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Nasıl? 

fa tada in 
dığı if 

ayy re apıl
Ediliy r 

Hını•do11 lcaraga tlelaıet saça• 6lr bolft6ardıına11 

Almanyanın dünyayı tehdit 
edecek kadar kuvvetli bir tayyare 
filoıuna malik olduiu Ye haftada 
(1000) tayyare yapabilecek bir 
hal• geldiği iddiam, bazı Alman 
.oıtecileri tarafından Parlıte çı· 

karılmakta olan Neue Tagebuch 
ismindeki mecmuada mUaakaıa 
edllmlıtlr. 

Fen Mil mOıtear adı lle bu 
mecmuada Alman ıilAblanmaıı 
hakkında birçok yazı yazmıı olan 
ıabn kanaatine g6re: 

" Alman tealihabna dair 
Deyll Meyi gazeteıinde görülen 
rakkamlar, baıka gazetelerde glS
talen rakkamlara nazaran haki· 
kata daha yakındır. 

Almanyamn haftada 1000 tay-

yare yapacak hale gelmit olma11 
iddiası, gelecek yıla kadar (25000) 
tayyareye malik olacajl ldcWlalle 
birlikte, later dojra olama tater 
yanlıt olıun, mOhendlılerden •• 
uıtalardan iptidai maddelere ka· 

dar kendisine lizım olan bütlln 
Jeyaıımı tedarik ettltf Te Alman 
HaYa Naurı Ceneral Göringln 
fahıında mükemmel bir takipçi 
bulduiu muhakkaktır." 

Her Fon Mil bu baılangıçtan 
ıonra Alımanyanın bugqn malik 
olduğu kuvvetin derecesini tetklka 
geçiyor ve (Ceneral Turne) nin 
Eko dö Pari gazeteainde yaıdıiı 
bir makaleyi habrlatarak dl· 
yor ki: 

Haylı Karışık Bir 
Hukuk Meselesi •. 

işten El Çektirilen Bir Zat 
Beiediye Reisi Seçilebilir Mi? 

Son belediye Hçiml, ~urdun J 
bir k6fuinde, tlzerltıde ehe1111nı.-

yetle durulmak llzımı~ıam "• halli 1 
ıok mll,kül bulunu kanı~k fJlr 
hukuki meaeleye yol açmıfiır. 
Tarihte daha bazı miıallerl bulu· 
aan bu hldue Eliılz Belediye 
Relıllji ıeçiminden dotmuıtur ve 
fudurı 

Ellzlz tehir mecllıi blrllaç a-On 
eYvel, Belediye Reiıinl ıeçmek 
lıere toplanmııtar. Bu toplanhdan 
bir glln eYvel de, Belediye Reiıl 
Hürrem Beye, Mülkiye MOfettitl 
ŞUkrll Bey tarafından, bir mHe
lenin tahkiki neticesinde işten el 
çektirllmiıtir. Elizlz Valiıl Tevfik 
Sırrı Bey tarafından da Belediye ' 
Reis vekilliğine hacı Kadir Efepdl 
ilminde bir.zat tayin edilmiıtir. Fa· 

( Denmı 9 uncu yüzde ) 

s 
Ettizlz Belediye Reidlği11• Seçile11 
.; Harr•m Beg 

t•ı•areai 

" Bu Fransız mDteha11dlD he
ra_:)lanna göre Almanyanın 1000 
taae aıkerl ve 1500 tane de .ai'fil 
tayyareal nrclı..: Baaualaberaber 
bu ılvil tayyarelerin kolaylıkla 

harp tayyaresine çenilebileceif 
de muhakkaktır . ., 

••••H-••••••_. ........... -•••••••••••nıaıınıı••-• 

"Molı•at " a · , •• rı,, 
n•• •11 •••l ,. ..... 
•••ı galcı•tlo So11 
Posta'dc •••• ••· 
11• olca,ac•ksı11ız. 
"S•vmedili•• A· 
ıılr,. •• yılı• .,. 
o• cazl11 6Üzel 
•••ridlr. 

Birkaç güne kadar 
1 SO POSTA'DA 

Sa or 
lzmirliler Pek Büyük 
Dertlerden Kurtuluyor 

Başkalarının Cebinde Kalan Binlerce 
Lira Geri Alınacak 

lzmlr, 22 ( Huıuıt ) - Hnkii
metimizle, lzmlrde umumi şehir 

hizmetlerini ftzerlerinde bulundu· 
ran bazı ecnebi tirketler araaında 
mtııakere halinde bulunan bazı 
ehemmiyetli meseleler var. 11 E..ıln· 
Ernıt,, Bey gibi kendi haaiı 
menf aatinl memleketin yllksek 
meofaatlarile değJıen ye ıenelerce 
bu tlrketlerl kontrolünden uıak 
tutan bir Naha komiıerinln lzmlre 
ve bunun neticesi olarak memı .. 
kete yapbğı sayııız zararlardan 
ıonra her iı rş 1 yukarı yoluna 
l(irmek üzeredir. l.ımirdeki ecnebi 
fİrketler arbk her itin halli yo
lunu tercih etmektedirler. Şim
diki h:.ılde meYcut anlafamamaz· 
hkları kıaaltarak yazıyorum: 

Aydın Demlryolu Şirketi 
Afyon - Antalya hattıiım ya• 

pılma kararı &zerine Aydın ~emir
yolu kumpanyası, kendi hatbm 
ortadan yararak &zerinden ıeç• 
..- lmHd•-h ltatta itina ew 
bir vaziyet almak lıtemft; kam
pany a, Nafia komiıeri İlml Beyin 
verdiği izahat tızerlne hUlrumetl-

mizln çok aarlh olan hakkına 
hürmet yolunu tercih etmlıtir. 
Aydın demiryolu tlrketlnin, lmti• 
yaznameıinde mevcut bir madde
ye göre ıirket imtiyaznameainin 
deYamı müddetince hllkümetimiz 
l>u hathn geçtiği aahanın 40 kilo
metrelik bir aahaıı dahilinde biç 
bir ılrkete imtiyaz •ermiyecektir. 

Ecnebi ıirketlerln haklarana 
~alma hllrmetkAr bulunan, kendi 
6z haklarını olduğu kadar onla· 
rı da muhafaza eden hOkümetimlz 
firkete verdiği ce•apta, Afy•.1n • 
Antalya hattının mevcut imtl} n:ı .. 
nameye aykın olmadığını, bu 
bottan bir imtiyaz halinde hiç bir 
firkete devredilmedijinl, bilikia 
bu hattın hllkfimetimizln Demir· 
yollan aiya1etine uypn olarak 
bizzat hükumet tarafından inıa 
edilmekte olduğunu blldirmlıtir. 

Aydın Demlryolu kumpanya• 
ıının umumi mftdUrtı ile Londra· 
da hdfu- fclan •ecJW UHI .. 

dan bir zat ı•hrlmize gelmlıler
dlr. Şirket mllmeuillerl gelmul 

( Duamı 8 inei JI•• ) 

lzınlrtl• •••l lr•••og le•ttıaın nç•c•li Gazi 6a/o.,.ı 

Balgari.t•nda Çet•cll•r llir Türl• Rahat Darm•gorlar • Gazeteler • 

llalkanlardakl dostluğa Yegane engel .. 



• Ha kı es 

evlet arasının 

erdiği 
., on Karar .• 

İ itRnbulda tele(on mtikaleme 
iıcretle rı, eld ekı mukavele mu
cıbınce geçenlerde bir miktar 
i ııdirıldi. lfolbuki D evlet $fıra111 
bu ışi·letkık edert>k, bu indirme
ıııu çok dnha önce yapılma~ıı 
liı ıı nıgelirken yupılmamıe oldu
ğıı ı a ve o z ınaıı posta ve tel
graf u mum miidürii olan zatin 
bu işi vtız fesini eui i ııtimal etmiş 
bıılunduğuoıı, bu Bebeple mah
kı.mıeye venluıeıi icap ettiğine 
lı .. rar vernıi~. Bu hususta hnl
kırı fikrınc müracaat ettik ve 
eıı mutalnıı ları topladık: 

Cemul Bey (Üılıo ı;gir Soğancı eo· 
knğı) - Yükıek mevkilerde bulunan 
rnemurların vazife' eri çok nğırdır. 
Bu sebeple mesuliyetlerinin de ağır 
olması le heder. Telefon mOkAlemo 
ücretleri y.ılarca e vvel fndirHmek 
l iiz. ımgo irken o z man it başında 
bu!unan amirler buna kulak aRma• 
~uılar, mukaveleyi tetkik ve gilnQ
gilnOoe t akip ctmcmi9ler.Bu yilzdende 
halk.o cebin ;! n faz. a p ra çıkmış. iyi 
hatırlıyorum, fstanbul telefon mOkA· 
leme ücretler! g zetel rin u:ıunuzııdıy 
neşriyatın an sonra indirildi. Halbuki 
vazife b f nda bu'ı,man memurlar bu 
İfl, vnkti geline• gendiliğinden ynpa• 
caktı. .. 

Hayri Necip Bey (Hukuk faktilte
sinrle) - Azizim, meısuliyet.erin hu
dufla n Yardır. Her memurun Yazifeai· 
nin lcabettirdi~i birtakım meauliyetlcri 
yüklenmiştir. later büsnQniyetle, later 

uiniyetle olsun, yazifeainde •n ufak 
kusuru bulunan memur bu kuıu. 
run kartılı~ı olan cezayı görmelidir. 
ihmal ve müsamaha çok fena neticeler 
verir. Eıki devrin idarei maslahat 
•iyaıeti tarihe karıftı. Cilmhuriyet 
devrin:f o herkeıln vazife Ye aıeauU. 
yetini blJmeai lbımdır. latanbul Tele• 
fon mllkaleme ücretleri meselesi, 
eat-fle ıöylüyorum, ibret alınacak bir 
hikayedir. Yıllarca evvel yapılacak 
bir i in geciktiril sinin ebeplerl 
mahkeme tarufından araıtırılmak ge• 
rektir. 

>f. 
Niyazi Bey ( Fatih, Çaroatnba ) -

Telefon mül<ıihıme Gcretlcri geçenlerde 
indirildi. Bu iı daha 8nce yapılacak· 
ken, her nedcnae yapılmamı~, timdi 
de Devlet tOraı•, bunda ihmali görO· 
lenler:n mahkemeye gönderilmea!ne 
karar vermif. Ben mabkemc.nin ııdıı.
let:nden eminim. Fakat bura.dil bir 
noktaya dokunacağım, eskiden lt.İt• 
fon ficrctl ri lnmemiıken huau,f 11.:.1-
kezlerde bir mük4 en:.~ lçıo on L.:e 
kuruı veriyorduk. ŞimcH ücretler 1 d:ti 
baldo bazı merkezlerde yln lf.ı ku~ uı 
alıyorlar. Bu, ihtik r dtığil de r.ıe:dlr? 
Nafrn Vekaletinin ve diğer alakadar 
makamların bu ihtikar vaziyetine l 
koymaları liizım •o zaruridir. 

Belediye 935 Bütçesi 
Belediye 1935 aenesl blltçe l 

hazırlıklarına baı~amıştır. Bu se
ne bütçenin fasıllar arasında da· 
ha çok ahenk bulunmasına çalı· 

şılncaktır. Çünkü, oehir umumt 
meclisi, birçok ıaruretler kar ı• 
sındn, blltçe fasılları arasında 
mütemadiyen nakiller yapmakla 
uğraşmaktadır. Bundan ıonra, 

bntçe, fasılları arasında nakil yap
mnğa ihtiyaç göstermiyecek bir 
şekilde tanzim edilecektir. 

1 
SON POSTA 
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A İLi ABERLBR 
• 
ır Hırsızlı Gaip 
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e ç hu I Adam, Girdiği vde Karnını 
Savuşmuş Doyur uktan Sonra 

İki gece evvel Eyllpte çok tuhaf bir hırsızlık 1 
hAdisesi olmuştur. Tabkikatımıza göre, badiıe ıöy)e 
geç m:ştir: 

Eyüp civarında Kurukavakta oturan Hacı Hikmet 
Bey Jsmlııde bir zatın evine sabaha k rşı bir hırtız 
girmiştir. Bahçe duvarından a§mak ıuretile mutfak 
kapısından içeriye da'an hırsız, bir müddet burada 
kalmış, t l dolapt duran bir tabak dolmanın ya· 
rııını hnklamıştır. Soğuk kanlı hırsız bununla da 

kalmamış, bir bal kutusunu da yanlamıı, orada eli• 
ne geçirdiği bir çift çorabı giyerek ayağındakilerl 
bir yana atıvermiştir. BUtUn bu itleri bitirdikten 
ıonra~da, alt kalt odalarından birine glrmit ve ev sa• 
bibi Hikmet Beye ait bir paltoyu ıırtına geçirmlı· 
tir. Bu ıırada, evin nst katında bir gUrUltQ olmuş, 
açıkgöz hırsız bu kadarla iktifa ederek, geldiği 
yoldan ııvıem11tır. Polis bu meçhtil hırsızı 
aramaktadır. 

Ray tobüs 
Yeniden Beş Tane 

Sipariş Edildi 
Aldığımız malumata göre, Dev· 

Jet Demiryolları idaresi yeniden 
5 ray otobüs getirtmlye karar 
vermiş ve bu hususta bir anlaıma 
yapmışbr. 

Memurlar 
aşırtan 

Bir lVl ese le 

700 Şirket 
Hep inde Çalışan Memur

· ıarın Listesi Hazırlanacak 
Şehrimizde, 700 den fazla Tilrk 

ve ecnebi şirket bulunduğu tesbit 
dilmi§tir. Bu miktara, bankalar, 

kQoperatip ve 6dllnç para itleri 
ile uğraıan müesseseler de dahildir. 

Bundan beş altı ay kadar ev· 
vel getirtilen 6 ray otobllslln ya· 
pılan tecrUbeleri muvaffakıyetli 
neticeler vermiıtir. Trenler Anka· 
radan Çankırıya 6 saatte gittik· 
lerl halde, ray otobüsleri için 3,5 
saatlik bir zaman kôfi gelmek· 
tedir. 

Öğrendiğimize göre, yeni ge
tirtilecek otobüsler daha büyük 
ve ıllrat değivtlrme terUbahnı 
haizdir. Bunlar 35 üçüncü ve 10 
ikinci mevki yolcuıu alabilecek· 
lerdir. 

lktiaat Vekaleti, bütün bu mU.. 
esseselerde çalIJan memur ve 
mUstahdimlerln künye ve maaıla
rını alakadarlardan ıormuıtur. Bu
nun için, hazırlanacak )isteler, 
iktisat Vekaletine bildirilecektir. 

Öğrendiğimize g6re, 700 ılr
ketin haricinde kalan ve çalııma• 
larını tatil eden mües eselerin 
adedi de 200 kadar tutmaktadır. 

24 Saatin 

Yeni Kazanç Vergisi Kanu· 
nuna göre devlete borcu olan• 
lardan bir daha meml ketimize 
dönmeleri ihtimali bulunmıyan 
kimselere pasaport verilmem si 
lhımdır. Öğrendiğimize göre 
kanunun bu maddesi tatbikatta 
bazı mllikUIJerl mucip olmuştur. 
Alakadar memurlar memleketi· 
mizden ayrılanların bir daha dö
nllp dönmiyeceklerinl tespit edct4 
memektedirler. Esasen borçlu 
olan bir adam hakikatte bir da· 
ha memlekete dönmek istemedi· 
ği halde bile borcundan kurtul• 
mnk makıadile tedavi için Avro• 
paya gideceğini Heri slirmekte 
ve pasaport hıtemektedir. Me
murlar bu zatin hakikaten dön· 
mlyeceğinl tahmin etml§ olsalar 
bile bu z.at kira lle oturduğu 
herhangi bir mahaUenin adre ini 
vermekte ve oradaki tahsil şube
ılnden tahkikat yapılmasını iste
mektedir. 

Liselerde 
Muallim Kadrosu Henüz 

Tamamlanamadı 

Hadiseleri 
Sabıkalı Mahmut Galatada 

terzi Neferyonun dfikkinındao 
bir top kumaı çalarak savuşurken 
tutulmuştur. 

~ Dimitri adlı birisi Taksim
d l:Jostan 11okağında Madam Ka
tiımnın evinde aıva yapmakta iken 
m damın 25 lirasını çaldığından 
)' akalanmıştır. 

lf Şoför Hamdinin idaresln· 
deki 3785 No. lı kamyon Gala· 
tada Zehra Hanım adlı bir kadı
aa çarparok yaralamıştır. 

iki Yeni ıUze 
Millr EmlAk mUdllrlüğU metruk 

bir halde bulunan Kağıthanedeki 
tarihi Çağlıyan e imrahor göjk
lerini aokaz halinde ıatmıya ka
rar vermif ve Maliye VekAletin
den müsaade iıl mlşti. Maliye 
Vekaleti tarihi kıymeti olan bu 
köşklerin Maarif Vekaletine dev
redileceği için satılmamasını bil· 
dirmiştir. Maarif Vekaleti bu 
köşkleri birer milze halinde mu· 
hafaza edecektir. 

Alakadar Polis Şube MUdUr
Jilğü pasaport fsliyen bu adamın 

gösterdiğ,i ıubeden borcu olup olma• 
dığını soruyor ve şube d~ kendi 
mmtakası dahilinde tahkikat ya• 
parak hakikaten borcu olmadığım 
bildiriyor. 

HalbuW bu adamın baıka 
yerlerde ve hatta baska vilayet• 
lerde borçlan bulunm sı da muh· 
temeldir. Blltün vilfl} etlerden ve 
ıubelerde.n tahkikat yapruıya da 
imkan yoktur. Halbuki kanun bu 
gibi adamlara pasaport veren 
memurları mes'ul tutmaktadır. 
Tahsil mUdUrlerl bu hususta Ma· 
Uye Vekaletine müracaat ederek 
direktif istemiılerdir. 

Niçin Toplanuştar? 
Bazı ilkmekteplerde, talebe

lerden masa örtüsO veaalre alına· 
cak diye para toplandığı yolunda 
tiki} et~r olmuştur. Bu gibi mek· 
tep idarelerinin, talebelerden 
niç·n para topladıkları tahkik 
eoilecektir. 

Maarif VekAletl, bu sone ye
niden çok fazla şubeler açılması 
dolayısilo, lise ve ortamektepler 
muallim kadrosunu henüz tamam
layamamııhr. BugUn yüzaen fazla 
münhal vardır. Bu mUnhallere, 
muhtelif maarif mildürlükleri em· 
rinde bulunan ılcilleri tamam, 
liyakatli ilkmektep hocalarından 
vekiller tayin edHecektlr. Vekalet, 
bu hususta, Maarif MüdürlUklerine 
bir tezkere göndermi9tir. 

lstanbul aarifinde Yeni Bir 
Şube Kuruldu 

Maarif MndurlOğUnde, yeni bir 
istatiatik ıubesi vücude getiril· 
mittir. Bu ıubeye bir ıef ile kafi 
miktarda memur ve daktilo kon• 
muştur. lıtanbul Maarif MiidUr
lüğU mmtakasında, diğer Maarif 
Müdürlüklerinden çok fazla mek
tep bulunduğundan, istatistik İf• 
lerile uğraimak epiyce bir me
ıele teşkil etnıektedir. Bu ıube 
mekt plere ve muallimlere ait 
bütün fıtatiıtik işlerile meşgul 
olacak bunları lıtalistik Umum 
MüdUrlUğUne bildirecektir. 

ikinci teşrin 24 

1 
Günün Tarihi · 

Muğ]ada ındık 
Ziraati Başladı 
Mutia, 23 - Vi!Ay•timtwde a•ç•D 

ıfHdenberf fındık yetiıtlrnuk lçlo 
bOyGk bir Jatok Ye merak uy11omııtır. 
Geçen Hn• Gireaun vo Riıedoo 400 
kadar fidan getirilmif, bu 1ene de 
6000 fıdaa getirilerek pek u bir para 
k rııhtJnda halka dağıtılmaktadır. 
Vilayetımfsdo fındıkçılıj'ıa ileriıi çok 
iyi vt açıkbr. 

* Muğ-la, 23 - lpekçilifa çok istidadı 
olan Yillyetimlade bu iti kökleıtirmek 
için Bursa ipekçilik enıtitüsü müdilrO 
buraya g•lmlıtir. Gelecek sone Burs 
enstitOıQ tarafından tohumluk ve dut 
fldanlan dağıtılacaktır. 

TUrk Mehsuller•nln 
Propagandası için •. 

Tilrkofia, mnhaul ve mamulatımı
zın dıı panayırlarda iyi bir şekilde 
b•ohlr edilmelerini temin için baı.ı 
tedbirler nlmıya karar vcrmi tir, 
Bu tedbirler arasında chrimlz Ticaret 
Odasında bir milli komite kurulacak• 
tır. Bu komite, ittir k edilecek bey• 
nelmilel sergileri tayin dccek, bun 
milteaJlik lt1erle uğraşacaktır. 

Yeni Belediye Reislerl 
Samıun belediye relıliğlne seçile11 

HDıeyin Nnfiz, Afyona seçilen Tiryaki 
oğlu Hüıeyin Hatim, Niğdeye scçile11 
dektor Hilııeyin Beylerin reislilderl 
JClkaek taısdikten geçmiıtfr. 

TUrk • Yunan T k s 
Anlaşması 

TClrk • Yunan tnkH anlatmatf 
l'elecek ayın on beılndo tatbik dil· 
meye bAılanacakbr. 

Bu anla maya g8re TGrkiyedea 
Yunaniıtana g8nderilecek •oya beı 
bölQme ayrılmııbr. 

Birincide canlı hayYan Ye taze ba. 
lık, ikincide yumurta, hububat, kOmee 
hayvanları, peynir, •oken, ar rmıaaJr. 
jambon, pastırma, ıucuk ve etler., 
ÜçOnclldo pamuk Ye yCln, dördilncüde 
kömür, tuzlu konserve, beıincide dit., 
Türk mnh•ulleri vardır. 

Hayvan Bors sı Memur• 
lar1na Yardım TeşebbU u 

Hayvan borsasında çalışan me• 
murlann tekaGtlilkleri olmadığı! lçla 
bir yardım ve biriktirme •andığı ku• 
rulmnsı iyi görOlmüt ve bir tolimat. 
name hazırlanmı11tır. 

Bu talimatname İkt•sat Vekaletine 
günderilerek tasdikten geçirilecektir. 

Soy Adı 
Seçenler 

Soy adı ıeçmek iıl haylı ilerlemek• 
tedır. Yine birçok kimseler kendi! .. 
rine 11oy adı takmıtlnrdır. utanbul 
be1odiyeıi fen itleri mOdilrQ Ziya 8, 
( Erdem ), Şehir mecllıi azal rındnn 
Avni Bey tYağu) Necip Bey (Serden 
geçti), Belediye Reis muavini Hı\mit 
Bey (Oskay), Şehir meclisinden Bey• 
koz aznaı Mehmet Ali Bey (Gökçen), 
Ihsan Namık Bey ( Tözeo ), Amca 
Tevfik Bey ( Acar ), lamail Şevket 
Bey de (Mayter) adlarını seçmig erdir. 

Anknrıı, 22 - Kocaeli meb'uau 
SOreyya Bey (Yikit), KOtahya meb'usu 
Nuri Bey ( Bilgin ) ndlarını ııoy adı 
olarak alm ıolordır. Zonguldak mcb'usu 
Halil Bey eski aile adı olan (Tamsi) 
Afyon meb'uau Haydar Bey (Cercel) 
aoy adlarını alacaklardır. 

1 ~·on Po~ta'nın Re•imli Hiktigesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 
--------=~-----------=--------::=::::-

- Son gUn:erde gazetelerde 
ııözüm bir ıey ilişti Haaan Bey •• 

Ayakkabıcılar !istik ayak· 
kabılann_ 

... Yerli dericilik ve ayakka· 
bıcılık aan'atini mahvettiğini bir 
defa daha iddia etmiıler. 

•.• Ticaret Odaaı bu ltl tetkik 
etmiı ve raporunu vermit amma 
ne kadar zamanda bilir miıin ? 
Tam bet ayda. 

Hasan 8.- Be~enmedlm bon bu iti 
- Neden Haaan Bey ? 
H. B. - Bir ay daha bekletmek 

lbımdı.. Malum ya iyi it altı ayda 
çıkar, derler. 
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Geçen ,nn Inıilterede acunaal 

(clhanı\lmul) bir ayak topu kaf"' 
11laıma11 oldu. Ertesi gtln yer 
yllz~ndekl bütün gazeteler bu 
oyunun duyum (haber) ve bernl 
(reılm) lerinl birinci ytb:lerlnin en 
g&z ahcı yerlerine koydular. Ital
ya ile lnglltere uluaal (milli) ayak· 
topu takımlarınan karıılaımaıı olan 
bu oyunda ltalyanlar yenildiler. 
Ancak aradaki aayı ayralığı çok 
azdı. ltalya takımı bir aayı daha 
yapmış olıaydı beraberlitl elde 
edecekti. Ayak topunu uluı (ml.J. 
let) iti bir ıpor sayan ve acun 
Uatünde en oyuncu yurt olan ln
ıilterenin ulusal takımı karııamda 
ltalya takımının (2-3) glbl azacık 
bir denkaizliif I• yenilmeal acun 
ıporculuğunda çok, pek çok 
g&z kamaıtıncı bir iştir. Fakat 
bu oyun bitiminin bizim kafaları· 
mıza yerleıtirmeıl ıerekli olan 
bir iı vardır: Bilglll ve tutumlu 
çalıımak ulusları, gltlşlijln ( mu• 
yaffakiyet ) en yUkıeğine çıkanr. 
Bu, hiç değlımez bir gerçekliktir. 
ltalyada ayak topu eıkldenberl 

oynanırdı. Ancak bu tıte ltalyan· 
lar yüksek bir varlık edlneme
mişlerdi. Bet yıldanberldir ki 
ltalya törllsll ( deYlet ) ıporu bir 
tılke (memleket) iti yaptı, binlerce 
lira harçladı. TörUnUn ıpor itleri 
berindeki b&1kasını çok ıeniıletti. 
Sporculara bilgili ve baskılı çahı· 
ma yollarını açtı. Bö.Jl• ufrqma• 
nın aonu alarak ta 1talya takımı, 
,.uardanberl ayak topu ile ba,. 
ba.. yaıayan lngillzlerln karıı· 
ıında Unlll (töhretll) bir Yarlık ve 
yUkaek bir utku (zafer) kaıandı. 

Biz bu iti Tlrk aporculufu 
için 6rnek almahyaL Biz de onlar 
sibl uğra9ıp didinlraek beı yd 
içinde çok yücelikler yaratırız. 

Bugtın bizde sporun ne biçim
de yllrüdllğllnU burada bir daha 
ı6ylemek iatemiyorum. istediğim 
fUdur: Biz de onlar gibi bilgili ve 
baskılı çalıımıya çabuk baıbyalım. 
Kıt yönen (meYıim) indeyiz. Bu
,Onler apor kaynaımalarlle dolu 
olacakken apor dernekleri Ye apor
cuau en bol olan latanbulda bile 
koyu bir aeasizlik Ye 6lgflnllik var. 
Türk aporculujıanu bu ölUm ae11iz· 
Uğinden çabuk kurtarmak, can
landırmak ıereldir. 

Sultansuyu Harası 
Arazinin Köylüye Dağı

blmaıı Muhtemel 
Görülüyor 

Malatya ( Huıual ) - K6yllye 
datatılması dütllnDlen hara arazlıi 
berinde yeniden tetkikat yapıl
mıya baılanılmııtar. Malatyaya 26 
kilometre meufede bulunan Sultan· 
ıuyu harasanın bir kıamı lktıaat 
Bakanhtına, bir kıımı da Ziraat 
Bakanbj'ana bağlıdır. Bu arazi 
dahilinde S0-60 k6y Yardır. Bu 
k6yltılerin araziai yoktur. Arazi 
haranındır. Fakat k6yltılerin ekip 
biçmesine mO.aade edilmiıtir. 
Bunlar tarladan aldıklan mabıul· 
den bir kısmını kira olarak 
haraya Yermektedirler. 

Hara arazial Malatyanın zahire 
merkezi vaziyetindedir. Hara 
arazisi dabiJinde davarcıhk hlyli 
llerlemfttir. Köylüye dağıdılmaaı 
dtltllntılen bu arazi çok verimli· 
chr. Bu araziye lakin yapılmasıda 
muhtemel 16rBlmektedir. 

Resimli Makale il Er Meydanında Ölmek il 

() \ı.ı\~~· 
"" it ur" 

Ölmek .. Yurdun korunmuı uğrunda, hudut boylannda •e 
kavga meyd•nlarında ölmek en biiyük borcumuzdur.Atalarımız 
~~rlerdi kiı "Ç~dır içinde karı koynunda ölmek, Türk çocuğu 
19ın çok aoı hır ünıüzlüktür.,, •e o atalarımıı yurt düwmanı 

kaq111nda oan nrmeği eriıilmez bir yileelik &ayarlardı. 

Ölmek.. Çadır iclnde deiil, er meydanında 1 Fakat ica
bında, lüzum görtlldüğü zaman. 

SON TELGRAF HABE"'RLERİ 

Fırtına Birçok Zararlar Verdi 
Yunanistanda 13 Kişi Boğuldu, Limanımızda Bir Mavna 

Battı, 3 Vapur, Bir Yelkenli . Karaya Düştü 
Atlna, 23 - Bu havallde ıld- bat yapmlf, birçok evler akmıf, ferlerini ıerl bırakmıılardır. 

detll yatmurlar yağmaf, Atlna •• kanalizasyon çukurlan dolmuft Marmara Ye Karadenlzde baza 
Piredeki mucir mahallelerlnl ıu IAtam kapaklan bkanmıf, Be- vapurlar karaya oturmutlarc:br. Bir 
baamıı, nüfuaca da zayiat olmuş- bek • Eminönll tramyay hat• 
t P. d Yunan vapuru Zenclrbozan feneri 
ur. ıre Ye civarın a iki ıaatten b sellerin aetirdiği yaganlarla dol· 

fazla mllnakalit durmuştur. Boğu· muı, aeferler mlfkOlltla yapıl· 
lanlann 13 kiti olduktan ulapl- llllfbı'. Kereate 111dl 344 Ne. lu 
maktadır. mayaa Haydarpafa lllBade bat-

iki ıDndmberl dnam eden mııtır. 
kıt •• yağmur fartınau ıehrl- Karadenizde fırtına çok fld-
mlıde de bazı ufak tefek tahrf. detlldir. Umandald vapurlar ae-

Başbakan 1 ülusal Musiki 
Bu Akşam Edirneye Doğru Kurultayı 

Yola Çıkıyor Ankarada ulusal mÜılkinin 
Ankara, 24 ( Huıuıl ) - Bar yerleımeıi için bGytllc bir musiki 

bakan ismet Paıa Trakyaya git- kurultayı toplanacatı haber Yeril-
mek Uzere bugtın An karadan mektedlr. 

ayrılacaktırKendiılne Şükrü Kaya ye GllnO, aaatl belli olmayan bu 
Recep Beyler arkadqhk edecek· toplantıda ulusal muaildnin ana 
lerdir. ismet Pa .. Pazarteal gtınl hatlan ve afdilecek yol çizilecektir. 
Edirnede bulunac•k, bir iki gtın Kurultaym bir dernek kurmaaı da 

aonraTrakyayı doJaımaya çıkacaktır umulmaktadır. 

Blgaya Su Getiriliyor İngilizler 
Biga ( Huıuat) - Bigaya Rusya • Franaa Askeri 

ıelecek ıuyun membaınr ıfdil· M" k y dır 1 
mit •• temel atma merasimi ısa ını a gıyor ar 
belediye azaları Ye belde •ırafı Londra, 24 (A.A) - Fr.naa 
huzurile yapılmııtır. Kaıa kay• ile Sovyet Ruaya ar~11nda ukerl 
makamı Ali Riza Bey bu mllr.a• bir mlıak aktl teklifi Londrada 
Hbetle bir nutuk aUylemiıtir. biraz tOphe ile karıılan.mıt~r. 

Su mUhendiainin aöylediğine Franaa tarafınd~n tımdıye ka• 
gire ıebrimlz tlç aya kadar suya dar takip edlllDlf . olan. hatta 
kavuıacakhr. Demir boruların h,are~et onun Ruaya ıle Mılletler 
cf6ıenmeıine hummalı bir faali- Cemıyetl mlaaka •• muahedena• 
yeti• çalııılmaktadır. meleri çerçevesi haricinde böyle 

bir uzlqma yapması mtıaait 
Me,hur Bir Fransız ıörtllmemektedlr. 

Dlplomatl ÖldU 1 . J b l T l 
p 1 23 ( H 1 ) B" k zmır • ıtan u e ef onu 

k b 
ar 1• u.... - ırç.o Izmir, 23 (Husuat)- lıtanbulla 

a ineler zamananda Harlcıye 1 · da telefon t · b b' zmır arama eaıaa ır 

Nezareti idari mlllteıariığanı aya kadar bitecektir. Yalbatı ıe-
yapmıt olan Fillp İ!ertelo 68 ceal lzmir-latanbul telefon konu.-
yaıında olduğu halde 6lmüıtnr. ma11 baılıyacakbr. 

/STER iNAN /STER 

clYaranda, yine Yunan bandırab 
Eliçaret Yapuru Yuceburun ciYa
nada, Abeol• Yapan Çanakkale 
d•armda karaya oturmutlardar. 
Bandırmada 20 tonluk bir yel
kenli karaya dOtmllftllr. 

Fransada 
inkılabımız Hakkında Bir 

Konferans Verilecek 
Pariı, 23 ( A.A. ) - Gaıl 

Hz. nln yarattıla Ttırklye Cllmhu
rlyeti ve inkılabı Ye Ttırk8n medeni· 
yet alemindeki hamleleri mevzuu 
lzerinde Franaamn Namı t•hria
de b8yUk elçimizin reiallğinde 
reıml Ye ilmi F ranm mahafill 
&nünde mUhlm bir konferana yerf. 
lecektir. 

ErmeniKatolikl eriArasında 
Şehrimizdeki Ermeni katolik· 

lerl arumda dilflnce aynbtı ba,. 
16atermif, iki partiye a7rılmı.
lardır. 

Bunun herine hOldlmet it• 
el koymUf, heıaplarma bakmak 
&zere defterlerini Ye kualarım 
mtıhOrlemiıtir. 

Japonyada Ordu Ve 
Donanma 

Tokyo, 23 ( A.A. ) - Kabine 
ordu •• donanma için iıtenllen 
kredilerin bllyllk bir kıamını ka
bul etmlftlr. 

1934-1935 blltçellnde orduya 
Yerilen krecll 490 milyon yen, 
donanmaya lae 530 milyon yendir. 

Azami olarak 7 50 milyon yen
lik bono ihraç edilebilecektir. 

l NANMA! 
Bir yazıcı arkadat. Ôı TOrkçe için rlritilen HYAf 

kn1111aJa çocukluk pnlerinin b'r ac11ını ıCSyle anlatıyor: 
• LIHd• idim, hoca bia l'ramer okutuyordu. Oamanh 

dilini t3yle aalatmııtı: 

Elfazı faailaa H bellıa llaanı Arap ile Far.ta mevcuttur. 

Oımanlıca aHbl, fariıi ve tllrklden terekkGp eyler. 

Bunları on iki ya11nda bir alrl çocuj'un aarı defteri•· 
rine ya&dıran hocannı, erteai der• bu •6ıleri bizden 
ezbere İ•tedi. Çotumuı okuyamadık, yalnız okumak 
detll, ı3zlerden birini blle anlamamııtak.11 

ısrER /NAN /STER INANllAI 

Münderecatımızın ,oltlu
ıundan tlercedilememiı
lir. 

lngiliz 
Siyaseti 

lnıilterenin Cenubi Afrika 
dominyonunun en boynk devlet 
adamlanndan biri olan Jeneral 
Smutı geçende l..ondrada bir 
ıiyaai nutuk ı&yliyerek, bugnn 
yer yftzllnde hOkllm ıUren ılyul 
buhranın •• harp tehlikesinin 
önüne naaıl ıeçiJeceji hakkında 
fikirler ortaya atta. 

11 Koreıpondanı Diplomatik,, 
ismindeki Alman gazeteıi bu 
mUhim nutku tahlil ederken 
.. lngiliz ılyaaetl,, hakkında ıunları 
yazıyor: 

"Cenubi Afrika deYlet adamı 
Jeneral Smuta'On Londrada a6y· 
l•diği nutuk, ıtımultl •• derinliği 
itibarile, aon zamanlarda lnıiltere 
devletinin aallhiyet uhibl bir 
mUmeaaili tarahndan serdedilen 
harici ıiyaaett hakkındaki mlltale
alarm en mühimlerinden biri ad
dedil mektedir. lngiliz menfaatle
rfoden bilhaua AYrupa meselele
rine alt kııımlannın mUdafaaıı 
eaaa itibarile Londra hük6metine 
raci olması dolaya.Ue, Time• 
gazetesi, bira& da haklı olarak, 
bu kadar dikkate deter bir nut• 
kun lngiliz kabineai azasından 
biri tarafından aöylenmlt olduğu· 
nu esefle kaydediyor. Bununla 
beraber evrenael slyaaanın büttın 
akıbet ve neticelerini ıörmenln de 
belki ancak A nupa dıtmda bu
lunmakla mllmknn olacağa dOtll
ntilebllir; yani bizzat Avrupalılar, 
kendi menfaatleri birliğinin ıuurun 
varamayacak kadar Avnıpa için
deki muhalefet ve gerginliklere 
yakından kal'lfmlf bulunurken, bu 
ihtiyar katanın kirlft Ye karıtık 
yaziyetlnln ancak Anupalı olmı-
1anlar tarafuadan t.,W. edllebil
meal ihtimali lcunetlidir. 

Jeneral Smuta, nutkunda, bl.J. 
hına Milletler Cemiyetinden, Al
manyamn baklanndan •• usak 
prktan bahıetti. Parla ıulh kon• 
feraiıaının en aeçme azasından 
biri Ye bilhaasa Milletler Cemi
yetinin yaucua olmak 11fatile, 
Jeneral Smuta'lln, hakiki bir bay• 
aalın tulılnde çok kunetll bir 
şahıt meauliyet hiul duyduğu 
iyice Hzlllyor. Avrupada çok 
acıklı neticeler verip timdi adeta 
yeni harp rivayetleri dolayıaae 
nllkaetmek tehlikellnl iÖ•terir 
ıibl bir hil keabeden bu 
umumi nevroz halinden doğan 
zihniyet için ortadan kaybolmak 
zamanınan çoktan ıelmlt olduiu
na kani bulunan Jeneral Smuts, 
diğer taraftan da bu hakiki bay• 
ıahn VerıaillH'da temin edllm .. 
mit olduğıına da inanayor. 

Jeneral Smuta, Avrupamn tlm
dlki halinin uıl aebebinl bir rubl 
dtıiUm veya mudile de buluyor. 
86y lece A vrupanın loamen korku, 
kıımen de •ıatılık komplekıl ht.. 
leri albnda oldutunu a6ylllyor. 
Franaızlan açıkça zikretmemekle 
beraber buaGn harbe huır olan 
yegane milletin onlar olduğunu 
kaydettikten aonra, buaa mukabil 
Almanların harbi ne latemek n .. 
de harbe hazırlanmak için bir 
Hbebe malik bnlanmadıklanm 
da aynca ili•• ediyor.,, 

Bir Facia! 
Bir Otomobil Devrildi, iki 

Kiıi Ôldü, Dört Kiti 
Yaralandı 

Bitlla, 24 (Huıuıl) - Dlln 
Siirt ile Bitlia arasında mnthit 
bir yol faciası oldu. 

Bir tenezztıb otomobili yan 
yolca bir uçuruma yu•arlandı. 
Bu facia neticainde, otomobil 

yolcularından bir kadın ile otomo
bilia tof&rll pek acıklı .. kilde 



Biga 
Köylerinde 
Son Posta 

Biga ( Huauıi ) - AğakBytt 
Biganın en sıUzel k&1leriaden biri
dir. Rumeli muhacirlerile •es
kin olan Ye kırk aeae evvel 
tefkll olunurken em haneden 
ibaret bulunaD bu tirin Jd5y, ıon· 
raları evvelki gelenlerin akrabasile 
dolmuf, ve ytu haneye çıkmııtır. 
Geoit caddeler açıluak köy ufak 
bir tehir halini almtbr. 

K6ylnler civarlarında orman 
olmadığı için odonlannı çok uı.ak 
yerlerden getirmektedirler. GldJp 
aelme, keaip hazlrlama için bir 
araba oduna tam kırk aaatlik bir 
uman Arfetmektedirler. Yeni 
yetiıen gençler çok açıkgöz Ye 
hayat adamıdırlar. 

Mer'aları pek dar olduğundaa 
fazla hayvan bealiyemezler. Kl>ylln 
halka fakir oldujundaa aralarında 
para toplaJlp bir mektep ,.pb
n .. -.larc:br. 

Maarife, yanalanm olnıtımya 
çok merUlı oldoldan halde mek· 
tepdzlik yllzllodea çocuktan talı
ıilsiı kalmaktadır. Maamafih. aha
Hu•in çoğa halk mektebiade oku
_...,. we yeni JUi 6ğrenmiflerdir. 

K&yh clnr lr6ylerle olaa me
aafesl, adeta bir Iİgara içimi 
kadardır. KGyde bir kavehıuıe ve 
kafi miktarda bakkal v• ulre 
wudlr. 1'61 ıençleri U.aı ve içki 
bn.uı.. Çocukları tntlll bile 
lplftiw. E.kt bir g6reaek olaralr 
•Yln blyttftlne ıon dence riayet 
edilir. 

Evla birkaç tana e-wl oilu 
olu bile , .. k·-·Nla babada
chr. EYieri birer katlı lae de içleri 
ve eşyalan ~olr temizdir. 

Dlğtlnlerf çalgınr n ,ok 
baaittlr. Ukin yine bir dellkanh 
50 firadan qajı eyleaemez. Ev• 
lerlade kahwe ve çaya mlptell 
dejUdirler. 

Kalweyl ya)aız aluflre lkr .. 
ederler. Satacak kadar detflaa de 
kendi idarelerine kadar tereyağı 
çıkarırlar ve rtzel yayık ayrau 
yaparlar. Gençlerle, geaç kızlar 

araımcla aııkdaflak 7oktur. 
Kız kaçume Yllkuab ...... 

Hergonç, alacağı kızı namea 
iater ve evlenir. Hall•a: kalpleri 
pek ıaf olan bu yurttaılar, 
kendi hallerinde, kendi Alemlerin• 
de pek meıudane vakit geçirmek
tedirler. 

B. Şevbt 

Biga da 
Çocuk Sevgisi 

Biga ( Huausl ) - Burada ~o
cak Mvgisi çok fazladır. Bigada
ki Hima1el Etfal tqekklll k11n1-
IQfUDdald ga1e1e hbmet etmt'k
tea bir ln bile uzakl&Jmamakta
dır. Y enlden 40 kadar öblz 
yavru giydirilmiftlr. Cemiyet ad· 
nndao Müfttl Mehmet efendi ile 
muallim Yaaaf Beylerin bu saha
daki çalqmalan takdire ll1ıktır. 
Karanti köytt moalJimi lbrahim 
Beyle refikaa muallime hanım 
da çocuklara bllytik bir ıeflrat 
ptermekte, mektep taiebeleriai 
tıpla kendi çacuklan fibi büyDt· 
mektedirler. 

Bartm Belediyesi Ve Kasaplar 
Bartın, (Hunnl) - Belediye 

aon gGnlerde et itine ehemmiyet 
vermekte, mezbaha daflDda, ka
çak olarak kesilmiş etleri11 mtba
dere edile.ceğini ve ayrıca cna 
rap a ağmıilin etmektedir. Ya· 
pıla te tişte llç kasapta damgasıı. 
e b· l ,arak ml1sadere edılmif. 
" . irler:oe de e. c6aıet1 lrararile 

. Erganide İşletme Hazırlığı 
936 Da lstihsalit Piyasaya Çıkanlacaktır. Bir Ton 

Bakır 7 lsterline Mal Olacaktır 
montaj .dllmiıtlr. 

Bu tamirha• 
nede, torna, tes· 
Yiye. elektrikçi· 
Dk aaraçlık. ma
rangozluk, tez

glhlan Yardır, ta· 
mirhanenin ıefi 
Almanyada tah· 
ıil görmllt Melı• 
met Bey isminde 
değerli bir genç· 
tir. Bundan bat
ka duman kanalı, 
ve duman kuyu· 
au ambarlar, fırın 
n belrirlar evi 

Ergani ( ffa. 
ıusl ) - Era••I 
kelimui Türki1e
mlzcle lae ... ba
kırın ikinci bir 
adı fibkhr. Dan
yanaa aayıh ba
kır made1alviD· 
den birini t.,kil 
eden bu maden 
as rlardan b e r i 
malü111dur ve it· 
Jemektedir. Son 
zamanlara kadar 
kalhanelerde eri· 
t· ımekte olan bu 
maden %8 dan 
18 e kadar bakırı 
havidir. 

Nafıa Vekili maden ıahuında tetkikat yaparken mftdlr evi, mU-

Bir kaç ... enel yapalaa 
mondaj neticelerine göre firketln 
latiyaz Hhauada 25-30 IDİlyOll 

ton ceYlıer bulundoğu ulaplmaflrr. 
Bu cevher vaaati otuz metre 

kahnlıimda bir toprak ve kaya 
klltlesinin albndadır. 

Madenin işleae tam tesbit 
edildiği zaman bu toprağuı kal· 
dırJarak madenm tuıamea mey
dana çıkarılması düıünlllmllı Ye 
plAnlar buna auaran yaplmaftır. 

1,5 milyon metre mikibi tah
min adilen midenin bu toprak 
takkemi yeni ftlemeye başlayacak 
olan Balror malrtn..t ile kalchn· 
ı.caktaw. 

Madenin ftletllmHf Ye lzab-' 
için llı.ımgelen bütün teaiaatın 
pllnları mühim bir para mukabl-
Hnde Almuyada popteye yaptı
rılmtıtır. 

Bakır şirketi çabı~ tarı.anı 
llç ıuber• ayırmak ıunttle ba· 
ıarmaktamr. 

Bu tubeleıdeabiri mldea Jm. 
mıdır. Burada Almaayada tah
llilinl ikmal etmlf Halil Ali Bey 
lamlnde bir Tırk g.ad balua
malrta Ye pliaı kendi bilgiainill 
bnimamile mlkemmelen " bir 
Alman arkadatfle tatbik etmek· 
t.Wr. Midenin bayeıi için lhım 

Tokatta 
Yeni Belediye Reisinin 
ihtiyaçları Karşılayacağı 

Anlaflhyor 
Tokat, (Hususi) - Yeni Bele

diye ıeiıliğlno aeçilen Lltif zade 
Mustafa Bey kasabanın en lüzumlu 
ihtiyaçlarını teabit etmlt ve bun
ların bir aa enel bapnbaau iç1a 
çalıtmiya batlamlfbr• 

Yaplacak itlerin en 6nlhıde 
au iti vardır. Bir ıu mllhendial 
tokada içilecek IUJUll feaal tul· 
lara uygun olarak ıetirllm•ial 
tetkik etmiye bqlallllfbr. Bu iı 
yakında baprılacakbr. 

Tokatta yol yapmiya canla 
ba9Ja çaL11lmaktadır. S.va .. Arto
vı, Tolrat • Zile, Turhal· Nibar, 
Reıadlye - Erbaa toHlerf tlzerin
de tamir itleri bitmek liı.eredir. 
Hükumet dairesi ~nlnde de genit 
bir cadde yapılmaktadır. Yeni 
caddeye Recaibey caddeai laml 
verilmifür. 

---·•w••w • w 

ceza keailmiftir. 
Kasap Katırcı Oıman oğlu 

Hasanın dllkkinında da sahte 
damga baaılmıı et bulunarak key• 
flyet teıbit edilmit ve kendiıl 
1411ddoi umumillio verilmittir. 

r 

olu çakmaktaıJDıa fimdiye kadar hudia evi la111UUH0 ikmal .dll
mlcleain dnnada yapılan tahar- miftir. Oçtncl fUbe muhasebe ve 
riyata rağmen bulunamamasından eu a kısmıdır. Bu kumuı şefi it 
aibayet Oımaniye lıuaımdan banka111 erkioıadan ve Avrupa-
,etirilmeye karar •erilm:pr. Bu da tab.11 görmtlı Demı Beydir. 
mesele ıimdilik tirketin en mil- Umum şubelerin idare kısmınına 
hlm iti glbld"r. ikinci şube inşaat da bu genç tedvir etmektedir. 
ıubeaidir. lnşaabn hitamile bu Madende Japılan tesi1at ge· 
ıubenia vazifeal bituektir. lecek mene sonuna kadar ikmal 

Yapılan plAnlara göre 1 pat ~dilecek ve tren geldikten bir 
bir Almaa müteahhide ihale edil- aene sonra yani 1936da ilk iatih-
mfı olduğundan bu fUbenln işi ıalini piyHaya verecektır. Teai· 
ilıta•b konfroldaa ibarettir. Bu 1&t geceli gOadliı.ID çalışmak 
kısımda lsviçreli bir müteahhidi ıartile aenede 25 bin ton bakır 
ile Bavyer lı bir Su"tsyyaa ve çıkaracak kudrettedir. Yapalan 
birçok ta TUrk çal .. maktadır. hesaplara göre bakırın tonu 7 

Şimdiye kadar yaplaa inpat 
.. , .... da izabehue Ye •DtraJ. 
iPa Jlz..-. .... ild - ele...,_ 
Yardır. Bunfardanb"ri Dideden 
IU almakta Ye çamUFunu mftmkDn 
olduiu kadar temizleyip pompa
larla Ddad depoya 1evketmekte
dir. ikinci depo 3000 metre mi· 
kip hacmi iıtiibisinde ve kim· 
yevi tuftye cihazlarım da mu~ 
tevidir. 

Bundan ba,ka tren vagonlarını 
fmallthane aahuına çıkarmak 
lçin bir vagon aaanııihil yapıl

mııbr. Şirketin tamirhanesi blr 
fabrika kadar blylktür. 

Tamamen demir iskelet ola
rak Auupada yaprlmıı Ye burada 

lngiliz lirasına maledilecektir. 
Şimdilik plyua 16-17 lnglliz liraaa 
uaamdadıs. 

* 
Burada ıöıe çarpan bir nokta 

vardır: 

Küçlk ifcilerin çolu ecnebldir. 
Burada ytlzlerce uata vardır. 

Bunların lçinde Bulgar, Macar, 
ltalyan, Alman amele bile var. 
1111lteabhlt ecnebi firlDUI olduğun
dan her ned6Ble bunları tercih 
etmektedir. 

Bu hmua son gelen devlet 
erkinının naUJ"ıdikkatllü celbet
miftir. Türk lfcileri ldlçülc saa'at
kanunu• tatbikini d&t gizle 
beklemektedir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Afyonda Maarif Hayatı 

Afyon lilui biauı 

Afyon ( H--1) - Af,0111cla f bir biaaya aaldedilaalplr. Afyon 
Maarif hayah bergtln biraz daha U...ı AD11dolunun belli batlı ve 
lnkiıaf etmektedir. Bütün kayle..- ea blıyilk lrfu mle .... elerinden 

de Ye tehrfo ...ı.telif yarlerlade biridir• 
millet mektepleri açılnutbr. Olm
ma, yazma &tname•İf tek kiti 
kalmamaaına çabşılmaktadır. 

Afyon lisesinde okuyan tale
benin adedi 750 dir. l'zdiham 
dolayıılle panuyoa kıama ayn 

DBzce Kaza Kongresi 
Düzce ( Huıuai ) - C. H. F. 

aeaelik kaza koDgrui yapılmış, 
Remzi, Ferhat, Ziya, Ferit, Hik· 
met, H. Muıtafa, A. Rh:a Beyler 
fırka idare heyetine ffçilmlşlerdlr. 

Kitaplar ,
Üç 
Roman 

N.,.•llaA Ala 
Haydar Rifat Bay ile birkat 

arkadaf1nm çıkardıkları « Dün w 
yarın » çevirme kitap koleksİJODu 
Uç yeni romanla zenılnleıtL Bun
lardan biri, Balı.ac'ın « Goriot 
Baba » ıı fransl%caoın en giz.el, 
her yanda en çok tanıDIDlf, uıt .. 
işlerindendir. Bugftne kadar ona 
dilimizde okuyamamız gerçekten 
büyük bir ekıikliktl. Frauız 
edeblyabndan bahıcder, Balzac'ın 
en aevilecek ylb:lerdcn biri oldu· 
ğunu söyler dururuz; fakat yine 
onun kitaplannı tercllme etme
yiz. NfçiD? Çonko bllytık oldu· 
ğunu bildiğimiz yazılardan sanki 
korkarız; oalan• anlatılmaıı g~ 
olduğunu, çoklugun onlan oJm. 
maktan tat duymıyacağını 1amrız. 1 
Bu dllşOnce belki Stendhal gibi, 
Meredith aibl yazıcılar için dot
rudur; fakat elbette onlar kadar, 
belki de cmlardaa çok bDylk 
olan bir Bahac, bir Dickeu içha 
6~·1e değildir. Onların yazılarım, 
herkea demiyeyim, bOyllk bir 
kalabalık severek. eğlenerek, 
okuyablJmiıtir, okur da. Tllrkçeye 
birçok franııı.ca romanlar çevril
diği halde onlardan kaçın'1mıt. 
hep aıatı yazılar ıeçilmlş olmuuu 
bundandır sanıyorm. Umarız ki 
Haydar Rffat Bey, bu « Goriot 
Baba » dan sonra Balzac'ıa 
lSbOr bllyfik romanlarına, «EugJnie 
GraYdet» yi, « Cesar Blrotteau •yu>ı 
« La peau de chagrin » 1 de dlll
mize çevirir. 

Oç romandan ikincisi R111 
Torgeniyef'hı « ilkbahar 1ef. 
leri » dir. Bunu cllllmiu Sami 
zade SOreyya Bey çerirmlf. Ture 
genlyef'ln yaz.ıları yurdumuzda 
Balzac'mkilerdea daha çok bilinir; 
Haydar Rıfat bey onan « illa 
Atk » ı ile «Dumu• ını ~eYirmir 
ti i birçok gazete ve cGnklerde 
de, Rua edebiyata moda oldup 
zamanlarda, ondan parçalar alan
dı. Turgenlyef belki Gogol, Tola
toy, Doatoyenki gibi bllyllk 
Rualardan değildir ; fakat hiç 
fllpheaiz okunmağa değer, battl 
okunması &hım olan mubarrirler
dendlr. 

Rua edebiyata ile ujraımak 
bir zaman moda olmuftu dedim; 
fakat bu moda da bize kitap 
vermedi. Şimdiye kadar Doato
yevıki'nln romanlanndan yalnız 
iki taneısi Tnrkçe kitap halinde 
çıktı; « ÔlUler evinin hahraları » 
ile Ruten Etref Beyjn çevirdiği 
« Beyaz aeceler » • Bunlar da 
onun en gllı.el yazılarından değiJ. 
dir. Umarıı. ki «ilkbahar ıel.erl» 
"Din Ye yar11111 kolekaiyonunun 
biricik Rua romanı olarak kaJ. 
mu ye ~be uctırllm ve ceza,, ya, 
"Harp ye aulh., u, "Karamaıof 
kardetler,, 1 müjdelemek için 
çakmqbr. 

Üçllnctl roman, Maur·ac'ın 
"Engerek dfajüml1, kötü değil
dir : ancak dilimize çevrilmue de 
olordu. Mademki çeYirilmif, 6blr 
ildal ıibl ODUD okUDmUI fayd .. 
hclar. 

Malatyada Yeni Muallimler 
Malatya, (Hun.t) - Bu ıe

aeld muallim mektebi me11unla
nndu Hlkmek, Fahriye, Muatafa, 
Feyzi, Muharrem, irfan, Nuran, 
Ukkif, Mustafa Sıtkı, Necati •• 
Kemal Beyler ve Hanımlar vila• 
yetimlzde ve kazal1&nnda muhte
lif mekteplere tayin olaumutlardar, 
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lta~gada 
Değişiklik 
Olacakmış! 

ataı T L 

ın.illz gazetelerinden Sunday Re
feroc ltalya Baıbakanı Sinyor Muıo
llni ile ltalyanın eılıl Uçuf itleri 
Bakanı Mar.,al Balboya do1tunaıa lbh 
yazı yazdı. Maıqal Balbo timdi 
ltalyaaın Ubya toprakların iılarinl 
.-8rmekledlr. lngili:z ıazeteai, Mareıa-
lın uçuı lflerinia baırıadan a1ıam ınaı 
v uuk ir yere 2"Ö .deri.I esini M. 
Musollnlnin onu pıkememasinde sö
rllyor. 

Mareıal Bıalbo da guya bu ıçekc-
m meditl anlamıo v fimdl, i llya 
için i>yle bir İf yapıyormuş ld bu, nu 
unutturmıyacakmı,. Hatta M. Muaoli
nlyi gölgede bıraltacnkmıı. Mımıtal 
Balbonun yapmak istediği şey, Habe
şistan Or;eri e yilr mek ve Ha et 
topraklan 1 afmakmıt- Amla yaya 

uzey (timal) F.rıuuır; kıyıl rını kor
kusuzluk altına koyan Lokarno nt-
1 m •tndnn öUlrO FranH ile lngllte-
1' de bu işe sea çı'karmıyortarmış. 

arqal &lbonun böyle bir if 
rnuya kolk1 sı, ltaı.Jnn deJi ~ 

( brjka ) ll ( &ahip ) l ri ile para 
tutanl rını onun tar fına geçi mlf, 
M. Muaollııi'niı:ı aon kurun (zam n) }ar
da dıı lşlerincle ço'k_ça becerikli o!n
maması, onun 1dihzın1 11~nd rmeye 
b l m f. Hele Fıra sa i.le Sı> f t 
R aya rasmda yapı! s aodl a 
M. M olini'ııln becer.ilui:ıliğlne bir 
tan k ( d lil ~ s yılını§. 

Bntnn bun!erd n BtDrDdDr kt Ma-
tefnt Ba\bonun gUtmeye bnt1adıA"ı 
~abancı topraklara elatma al,yasam, 

" o · i' 1 o ta ısa iye 
W rı ı titr ti) or f. Bu dan da 

bu iki .aiynsa adamımn birlhirile .ay
kırılaıtıldarı anlıışılıyor, İtalyada bir 
değiııklik b klcnmek gerekll olurmuş. 
Öyle ise yııı yan sr6rilr. - Süreyya 

Deniz Silahları 
e Ye • 

ı 

Görüşmeler 
Londra, 23 (A.At - Amiral 

Y• amolo, H v jansı muhabi-
. , Japon efirl M. Matsudeira 

;Üe lngiliz hariciye ıuwrı Sir Coa 
Simon arasında ..ukubulan mnkA· 
lemelerden sonra lnglliz mahaff
i in yapmıt olduğu b yanat bak· 
lo da 'anlan .c>ylemftlir: 

•- Amiralıu fıkrince .efu 
nazil' arasmdaki dostane 

göriipııe esnasında bahri müza
kerelerin iıtikbali daha az bet
bınTikle derplı e<11lm1şttr. Fakat 
bu, Japon heyetinin hattı hare· 
ketüıde her hangi bir tahaYvUl 
vu'kua gelmiı olduğu manasını 
ifade etmez. Japon heyeti azası, 
Vqington muahedenamesi yerine 
daha mu,•afak beynelmilel blr 
a1dt vtkuda getirmek için çatı,
makta C!e'9am e'tmoye kat'ı •urette 
karar vermif'lerdir. 
ı Amiral, Vapngtou muahed .. 
ııanıeılnin hangi maddelerinia 
lbka ve mu haf aza edileDlleceğiai 
araıbrmaktnn ibaret olaıı uıull 
mavafık bulmaktadır. 

'1 Elçimiz 
DUn Yı nan CUl"fthur Helalle 

Uzun MUddet GUrUftU 
Atina, 23 (A. A.) - TGrkiyenf n 

) eni Atlna elçiai Ruıln Etref Bey, 
<IOn eıı.bab mu'tat merHlmle iti•• -
namesini RelaieQmbwa takd~m t-

ittir. Bu eaaada Hariciye nazm 
• Makalmoa da haall' lnaluamuıtur. 

Merasimden •onra Cnınhur relal 
M. Z lmia, Törlı diplomatı ile uzun 
ve dostane bir mllll'katta bu1un
muıtur. L ________________ _ 

Siliilı lşi 
Ne Şekilde 
Halledilir? 

Londra, 23 (A.A.) - H r cly• 
nazıra Sir Con Simon avam lcama-
rnaında ıilah ticareti hakkındaki 
beyanatında, bu huauatald 1925 
mukavelesinin lngUtere tarafından 
eliratle tasdik edıldiğinl söyledik-
t •onra, ailAlı ima] eden lbeş 

tı m "Helin bu veleyi tas ik 
miı o ğunu lllive etmiftir. 

u m ekeli r: 
Belçi a, Çekoslo\'alqra, lta1ya 

J ponya, A any ve Amerikadır. 
Sir Si on 1 gilter:e · e diğer 

i Jetleri g: yretl '. beynelmılel 
lb r ıı v e ille etice eneceği 

idlni izhar ederek böyle bir 
mukavelenin ili ç husun :ıbtha 
ebneaİ lizım ae Ceğhıi ıillYe •Y
bmiftİr: 

l - Hnkümet yar:dımlarmın 
ve ihracat kredi er:ntn meu'ıi ille 
ıillh Hcaretlnin fili bir ıaurette 
mllrakabeSl, 

2 - Beynelmilel hatlar nze
ll'lnd• fili bİr milli mtb-aka'be ınefir 
•• ilin. 

Peşte'de 
Gelece Ay ühim Siyasi 
Görü~meler Yapılacak 
Budapeıte, 23 ( Huıuıt ' -

Avuıturya Baıve'k1R M. Şuıntg 
ielecek ayın ilk gtınlerınde buraya 
gelerek Macar devlet adam1arile 
görUşecektlr. Bo glSrDıme, 'M. 
Şuınig'in Roma gl>rUımeaile çok 
ııkı alakadardır. 

Franeanın Yenl Danlm•rka 
Sefirl 

Kopenhag, 23 (A.A.) -. Yeni 
Franıız aefiri M. Adren Hanıı, 

IUmatnamealnl takcllm etmiştir. 

Ölen Kardinal GömUldU 
Vatikan, 23 (A.A.) - Kareli· 

nal Gasparinin cenaze .mera.simi, 
ltafyan hllkfımet1 erk.Anı ve sefir
ler heyeti hazır olduğu halde 
muazzam ihtifali erle Saint lgnace 
kiliseıinde yapılmıştır. 

Aşk 
Gençlerindir 
~o.77 

U- 11-934 
Nihayet Molla Bey Pftililn ... 

netleriııl oaa 'Verirken btr de ka
im zarf uzaltr. 

- Davanın ne'tic~e kadar 
pftlij'e lhliyat1 haciz koydurmuı· 
bık. Bu müddet içinde '1ftlik bir 
laeyet tarafından idare edildL 
Iradı da yine mahcuz olarak mah
kemenin emrinde bankaya yatırı· 

hyordu. Davanın neHceal hangi 
tarafı haklı çıkanrsa bu paranın 
onlara tes · dHmesl kanun ica
bıdır. Davayı kazandınız. Binaen-

Burhan Cahil 

aleyh bu bfrik..u, Irat .Wn hak
kınızdır. Gerek mahkeme 9'• ae
rek iıletme meıarifi çıktıktan 
aonra bankaya yatırılan para on 
dört bin lira tutmuı. Bu da ıizindir. 

UhitteD uzanan bir mumya 
eli gibi filcllılni andıran ince, 'kanı 
,ekilmlı bir el zarfı tuttu. F aka't 
blr ate, parçasına değmlı aibı 
gerl çekildi. 

On dört bin lirayı saklayan 
zarf yere dUttU ve LeJ lA bil' aar'.a 
nöbetine tutulmuı ıgibi bir kelime 

arsilya Faciasından 
Sonra Görüşmeler 

------------------------
Rom an ya Ve Çekoslovakya Hükumet-

leri Yu oslavya ile Beraberdir 

Ce evr , 23 (A.A..) - Yugos-
a~a nlru etinin, ~ars·lya sui· 

kasti in y ıi es~o lyetlerine 
da~r olan notası, Y.ogoslavy nın 
daımt m hlı m v hanclye na-
zın M. V: vtiç tH fından millet· 
ler ce iyeti i katipliğine 
tevdi di ştfr. 

iB ota, lbu m elenin yugoı-
ille acaristan arasındaki 

iyi nl f yı ihlil edecek mahi· 
yett oian !bilhassa vahim cihet· 
ierlno nazan dikkati celbetmekte 
v• bir takım t-ethifçl ıunsurlann 
IMacari tanda yerlqmiı ve orada 
ib"azı ak mabn y rdımını gör:mDı 
o duk rı ı aydeJl ektedir. 

·ota, teth · ıçi]edn faaliyeti 
hakkında Yugoslavyanın Macaris
tan ilo doğrudan doğruya mUza
lcereye airişmlı olduğunu ve 
ııeç.en Temmuz ayında Belgratta 
bu meseleye mUteallik bir ltil&f.
namo aldeailmit bulunduğunu 
hatırlatmaktadır. 

Bununla beraber, son defa 
olarak yapılan tahkikat, Kıral 
Aleksandr ile Fransa Hariciye 
Nazırı M. Bartunun katli itinin 

• 
ı lng·ı ere 

"""-------
Londr , 23 ( A.A ~ - lmpnra

torJuk udafaa Mliat<eşan Sir 
Mor.lıı Hankeyin domlnyonlara 
.aeyabatJ,. impara'toiluğur. eczası 
.ara chıld sevkulceyı mCnasebet
lerlle alAka<ler -gösterilmektedir. 

woylemeden, yüzfi sapnrı, gözleri 
dönmllf, prpına çırpına annesinin 
ve Molla Bey.in <kolları arasında 
kendinden geçti. 

Bu ferki ılır.iz evvelkilerden 

blrnz daha uzua ıUrdü. Hatta 

aeUrilen m ehsnıs bir doktor 

onu• bir mtiddet i~ln "1inikte 
ya't:uılmaımı doğru buldu. 

Ortak~ USffin~ -geoit çamlık-
lar 'ç" kt >tııi ~T h eye 
yatırdılar. 

Ar.tık f ennl hir tedaviye boyun 
eğecek ile düplift.U. Ve bur.ada 
daimi bir er.ar~t itmda kalcLiı 

bir ny içinde sinir1erinin kuvvet
lendi-· l kendisi de hissetti. 

Fersiz gözlerine biraı !'\Cnk 
lı:'llUU~· Ü. 

Hastanenin ne4'e1i ve takacı 

Romanya HarİCİ.!Je o11azırı 
M. Tttiilsşko oe Yugos
lar111a H11ricig• 11 :zırı 

M. Yeotlç 
MacarJstanda eskisi gibi bir 
takım kfm1ı1elerln fıtiralderinden 
lıl:ifade etmekte devam eden 
aynı unsurlar tarafından Mnca
ristanda tertip edilmiş ve hazır· 
1anmıı olduğunu meydana çıkar
mıştır. 

ŞerJki cllrlimler arasında vak
tile Yugoslavyanın kendfler1 hak• 
kında şikayetlerde bulunmuş ol
duğu kimseler vardır. Bunların 
ifadelerinden kendilerinin Maca
ristanda ve yalnız iltica hakkın
dan m'lıateFit olma'lda kalmadık
ları, Sllikaıtln arifeslne lkadar 
g rcıp h Jinde Macar opr.aidarm· 
d ikam t etmiı oldukları anla
, ımı tır. 

Yug.oilavya bu meselenin Mil
letler Cemiyeti aısamblesinin önü
müzdeki celsesinin ruznameaine 
ithal edilmesini talep eder. 

IBukrei, Prag blikümet eri de 
birer nota vererek Yugoalavyanm 
teşebbtistıne mUzaharet etmekte 
o1duk1armi bildirmiıler ~• bu ifte-
1'1 mesullyetlerin Macariıtan dle 
mevcut ıiyi münasebetleri lhlil 
edecek mahiyette o1duğ'mıa ilave 
ebnitlerdir. 

üdafaası 
HalhukJ Baıvekil M. Makdon 1d 
.dU Avam kam2r.asmda mumafley
hin dominyonlar hük.fımetlle mn
mi müdafaaya mlitealHk tek 'k 

eseleleri mllzakere etmiı oJd -
tunu in kir etmiştir. 

müdürü onu oyaiıyacak bir..çok 
.fey!u buiuyor.du. 

Annes'le becahcr Jıca aığı bu 
a:aııif has ande.~ çıkark~ .dokt~ 
l'UD so taysiyesi ıfU oldu : 

- .şehir :bay atına ıirıniyecek
•İniz. S hha•inizi korumak i ter· 
uniz. len, dağ :ve bahçe hayatııı-
ıdan ayrılnıay mı. lli.amz açek 
bava, ge. if f 1dard11:. 

* Yudum yudum içilen ta'tlı bir 
ıe'hir giöi LeyUnın on beı yı 

limitler, bekley' 0 ler ve mndÖI 
ıstıraplar içinde sUrUklediği bu 
hayat par~esı ınviyeti nyuşrnrnn 

bir morfin gibi onu 11ıerglin taze 

bir arzu ve taze bir he>yecan 
ile aldata nldala şikarı , 
-on ham· ede en tehlikeli zelıirini 

( Gönül lı!eri J 
Okuyucularıma 
Cevaplarım .• 

( ' F.. :Hanıma: 
Kanun genel faydaları dUştınilr, 

huıusl vaziyetleri nazarı dikkate 
almaz, dinlemek meburlyetindesi· 
nlı. Kendi kendinizi tehlikeye 
atmam&nı%1 tavsiye ederim. Sonra 
bu tekün hakk1nııda bayırlı ol
mıyacaAı ne malum? 

• ( K. iR. ) Hanıma: 
Şehrimbıde hususi detektif 

t şkilatı olduğunu bilmiyorum. 
1 t diğioiı takibi hususi bir adam 
vac:ıtasile yaptırmanız mUmkUndUr, 
fakat farzediniz ki şlipheleriniz 
taha .?kuk elti, na yapacaksınız? 
Bana anlattığınız vaziyete bakara'k 
elinizde sabretmekten başka bir 
çere bulunmadığını gl>r'O) orum, o 
halde nafile yere para sarfında ve 
lum 'bıllr, belkl şantajcı bır ada
mın eline düşmekte ne fayda var? 

~ 
M bruro l" ik Hanıma: 
Madem Ki çocuğa .eskiden ve

rilmiı &mi esasen beğenmiyordu· 
nu:ı, arapça olu""undan istifa 
ed rrak .deği§lir.meniz mUmkllndUr. 
Mademki imdi silenin reisJ bu
lunu}-Orsunuz, soy dım eçmek 
de sizin snlahiyetlniz dahilindedir. 

* R. K. Beye: 
'f >ereddftde mahal yok'! Eğer 

maksadınız bir lköıeye <Oturup s • 
'h:tan ak ama adar hayran bay• 

r n y zUne bakarak va'klt -geçir
me1< ise, :erd~ğfoiz •mi kulla &a 

yım, ~sa on bdmı) ını tercih e i
ni%, Y'Ok eğer maksadınız ye 1 
kurulacak yuvada, her der 'nlze 
ortak olacak bir eş bulmaksa 
öbUrUntı alınız, bence para mühim 
dir 'amma, tkind derecede kalır. 

HA~'1.MTEYZE 

A yada Çinliler 
Ve Tibet 

lhusa, 23 (A.A)-Çin heyeti, 
Tibet.teki ikametinden istifade 
ederek Daleylamanın meurını 
l.lyaret etmişlerdir. 

Bu eye\, ibel ~Ukümetl 
erkinma lngllfz imparatorluğu 
le 'a ikalal'ını amam'le eıer ile 

Çi cümh riyed ile iri melerl 
tavsiyesinde bulunmuşlardır. Çin 
heyeti Tibetteki lngilix nüfuzunu 
ta amile aya rçalıımak •ure
ıti e 4ngı ida aleyhine metevecc'b 
bir a'tb har ket takip etm'ıtir .. 

11ld ıw:aTaf bir ticaret anlaşması 
aktl için tetklkat yapmışlardır. 
Blr Tibet heyetinin yakında Çine 
gideceğinden bahsedilmektedir. 
M fı ld ğu v~çhile Tibette 

tldar, ellerincle ibulunduranlar 

latan b'r yılan vahıetlle yere 
iermişti. 

Bu on beş yıllık ömlir, çöl 'çln• 
de .ieçen uzun bir tiren yolu gi

bi onu her an yeni bir döneme· 
cin e-österec(fği yenilik, ,yeıillik 
amitler:'le ..oy.1llaya oyalaya nihayet 
onu ııık ı~ auıuz, havasız bir 
istasyona atıvermİ§tl. 

Bur.a<la bplu .aırtındakJ :altın 
torbalar.ı n 8ğırkğı lle ezilmiş aç 
H susuz bir yoka gibı ka'lıver-

milti. Çölde bir y dum su, bir 
lokma ekmek için hazinelerini 

v nniye teıne kervan yolcu) rı 
g.bi.. On beş yıl .. vvelkl 

neşesini bulmak ıçin l.u serveti 
derlha1. geri 'enniye hazırdı. Fa
k t bu kcbil midir? 

(Arkası • r) 



Dünya Hadiseleri 

Habeş 

imparatorunun 

Taç Giyimi 
Geçenlerde Habeıiıtanda, im· 

ı~erasim bir paratorun taç giy· 

h 
Ad . , meslnin yıldönUml 
a a~ge ·· b t'I k 

b 1 
munase e ı e ço 

se ep 0 du tantanalı meraılm 
} apıldı. Biıtün ecnebi elçiler ıara· 
Y"l davet edildiler. Bu arada Adi .. 

. ababadaki Amerika "lçiıi de 
olomobi:ine atladı, saraya doiru 
yo:Iandı. 

Fakat yarı yolda garip bir 
hadise oldu. Saraya giden yolda 
kartılıkh iki ııra asker dizilmlfti. 
Elçinin otomoblll aaraya yakın 
bir yere geldiii zaman ıelim vazl• 
yetinde olan a1kerlerden birkaçı 
yerlerinden ayrıldılar, otomobllln 
önüne durdular ve ail&hlarım at• 
mıı vaziyetinde uıatblar. Hiç 
beklenilmlyon bu hldiaenln Ame
rika Elçisini hayli ıaıırlhğıoı tah• 
mln edebilirsiniz. 

Fakat biraz ıonra ıoğukkan

hlığını tekrar kazanan elçi, ken• 
dlsine kartı böyle bir muamele
nin niçin icap ettiğini ıordu vo 
yolunun açılmaaını istedi. 

Elçinin bu hareketi llzerlne 
aakerler Hkl vaziyetlerini aldılar ve 
elçi de aaraya dahil oldu. Ancak 
Habeıiıtan hükumetine tiddetll 
bir nota vererek yapılan hareke• 
tin ağırlığından ve gizli bir sebebi 
olmasının kuvvetle muhtemel bu· 
lunduğundan bahsetti. 

• 
onnyanın en yaılı erkeği 

dUne kadar TUrkiyede idi. 
-D-ü-ng--an_ı_n_ 150 yıldan fazla 

en gaşlı yaıamıı olan Zaro 
ağanın ölllmUnden 

doktoru ıonra yaıhlık reko· 
ruoun hangi memlekete geçtlğinl 
benOz bilmiyoruz. Fakat yeni 
öğreniyoruz ki dünyanın en yaılı 
doktoru builln Fransadadır. 

M. Genyo ismindeki bu dok· 
tor 103 yaıına yeni baamıı, bu 
mUnaaebetle Franıa Tıp Akade
miıinde bir kutlulama yapılmııtır. 

lf 

Geçenlerde Franıanın Mon• 
pelye tehri civarinda bir 

Çok •$ki zeytin ormanında, 
b. l · ,_ yUz yatandan fazla 
" mezar 1" yaıamıı olan zey• 

tin ağaçları ıökülUrken bir mezar 
keıfedilmiıtir. 

Mezardan birçok lnaan lıkelet· 
leri çıkmıı ve herkea bu vaziyet 
karşısında ıaıırmııtır. Çllnk en 
yatlı adamlar bile orada 6lil 
gömUldüğUnO hatırlayamadıklarını 

ıöylemiılordir. 

Esasen zeytin ormanı yUz elli 
yıl evvel tesf5 edildiği için meza
rın daha eaki bir zamana ait 
olduğu anlaıılmııtır. Yapılan tet• 
kiklere göre bu mezarlık çok 
eski devirlerden kalmadır. 

_ ........................................................... . 
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Son Günler içinde Parf ıte Biri birinden Meraklı iki Vak'a Oldu 

Fransız Polisi Seyyar Otomobili Çalan 
Şebekeıini Arıyor •. 

Bir Hırsız 

Avrupanın belli batlı memle
ketleri arasında en Hrarenflz 
ı.abıta vak'alarıoa birinci derecede 
lngllterede, ikinci derecede de 
Franaada rB1tgclinir. Halbuki bu 
iki ıehrin poliı kurumu, acunun 
en iyi olan kurumları arasında 
aayılır. Bunun b~ylo oluıuna biregi 
karııık itlerin bu yurtlarda 
bqka yerlerdon daha fazla gö• 
rUlmesinin ötUresini kendi polis
leri ıöyle anlatıyorlar: 

- lngiltere ile Franaa Avru• 
pada yabancı inıanların en çok 
yaşadıkları yerlerdir, sayıları mil· 
yonları bulur. içlerinde çeşit çeıit 
inaanlar Yardır. Binaenaleyh yur· 
dumuzda fazla çapraıık işler gö· 
rünüıUnU olagan bulmak gerektir.,, 

Buaunla beraber bu son aylar 
içinde Franaada fazla pUrUzlU 
poliı itleri azalmıştır. Bunun ter· 
sine olarak ıokak soygunculuk· 
lan çoğalmııhr. Bunların en 
sonuncularını anlatalım: 

Bir Çantada 50 bin Lira 
Pariıin meşhur Hausman bul· 

varında bllyUk bir kuyumcu ma• 
ğazaaının sahibi o!an Madam Sara 
Tillez iıminde oldukça yaılı bir 
kadın her akıam geç vakıt dUk· 
kinına kaparken en kıymetli tat· 
larmı bir çantaya doldurmuş, 
aonra dnkklnmın önUnden geçen 
otobUae atlayarak hususi evine 
gitmek adetinde imiş. Geçen gün 
de böyle yapmıf Ye seasiıçe evi• 
nln kapııına kadar ielmif, fakat 
oradan tam içeriye gireceği ııra· 

da birdenbire bir gölge bellrmiı 
ve kadının üzerine atılarak, 
elindeki değerli tat çantaıını 
kapbiı gibi karanlıklar içinde 
kaybolmuştur. Kadın ihtiyar ol· 
dutu için ilk dakikada uğradığı 
bu taarruzdan ıeraemliyerek seı 
bile çıkaramamıf, ıonra ise it 
lıten geçmiştir. Hadise esnasında 
ortabk karanhkmıı, eıaaen vaka 
da gayet çabuk olup bitmiı, bu· 
nun için kadın taarruzu yapanın 

ıuratını bilememektedir. Zabıtanı:ı 
elinde hıraızı tutmak için bir tek 
çare vardır. O da hıraİzın çaldığı 
taıları Franaa içinde ıatmaya 
yeltenmesidir. Ta,Iarın biçimleri 
blitün kuyumculara blldirildlğin· 
den bu takdirde adamın tutulmaaı 
mllmknn olacaktır·. 

Amerlkada Oldu§u Gibi •• 
Pariste ıon günler içinde ya· 

pılan ikinci vaka Amerikada gö
rlilenlerin tam bir benzeridir. 
Bunu da anlatalım: 

Kredi •ndilıtriel iaminde bir 

banka vardır, Parlı ıehrinden 
batka tekmil Franaanın da bir 
çok yerlerinde acenteler açmıthr. 
Bir kamyon haftanın kimi gllnle· 
rinde bu acentalara uğrayarak 
biriken paralara bankanın mer
kezine getirir. Bu otomobil muha· 
fazalıdır. 59 yaşında tanınmış bir 
ıoförUn idareıine verilmittir. içine 
de ceplerinde birer rovelver taşı
~ ·<1n iki ta e bekçi konulmuştur. 

Son Posta 
Yevmi, elyael, H .. adi• H Halk ı•aeteti 

üki..Jabtiye, Çatalçeşme ıokağa, 2S 
l&TANBUL 

• 
GantemiıJe çıkan yau 
ve resimlttria bütüa haklara 
mahfuz ve gaıetem.iıe aittir. 

-
ABONE FIATLAAI 

1 • 3 
SeDt Ay Ay 
"'· Kr. Kr. -TORKIVE 1400 1so 400 lSO 

YUNANlsTAN 2340 U20 710 210 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşiodir. AdrH 
değittirmek IS kuru,tuı .. -

c.ı.,. ..,... g•rl ••rlltn ... 
lllnlerde11 1119a'ullret •hn111aa. 
Cevap için mektuplara 10 kuruılvk 

pul iliivesa lazımdır. 

,... Poata kutusu ı 741 letaııbw"""" 
Telgraf :Sooposta 
Telefon ı 20203 

itte baakıaa utrayan otomobil 
bu otomobildir. 

* Her zaman oldutu rf bl para 
taııyaD otomobil geçen gtın de 
Kolomb acenteılne uğramıf, için
de 40,000 Tlrk liraıı kıymetinde 
bir ıok F ran11z eıhamı ve bank· 
aotu bulunan çantalan almıt. 
iki bek~I ile birlikte yola koyul
muı. Fakat bankaoıD merkezine 
1aklqbğa ıırada bir köıe batında 
&atıae birdenbire ılyah boyalı bir 
otomobil çıkınca ıoflSr durmak 
meaburlyetf ade kalmlf, bir taraf· 
tu da llyab otomobW kullanan 
ada••: 

- Beceriniz, diye batırıyor-

muı. Az kaldı çarpııacaktık, fa• 
kat tam bu ıırada nereden fırla
dıklan belli olmayan birkaç kiti 
ellerinde rovelYerile ıof6rlln tııe
rine aaldırmıılar: 

- Seainl çıkarma yokıa &ltır
ıUnJ 

Yine bu ıırada birkaç kiti de 
otomobilin kapııaoı açmışlar, elle
rindeki rovelverleri bekçilerin 
iÖğtiilerlne dayayarak, yanlannda 
duran çantaları almışlar, ıcanra 

hep birden ıiyah otomobile at• 
hyarak savuımuılar.. Vakıa bu 
sarada gerek ıoför, ıerek bekçiler 
bağırmıılar, imdat iıtemftler, 

amma hddiıe okadar çabuk olup 
bitmlt ki, haydutlar aavuımuılar. 

- * 
Hidiaeyl tahkik eden pollı 

komiıeri otomobilin içinde duran 
bekçilere sormuılar: 

- Cebinizde rovelver vardı, 
neden kullanmadınız? 

- Vakıt olmadı, demiılerdlr, 
birdenbire ıilahları göğsümüzde 
gördOk. 

- olabilir, fakat haydutlar 
kaçtıktan sonra neden arkalann• 
dan ateı etmediniz? 

- ŞaıırdıkJ 

Anlaııhyor ki pollı komiseri 
bir dakika bekçilerin de haydut· 
lar ile ortak olmaları ihtimalinden 
fUphe!enmiıtlr. Fakat ıonradan 
yapılan tahkikattan bu adamların 
namuılu lnaanlar olduklara anla• 
ıılmıttır. 

Şimdiki halde bilinen bir nokta 
vardır: Haydutlar kuUandıkları 
ıiyab otomeblll de qırlDJf(ar, 

Ticaret Anlaşması 
VeElen Gazeteleri 

Bu ayın ilk haftasında Anka• 
rada imza olunan Ttlrk - Elen 
ticaret anlaımaeı hakkmda Yunan 
gazeteleri mutalealar yllrlltüyorlar. 
Htıkümet taraftarı Prola gazetesi 
ıunu y•zmaktadar: 

., Yeni Tnrk • Elen t icaret 
anlaımaaı iki nlke araa·ndaki 
bağların aağlambğını her türltl 
alanda iıtiınaaız it birliği istek· 
lerini bir kere daha gösterdL 
Tllrklye, ayni zaman.la Yuna· 
nlıtanın da elde ettiği mallan 
elde etmektedir. 

TUtlln gibi, ıarap gibi, kuru 
tızüm ve dl§"er ıeyler gibi... Bu· 
nun içindir ki yapılacak bir mil• 
badele anlaımasının bu mesele 
tııerlnde mnhlm ıurelte durmaıı 

kll'plıklı mllbadeleye genit bir 
alan bırakma11 lizımgelmekte idL -1 

Doıtane bir it blrUii diitftn. 
celin den kuvvet alan iki ülke· 
murahhaıları bu yeni ticaret an• 
latmaıında Yunanfıtaaa yeni bir
takım menfaatler ve kolaylıklar 
temin etmlılerdir. Bundan dolaya 
bir kerre daha TOrk-Elen dostlu
paun ehemmi~ etini kabul etmek 
llzlmgellr. 

Katlmerlnl gaıetesl de diyor kb 
" Bu anlatmada en mühim ve 

ıayanı mP-mnuniyet nokta, iki 
ülke araaıoda sıkı bir ticaret te• 
maaının ıağlamlaşmıı olmasıdır. 
Bu ıuretle iki tılke kend ı ~ .a1i 
blriblrloe bağbyan bağları kuv· 
vetlendirerek biribirlerini taman 
lamalı faraatını bulacaklardır. 

Venizellst 0 Elefteron Vima ,, 
gazeteıi iae, bu yeni Türk Elen 
ticaret aDlaımaınna da tenkit et• 
mekte ve Yunanlatamn Tllrklyeye' 
yapacağa faıla ihracatın kiiat 
llzerlnde nazariye halinde kalaca• 
tını ıöyliyerek diyor ki: 

.. Yunanlatanın Ttırklyeye ibra• 
catının faılalaımaaı ancak ıınal 
maddeler ihraciyle olabllir. Hal
buki Türkiye bu huauıta kendi 
ihtiyacını kendi dahili iıtihıali ile 
kapatmak alyaaetl takip eylemek
tedir. 

Bundan dolayı, her ne olur
ıa olıun, Yunanlatanın Tü,. 
kiyeye kartı olan ticari vaziyeti 
daima borçlu bir vaziyet olacaktır. 

. . ..... t . .. ' .. . 1 ... • • •• • __ ........._. ........ 
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üzer;ndekl belediye plikasını de
ğiıtlrdlkten ıonra bu it için ça• 
lııtarmışlar, it olup bitince de bir 
k5şede bırakıp aavu9muşlardır. 
Mamafih polis bu adamları tuta 
cağından ıtıpbe etmemektedir 
Yukarıdaki re&imlerde hidiaeyt 
ıahne olan ıokaklarla ıof6r 
ıörüyorauıauı. 
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Ankaradaki ·Fener Oyununu 
ismet Paşa Hz. Başlattılar 

-
DB11 Ş•r•J atadı•".alci B•ıllct•ı • Sil•••••lg• .. •f••• tilr•••nlı ... , ... l.rl• o• o••ıt•• 6w•r fotolr•fı 

,--Dünkü Lik ·Maçları 1 
Fikıtllr mucibince 'ilin edilen 

vo l1ç ıahada birden devam edi• 
lecek ilk maçlarından bir kıımı 
dOnkll havanın pek bozuk olma· 
ıından yapılamadı. Havanın ıopk 
ve yağmurlu olutunun Hyirciler ye 
O} uncular nstUndeki tesiri nç 
ıahaea da bolli oluyordu. Ne 
Takılm, ne Beşiktat, 11e de F e
ner sahaıı kalabalık değildi. 

Taksim Stadındaki Maçlar 
Taksim stadında Galataaa· 

rayla Beykozun Uç takımı birden 
çarpıtacaktı. Beykozun genç ta• 
kımı ıelmediii için o maç yapı· 

lamadı. A Ye B takımları oyunu 
ile ikinci kllme mUaabakaaı yaj
mur altında oynandı. 

Galatasaray • Beykoz kultıp
lorinln A takımları karıılaımaıı 

ilk devrede heyecansız geçti. 
Oyuncular ıoğuktan bat alıp to
pa koıacak he'feılorl kalmamıı 

flbi oynadılar. Bu aebep•• ilk 
devrede iki taraf ta birer ıol 

atarak 1 - 1 beraber vaziyette 
lıtirahate çekildi. 

ikinci devrede Galatasaraylı· 
lar daha hııb bir oyun çıkararak 
dört gol daha attılar Ye maçı 

1 • S bitirdller. 
A) ai kulüplerin B talnmlan 

maçı da Galataaarayın ııfıra 

kartı yedi golile neticelendi. 

ikinci kümeden T opkapı • 
Anadolu müsabakasını Anadolu 
takımı 2 • 3 kazandı. 

Şeref Stadında 
Galataaaray takımına geçen 

hafta on golle yenilen SDleyma· 
niyelllerin Türkiye birinciliğini 
kazanmıı olan Betiktaılılar tara• 
fından daha ziyade sıkııtırılacağı 
zannediliyordu. Halbuki geçen 
hafta bir teaadUfi panlj'e uğrayan 
SUleymaniyeliler Tilrklye ıampi
yonları önünde dayanıklı bir oyun 
çıkararak ancak iki golle mağlup 
oldular. Betlktaf A takımının 

·. 

S•l•g11111•l11• rn•tlafll•rl •ro•ı11don IJ•ıllct•ılı H•lclcıru• ilr le•/• ~lılıl 

Süleymaniye A takımına karıı -·--- ·-
dlln oynadıiı oyun da havanın (F. Bahçe Ankarada Galipl 
fenalığından heyecanıız Ye neıe· · 
ıizdl. 

Betiktaş B ve SUleymanlye 8 
takımları oyuau iki takımın çık· 
mamaıile oynanmadı. 

Gittikçe ııkııtaran yağmurdan 
Genç Takımlar maçını da tehir 
etmeğe mecbur oldular. 

Fenerbahçe Sahasında 
Fener stadında bqlanan ve 

biraz oynandıktan ıonra hayanın 

bozukluğundan tehir edilen lıtan• 
bulıpor A Vefa .A mUsabaka11 
ııf ır ııfıra bırakıldı. 

Havanın biraz hafiflediği ıa· 
manda oynanan B takımları maçı 
temamlanablldl. Bu oyunda latan• 
bulspor B takımı Vefayı O • 2 
yendi. 

Ayni kulüplerin genç takım• 
)arı mtisabakaaı yapılamadı. 

İkinci ktime maçı da oynana· 
madı. 

Türkiye Güreı Birincilik
leri Hazırlıkları 

Buraada )'apılacak Türkiye 
gUret birincilikleri için tiyatro 
binaaı tutulmuı ve hazırlıklar• 
baılanmııtır. 

Ankara, 23 ( Telefonla ) -
Ankara ıampiyonu Çankaya ile 

bir maç yapmak Ozere buraya 
gelen Fener bahçelilerin oyunu 

çok gUzel oldu. Bu maç mllnaae
betile aporcuları HYindirecek 

mllhim bir hAdlaeyl de ıençllk 
tUkranla 1eyrettl. 

Sahayı teırif eden ıporcu 
Baıvekilimlz ismet Paıa Hz. 
Fenerbahçe • Çankaya mUaaba
kaamın baılangıç topunu bizzat 
vurdular. 

Seyirciler arasında V •killerimlz 
ve Ankaranan en güzide aınıfı 
Yardı. 

Hakem Sedat Beyin ldaresin• 
de batlanan oyunun ilk dakika· 
larında merkez muhacim oynayan 
Fikreti dtiıüron Çankaya müdafi• 
leri aleyhine bir penaltı cezaıı 

verildi. Bu ceza vuruşunu gole 
çeviren Fenerliler birinci devreyi 

ııfıra kartı bir sayı ile bitirdiler. 

ikinci devrede daha canla Ye 
daha atılgnn bir ılıtemle htıcum· 

lara batla yan Fener bahçe muha· 
cimleri ikisi Flkretten olmak Uze-

re dört gol daha çıkararak maçı 
O • 5 gibi mühim bir farkla 
kazandılar. 

Sahanın aabıhtan yaj'an yağ· 
murla hücumlara biraz gayri mil· 

ıait bir vaziyet• geliıl ilk devr ... 
de Fener muhaclmlerini olduğu 

kadar Çankayalıları da mUtktil 
mevkilere ıokmuıtu. 

Ş•r•f •l•tlırıdakl .. .ı..iakıuun aılcı bir daklkHı 

Oyunun baılangıcında hava 
açmıt ve ,Uzide seyircilerimiz 
rahatla maçı takip etmiılerdlr. 

7 

Başvekilimiz Spor Sahas1nda 

Ankara da Lik Maçları 
Bu hafta lik maçlarına Anka· 

ra,Ucll aahaaında Gençlerbir:i~i • 
Altanordu birinci ve ikinci takım
ları ile MuhafızgUcU - lttifakıpor 
birinci takımları araaında devam 
edildi. 

ikinci takımlar arasında yapı· 
lan maçı sıfıra kartı bir 1&yı ile 
Altınordu kazandı. 

Birinci takımlar maçına Muha· 
fııgücll - lttifakapor takımları 
araaında hakem Sedat Bey ida-
reainde baı'andL Battan aıaiı 
MuhafızgUcUnUn tam bir hakimi· 
yeti albnda geçen bu maçın 
birinci devnainde; çok za}ıf 
olan rakiplerinin karıııında oyu· 
na tam hakkını vermediği 'fe 
niıbeten lıtek•iz oyna~aıandan 
dolayı ancak iki gol atan gllç, 
ikinci denede yedi gol daha 
atarak oyunu O • 9 goll• lehleri
•• bitirdi. 

ikinci oyuaa Geoçlerbirliji • 
Altınordu birinci takımları ara
ıında hakem lımirll Saim Bey 
ldarHinde baılaodı. Geçen hafta 
Ankara ıncn gibi ku•vetli bir 
takımla berabere kalmış olın 
Altınordululann bu haftaki maçı 

oldukça alika ile takip edllf.. 
yordu. 

Gençlerbirlitlnin aahada Ahmet 
Ye Selim gibi iki elemandan 
Altınordunun IH geçen hafta çok 
fedaklr oyunu lle takımım mağ· 
16biyetten kurtaran kalecileri 
Mabmuttan mahrum oldukları 
görUlUyordu. 

KuYvetle batlanan oyunun ilk 
yirmi da.kikaıı her iki takımın 

ıerl Ye mUtemadt akınlarile d .. 
vam etmekle beraber Gençler
birliğinin bilgili ve daha dUzglln 
oyunu ile Ye niıbeten yeni bir 

kadro ile sahaya çıkan Altıno..,. 
dululara faikiycti görülüyordu. 
· HUcumlarm birinde Al mordu 
al el hine verilen ıerbeıt vuruştan 

gençler Rasimh ayağile ilk gol· 
lerini attılar. Bu golden sonra 
dalıa ziyade açılan gençler üst• 
llste yaptıkları akınlarla biri 30 
ve diğeri 34 üncü dakikada iki 
gol daha atarak birinci deneyi 
O • 3 bitirdiler. 

Birinci devre aonlar.na doğru 

Gnç aahasmı teırif buyuran Baş
vekilimiz Iımet Paıa Hz. halkın 
cotkun tezahüratı araaında td· 
bUnde yerlerini aldılar. Umumi 
ıpor cereyanları ve harekata bak· 
kında Merkezi Umumi Reisi Aziz 
ve ıporcular içinden hiç ayrılmı· 
yan Adliye Vekili Saracoğlu 
Şükrü Beyefeodilerden izahat 
aldılar ve günden ğUne tekamül 
eden Ankara gtkü ıahaıınıo 
eksiklerinin tamamlanmaıı için 
daha fazla yardımda bulunulma1ını 
Merkezi Umumi Reisi Aziz Beye· 
fendiye emir buyurdular. 

ikinci devreye ba9lıyan takım• 
lar araıında Altınordunun ufak 
bir deifılklik yaptığı görüldü. 
ikinci deweyi tam bir hakimiyetle 
bitiren Gençler Altınorduya iki 
gol daha yapmıya muvaffak ola· 
rak neticeyi O - 5 kazandılar. 

F enerbahçe - Galatasaray 
Maçı 

ÔnUmUzdekl hafta içinde 
oynanacak F enerbahçe - Galata
saray maçına Fener kadrosunun 
değltik olarak çıkacağı ve ıol 
açık oynayan Fikretin merkez 
muhaelm meYkline ıetirileceğini 

haber aldık. 

Almanların Zorlu Hazırlıkları 

1936 olimpiyadını Berllnde terlip etmek üzere 
harekete geçen Alman Olimpiyat Komiteıi, 
Berlin olimpiyadının ıimdiye kadar görlllmcmlş 
bir ıekilde yapılması için geceli gündüzlü 
çabımaktadır. 

MUıabakaları ıörmlye gelecek meraklılara 
kolaylık olmak üzere bUtUn timendifer hatlarında , 
otellerde •• tehir veaaiti nakliyeıinde bUyUk 
tenıillt yapılacaktır. 

Almanyanın Sportif kudretini dünyaya tanıt· 
mak için de antrepolarda ıeçilmeıi mubtemol 
olan atletler olanca gayretlerile uğraşmaktadır
lar. Atletizmde Amerika gibi çok kuvvetli bir 
rakiple baıedemiyeceğini hesaplıyan Almanlar 
milli sporları olan jimnastik müsabakalarında 
birinciliği almak için o ıubeye pek : iyade ehem· 
mlyet veriyorlar. Koyduğumuz resimde Alman• 
ların dünya blr:nciliğini a.mayı düşlindükleri bir 
barfikaci görlllüyor. 
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iki Belilı Ortalığı Altüst Etmişti •• 
Pesentle Zarife, eflltua edadaa 

çoktan aıvıımqlardı. 
Bu itle nlre yanu, elleri 

böirlllade kataa Katiple Pelalivu 
olmuttu. 

Aıatı taıhktan, ıök ıUrler 
pW: 

- Da•lombazına tlklrdtıp. 
mtln hoıuru, aerdesia? diye yük• 
..ıea bağırbJll, 

- Çiroz çak meydaaa, boyuna 
bo.unu ıaater be imaaı• I 

Feryada kUlfıyor, Kambur 
Esmanua, Le11ek Fıtnabn, Kalfa 
Hanııma, kocakanlarıa, liyalüleria 
Alebaaın inceli kabalı, IMp bir 
ajızdan cevaplan lfldiliyordu : 

- Dıraıoncutum HoftUniD 
valla hl buradL Memıadan çıkoın, 

timdi ı•lecek. 
- Enderualum, Çirozun Hnl 

• kadar bekledi ki... Ka biraz 
çabuk olsana, beyini karııla-
ıanL .. 

- Ahmet Beyciğim, PHent 
Hanım laluılarım çıkardı; elial 
yıkayor. 

- Mehmet Beyciğim, Zarife 
Hamm terlilderhıi arıyor. 

Alekaamn çatlak zurnaya ben· 
ılyen ıeai de araya kabbyordu : 

- Paıalu, lkinlıla de malı 
bunda. Kqhjı da hazır. yulıtı 
da ham. Alqamdanberl neye 
ıuoorıunuz dee, e.ı. dört 
bucağım, talıtaboıundaa bod~ 
rumuaa kadar pevrue aibl do-
lqtılar. • 

Gllm aBm ••rcllvUI çıktık• 
larının ae.ı pliJor, dlpme klrir 
lert fahrclıyor. peacen c•alan 
zan21rdıyordu. 

Eflltua odada KAtiple Pelı
Jlyandan bqka ldmae k~amııtı. 

Gilmbtırtlvia 1aklattıjuaı du
JUC& Raif bir adımda kapıya 
buldu. Derhal kilidi çevirdi; llm
NJI da lifledl. 

Hilmi: 
- ow. - ,. Katip?- Ne 

elur, ne olmaz. kuape ile koltuk
lan kapının laDn• yıfacaktım. 
Şakaya ,.ı.-. 1wı.ı1.ı. ~la 
wı. rokl Diye al71-lyor, Raif, 
karanlıkta .. prdaaaile , .. ,... 
cereyi bulup bhli kaldarmıt. 
fertijl kıracak .. 1.& ara1er, 
ilmi de bil.. ......,..,. ku
tarhlann m bt.Wanpwr191 u
nruyorlarcla. 

Dapnaı dfiıl lrarulıkta. O,ı. 
Wr pc• idi ki pkyldMle telıc '*' ,.Jclaz bile slrhlaİJonha. Ha
ft bouaut. Mrt Wr r1zPr 
pi-afta. 

Katip 1t ... pla1erda. Em ita 
ciMti laerlaal... arkaya tllflyer. 
Oa tarafı cadde... SoWa tlar Wr 
IObk olacak .... laabnada 
lıcaldajma ....... bo1ı. lte,_ca 
duvar ald•· 

PeBCWeY• kup ola ••hal 
ytızde yOz ana. CiYarcla bir vi
rane Yardı ya, mutlaka o... Ali. 
diyecek yok a- em laabçeti 
var •Jda. yok •1dı?-

V ar fanedelim. -O dar ıokak· 
takl kale Mdeal ıiltl daYar ha 
bahçenla cluvan ite, Jçedde bU.
btltlln mabbuı kahrlarıa .... 

Haydi viraneye çıktılar. Sırt• 
lar1nda keten ıecelilder, bellerin
de ıbrifim kUfllldar, yalmayak 
b .. kabak ne tarafa alclebWrler? 
Sokakta, bekçiler, deniyeler ıir
mez mi? Banlar Top .. kaçkı .. 
lan mı demez mı'? 

Sofadan, hareketi•, Haler 
ekllik olmuyordu: 

- Hiç üzülme Draıoncufum, 

Ktiotlk Allı 
Enderonlacuğam, rakıdu çok bir 
ıey yok. Geleceğinid bilmiyor 
değiliz a, bllhau ıidn için bu 
alqam Balıkpazarına adam koı· 
turduk. tıpaıına kadar dolu iki 
binlik kayık dllzll aldırdık. 

- Ferruh, aen oyaattm ıaH
ba?. O kllçllcek tepli bu kadar 
mezeyi ahr iDi hiç?.. itin gtklln 
benim kanımı kurutmakbr. 

- Gnlfidaa, Zarafet, Alık 
Raziyeler ıibl ne baluyoraunuz? 
iki kulplu glimilf tepalyl kapıp 
19tlrHnize. •• 

- Kalfa hanım, taı odama 
aaahtan aende idi. Ahmet Bey 
meze araunda kura ıopn iller. 

Aleksanm kaaık Mil Jine ıt .. 
lıllert bubrcll: 

- Vay maHıllah vayf itte 
tarator dedikleri altimet buna 
derler. Agzını:ıa llyık, 1ap111apur 
ı&vdeye atın... inanır mısm Dra
ıonun, Enderonlunon, bu alqam 
apeld (rakı demek) atmalı bile 
unutmuıum. iti ıftcll bırakıp Iİz 
zatlanna tarator etm1ıim. Ha•an 
YUrmadan kolumda hayır ka~mada. 

Demin ıokakta, yarahclan çı· 
ku gibi acı acı yayılan 191, bir 
perde peaten tekrar ytıkaeldl: 

- Ulan Leylek dotru itiyle, 
bizi.ize miyiz yokaa e•de bqka 
uapara ela Yar mı? 

Kaç ağızdan, yemin J••ia 
•ttn•: 

- Yamurcaldar çıkaraJUD, 
hattalar gibi fİleylm ki Wslerdea 
ltafka yabanca kimaecllder yok. 

- Siz bizden iyi bilnlnb ya. 
Wzl• 81ylememis uit. 8a alqam 
arabılDD da (Jani Arap Alttlullah) 
ıelmiyecektL Bil ... haali mabe
Jindye da•etll (mif. Erkeacecilıc ,.tbk. 

- Bak apdeatimle yemin ecli
yerum. Earai6n lulıacına ıeleyia 
ki anlanlanm, yaJaım. Piaeld .. 
elik. pheldedilr, yabı nam oka
nur olmamaz ptaldarumza pdilr. 

Draı-t okkalı bir klflrcl.. 
..... beteldl: 

- Ya•• idi o ... ,. odaa 
olaa llOI' odadaki ~ uclanl
Wardan Mrl ,.ımue ...- .._. 
ha yanmaz. 

Fitnat u futbaz •? Blrda 
k•diai toplamıf, la .... J&Pllbr 
•lfb: 

- Yabana bir ld•• rok 
dimedim mi? Yine de lyle. Halli 
ıeçenlerde Abdullali Efendi ile 
16tıtı altıa madalyalı, dlrt kqlı 
bir hunklr raverl buyurmupu. 
Serhafiye mi, Sertlfekçi mi, bll
Jlklerclen bilmem banal paıanan 
mahtuma imif... Ayol o ıece 

11.zlerde beraberdiniz ıallba? •.• O 
delikenh Cami pUnl Sehere ba
raJclı lcllya... lfte • bey pldt. 
Zaten kllfelik fiblydl, ,oktan 
aızdı bile. 

Eflltua oclanua kap• arkuına 
kulak 7up11brmıt olan katip, 
(o enayi odaaındakl ııık ne idi? ) 
:rl duyar duymaz neticenla bir 
çaparua •ar•caiıaı kutlrmift diz 
bajlan ç&ztlllp alt tarafım dia 'fl

JUl•den llOlup pucereaia 6alncle 
almıf b. • 

GemlDI lmrtafaa kaptandar 
mubj'IDa dayanarak, etrafı bir 
kolaçan daha etti. Bereket ••r
m eYin orta katında idiler. Ta
nalar buık olduia için atlana• 
cak yllkMkJik fazla deiildJ. 

Şa kapaadan bir kurtullalar, 
dııarıyı bir boylaaalar tııt tarafı 
Allah kerim. 

Pehll•anı da kandırdı... -Z.ten 
o, kendisinden tepe. 

Ya berri ya merrl, peacere
du kendilerial qatı Yerdiler. 

Taze Dulla Oilu 
Hevaıenma Yar1tında ... 

Tombul miruyedl, Çırpıcı 
llemfnln akfamı, Macuncudakl 
mahut••• dltlp ıeceyl yawk
laıu Ktlçlk AIL De ıeçlrdikten 
aonra erteai ubah, ipipullah, aim 
kllih, fakat memnun bir halde, 
tek baıına kapıdan çakmıfb. 

Ma16m a, Katiple Pehlivan 
pce )'81111 tDymlltlvdl. 

Vehpl, kueyl bopltbktaa 
ıonra kodamenlaml blrihfrhie ba-
kıtlarından parayı a:ıımudıklarım 
ıezlnce: 

- Al Fitnat abla!.. Bakıp 
bakıp beni anarmuzl diyerek aaat 
kaıtell de barakmıf, Hvgllbhıi de 
mahrum bırakmı7arakı 

- Bu da naa Uk yadlginm 
olıu.... G&receluln, ne salkım 
aallam klpeler, H at nalı gibi 
borotlar takacağam; batım, 161-
dnl kuyumcu cllkka..na claa
dllreceğiml diyerek mari g6zl61de 
ince kordonu da ona bahtetmlttl. 

Çapa caddesinden Abaraya 
inerken cebinde araba, tramvay 
paraıı değil, k8prllyll geçecek 
meteliği kalmaımıtı. Bir faytona 
atlayıp evde mecidiyeyi toka et• 
mek bile hatırana ıelmemit, o 
kadar yola tabu tepmif, clokua
ıalar yıkılacak halde fındıklıya 
kocllni atm11b. 

(Arkaıı var) 

u.tltuat C....lreU "-...... 
lataab1al Matbaat Ceml7etlatlem 
latanbul Matbuat Cemiyeti umumi 

heyeti ikinci defa olarak 24 Tetrlni
...& 1934 C11marte.ı rl•I ••t 13 te 
C.mlJ•ti• 1eal m•k•d olu Aabra 
caddeaiııd~, ikdam yurduaua lkiacl 
kat!nda toplaaacaktır. Bu taplaatula 
••..-c•t ek..n,.t teWıkl eclilecetia
dea •uht ... em uaalD hvltalde t..
rlfleri rica oluaur • 

BiR AŞK HiKl YESi 

MAGDA SCHNEIDER 

Dr. ibrahlm Zati 
Catalotlu : Mahmudiye caciclHl 

Çatalç•tm• aokatı No 5 
HeraGn 8tleden ıonra haıtalannı 
kabul eder. 

lzmirliler Pek Büyük 
Dertlerden Kurtuluyor 

. 
( Bptarafı 1 iaei u,tada > 

llerfne mevcut bazı klçlk Ye 
ehemmiyet.iz noktalar da tama· 
.._ halleclllecektlr. 

Sw flrketl 
latan bulun T erkoı ılrketl ka· 

dar, lzmirln de Halkapınar au 
firketl meaeleande MDelerd•berl 
daYam edip gelen akal bir talil 
nr. Senelerdenberi dtıedlii tari
feyi tatbik ederek halktu ilta
dlği tekilde para çeken hu .a.. 
HH ıonunda da htikiimet m..a.. 
dlifen lmmı liyıkile g&ıtermiy .. 
rek prek halk, Ye &erekae lal
ktimet blsHleriul mutlak bir he
aapla ortaya çıkarmam11 bir Yul-
1ettedir. 

Nafıa Bakanı AH Bey lulire 
seldlii ır:aman verditf bir bayrakla 
bir tahkikat komisyonu hfkil 
•tmif; .. tlrketl ....,..... tetkik 
ettirmiıtlr. Neticede ıu ılrketinln 
halktan, muhtelif senelerde 167000 
lira fazla para tah il ettitl, hll· 
kiimet hi ıesine dftten laaımdan 
da 85000 r rahk bir kaamı ftl'me

dlğl anlqılmııbr. 

Vekalet firkete yaphia tebU
ğatta, bu paraya derhal nrmeaial 
latemiftir. 

Ha• .... """. 
BeledlyeniB de bi•eft bu1--

duğu ha•• pd firbtlnln •edJetl 
btııbUtlln ayndır. Bu flrket dila
dltl tekilde mal%eme getirerek 
ve murafa bojalarak ziyan etmlı 
bir vaztyıttedir. Şirket ıonunda 
da ziyaa ettijiDI hlldimete bllcli
nnk 15 ikinci tetriadu ltlbana iti..__ tm-.lrata lııı,ıc..-ı " 
artık çalıımıyacağını bildlrmlftlr. 

Nafıa Bakanlığı ılrkete verdiği 
cevapta; umumi ıebir hizmetlerini 
O:ıerlerine alan mile•eıelerin bir 
hamlede bayle bir kanr Yenml
yecelderlnl, akal takdirde htlk6-
metln prket teılaabnı ele alarak 

ılrket heıabına phrin ten•lr •• 
tubin va1ıtalannı temia edec .. 
tial blldirmiıtir. 

Bu çok haklı ihtar karflllnda 
hava ıazi ıirketi faaliyetin• de
vam kararım vermlt Ye Nafıa 

vek&letile temu lpa Ankara7a 
imza sallhiyetial haiz bir mim ... 

li1 pndermiıtlr. Haber aldığıma 

ı&re ha•• gazi flrketi hmlr M
ledlyealne devreclilecoktir. 

TelefOll flrkell 
Otomatik Tel_,_ Şirketiaia 

nalyeU de qajı yakan Havapza 
Şlrketinlnki gibidir. T elefoa Şir-

keti muhtelif malzemeler aatan 
bafka bir ıirketia lzmircle adeta 
bmlayonculuğunu yapmıf; ihti)'B• 
C1Ddaa çok fada olaraı.. •alzeme 
celbetmlt, a.t.Ulr te ylbek &atla 
bir ıirket binaıı lnıa ettirmfıtir. 

Ba tartlar altmda Telefon 
Şirketinin fazla bir kir temin 
etmHine intizar etlllemezdL T _. 
lefon Şirketi bir mukaYelename 

U. ba;,ı bulunduğu Nafıa Veki
tine kup teahbltlerini de yerine 
.. tirmit dejildir. Kablolarm, yer 
altından yapdmua icap ederken 
ba teahhlt bapnlmawftır. 

Şirket 11oa Wr kararla tel .. 
fonlara aaat koJmUI, iç dakika-
lık ml\kllemeyl bet kuruı olarak 
kabul etmlıtlr. 

Nafıa V eklleU, T elefoa Şlr
ketllli, tealıhutlerlal lfa1a claTet 
etmiıtlr. Telefon Şirketinin de 
Belediyeye geçmeli kunetH bir 
ihtimal olarak. ileri aUrnlUyor. 

Elektrik flrketl 
Saat lliralan Ye br&llflllaD 

itleri hallediklikt• aonra Elektrik 
Şirketi mukaYeleaamesile teahbat 
ettlil Konak· ea-- tramny 
lıathm hrpya ft tnmny lflet
me,.. daftt edilmiştir. Şimdiye 

kadar blrtUrltl halledflemfyen hat 
meselesi de halledimiftlr. 

Konak· Basman• tram•ay hatb 
ikinci kordonun ticari faallyetlne 
ıekte vermemek Dzere Konaktan 
Birinci kordo1111 takip ederek 
Gnmrtıfe kadar ıelecek; orada 
ikinci kordon yollle Gazi bulft-

'*' •s•• ft Bana Aft)'I 
nnanden Gazi bulftnm takip 
ederek Baamaneye Yaracaktır. 

Tram•ay Şirketi Mtıdllrll BeJ. 
çskalı M. Gormezano Ankaraya 
pderek Nafıa Veklletl De temu 
etmlti bu me..ı.,t ele balW.mlftlr. 
Pelr ,.landa lapata b ... ı•acakbr. 

Tepebap Ş.lm 

Tlyatroıunda 

akıaa .. at IO •• 

ladall Saı Jaa 
Komedi 3 p8* 

1 •• , .. ""' 

E9ld .......... T.,.tr.eullda 
Akıa• saat~ de 

BU BiR RÜYA 
o.-m s .,. ... 

Yua111 Selma lluhtar 

1 Devlet Demlryolları lllnlan 1 
EtY• te•ellilmü için Devlet Demlryollan, 

lstenbulcla Sirkecide Şark DemiryoHan 
Rıhtımı Uzerinde yeni bir entbar açmttlr. 

15/111934 tarihinden lbnare• bU'11mam latuyonlarımm için v., 
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Yusuf izzettin Ef ., ittihatçılar Tara-
fından Daima Hürnİet Görmekte idi .. 

Bir mllddet ..,. Lftr 
P..., Naci,. nltaala lzcllyaç et• 
mlf, ( Hanedamoımanl) araıma 
tlnniftl. {Damldı phrlyart} mfa· 
tile (Hanedamıaltanat mecliıl) ae I 
lftlrak ediyordu. Fakat Vahdet
tinden. harlz derecede latiakal 
slrllJorda. V eJiabt Yaauf izzettin 
Efendi, bir zamanlar bu vaziyetin 
rerıfnHifnl idare edi1or; bir UJ• 
gunımluğa meydan verml7orda .•. 
Vahdettin, aymzamaııda Yuıaf 
laettia Efendiyi de çekemiyordu. 
Baçebmemulildn bapca iki ... 
bebl Yarda. Birincili, cadyedn ea 
nafta erklıwadaa doktor 8ahaet
tln Şakir Bey, ·•9fl1dlJ•tİD IJA. 
mndaa bir hayD ••e evvel -
Yellahba hu111ıl doktoru ldL 11.,.. 
ratiJetten ıoara da bu mlblue
bet, bir do.t ... p)diade idame 
edllmfftl. Y uauf Juettia Efendi, 
ba Hbeple cemiyetin pek o kadar 
ale7htan clejiJd.L U... binaen 
ittihatçılar tarafmclaa h ...... t 
Cc':ekte lclL lkillcl Mbebe p-

••elerclea beri yetifkia 
plazaclel• ar._da ( Mecidl )lik, 
( Amr J lik ...We Wr rabbet 
.... ptenllftl. S.ltaa lleddba 
.pllanaa ( Med• ) ler, Saltan 
A.W. evlltlanna ela ( Aml ) llr 
cl..iliyordu. Padlpllblm, wr..e 
lraauna tlmcibiaee ( • IJlylk 
nlld ) a intikali tabii olmakla 
beraber, (Mecid!) ler ultuatm 
kendi aralarında ttselıOlOne ihti· 
- .,_teriı•lvt VelWat Y....ı 
melli& ...... ..n,,_ ...... 
1orlarch. ıa ••• lpddalmmca 
Yuuf izzettin Efendhda ilk cin· 
aet bulıranlanm rWermed V ab
dettin Efmdiye blytlk lmltller 
•ermlt; o s&ndea itibaren .... ay 
latirikalan n•,edmmlttl. AJlll 
samanda, ittihatçılar da telif için
delerdi. latedilderl rlbi kulln
chklan padltab, Dııayar Ye hata 
idi. Kendilerine u çok taraftar 
olan veliaht ı.., feci bir akıbete 
umzettL. Yad laettia Ef_. 
clialn llutaJaja, pek prlp .. 
-en. b•••ftl. Eu11a .wrı 
• n•uda ola Y-' m. 
tin FJenclid., - amaalarda 
bir hutalaktan korkma merala 
b .. lamlfb. Blrgtln, franmça ho
cuanın mahzun bir taYDrla araya 
ıelerek akrabuından birinia kan
lel'dea 6lamlDI feci bir .. kilde 
ulatmua lberiu ba ••• 
bl.&ltla •rtmafb. VeUalit, daha 
o glndea itibar• ·- ..... 
kanserin ..... batl•clıtma IOnlJGft 

- Acaba, bende ba .. ._ 
.1 .. 

Sualini dilinden d&flrmiyordw. 
Araclao biraz pçer pçma, 
ve.lahtin fikri baıka bir mecraya 
•planm11: 

- Beni ..ıtanat .. klandan 
llkat ettiler. 

Demeye batlamıtb. Vakit 
yaldt •İDlr bularanluı seçiriyor; 
bu buhran eınaıında, Ş.yhial•• 
ye .nkelldan bazılanm Ziocirli
kuy ·daki k6tknne celbecllyor; 
ve bbtlikten iskat edi"medijlne 
ela r bunlara • yemin ettiriyor; 
lrend leriaden aeut idi~ ont.. 
Fakat ne bu yemia'er, ve ne de 
ba aeaetler onu tatmin etmiyordu. 
Bir a altk btUrtmet garip bir 
va ataya teftRll etmir, Efendi,• 

İkinei Veliaht V ••cWtla Er. 
ftllalatllkte baki olduluna k•••ıt 
ptirmek IGID Na. ..... " 
teplfat U. Çauklaıleye ptln
rek laarp hatlanmn ...,..ı 
pzclinalpl. Fakat ba t.tblr ele 
-- derdine kar et.emlfti. v .. 
aht bir tarafta hlklmete, ditu 
tanftaa da padlpha mDracaat 
ediyor: tedavi lçla Amıpaya 
azl .. tla• alaude iaiyorcl& 
Dit• tarafUa ela k•dWal .. flldr- -.eçJnnek .., ... 

- Ne J&PA)'llll ?. Mebualar, 
•••t. toplanarak Mai ftllaht
lıktan ltkat edecekler. Ba.felAket 
eına1111da, lataabalda lnduamak 
........... ......... ı.:1~ 

Dlyerda. •• Glttfkp elae ... 1et 
keıbeden bu ... ele, artık ltlibat· 
çılan ciddi bir ıurette dGflncll
rlfordu. Eğer ftlialıtm hutahğa 

uat " .. ,. .. -· Betmd 
Salt.. M-h·et ele Yefat edene, 
ıaltanat mabm .. a Ddnd Veliaht 
Vahdettin efnc:llnla ptirilinell 
urar1 idi. Fakat Vahdettin efeadi 
tahta çıkana, biç fllphem ki 
cemiyet ........,ıaru. blyllk bir 
mlcadeleye airitecekti. •• 8a dl
,._. etrafaada topl•aan•r, -. 
azaclıya mtlzakerelerden IOllra, 

alhayet IOD brarlanm vermlflerdlı 
• Betind Saltan Mebmea. Yefab 
e1naanda, Yusuf luettla efendl
aln haatahjı cleYam ed .... , Yera
lel uullnl de~er .. Vah
dettin efeacliJi yeJiahtJıktaa lslaat 
ederek, merhma Saltan lhradaa 
- bl,Gk ...... Uade S.llJud. 
tİll efendlJi 0.manh tahbaa sa· 
çlreceklerdL 

Fakat Jıa,aba pek prip bir 
cilv91l aericllr ki ; verilu ba 
karana &zerinden bet Oll ... 

pçmeclea, tehzacle Sallhattia 
Ef. Hfat edlnrmlıti. Ba eaacla 
lae, paditaJun butahia aı1af. 
doldor.arca ame!iyat icra1111a 
Wsu• l(hteriimifti. lttihatçalar, 
tarihi ıGnler 1•11Jorlar ; merak 
•e end ıe içinde ba ameliJaha 
iyi bir netice •erme.na. dua 
edlyorlarch. Padlph, ciddi bir 
tehlike atlattıktan 10ara, .U.a1et 
i> ll ie avdet etmişti. Fakat ara· 
dan alh ay geçer seçmez. lıor
kunç bir hlcliH, l.ıaabulaa, -
hattl yalnız latanbalaa cletU. 
bitin din,. • efkln ummiyeal
llİD, aitim •tene getirhenaiftl. 

( 331 mea.ı Kiauauanlsinln 

19 acu • 916 1meal Ş.batımn 
1 ad ıfhll ) imala ortük •P
•J• batlaJorda. Veliaht Yuıuf 
luettia Ef. llia •ka••t •ttltl 
7.ladrlilmya kltkti, et.la bir 
llldmet içinde ayayordu. H .... 

1 
dalrellnden, birdenbire bir cmthk 
du,.ldu. "Sa çıihja, a~ı feryat
lar takip ediyor, Hanm ajalan, 
Hllmlak tarafma kOfll)'orl•r: 

- y •tlfba.. F.f .. di.m bir .... 
oldu. 

. Dl,- haJkm,_Jarcla. Sanylt
lar, bıziaedarlar ..ıa.hk tarafma 
~ ...................... 
llrlyorlu: 

- AllQ - lsla tlokt.. 
ptlrlD, dold.. 

___ C._~_ wr) 

Haylı Karışık 
Bir Hukuk 
Meselesi 

( B.ttuafa 1 .... ,.. , 
kat Şelalr Meellnde bqDn .... 
ppdu toplantıda belediye relall
tlne btıylk bir eberiyetle tekrar 
Hurrem Be7 uçllmlftlr. Ba aeçla bir 
talmn •lnakaıalara rol aç~ 
l>Uillye Babnhpaa w Halk 
Farka11 Umumi Kltle__Diiae mlra
caatlar yapdauf. Fakat bbim 
burada lzerlnde durmak t.teclljl
mlz hukuki a..ı., lttea el pkw 
tiril YUİJ.tte bahma bir ... 

..,. 
bir karar Yerilmeclea enel, J1ae 
•JDI itin bqıaa letlrillp ptirlle. 
ml;tecejl mueleaidlr. De.let m .. 
murlan için ba •aelecle tencldilt 
roktur. ip.. .ı pktirll- bir ... 
mma, muhakeme icap etmeyece-
ilae Yey& mahkemede b•a•t 
'aran almadaa tekrar vazife Ye
rilemez. fakat belediye relallll 
_. .. ile oldutu için, ah ıeçmeyl 
1apanlann. yaal nia MÇme bak
laiıa ..Wp olanlanadar. Gerçi 
belediye kanuaaada itten el ~ek
tirllenlerin belediye azaLima Ye 
dolayıaile relalltlne 1eçllemi~ 
... dair bir ka,.t 1oktar. il
.. " aeçaae llaklnm brbetmek 
IPn ... ,,.. lllÇlarclan mala 
olmak llzamclar. Da hlcliaecle bir 
mahklmiJet yoktur. Fakat IODa 

ahnmtJaD hlr 111Ç me~bahatfr. 
Ellzizdekl bAdiıeye reliace; 

~·'!"~·~ bir glD evvel itten el 
çRtlrihD belediye relalnl, beledl-
J• meclial bir ala IOllra tekrar 
nlallte 19tlriHJOI'. Bu, •ilam bir 
ltlmadm aetlcemndea bqb bir 
191 detldir. Bauaalabenber lft• 
el çektlrildlll halde tekrar nt.ıip 
MÇllea Hanem Bey, farka .. uma 
kltiplipe •• Dalüli1e Bakaahpaa 
mDracaat ederek, bu l9Çime rai-
•• et• bir mahzar girilecek 
olaru derhal latlfa edecejlnl bU-
cllrmiftlr. 

Ba ,..ı •ıclee llbıe meılNr 
tarihi hld ... leri habrlatb. lasilte
ıMe nktl1e pzetecllltm ft .... 

buat h.lrrir•tflaia ...... bmut 
oJaa methur cleYlet adamlanadaa 
V°alyam Pit, lalkamet aleyhlae 
1udaia pddetB tealdt yualarmdaa 
dolayı laap1edilml1, ba macla 
Loadrada ,.ııtremlnlitl aeçlaal 
ftrmlf. V-ıljul Plt nplMe •• 
aam.tliiW kop1.. " bl,alı 
bir ekwiyetle pblnmiafilhae _. 
çllmlf. Hlkimet. Wr •••,.._ 

Borsada 

Hafta içinde 
Neler Duyduk ? 

Memleket l1anaa& mahtullerinia 
geçen bir hafta ioiade İltanbal plJua-
11ndaki abt•eriı YaaİJtll 111 utırlarda 
görilmektectin 

Atron -: U,.,bnuc• macl
clellr ......., tdaiell PÇeD •afta 
ela ............ y ellftlrldala 
.,,_._. ,...ı.de mlfettit tarafm. 
daa Jllpdu arqtırmaclaa ıonra 

uba alanmalda ft kariıhtı alb 
aJ ndell bono h lclemMktecfll'. 

S...betlt pl7mda 8 aanclık 
kllola 525 • 560 kant aramada 
aabl•lfhr· imli "6• olclala .e,. 
leaen bir Depozitçl de elli -chk 
Dropt .,,.. ldlGI. 600 lmnt-
11111 MtlD .ı-,tar. 

Afra ekimi " ........... 
air••lerW.lıwhlaııPıhıltlraa 
Mftl •lltlar ,..,.... ••flara 
............ dlrt ..... Wdl,orlar. 

Tiftik - Tiftik pipuancla 
19'19 Wta 111d:dlk ~ Flat
.... Jtlbektlr .,.. Ahm,.. 
._ laalta tpacle tlftlls latlJ• ol
.. ch. Yalam .at ...... tama .. 
... alı lçla olt;lap ., __ 1 ton 

kadar otlak mala kllOla IO'J b
nttaa 1&blch. SoY,et Raa1a " 
la,ut.edea ele ba flatlara aha 
calmacbimclaa .. tb hlr .. ol
.... Pi1m dmıı•dw " .... 
.... ,. ,.. batmaftar. Tlrkofla 
21 T..-...ı tar11a1 ,wak ..,. 
formuiJoa ...W.cle 17 T ........ 
enel t.lbU Berlla plyua•m 
t&JI• nlabJon 

•Tiftik pl1uua ha hafta lpacle 
de pek •ilam " emla ,.çmlt
tlr. Muamele ualmıfbr. Ba uallf 
Almaya De ArjantlD arumda 

- 411iYlırıM.,•.~.· • ..-ı.Jır: .. ~.~ 
..... Deri ,.ımeldedlr. 81; • 
lam alakadarlar Arjaatla u. .... 
kaYelenba ply-ya •• flatlara 
tulr 1apacajım dllt&a .. k ah .. 
laruu durdunaatlardar. Talamla 

eclllcllilae tire fabrikalar claba 
llyade laeklemlyerek plecek haf. 
bulu ltlltarea tekrar all ... nna 
baela1acaldarcLr • ., 

Tlrkofla pbeaialn tahmini 
clojru ca1m.... Ye laafta lslnd'l 
,.antla JUaltlıia kere Wr alp. • ........... ,tir. 

Y•Plll• - Yapata pl,11aa1 
blabltOa ..... ~en hafta 
1111..Ujlmlz ribl letolma ..... 
Ye yabucı i8tekleriala •J"lder 
••ili bu ball ••Jdw koy...-. 
Fiatlar •• plyau••• riditi ıe"• 
haftaam efldir. 

Buld•r - Zlrut bakumm 
eok ha•pla bona1a baj'da1 plmıc 
... &atlan tatmakta " ...... 
hJr .... IOkmaJdaclar. Ebn 
Polatlı -u.n 1,25-550; eldata a 
be1ular 5; Jlrml ca•darla b,.11 
...... 4,375-4,50 kunt ....... 
abl••fbr • 

Ar .. - Arpa p1,.... ... 
Ufla cula ıeçti " flatlar bira 
hindi •• 1,75 kurut• kadar .. 
oldu. Ba J'kMlitla •hepleri it 
aoktacla topluabilln 1) - Almaa
J•claa buı iatekler vardır. 2)-Trake 
Ja latubal pl7aHu•clu arpa 
almak ı.teyor. S) • lataabala • 
..ı plİJGI'. 

Fındak- Fandak PJ•IMl ~ola 
allamdar. ~ea hafta .CS be 

rqta baraJcbtıam ı, fmcLk fiatlan 
ba hafta içinde 1av.. pftl 
Jlbelenk .,..... ........ 47,50 
lmrap balda. 

Fakat flatlarm ylbe ..... 
lflerln miktannı ualtb. Hafta 
t.W• aac•k b~ •..- m11t.ı 
.... ._ P ... mbe sini 47,50 
kanat flat lamen idi. Fakat .... 
.. ktL Yani bu fiata Aba 'ftl'di. 
Fakat alıcı JOktu. Maamafih fmddl 
piyuau •ilam Ye emin bir laaq 
lçbıdedlr. 

Buğday Yüzünden Büyük 
· . Bir iş Çıkabilir! 

Badapeft., 23 (A.A.) - But- l ilk lhtlyaema makabil 108 .ıu. 
daJ komiteabadeld Fraw marala- JOll batal Mid•Ja malik Glı•• 
huuam Frama için ihracat kon- fam llylemlflir. 
tenjam heklnm ........ oldata • YUI,.. tehlikeli alclala ..,.._ektedir. Komteala cllaktl .. ,c1aac1ac1ar. Fram .... ,..., 
Pli toplant.ada Fram ...... baı pnı. dllt..._...., ld 1111 
U. iL Şcwar, Fra•ADID da çarelerle latoklar miktan 3 ..O,. 
ilancat konteajuana hakla ... kental azalblacaktu-. Banclaa h.,. 
ı..aclat•u bildirmek -.tile bira ka bir miktar lmtd., taa.mtn -,ecu •~· Frawam mahiyeti tağyir edilmek .aretlle 
IMaiU, •••leliadeld vazl7etia- latoldardaa .S .Uy• daha ebil
clen bahaeclea il. ş. .... , Fran... tilecektir. 
clakl llOD Nkoltaia M IDllyoa Nihayet emü1et ıtoklanma 
kental oldutuna beyu etmlftir. lmrulmaaı p1y ... c1a 6 ili 7 mll-

Mamailefla, Frwanm ba mlk- JOD keatal Baiclay daha çeJdl. 
tara 21 •llJon kental .tktarm- meaiae yarayacaktar. 
dakl ltoklan ft tfmall Afrlbdu Zuanolaaduiuna gire •• bll 
.a.akta olclap 1Dikt8n Uln... heuba aazaraa Frauanaa lsteJ .. 
mek nntile b11 ._ yalo ceil ihracat konteajanm miktara 
naz 85 milJoaclaa ibaret latib- bet milJoa keatal oa.cakbr. 

~ ıetirilemi1eceilnl 
O..S .....U -.çimi 1..Ueadirmit. 
fakat hallı ba ..ter ele dalla hlylk 
ltir eberlJetle yine Yalyam Piti 
~. Ba YUIJet kUflllDda 
bllktmet MÇlml tudlk etmek Ya-

ll7etiade blmlf. 
Fr.-da da bl1I• bir hlcllae 

obDUft ismini babrbramadıjumz 
bir laapia malaldimu hallı tarafm. 
üa iki defa meb'u •etlim'• 

hDtwet bu seçimleri kaaunm 
Wclaio laalde, •çllacl defa ... 
J1ne api adam1 Hçlnce, aaabklm 
au• bapiat• cJranlank meb'a
... medWadeki JUİDi ......... 
lfl• ba hldieeler laakukçular bra
faaclu ,.ı&arca mlaakqa edil•iı 
ye el'aa ela edilmektedir. Lela
" aleyhte birçok fikirler Jlrl
tlldlitl halele kati bir karar n
rilememektedir. 
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Muharriri: A. R. No.ı 93 

- M . M . ' ucıze ucıze .•• 

Sekiz Rahibenin Diri Diri Yanıp Gitmelerlnın 
Ônüııe Geçen Müthiş Bir Kuvvet Vardı .• 

- Göreyim veziri mi.. netsin, 
ne i1le1ln.. teı. bu if•tin önUne 
a-eçıin. 

Diye haberler gönderiyordu. 
Fakat inıafsız aleYler, ferman 

dinlemiyordu. Başta lbrahlm Pata 
olmak üzere bUtUn Y eniçcrilerin 
bUyük fedakarlıklarına rağmen 
evler, birer kibrit kutusu aibl 
tutuşuveriyor.. Ofen'in meşhur 
büyük kilisesi, kudurmuı bir ateı 
dala-aaının çemberi için• giriyordu. 

Sadrazam, kiliıeye yakin olan 
evleri 'kamilen yıktırıyor, Bu ıu· 
retle ate,in önüne geçerek bu 
tarihi kiliseyi kurtarmak lıtlyordu. 
Bu sırada alevler, kilisenin clva· 
rında bulunan (Mukaddes Baki· 
reler} ismindeki küçUk bir ma· 
nastırın etrafını aarmıı; acıkb 
kadın feryatları yükselmiye baı· 
lamıştı. Kilisenin müştemilatından 
olan bu k[ çük manastır pek eski 
bir bina olup, etrafı kfımilen yük· 
sek duvarlarla çevrllmlıtl. Ma· 
nastınn yegane methali, bu du· 
varların ortasındaki kllçilk bir 
kapıdan ibaretti. Halbuki bu ka· 
pının karıısındakl bina, yanmış .• 
Ankazı bir yığın atef halinde 
çökmUş, kapıyı tamamlle kapa• 
tıvermiıtl. Her taraf çepeçevre 
ateşler ve alevler içinde idi. Duva• 
rın bir tarafından merdiven daya
mak üstüne çıkmak.. içeride bu· 
lunan dokuz rahibeyi kurtarmak, 
artık tamamile lmkAnsıı bir hale 
gelmlıtl. 

Papazlar, peakopoılar lbrahfm 
Patanın ellerine sarılıyorlar.. Be
kAretlerini, ( Hazreti Meryem ) e 
nezrettlkten sonra senelerce bu 
binaya kapanmıı olan dokuz rahi· 
benin ne yapıp yapılarak kurta• 
r1lma11 için yalvarıp yakarıyorlar
dı... lbrahim Paıa ıesinin bUtUn 
kuvvetlle bağırıyor: 

- Can kurtaran yok mu? •• 
Göreyim şehbazlarım.. Şu hatun• 
ları yanmıya komaym... Her kim 
ki bir hatun kurtarırsa, onu ihya 
ederim. · 

Diye haykırıyordu. Fakat artık 
bunun mUmkün olamıyacağmı, o 
da anlıyordu. 

Bu ıırada papazın biri, gözl~ 
rini kilisenin çan kulesine dikmif, 
elile bir noktayı göıtermiş.. Üç 
defa: 

- Mucize.. Mucize.. Mucize ..• 
Diye haykırdıktan ıonra, 

ıırtüstU, dütftp bayılavermlıtt. 

Şimdi, bütün gözler, çan ku• 
lesine çevrilmişti. Kulenin büyfik 
çenımn bulunduğu sahanlıktan 
aşağıya bir ip aarkıtılmıf, bir 
adam bu ipe tutuna tutuna aıağı 
inmeye baı!amıf.. Çan kulealne 
bitişik olan duvarın Ustüne ayak 
basmııtı.. Şu anda herkes, bUyftk 
bir Umide kapılmıftı. Gözler o 
noktaya dikilmif, 11sler ve batta 
nefesler ke11ilmiştl. 

Fakat duvara inen adam, 
birdenbire kayboluvermişti. Duvar 
pek yUksek olduğu için manastır 
bin~sı &'ÖrünmUyordu.. Herkes 
merak ve endiıe içinde kıvranı

yordu. Saniyeler, birer aaat gibi 
uzuyordu.. N:hayet duvarın Uı
tünde iki baş yükseldi. Bunun 
biri o adam, diğeri de bir rahibe 
idi. Adam, birdenbire duvarın 
U11lUne aıçradı. Kollarmdan tuta-

rak rahibeyi de çekti, çıkardı. 
Sonra, kucakladı. 

O yUk1ek ve 'dar duvarın Ua• 
tünde gUçlUkle mtivaıene1inl te
mine çalışarak çan kuleainin dibi· 
ne getirdi, beline yukarıdan 
sarkan ipi bağladı. iki elini boru 
gibi ağzına koyup batını yukarı 
kaldırarak bağırdı... Rahibe, bir 
an aaıh kaldı. Ve •onra, etekleri 
savrula ıauula yUkaelmey• baı· 
ladı. 

Herke1 gibi merak ve hayret 
içinde bu manzaraya dalmıı olan 
lbrahim paıa, ancak o zaman 
kendini toparladı. Etrafmdakilereı 

- Bre, ne durursunuı. Varın 
heriflere yardım edin .• 

Diye beğ11maya baıladı. 
Papaslar, minnet ve şükran 

ile İbrahim Paıanm ellerine, etek· 
!erine aarıhyorlar.. Bu Allah ka· 
dınlarmm kurtarılmasından dolay1 
hissettikleri ıevincl ifadeden Aciz 
kalıyorlardı. Fakat tehlike, tama• 
men zail olmuı değildi. Ateı, 
şimdi kiliseye ve bAhusuı çan ku· 
Jeıinin bulunduğu cepheye de sira· 
yet etmişti. Kudurmuı alevlerin 
hararetine tahammül edemeyen 
duvarlar, korkunç gUrültUlerle 
yıkılıyor; coşkun bir •olkan gibi 
her tarafını atet ıaran çan 
kulesi, artık barınılmaz bir hale 
geliyordu. 

Ibrahlm Paıa, kilisenbı avlu· 
suna geçmifti. Bu ıırada, baygın 
bir halde kurtarılan rahibelerin 
aeklzlnclsl de kuleden lndirilmiıU. 
fakat arhk kuledeki hararete 
dayanmak, lmkAnıız bir hale 
gelmiıti. Hatta, yardım lçln 
kuleye çıkmlar, fona halde bunal• 
mıılar, kuleyi terkotmiflerdl. 

Papaalar, fer~ at edlyorları 
- Aman •. Gayret., Bir tane 

daha kaldı. 
Diye tepiniyorlar •• Kuleye yeni 

bir kevvet çıkarmak için Ibrahfm 
Paşaya yal•arıyorlardı... Lakin 
lbrablm Paıa tehlikenin ne dere· 
cedo bUyllk olduğunu görUyor; 
göz gere birkaç ki~iııia canına 
kıymamak için tekrar emir ver• 
mekten çekiniyordu. 

( Arkaal var) -----
Yeni BeJediya Reisleri 

Bartm belediye reisliğine ince 
Alemdaroğlu İbrahim, Zonguldak 
beh~diye reisliğine Istanbul rıhtım 
ıirketi mUdllr muavini Muhittin 
Reşit, Zafranbolu belediye ralali· 
ğine Kadartalı oğlu Oaman, Ereyli 
belediye reisliğine Göbek oğlu 
Hakkı, Devrek belediye reisliğine 
Borlulu oğlu Nuri Beyler seçil· 
mişlerdir. 

İnegöl belediye reisliğine De
mirci oğullarmdan Sabri, daimi 
azalıklara da dava vekili Ömer ve 
bezaz lbrahim Bey:er 1eçilmiş· 
lerdir. 

Yeni Bir Talebe Yurdu 
Kadmlar Birliğinin Şehzade

batmda evvelki sene açtığı Yurt, 
aon zamanlarda boşa)mıya baı· 
lamıştır. Buna sebep, yine Şeh· 
zadebaşında yeni bir kız ta)ebo 
yurdu açılmasıdır. Yeol yurdu 
açanlar lzmlr mekteplerinde oku· 
yup ta buraya tab11illerlni ikmal 
için gelen talebelerdir. •• Ege 
Yurdu,, ismi verilen yeni yurt bu 
senedeD itibaren faaliyete geç• 
miştir, 

Kürk 
Mantolar 

Birinci reslmdeı 

Kadın - Nasıl kocacığım, 

artık ıoğuklar başladı dej'il mi? 
ikinci resimde: 

Erkek - [ Kurk mantonun 

fiatım gördükten ıonra] it •• 
_ ...... . . ...-ı..- • •ll• .... 1111 1 ...... ~ 
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Zeytinyağcı /ık 
Piyasasında 

Rekabet Var 
Alınan haberlere göre bu yıl 

Dünga dünya zeytinyağı 
~•lltlngalı lıtihaalatı 650,000 

ton tahmin edil· 
rt11r.olt••1 mektedir. Baılıca 

zeytinyağı lstihıal eden memle· 
ketlerin bu yıl rekolteleri ıöyle 
tahmin edilmektedir: 

lapan ya 350,000 Ton 

Yunanlıtan 100,000 ,, 

Cezair ve Tunuı 60,000 ,, 
Tilrkoflıln iıtihbaratına göre 

Cezalr ve Tunuı daha ucuz fiat 
teklif etmekte olduğundan bllbas· 
aa en mühim yeytinyağı mUıteri· 

mlz olan Italya piyasasında bu 

memleket malları Türk malları ile 

ıiddetll rekabet etmektedir. 

lf 

Almanya hUkiimeti döviz ka

Döviz 
kanunu 

rarları neticesinde 
bir elbiıe fabri· 
kasına sahip ol-

11• Almanya muıtur. ilk bakııta 
acayip görülen bu haberin tafıi· 

litı 9udur: Ştettin şehrinde fab
rikatör Hamburger biraderler 
döviz hakkındaki kanunların ya• 

aak etmeıine rağmen bir buçuk 

milyon mark kıymetinde muhtelif 
eaham ve tahvilat ile nakit markı 
yanlarına alarak Almanyadan 
kaçmışlardır. Bu Yak'a Uıerlne 

kaçanları yakalamak üzere birer 

tevkif müzekkeresi ke11Hmi1 ve 

ayni zamanda kanun ahkamına 

göre de Almanyada mevcut 
aervetlerine vazıyet edilmiıtlr. 

Şurası ·ıayamdikkattir ki bu fab· 
rikatörlerln Alman topraklarında 

bıraktıkları servet büyük bir 
elbise fabrikesından ibarettir. 

r B .~ .!.~ .. r!. 1 
------·------ ltalyaacadan çeviren: H. Rauf -

YENi BİR "ARSEN LÜPEN,, -----·---
Baron Hamertol hafif ökıürdü. 

züppfl bir jestle monoklunu gö· 
züne yerleıtirdJ Ye bir püro ya· 
karak içmlye baıladı. Otelde, 
aail bir Norveç aileılnden oldu· 
ğu söyleniyordu. Sigarasından 
birkaç nefes çektikten sonra 
yanında oturan kısa boylu ve 
şitman arkadaşına dönerek : 

- Bir parti poker çevirir 
mlyız? Diye 11ordu ve oyun sa· 
lonlarından birine doğru hızla 
yUrümiye başladı. Arkadaşı kısa 
boylu · tlfman adam ona ye• 
tiımek için yürümekte pek güç· 
IUk çekiyordu. Orada oturmakta 
olan 16 yaılarında bir kız ann .. 
sine dönerek : 

- Patpataıona benziyorlar, 
dedi, fakat bu mUlAhazaaı anne• 
ıinin azarile karşılandı. Baronun 
arkadaşı yahut Pataton çok zen• 
gln bir Alman bankeri idi. Baro
na diğer oyuncular takdim edl· 
lirken: 

- Şerefyap oldum efendim .• 
tanıımakla bahtiyarım.. Hakika• 
ten çok bahtiyarım, diye müte• 
madiyen lltif atlarda bulunuyordu. 
Oyunculardan birisi, tüccar Blg 
Baronun hu•usi ıurette nazarı· 
dikkatini celbettl. Nihayet oyuna 
baıladılar. Masa fazlasile yük· 
sekti. Baronun talli pek yaver 
gidiyordu. Daha ilk dakikalarda 
önUne altın paralar, Banknotlar 
ve batti birkaç tane de aenet 
toplanmıştı. 

-Baron Cenapları jolly Jokey 
yine siıde mi ? Bunu aorarken 
bankerin yUzU ıaıkınlık ve nevmidi 
ima ediyordu, oyunculardan biri 
müstehzi bir tonla: 

- Sizi mi kıskanalım, yokıa 
kendimize mi acıyalım, dedi. 

Baron itltmemezliğe gelerek: 
- Ne dediniz efendim? 
- Atktald talialzllğinizJ 11öy• 

lemek istiyordum, dedi ve yap• 
mıt olduğu espriye aptal aptal 
gtıldU. Baron cevap vermedi ls· 
tihfafkAr omu• ıilktl o sırada 
M. Big: 

- Artık benden p~so, dedi 
Bugtln devam edemem. Banker: 

- Niçin oyanamıyorauouz, dl· 
y• ıordu. Öteki: 

- Bin mark kaybettim. Oyun 
masa1ında bıraktığım paranın 
miktarı prensibim mucibince "bl· 
nl,, geçmez, dedi ve aandalyeslnl 
alarak baronun yanına oturdu ve 
partinin devamı müddetince ba· 
ronun oyununu dikkatle tetkike 
başladı. 

Baron birdenbire ılnirlendl. 
Ve bir parti de kaybetti. Kugm 
bir tavırla tUccara dönerek : 

- KAğıtla11ma bakmamanızı 
ıizdeo bilhassa rica ediyorum, 
dedi. Bu, bana uğursuzluk getirir. 
Blg kalktı sandalyesini Baronun 
arkasına yerleştirdi, fakat yine 
ara sıra Baronun kağıtlarına göz 
atmaktan geri kalmıyordu. Oyun 
yarım saat kadar daha devam 
etti. Az kon uf uluyordu. Baron 
ylno taliin yardımına mazhar ol• 
muıtu. M. Big cebinden mendi· 
Uni çıkardı, yine Baronun ki· 
ğıtlarına göz atarken mendil yere 
d01tU1 eğilip alacağı sırada ma· 
sanm çatlaklarından birine bir 
Jolly Jokeyin uatalıkla sıkıştı• 
rılmıt olduğunu gördü. Baron 
itin farkına varıldığmı anla· 
yıoca rengi attı. Maamafih ltida· 
llnl muhafaza ederek aükfinetle 
oyununa devam etti. 

Ötekiler hiç bir ıey anlama· 
mışlardır. Son parti bittiği zaman 
tesadüfen Baronla M. Big bera· 
berce taraıaya çıktllar. M. Big 
Barona dönerek: 

- Siz bir hilekarsımz, dedi .. 
Öteki başını önüne eğdi. 

- Ne yapmak fikrindeılniz 1 
Beni polise ml teslim edeceksiniz? 

- Elime ne geçer ?. 

Baron batını kaldırdı ve mfl. 
tebessim bir çehre ile sordu: 

- Bundan böyle beraberce 
çahıalım mı 1 

- PekAli, fakat evvela ıu 
benim kaybettiğim bin markımı 
iade ediniz. 

- Ya banknotunuzun sahte 
olduğunu söylersem .• 

- Nasal? Farkına Tardınız mı? 
Baron, beyaz dişlerini göstere· 

rek gülmeye baıladı ve eald sami• 
mi bir arkada;ı gibi birlbirlerlnl 
terkettiler. OgUnden sonra salonun 
mlldavimlerlnl beraberce ıoymıya 
batladılar, bir gUn yine karlarını 
paylaıırken tüccarı 

- Buradan uzaklqmak :r:ama· 
nının yaklaıtığını zannediyorum. 
Dedi, Arkadaıı ellerini omuzuna 
koyarakı 

- Aldanıyorsun, dedi. Seni 
dolandırıcılar ıahı Blauşarı kolay 
kolay bırakmam, bu defa artık 
kaçamayacaksın, nihayet ellerim 
yakanda.. Bunu söylerken elini 
cebine soktu ve hüviyet cUzdamoı 
çıkardı. Karfısındakl ıaıırmııtı. 
O da elini cebine soktu ve ayni 
cüzdandan o da çıkardı ve z 

- Yanılıyouunuz doatum, 
dedi. Ben Fransız gizli polisle· 
rinden Gtıstav Merbo'yum. 

- Ya ... Ben de Iıveç polislerin· 
den Axel M. Aweustrup. o halde 
Parlsli mealektaıımı tanımakla bab 
tfyarım.Si.ı do ;ıu mel'un Blanıarı mı 
arıyorsunuz? Bu otelde olduğuna 
kendim gibi eminim. Günlerce 
izi üzerinde yUrlldU.m. izleri beni 
buraya getirdi. 

- Fikrinize lıtirak ederim. 
Yarandan itibaren beraberce ça· 
laıırız yakalayacağımııa hiç 1Upho 
yok. 

- PekalAI Ve dostça el ııkıt" 
blar. Böylece ikinci defa arkadaş 
olmuılardı. Baron sordu! 

- Bugün artık birfey yapa
mayız. Bir bara girip birkaç ka• 
deh vlıki içsek naııl olur? 

- Mnkemmel bir fikirl fkJ 
arkadaı bara gittiler. Merbo"Big,, 
bir kadeh viıki yuvarladıktan 
ıonra arkadaıına döndü: 

- Sizin Blanıar olduğunuza 
tamamlle kanaat getirmiıtim. 

Fakat yamlmııım. Birkaç 1aat 
sonra iki hafiye oteldeki odaları• 
na çekildiler. Aweustrup 11 Ba-
ron elblaelerlnl soyunurken Mer· 
bo yUzU aararmkf olduğu 
halde hızla odaya girdi. Arkada· 
ıını bu halde gören Baron: 

- Ne oluyor? diye sordu. 
- Odaya birisi girmit f U karb 

okuyunuz 1 Baron arkadaşının 
uzattığı kartı alarak okumıya 

baıladı: 
,. Pol Blanıar 11izlere teıek· 

kürlerini arzeder. Kendi heaabına 
çalııarak bir kenara ayırdığın11 

paraları aldığı için affınızı talep 
eder. ,, Merbo bütün ümitleri kı· 
rılarak kendini koltuğun üzerine 
attı. Baron paraları koyduğu do
laba koıtu. Paralann yerinde 
Blanıar'an ayni teşekkürltı kartını 
buldu: 

- Oteli derhal baıtan aıağı 
aramalıyı:d 

- Kartın arkasında bir yazı 
daha var onu da okuyunuz( 

,. Nafile yere beni aramayınız. 
Bu biletleri bulduğunuz zaman 
tayyarem beni bulunduğunuz mu• 
hltten çok ve pek çok uzaklara 
götürecektir.,, 

P. Blan9ar 

İki arkadaı biribil'lerine bakıt
tılar. Merbo gözleri dolmuş bir 
vaziyette ayağa kalkb ve arka· 
daşının kolları arasına atıldı. Böy
lece üçtincll defa arkadaşlıkları 
tahtim etmiş oluyorlardı. 
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Berlla, 357 M. - 18,tS Pueciaiılln 
allmüailn 10 anca 11ldiinlml mllaa• 
aebetile opera eserlerinden konaer, 
19 •uhtelif, 19,.30 ~der, 20,40 haber
ler, 21,10 Bnalaudaa aaluJ, 23 ha• 
IMrfer. 

Pqte MO m, - 18,90 piyeno refa. 
btiJe Maear pıblan, 19 plak, 11,10 
Pııooiai19 dair aöılu, 20.80 operada 
verilecek bir opera temailini ilmi 1ok· 
tur nıkı~ 23,80 haberler, 24,30 oazbaol 

Brealau 818 m. - 17 hafif mtı111d 
•ahtelif, 20 bana koUeri, 80,25 
neç. 21 kııa ndJo haberleri,. 11.10 
mi Berlim oanludıran netriyet, 
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IUl1~ .ld ~ llAerlen, 
18,• ,tıaya: 6bttinhel'.'f ichıtelitıöeki 
muaiki he)'tli T. ~ı, 20 ti btı•ii: 
mu11ki •trıJ&ta, plak ile ıı,ıa ajamı 
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Denizyol ları 
1Ş LE TM R Si 

AHnt~lerl ı Kııra lcGy KöprQbıı ı 
Tel, 42562 - Sirk cı MOhQrdar:nde 

l!:J~lil\liii:~~Haa Tel. 22740 ~·mmmm-ıl 

Kısa, orta ve uzun dalgalı neıriyatı temiz ve pUrllzsUz bir şekilde 
nekleden 1935 modeli TELEFUNKEN • 127 sayHinde muıiki 
ihtiyacınızı tatmin edebilirsiniı. Bu derece mükemmel bir makine 
ıimdiye kadar bu kadar ucuz fiata satılmamıthr. 

Ayvahk Yolu 
MERSiN vapuru 24 ikinci 

teırin CUMARTESi ıDnU 1&at 
18 de lı:mire kadar. u7963,, 

Galata'da Bourla Blrederler ve ŞUrek6aı müHsesesinden 
Telefunkenln ( 12) numaralı kataloğunu hıteyiniı. Orada Uç 
yeni modelinin tafsilitını bulacakıınız. 

Karadeniz Yolu 
VAT AN vapuru 24 İkinci 

T •trio CUMARTESi ınnn aaat 
18 de Hopa 'ya kadar. u7go4,, 

iTELEFUNKEN 
, ______________ , 

Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular oaddeıi No. 33 

KURŞUNKALEMLERİMİZİ ARTIK KENDİMİZ VAPIVORUZ. 
ECNEBi KALEMLERİ NEFASETiNDE KURŞUN, KOPYA VE RENKLİ' KALEMLERiMİZ 

~ 

'' PİYASAYA ÇIKMIŞTIR. 
4 • 

lOPTAN VE PERAKENTECI KIRTASIYECILERDEN ARAYINIZ. 
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F ABRIKASI: . Iıtanbul, Ayvanaaray, Vapur iıkeleal caddeal. TOPTAN SATIŞ YERİ: Sirkeci, 
Mühürdar Zade Han No. 1 • 2 NUR KALEM L TD. ŞiRKETi Tel. 21711 

HER YERDE 
Pardeıüler, koıtümler, paltolar ve muıambalar bulacaksınız ..• Fakat 

Galata'da Karaköyde klln me9hur 

• 

•• •• 
BUYUK ELBiSE F ABRiKASI 

Har turlu rekabetin tevı<mde fiyatlarla daha iyilerini takdim ıdecekiir 

Mand elberg • Burberry Ea mükemmel yerli ve En son moda gayet Uzun müddet dayanır 
kumaılarından imal Avrupa kumaşlarından şık, :maliyeal itinalı kat'iyyen eskimez 

edllmiı mamul g.tyet tık bi· ve teminatlı hazar ·n her renkte ve 
empermeabllıe çimlerde ıpor ve şehir ıımarlama teminatı. ftk 

Pardesülerini Paltoları Elbiseler Muşambalar 
Kadın ve Çocuklara Mahsus Manto ve Muşambaların 

Mütenevvi ve çok müntahap çeşitleri vardır4 

Tediyatta teshilat 

Saçlarınız dökülüyor mu ? 
Hemen döliUlme1ine mani olunuz., 

KANZUK ECZANESi 1 mUstahzaratından (KOMOGENE) saçların f 
dökülmesine ve kepeklenmeslna mani 
olur. ( KOMOGENE) saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. LAtif kokulu 
bir saç losyonudur. J 

Eczanelerde ve ıtriyat 
nıağazalarmda arayımz .. 

Ökılrenlere: 
KANZUK ECZANESi müstahzaratından : 
Pelesenkli KANZUK KATRAN 
HULASASL .. Daima bunu kullanınız. 

1 latanbul Beledlyeal llAnlara 1 
Konservatuvar Binası ve 16 Mart 
Şehitleri Abidesi için Müsabaka 

lıtanbul Şehzadebaşında Konıervatuvar, Tiyatro ve ıalon Ut 
16 Mart Şehitler Abideıl ve meydanlığının tanzimi projeleri için 
25/11/934 te müddeti hitam bulacak olan müsabakanın S/ 12/934 
Çarıamba iUnUne kadar uıatıJdıfı UAn olunur. 117991,, 

* * 750 lira kıymet takdir edilen Sultanahmette Iehakpaşa mahal· 
lesinde imaret sokağında 1/3 No. hanenin mermer taıları hariç 
olmak üzere ankazı pazarlıkla aatılacakbr. Talip olanlar ıeraitl 
anlamak Uzere herglln Levazım MüdUrlUğUne, pazarlık JçJa de 55 
buçuk liralık teminat makbuz veya mektublle 26/l 1/934 Pazartesi 
günU saat 15 te Daimi Encümene müracaatları. u7946,, 

>f- >f-
Beyoğlunda HUıeylnağa mahalleıinde Tarlabatı cadde, 49 No. 

dükkan kiraya verilmek Uı:ere açık mUzaydeye konulmuıtur. Talip 
olanlar ıeralti anlamak üzere hergUn, müzayedeye girmek için de 
4 buçuk liralık teminat makbuz veya mektubile 26/11/934 Pazarte
si glinU saat 14 e kadar Beyoğlu Kaymakam Ye Belediye Ş. Mtı
dUr1Uğüne müracaatları. "7 437,, 

Zafiyeti umumıye, iştihuıılık ve kuvvetaiılila halituada büviik 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

LT 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılar. 

Üniversite Mübayaat Komisyonundan: 
1 - Çapada natamam olar. Evkaf pavlyonlarmdan Emraı.ı 

Hariciyeye tahals olunan paviyonla ıeçit Ye ameliyathanenin ikmal 
lnıaatı bedeli keşfi olan 60197 lira 80 kuruıtur. 

2 - Müftülük dairesi bahçes!nde yapılacak olan hayvanat, 
nebatat enatitüall binası inıaatı 221603 Ura 39 kuruıtur. 

3 - Yukarıda yazılı iki it olbaptakl ıartnamelerine tevfikan 
ayrı, ayrı olarak 3/111934 tarihinden 24/1 J/934 tarihine kadar 
kapalı zarfla mUnakaaaya konulmuştur. Talipler hergUn milbayaat 
komiıyonuna mUracaatle Mimarlıktan alacakları vesaikle doayalarını 
alabilirler. · 

4 - ihale gUntt olan 24/ 1 1 /934 Cumartesi gUnU saat 15 te 
ml\bayaat komiıyonunda bedeli keşiflerinin % 7,5 teminatlarile 
hazır bulunmaları ilan olunur. "7345" 

Sahibi : Ali Ekrem Neşriyat müdürü : TtLhir 
Son Posta Matbaası 


