - O zerindeki soğukluğunu ve vücudun ha-- Vallahi fena olmaz. Sabahtan.be- Bizim gibi ~cnçJiğ:jniır esiri değildi. • ı 
züntülü hissediyor kendinj. Cemalle 30 • 6 ~ 1936 raret farkını telifi için 18.zundır, ri bir şey yemedim, Bastn:ır. ı gençliği kendi hükmü altına almıştı. 

S d b :~ı. b 1. I ilk tanıştığı günden bu ana kadar ge- l '-=--=-----=""""-~ ..... ==_,,-.....,.==--..;ı.. H ... n·su· demiyecegunv· •· fakat tulü emel ı. Plajda deni~ girmeclen evvel ve ya • - ur an ir ~em e söy, ıy,e im Türk Devlet Borçlan " .. tl · k 
l 11.,1 d h d B çen nadiseleri gözünün önünden ge- Lira Lira 

1'sahibi idi. Temyiz azalığını kafasına koy • hut bu hareke CTl yaptı tan soma. 
öy ey.se .. ı.v eme ay i. ir yarım baş· . d" C 1· l y lı Anlı Kum üzerine uzanmak:. 

a İr çor a getir. d l d b' d k b d* · 7 < Kuma gömülmek te etlerde denizde ı b b çır ı. ema ı an amaga ça ştı. • °'-o 7,!I T. B. I 20,9251 o/o !I Hazine B. 45,00 mu~. adliye nezareti sandalyesinde göziı 
yama ı. çin e ır ost ay e ~ın a· % 7,11 T. B. II 19.55 Dahllt 11!tlkra:ı95,75 vardı. Ve bu yolu tutmuştu. Dediğim ta • 

Ga~ur Cemal sordu: bi Df 7 11 T B moo oo fazla yüzmeden mütevellit sinir yor • i cısı var. Cenazeden dönmü~ gibi ·r -,o • · · ' 1'rililerde bidayet bakimi idi. Atı, arabası 
- şler nasıl gidiyor~ _c:ey,.. O..let Demiryollm:ı Borçlan vardı. Mahkemeye, ark.asında redingotlu 

1
, gunlukları ve hafif airılan geçi§tirici 

vo··tu·· ?locam Ko"tu
0 

"-lıyam-ıyo rr ı l ,_,_ tesı"rı· noktai nazarından çok fawdahdır. - ~ n · · ."'Ul ~ .: Lira tin bir ağa ile gider, gelir, haremli ae im um "' 
rum, ben mi beceriksizim, yaba Ot.· Aradan on b~ gün ge~tL Nuri usta Erıanl 95,00 il Anadolu InlI44,lO· bir konak yavrusunda otururdu. (*) Bu notlan kesip ıaklayınu, ya• 
talıi. mı kesat} Bak benim kOJDf.U Ali rıhtımdaki bir vapor acentesine tamir eına ınrzurum97,75 Anadolu ·M 43,90 Yirmi, yirmi beı yaşlarında sakal koyu- but bir albüıne yapqbnp kollekıiyon 
ustaı iş:i büy:üttü. Karısının baikali düM:- edilmek için bırakılan Bir tulumbe.yı li ScMyetel• E.hmm vermişti. Bu seyrek, gayri muntazam sa • ı ,.pam. Sıkıntı zamamıınd• bu notlar 
ka da, r.akipten kurtulum:aı tılmna görmeğe gitmişti. Pazarlıkta uyuşul ~ 1, Llra Lira kal ona Buharalı bir hacı manzara11 veri • ltir doktor cilri İttldadmız. yetiıebilir. 
girdE.. Ge~ ~ Sellmı qlüym ~ du ve tuliunhanın ertesi gün dükkana İf. B. Mtl. 85.00 1 tat. Trsnna7 22,SO yordu. TA K y 1 M 
du. Aıi usta l[ifrli ocra.ğuıa da yazıhnu•. getirilmesi brarlru,tırıldiktan soma ı ı • 11 HA. o9,9o Bumontl 9ı50 Ark.adaı samimiyetini, memuriyet vaka-

-r. • • Nıı.me 09,90 Terk0ı9 14, 75 K d ' · 
B . · ı:. • __ J_ Ac_..· ta t d çıkb Rıhtım boy a • rına feda etmişti. en ıame: ır cmenı 1';0ııusyoncn vcuwr • .t'lllilll wı acen e en . una Merkez B. o. 67,40. A. Çimento 9,35 
efeııdli Onun.la da ~MU;'~ Boyu.- yuiarı doğru: yürümeğe ba~Iadı. {Uzak - Zatıaliniz •• 
na .inaris, yanı~r dülilta:n;.ı. Yeni iki denizler ~uıırı yofou.hu götüren, ufulC. ~ ı ı Kr~~R Diye hitap edersek, memnun olduğunu 

-r 
0-~ - .,. , , __ 1;:,._ il " \\ L T. L. lgtn bakışlarından sezerdik, tezg9li alC:h. Dört! çırağ v.ar. Kapa - Iarm ardlncilm yoıcullll' getiren gem' e~ taterln 629,00 Liret 10,1575 

macnı is, i filan amma oenckn m çı- tin bağlandıkları rıhtım coyunda do ~ I'. Franıı 12,06 Dolar O, 7975 * 
Bir ramazan, Rifat, bizi, yani Şevketı. kar~or. Iaşmağı sever. Mektepte bile en merak NAK1T d 

- Talatı ve beni evine iftara çağır ı .. gittik 
MCmed yemeğiı getirdi. sardığı şey coğrafyaydi. Krt. Krt. . Dedim a: Rifat kalantor adamdı. Bize 
<Gavur Cemal büyük bir iştahayla Gemiler ICat kat beyaz güverteleri, KO !'. Frangı i~'.~ 

2
! ~::mı 3-0,00 öyle bir iftar sofrası kurmuo ki, üzerinde 

yedi. S::ıkalın.cliuı yağlar aka aka yamn sarı, siyah bacaları, kırmızı su kesimle- ~ =~~ 629,00 20 Leva ;;:~ Medine hurmasından, Kalamata zeytinine, 
başı &ll: serçe budu gibi bitirdi. riyle acayip deniz hayvanlarına benzi- ıo Liret 196,00 20 Ley 16,00 Prevezenin balık yumurtasından Hazer 

Uista: yorlar. Vinçler işliyor. Yan merdiven- 1---------·--------ıı denizinin havyarına kadar her şey var. 
ı Borsa Dıımda 

- Sende ne var ne yok hocanı, di- lerin kafes kafes üst platformlarında Çakmakçılann kazan yağlı ve susamlı 
L.K; 

1 

L.ıt; 
ye sordu. genç gemi zabitleri yukarı çıRan yol- J:Credl Fonslye ı Mübadil Bon. 97,00 ,,simitleri, içetileri çiçekli saksunya çorba 

- Ben Oizim yalıyı sattım cuları karşıhyorlar. Hamallar, denkler, 188t. senesl 00,00

1 

Gayri • • 00,00 tabaklarının yam başına can kurtaran gibi 
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1 Temmuz /SON POSTA 

Kehramenhk, •tk, heyec•n ve macer• 

KORSANIN KIZI 
Yazan; Kadlrcan Kafh 

Son Poıta'nın tarl/ıi t•/rllc•ıı 

Rukuş hu gürültülere, bu alaylara 1 
hiç aldırmamış, evinde kalmıştı. Fakat 

küçük Ayşe: 

N.,,..,. I 4 

- Kapı önünden bakayım ı.. 
_ ~? köşeye ~adar ~ideyim. J 
- Oteki ıokagm koşesinden daha 

iyi görülür ... 
Diyerek gittikçe gitmiş, co~kun bir 

sele kapılan minimini bir yap·ak gibi 
kendinden habersiz sürüklenmişti. 

Kavuklu, cepkenli, şalvarlı Türk le· 
ventlerinin ardından beyaz bornusla • 
rma bürünmüş olan kefycli arap atlı • 
ları geliyordu. Fakat küçük Ayşenin 
gözleri o tarafa hiç bakınıyor, şu Türk 
yiğitlerini, övünerek, hatta imrenerek 

seyrediyordu. 
Babası da bir gün böyle gitmişti. 
işte llyas dün gelmiş ve bugün ge· 

ne yola çıkıyordu. 

" 

... --
O da tıpkı babası gibiydi. 
Nice yiğitler böyle atlarını şahlan • Düşman beklendiği gibi gelip ku • ş:k hızile ele geçiriliyor, yahut öldürü-

dırarak, kadirgalarının yelkenlerini a- şatmıftı. Kalede kapanıp kalmak le • luyordu. Düşman askerleri yamaçta 
labildiğine şişirerek gitmişler, fakat ventlere zor geliyordu. uyuyorlardı. Etraflarına atlarını bağ • 
gelmemişlerdi. Bu sıkıntıyı ilk olarak açığa vuran lamışlar, böylelikle 1anki bir duvar ör-

e l k Palabıyık Ömer olmuştu. müşlerdi. . 
ememe .•• I p 1 

Küçük Ayşe babasmi düşündu. shak reis onun düşünce<Jini doğru a abıyık Ömerle Mustafa reis on -
Ya 

0 
da gelmezse!.. bulmuş, fakat ayni zamanda fÖyle de- lan gördükleri zaman ikisi birden bi-

Fakat buna inanamıyordu. O dev mişti: rer küfür savurdular. 
ribi adam, o dağ gibi adam ölür müy- - Bir yoldaşımı dünyaya değiş - Fakat flyas şaşınnamıştı: 
aü) mem. Böyle kalabalık ve zorlu bir - Onları ürkütelim. 

Yalnız onun değil, ıŞU gen; flyasın düşmanla göğüs göğüse dövüşmek ne Durulacak zaman değildi. 
bile bir gün bir kılıç, bir gülle veya bir dereceye kadar faydah olur~ Hep birden atların iplerini keserek 
kurşunla ölmesi ihtimalini kafasına Palabıyık hemen dü,şüncesini aç • kılıçlarının ucile dürtünce ortalığı kor-
ıığdıramıyordu. mıştı: kunç bir gürültü aldı. Yüzlerce şaşkın 

Hızır reis yana ayrıldı. - Biz bir baskın yapacağız... hayvan uyuyan askerlere doğru dört 

Cezayirde kalacak olan leventlerle Konuşuldu, görüşüldü. nal kaçtı. 
arap atlıları da onun ardına çekildiler. Ertesi gündü. Gecenin ıssızlığında birdenbire çığ-

ishak reis kılıcını çekerek lıavaya Güneş çoktan batmıştı. Vakit gece lıklar, haykırışlar, boru ve kumanda 
kaldırdı: yarısını geçiyordu. Bir saate kadar ay sesleri duyuldu. Türk leventleri düz _ 

_ Hoşça kalını ; \doğacak, ve ortalık solgun bir ışıkla gün bir saf halinde bu kargaşalığa dal-

Diye haykırdı. 1 aydınlan~cakt:. mış, durmadan kılıç saUıyorlardı. De-
- Uğur ola!.. Kalenın dag tarafındaki kapısı gün- minki çığlıklara ~imdi iniltiler ve hml-
Önce kocaman, çok kocaman bir as- düzden yağlanmıştı. Hiç bir ses çıkar- tılar da karışıyordu. Solgun ay ışığı 

lanın kabarmıf yelesi gibi altı yüz Türk maksızın açıldı. Üç yüz yiğit elden gel- altında parlayıp sönen kılıçlar, sık bir 
atlısı, sonra iki bin arap atlısı geçtiler. diği kadar, beyaz ve parlak elbiselerini ~ayırı biçen bir tırpandan farksızdı. 
Demirden bileklerinin havcıya kaldırdı- atmış]ar, siyahlara bürünmüşlerdi Ka- Araplar çığlıklarla dört tarafa dağı
ğı kıhçlarda gün~in parlak ı,ıkları büs- ranlıkta yere yatarak yürüyorlar, kim- lıyorlar, İspanyolların çoğu ise silah • 
bütün parıldıyor, havada sanki binler- se bunun farkına varamıyordu. Bir saat la,ını #ırlatarak ellerini kaldırıyorlar, 
ce timşek çakıyordu. sonra. ay çı~l~.k ."'!e kalın bir~ dağın teslim oluyorlardı. Türkler böyle ya-

• • • tepesınde gorundu. Ortalık agardı. panlara ilişmiyorlar birer sürü halinde 
_ 3 _ Şimdi düşman karakolları birer şim- kaleye sürüyorlardı~ (Arkası var) 

/ 

KARANLIKTA BiR OK ..• 
- Yoldaşlar, böyle kapana kısı) • 

ınlf kurtlar gibi durmaktan bir şey çık
maz. Onlar çokluk iseler bizde azlık 
değiliz .. Her birimiz onların on tane .. 
ıine, hatta yirmi tanesine bedel sayı • 
lırız. Yanımızda hesapsız yiyecek yok
tur. Bir gün gelip bitecek ve açlıktan ö
leceğiz. Kuvvetli iken düsmanı yıldı
racak işler görmeliyiz. Reis bize izin 
versin ve biz de düşman üzerine birer 
yıldırım gibi saldıralım. 

Bu sözler gür ve yüksek bir sesle 
ıöylenmif, oracıkta toplanmı~ olan 
kırk elli levent tarafından: 

- Hay hay··· Gerçek söylersin ı 
Diye karşıl.~nmıştı .. 
Palabıyık Omer elındeki son pek _ 

ıimet parçasını da ağzına atmadan ön
ce ishak reisin bulunduğu kuleye doğ
ru yürümüştü: 

- Öyle ise gelin de bu dileğimizi 
reise bildirelim. 

Sahiden kalenin etrafına Marki dö 
Comar kumandasında beş bin lspan -
yol ve T elemsan sultanı lbni Hamun 
idaresinde de on beş bin arap atlısı 
toplanmıştı. Yakın tepeler ve Yamaç • 
lar baştan başa çadırla dolmuş, zırhlı 
lspanyol askerlerile beyaz bornuzJu 
arap atlılarının kale etrafında karakol 

dolaştıkları görülmüştü. • 
Düşman Telemsan üzerine gıtme -

den önce ondan daha mühim ve ge -
çitte olan Kal'a-tül-kalayi ele geçirm.e
ğe karar vermişti. Oruç reis te bunu bıl
diği için Hızır reisin gönderdiği kuv • 
vetlerclen yalnız fskender reis kuman

dasındaki iki yüz leventle be.ş yüz al · 
. . a-

rap atlısını alakoymuş. diğerlerın• 
h"k reis kumandasında oraya yolla • 
mıştı. 

' 

.... - .. mukabllinde bOyQk bir tOb PER-
LODENT di' ma 1 L.:ı· . cunu a a~ ırsıniz, 
PERLODENT t . . . ld 

11 
•nnt bır tarzda hazırlan-

mıf, ıyı, ara ve cok hof lezzete malik 
olub, nefesi serinletir ve dlflerl mO
kemmel surette temızıer. -·-

Sayfa 9 

[_Hı_i_k_ag_e_,_l_s_aı_·n_t_-_M_a_u_r _ci_n_ay_e_ti~] 
Yazan: S. de Caamont 

Saint - Maur ( 1 ) 
poli8 komiseri. M. 
Redon'un öldürül -
düğü baberihi ıeti • 
ren hizmetçi kadınla 

beraber cinayet ma • 
halline sjdince cese .. 
elin, odanın ortasın • 

1 d~. >~·lt penceıenin 
tam lr.arpsında, yüzü 
koyun yatmakta ol • 

duğunu gördü. Kur • 
ıun, pkağa isabet et • 
mişti ve ölüm, her 

halde. ani olmuştu. 
Odaya girmek için 

kapıyı kırmak lllım geldi. Silahın odada 
bulunmadığına bakılırsa katil, M. Redon'u 
hiç şüphesiz dışarıdan gözetlemiş ve onu, 
bahçeye nazır. kalın parmaklıklı pencere
den öldürmüştü. 

Ama katil acaba kimdi} Komşular, M. 
Redon·u pek tanımazlardı: iradı ile geçi -
nen o sakin adamcağız, küçük abpb köt
lı:ünden sabahleyin çıkar, akşam geç nk.it. 
bazan ela ıece yansı dönerdi. Fakat ko -
miaer hemen ip ucu tetkil edebilecek bir 
ıey buldu: masanın üzerinde, dolma kale
min yanında, yan kalmıt bir mektub var
dı. Mektub ıöyle baılıyordu: 

<ıAzizim F rançoia, 
ııBu mektub senin eline geldiği zaman 

belki ben de yola çıkmıı olacağım. Ar -
tık bu evi bırakıp senin yanına sığınmam 
zamanı geldi. Bir kaç iti yoluna koyup 
bitirdim, yarın hepsini temizlemit olaca -
ğım. Sonra da hemen trene atlıyacağım. 

Adresimi de kimseye bildirmiyeceğiırı. 
Böylece benim o aman bilmez düşmanım, 
izimi kaybetmiş olacak. JnplJah bir daha 
da bulamaz. iki yıl evvel Lyon·dan kal • 
kıp buraya çekilişim onun yüzündendi; fa
kat eminim lci o hiç bir ıeyi unutmadı. O
nun için zamanın hiç bir kıymeti yok. Vak
tile kendi söyledi: isterse yirmi yıl bekle
meğe mecbur olsun, yine onun intikamın
dan kurtulamazmışım. Louis Duneau (Lui 
Düno) keşke beni karısı ile yakaladığı gün, 
hemen öldürseydi. Böyle daimi bir hale -
can içinde yaşamağa tahammül edemiyo -
rum. Onun buralarda dolaıtığını gördüğüm 
gündenberi bir ölü gibiyim ... » 

Mektub bu kadar kalmıfb. Hiç fiiphe· 
siz Paul Redon onu bitirmeden öldürül
müş, beklediği akıbete tahmininden de ön
ce uğramıştı. 

* Müfettiı Jusseaume (Jüsom) kötke ge-
lince komiser ona, neler gördüğünü birer 
birer anlattı: yan kalmıı mektubda bah -
sedilen adamın asıl katil olduiunda hiç bir 
ıüphe yoktu; demek ki ilk yapılacak iş. o 
Duneau"yu ele geçirmekti. 

Jusseaume, maktulün uzun seneler yaı;a
mış olduğu Lyon şehri polis müdürlüğüne 
haber verdi. Orada, bir kaç gün sonra, bu 
işe bakan komiserin ltarşıaına getirilen a· 
dam, vaktile Paul Redon ile «iı görmüıo 

olduğunu itiraf ediyordu. 
Zaten hali, kıy af eti de insanda şüphe u

yandıran bu adam hemen tevkif edilip 
Paris' e gönderildi; orada Louis Duneau, 
müstantiğin bütün sorduklarına, hiç 1;a"ır

madan cevap verdi. Hatta şöyle bir iddıa-
11 oldu: 

- Benim ondan değil, onun benden a
lınacak bir İntikamı vardı. Ben onun karı
sını kaçırdım; talaka mecbur oldu ve böy
lelikle servetinin en büyük lı:ıamı elinden 
çılunca Lyon' da oturamadı. 

Mü.tantik bu iddiaya pek. kulak uma -
yıp ona, cinayetin olduğu geceyi nerede 
geçirdiğini sordu. Maznun: 

- Lyon ile Paris arasında, trende idim, 
dedi. 

Fakat Paris civarında bir kaç gün geçir
miş olduğunu itirafa mecbur oldu. 

* Rcdon'u Duneau'nun öldürdüğünde 

müstantiğin hiç bir şüphesi yoktu ama 
Jusscaume pek o kanaatte değildi: tahki
katı esnasında, iki teY keşfetmif ve bunlar 
onu hayli düşündürmüştü. Bir kere, mak
tulün ensesinde, şiddetli bir darbenin izi 
vardı. Sonra, pencerenin önünde, bakım -
ıız bahçenin otlan arasına yarı gömülü bir 
halde, katil aletini bulmuştu. Bu, büyükçe 
bir Golt tabancası jdi; üzerinde görülen 
parmak izleri de, maznunun parmak izi:: -
rine uymuyordu. Polisin çoktanberi neza -
ret altına almış olduğu Duneau"nun tam bir 
dosyası bulunduğundan Jusseaume, bu par
mak izi meselesini hemen tahkik edebilmiş-

( 1) "Sen Mor1> okunur; Paria cİYarm
da küçük bir kasaba 

Çeviren: Nurullah Ataç 

()' ~ 

ti. Hem onu düşündüren bir cihet daha vaıı 
dı: bu iş, lüzumundan fazla bir basitliJI. 
arzediyordu: dışarıdan atılmış bir kurşunt 
katili ele vermeğe yarıyacak yarım kalmıı 
bir mektup, mahsus gibi pencerenin önünf 
bırakılmış bir tabanca; bütün bunlar biri• 
birine pek uyuyordu. Bunun içindir ki gen~ 
müfettiş o sabah daireden çıktı ve bir oto• 
mobile binip adli tıb dairesine gitti. Cenaze 
o gün öğleden sonra kaldırılacağı için Ret 
don'un cesedi henüz morgda idi. 

Maktulün parmaklarını muayene edin
ce Juaseaume' un zihninde bir kıvılcım be
lirdi: Redon·un parmak izleri, tabancanın 
namlusunda görülen izlere pek benziyor " 
du. 

Otomobil hala kapıda bekliyordu. Mu1 
fettiı binip hemen Saint - Maur' daki köt
kün adresini verdi. Öyle lüzumsuz işlerl~ 
vakit geçirmeden hemen odaya, pen~ere-o 

ye gitti. Yeni vurulmuı boya üzerinde, ilf 
kundura izleri vardı. Parmaklığın demİl'I 
}erinden birine de bir parça kül rengi yüıı 
takılmıştı. Paul Redon· un elbisesi de ta°' 
o yün parçasının renginde idi. 

* Jusseaume. bu ite memur edilen müs-
tantiğin odasına girince: 

- Doğrusu, ded~ Duneau pis herifin 
biri; bunda hiç şüphe yok; ama onu hı .
rakmağa mecburuz, çünkü katil o değil. A· 
sıl mazlum olan o. Bütün bu mesele bir 
katil işi değil, son derece kurnazlıkla ku• 
rulmağa çalışılmıı bir intikam ip. 

41Paul Redon, intihar etmek için, pen .. 
cereye çıkmı~ sağ kolunu demir parmak• 
lıklardan birine geçirmif, elindeki tabanca 
ile beynine ateı etmit- Sonra her fey, tam 
kendisinin düşündüğü gibi olmuf. Taban• 
ca, elinden fırlayıp bahçeye düımüş, ken~ 
disi de yere yuvarlanmıı. Ertesi gün de ko• 
miser mektubu buldu... Yan kalmıı mek• 
tub ... Paul Reclon onu inceden inceye dü· 
ıünerek, bütün felaketlerinin sebebi diye 
bildiği adamı cezaya sürüldiyecek bir IU • 

rette hazırlamış ... 

* Bir hafta sonra müfettiş Jusseaume, po. 
lis dairesindeki odasında otururken ken • 
disine ağır bir paket getirdiler. Açtı; için• 
den oldukça büyük, masanın üzerine süs 
diye konabilecek bir heykel çıktı: yarı çıp
lak bir kadın, gözleri bağlı, aağ elinde bir 
terazi, sol elinde bir kılıç. Heykelin kai • 
desine de: «Adalet herkes için müsavidir• 
sözü hikkedilmi§ti. 

Paketin içinden bir de kart çıktı ki bu., 
heykelin Lyon·da M. l..ouis Duneau tara• 
fından gönderildiğini bildiriyordu. 

Oslriiclar ikinci Sulh Hukuk Mahke ..... 
sinden: 

Fatma ve Nazire ile Ebrara ait olup bir 
Urik euw..,,,ta ,.anarak kavrulmat bir 
lualde ma.lakemeye tevdi edilmit bulunan 
55446, 5544 7' 55448, 55449, 55450, 
83303, 120317, 44011, 5496 numarah 
Anadolu Demiryolu Şirketine ait hiase _. 
netlerinin ticare! kanununun 434 nci mad
desine tevfikan tediyatta bUlunmaktan ~ 
ket menedilerek 12/NİAn 936 taribiıicle 

suetelerde ilin eclildiii halde müddeti k .. 
naniyeai :sarfında bir kimse tarafından ie
tibbk davau ikame eclilmemit ve bauaa 
mezkUnuı 437 nci maddeainin 3 ncü fık • 
rasa mucibince müddeilerin adıbat mücle• 
alan yemin ettirilmek IUJ'etİyle de teyid et• 
tİrilmİf ve mezkU.. yanmlf hisse senetleri• 
nin koponlarmm üzerinde olduiu ehlivu
kuf raporu mündsecahndan anlaplma • 
sına binaen 40, 41, 42, 43, numaralı ko
ponlann bedellerinin ve sair temettülJeri. 
nin ve diğer koponlann da vadeleri ...... 
liincle mücldeilere itasına ve firketi mex • 
kareye teblijineı ve suetelerde ilinma 
20/6/936 tarihinde mahkemece karar v~ 
rilmif ve mezkôr firketecle müzekkere , .. 
zılm11 olduiu ticaret kanunun 437 nc:İ macl. 
tleeinin 3,4 ncü fıkralan mucibince ilb 
oı...r. (666) 
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BULllACA 
l $ 4 ) 6 1 8 9 ıO 

~ "&on Posta ,, nın tefrikası: 12.4 Yazan A. R. 

Cemil köse Arabın şarkı söyle~esinden, 

t 

D 

m . 

şüphelenmiş, maksadını gizlemişti 
Ce~il ,k~~ı;nıyo~du .. ~ilakis; bu ~~a: ı rine, maksadını büsbütün gizlemek is-

mın soyledıgı garıp sozler, kendısını temiş: . 
karanlık düşüncelerden kurtardığı için - Bize, ne~ .. Bizim vazifemiz, büs
bu tuhaf adamın söylediklerini mem· bütün başka. Nasır Mebhutun kale ~ 
nuniyetle dinliyordu. sinde, maymunlardan mürekkep bir 
. - Bu Me.~keli ?oca, evvela hepimi- muhafaza fırkası olduğunu, o kaleye 

zı h.a~van zumres~ne karı~~r~ı. Sonra hücum edecekler diWünsün, 
da, ıkıye ayırdı. Bıze .. yanı ıkı ayaklı • Diye cevap vermisti. 
lara, hayvanı natık dedi. Yani, konu- Yol, gittikçe çeti~lesmP.kte idi. Yer-
şan hayvanlar... Diğerlerine.. yani: ler, kırılmış çakmak t~slarından mü -
~?rt ay~klılara da, hayvanı nahik de - rekkepti. Bunların üze;inde, ayakları
C:Jı.. yan.ı; anıran hayvanlar... ~aşk~ • nı kestirmeden yürümek, hayli müş • 
larını bılmem amma .. ben, bugun bı - külleşmişti ... Bereket versin ki, biraz 
rinci zümreye dahil olduğum için çok sonra mehtabın loş ışıkları altında Gök-
memnunum. ban kalesi belirmişti. 

- Niçin~·· Cemil, kaleye tekarrüp ettikleri za-
- Şunun için ki .. beş saatlik bir yol man tüfeğinin ucunu birdenbire köse 

yürümek mukabilinde bana bir riyal 6rabın sırtına dayamış: 
ihsan edecek olan senin gibi cömert bir - Sakın kımıldanma ... Eğer en kü
adamla konuşmak saadetine nail olu- çük bir harekette bulunursan, derhal 
yorum... Eğer anıran hayvanlar züm- tetiği çekerim. 
resine mensup olsaydım, şu dakika • Diye bağırmıştı ... Ortada hiç bir se
da bana bir tutam ot ve_rmeyi bile ak • hep yokken, uğradığı bu taarruzdan 
lından geçirmezdin ... Ne ise .. bu bahsi dolayı, adamcağız birdenbire şaşırmış-
bir tarafa bırakalım ... Eğer yoruldun- tı: 

sa, ;Şarkıya başlıyayım. - Emin ol, ya seydi. Nefes bile al-
- Yok.. yok ... Teşekkür ederim. 

Henüz yorulmadım. Gece yolculuk -
larmı sessiz sadasız geçirmek adetim
(lir. 

Cemilin içine, garip bir şüphe gir -
mişti. Rumeli dağlarında, çeteler a -
rasında geçirdiği hayatın tecrübeleri, 
böyle zamanlarda onu her şeyden şüp
helendirirdi. Ve bu köse arabın söyli -
yeceği şarkı da, etrafta bulunması 

muhtemdl olan e§kiyalara ve aSıilere 
bir parola olabilirdi. 

Gene derin bir sükut baş göstermiş
ti. Gene ayak seslerinden başka bir şey 
işitilmemekte idi. 

Birdenbire uzakta acı bir feryat işi
tilmişti. Bu feryadı; yüzlerce hay:kır11?
malar takip etmişti. 

O anda Cemilin vücudu, dimdik ke
silmiş .. derhal omuzundan tüfeği in -
direrek ucunu, yol gösteren araba çe -
vırmış: 

- Eğer, tek bir ses çıkarırsan ateş 
ederim. 

Demişti. 

Fakat köse arap, çok zeki bir adam 
olduğu için Cemilin endişesini hisset
miş .. sade: 

- Maymunlar ..• 
Demişti.. . Ve artık Cemile iyi bir 

kanaat verdiğine emin olduktan sonra, 
ilave etmişti: 

mıyorum. 

Diye mırıldanmıştı. 

O zaman Cemil başıni çevirmiş; ar
kasındaki nefere emir vermişti. 

- Şu adamın kuşağını çöz. Ellerini 
arkasına sımsıkı bağla. 

Nefer, bu emri derhal icra etmisti. 
Sonra, onu kollarından tutarak yoİ -
dan içeri tarafa çekmiş.. yüksekçe bir 
kayanın dibine çökertmiş .. nefere tek-
rar şu emri vermişti: 

- Şuraya otur! .. Tüfeğinin ucunu 
bu adamın kalbine daya L Hah. şöy -
le ... Dikkat et. Bu adam ya, ayağa kal
karsa.. veyahut bağırır çağırırsa.. hiç 
tereddüt etmeden tetiği çekersin. 

Nefer, büyük bir itaatle: 

- Başüstüne, erendim. Derhal te
tiği çekerim. 

Diye ceyap vermi,şti. 

Cemil; artık kendisine lüzumu kal
mıyan bu şüpheli rehberini bu suretle 
emin bir muhafaza altına koyduktan 
sonra, kaleye doğru ilerlemişti. 

Kalenin etrafı, birbirine yalcın kü~ 
çük kaleleri andıran evlerden mürek
kepti. 

İlk tesadüf ettiği evin kapısını çal-
dı. İçeriden, dik bir ses: 

- Kimdir o~ .. 
Diye bağırdı. 

Cemil, ağzını kapıya yanaştırdı. i
çerideki adamla konuşma başladı: 
· - Ben .. neccab .. San'adan geliyo

rum. Şeyh Hacı Muhsin Şerefi'nin e-
vini arıyorum. 

- Nasıl neccab 'sın, sen?.. Hacı 

Muhsinin evini bilmiyorsun. 
- Bu işe yeni girdim. 
- İyi dinle... ÖnündP-ki geniş yol-

dan elli adım kadar git. Yol, ikiye ay
rılır. Sağdakine sap. Biraz sonra kü -
çük bir meydana çıkarsın. Yolun kar

Soldan ıağa: 
l - Her ıeyi yakar. bir nevi içki. 2 -

Yüz kuruş, toprak uzunluğu. 3 - Ölüm 
bir adet. 4 - Şark vilayetlerimizden bir 
Hacca gidenlerin tavaftan evvel toplan 
dıkları yer. 5 - isim, rabıt edatı. 6 -
Aşk, bal veren hayvan. 1 - Lahim, yo 
kuşun aksi, sız manasına gelir. 8 - Has 
talıkların devası, kondurmanın arapças 
9 - Saatlerde rakkamları gösteren uç, ba 
tin. 1 O - Makinelerde ilci pistonu btlbi 

' 
•• 
-

. 
-

ı. 

-
-

rine bağhyan burmalı demir. 

Yukarıdan qağıya: 

1 - Ateş parlayışında görülen yalım 
atlara bakan adamlara verilen isim. 2 -
,Tacirlik yapmak. 3 - Evliyanın türkçesi 
cüsseli. 4 - Omuzlara atılan kumaş, kol 
larımızdaki kuvvet alametleri. 5 - Pa 
muk memleketimiz. 6 - Şiir yazan, mü 
keyyifat. 7 - Yoldaş, isim. 8 - Bir er 
kek ismi, aramaktan emri hazır. 9 - Çok 
değil; denizde suyun bir taraf tan öteki ta 
rafa akışı. 1 O - Cimri, fenalamağın ar~p 

. 

. 
-. 
-. 
-
-

çası. 

Dünkü Bulmacanın Ham: 

Soldan sağa: 

1 - Kaynarca. 2 -Aka, le, dip. 3 -
Rekabet. 4 - Nim, aguş. 5 - İdare, kafa 
6 - Kurbağa. 7 - Ay, aka. 8 - Nuhu -
set. 9 -·- Avam, felek. 1 O - Ray. 

Yukarıdan qağıya : 

1 - Karnıbahar. 2 - Akait, Yuva. 
3 - Yıkmak, Hay. 4 - Rüsum. 5 
Alp, er. 6 - Ree, efe, 7 - Taka, '<ez 
8 - Ad, gaga, la. 9 - Ufak, en. 1 O -
Paşa, aşk. 

Bir kaçakçı mahkum oldu 
İzmit civarında yakalanan tütün 

kaçakçılarından T aip Ahmed 9 un -
cu ihtisas mahkemesince 6 ay hapse 
ve 155 lira da para cezasına mahkum 
edilmşitir. 

Fnrncılar cemiyetinde istifalar 
Fırıncılar Cemiyeti İdare Heyeti in

tihabı geçenlerde yapılmışt! 
Cemiyetin alakadaı azalarından 

bazıları, bu intihabatın kanunsuz ve 
usulsüz olduğunu iddia ederek, in
tihabın feshi için mahkemeye müraca
at etmişlerdi. Dava intaç edilmediği 

halde idare heyetinden beş ve yedek a
zalardan da altı kişi istifa e~miş, yedek 
azalardan biri de ticareti terkettiği için 
vazifeden ayrılmak mecburiyetinde 
kalmıstır. Bugünkü vaziyete muhalif .. 
olan azalardan bazıları idare heyetinin 
dörtte üçünün kalmadığım ve kanunen 
geri kalanların idare heyetini te~kil e
demiyeceğini ileri sürerek alakadar ma
kamlara müracaat etmiye ve yeni bir 
idare heyeti seçilmesini istemiye karar 
vermişlerdir. 

/Temmuz 1 

Habeş İmparatoru, dün 
Cemiyeti azalarından 

Milletler 
sordu: 

(8aıtarafı 1 inci' sayfada) 

liierden kıtaata teşkil edilmemesi prensibini tatbika amade bulımm&k -
tadır. Mübadele ve transit serbestliğini temin için her türlü tedbirler alın .. 
mıştır ve tecim hususunda bütün memleketler hakkında haklı bir muamele 
tatbik edilecektir.» 

Notada Habeş imparatoru Haile Selasiyenin Habeş tahh üzerinde hiç bir 
hakkı kalmadığının isbatına büyük bir ehemmiyet verilmekte ve onun 
memleketinden kaçmakla bütün haklarından ferağat ettiği ve Habq halki
nın İstiyerek ltalya kralına bağlandıkları anlatılmaktadır. 

Nota nihayet Milletler Cemiyetini islah etmek lazım geldiğini ltat,anın 
buna ameli bir surette çalışacağını ve büyük meselelerin halline yardım e
deceğini, fakat bugünkü gayri tabii şerait içinde buna imkan bulunmadı,ğı
nı ve zecri tedbirleri ilga etmenin bir zaruret teşkil ettiğini izah etmekte
dir. 

Notaya b~ vesika bağlanmıştır. Bunlar Habeş halkının İtalyaya itaatine 
ve İtalya kralını imparator tanıdığına ve başka bir imparator tanımadığına 
aittir. 

imparator hitabet kürsüsünde 
Bunun üzerine söz Habet İmparatoru Haile Selasiyeye verildi ve HaLe, hnpa• 

Tatoru herkese hürmet telkin eden vakur ve kibar bir tavırla bütün nutkunu Fran
sızca ile söyliyemeyeceği için özür diledi. Ambara diliyle davasını anlatmap bat• 
ladı. İmparatorun sesi canlı ve heyecanh idi. Derin bir teessür içinde olduiwt göze 
çarpıyordu. 

Kendisi evvela milletinin uğradığı ~ti ladan bahsetti ve bu istila için kullanılan 
müthiş silah, yani zehirli gazlar üzerinde durarak bunun nasıl kullanıldığına. tana• 
relerden nasıl atıldığını ve saçıldığını, Ha beşlilerin buna mukavemetten oud lciz 
kaldıklarını, nasıl perişan olduklarını hazin bir lisanla anlattı. 

İmparator bundan sonra Habeşistanın bu müthiş istila karşısında Milletler Ce
miyetine güvendiğini, onun yardım ve müzahereti sayesinde bu gaileden kwtulmayı 
umduğunu söyledi . 

Habeşistana karşı silah ambargosunun nasıl şiddetle tatbik edildiğini. llİlab am• 
bargosunun tatbikinden vazgeçildiği zaman dahi Cibuti - Adisababa yolu ile Ha· 
beşistana silah gönderilmesine karşı gelindiğini, halbuki bilahare balyaya kup ayni 
mukavemetin gösterilmediğini ve İtalya hesabına bu hat üzerinde levazım ve mlihim· 
mat naklolunduğunu anlatarak, Habeşista nın ancak bu şerait içinde yenildiiini Ye İl• 
tilaya mukavemet edemediğini bildirdi. Bununla beraber bu mazlum milletia Mil· 
Jetler Cemiyetine karşı itimadın, inancından bir şey kaybetmediğini ilave etti. 

İmparator bunu müteakip «mesele yalnız Habeşistanı istila mesel~i deii). mua• 
hedelerin ve taahhütlerin kudsiyeti, küçük milletlerin hayat ve selameti, beynelmilel 
ahlah meselesidir. Bu itibarla mesele, bütün dünyayı alakadar eden, hiiyük bir me· 
seledirıı sözlerini söyledi 

Nihayet bütün murahhaslara dönerek: 
«Vereceğiniz kararı tarih ve insanlık da ima hatırlayacaktırl11 
Dedi ve bir kaç saniye au9tuktan sonra şu suali sordu: 
«Dünya murahhasları! Milletime ne cevap götüreceğim?» 

Ortalık alkışlarla çınlıyordu. 

Salondan atllan ltalyan gazeteciler:!, 
İmparator söze başlarken salonda bir hadise oldu: 
Matbuat locasındaki İtalyan muhabirleri ıslık çalmaya ve hasmane ııôz:lerle ı&rül· 

tü etmeğe başladılar. Buna mukabil bütün meclis Necaşiyi alkışlıyor ve eamİİll ufa· 
tile bulunan halk da gürültü çıkaranlara karşı vaziyet almış bulunuyordu. 

Milletler Cemiyeti tarihinde ilk defa olarak, başkan gürültü yapanlan dlfUI ÇI• 

karmak için polise müracaat etti, İtalyan lar polise de itaat etmediklerinden jandar
malar gelerek kendilerini otomobillerle ve halkın hasma.ne haykırmaları araaında po
lis komiserliğine sevkettiler. 

Sükunet avdet ettiği zaman, bütün bu hadiseler zarfında itidalini muhafaza ~t
miş olan Necaşi, Habeş lisanile nutkunu söylemeğe başladı. 

ltalyan gazetecileri Cenevreden çıkarılacaklar __ ...;.~_.;;.... __________________ """!"' __________ ~---

Toplantı esnasında nümayiş yapan İtalyan gazetecilerinin hareketi biltüa mat• 
buat mümessilleri tarafından esefle kaqılanmıştır. Nümayişin mürettep, hattl mül· 
hem olduğu zannolunmaktadır. 

Şimdiye kadar bir kaç kere Milletler Cemiyeti Başkanlığı yapan Romanya ha• 
riciye nazın M. Titülesko İtalyanların yap tıklan nümayişten son derece müteeulr ol
muş ve herkesten evvel nümayiş yapan 1 talyanlara karşı bağırmıştır. 

Bu nümayiş, Habeş imparatorunun fevkalade hararetle alkışlanmasına aebeP. 
olmuştur. İtalyan gazetecilerinin Cenevre den çıkarılmaları beklenmektedir, 

ı 

Arjantin murahhasmm talebi 
İmparatoru müteakıp Asamblenin içt= mı isteyen Arjantin murahhası .Sz aldı vq 

bilhassa Milletler Cemiyetinin herhangi bir istila ve ilhakı tanınması lazım aeldiiini, 
talyanm Habeşistanı ilhak etmesinin de ayni şekilde karşılannı~sı .icap ettiiini 

söyledi. 

Bugünkü toplant\ 
Bunu müteakip yarın saat 10,30 da toplanmak üzere celse tatil edildi. Yarın in· 

giltere, Fransa, Kanada, Cenubi Afrika, Sovyet Rusya murahhasları söz aö,li;recek• 

er, bu itibarla celse çok mühim olacaktır. ı 

- Ya, seydil.. Bu civarın maymun
ları, çok meşhurdur. O kadar akıllı ve 
zeki mahluklardır ki, bunlar hakkın -
da size bazı hikayeler anlatsam, kat'iy
yen inanmazsınız ... Size şu kad"'r söy
liyeyim ki, bunlar yabancı adamların 
kokusunu çok çabuk alırlar .. ve bunu 
bir tehlike addederek hep bir ağızdan 
b~rışırlar. Hatta, bunun içindir ki; 
bizim şuradaki Zafir kalesinde oturan 
Nasır Mebhilt, bunlara çok ehemmiyet 
verir. Arasıra, kalenin dibinde bun • 
lara ziyafet çeker. Oraya al~tmr. Bu 
"suretle onlardan bir muhafaza kuv\l·e
tine maliktir. Mesela, geceleri o civarda 
yabancı adamlar dolaşsa, bu maymun
lar hep bir ağızdan feryada başlarlar. 
Kaledekileri uyandırırlar. İşte, bu hay
vanlar bu işe yaradıkları için Nasır 
MebhUt bu civarda hayvan avlamayı 
şiddetle menetmiştir. 

şısındaki burç, hacı Muhsinin ikamet- •••••••••••••• Pamuk ipliklerine narh kondu Beş yllhk köy programı 

Köse arabın bu sözleri, Cemilin na
zarı dikkatini celbetmişti. Ve bu ada -
mm, Nasır MebhUtun bir casusu oldu
ğuna kanaat getirmişti. 

Kösenin bu sözleri, hiç şüphesiz ki; 
bir propagandadan ibaretti... Zeki 
herif, Nasır Mebhfitu müteyakkız 
göstererek onu ani bir hüctımdan kur
tarmak için maymunların bağrışmala
rını bir fırsat addetmiş.. böylece bir 
şey uyduruvermişti. 

Cemil; köse arabın biraz evvel şar
kı söylemek istemesinden ve şimdi de 
bu sözlerinden hasıl etliği şüphe üze-

gahıdır. 

- Hay, Allah razı olsun. , 
- Hadi sana da uğurlar olsun ... 
Cemil, her tarafları ma7gallı evlerin 

arasından geçmiş; bir tarafı kaleye bi
tişik olan burcun kapısına gelmişti ... 
Daha kapıyı çalmadan, oradaki mazgal 
deliklerinden bir ses yükselmişti: 

- Kıpırdama. Ateş ederim. Söyle .. 
kimsin? .. 

Cemil, böyle bir suale maruz kalaca
ğını hiç düşünmemişti. Onun için ve
receği cevapta tereddüt etmişti. Ar -
tık ister istemez, biraz evvel uydurdu
ğu yalanı, burada da tekrc::- eylemişti. 

Muhteriz bir sesle: 
- Ben .. neccab .. Ali Hasif. San'~-t

dan geliyorum. Kumandan paşa tara
fından.. Şeyh hacı Muhsin'e gizlice 
söyliyeceğim var. 

(Arkası var)1 
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Ekonomi Bakanlığı pamuk ipliği H
atlarına narh koymuştur. Bu narh 1 
mmuzdan itibaren muteher olacak -
r. İplikler düz kalite addedilerek be
er paket -1 kilo 530 gram itibarile nar
a tabi tutulmustur, yani 4 kilo 5:{0 

te 
tı 

lı 

h 
gr am ağırlığınd~ 4 numar3 bir paket 

3 60, G numara 370, 8 numara :~80, 
O numara 390, 12 numara 4:{0, 14 
umara 460, 16 numara 500, 18 nu -

1 
n 

m ara 530, 20 num~ra :}fjO, 22 numara 

,}, no. 2.1 numara 620 kuru~a satıla -
aktır. Ancak kıvrak ve tire ipliklere 
uz'i nisbette bir zam yapılabilecek ve 
u zam yüzde onu geçmiyecektir. 

Cc 

c 

b 

--· 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere yeni 

bir tamim göndererek beş senelik köy 
mesai programının hazırlanmumı ia
temistir. . 

Programda paradan ziyade it ve be
den faaliyetine ehemmiyet verilecek .. 
tir. 

Köy bütçesinin 16 ncı maddesinde 
yazılı mikdardan fazla tahs:lat yapıl • 
dığı takdirde bu tahsilatı yapanlar hak· 
kında kanuni takibat yap1lacaktır. 

Beş senelik programda köylerin pa• 

zar yerlerine giden yolları bir an ev
vel ikmali esas tutulacaktır. _____ ,,.. 

BAN ZO PİRİN·· ·.~cy<ı.~~~j .. ~~~. )'.'~.Roe 4QKu~~ş 
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1 Temmuz SON POSTA 

İtalya hükUmeti Boğazlar 
konferansına gelecek mi? 

Balkan Antantı ve 
Antant 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

eden b~tün meseleleri konuşmuş
lardır. iki antanbn murahhaslan 

da, zecri tedbirlerin ilgasını mu .. 

vafık görmüşler ve bunlan kal

dırmayı. ~ararlaşhnnışlardır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) cadelelerde daima mağlup olacağımı anla-
h b .. M .. ·· Th ld hansijan gazetesi mu a ırı osyo ou- dım pek müteessir o um dedim. 

· Tevfjk Rüştü Arasın ona verdi- - Niçin? diye sordular. 
venın var. 
ii mülakattan ve tabii Bo~azlar konferan- - Tabii dedim o daima bire karşı iki 
tının iki gündür aldığı vazıyetten bahse<li- kalacaktır. Çünkü tam benim iki mislim-
" Fransız gazetecisi kendi hesabına 1 dir. 

Her ıkı antant da emniyetlerini 

sağlamlamak için mmtakavi itti
faklara taraftar bulunuyorlar. 

Bundan ba§ka iki antant devletleri 

de İ~yanın Habeşistanı ilhak 

,10ruz .. 
Asamblenin zecri tedbirler hakkındaki ka- Suat Dervİf 

Konferansta çahşmalar 
ran bilinmeden burada yapılacak olan mü
zakeratın müsbet bir neticeye bağlanama
yacağı kanaatinde ... 

Zecri tedbirler kalktıktan sonra ve i
ta) a müzakerelere iştirak edince mese!e-

Montrö, 30 (A.A.) - Anaqolu 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

ajan- etmesını tanmıamıya karar ver-
mişlerdir. 

y w• • b' Akd • nin halledilecegını, ır eniz meselesı 

olan Boğazlar meselesinin İtalya nazarı iu
bara alınmadan başanlamıyacağıru söylü• 

yor. 
Bu sırada hemen, hemen bütün diplo-

matlardan önce aşağıya inmiş olan Pol 
Bonkur ile karşılaşıyoruz ve kendisine şu 
suali soruyorum: 

- Burada bir fikir var. Saksiyonlar kal
kınca İtalyanın Boğazlar konferan!'ına 
j<:tirak edeceğinden bahsediliyor. Fakat 
diğer taraftan da İtalyan matbuatı İtalya
nın la bidayettenberi içinde bulunmadığı 
bir konferansa İştirak etıniyeceğini açıkça 
yazıyorlar. Sizin bu husustaki kanaatiniz 

nedir~. . 
_ Ben şahsen ltalyanın bir takım müş-

külat çıkaracağı kanaatindeyim. 
Fakat bu benim tamamen şahsi kana· 

etimdir. Zecri tedbirler kalktıktan oıonra 
İtalya Boğazlar konferansına iştirak t>der· 
ıe her şeye baştan başlanılmasını taleh e• 

decektir, zannındayım. 

Gülüyor ve: 
- Baştan başlarız ekselans diyorum. 

Montrö'nün suyu ve havası hiç de fena de
ğil... Yalnız istediğimiz neticeye varalım. 
Me8ele bu... Bir hafta evvel, bir hafta son
ra aözü mü olur?. 

Ve sevimli diplomat da bu meseleyi 
bir hafta evvel ve bir hafta sonra kadar 
basite irca etmi§ olan gazeteciye hayır .. ka
dın ıözüne gülüyor. 

Bu sırada birisi ona yaklagıp konuııma
ğa başladıiı için yanından ayrılıyorum. 

Şimdi yanımıza beyaz kaşları gözleıi-
- ~fr. Üstüne düşmüş ve esasen pek kısık ve 

pek mini mini olan gözlerini tamamile ört
müş bulunan lacivert bereli ve aksi çehre• 
li bir ihtiyar yaklaşıyor. 

Meğer bu zat Türkiye hakkında neş
rettiği fıkraları kadar abus çehreli ohn 
Fransız meslekdaşımız meşhur Saint Brice 
imi§. Kendisiyle tanışıyoruz. 

- Türk müsünüz diyor, oh çok mem• 
nun oldum. Ben Türkleri pek ıeverim .•. 
En büyük bir Türk dostuyum. 

, 9 numaralı tebliğdir: 
Teknik komite, saat 16,30 da beşinci 

içtimaını akdetmiş, mukavelename proje
sinin 6 ıncı maddesi üzerinde müzakerele
rine devam ile • H • faslının üç fıkrasmın 
bu maddeden ayrılarak ayn bir madde 
halinde tesbitine karar vermiştir. 

Yedinci Madde Hakkında 
Karar Verilmedi 

Bundan sonra, Sovyet delege hey'eti 
tarafından umumi içtimada 7 ·nci madde
ye ait olarak ileri sürülen tadil teklifi ile 
Japon delege hey' eti tarafından Boğe1ziar 
nuntakasının muharip devletler harp ge
milerine tamamen kapatılması hakkında 

komiteye verilen tadil teklifi üzerinde ip
tidai noktai nazar teatisi yapılmış ve 7 in
ci maddenin bilahare ya umumi içtimada, 
yahut - eğer bir kaç güne kadar komite 
bu hususta müzakere zamanı geldiğini sa
nırsa - teknik komitede yeniden müza
kere edilmesine karar verilmiştir. 

Muharip Türkiyenin, harp gemilerinin 
Boğazlardan geçmesini bir müsaadeye talik 
eylemesi hakkı aleyhine hiç bir prensip 
muhalefeti ileri sürülmemiştir. Bu madde-
nin tahrir tarzının, kat'i surette tespit olu
nacak 6 ncı madde metni ile alakadar bu· 
lunduğu gösterilmiştir. 

Japonyanın Endiıe1eri 

Japon delege hey' eti, bu maddede ya
zılı Milletler Cemiyetine yapılacak tebliğ
ler dolayısiyle umumi içtimada ileri ıür
düğü itiraz kaydım hatırlatmıştn. ,. 

Türk Clelege hey' eti, Türkiyenin Millet· 
ler Cemiyeti azası devlet sıfatiyle olan 
hukuku ve taahhütleri mahfuz kalınak su
retiyle, Japon delege hey' etinin cndi~ele· 
rini giderecek herhangi bir formülü kabu
le amade olduğunu bildirmiştir. 

Rumen Murahhasmın Mülahazaları 
Başkan, Rumen delegesi sıfatiyle umumi 

içtimada, yeniden askerileştirilmesi iizeri
ne Bo~azların artacak emniyeti dolayısile 
zararsız iemilerle Türkiye ile gerginlik ha
linde bulunan devletler gemilerine ayni 
muamelenin yapılmaması lüzumu hakkın
da ilt!ri sürdüğü mülahazaları haarlatmış 

ve ayni zamanda Milletler Cemjyetine ya-
- Evet üstad, diyorum mademki böy- pılacak tebliğin ahnacak tedbirlerden ev• 

le söylüyorsunuz size inanırım. Fakat ister- vel icrası lazım geleceği fikrinde bulun· 
dim ki bize karşı hissettiğiniz sevgi yaztlö- muştur. 
rınızda da biraz daha bariz görünse idi. Türk delege hey' eti, bu mülahazalara 

_ Daima 5 jzjn lehinizde yazılar yaza- cevap olarak, harp tehdidi halinde alına
rım. Fakat sizi çok sevdiğim için bence cak tedbirlerin müstacel mahiyetlerini ileri 
kabahat olan bir hareket yaptığınız z;~.man sürmüştür. 
da sizi tenkit ederim. 9 uncu Madde Göriifülmedi 

Gülüyorum: Komite, 9 uncu madde üzerindeki mü-
zakereyi başka bir güne talik eylemiştit. 

- Evet diyorum dibagv aevdig"i deriyi dd h b 1 O uncu ma e üzerinde iç ir müna
taştan taşa çalarmış keşke bizi daha az sev· 

· d b" kaQa cereyan etmemiştir. 
senız e ıra;ı; daha çok tanısanız... '$ 

P · S Bazı delege hey'etleri eksperlerinin 
ar, oir muhabiri Mösyö Pott tıpkı 

b. ·r b muvasaletine intizaren, 11 inci madde lize-
ır rnanı aturacıya enziyor. Şişman kısa 

b 1 kara b ki b . d · rindeki müzakerat, gelecek içtimaa bna-

Devlet adamları orta Avrupa 
meselelerini de konuşmuşlardır. 
Bu yolda da mühim kararlar ve
rildi~ ve Habsburg hanedanının 
avdeti meselesinin de görüşüldü
gu anlaşılmaktadır. (Röyter) 

Ceneire, 30 (A.A.) - Balkan 

Antantı devletleri, dün Çekoslo
vakya Hariciye Nazırı B, Kamil 

Krofta'nın şerefine bir ziyafet 
vermişlerdir. · 

.. ~~yaf etin sonunda delegeler 
Kuçuk Antant ile Balkan Antanb 

nın müşterek siyasetleri hakkın
da noktai nazar teatilerinde bu
lunmuşlardır. 

Habsburglar meaeleal 
Viya!la 30 ( A. A.) - M. Sc

hucshnıgg, Cenevre'ye gitmiyecek-

tir. Zira Viyanada parlamento mü
zakereleriyle meşgul olmaktadır. 
Siyasi mahafil, Avusturya'nın da
hili. ve harici iJlerinin tamamiyle 
sarılı ve açık olduğunu ve M. 
Schuschnigg'in Cenevre'de bu 

bapta yeniden beyanatta bulunma

sına mahal Ôlmadığım beyan et· 
mektedir. 

Malümdur ki, hükumet, haliha

zırda memleketin rejimini değiş
tirmemeğe karar venniftir. Ha
brlarda olduğu veçhile, Arpdük 
Otto ile Avusturya kabinesi ara
sında Arşidük şimdiki hükumete 

muanz kaldığı müddetçe saltanatı 
iade teşebbüsünde bulunmayaca
ğına dair bir itilaf hasıl olmuştur. 

Bir sahtekarm mahkOmiyeti 
Karısı Muazzezi mevhum bir istih

kak sahibi göstererek sahte bir ita em
riy Ie Üsküdar ma]müdür]üğü vezne -

sinden 1566 lira 15 kuru~ almaktan 
suçlu eski Kadıköy malmüdürlüğü 
katiplerinden Şaban oğlu Cevatla bu 
İ,şe ihmallerinden dolayı sebebiyet ver
dikleri iddiasiyle tahtımahkemeye a • 
Iınmış olan Üsküdar malmüdürlüğü 
memurlarından Cevdet, Eyüp, Ihsan, 
ve Necatinin duruşmaları dün ağır ce
za mahkemesinde neticelenmistir. 

Memurların, Cevadın v~zneden 
aldığı paradan dolayı ihmaJleri mah -
kemece sabit görülemediğinden bu 
dört memurun beraetlerinc ve sahte 
ita emri tanzim ederek ha7İneyi zarara 
sokan Cevadın da 1 sene müddetle a
ğır hapse konulmasına karnı veri!miş
tir, 

oy u, ıyı ı ır a am kaşları çat.ıl-

mış .. Daima fevkalade meşgul bir hali var. kılmıştır. Bir cinayet rlavasmm sonu 
Kendisini bize tanıttıkları halde yanımıza Türk Delegesinin İzahab 
sokulmadı. Galiba Tevfik Rüştü Araa me- Başkan, 12 nci maddenin muhtelif Eyüpte pazaryerinde karılarının 
selesinde Thouvenin tarafından atla~ılmış surette tefsiri 'ihtimali olduğu hakkında Yaptıkları kavgadan muğber olmak 
olnıası da sinirini bozdu. Kimse ile konuş- İngiliz delege hey' eti tarafından ileri sürü- mezbaha kesicilerinden Bekiri ö1dür
tnadan mütemadiyen salondan salona gi- len mülahazaları hatırlatmış bugünkü tah- mekten suçlu kesici Murad1n muhake-
rip çıkıyor. rır tarzının hakem usulüne müracaat im- mesi neticelenmistir. Mahkeme Mura-

Birisi: ~anları ile ne derece kabili telif bulundu- dın 12 sene 6 ay 'hapse ve müebbedeıı 

l~b Zayıflamak için ekzersiz yapıyor gu ha.~kındaki endişelerini de bildirmi,tir. /de amme hizmetlerinden mahrumiye-
ıa ı al d d' Turk delegesi, bu hususta teskin edici tine ka . t' 

" e J. izahat vermia T·· k' . d. . . •••••••• rar verrnış ır. 
d:ı_ '-~~2!.eteciler arasında en ziyade nazarı "' ur ıyenın esas en ışesının ................................. - ...... - ......... . 

Lllttat b k d polis ve adli salahiyet hukukunu mahfuz halen mevcut olan hu"'kmün derhal ilga-
1 celbetmeğe layık olan ir a ın 

vhabr. I>cutsche Nachrichten bürosunun rnu• bulundurmak olduğunu bildirmiş ve Tür- sı prensibini tasdik için asgari bir eıdet 
a ••ı' k' nin tatmin edici h h · d'"' b" ve ın '"dd d b • ıye er angı ıger ır u et tayinini derpiş e en ir sis-

Soyu ,,, h . .1 'k' . tahrir tarzını kabule amade bulunduğunu tem ile me I k k b 1 t · 
rni.. ~ en aşagı ta mm 1 e ı ı metre yır· ilave eylemiştir. tir. mzuç o ara a u e mış • 
llnd·.. .nini de siz tahmin ediniz. Ayakla- d 

.. k k Komite önümüz eki İçtimaını salı gü- T ahrı'r k . • ha h k k" l k lerı· 1 . • unduralar 50 numara olmalı. El- . 1 . . oınıtesı zı u u ı zor u -
Q 1 nü yapmağı tesbıt ey emıştır. ] 

ın\ih 1 llıiyorum ne büyüklükte o kadar • • • "Ik k . • arı nazarı itibare alacak münasip bir 
ğü cyke) bir kadın ki onu uzaktan gördü- Mukavele pro1esının 1 0 unması bıttı formül ara cak 

Carırnl 2!.anıan bir kadın değil, konferansta Montrö 30 (A.A.) - Tebliğ: Tek- Komite yla3 .. tır: dd . 3 .. .. 
l:ı · k • uncu ma enın uncu 

dikı·ı" . aşla çalışan dünya matbuatı namına nık komite Türk proJCSl mu ave - fıkrasında t . edil 1 b' ld 
rn b ı · · . · d"k' • ayın eceıt ır evve en 
..... 'ş. ir abide zannediyorum. esının mer'iyete gırmesıne ve tas ı ıne ihbar ile rüc h 1. .. l ak 
012!. b b . d ki d . 1 , dd . . d.k u a ı mustesna o m 

be ... · ı ir irimıze tanıştır ı arı zaman aır o an 13 üncü ma esını tas ı et- t'izere muka l "'dd . . k d'J" "' ı b . . • ve e mu etımn en ı ı-~e amlamak için yerinden kalktı a- mıstır d 
~ırn a d ' · . ğin en uzamasını derpiı:ı eden bir hü ~ 
O l'lcak belinin biraz Üstüne çıkıyor u. K d l v 

tıd oınıte, harp tehdidi halin e a ına • küm ilavesine karar verm'ıstı'r. 
"e .. arı ayrıldığım zaman büyük bir yeis cak tedb" l . . . l k K · b ' 
d"· \tllıitsizlik içinde arkadaşlarımın yanına k ır erı nazarı ıtıbare a ara ' omıte U suretle mukavele proje-

011cliirn ve: mu avelenin imzasını müteakip, hu - sinin ilk okunmasını bitirmiştir. Bu 
cıJ - Alman istihbarat bürosu muhabiıi j s~si b~r _Protokol vasıtasiyle, Boğazlar hafta içinde ikinci okunmasını yapacak 

an bayan Bernusch. ile yapacağım mü- bolgesının silahtan tecridi hakkında ve raporunu konferansa verecektir. 

Jayfa 

K~MBARA DESTEKTİR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

biriktirmiş olmaz, 
zamanda: 

yalnız para 
ayni 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükifat 

" 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahallesi Sokağı No. Cinsi Hisse 

E. Y. ----

" 
" ,, 
,, 
,, 

Kıymeti 
lira K. 

1- Mahmut B. Nahiyesi Avu köyü 79 36 Bahçeli t 1mamı 550 00 

2- Yeşilköy 
3-Kalitarya 

Şevketiye istasyon 
Bağlar arası 

10 39 
25 

ev ve 
kahvehane 

Hane Nısfı 
derununda 

ahır ve 

odayı havi " 
bağ. · .. 

1250 00 

1800 00 

Yukanda evsafı yanlı gayri menkullerin mülkiyetleri 317 /936 Cuma 

günü saat 13 de satılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey akçe

lerile mezkôr gün ve saatta Bakırköy Malmüdürlüğünde müteşekkil 
Komisyona müracaattan •••••• 

1 - Mübadil İkinci tertip tasfiye vesikasile: 

2 - Ve 3 Numaralı gayri menkuller de nakden veya 
dahili ve yüzde bq faizli hazine tahvillerile satılacaktır. 

istilnr -1 

(35b7) 



12 Sayfa 

Halis ve ·rurunç çı

çeklerirıden yapılmış 

H AN ÇiÇEK SUYU 
.,. NEROLI 

Halis Isparta g-Ollerin baş mahsu1ü 

HA AN GÜLSUYU 
,, GOLYACI 
,. Gül lev ntası 

Dllnyac1a mcvcud çiçel< surnnnın, 
ve grılsulanıım ve g!Uyattlarının en 
nefisidlr. Bu kadar mükemmel ve 
tabii g1H ve çiçek suyu olamaz. llir 
damla ı bir çiçek bahçesi veya hir 
gülistandır. Bu nefis glllsuyu ve çi-

SON POSTA ,, . 
NAS1QllAC1 
KANZUK 

Nasır illlcı bUtun dünyaca tanın
mıştır. En eski nasırları bile kö
kil nden çıkarır. 

INGILlz KANZUK l~CZANESI 

Beyoğlu - fstanbul 

Hayabn da, 
Temel taşıdır. 
sıhhat, neş'e 

sıhhatin de, 
Çünkü sağlam 

güzellik ve 

Temmm l 

saadetin de 
dişler, insana 
saadet verir. 

• 

çek suyu istihzarına muvaffak olan 
eczacı Hasanı herkes tebrik ediyor. 
Şi,.eleri 40-60-100 kuruştur. 

m> Operatör • Orolog ~ 

Dr. Mehmed Ali 
1 

l lasan deposu : idrar yolları Ankara, İstanbul, Beyoğlu 
hastalıkları mütehassısı. ICöprObaşı 

Eminönü han Tel: 2UH5 4_.., 

en mükemmel motörleri, 12 ay vade ile 

SATAR 
HER TÜRLÜ 

VE TESiS EDER 
ELEKTRiK &iNAi ALETLERi 

Zımpara taşlan, mak'apları pompalan, tezgahlan, 

12 A Y V A D E 1 L E S A T A R. 
Fabrika tesisi ıçın hususi servise müracaat ._ __ .,. 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hath yaz tarifesi 2 I Temmuz I 936 

Perşembeden itibaren tatbik olunacakbr. Yeni tarife iskelelere asıl· 
mışhr. "3654 n 

PBOTEjiN 
Frengi ve Belsoğukluğundan muhafaza eden en mnessir ilaçtır. 

&on Poat.-·Maii,88a";' 
Netıİ)'at Müdürü: Selim Raaıp 

Sahipleri 1 A. Ekrem. s. Rqap. H. Lütfi 

o 

BIRE, 
1000 

TARl.ADIR 

r 
( • 
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.- :il/ -n ft;, _ 
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, 
,. 1 

, 
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RADYOLiN 
Günde iki defa Radyolin ile fırçalanan dişler inci gili 
güzel ve saglam olur. Sağlam dişler midenin sağlamti
ğmı, sağlam mide de vücudun sağlamhğım temin eder. 

YALNIZ 4 GÜN KALDI 
Galata'da maruf · 

EKSELSYOR 
ELBiSE MACAZASINlN RESMT IASF1YEst dolayısile 

MECBURi SATIŞTAN 
istifade fırsatını kaçırmayınız. 

iSTOK MALLAR AZALDl~INDAN ACELE EDiNiZ. 
Hazır elbise, PardesQ, Palto, Manto, Çocuk elbisesi, Kadın, Erkek ft 
Çocuk muşambaları tasavvur edilmiyecek bir ucuzlukta satılmaktadır. 

Fırsattan istifade ediniz. 
Hali Tasfiyede EKSELSYOR K. Palas J. Herıkoviçi ve Şki 
Tasfiye memurlan: Avukat 1. Agah Akkan, H. Sileymm 

SPOUClJlil.R' 
saha1;1a 
çi kmaz.d.an · 

e.-.ıoz UNU VE MADEN SUYUNU 
H~A VIERDE TERCiH EDiNiZ 
GALATA ARAB06LU Nf e 

ı========================----· t 

Gebse icra M.marlujuaclm: 
inhisarlar Müdüriyetine boıçlm Haca 

Kadir oğlu İsmetin Gebze tütün aabana
da bulunan (2347) kilo mahcus liitGnün 
satılmasına karar verilerek 29 /6/936 ta• 

İstanbul ikinci iflis memarlağundan: rihinden itibaren açık artırmaya çıkanl• 
Müflia Adapazan ahtap Ye demir mal- mıştır .. Birinci artırma 14/ 7 / 936 tarihine 

· k · ı n bazinei mali rastlayan Sah günü saat 14 dedir. Birinci zeme ıar eti maaaama ge e • 
artırmada kıymetinin yüzde yetmif betini 

yenin semer bedeli olarak istediği 20480 · bulmadığı takdirde ihale on bet cin aon• 

lira bakkmda iflis idaresince yapılan tet- raya 29 /7 / 936 tarihine rastlayan Cumar· 

kika•'!.a müflis p'ketin defterlerinde bir tesi günü saat 1 1 e bırakılacak ve bu de .. 
fa en çok artırana ihale edilecek.tir. 926 ve 

kayıt olmamasına ve hazine ile ayni mev· 927 seneleri mahsulü olan bu tütünler 

zu üzerinde balen açılmlf bir dava der • denk halinde olup beher kilosunun kıy• 

dest bulunmasına binaen gerek alacak ve meti ( 11) kuruştur. Yalnız delllliyenin 
• . . . • • müşteriye ait olduğu ve taliplerin yüzde 

gerek untıyaz talebinin reddine ve yıne · . k 1 ·1 - --L"' · yedı buçuk pey a çe en e yevmı m~ur· 
Adapazarı orman idaresine izafeten hazi • da Gebze icra dairesine müracaatlan ilia 
nei maliyenin istediği 6784 lira 21 kuruı olunur. 

bak kında dahi yapılan incelemede müb • 

rez vesaika nazaran bir alacak anlatılma • 

dağı ve tirket defterlerinde yazalı olmada

ğmdan reddine karar v~ olduju 

bilinmek üzere ilin olunur. 

Doktor Hafız Ce111•I 
Dahiliye müteh-

Pazardan maada bergtln 3 - 6 
Divanyolu (104) No. Telefon: 22398 
Tel Kandilli 38 - Beylerbeyi 48 

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


