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iş Yine Silaha Mı Dayanacak? 

ltalya Teklifleri 
K&fi Bulmuyor 
Uluslar Sosyetesinin Yarınki Toplan
tısında Teklifler Müzdkere Edilecek 
Cenevre, 16 (A.A.) - Milletler 1per,embe günkü müzakereleri ema • 

Cemiyeti konseyi çarşamba sabahı 1 sıncla tayin edilecek olan hatb hareke
toplanmağa çağrılmıttır. Nazari ola -ı ti vaziyetin belli başlı amili telakki e
rak bu toplantı lrakın Asuri mülteci-ı dilmektedir. 
lerinin iskanı meselesinin müzakeresi ltal,.ayı Tatmin Edecek .Şutlu . 
ınaksadiyle yapılmaktadır. Fakat ha- . Roma, 16 (A.A.) - Gıomale d 1-
kiki hedef, büsbütün batkadır. Filha- talia gazeteai, Fran11z - lngiliz ara bul
kika ayni gün öğleden sonra kon - ma teklifleri hakkında diyor ki: 
eey, Laval, Hoar tekliflerini müzakere «Bu teklifler Milletler Cemiyetinin 
edecektir. hataları ile kirlenmit bir haldedir. 

Umumiyetle sanıldığına göre kon - ltalyayı tatmin edecek en iptidai 
eeyin bu toplantı devresi cuma günü prtlar tunlardır: 
~ına kadar devam edecektir. Zira 1 - ltalyaya, üzerinde İf, ticaret ve 
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Karanlıktan Aydınlığa 
Veznedan Öldüren Katillerden ikisi De Ti Ortaköye 

Kadar Kaçmışlar 

Abdullaha Göre Katiller Yunus Ve 
Yusuf Adlı iki Kişidir 

CaJata pastahaneal vemedan Hü
eeyin Hüsnünün kaybı etrafında 
tam alb gündenberi devam eden esrar 
nihayet çözülmüt ve betbaht adamın 
hem öldürüldüğü, hem de ölüeü mey
dana çıkmlfbr. Dün Hüseyin Hüsnü
nün ceaedi Aya.,aiada Karaajaç de

Maktul Vemedann Abdullabla 
Ahbaplığı Da Bir Haylı Eskidir 

.~~~IRllı&.~v, bir hendek i;inde ü-
zeri ot ve Jar1a ödiUi W 1udde 

Yalıarulald raim ceplaqe Pi• H•ht _,,.,.,.,.,,. ,..,,, .,. ··~ ..,.,.,,..,,,.,;,. 
ltalyanui remıt cevabmın bu tarihten müstemlekecilik yap1labilecek haki • 
hvel gelmesine ihtimal verilememek- katen kabili ietifade arazi verilmem, 
ildir. 2 - Bu arazideki emniyetiD tam ,,. 

ln,utenain Vuiyeli devamla hir bale p:tirilmeei, 
lnpterenin, Avam Kamaruımn (0.....ı ' ...., ,,..,,., 

Narh BugOne Kaldı 
Borsada buğday fiyatlarında hafif ------------

bir yükselme göze çarpmaktadır. Bu 
)'ükselme narhtan yukan çıkmamıttır. 
Fakat 15 gündenberi buğday narhtan 
30 para Bf&ğı satılıp dururken cumar
tesi günü biraz yükselmif, dün de nar
La kadar çıkmıttır. 

Dün borsada yumutak buğday 7 
lturut 24 paraya, sert buğday da 7 
lturut 12 paraya satılmıttır. Narh da 
budur. 

Dün borsa 381 ton buğday gel
lrıiştir. Muamele pek az olmllfltur. 

Dün narh komisyonu toplanıp yeni 
eknıek narhını tesbit edecekti. Fakat 
bu toplantı bugüne kalmıştır. Halk ek
lrıeği meselesinde de henüz kafi netice 
-Lnarnamıştır. 

Benan 
Tlrtror 

ccBURHAN CAHh"» ln ga
zetemiz için hazırladığı eaer 
tamamlanmıfbr. CUMA gü

nünden itibaren putemizde 

netredilecektir. 

--
Kervan YUrUyor .. 

bulunmuftur. 
Hüseyin Hüsnünün bu akibete uğ

radığı geceye kadar batından geçen 
hadiseleri daha ilk gündenberl karile
mize bildirmiftik. 

' Şimdi son alc:lıiumz malUınatla ha
kiki teklini bulan ~·ayı da anlata -
hm ve bu kanlı bahai burada kapaya
hm ı. 

Vemedarla MP•Dehm 
Mlm'""ıedmi 

Vemeclar Hüeeyin Hüanünün 
Abdullah ac:lında pnç bir tanıdığı 
var. Bu pnç ara aıra veznedann evi- ... 

Cu.t, 6alundafa ~de maayen• -.diliyor 

ne ve dairesine giderek ziyaretlerde derek iftara gidiyor. Evine de saat on- dullahın Pangaltıdaki evine komİ8erle 
~den istifa Edecekmlt bulunmaktadır. Onu veznedara tanı· da döneceğini bildiriyor. Fakat dön - birlikte gidiliyor. Fakat Abdullah vez-

lçli bir memleket romanıdır. b 1 da · · h~..ı· d b da ka tan, elyevm Karaköeec:le u unan - mıyor ve ıtte 1Wıse e ura pa - nedarın evden çıktığını ve yolda kara 
Paris, 16 (A.A.) - Temps gaze .. Onu okuyunuz. içinde, bizzat kali d 

•-- __ 1__ Y ... Şükrüdür. mp yor u. sakallı bir adamla kaflılafıp beraber 
,...inin Londra aytarı bildiriyor : kendinizi bulac;a&8ınız. Geçen pbalteal Üf8mi Abclutlah Zı\111,. Milacaat . . . 1. 

Edenin pek yakında istifa edeceği vem~ P•plbda. POJl'M IOD • O pce Hüeeyin Hümünün kar .. uzaklaftıklannı bıl~ı~yor ve • tanm 

"'7Warı yeniden clönmeie batlanut- Cumaya.. jm&dd (24) eayda nme iftara Pli• .... dektor Zekinin abltaya müra ·ıyolunu tatutmak ·~~or.: ·'--------------..naprti ~sı1u tll B 4'!Dll RW tt' iMii ....... - ..ı •ikide Ab • (Dffamı 7 anca yüzde) 
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(Halkın Sesı] 
lngilizlerin 

SON POSTA 

Dönekli~ine 

Ne Dersiniz? 
lngilizler düne kadar Habeş hal -

yan davasında bir sulh perisi rolü oy
nadıL"lr. Fakat son gelen haberler 
ıırasında hayretle okuduğunuz gibi, 
bugüne kadar tuttukları siyasete, hiç 
umulmayan bir istikamet verdiler. 
Ve sulh için Uluslar Kurumuna, vak
tile İtalyanlara kabul ettiremedikleri 
şeraiti teklif ettiler. 

Bir Delinin Cinayeti 
Ün Timarhanede Bir Deli, Bir Diğer 

Deliyi Ö dürdü 
Bu münasebetle dün bir yazıcımıı: 

ıastgeldiklerine yukarıki suali sor -
muştur. Aldığı ce\ aplan aşağıda bu
lacaksınız. 

* Galatasaray lisesi mezunlarından 

sam Talat Faik : 
Res • 

- Siyasetle en uzaktan alakadar olan -
lar bile bilirler ki. ltalyanl nn Habe istan
da hakimi.> et teessüs etmeleri. lngilizlerin 
menfaatine taban tabana zıttır. Bu itibar -
la, lngilizlerin İtalyanlara karşı cephe alış
ları ı.•e elli millete cephe aldın~lan sulhü 
değil menfaati sevişlerindcndi. 

Şımdi kendi kurduklan bu cepheden ani 
olarak ric'atleri hayli gariptir. Ve bence 

İtah anlarla muhakkak ıurette gizlice an -
lnşmış olacaklardır. 

Çünkü onlar siyasetlerini behemehal bir 
menfaat hcsabile değiştirirler. 

... Dün sabah saat sekizde Bakırköy akıl \ 
hastanesinde bir facia olmuıtur. Bir akıl 

hastası bir arkadaıının çapa ile kafasını 
parçahyarak öldürmiiJtür. Tafsı1iıt fU -
dur: 

Hast ne idaresi bastalıldan ileri olma -
yan hastalan bahçede çalqtırmaktadır. 

Müsabakalı Hi
kayeler Serisi 
Talili/eri 

( 65) yqındaki AgopJa Şükrü oğlu Ali ad- ,.... 
h genç bir hasta da bu çalqanlar arasında
dır. 

Bunların ikisi de manyak tutulduklan 
için nöbetleri geçtiği zaman bahçede çalı
fıyorlllmllJ. Dün sabah yine iki arkadaı 
çapalarını almııla.r, iılerinin b ma gitmi§
ler. Aralarında çıkan bir ağız kavgasını 
müteakip Ali hemen çapasını çekmi§ , 
Agobun kafasına vumnqtur. Agobun ka
fası parçalandığı için derhal ölmüıtür. 

Haliçte .• 

-~~---~-1 Nqrcttiğimiz mü
ıab k h hikayeler 
sensınm suallerine 
verdiği isabetli ce • 
vapln bir adet ma -

saati kazanan, 
Nipntaımda, Vali 

konağı caddesindn 

Yavuz apartmumın -
da 2 numarada Ö · 
ı:en Özmen mükiıfa-

resmini 

Şüphe yok ki bu menfaatin şu anda meç- Yeni Tarife Tecrübe 
hul olan mahiyeti çok yakın bir zamanda 1 ........... 1 t 1 t 1 1 1 1 1 1 l lMll U I 1 a:::S-H 

anlaşılacaktır. Ediliyor Ta sar ruf H ft 
Kainat bilir ki lngilizler, menfaatlerini Haliçte yeni ıeyrisefer tarifesi dünden SJ •• 

hesaplamakta «museviyane > bir deha gös· ib"baren tatbik ba ınlmııhr. Haliçte 9 
tcrirler. vapur yerine ıimdi s vapur i1ıeti1rrıekte, bu yarın, Hafta Sona Eriyor 

Bu itibarladır ki, bu döneklikte men· suretle hem mabnık ttan, hem de müstah-
faatten başka sebepler aramak bo~tur. demin Ücretlerinden tasarruf temin edil - Dün tasarruf h ftaıının beıinci gunu 

mektedü-. Fakat vapurlar arasındaki ha - idi. Hava iyi olduğu için dün tayyareler ta-Ve onlar, bazı kimselerin tahmin ettik
leri gibi, şu veya bu korkuyla davranmış 
değildirler. 

Vakıa lngiliz hariciye bakanı düşmüş ve 
bumunu kırmış. Fakat geriye kalan İngiliz
lerin burunları öyle olur olmaz korkularla 

kınlmazl 

* 

reket müd~eti uzadığından iskelelerde ı rafından fclıre tasarruf mev:wu etrafında 
fazla beklenılmekte, ve vapurlarda feıla vecizeler yaz.ılı konfctler atılmııtar. 
izdiham olmaktadır. Bu hat Haliç yolcula-

1 
M-•-• ı d d ta f li il 

eıu.ep er e e sarru ve yer ma ar 
nnda bazılarının tikayetini mucip olmuı • 1 fınd-'-" t h"" ı d mevzuu e ra uaı eza ur ere evam e-
tur. Maamafıh bir k ç cünlük tecrübeden dilmi tir. 
sonra tarifenin ihtiyaca ıöre tadil edilmesi § 

mümkün olacaktır. Buaünkü beklemelere Diğer tnraftan vitrin müsabakasına İf • 
halkın yeni tarifeyi bilmemesi de aebep tirak eden 24 vitrinin de dün gözden ge -

Fatih, Şehit Refet aokağı, 19 numaralı olduğu, ve tarife öğrenilince iskelelerde çirilmesinc bqlanılmııtır. Hafta sonunda 
hane, Rıdvnn: fazla beklemeye mahal ka1mıyacağı da l her semtin birinciliği ve ikincilici k zanan 

vitrini ilan edilecektir. - lngilizlerin bu dönü lerindeki haki -
ki sebebi şu anda kestirmek biraz güççedir. 

Fakat ben onların oyun bozanlık etme
lerini hiç te hayretle karşılamadım. 

Ömer Hayyamın bir sözü vardır: cYı -
lanın başını düşmanının yumruğile ez. Çün
kü eğer düşmanın galip Kelirse yılandan 

kurtulursun. Ve yılan galip gelirse bir düş
manın eksilmi:ı olurl» der. 

lngilizler, ezeldenberi siyasetlerinde hep 
bu felsefeye uymu~lardır. 

Evvela halyayı, elli millete ezdirmek is
tediler. Ve huna muvaffak ta oldular. 

Şimdi tahmin ettiğime göre, İtalyanlar 
sıkıya girince ancak İngilizlerle gizlice an
laştılar. 

İngilizler, bu gizli anla§mada istedikleri 
~rtlan kabul ettirmiş olacaklar ki, ltalya
ya karşı tuttuklan cepheyi tavsattılar. 

Bu hesapça lngilizler elli milleti menfa
atlerine hizmet ettinniş oluyorlar: lngiliz 

siyasetinin bu kum zlığınn parmak mrma
mak mümkün değildir. 

Bu vaz.iyeti bittabi benim gibi bu elli 
milletin başındakiler de görüyorlar. 

Eğer bunu bir İlleti nefis meselesi ya -
parlar da, elbirliğile İngiltereye karşı da 
cephe alırlnrsn ıüpheli bir kaza atlatan ln
ciliz hariciye bakanının bumu sahiden kı -
nJırl 

umulmaktadır. 

G ce Yarı ınd n Sonr ir adının 
Evin Taarruz Ed.lmiş 

Beyoğlunda Y qil sokakta ( 28) num ro
da oturan madam Anna Tepcma dün müd
deiumumiliğe müracaat ederek evvelisi 
gece yansından ıonra evinde uyur en 
Minas ve İıtefo adlı iki ııencin kapısına a • 
nahtar uydurmak suretile içeriye cirdikle
rini, kendisinde bulunan ( 500) liralık bir 
aenedi almak için bıçaklarla tehdit ettikle
rini söylemiıtir. Müddeiumumilik tahkikata 
baılarnı§tır. 

Hudut Harici .• 
Bir Bulgar Memleket 

Dı ına Çıkarıldı 
f ç iıleri Bakanlığı Arslan oğlu Yani adlı 

aabıkalı bir Bulgann hudut haricine çıka • 
nlmasan karar venniJtir. Yani dünkü tren
le Edimeye gönderilmiştir. 

H ydarpaşa Hastanesi 
Haydarpapda yaptırdan 250 yataklı 

nümune lıastahanesinin bir aya kadar ça -
lıpbileceği tahmin olunmaktadır. 

---=· . .. ~ 1 1 1 ~. ·=-
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Zekat Ve Fitrenizi Hava 

Kurumuna Veriniz 

1 Kasım paşa 
Cinayeti 

Şimdi, Karısını Arayan Bir 
Adam Aranıyor 

9 gün evvel KasunpS§ada lağım içinde 
bulunan cesedin hüviyeti henüz tesbit edi

lcmcmiıtir. 

Bu ceset bulunmadan evvel bir adam 
Knsımpaşa karakoluna müracaat ederek 
kansının kaybolduğunu söylemiş, fakat bu 
adam merkezden Tuksim merkezine gön -
derilmiıtir. Şimdi kadının bu adamın ka -
nsı olması ihtimali düfiinülmekte ve aran
maktadır. 

O omobil Parası 
istenince .. 

Sabıkalılardan «Yüzü kesik ıı namile ma
ruf Kômil evvelki gece T akaimde §Of Ör İs
mailin 2448 sayılı otomobiline atlıyarak 

Fenerde oturduğu evin önüne kadar eel • 
miş, otomobilden indikten ıonra da: 

- Haydi güle, güle 1 .. 
Diye şoförü uğurlamağa kalkmqbr. Is -

mail otomobil parası için ısrar edince Ka -
mil yumrukla üzerine yürümüJ, lsmail de 
ayni tekilde mukabeleye kalkınca ikisi a • 
rasınd bir boğu§1Da bat göstermiJtir. 1ıe 
zabıta el koymu~tur. -----
Hemşerisini Olduran Kadının 

uhakemesi 
Geçen yaz Galatada, Arap camü önün

de Gülizar adlı bir kadının lıemıen1erin -
den Kazunı tabanca ile öldürmesinden do
ğan davaya dün ağırcezada bakılmağa baı
~-Gülizar, Kazım benim kardqimi 
öldürmüştü, ben de onu öldürdüm, diye 
cürmünü itiraf etmiftir. 

Bir Sahte em urluk iddiası 
Poli3, Müddeiumumiliğe, dün Asım oğlu 

Ali isminde ıık bir 1rcnç vemıi§tir. İddia e -
dildiğine göre bu ııenç evvelisi gün Onyon 
Fransez kulübü menfaatine verilen balo gi
§esine itmİ§ ve kendisine memur süsü ve
rerek biletleri tetkik ebnek istemiıtir. Giıe 
memurunun §Üphesi üzerine de yakalanmıı
tır. Tahkikata ikinci müstantik el koymuı -
tur. 

açhul Cesedin Hüviyeti 
Üç gün önce Y emİf iskelesinde bulunan 

cesedin Erdekli Hüseyin isminde bir gen
ce ait olduğu anlaıılmqhr. Hüseyin, Nus
ret gemisinde idi ve kazaen denize dii§erek 
boğulmuftur. 

Bir Talefon Amelesi Yaralandı 
Telefon amelesinden Nurettin, Fındıklı

da bir tamir sırasında müvazenesini kay -
bederek yere düımÜJ, muhtelif yerlerinden 
yaralannuıtır. 
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Bir iki 
Satırla 

Cafer Oğlu Ahmet Yeniden 
Doçentliğe Tayin Edildi 

Bir müddettcnberi açık duran üniver!i· 
te Edebiyat F akü it esi Doçentliğine Cafeı 

oğlu Ahmet yeniden tayin edilmiştır. 

• * * 
Kimse Müsabakaya Girmiyor 

Gümrüklere tarife memuru yeti,ştiril " 
mek üzere Üniversite kimya ve fizik şube· 
si mezunlarından müsabaka ile stajyer me
mur alınacak ve staj müddeti zarf ınd 
bunlara 35 lira asli maa§ verilecekti. Mü " 
sabaka günü dündü. Fakat kimse müracaat 
etmediğinden bu müsabaka yapılamamış " 
tır. 

" " . 
Ham Deri 

Ham deri ihraç maddelerimiz nrasındıı 

mühim bir mevki almaya başlamı:ıtır. Al
manyadan çok faz.la talep vardır. Fakat 
verilen fiat düşük olduğu için bu talepler 
karşılanmamaktadır. 

" . . 
Torik Bolluğu 

iki gündenbcri fazla torik çıkmaktadır. 
Her biri 4 - 5 kilo gelen torikler 20 kurup 
kadar satılmaktadır. 

• • • 
Umum Jandarma Komutanı 

Trakyada 
Umum Jandarma Komutanı genemi 

Naci dün Trakyaya gitmi~tir. Omdaki jan
darma teşkilatını tefti:ı edecektir. 

* • * 
Yeni Tayinler 

Tapu ve kadastro müfettiş muavinliği .. 
ne tetkik memurla.nndan İbrahim SaHet, 
Finans Bakanlığı takip ve tetkik direktör 
muavinliğine şeflerden Sami, Kütahya 
kültür direktörlüğüne Çankın kültür direk• 
törü Fazıl tayin edilmişlerdir. 

• • * 
Müddetleri Biten Anla§malar 
lsveç, Pofonya ve YugoslaV}a ıle ara .. 

mızda mevcut ticaret anlaşmalan bitmek 
üz.ere olduğundan bu hükumetlcrlc yeni 
görüşmelere başlanılmışbr. 

• * * 
Kaybolan Yüzücü Bulundu 

Jstanbu) mıntakası yüzme rekortmen • 
)erinden ve Beykoz kulübündf'n Snffnn 
bundan bir müddet evvel kaybolmuştu. 

Saffanın K.nrrunürselde akrabasından biri· 
nin nezdinde olduğu nnlaşılmıştır. 

" • $ 

Gümrük Baş Müdür Muavini 
İzmir gümrükleri baş müdürü Seyfi dün 

yeni vazifesine başlamak üzere lzmire ha· 
reket etmi~tir. Yeni İstanbul baş müdür 
muavini Suphi de dün işe başlamı tır. 

* * * 
Gümrük Binaamdaki Tetkikler 
lstanbul gümrüğü dairesinin ç<Jkeceğı 

hakkındaki şüpheler üzerine yapılnn tct -
kikler bitmiş, açılan çukurlar kapatılmış • 
tır. Binada esaslı bir çökme tehlikesi olma· 
dığı neticesine varılmıştır. Maamafih muh• 
temel bir bnsmaya karşı tedbirler alına " 
caktır. 

* * * 
Ticaret Odası Yardım Sandığı 

Ticaret Odası memurlan arasındaki 
sandık işi idare heyeti tarafındnn karara 
bağı§lanmıştır. Sandığa girmek istemeyenle• 
rin mevduatı geri verilecektir. 

• * " 
Bir Elektrik Direği Devrildi 

Şoför Necatinin idare ettiği 2313 numa• 
ralı otomobil Gedikpapda bü- elektrik d~ 
reğine çnrparak yıkmıştır. 

1 ... Balıkeairde, ıerseri köpekler, kendi· ı ... Zdıirli olduğunu anlayınca, 7emo • ı 
t lerine atılan köiteleri koklayıp.. . . den uzaklaııyorlarmıı •• 

- Fesübhanallah, Hasan Beyciğim!. Hasan Bey - Ey! Tabii değilmi ya, 
dostum! Yirminci asrın köpekleri bunlar l 
Elbette ki 2özleri açık olacak! 
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r----------------------.._. 
Her gün 

Ornıan 
Kömür 

Tezek 
Yazanı Peyzl 

Türkiye orman memleketi. Y emye -
til bir yurt. Akdeniz veriyor, Karade

~i~ yetiştiriyor. Yanan yanmıyanın 
"Urbam. 

Bu yıl dört yüz orman yangını ol -
lrıuş. Geçen sene ne kadar yandığı u

ııu tuldu ğu için bu seneki telaş fazla 
O}du. 

SON POSTA 

Resimli Makale B Olabilseydi! il 

Sayfa :ı 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Olduğu icin 

Bugün Konamadı 

lç işleri 
Bakanının 

Radyoda Söylevi 

Gelecek sene gene böyle olacak. Or

ltıanın neden, nasıl yandığını bilmiye -
bin söndürülmesini istemesinden kolay 
Jıe var. 

Hayatında ((Olabilseydi; geç kaldım; fırsattan istifade ede • 
medirmı diye üzülmiyen yok gibidir. Gerek muvaffak olan, ge
rek muvaffak olmıyanlar arasında bu teessürü duymıyan kaç 
kişi vardır? 

kabiliyetleri mükemmel, muhiti müsait olan bir adamın 
bileceği şeyi yapamayıp ta eseflenmesi acı şeydir. 

Ankara, 16 (Özel) - Arttırma ve 
yerli mallar haftası münasebetiyle iç
işleri Bakanı Şükrü Kaya bugün rad
yoda mühim bir söylev vermşitir. 

yapa- B k ·· 1 · d ·· h · d · I a an soy evın e cum urıyet evnn-
Kış geldi. Yangın bitti. 

* Bu yıl Irmak hattı Zonguldağa ulaş-
tı. Yurdun her bucağını dolaşacak o -

lan tren binlerce ocağın odununu kö -
ltıürJe değiştirecek. İşte yangına sön -
Rün. 

İnsan doğuıtan iradesiz, kuvvetsiz korkak, miskin olduğu 
için muvaffak olamıyanlar bu fırsatı kaçırabilirler, bunu tabii 
görmek mümkündür, fakat beden ve dimağ kuvveti tam, İrsi 

«Şöyle olsaydı, ben neler yapamazdım?" diye teessüre ka· 
pılmamak için, insanın yapabileceğini bir an evvel yapmaktan 
geri durmaması lazımdır. Geçen zaman, kaybolan fırsat fayda 
vermez. Kaçırılan fırsattan dolayı teessüre düşmek kadar ma
nasız bir ıey olamaz. 

• Ağaç ocakta yanarsa iyi, ormanda 
hnarsa mı yangın? 

* 
MUHTELiF HABERLER 

Bu yıl orman yanındaki bir köyde 
~İr eve beş yüz yük odun, yüz elli yük 
ı(tşık için) çıra getirildiğini gördüm. 

Bir ev bunu yakarsa bir köy ne ya
kar~ Dağda yanarsa yangın, ocakta ya
barsa nedir? 

İstanbulu gezen bilgin bir Alman: 

- Aman demiş. Sizin İstanbul ha • 
Jtıamlannın yaktığı odun Almanyadan 
Reise bize bir tek ağaç kalmaz. 

İstanbul hamamları Almanya or
Jtıanlarını yakarsa, Türkiyenin ocağı 
hasıl tüter} 

Bu, ne korkunç orman yanginı} 

* Kaç senedir öyle devrimler oldu ki 
brrnanlarımız kendiliğinden korunu -
~or. Maden kömürü Türkün mukaddes 
bca.ğında yanarsa bu, yer altındaki or
hıan ölüsünün dirisine selamıdır. işte 
hngına söngün. 

Gene kaç senedir, tahta ev yapmak 

hsak oldu. Bu da tar;ıın, toprağın, ağa
~tı yerine duruşu. Kayaların ağaca se
. rnı. 

* 

Keyif Verici Zehirler 
Kaçakçılığı 

Yakalanan eaar kaçakçıları 

r,. Kaç yıldır, bir çok fabrikalar açıldı.' İzmir, 15 (Özel) - Keyif verici yakalanmııtar. 
t\ylak kalanlar fabrikaya girdi. Artık zehir aatatına karıı İzmir zabıtasının Mürteza ifadesinde bu esrarları 
btrnanlarda eli baltalı gezenler azaldı. açtığı mücadele çok kesin neticeler Tepecikte, Kağıthane caddesinde (110) 

Bu da «Sümer» in ormanlarımıza vermektedir. Zabıta Tepecik mıntaka· sayılı dükkanda berberlik eden Faik-

hrdımı. sında esrar kaç:::. 'tçılığı yapan bir ıebe- ! ten aldığını söylemi§tİr. Mürtezaya nu· 
Memleketimizde ilk büyük orman keyi meydana çıkarmııtır. Ele geçiri-, maraları tesbit edilen (25) lira teslim 

l~kilatı evvela odunun yerine kömürü len esrar iki kilo (575) gramdır. edilerek berber Faiğin dükkanma bir 
ketirmekle olacaktır. Abdurrahman adında birinin esrar ka . 1 kilo esrar satın alması için gönderilmiı 

O ' . cak yerine sobanın gelmesi, elek- çakçılığı yaptığı zabıtaya haber verilmesi tır. 
lrik veya petrolün odun ışığının yerine üzerine bu zat göz hapsine alınmıı -1 Bu hıidiaede alakalı görülen berber 

~llruşu da büyük himayedir. tır. Tahkikat, Abdurrahmanın bu iı- Faik, eniıtesi Aslan ve Hüsnü yakala-

Bu soba, ba§ladığımız yeni medeni- lerde alakalı olduğunu meydana çıknr- 1 narak ihtisas mahkemesine verilmiıler
~etin temeli olacaktır. Kömürün orma- mıı değilse de, elinde bir kilo esrar bu- 1 dir. 
hı koruması, tezeğin tarladaki fazla be- 1 lunduran Mürteza adında bir hammal 1 Ad. Bil. 
teketi, yurda büyük tasarruftur. Eve 

~~ten soba, annenin elini tezeğin pisli -
~1tıden beyaza, dağın kara yağız topra
lhtıı zümrüt yeşile boyıyacaktır. 

Sadakai fitir 

En iyi fyi 
K. K. 
17 16 
24 00 

Günahkar Bir Ana 
Y avr l1sunu Boğdu 

Attila'nın 
Peşteye Dikilecek 

Heykeli 

Sofya, 16 (Özel) - Budapeşteden 
buraya gelen haberlere göre Macar 
hükumeti, büyük Türk baıbuğu ve 
Hün reiai Attilanın büyük bir heyke
lini yaptırmağa karar vermiıtir. Bu 
heykel yakında Attilıinın Macarista • 
na ayak basışının (1500) üncü yıldö -
nümü münasebetiyle Tuna kıyılarına 

yakın bulunan Margarita adasına di· 
kilecektir. Heykel burada Tuna etra
fından ve aeyrüsefer vasıtalarından 

tamamen görülmüı olacaktır. 

Hükumet bu açılı§ merasimi için bü
yük bir proğram hazırlamaktadır. Bu 
arada Türkiyeden de büyük bir heye
tin bu merasimde hazır bulunmaaı ka
rarlaıtırılmııtır • Attilanın torunları 

sayılan Türkler ve Macarlar mü!terek 
bir çalı§ma ile bu merasimi geniılete • 
ceklerdir. 

Yeni Kütahya 

il bayı 
fzmır, (Ö-

zel) - Kütah -

~'a ilbaylığına a • 
tanan lzmir yar 

ilbayı Sedat Eri -
min tayin emri, 

bu kere tasdikten 
çıkmıştır . Sedat 

Erim Beyoğlu il
~e bay lı ğın dan 

sonra, İzmir il -
bay lığında da 
mu vaf fa kı yet 

göstermiş değer

li bir idare adamı
mızdır. Yakın -
da yeni vazifesi -

nin başına gide -

de yapılan işlerden bahsetmiş, aa • 
nayi planının büyük bir kısmının ta
mamlandığını söylemiş, bilhassa Türk 
parasının sağlamlığına işaret etmiştir. 

Şükrü Kaya, hepimizin yurd eko-
nomisine karşı olan vazifelerini habr· 
!atarak söylevine nihayet vermiştir • 

Benzine ispirto 
Karıştırılacak 

Hazırlanan Kanun Layi
hası Baıbakan hAa 

Veriliyor 

Ankara 15 - Benzine İspirto brqbnl
ması hakkında hazırlanan kanun liyibua ya. 
kında Baıbakanlığa verilecektir. Bu kamın 
layihası ile ispirto kanıtırılacak maddeler 
ve kanıtırma ıekli ve nisbeti tesbit edil • 

mittir. İspirto inhisarlar idareainden alma
cak, idare bu İspirtonun baıka yerde kal • 
lanılmaması için tedbir alacaktır. Bu ka • 

nuna riayet etmiyenlerden 40 liradan 500 
liraya kadar ceza alınacaktır. 

AMERIKADA 

iki Muazzam Tran
satlantik Yapılacak 

Newyork, 16 (A.A.) - cUnited 
States LineS» vapur kumpan7aauım 

eski baıkanı Chapman, iki muazzam 
Transatlantik yapmak için hük\ımetin 

yardımını temin etmek üzere bir haf
ta:danberi Va§İngtonda bulunmakta -

dır. Bu iki vapur, 1939 da hizmete gi
rebilecektir. Sür'ati saatte 34 mil ola -

cak ve beı bin yolcu ta.ııyabilecektir. 
Vapurlar tayyarelere üssü hava- tq-

kil edebileceği gibi lüzumunda 20 bin 
asker ve hava filoları da taııyabile • 
cektir. 

ispanyada Da Bir Veznedara 
HUcum Ettiler 

Madrit, 16 (A.A.) - 30 ikinci teı
rinde bir uray veznedarına hücum e-

den altı ıakiden dördü yakalanmıı ve 
çalınnn 1.500.000 peçetadan 700.000 i 
geri alınmııtır. -----
Harpte Bet1rılan Bir Gemi 

Enkazı Bulundu 

Lorient, 16 (A.A.) - Rostro ve 
Briere adındaki iki ltalyan daliıç ge

misi Belgier ismindeki Amerikan ge • 
misi enkazının bulunduğu yeri keıfet-

Buğday 

Arpa 
Üzüm 105 60 

lstanbul Müftülüğünden: 

Son 
K. 
14 
00 
55 

Hava kuvvetimizin yükselme ve 
artması için her türlü yardımın yapıl
ması yurt borçlarımızın en ileri ge -
lcnlerinden bulunduğu gibi bu gün 
diğer milletlerin de kendi varlıklarını 
korumak için durmaksızın hava kuv
Vetlerini artırmakta oldukları görül
mekte olduğundan bu bapta Diyanet 
lııleri başkanlığından verilmiş olan 
fetva mucibince sadakai fitir ve zekat 
ile mükellef olanların Türk Hava ku
rumuna yardımda ve bu suretle ana 
hırda hizmette bulunmaları lüzumu 
ehemmiyetle ilan olunur. 

Akhisar (Özel) - Şehrimiz memleket ' akşama doğru ufak bir sıkıntıdan sonra do
has~~nesi~de yatan genç bir ana evv~lki gün I ğurmuş, top gibi toraman çocuğunu da ya
henuz dogan yavrusunu parmaklarıle sıkıp nına yatırmıılardır. Fakat Nedime gece 
boğarak öldürmüştür. Şimdi de derin bir a- yalnız kalınca günahını ve kar ıla aca ~ 1 

.. d ""t d' -1 k d ' ' g zap ıçın e mu ema ıyen ag ama ta ır. müıkül vaziyeti düıüne düıüne müthit bir 
Hadisenin esası ıudur: 
Şehrimize bağlı Çoban Hasan köyünde 

oturan Nedime İsminde genç bir kız enit -
lesine gönlünü kaptırmıı ve her ilcisi ara· 
aında hararetli bir atk bat göstermiştir. 

endişeye kapılmıı, gece karanlığında par
maklarını minimini yavrusunun boynuna ge-

Yeni Kütahya 

ilbayı Sedat cektir. • miılerdir. Bu gemi, Fransaya mühim 
ve kıymetli bir hamule nakletmekte 

iken 28 fUbat 1917 tarihinde Britanya 
aahillerinde bir Alman denizalb se • 

Çalh Ve Salih Cimcoz 
Odesaya Vardllar 

.::::----------_J 
l'ürkiye yemit memleketidir. 
Y enıiı, en faydalı gıdadır. 
l'ürk! 

l'ürk yemi,lerini bo1, bol ye, fay
dalan. 

çirerek zavallıyı bir kaç saniyede boğuver
miştir. Erteai sabah hadise anlatılmıı, katil 

Fakat Nedime enittesinden gebe kaldı • ana suçu için ıu sebebi aöyliyerek itiraf et
ğını anlayınca bir bahane ile fehrimize ge- miıtir: 
!erek gene itıkı enittesinin yardımile «- Bu çocukla köye gitseydim, anam 
gizlice memleket hastanesine yatmıtlır. beni ödürürdü .. İsterseniz timdi siz beni öl
Genç kadın nihayet bir kaç cün evvel dürünüz !. ıı 

Odesa, 16 ( A. A.) - Moskovada açı -
lacak Türk resim sergisinde bulunmak için 
hareket eden Türk saylavı Salah Cimcoz 
ile ressam profesör İbrahim Çallı buraya 
gelmiılerdir. Odesa'da iki gün kaldıktan 
sonra Moskovaya gideceklerdir. 

------------------------------~-----------------------------, 

iSTER iNAN IST-ER İNANMA! 
Arttırma haftasındayız. 

Fertçe ve milletçe tasarrufa alıtmaklığımız yolunda sözler 
ıöylcniyor, y~zılar yazılıyor. Senelerdenberi devam eden bu 
propaganda ıüphesiz yerindedir. 

Fakat öte tara(tan yerli mallar haftası da ayni günlere isabet 

ediyor. Gazetelerde yerli malı almak için halk t~vik olunuyor. 
Hatta Yerli Mallar pazarı halkı fazla masraf yapmağa sevket
mek için tenzilat yapmaktan çekinmiyor. 

Yani bir taraftan perhiz tavsiye ediyoruz, bir taraftan lahana 
turıusu yiyoruz. 

JSTER 1NAN !STER JNANMAI 

misi tarafından batırılmı§ idi. 

Enkaz, Groix adaaı önünde 
metre derinlikte bulunmaktadır. 

Erdckte 
Bayındırlık 
Çalışmaları 

103 

Erdek - Yeni yapılan belediye Linaa 
bitmiı, şimdi de iskele yapı1mıya bqlanıl· 
mıştır. İskele vapurlann doğrudan doiruya 
yanaşabileceği bir tarzda yapılmaktadır. 

Sahilde bulunan bir kaç bina yıkbnbnq, 
memleketin sahil manzarası olanca güzel
liği ile meydana çıkarılmıştır. 

Sahildeki metruk mezarlık ta bir park Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu '----------------------------------------------------J 1 haline getirilecekt.İr'. 

--------------------~ 
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Sovget Ülkesi· ÇiMDE 
Muhtariyet Aley-

İngllterede Kabine Buhranı Mı? Hu/leci 
Piyesi C ennettir. hinde Büyu"k Nü- Kabineyi Çemberlayn'ın 

Sovget Ülke&i Reşat Nurinin Şehir tiyatrow.;da temsil 
olunan Hu1lec:l piy•ini iltinci defa olarak 
gördüm. Deierli sanatkann dillerde gezea 

bir hikayeden ve yobazlık devrinde ulu 
nrta Mirüp giden maskaralıklardan bir çır
.,,Ja çıkanvcrdiii fU piyes gerçekten eğ • 

mayişler Yapılıyor Ku "' S •• ) · 
Haraptır. racagı oy enıyor 

Fransanan Ruya ile Polisle Nümayiıçfler Ara- Loadra, 16 (A.A.) - Daily Mail 

H ,,frö",!7a akdettiii muahede pek sanda Şiddetli Çarp&flll&• sazeteai, «Beyaz Kitap» m netrinde• 
yakında tudik edil - aonra bilhaıaa Necaıiye Ye Muaolini-

ormes mcık üzere ~mmaz lar Oldu ~ sönderibnİf olan notalar dola,..iyle 
meclisinin huzuruna gelecektir. Şimdiden bu lnciltere kabineainde tiddetli müna • 
mesele üzerinde ateıli müzakereler yapala- Pekin, 16 (A.A.) - Şimdi atrenil- bfalar Yakua celmiı oldutunu yaz • 
cağı tahmin edilmektedir' Bu münaaebetle diiine söre, Japonyanın tecavü:ıüne maktadır. 
bir Fran91z gazetesi, Fran•z okuyuculanna kal'fl ailiJala makabele •e maka•emet Bu cazete, bir kabine ltuhranı su • 
Ruıya hakkında malGmat vermek ÜZMe etlilmeıiai ilti&am ederek caddelerde hur etınui ihtimalinden hahaeyle • 
Rusya} a iki muhanir söndermittir. Bun· nüma~ler 7apaa bet bin muhtari1et· l mektedir. 
lardan biriai Ruayaya taraftadmhr, Rusya- aleyhtarı talebe zabıta kuvvetleri Ayni •nete. Sir Auıten Chamber • 
Yl .cennet gibi ıörmüftü, öteki iae aleyhtar· tarafından vaki hücum aaraaanda on laynın bqbakan NoYille Chamber • 
dır ,ayni memleketin cehennem oldujunu nümayitçi Ölmiİf ve OD bq nümayİ§Çİ laynın da dıt itleri bakanı olmalan İh· 
söylemektedir. Hangisine inanmalı'? yaralanmııtar. timali me•cat bulunduğu iddiaaındadı• 

Her ikisinin iddiaaandan da birer miktar Zabıta kuvvetleri nümaJitçilere ih· Genç Bakanlar 
tenzil etmek auretilc hakikate y•k•apn•k tar olmak üzere evvelce havaya ateı Çekilecekler MI ? 
belki mümkündür, fakat teuili.tı her iki • ebnİJtİr. 

•ntJ>._ det .-&-' tir' F k t t Loadta, 16 (A.A.) - Dail• Mail sinden de ayni derecede yapmalı'? LA- ta· .:n1111RU1 av -.ınlJ • a • mevcu 1 

lf'C b"•t•· ı· · ı L• iht• t t db' sazeteaine söre, Eclen'in iatifaaa muh • yini zor olan bir mesele .. Fakat bunu dil • u un po ıa aJan arı, 1ıar 1 ıya e ı· • . 
.. . F z1a b ka k ik. uha ri olmak üzere, karakel sezmektedir. temeldır. Kabıne erkanından diğer 
funmeyı ransı ra ıra ra , ı m r· . ~ • • 
ririn söylediklerinden de birer hülaaa ya • Tokıode Mllllcl Bir Cemiyet bır çogunun ~a aynı •.uretl~ • hareketi 
palım. Lehtar olan diyor ki: Meydana Çıkarlldı 1 beklenmektedır. Kabme ıki suruba 

Rusya beter senelik iki çal111Da pliıwıuı Tokyo, 16 (A.A.) - Kuvvetli polia ayrılmıt bulunmaktadır. Biri zecri 
tatbikından eonra 90n der~ deiitmiıtir. ıaUfre:sele.-i Kiota clvannda (tKaru • tedbirlerde daha ileri sidilmesine mu
Kömür istiheallb bakanundaıı 1913 yılında da milliyetci •ir teıekldll olan «Tenri· arız olan ırup ki Balclwin, Chamberla· 

dünyada 6 ıncı dereceyi itcal ediyordu. cemi,..ti bqkaalannm eYlerinde araı· 
1935 yılında 4 üncü dereceye geçti. Di - tırmalar yapmıttır. Bu cemiyetin bü • 
lcüınde S inci iken Z inci oldu. çelik İatihaa· tiia memlekette ıenİf tefkilib •ardır. 
linde İse 5 incilikten 3 üncülüie geçti. E -
lektrik itinde de 15 inci iken 3 Uncü, yani 
JnarUtere ile müavi oldu. 

Rusya 191 3 yıhnda kamyon yapmıyor -
du. ihtilalden aonra yapmıya batlada ve 

Avrupa 
Sulhu için 

1930 da 9 uncu oldu. Buaün UçüncUdür. Lord Seail ittifaklar 
Rusya 19 2 7 yılında 6 71 otomobil yapDUf-
tı. 1935 te yaptığı otomobillerin AYJal Aleyhinde Bulunuyor 

FRANSADA 

ilk Sun'i Petrol 
Fabrikası Açıldı 

Paris, 16 (A.A.) - Padokale eya • 
!etinin Betün ıebrinde, Franaanın ilk 
aun'i petrol fabrikası açılmıttır. Bu 
fabrika maden kömürünü idrojenize 
etmek auretiyle 10,000 ton petrol çı • 
karmaktadır. 

Bu u•ulü 1913 te ilk defa tatbik e-
( 100,000) dir. Rusyada muharebeden n- Parla, 18 (A.A.) - Lord Sesil 
'Yel (859) aazete çıkardı, yekOnunun bası~ Franııs • fnciliz çalaıma hirliğinin ve 
(2,700,000) nü.ha idi. 19.3.f yılında Ru .. kollektif emniyet tefkilibnın tetkiki- den Almanyalı mülaendis Beraiua'tur 
)'ada baaıla.n aazeteleTiıı IA)'l8l ( 11,400), .. talaaia eclilmit olaa bir toplanta do- Almany~ ve lngilt•e 1ribi, büyük mik· 
bastıklan nüshalar ise (3,,600,000) dir. layıaiyle bir nutuk aöyli,.erek demit • tarda ~~mUr çık~raa memleketlerde 
Kitap ta aynı yıllar için (90,000,000) dan tir ki: «Franaa ile lngiltere arasında bu tecrube, tam bar muvaffakıyetle ne· 
( 480,000,000) a çıkmııbr.» çalaıma birliiinin muhafazaaı ve Mil • ticelenmifti. 

Şimdi size aleyhtar olan mWıarririn aöy- letler Cemiyeti kaidelerine mutlak au· Bir Bent Yıkıldc, Sular 
ledıklerini de anlatalım: rette riaJet edilmeai Aft'Upada aulhua iki KöprlyU GötUrdU 

Rusyaya giderken tTen pencercainden teuüatine medar olacakbr.• Lö Röze, «FraDMdae 16, (A.A.) -
gördiığiımüz •efalet anlatılamaz. Hayalin Lord Seıil. 1914 tarihinden evvel fki hektar aathındaki Şarmo sölcüiü 
fevkindedir. istasyonlar paçavra içinde er- bakim olan temayllllere mukavemet nün bendi yıkılmıt ~ ıular iki köp • 
kekler, pi§memif •ebze yiyen yan çıplak ço· etmek lizım pldijinl ehemmiyetle rUyü iötlirerek yolları keamİJtir. 
cuklarla dolu. kaydetmiıtir Bu temaJiiller, ıunlar • Oc; Zorlu Zelzele K•ydedlldl 

Tren açık arazide kop.rken etrafımıza dır: «Avrupaya parçalara ayıran itti- Londra, 18 (A.A.) - Veat • Brom-
~kınıyoruz. Yol namına hiç bir teY yok. faklar, •tllhlanma )'&nfı, billkia Mil· viç raaathanesi, dün, çok zorlu üç 
Kiy evleri ite hep pmur ve kerpiç. Mecle- letler Cemiyeti içinde kollektif icraat· deprem kaydedilmiıtir. Bu depremlerin 
"'7et ile tema• ancak Lenlnırrada yiiz kilo- ta bulunulmamu temia etmek serek· merkezi yeni Zelandaaın 1000 mil 
fttetre yalda~nca baıhyor. tir.» kadar ıimalindedir. 
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yaRdıgını, üzüldüğünü seziyordum. 
Gözü önünde duran bütun bunları, ay
rı ayn tutamamak. silcmemek, temiz
leycmemek: oqar, sever gibi kurula -
yamamak. ovalayarnamak, onun için 
bir mahrumiyetti. Öz yurdunda, mem
leket ayrılığı haatahğına tutulmuş 1ıi-

Ba~unı, dertli dertli iki yana allı -ı nız kadın giderken, homurhomur ho • biydi. 
)ordu: murdanıyordu. Benden gizli bir şeyler Onun derdi, bu yüzden de şifasız -

- Malını gözden çıkarmak ta para mi dönüyor) .. diye aklıma geldi, doğ- dı .. Eğer, bir parçacık hali, mecali, ta
etmiyormuf ... Hani, ana havale et - rueu ... içim fesat değil amma, işte şey- kati olsa, şimdi o, maltızı yakıp su ısıt -

BGf6Glıan ..,.,.,,. _,,,_.,. Allden 

, .... ,,.,.ıo,. ile "lf hU.. ...... 
6eçec•lı olaıe Nffille Ç.Nrlcı711 

in, Runiman, Hoare, Hailıham " 
bahriye bakam Lord Monaell'i ihtiq 
etmektedir. Dit• crup Paria sulh pli· 
nına muarız olan cruptur. Bu arup da 
Eden, Elliot, Stanley, Coopper ve Go
reden mürekkeptir. 

SOVYET RUSYADA 

Bir Casus idama 
Mahkôm Oldu 

l~nceli. Ben, tiyatroya her iki gidifimde 
rlulleye taalbik. eden o eski hikayeyi batır-

• ladım. Piyesi seyre gidecek okuyuculan • 
mın zevkini arttırmak için o hikayeyi bu-

rada da itte yazıyorum: vak tile damatlar· 
dan hiri güç bir iP yapmak için söz vermİf 

ve ceğer yapamazsam kanın üçten dok.u
za boı olwn» deıniı. Damat olmakla her 

güçlüğü yenmek icap etmez ya. Herif te 
verdiii sazü yerine getiremem.,, kan91 boı 
duımüt-

lyi amma k.adm. hünkar k.ızı. Onlar bo • 
ttYa'bilirlerN de bopnamazlardı. Bu eebep

le yeniden nikah kıyılmak ve bunun ~n de 

evvela bir hülle muamele9i yapılmak icap 
ediyor. O devirde hulle, kirlı bir it- Yobaz. 

laran çop hullec:ilikle geçiniyor. Saraydan 
da bir medreseye ba§ vurulup profesyonel 

bir sanatkar seçiliyor, damat papya bir ge
ce için vekllet etmek üzere hilnkAr kızının 

yanına ıokufuyor. Usule göre hulteci ertesi 
sabah ucretini altp bir gecelik kan•nı bo -

ftyacak. Fakat ..Jtan, iğreti ltoca•ndan hot· 

lanıyor, nikahı bozdurmuyor, eski kocasını 

açıkta btrabp. Jem.ile yapyor. Hünkar da 

vaziyeti konımak için hullecilikten danıatlı

ia seçiveren yobaza vezaret rutbe11 veri • 
yor ve herif cHoca Paııu oluyor. 

M k 16 (AA ) Le • d itte Hullec:i piyesinin temeli bu hikiye-os o•a, . • - nmıra 1 dir. Fakat Rqat Nuri araya - gene bir çok 
askeri mahkemui, Sovyet vataadat· h"k~ el el ilh la lr. ı fh ı 

ı ay er en anı a ra • can ı sa a ar 
larından Vonaonki'yi ca&ualuktan do • ve aahneler sokmuıtur. Piyese görülecek ve 
layı idama malaküm etıniıtir. 

Kendisi Leninsrattaki bir ecnebi 

konsolosuna Sovyet Ruayanın milli 

müdaf aauna ait Wr takım malılmat 

vermİJ olmakla itham edilmittir. 

Bir Kaptan Kurterdıit ln
••nlerı Yeniden Denize 

Bwak•••'·· 

ııiılünecek bir sima vermiştir. Şehir tiyat

rosu artistlerinin o simaya a11ladıklan rulı 

ta başka. 

Hulle deymce Bektaşi fıkrasını da hatır· 

lamamak mümkün olamaz. Malum oldugu 

uzere Bektaşilerden biri. kocasının sarhoı· 

lukla şart etmesi üzerıne hulleye mahkum 

olan bir k.admcağmn brr aece için başka 
bir kocaya ..,.,....,,_ z~t.nchinn görünce: 

Mo.bva, t• (A.A.) - Haur deef. - Yahu, ha awetin soçu ne, kusuru ne. 
zmoe 1tir pe1n1 semi.-. kaptanı, Hulle onu sebepsiz boşıyan herife gerekmez 

mi'? 
tam denia açı .. anada difer bir b · 

Demiş. 

Reşat Nuri. eserinde lJ.. adil hükme de 
zasede seaninin mili eHelJatmı topla • 

mıftır. Mahim olmayan !tir talam 
..Mplenlee dolaya kaptan, hnlan lrir temaa etseydi aiti devrin pieliklerine kar11 

seyircilerin duyduiu iirentiyi tekemmül et· 
flllapaya binclia el el kenefi hafterine tirmiı olurdu) .. 

hırakmıftır. Şat.pa deYl'l"lmit 4 kiti öf. M T. Tan 
= 



6 Sayfa 

SalJab Saat 4 ten Sonra 
Gelen Telgral BalJerlerl 

iş Yine Sil&ha Mı Dayanacak? 

Ital va Teklifleri Kifi 
Bulmuyor 

( Baı taralı l inci yücle) 

3 - Bu araziye getiriJecek ahali. 
kapital ve malların himaye edilebilme-
sı, 

Halbuki bu üç şart, Fransız - in -
giliz tekliflerinde mevcut değildir. Ay
nca bu teklifler, hiç bir suretle İtal -
yan menfaatlerinden bahsetmemekte
dir. Bu sebeplerden dolayı, anlaşmaz -
hk, bu teklifler gibi kararsız ve iki 
manalı formüllerle halledilemez. 

r 
ltalga 
.. ~ualler Soracak 

Londra, 16 (A. A.) - ltalyanın 
Londra büyük elçisi Grandi, bugün dııı 
işleri bakanlığında daimi genel sekre -
ter Vanshtart ile görüşmüştür. Haber 
alındığına göre. Grandi, sulh teklifleri~ 
nin bazı noktalannın tavzihini istemiş-

tir. 
İtalyanın aceleye ihtiyacı yoktur. * 
Laval l>Jf Siyasayı Anlatacak Roma, 16 (AA.) - Bu akşam rea-

Paris, 16 (A.A.) _ Lavalin yarın mi bir kaynakta~ haber verildiğine ~gö-
re, önümüzdeki günler zarfında, faşist 

saylavlar kurulunda harici siyasa hak büyük konseyinin toplantısından evvel 
kında vereceği söyleve büyük bir e- İtalya tarafından yeni hiç bir şey bek-
hemmiyet atfedilmektedir. Jenmemelidir. Bir kaç toplantı yapacak 

Şimdiye kadar Habeş ihtilafı hakkın- olan büyük konsey müzakerelerinden 

SOM POSl'A • Birinci Kanun 17 

• 
.r _SON DAKiKA 4

- 1 l TELGRAF, TELEFON, T~LSİZ HABE~LERf1 
Genel Müfettişlikler Kanunu 

Kamutayda Maaş Farkının Neden 
ileri Geldiği Soruldu 

iç işler Bakanının Verdiği izahattan Sonra Kanun Kabul 
Edilmiştir. Noksanlar Tamamlanacak 

Ankara, 16 (A. A.) - Bugün Nuri teıkilatlara dahil bazı yüksek memuriyetler noksanın ne zaman tamamlanacağı hali • 
Conkerin baıkanlığında yapılmıı olan Ka- ile vilayetlerdeki yüksek !rnqmuriyetler kandaki diğer bir soruya karıılık olarak ta 

mutay toplantısında devlet tlıraııı deavi maaıları arasındaki fark neden ileri geldi- İç İşleri Bakam kar,ılık bulunursa bu dev• 
dairesi kararlan hakkında Kamutay tara - -· hakkındak. k ık ı k Şükrii' " d -'-
f d 1 1 k 

.. gı ı soruya arıı ı o ara re e çmar. Bulunmazsa gelecek bütçede 
m an a ınmıt o an ararm. onceden geç - K d · · ki d ·km · • ba 

1 
I • • aya emııtir : onun a ı aline çahşacağız. » demiıtit. 

mıf zı muame e erın ne suretle tatbik e- . • . 
d!ı_ • ,~ l -· d . b Teıkılat arasındaki fark mıntakalar ara· Bu izahab müteakip 25 haziran 1927 
umesı uazım ge ecegıne aır maz ata o - . . . 

•--- ._ k bul d·ı . j t 
1 

• B k smdakı ıılerdekı farklardan doğmuıtur. tarihli kanunla verilen salahiyete binaen 
ınınaraa a e ı mıı ve ç f erı a anı 
Şükrü Kayanın talebi üzerine birinci Ü ün- Bazı müfcttiılikler kadrolarında da nok· hükumetçe teıkil edilmiı olan birinci genel 

, ç A "f . l!LI - b def 'd 
cü, dördüncü gene) ınüfettiıliklerle müp- sanlık vardır. Mesela Trakya genel müfet- mu eltişwue u • yem en tetkil olunaıt 
virlerinin teşkilat kadrolarını ihtiva eden tiflik kadrosunda, bütçe zarureti dolayui- üçüncü, dördüncü genel müf ettİ§liklerin ve 
kanun layihası müstaceliyet karariyle mü- le noksanhk vardır. bu müfettİ§likler emrinde bulunacak mü • 
zakere olunmu§tur. Maa§lar arasındaki fark ise, bilirsiniz ki, pvirliklerin kadrolarını ve bu kadrolar 

Maaf Farkı bu bir ehrama tabidir. Ve buna göre ma. içindeki memuriyetlerin derece ve maqla• 
Kanun üzerindeki görüımeler esnasında atlar nazarı dikkate almınııtır. nnı tayin eden kanun reye konularak ka ... 

bu teıkilatlar aruındaki fark ile yine bu Trakya genel müfettitlik kadrosundaki bul edilmiftir. 
daki Paris itilafına muarız olan Heri• sonra, muhtemel olarak, hükumet, 

.'otun bir buhran çıkmasına mani ol - Fransa ve İngiltereye bir seri suaJJer ADISABAtSADA BiR TEBLIG ÇJKARJLDJ 
mak için daha az itilafgiriz davranaca- soracak ve ltalyanm alacağı sarih va . 

ii~::~~~~·Bir Ümit Doğdu L~:;:,b~.;~:~:;.;::'ilecekcevaplaalô· Ha beş imparatoru, Teklifleri Kabul 
Paris, 16 (A.A.) - Monbeliyar- --------------' 

da irat eylediği bir nutukta, Heriot söz den aldığı bir haberde Lavalin petrol Etmek Mı·ııetler Cemı·yetı• ne Kar•ı Bı·r 
arasında şunları söylemiştir: ambargosunu artık ölmüt telakki et- Y 

«Evvelce de önüne geçmeğe çalış _ mekte .olduğu ... nu ve lta1ya Habeşis - H 
bğımız harbi sona erdirmek ve her tandaki asken hareketlerden vaz ge - ı·yanet Olacaktır o· o 
ikisi de Milletler Cemiyetinde üye o- çerek diğer zecri tedbirlerin de kaldı - t 1 y r 
lan hasımları barır?tırmak için bir uz- rılmasını teklif edeceğini yazmakta • 

laşma yolu bulunmasına daima taraf- dır. 
tarız. Ancak bu uzlaşma her iki tara- Baldwin Teklifleri Müdafaa Edecek 

fm serbestçe kabul edeceği bir uzlaş- Londra, 16 (A.A.) - Morning 
ma olmalıdır. Post gazetesinin yazdığına nazaran 

Onun zayıf olan tarafa zorla kabul Baldwin Avam Kamarasında Paris 
ettirilmesine kail olamayız. sulh tekliflerini tiddetle müdafaa ede-

Ayni uzlaşma yolu Milletler Cemi- cektir. 
yeti tarafından da kabul edilmelidir.» Baldwinin hiç bir if,aatta bulunmı -

Dünyaya büyük bir ümit doğmuf • yacağını söylem.it olmakla beraber, 
tur. kabinede mezkfu teklifler tasvip olu .. 
Fransızlara Göre Londrada Durum nurken bir çok bakanların petrol am-

Paris, 16 (A.A.) _ Bu sabahki bargosunun müessir bir tarzda tatbik 
gazeteler, lngiliz kabinesinde Laval _ edilebileceği hususunda şüpheler gös· 
Hoar plaru dolayısile vukua aelen çe· termiş olduklarını, İtalyanın petrol 
kişmelerden bahsetmektedir. ambargosuna basmana tedbirlerle 

Paris gazetelerinin Londra aytarla- mukabele etmesi endişesini tevlit e • 

rı, lngiliz kabinesi erkanı arasında den haberler alındığını ve F ransanın 
ihtilaf mevcut olduğunu aıöyliyecek ise mevzuubahs sulh fart1arı Muıoli• 
derecede ileri gitmemekle beraber bir niye tebliğ edilmeden İngiliz filosuna 

çok nazırların plana müzaheret etme· müessir bir tarzda yardım hazırlıkların· 
ğe mütemayil olmadığını söyleyebile- da bulunmaktan imtina eylemiş oldu· 

cek vaziyette olduklarını bildirmekte - ğunu bildirmesi beklenmektedir. 
dirler. .Samuel Hoare Londraya döndü 

Zecri tedbirlerin tatbiki taraftan 

Adisababa, 16 (A. A.) - Bugün rini sıyanet eder ve bütün yabancı - caktır. 
öğleye doğru Deasie'de Fransız - in- lar için müsavi ıerait prensibini va- Habetlerin görütüne göre, bu telr
giliz teklifleri ile ilgili bir tebliğ zeder. Habeıiatan bükfuneti, Millet- lifler, Milletler Cemiyetinin dayandı
neırolunmuıtur. Bu tebliğde bilhaı- ler Cemiyeti konseyinin bu teklifleri ğı prensiplerin terkedilmesi ve rede • 
•• deniliyor ki: kabul etmiyeceğinden emindir.» dilmesi demektir. 

«Bu teklifler, Habetistanın bü - imparatorun Sözleri ~evzuuf ba1h~od!an Hab~tist~ ha• 
·• b • Mill t1 C • • • yatı men aat erı ır ve ızım ıçm bu 

yuz ır par. çum. ı, e er emıyetı Dessıe, 16 (A.A.) - Habes im • nf ti h t•• ı·· d .. ·· l · 
t f d ·· · 'l" dil b' • me aa er, er uru uşunce erın 
ara ın an mutecavız ı an e en ır paratoru birinci Haile Seliaie Royter f k. dedir F k k ev m • a at ararımıza varır • 
devlet~ devretmekte ve ltalyaya, aylarına atağıdaki beyanatta bulun- ken, ayni zamanda küçük ve zayıf 
Habeııstanı zapt maksadiyle yapa- muttur: . . . . • devletlerin emniyeti meselesini de u• 
cağı üçüncü bir tetebbüs için bir bat- <<Fransız • İngıliz tekliflerını, hat • nutmadık.» 

. I ti yalnız prensip itibariyle kabul et- 1 be d !angıç noktaıı vermektedır. talyan •w• • • • • mparator yanatmın sonun a, 
.. l k k b' d meklıgunız, Mılletler Cemıyetme ve anlasmazlığm ıulh yolile halledil• 

mustem e e mınta aıı, ır man a • b d bö. ı k 11 kt'f • · • un an Y e o e ı emnıyet ııste- mesini kolaylattırmıya her zamaJI 
dan çok daha fenadır. Çünkü man- · ·tim· t ed b"I Lı • • d.. .. · · da' h b l d w • mıne ı a e ı eceJUennı uşunen ıçın ıma azır u un ugunu yenı • 
da, biç olmazsa ahalinin menfaatle- bütün devletlere kartı bir hiyanet ola- den bir kere daha tebarüz ettirmiftir• 

Rusyada Şeker Fiatı l 
lndlrlldl · 

Moskova, 16 (A. A.) - Hükumetçe 
verilen karar üzerine, ıeker fiyatı bu sene 
yeniden indirilmiştir. Yüzde on be§ten faz-
la olan bu iniş şekerden yapılan bazı yiye
ceklerde yüzde 2.ıf ü bulmaktadır. 

Kudüs, 16 (A. A.) - Irak hükumeti 

lngiltere Mısırı Protesto Etti 
Paris, 16 (Telsizle) - Royter ajansı bildiriyor: 
İngiltere hükumeti Kahirede nümayişçiler tarafından İngiliz askerle

rine kartı yapılan tecavüz üzerine Mısır hükumetini protesto etmİ§tir. 

** 
1 1 k d ba bakana k 

Londra, 16 (A.A.) - Sir Samuel 
o an ar sonuna a ar ş arşı .• .. .. 
fiddetle mücadele edeceklerdir. Maa- ~o~re, Lo~draya donmuşt~r. Aitşam Habeııistana doktorlardan mürekkep 
mafih başbakanının sonunda muzaffer ustu, kabıne arkad~lan ıle vaziyet heyet göndermeğe karar vermiştir. 

Londra, 16 (A.A.) -. Son Kahire hadiseleri karşısında hükumetin ne 
gibi bir vaziyet alacağı hakkındaki bir suale cevaben hükumet namına şu 

bix beyanatta bulunulmuştur: 
«Fevkalade komiser Mısır milli cephesinin istidasını hükumete bildir

miştir. Kabine halen bu notayı tetkikle meşguldür. 1923 kanunu esasisi " 
nin yeniden mer'iyete girmesinin memleket menfaatlerinden olmadığı fik
ri hala mevcuttur.» 

olacağı zannedilmektedir. hakkında görüşecektir. 
Petrol Ambargosu Ölmilt Sir Hoare, pzetecilere hiçbir fey 

Londra, 16 (A.A.) _ Tiınea' gaze- ıöylemcmiştir. 
tesine göre, Beyaz Kitabın neşredilmiş ••••••••••••-
olması parlamento azalarının endwe· 
larini gidertmemittir •. 

Morning Post gazetesi, Cenevre -

Son telgraflar1mızın D• 
vamı 8 inci Sayfadadır. 

•WW 1 t ı-ıf!--. 

ltalyan Tayyareleri Bom-
bardımana Başladilar 

Belgrat Üniversite
sinde Arbede 

Sofya, 16 (Özel) - Be)grattan buraya 
bildirildiğine göre, BeJgratta üniversite ta
lebeai, üniversitede eski bitaraf rejimin tek
rar iade edilmesi için grev ilan etmiılerdir. 
Bu ıebeple seçen aktam bir toplanb ya -
pan üniversitelilerle zabıta arasında arbede 
olmuıtur. Bir çok yarah vardır. 40 kiti de 
tevkif edilmittir. 

Maverayı Şerla'da 
Kudüs, ) 6 (AA.) - Gazetelerin yaz-

Roma, 16 (Telsizle) - 72 numa. 
ralı resmi tebliğ: Cephelerde süku -
net vardır. Takaze bölgesinde ufak te
fek müsademeler olmuştur. 

ge1Ji bombardımanına 15 tayyare iı:ıti-
T dığına göre, Maverayı Şeria hükumeti Arap 

rak etmiştir. Bombardıman edilen· Ha-

Tayyareler Negelli etrafındaki mü -

him Hah~ kuvvetlerini bombardıman 
etmiştir. 

Bir Tayyare Yaralandı 

Roma, 16 (Telsizle) - Mogadiş· 
yodan resmen bildirildiğine göre, Ne-

beş kıtaatının Ras Desta kuvvetlerine 

mensup oldukları zannedilmektedir. 

Düşman tarafından tayyarelerimize 

karşı açılan makineli tüfek ateşinden 

bir tayyaremizin kanatları delin

miştir. Tayyareler bet saat havada 
kalmışlardır. 

Lejyonunun takviyesine ve techizatımn ~o· 
dern hale getirilmesine karar vermiııtir. 

Bir Bulgar Allml Öldü 
Sofya, 16 (A. A.) - Ünlü Bulgar Bi -

zantoloğ ve tarihşinası ve bilgi akademisi 
başkan muavini. profesör Vasil Zlatarald 
yetmiş yaşında bugün .c>lmüftür. 

Musolininin Yeğeni De Habetistana Gitti 
Roma, 16 (A. A.) - Princesııa Mario vapuru ecnebi memleketlerden 

ıelmi§ 1400 balyan gönüllüsünü hamil olduğu halde doğu Afi.ikasına 
müteveccihen Napoli'den ayrılmııtır. 

Biraz aonra Cesare Battiati vapuru da hareket etmiştir. Dük de Spo• 
"lete ile Duçenin yeğeni ve Populer d'İtalia'nın direktörü Vitto Muıoli• 
ni de bu vapura binmi§lerdir. 

Makedonyada 7000 Kiti Açıkta Kaldı 
Atina~ 16 (Özel) - Geçen hafta yağan §İddetli yağmurların yalntı 

Makedonyada yaptıkları haıarat 170 milyon drahmiyi bulmu,tur. Evleri 
yıkıldığından dolayı açıkta kalanların 7000 kişi olduğu da tesbit edil • 
mittir. Feyzanlarda boğulanlann miktarı henüz tesbit edilememiştir. 

Musollnlnin Damadı ltalyaya Donüyor 
Kahire, 16 (A. A.) - Musolininin damadı Kont Çiyano Eritre cep• 

hesinden dönÜ§te, Viktorya vapurile Süveyf kanalından geçmittir. 
Zannedildiğine göre, Kont Çiyano, Marepl Badoılio' dan Duçey• 

mahrem bir me~p &ötürmektedir. 
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ar anlık tan Aydınllğa 
Spor 

Beşiktaş Takı ı una
nistana Gidiyor Veznedarı Öldüren Katillerden ikisi De·Ta Ortaköye 

Kadar Kaçmışlar 
(Baf taralı 1 inci yüzde) 

Abdullah Şüpheli Vaziyette 
Fakat bütün ~üphler bu genç üzerin

de toplandığı için zabıta kendisini ne
zaret altına alıyor ve sorgulara başlı -
yor. Abdullah daima bilmemezlikten 
gelerek karma karışık ifadelerde bu • 
lunuyor. Fakat onun ifadeleri karış -
tıkça üzerinde toplanan fÜpheler 
de fazlalaşıyor. Ve nihayet sor -
guların tazyikı neticesinde itirafa 
bcwlamak mecburiyetinde kalan deli -
kanlının sözleri, bu karanlık hadise -
nin esrarını dağıtıyor. 

itiraflar 

Abdullahın itirafına nazaran Hü-
seyin Hüsnü ile Ahbaplıkları eskidir. 1 
Ve samimiyetleri de hayli iyidir. O 
kadar ki, Abdullah, Hiiseyin Hüsnü ile 
vakit vakit Ayazağaya gitmekte ve o
radaki yıkık, metruk bir yapı içinde sa Abdullah budur 

atlerce ( 1) başbaşa konuşmaktadır - nesini soymaktır! 
lar. Ankaraya Firar .•• 

Abdullahın, Ürküplü Yunus ile Fakat zabıtanın böyle birdenbire 
Trabzonlu Yusuf adlarında iki arka - meseleden haberdar olması planlarını 
da~ı vardır. Ve Yusufla Yunus, Ab - altüst ediyor. Yunusla Yusuf, yakayı 
dullaha, veznedarı öldürüp kasa anah- ele vereceklerini anlar anlamaz Hay -
tarlarını almak teklifinde bulunuyor - darpaşadan trene binerek, Ankaraya 
lar. Bu teklifte iarar da ediyorlar. Bu savuşuyorlar! Ve Abdullah tarafından 
iarar neticesinde de vak'a gecesindeki teşyi ediliyorlar. Bu arada kasa anah
iftar ziyafeti tertip ediliyor. O gece 1 tarlarını Abdullaha bırakmak istiyor
Abdullah, Yunus ile Yusuf veznedar- ! lar. Abdullah almıyor. Onlar da ray -
la tanıştırıyor ve arkadaşlanna ayni ların kenarına atıveriyorlar. 
samimiyetle bağlanabileceğini ilave Ayazağada ... 
ediyor. Bütün bu tafsilat Abdullahın ağzın-

iftardan Sonra... dan alınmış ve dün sabah da Abdullah 
iftardan sonra otomobille sene bir ile birlikte bir çok zabıta müdür ve 

Ayazağa gezintisi yapılıyor. Fakat memurları Ayazağaya giderek; vez -
kendi ifadesine göre Abdullah bu ge- nedarın cesedini bulmuşlardır. Abdul
zintiye iştirak etmiyor. Veznedarla lah o gece vak'a mahalline kendisinin 
birlikte Yunus ve Yusuf gidiyorlar . gitmediğini ifade etmekte ise de onun 
Ayazağaya yapılan bu gezinti; cina - da bulunması ihtimali çok mevcuttur . 
yetle sona eriyor ve Yusufla Yunus Bu ise Ankaraya kaçan ve Ankara 
Hüseyin Hüsnüyü tabancasile başın - zabıtasınca aranarak Ürküpte oldukları 
dan vurarak öldrürüyorlar, bir hendek anlaşılan Yunus ile Yusufun yakalan
içine saklıyorlar. Üzerinden de kasa malarından sonra anlaşılacaktır .. 
anahtarlarile altın saatini alıyorlar: Mehmet De Suçlu Mu? 

1 tarları da, zabıta memurları tarafın 
' 
1 dan Haydarpaşaya götürülen Abclul-
1 lah tarafından bulunmuştur. 
\ Bu hadisede adı geçen Abdullahın 
ev arkadaşı aşçı Mehmedin suçlu olup 
olmadığı henüz meçhuldür. 

Tabanca Aptesaneye Atılmıf ..• 
Mehmedin karısı Mükafat; polise 

yaptığı bir itirafta, tabancanın, cina
yet gecesi geç vakit eve dönen Abdul -

1 lah ve arkadaşları tarafından aptesa -
(neye atıldığını bildirmiştir. 

1 
Taban canın çıkarılmasına da çalı -

şılmaktadır. Netice itibariyle bu, bir 
j haftadır efkarı umumiyeyi merakla 
ı saran, herkesin kafasında korkulu bir 
istifham uyandıran bu esrarengiz ka

( yıp hadisesi aydınlanmış ve mahiyeti 
hemen hemen tamamiyle anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

Ayazağa Neresidir ? 
Ayazağa, Maslak yolunda, Zincirli. 

kuyunun ilerisindedir. Alman çiftliği 
denmekle maruf ve Maslak jandarma 
karakolunun bulunduğu mevkiin al -
tında, koruluk ve milli emlak idaresi;
ne ait eski bir çiftliktir. Her sene, bu 
çiftliğe Harbiye Mektebi kamp ku -

Galatasaray Da, Bayramda İki Maç 

için Ankaraya Çağrıldı 

Beıilıtaı tc:r•ımı, •aha orta•ında, dinleniyor. 

rar. Yunanistanda üç müsabaka yapacak o - latasaray takımınm kalecisi Avni de ittir .. 
Bu defa, Başvekil ismet lnönünün lan Beıiktaı takımı (26) birinci kinunda edecektir. 

teşebbsile buradaki binalar, süvari bi- Atinaya hareket edecektir. Kaifleye futbol idarecilerinden Sadri bat-
nicilik mektebine verilmiştir. Burada, 1 Betildaı futbol takımı birinci maçı (29), kanlık edecektir. 
Ayazağa suyu diye güzel bir de çeşme ikinci maçı da (31) birinci kinunda oym

suyu vardır. yacak, üçüncü ve son müsabakayı da (1) 

Ceset, işte bu koruluklarla; Alman ıon kanunda yapacaktır. 

Galatasaray Ankaraya 
ÇaAr1hyor 

çiftliği denilen mahallin arasına dü - Yapılan progr.ama göre ilk ~~baka Ankara futbol heyeti bayramda iki mU. 
şen ve asfalt yoldan takriben bir kilo· Apollon takanı ıle oynanauk, ikincı maç aabaka yapmak üzere Galatasaray takımını 

k d · "d d k Panatinaikos ile, üçüncü oyun da Pfrede metre a ar ıçerı e ve yer en pe az 
01

. . _,_ kımil ıl __ ,_. 
. . I ki b k l ımpıy-os ta e yap &«;aa~ar. 

davet etmiftir. Yapılan teklife göre Gala· 
tasaray Ankara futbol heyetinin arzu ettiği bıtmış funda ı arın ortasına ıra ı • B "k ak 16 b" "d ,. • . efı tat t ımı oyuncu Ye ar ı are· 

mış ve evvela hır Jandarma onbaşısı ciden mürekkep bir kafile ile seyahate çı· iki takımla maç yapacaktır. Kuvvetle aöy 
tarafından arama esnasında bulunmuş- kacaktır. lendiğine göre müsabakalardan biri A1tU1• 
tur. Beıiktqm yapacağı bu seyahate, Ga • ordu diğeri de Cençlerbirliğile yapılacaktll', 

* 
Yiyeceksiz Yavrular ... 

Maksatları da hemen Galata postaha- Ray kenarlarına atılan kasa anah -

Maktul veznedar Hüseyin Hüsnü -
nün cenazesi bugün öğleyin cenaze 
namazı Beyazıt camiinde kılındık -
tan sonra Merkezefendideki aile 
mezarlığına defnedilecektir. 

Kızılay, Kudretinden Çok Yüksek Bir 

işle Uğraşıyor Yardım Görmelidir lstanbul Limanı .• 

Nasıl K rtarı acak? \ 

Tetkik Yapan r, ıhtımların 
Uzatılmasını leri Sürüyorlar 

Liman işleri üzerinde tetkıkler ya -1 
1 

pan mütehaesıs F onder Porten, çalış - · 

ı .. k d b" . . l ' nıa arını on gune a ar ıtınnıt o a -

cakBt:r. b"ld" "ld'W • ·· "k · di 1 
ıze ı ırı ıgıne gore, ı tisa va-

2iyeti mütemadiyen gerileyen ve diğer' 
ticaret limanlarının lehine olmak üze- ı 

re gittikçe sönen limanımızda, bu ge -1 
rilemeyi icap ettiren sebepleri yok ede- ı 

cek tesisat kurulduktan sonra lstanbul, 

en çok i;; yapan ve memlekete daha 
pek çok para kazandırabilecek bir li -
nıan haline gelecektir. 

Şimdiki halde bu hususta en büyük 

C:lerdi, gemilerin limanda fazla kalma

sını icap ettiren sebepler tetkil etmek -

tedir. Bunlar da çvvela bütün vapur -

ların rıhtıma yanaşamaması, yükleme 

Ve boşaltmanın azami derecede ağır 

Yapılması, kömür ve su almak için bin 

türlü müşkülata maruz kalınmasıdır. 

Rıhtımın müsait olmaması boşalt -

rna ve yükleme işinin ağırlığına ve mal

ların sigorta primlerinin yükselmesine .iman firketi direktörü Rauli Manyaai 
sebep olmaktadır ki bu vaziyet tüccar 
için hem zaman kaybı ve hem de ka _ ı ıası ve bu rıhtım üzerine icap eden 

~ancının az olmasını icap ettirmektedir. makinelerin kurulması vardır. Kömür 
Bunun için yapılacak ~lerin ön sa· ve su alma işi de b!J suretle kolayla : 

fında. büyük ve uzun bir rıhtım yapıl- ı şabilecek ve geminin limanda kalacağı 

f müddet ve tabiatile yapacağı masraf ta 
azalmış olacaktır. 

Diğer taraftan bizi~ için en mühim 
meselelerden birisini de memleket kö
mürlerinin ihracı işi teşkil etmektedir. 
Bunun için rıhtıma en yakın ve en mü
sait bir yere büyük bir kömür deposu 
yapılması tasavvuru da başta gelmek ,.. 
tedir. Bittabi bu iş için de ayrıca yükle- Yavrular dün yemek yerlerken 

me makineleri -~ur~l~c~tır. On bin aç ilk mektep çocuğundan ancak Fakat bunların IAJISl pek azdır. Maamafill 
Ayrıca, bugunku ıhtıyacı tam ma - .. b" · .. vl g-· tema"n edebilen Kı • bu hususta Kuılay kurumuna hariçten her 

• 1 aı..ı anane og e yeme ı 

nasıle karşılamaktan uzak olan antre -
1 1

,tay kurumu, yiyeceksiz talebeden bir hangi bir yardım yapılmaması da aynca 
poların genişletilmesi de yapılacak ' kısmına daha yemek venneye ba1lam1Jtır. dikkate değer mahiyettedir. 
işler meyanındadır. 1-====--=====z=-=---·=z======--=======-=======-

Şimdiki halde yapılacak tetkiklerin 
ve bilhassa lstanbula giren ye çıkan 
mal mikta~ı hakkında istatistik malu
matının bulunması ve bunun arttırıl
ması yolunda yapılacak araştırmaların 
bir ay içinde hazırlanıp lktısat Vekale
tine bildirilmesi için çalışılmaktadır. 
Bu husustaki kanun en kısa müddet 

içinde çıkarılacak ve ilkbaharda tesi ~ 
satın kurulmasına başlanacaktır. .............................................................. 

Yurtta§! 
Bir ıey alırken aor ? 
Yerli mi? 
Yerli mah satmıyan, senden değil
dir. 

Ulusal Ekonomi ve 
:4rttırma Kurumu 

Bir Çocuğun 
Yüzüne 
Tığ Battı 
Tünel çıkmazında, mimar İhsanın iki 

yatındaki çocuğu Cülerin yüzüne annesinin 
kazak örmeğe mahsus tığı batmıı, hasta • 
hanede çıkarılmıştır. 

Oniveısite:iler iş istiyorlar 
Üniversite talebesinden bir çoğu, aknl

liyet ve ecnebi mekteplerinde muallim ve
killiği istemek için maarif müdürlüğüne 
baı vurmaktadırlar. Bu müracaatlar, bil -

Kazaen 
Kesilen 
Parmaklar 
Cibali iskelesinde, odun kesme motö • 

ründe çalııan Hasan elini makineye kap • 
tırrmş, baı parmağı kesilmiıtir. 

Taksimde, hamurkar Rizeli Hasan da 
elini hamur makinesine kaphrmıt, üç par· . 
mağı ezilmiştir. 

Akalliyet Ve Ecnebi Mel<tepleri 
Talimatna.uesi 

hassa son günler içinde çok artmııtır. Şehrimiz maarif müdürü Tevfik, yeni 

50 Lira Do1an~ıran Sabıkalı hazırl~nac~k olan ak~l~i:et Ve ecnebi m.ek· 

N·~d ı· C 1 dl b" b k l d"" S l"h teplerı tahmatnamesı ıçın Anknraya gıt • 
ıg e ı ema a ı ır sa ı a ı un a ı . . 

og u mm zar cı ı sure e ırasanı 
ı , ~1 Al" · f ık ta (50) ı· lmİ§ ve dönmüştür. Talımatnameyı hazırb-

P l. C 1i akal t yacak komisyon yar'.ın toplanacaktır. 
:----------------- almıttır. o q ema y amıı ır. 
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BüyUk 
Deniz 
Romanı Borsanın Aşkı 

Cafer durur mu! 
Büsbütün hızlandı. 

Deminki MS daı.a bspa olarak bay -
kırdı : 

...- Dur, diyOl'um . • O.. ... m-!.. . 
Cafet'in tabulan nered.71e aırtuıa de

ğeHkti. 

ArbdatlarlDlll 
gizli yollardan •• 
ne kOftlYordu. 

Arkasından üç dört nal tai duyuldu. 
CeliyorludL 
Cafer arltadaflan ın y..-.a vuchiı za

man .oluk 80lvja: 
- Çabuk . . Çabuk ..... !.. . c.Iİ7•-

lar .. , Çabuk, .• 
Decli. 

K. -ı:.. ., - '"'·~CM' ... 
- ı.-1oU.r !.. Ötülede , ... .w.n top-

lamak için asker ıönderilmİf. Beni gördü -
ler. Hepsi de atlı . . . Arkamdu ıeliJ'orlar ... 

Sustu. Biraz önce kOfU'ak celdifi yerleri 
tlinledi: 

- l,tet.. . Nal 9ealeri . •. ÇalM.lt ohın! .. 
.. tarafa .. . 

Diye çırpındı. 

BVtün leventler ltirdealMre toparlandw -
lar. 

Bu Tarafa, 
Bu Tarafa! •• 

Deniz kıyıaı ileriye doğru cittikçe daha 
ziyade kayalık oluyor, tepeler ve orman
lar görülüyordu. 

Cafer lturalarda tltblan ,...tarak bir 
yere ıizlenebikeelderiai -~enlu. Hatta 
ilerilerde bir kayık filin il 1 ..,.. lııemen 
içine girerek açılmayı bile taaarlaauttL Şİrn
di aç ic'iler ve yanlarında ÜÇ bir yiyecek fi. 
lin yoktu amma, arkadan ıe)enlerl savddı. 
tan ıonra yakın kasaba veya köylerden bi
rine uğrıyarak her ıeyi alabilirlerdi. Caferin 
bir fşpanyoJdan farkı yoktu. Bu ifi kolay
ldcla yapardı. 

Cafer önde olduğu halde kaçmaia b.af
ladılar. 

Nal ı leri yakl.ııyordu. 
- Bu tarafa!.. Bp tarafa .. 

EWıeri 6İI:• ANT.,. l(ÜÜltoyurı 
y~ ~~r_lardı 

Bir aralık önden ve yandan da nal 
İOMa aeal r:i duyulclu. 

Caler ümibi.ace IDll'ıldandı: 

- BQ& kUMtJyorlar ... Ne del'sİn ~·? .. 
- Beo ıh öyle ..Wyonun. Deseoe ki ka-

puıa lmılctılt l .. 

~•nt'-clea INri r~le töze karlflı: 
- Döviitiiri:ı ... 
- N. iJe? .. 
Boğa Hüseyinin hakkı vardı. Ellerinde 

hiç ltir ailü yoktu ki ... 

Zwblı 'le her türlü ıilihı olan ~ımana 
ka,nı Y'lll11\llda oe y~abillrlerdi. Buna rağ
men bea:ıeo teslim olacak dejiUerdi • 

Kiifiiık t.iw kayaliiı kavnldıklan aııada ol
duk~ ce~ bir kumlqja vardılar. Yüz a -
dım kadar ileride büyücek ve ye(kqli bir 
balıkçı kaYlit ....,,...... Wiz •• kifiyi 
ferah ferah alır ve açıklara cicffbilirladi. 

Türkler, 
Türkler! .• 
Bota Hüseyin. homurdanır gibi: 
- Kayıja !... Ka:r-ta !.. Çabulı: !... • 
Dedi. 
Hep birden ileriye fırladılar. 
Fakat henüz on adım atmamıılardı ki 

aaidaki küçülı: koruluktan sekiz on atlı ön-
leriai kesti. • 

Geriye baktılar. 

Oradan da hir kaç atı. onlara Y•tİfıııiftİ. 
Bir anda etraflanaı aardtlar. 
Batluında bir sabit varda: 
- Türkler!.. Bunlar Tiirktiir ... 
Diye homurdandı. Sonra il.ive etti: 
- Teslim olun, yokaa ! .. 

- Ya öldÜl!Ürlerae • .. 
- Ya öldür.mezlefae.. . Halbuki fimdİ 

buı'..acla onlarla dö~e kalkıtwak kur· 
tuluı yoktur. y amıı içimizden hiç olmazsa 
c.ı..- kurtubay,dı ! .. ~ p.,.ı.,1a 
Cezayire gitmenin kolayını bulur, KelPN 
reise haber verirdi. O bizi ~ ... 

Teslim 
Olaıı:ak. mısınız? 
Levcntlerdea f>Wj: 

- Bu en son çaredir. 
Dedi. 
Diğerlerinden ikisi de ilave ettiler: 
- Evet ... Bu böyledir ... 
Boğa Hüseyin hemen emir verdi: 
- Catw. . . Biz teslim olacafız. . . Fakat 

sen n~ yapusan yap, kurtul. . . Bunu ben 
iatiyorum. 

Bu fikir sabiden çok d~ idi. 
(Arkası var) .............................................................. 

Merzifon (Özel) - B~ haftadan 
beri, havalar, düzelmi§; bayağı bir ilk

i bahar havası hüküm sürmeğe ba§la
mııtır. Ağa_slar tomurcuklaıuJJaia b.,.. 
lamışbr. 

Tıya.t.ro Vi Sınemamn en büyük 
yıldızı 

ELIS.A8Et:H BERGNEA 
Bıı J:'e rşnmbe akşaoıı 

SARA V slnemaaanda 

FrauanQa $OzJj; 

ÖMRÜMCE 
SENiNiM 

Şahane fıluı qde goı:ıırı.ecdtir. 

lt~raUMı. Tl.>:&tiro.uodı. 

~ o.,.,. 
Bu aktaıQ I0,80 da 
TELLi 

TURNA 
8iyük qper .. 

Nc.til - Er•utrul Sadi -
Şeh~adeb~ı TURAN 

tiyatroıuod& 

Bu gece .au 20.80 da 

SÜllaA KIZI 
tarihi piy .. 3 1>.4'rd. 

····································~·······················-
KONSER 

Nimet Vahit, Licco Amar, Ferdi Voa 
Statz;er, Me•ul c.,,.a tarolUMl.an 

Brahm•, Schumann, RicAarcl Strau••, 
Rinulıy - K.01-1eoll, HGMUI Ferit'ten 

parçalar 
Çarşanha 18 biriaci Unun saat 2 1 de 

Leventlerden biri: 1 8 A R A Y Sinemasında 

Yunan Meclisi Bugün 
Feshedilecekmiş 

Yeni Seçim Nisandan önce Yap1lmı· 
yacak, Kondilis Almanyaya Gidiyor 

Arap ittihadı Kongresi 
Açılıyor 

Kudüs, 16 (A.. A.) - İQSiliz ifgüderi na.ak ve yaba.le& l!erll\Qeleri kat'U-~ İftİ 
İbomuut. ile yapılan müzakereler ıınsm • ~ak ettirmeksizin bq ~ndif erin ifletibne
da, Akaba ve İran körfezinde hava mey - ai ~in tanuunea yerli bir tirket tqkilioi 
danlan İnfası meseleaini tekrar ortaya koy- teklif etmek niyetinde old~ bildiriliyor. 
muıtur. Bütün Arap memleketlerinde mevcut 

lbnisauudun, pek yakında açılacak olan infialden dolayı İbnissuudun bu teklifinde 
Arap ittihadı kol)gl'esi vesilesiyle, Hicaz muvaffak olacağı, çünkü Arap bitaraflığı 

ıiınendiferini müzakerelerin ön safine koy- ...d~ uy.- okluğu biWirilnıektedir. ....... 

lz~rde Tabii Sığınak~ar •• 

ikinci Asırdan Kalma 
Mahzenler •. , 

Kimya Harbine Karşı Pek Mükemmel 
Birer Korunma Mahalli . olabilec~kler 

lamird• ....... _ .- 'l'calı••l•fl• 6.ir C4"'i 
iz.mir '5 (Özel) - MilyoDlarca Jiı'a ikİ.Qci ve ü._ç~li katlar tahrip edilir, biried 

sarfedilmek euretilo ~hca tehirlerimizde, katlar olduğu aibi it.alırdı. Şimdiki f~iı 
hıavadan yapılacak hücumlara kll,J"fl aıiı • §ehrine. ovadan yukanya doğru bakılınca. 
naklar intaıı için incelemeler y:çıb.rken, iz. ~n kat kat teraslar ibeıine kunak1'ıiu 
mir fdırinin altında yüzlerce tabii ~k. g~. 
bulundu: Şehrin altında an~ ar~mrııua x•-

On sekiz uır önce İzmir l'Dbrini daıiıni p_!ln müzeler direktörü bu tabii ~lar-
han>ların tahribatından kol'\UPk ~en dan Mhrin ~vt tehlikeaioe karıı ~o~ 
h:onya m.imarlan, akıllara ~ret vereıerek maaı mümkün olduğunu, J:zmir hava tehff.. 

derecede muntazam. tabii aıiınaklar 'YÜ· keaine lr.a111 korunma komitesine habd 
cıııda getirm.ıerdi. verdj. 

Eski lzm~ telui « Pagos - Kadife ka- ._L_ 
Qupn ~iM.ta to&lalWl b.va -leşhı daiı şathı mailindedir. Şehri hu •t· 

ljk~sine kaga ~OR.UUXt& komitesi tQPlantlı#' 
hı mailde ku~ c:lli§ünen o zamanın 'bil-

na şarbay: ve müzeler dir~törü de İttirak 
gi)i mimarları. harp tehlikelerine kartı pra-

etti. Müzeler direktörünün verdiği izahat 
tik bir usill dÜfÜım\~er .. Binalann altına d ' 1 d ' --L k 1 .. ·· ı_J,. 

.. • . uı en ı ve ~ llWl u goru °'ı. 
tc;mel kab olarak Sübstruksıyon deıulen alt 
k tla k. -• Bu alt k tla d · ,_ı- Bu tabii a1ğuıaklar §ehrin bir çok yer• a r urmu91ar. a r aıma au.u 

k 1 k b 'k k 1 k bb ·ı 1 . !erinde mevcuttur. Bunlar wita üzorinclıe a aca eşı emer er, u e er ve ga en-
i d .. ,_k · Y''-' · b I te.ııpit cdile.cek ve mühendisler mahallr er -en mure-. Cl?b. u,...crce ıo!Wµ) un ar-

rinde tetkikat yapacaktır. Öğrendigwime gödan her birinin içinde, dünya hfıdiselcrin· 
re bu sığına"lardan bazılarının ı'ç taraflal1. den haberdar bile olmadan sığınabilirdi. '> 
asırların tesiriyle toprak yığınlariyle dol~hrin~ dışa,r,ıdM ıöriın~n umumi mcbani-
muştu r. Bunlar ufak bir masrafla temizleti· si i51:, bu sığmAk,lann üzerinde iki , ·eya ik 
lecck 'e kallında daha baQka menfezler de kat Uzerine kurulurdu. Y 

Şehre herhan&i bir tecavii% vukuunda ~ıhM:aktll. Adnan Bileet 
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Attila ile Krizafyüs; Hediye Gönderi-
len Bir Yüzük işini Konuşuyorlardı 

Buna imkan yok gibi bir şeydi . Fakat 
Hünlerin her t~rafta bir sürü casusları 
vardı. Kim bilir, belki bunlardan birisi 
Krizafyüsün hangi vazife ile Attilaya 
gönderildiğini öğrenmeğe muvaffak ol
muştu! .. 

Attila hadımağasına dönerek dik dik 
baktı: 

- «işittiğime göre benimle konuş • 
rnak istiyormuşsun, öyle mi? Sizce hiç 
bir kıymeti olmıyan barbar kralına hu· 
zurunla (?Cref vermen hangi maksattan 
<ileri geliyor?» 

AttiJa yunanca konuşuyordu. Latin· 
eoyi oldukça zorluk çekerek ıöylediği 
halde yunanca dudaklarından pek ko· 
Jaylıkla çıkıyordu. Kral yunancayı na· 
diren kulJanırdı; fakat akla gelen dü • 
fÜncelerin gizlenmesi için yunanca ka
dar müsait bir lisan olmadığını zanne • 
derdi. Attilanın adamları krallarının 
yunanca konuştuklarını işittikleri za -
man titrerlerdi. Çünkü o mülayim bir 
sada ile çıkan kelimelerin arkasında 
Attilanın hiddet ve gazabını gizlediği
ni bilirlerdi. Halbuki hadımağası bunu 
bilmiyordu, bu yüzden derhal vaziye -
tinden emin olan bir adam tavrı takın
dı. 

Kadının Gönderdiği Haber 
Çünkü Bizans sarayında bu suretle 

konuşmayı öğrenmişti: 
- cı Yüksek AttiJanın aciz hizmet -

karı, bir haber vermek üzere huzura 
geldi.» 

- ((Kimden haber getirdin~» 
- «İmparator Valentinianın kız 

karde~i Prenses Honorya tarafından 
geliyorum. l> 

Attila gözlerini kırparak cevap ver· 
di: .. 

- «işittiğime göre Bizanlılarda bir 
kadın tarafından gelen haberciye bir 
prens tarafından gelen haberciden faz
la hürmet edilirmiş.» 

Kral bunu söyliyerek oturduğu sıra· 
nın kenarına doğru gitmiş ve yanın -
daki yeri Krizafyüse göstermişti : 

- «Tabii ben, memleketinizin bu a
detine karşı hürmetsizlik etmek iste -
mem.» 

Prenseı Honorya 

Krizafyüs eğilerek teşekkür ettikten 
sonra gösterilen yere oturdu. Tombul 
eHerile saçlarını düzeltmeğe çalışırken 
söy)iyeceği söze nereden başlaması la
zım geldiğini düşünüyordu 

Sesini temizliyerek: 
- {(Senin ne kadar büyük bir dev -

Jete malik olduğunu Bizans biliyor, 
kral Attila» dedi. 

Attila lakayt bir tavırla: 
- C<Evet, bunu sizin bildiğiniz gibi 

Roma da biliyor» diye cevap verdi. 
- «Hudutlarımızı tehdit ettiğini de 

biliyoruz.» 
- <<Bunun için lazım olan muka -

ve1e1er hazırlanıyor.» 
- <1Şüphesiz, fakat ben ne bu mu

kavelelerden, ne de siyasetten bahset 
mek iıtiyorum. Maksadım sana karşı 
Bizansm büyük bir hürmet beslemekte 
olduğunu anlatmaktı. 

Derin bir sükut oldu. Haremağası se· 
sini daha çok kısm111tı: 

- u Bilmem, Kral Attila, zavallı 
Prens Honorya'nın akibeti hakkında 

1 

Banka olmayan zamanlarda ataları- 1 
mız, 

«Ak akçe kara gün dostudur» de -
mi~lerdir. 

Şimdi biz: ' 
Bankadaki arttırma hesapları ııkara 

gün dostudur ı> diyoruz. 
Kara ıünlerinde dostsuz kalma. 

Ulusal Ekonomi ve 
Arttırma Kurumu 

Bi%an• Pren•e• Honorya 

malumatın var mı?» 
Yine ayni sükut ... Diplomatik va

zifelerde bir tarafın söylemesi ve diğer 
tarafın yalnız dinlemesi kadar müşkül 
bir mevki tasavvur edilemiyeceğini 
hadım ağası Krizafyüs biliyordu. O
nun için maksadına ba~ka bir yoldan 
giderek erişmeği düşündü. dedi ki: 

- «Prenses Honorya çok güzel~ 

dir.» 

Hatta, İmparator daha ileriye giderek 
Honorya'yı Kostantaniye'yc (1) gön
derdi ve orada bir manastıra girmesini 
istedi. Kral Attila, manastıra girmenin 
ne demek olduğunu bilirsin, değil mi? 

Attila cevap yerine şu suali sordu: 
-« O yabancı kadından bana uzun 

uzadıya bahsetmenin sebebi ne}» 

Bir Kocanın AıJıı 

Attila bu sözü ile sabırsızlık gös
termek istememişti. Vaktini beyhude 
zayi ettirdiğini anlatmak ietiyordu. 
Krizafyüs kendini topladı, kalın, kır· 
mızı dudaklarını diliyle ıslattıktan eon· 
ra sözüne devam etti: 

- « Şimdi maksadı anlatacağım. 
Honorya manastıra girmek istemiyor. 
Bir kocanın aşkına müştaktır. Yalnız 
koca değil, kendisine yardım edecek 
ve Romaya karşı ortaya attığı hakla· 
rını müdafaaya muktedir olacak kuv
vetli bir istinadgaha da ihtiyacı var· 
dır. Senin bu yardımı yapmağa razı 

olup olmıyaoağını benim vasıtamla 
Honorya'nın Hakları soruyor.» 

Bunu söyledikten sonra erkeklerin 
yalnız kendi aralarındayken cesaret - «Anlayamadım, çok çabuk söy-
ettikleri ve hakiki manasiyle anla· ledin. Tekrar et.» 

dıkları bir bakışla Attila'ya baktı. Fa- Attila söylenen sözleri pek ala an· 
kat Attila bu bakışa mukabele etmedi, lamıştı . Fakat dü§ünmek içiu vakit 
farkına varmamış göründü. Krizafyüs kazanmak üzere yalandan anlamadığı
sözüne devama mecbur oldu: nı söylemişti. Krizafyüs te Kralın 
-«Honorya'nın kardeşi İmparator Yunancayı pek iyi bildiğini gördüğü 

Valentinian dürüst hareket etseydi, için anlamadığına ihtimal vermedi. 
imparatorluk makamından kız karde- Fakat Attila'nın emrine itaatle sözünü 
\Jine bir hisse ayırmaın lazım gelirdi. aynen tekrar etti. Attila düşünerek 

Attila biraz dikkatle dinler gibi yap· mırıldandı: 
tı ve hafi fce eğildi. Harem ağası de-
vam etti : 

- «Fakat bunu yapmak istemiyo1' 
--· •••••• 1 •• 1 • 1 1 '.4 • "' ............ - • ......~ 

Yeni Neşriyat~ 
Arkitekt «Mimarn - Bu aylık mimari 

ve şehircilik dergisinin 58 inci sayısı bir çok 
mesleki eserler ve yazılarla intişar etmiştir. 
İçinde şehircilik yazısı ve mimariye ait ha
berler vardır. 

Golapor - Bu spor mecmuasının 1 2 inci 
sene 6 ıncı sayısı ha ftanın bir çok güzel 
spor resim ve yazıla rıle çıkmıştır. 

Urfalının vaazları - Urfalı Mahmut Ka
milin ramazan rnünase"bctile Beyazıt ca -
rniinde vermekte olduğu vaazlar aynen not 
edilcı ek neşrolunmuştur. 

Hafta - «H afta ı nın son sayısı her za· 
manki gibi güniın canlı yazıları ile çık -
mıştır. 

Haftanın meselesi : Hindistana giden yo · 
lu değiştirmke lazım; müstemlekede kadın, 
ve siyasi vak'alnra ait yazı ve resimler 
mecmuanın en canlı yazılarını teşkil edi • 
yor. 

, 
K VVE;TI 

~~ORMOBiN 
_ __ KUTUSUNDAN CIKAR 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

BEL GEVŞEKLiGiNE 

- «Yardım mı? Romaya karşı hak 
iddiası mı? Olabilir.» 

(Arkası var) 

( 1 ) İstanbul. 

lstanbul Aıliye Birinci Ticaret Mabke -
mesinden: 

Sabiha Şefik tarafından İstanbulda A -
masra istismar şirkctile Kemal, ve Biiyüka
dada (Şakir Paşa sokağında) 41 numara. 

ı da Süleyman oğlu Mardinli Hamdi ve Ga-

1 

lata rıhtımında Bahçeli Bahriye kahvesin • 
de Bartınlı sepetçi Mustafa aleyhine açılan 

, alacak davasında oturdu ğu yer belli olma
yan borçlulardan Hamdi ve sepetçi Mus • 
tafaya tebligatın ilanen yapılmasına karar 
verilerek mahkeme 30/ 1 / 936 perşembe 

saat 14 le bırakılmış ve davetiyeleri de 
mahkı:me divanhanesine asılmış olduğun

dan Hamdi ve Mustafa belli günde mah • 
kemeye gelmedikleri veya vekil gönder -
medikleri takdirde davaya gıyaplarında 

bakılacağı ilan olunur. ( 1 7 7 5 5) 

Zayi - Y eni liseden aldığım şehadet • 
nameyi kaybettim. Yenisini alacnğımdan 

eskisinin hı.ikmü yoktur. 
Pangaltı. 89 No. da 

Hami 

Sayfa 9 

Dil Yazıları 
GÜNEŞ - DlL 

Teorisine Göre Türkçede Şahıs 
Gösteren Sözlerin Analizi 

" Onlar, Olar ,, Sözlerinin Ve Cemlğ Eki 
Denilen " Lar • Ler,, Edatlarının Etimoloji, 

Morfoloji, Fonetik Ve Semantik 
Bakımından Analizi 

Türltçede p.hıs ıöateren sözlerden l•Ben, Biz, Sen, Siz» kelimeleri ile 11 0 1> nun 
analizlerini bundan önceki yazılarda anlatmış idik. Bu serinin M>nuncusu olan 
co Onlar u analizinide bugün koyuyoruz. 

ONLAR 
(O), söz söyliyenden tamamile uzak ve 

ayrı olan bir ıüje veya objeyi gösterir. 
Bunlar birden ziyade olursa o halde kelime 
(Onlar) ıekJini alır. Bu sözün eski metin· 
lerde ve bugünkü Şark lehçelerinde görülen 
,tekli ( (Olar) dır. 

Her iki sözün etimolojik tekillerini alt 
alta yazahm: 

(1) (2) (3) (4) 

Onlar: Oi + on + ol + ar 

Olar : Oi + + ol + ar 
( 1) Oi: Giinet yerine seçmİf Olan esaı 

•Ü.İeJİ sösterir köktür. 
( 2) On: Bu ek yalnız (onlar) teklinde 

söze çarpıyor. Bilindiği gibi (n) komonu 
mefhumun yalanmda, bitifiiinde bulunan 
obje veya ıüjeyi ve bunun eıaı ıüje veya 
obje ile alikuını göaterir. Bu halde, (ego) 
dan uzakta umumiyet, mÇbemiyet, fÜmul 

ıösteren <ı L » mmtaka&mda buJue.an phıın 
kendi yakınında ve ayni nııntakada bulu • 
nan baıka phıslarla birlik olduğunu bu 
ekle anlamak mümkündür. 

Bu bakımdan en son ve en mütek&mil 
tivede tesadüf edilen bu(. + n) ekine çok 
ince manalı bir ödev verilmİf oluyor, de -
mektir. 

Not: 1. - (O) mefhumunun (ego) ya 
en uzak olan (L) mmtakumdaki nrlığmı 
o mmtaka dahilinde bir merkez gibi alıraak 
bu merkezin yakınında bulunan (n} mm· 
takasındaki varlıkla birleıi§i (onlar) olmak 
iktiza eder. ( 1) 

(3) Ol: (. + 1); ektir. (f:so) dan çok 
uzak, ayrı müphem, beliniz bir sabada bir 
ıüje veya objeyi ipret eder. 

( 4) Ar: (. + r) ; ektir. Her bansi bir 
&ahada bir varlığın tesebbüt ve temer:küz 
ve takan-ürünü anlatmağa yarar. 

O, ONLAR 
Not: 2. - Şimdiye kadar geçen ,.:h11 an· 

latır sözlerin hiç birinde izi sörülmiyen bu 
( r) ekinin buradaki tesbit vazifesi, Türk di
linin orijinaliteaini tıösterir en İnce nükteler
den birini ortaya koymaktadD': 

Yalnızca (O) dediiimiz zaman bunda 
hakikaten biç bir belh'lik ve belirlilik yok -
tur. Sözü aöyliyen ve onun k.artısmda bu -
lunan tahıslar hariç olmak prtile yer yüzün
de ne kadar phıs varsa hepsine (O) diye
biliriz. 

Fakat (onlar) dediğimiz zaman bu umu
milik ve müphemlik azalır. (Onlar) dedi
ğimiz tahıslar (O) ile ifade edilen nihayet
siz ki~iler içinden <1muayyen11 bir zümredir. 
İtte ( r) ekinin gösterdiii dekal'.rür ve ta
ayyün n manası dilimizin bu inceliğine ipret 
etmektedir. 

cı LAR • LERn 
Not: 3. - Görülüy.<>r ki eldeki gramer· 

l• rde Türkçenin cemiğ eki diye gösterilen 
ı lar - ler " sözü, zannedildiği gibi baıit ve 
t ek manalı bir ek değildir. Bunda a11l umu
miyet, tümul, vüs'at manalarile cemiğ an -
latan (. + 1) ekidir. 

Bunun yanına ge1en (. + r) eki ise, 
m•l'.humun o mnumiyet, fÜrnul Ye vüs'at 
sahasında tekarrür ve temerküzünü ifede 

( 1) (Siz) ke-limesinin izahındaki haşi • 
yeye ve orada anılan tekle bakınız! 

eder. Bir mefhumun geniı bir ıümul almad 
onun bütün ferdlerini toplamakla ; o ıümu) 
de tekarrürü de, bu topluluğun değişme~ 
ıekilde ifadeıile mümkün olur. l§te bundan 
dolayıdır ki bu anlamlan içinde toplıyan, 

(ol T ar), (el T er) ekleri kaynaıarak 
(lar) ve (ler) ohmıttur. 

<ıGüneı - Dil» teorisinin: 
<cAna köke veya radikal köklere yap11-

<• makla onda bir takım mana ve mefhum· 
<•lar yaratan Türk ekleri bu.ittir. Sonradan 
«kolaylık ohnak için kurulmuı olan mü • 
«rekk.ep ekleri anlıyabilmek, onları buit 
((Jekillerine getirmekle mümkündür.n (3) 

Y oluodaki hükmünün manaSl da bu 
(lar • ler) mürekke,p ekinin analizile izala 
edilmif demektir. 

OLAR 
Not: 4. - Sözü «oları> teklinde aldı

ğunız zaman doğrudan doğruya ıı ol 11 mel• 
humunun kendi ıümul mıntakasında tesbit 
ve temerküzü ifade edilmiı olur. 

t. Necmi DİLMEN 

(2) faimoloji, morfoloji ve fonetik ba • 
kımından Türk Dili analiz yollan. e. 9-1 Ö. 

( - ~~~1-a~~ıl~r,· ·D~~~~l·e~ - j 
Yerll Mallar· Haftası için 

Eminönü Halkevinden: Albncı yerli mal
lar arttırma haftası dolayısile 18 12/ 935 
çarşamba gÜnÜ saat ( 1 7) de M ediha Mu· 
zaffer Baysal tarafından Evimiz.in Cağaloğ

lu merkez salonunda bu konu içinde bir 
konferans verilecektir. Bu konferans bütün 
yurttaşlara açıktır. 

Müddeiumumiliğe Davet 
C. Müddeiumumiliğinden: Rizcd en h • 

taubula gelen Karacasu müddeiumumisi 
Hilminin acele memuriyetimiz.e gelmesi. . . .. .. -.. ~ 

Son Posta 
Yevmi, Siyası, Havadis ve Halk gazete!! 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme soknğı, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ' ' e 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIA TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
ltr. Kr. Kr. Kr 

TOR Ki YE l 400 j 750 
-

4111) 1~0 
YUNANiSTAN 2340 1220 7 o 270 
ECNEBİ 2100 1.ıoo R"O 300 

Abone be-deli peşindir. A d res 
değiştirmek 25 kuru tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
İlanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için m ektuplara 1 O kuru luk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İsta~~ı 
Telsraf : Son Posta 
Telefon : 20203 

.nhisarlar 1stanbul 
Başmüdürliiğüden: 

929 senesinden bu güne kadar teskeresiz içki satmaktan dolayı zap • 
tedilen muhtelif kaplardaki ispirtolu inhisar içkilerile kadeh, bardak 
çatal, tabak gibi aatif delillerini tqkil eden diğer eşya henüz sahipleri 
tarahndan almmamıttu. 

Bu inhisar içkilerile diğer CJyanın uzun müddet hıfzı idaremizce kül
fet ve masrafı mucip olmasına ve içkilerin bozulmaları da rr. htemeJ 
bulunmasına binaen sahiplerinin 15/12/935 tarihinden itibaren bir ay 
içinde baımüdürlüğümü.z kaçak ambar memurluğuna müracaat ederek 
ardiye ücretini verdikten sonra almaları ve bu müddet içinde baş vur. 
m~yanlara ait içkilerden kapalı !İ!elercle bulunmayanların kı' metleri 
takdir edilerek inhisarlar Pata bahçe f abrikasma gönderileceği ve diğer 
içki ve etyanın da satılarak tutarlarının müruru zaman haddine kadar 
emanete alınacağı ve ileride bu yüzden hiç bir kimsenin tikiyete hakin 
olmıvacaiını ilgililerce bilinmek üzere ilin olunur. «7892u 
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Öl Dm 
Yolcusu 

11uharriıi: Fraeman Wıllı Croft~ 

. Fakat bu otomobil saat yedi radde-
lerinde Stramaer' e varan otomo-
bil miydi ? Tier'in otomibili miy-
di. Sabahın dördü ile yedisi arasında 
nerelerde bulunmu~tu? Hangi yolu ta
kip etmişti? 

Kirkandrlu Görfezl 
Frenç nihayet yine ilan vasıtasına 

müracaat etmeğe karar verdi. Ertesi 
gün Stramaer'e vardığı zaman doğru
ca polis merkezine giderek, yarım sa• 
at merkez memurunun odasında ka
pandıktan sonra nihayet §U ilanla dı

tarı çıktı: 
Polis ilanı: Son zamanlal'da yapı

lan bir hırsızlık dolayısıyle polis idare
si 3 Teşrinievvel perıembe günü St
ranraer'le Kasıl Duglaa yolu üstünde 
sabahın saat dördü ile yedisi arasında 
geçen yolcuları öğrenmek istiyor. O 
saatlerde bu yollardan geçmit olanla
rın lütfen Stranraer polis müdürlüğü
ne müracaat etmeleri rica olunur. 

Bu ilan o civarda okunan gazetele
re verildiği gibi duvar ilanları da bas· 
tırılarak öteye beriye yapıştırıldı. Hat
ta Frenç, azalarına tebliğ edilmek üze-
re, otomobil ve turizm klüplerino bile 
l:iu ilandan birer nüsha gönderdi. Ken
disi de neticeyi beklemek üzere bir 
kaç gün Stranraer' de kalmağa karar 
verdi. 

Kırmızı Suratlı Adam 

Geldiğinin ertesi günü otelin lokan • 
tasında öğle yemeğini yerken telefona 
çağırdılar. Merkez memuru, merkeze 
kadar zahmet etmesini rica ediyordu. 
~emeğini yarıda bırakarak derhal 
merkeze ko§tu. 

Merkez memurunun yanında kırmı
zı suratlı zayıf nahif birisi vardı. Kı-- ' 
yafetine bakılırsa bir çiftçiye benzi-
yordu. Bu adam gazetelerdeki ilanı 
g8rmü§, ilanda yazılan saatlerde tarif 
edilen yollarda bulunduğu halde hiç 
Jnr otomobile rastgelmediğini söylüyor-

~a. 
Herif gittikten ıonra, Frenç duvardan 

bir harita indirdi, masanm üzerine yaydı 
ye polis komiseri ile beraber bqbafa ve· 
rerek Kas1l-Duglastan Stranraer kaç yol • 
<tan gidilebileceğini tetkik etmeğe koyul • 
dular. Otomobil sabaha karıı saat dörtte 
Kuıl-Duglasta, istasyon civannda görül -
Clüğüne ve saat yedide de (Stranraer) de 
bulunduğuna göre ancak üç saatte katedi
lebllecek yolların hesabını yapmak li..zım 
geliyordu. Fakat bu mahdut yollar bile bir 
sürü ihtimaller gösteriyordu. Bu yolların 
Jıepsinde ayn ayn tetkikat yapmak olduk
ça uzun bir işti. 

BiR SVRO YOL 
Hele neticenin sıhr olabilmesini düıünen 

Frenç, büsbütün ürkmüttü. Öyle ya, o gece 
istasyonda, parmaklık kapısının yanında 

görülen otomobil, hiç te Tierin otomobili ol
mıyabilirdi. Zaten adamcağızın mücrim ol
Cluğuna dair ortada bir delil yoktu ki! .. Bel
ki de Frenç yanlıı ve bot bir izin petinde 
kofuyordu. 

Fakat Frenç başka suretle hareket ede -
mezdi. Neticesi fÜpheli olmakla beraber, 
ortada beUibaşlı bir tek iz vardı. Ve bunu 
takip etmeğe mecburdur. Komisere döndü: 

,..ısoa Posta .. 
İLAN FİATLARI 

1 - Gazetenin esas yazısile 
bir sütünün iki satın bir 
(santim) .sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san -
tim ilan Hah şunlardır: 

uyf a aayf a aıı.yfa 
1 aayfa Dlğ r Son 

1 2 3 5 Y"r•t':r •a7fa 

400 250 200 100 60 30 
Kr .. Kr,, Krt. Krş. K· t· Kr,. 

3 - Bir santimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 

tutacakları yere göre 
santimle ölçülür. , 

17 /12/935 

Amele bafUlı kaldırarak komi3erin 
yüzüne baktı ve köprü tarafını 

lfaret etti 

- Bir sürü yol var, komiser; bunun için
den nasd çıkacağız? diye sordu. 

Komner hiç bir fey söylemedi. «Ne ya
palım» manasına omuzlarını silkti ve tek
rar önündeki haritaya iğildi. 

NiHAYET BlR iPUCU 
Frenç o gece sabaha kartı yolda bulu -

nabilecek olan kimseleri, polis neferlerini, 
sahil muhafaza memurlarını, doktorları ve 
saireyi ayrı ayn görmek istiyordu. Nihayet 
komiserle de görüıerek yol üstündeki bü
tün evleri kapı kapı dolqmağa ve 2 tetri
nievvel gecesi bir otomobil görüp görme • 
diklerini, işitip işitmediklerini soruıturmağa 
karar verdiler. Y ollann üzerindeki evler 
mahdut olduğu için, bu vazife o kadar da 
güç değildi. 

Frenç, iki gün, iki gece uyumıyarak, lis
tesini yaptığı bütün yolları taradı. Tam ümi
dini kaybedeceği sırada eline bir ipucu ge
çirdi. 

Bir gün, yanında komiser olduğu halde 
Kirkatbrayttan Geythausa giderken küçü -
cük Borg köyünden geçtiler ve sabi!e gel • 
diler. Kirkandrüz körfezinin yanında ve 
yolla deniz arasında bir tarla ve onun kena
nnda da bazı kayalıklar vardl. A§ağıda de
niz, köpüklü dalgalarla çalkalanıyor ve 
göz alabildiği kadar uzaklara uzamyordu. 

BlR BEKÇi KULÜBESi 
Sahile yaklaşır yaklaşmaz otomobillerini 

yavaılattılar. Yol üstündeki köprülerden 
biri tamir edilmekte olduğundan, yalnız bir 
tarafından geçilebiliyordu. Tam bu köp • 
rünün üzerinden geçerken, otomobili süren 
komiserin gözüne uzaktaki göl iliıti; daya
namadl ve Frence dönerek: 

- Güzel yer, dedi. 
Komiserin bu sözü gayet manasızdı, fa

kat Frenç, komiserin baktığı tarafa başını 
çevirince, yol üstünde, müteahhidin küçük 
kulübesini gördü. Derhal komisere döne -
rek: 

- Biraz yavqla azizim. Şurada bir bek
çi kulübesi görüyorum; belki de bekçi~en 
itimize yarar malumat alabiliriz, dedi. 

Komiser otomobili yolun kenarına ya -
nattırarak durdurdu ve arkasına dönerek: 

- Affedersiniz Mister Frenç, bunu be
nim daha evvel düıünmekliğim lazım gelir
di. Hakikaten bir aydanberi bu yolda ta • 
mirat yapılıyor ve bu kulübede de bir bekçi 
var. Gerçi bu yoldan ne gündüz vakti, ne 
de geceleyin fazla otomobil geçmezse de, 
yol bekçisi, geçenlerin her halde farkındadır 

0

ve bize de istediğimiz malômab verebilir, 
dedi. 

YUVARLAK YÜZLV ANDI 
Her ikisi de otomobilden inerek köprü

ye kadar yürüdüler. Komiser oradaki ame
lelerden birini dürterek : 

- Andi nerelerde? diye sordu. 
Komiserin böyle teklifsizce dürttüğü a

dam batını kaldırdı, sonra, biç bir fey söy
lemiyerek batını tekrar sağ tarafa doğru 
eğdi. Aranılan adamın, Andinin, köprünün 
kemeri altında olduğu anlaşıfrnqtı. Frençle 
komiser, hemen köprünün altına indiler. 
Andi, kocaman arkasını köprünün kemeri
ne vermİ§ ve iri göbeğini meydana çıkara
rak uzatmı§b. Suratı ayın on dördü gibi 
yusyuvarlak ve kıpkırmızı idi. Komiserle 
Frenci görünce, o da batını yan tarafa eğ
di ve homurdanır gibi; 

- Merhaba, ne var, ne yok? dedi. 
(Arkası var) 

SON POS.T /li. 

Yurdumuzun nefis meyva usarelerile 
hazırlanmıştır. Mümasil Avrupa müs • 
tahzarlannı aratnııyacak mükemmeli • 
yettedir. 

Hazim'lizliği, muannit inkibazları gi -
derir. Fevkalade gazozlu olduğundan 

yemeklerden sonra ferahlık verir. 

),." . " . ~ • t ·~ ... ·r~ : . -İstanbul 6 mcı Asliye Hukuk Mahkeme• 
sinden: 

Süleyman kızı Ayşe tarafından Fatihte 
Haydarda Ayazma sokak 1 No. da ve ha
len ikametgahı meçhul olan kocası Meh • 
met İhsa~ aleyhine açılan boşanma dava • 
sının tahkikat günü olan 31/1 / 936 cuma 
saat 1 O a gün tayin edilmiş ve bu bapta 
imla kılınan davetiyenin bir nüshası da 
mahkeme divanhanesine asılmış bulundu • 
ğundan muayyen gün ve saatte İstanbul 
asliye altmcı hukuk dairesinde tahkikat ha
kimi huzurunda bulunması ve aksi takdir
de gıyaben tahkikata bakılacağı tebliğ ma
kamına kaim olmak Üzere il;in olunur. 

(526) 

,, Birinci Kanun 17 

lstanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli nç ehli Tukuf tarafından 

Fırın sokağmdaki evlere • 2156 .. ve Pazarcı sokağrndaki eve ·300• 
lira kıymet takdir edilen tapu kaydında Ayvansarayda, Atik Mus• 
tafa paıa mahallesinin Fırm sokağında eıki 12 ve 5 defa mükerrer 
12 'H yeni 14, 16, 18, 20, 22, 24 No. lu altı ev ile mezkfllo ma• 
hallin Pazarcı ıokağmda eski ve yeni 3 No. lu bir ev ki mec· 
muan yedi ev olarak yazılmış ise de takdiri kıymet raporunda 
!llezkiir mahaUfn Fmn aokağmda eskl 12 ve 5 defa mükerrer 
12 yeni 14, l 6, 18, 20, 22, 24, N o. lu beş ey ile gene mezkür 
mahallin Pazarcı aokğında eski ve yeni 3 No. lu bir ev ki mec· 
muan alh evin tamamı açık arttırmaya vazedJlmif olduğundan 
27 /l/936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 
J 6 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Art• 
brma bedeli kıymeti muhammenenln o/o 75 ini bulduğu 
takdirde mUıteriıf üzerinde barakılacaktır. Akıl takdirde 
en aon arttıraom taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
ailn müddetle temdit edUerek 1112/936 tarihine mUsadif 
Salı gUnU !&at 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamme· 
nenin o/o 75 nl bulmadığı takdirde aatış 2280 No. lı kanun ahklmına 
tevfikan geri bırakıhr. Satıt peşindir. Arttırmaya iştirak etmek iste· 
yenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 niıbetinde pey akçesi veya 
milli b:r bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları IAıamdır. 
Hakları Tapu aiciJli ile aablt olmıyan ipotekli alacaklarda diğer 
alikadArAnın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile 
faiz Te masarife dair olan iddialarım evrakı mllsbiteleri iJe birlikte 
ilin tarihinden ltlbaren nihayet 20 gUn zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri llizımdır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlar ıahf bedelinin paylaımaaından hariç kalırlar. Müterakim 
verii, tenviriye, tanzlfiyeden mlltevelllt Belediye rusumu ve Vakıf 
lcareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al· 
mak isteyenler 15 • ı .. 936 tarihindt>n itibaren herkesin g6rebll· 
mesl için dairede açık bulundurulacak arttırma fBrtnamesile 
934/2001 No. in dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut Tesa• 
iki görebilecekleri UAn olunur. '7302., 

1 lstenbul Beledly••I lllnları 1 
ı-------
Keşif bedeli 784 lira 38 kuruı olan düşkünler evinin çama§ırhane ka• 

zan bacası inşası pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve §artnameıi le
vazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 2490 No. li 
arttırma ve eksiltme kanunda yazılı vesika ile 59 liralık muvakkat te • 
minat makbuz veya mektubile beraber 19/12/935 perıembe giinü saat 
15 te daimi encümende bulunmalıdır. (7910) 

BUGON . 
KUMBA~ASINA 
PAQA ATAN 
~oc'OK EL YA~IN. 
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Bir Saray 
Faciası 

17 - 12. 93S - 12 - Yazan: •M• Ş. 

Hofman; Ekmeklik Una Katılacak Be-
yaz Toprak Bulunduğunu Söylüyordu 

Bunları, o adi bir kahpe karının uğruna na
sıl feda ediyonunuz? .. Kimin malını kime 
veriyorsunuz? .. Hem, ben sizin yaverini -
z.im. Yaver demek, kahyalık demek değil
dir. Benim vazifem, size ancak askerliğe ait 
itlerde yardım ve refakat etmektir. Bu iti
nizi, u?klarınızdan birine emrediniz. 

Diye bağırmak istedi. Fakat fehzade Ali, 
ıessiz, sadasız çekilip gitmiıti. 

Nuri, bir müddet ne yapacağına karar 
veremiyerek, odanın içinde gezindi. Bu a
ralık gözü, ortadaki yuvarlak masanın Üs· 
tünde dura nal kadife mahfazaya ilifti. 
içindeki merakı yenemedi. Parmakları, 
mahfazanın yayına temas etti. Kapak açı -
lır açılmaz, kıymettar bir gerdanlığın iri 
pırlantaları kıvılcımlnnıverdi. 

Demek ki timdi bu satılacak; n bunun 
avuçlar dolduracak olan parası, o kahpe 
kadının sefahati uğruna sarfolunacaktı. 
Halbuki fU anda, İstanbul halkının yüzde 
doksan beşi, açtı. Bu para ile kim bilir kaç 
aile kamını doyuracak, hiç olmazsa bir 
müddet için olsun, sefaletten kurtulacaktı?. 

Yüzbaıı Nuri, mahfazayı kapadı. Bir ka
ğıda sardı. Kilotunun cebine yerleıtirerek 
aaraydan çıktı. Süratli adımlarla yürümeye 
baıladı. 

* Sarayda bu vak'a cereyan ederken, Bul-
ıar çarşısındaki apartunanda Pavla ile 
Hofman kartı karııya geçmişler; hem sa
bah çayı içiyorlar; hem de konuşuyorlar
dı. 

- Pekala, Pavla .. Senin dediğin gibi ol
aun. lıleri, ayıralım. 

- Bunu, böyle yapmıya mecburum; dos
tum... Çünkü, onu mütemadiyen senin va
ıon vesikaların, konturatlarm, daha bilmem 
ne anaforlarının arkasında koşturmaktan, 

ben kendi işlerimi takip edemiyorum. Dün, 
İsviçreden zehir zenbelek gibi bir ıifre aldım 
Beni açıktan açığa betaetle ittiham ediyor
lar. Seni, İstanbula tebdili havaya gönder
rnedik; diyorlar. Ve sonra da mühim bir 
vazife veriyorlar. Nihayet bir hafta zarfında 
bu vazifeyi yapnmadığım takdirde, hakiki 
hüviyetimi Enver Paıaya bildireceklerini 
söylüyorlar. 

- Fena .. 
- F eni, yaaa ..• 
- Şu halde, al prensini, haynnı ıör. E-

aasen artık kendisine de ihtiyacım kalmadı. 
Ben, İcap edenlerle uyuıtum. Bu hafta için
de, un mukavelenamesini imza edeceğim. 

- Yalnız mı? •. 
- Evet .. Mukaveleyi ben yalnız ba§ı· 

nıa imza edeceğim. Fakat, Kozmoz İs· 
rninde birini buldum. Asıl İ§leri bunun
la göreceğim. 

- Unları nereden tedarik edeceksi • 
niz? 

Hofman, Üzerine yarım parmak ka
lın lığında halis tereyaiı ile marmulat 
aürülmÜf has fıranca]a dilimini mrır • 
ken, sükunetle cevap verdi. 

- Buradan .. .İstanbuldan . .. 
\ - Fakat .. Buna, imkan yok. 

- Niçin? •• 
- Çünkü f stanbu1un ancak bir haf-

talık unu kalmı~tır da, onun için ... 
- İyi ya ... f §le, ben de mukaveleyi 

hnza eder etmez; evvelemirde bu, bir 
haftahk unu, on be§ günlüğe çıkaraca
iım. Bu on beı gün zarfında bir aylık 
Un için tertibat alacağım. 

- Pardon, Hofman. Anlıyamadım. Bu, 
bir haftalık unu, nasıl on bet ıünlüie çı
ilaracaksın?. 

- Bir maden keıfettim, 
- Ne madeni? • 
- Un madeni. 
- Alayı bırak. 

- Çok ciddi söylüyorum. 
~ Yani, bir zahire dopsu değil mi 7. 

- Hayır, canım; hayır ... Kömür made
lli, demir madeni, bakır madeni rıöi, yer
den çıkan bir maden. 

- Hofman 1.. Şu maskaralığı bırak ta 
ciddi konuplım. 

- lıte, ben de ciddi konuıuyorum. 
- Canım, yerde un madeni olur mu?. 
- Allahm, keyfinin kahyası deiilsin 

Ya? .. Canı istemiı yapmıı. 

- Ay fİmdi, çıldıracağım. 
. - Bunda, çıldaacak bir fey. yok. Eğer 
lnannııyorsnn, kalk .. Şuradan bir otomobile 
hinelim. Kağıthane deresine kadar &idelim. 
Orada, gözlerinle gör. 

- Kağıthane deresinde mi? .. 

fettim. Bu toprağın rengi ve hafifliji bpkı 
una bcnı.iyor. 

-Tuhaf ıey. 
- Bu toprakla, muhtelif tecrübeler yap-

tım. İyi harman edilmek prtile, bir çuval 
una tam yan yarıya bu topraktan karıtb· 
nlabiliyor. 

- Haaaa .. Şimdi, anladım. Bir haftalık 
una, bir misli de bu topraktan ilave ede • 
ceksin. O zaman ... 

- On beı günlük un olacak. İstanbul 
halkı da, on beş gün aç kalmıyacak. 

- E, bu unları hükumet alacak mı? •• 
- Almamak için bir sebep yok ki ..• A-

naliz raporları da mükemmel. Nümuneler 
yolunda. İtin hiç bir tarafında en küçük 
bir aksaklık mevcut dcqil. 

- Enfes İf ... 
- Enfes İf, ne diyorsun; PavlaJ.. fı, yolu-

na konursa enfes olur. 
- Ne kazanacaksın, bundan? •• 
- Şimdi, ne diyebilirim; sana ... Ancak, 

kazandıktan soma ... 
- Peki.li .. Prense, bundan bir ıey ver

miyccek misin? .. 
- Ne münasebet? .. 
- Ne münasebet, ne demek? •• Sana o 

kadar yardım etti. · 
- İyi amma .. Ben ona vereceğimi ver • 

dim. 
- Ne verdin? .. 
- lıte .. Senin gibi nefis bir kadın ... Da-

ha ne ister? .. 
Eğer kapının zili, hırçın bir çocuk çığlı

ğı gibi koridorlarda ç.ınlama5aydı, ihtimal 
ki bu konU§ma daha bir hayli uzıyacaktı. 

Kapının aralığından başı uzanan biz • 
metçi: 

- Madam Ubaron !.. Bir zabit ıizi 
görmek istiyor. 

Dedi. 
- Bir zabit mi? •• 
- Evet .. Bir zabit .. Türk zabiti. Göt • 

sünde, kordonu da var. 
- Tuhaf ıey. Salona al. Geliyorum. 
Meçhul bir his, Pavlanın vücudunu hafif. 

çe ürpertmiıti. 
- Hofman!. Ben giyininciye kadar, sen 

salona geç te, bak bakalım kimdir? .• 
Dedi. 
Hofman müstehzi bir gülüıle cevap ver

di: 
- Biraz evvel, itlerimizi ayırdık.. Artık 

sen, misafirlerini istediğin gibi kabul eder ve 
görii§ürsün. Şimdi beni Kozmozun yazıha
nesinde üç değirmenci bekliyor .. Malüm ya; 
ticaret işleri de, tıpkı gönül işlerine benzer. 
Bir dakikalık bir Eıraah kaçırmak, insana 
bir çok ıeyler kaybettirebilir. Biz ise kazan
mak istiyoruz. Hadi, Allaha ısmarladık. 

- Akıam yemeğine gelecek misin? 
- Ne var? .. 
- Hep, hoıuna gidecek feyler ... Kem-

ne fıstıkla doldurulmuş, piliç kızartma • 
aı, kalkan tavası, Acem pilavı, Macar böre
ği, kaymaklı haklama.. . Ne yapalnn ? .. 
Başka bir ıey bulunmuyor ki... Zavallı 

prensim, her gün, özür dileyor. Yiyecek it· 
lerinin bir türlü yoluna giremediğinden fİ• 
kayet ediyor. 

- Bari, ben de Tokatlıyana bir haber 
yollıyayım da, yarım okka siyah havyar 
göndersinler. 

-Bir sandık da, Münih birası buldura
bilirsen memnun olurum. Fakat dikkat et, 
taze olsun. 

- Olur. 

* - A ... Siz ... Öyle mi, Nuri Bey? .. 
- Evet ... Benim Madam. 
- Şüphesiz, prens hazretleri tarafından 

ıeliyoraunuz. 

- Hayır Madam. Sizinle biraz gizlice ko
nutmak istiyorum. 

Yüz.batı Nuri, dimdik ayakta duruyordu. 

Pavla, bir anda buz gibi soğuyan vücudu • 
nun aar11ldığın1 ıöstermemek için ıenİf bir 
koltuğa oturmuıtu. Salonda, derin bir sükut 
hasıl oldu. Pavla, karfısanda çelik bir yay 
ıibi ıerilmif olan yüzbaıı Nuri Beye ba • 
kıyor; birdenbire uğradığı bu baskına, naııl 
mukabele etmek lazım olduğunu tasarlıyor
du. 

- Buyurunuz Nuri Bey. Sizi dinliyorum. 
Bizi, hiç kimsenin iıitmiyeceiine emin ola
bj)jrsiniz. Hiç korkmayınız. 

Dedi. 

Bu son ıöz, yüzbaşı Nurinin gerıin ıinir
leri üzerinde, bir kı~baç tesiri husule ıetir
di. Acı bir ıüliifle cevap verdi: 

SON POSTA 

3 gün zarfında 
Bu güzellik tedbirini 

Tecrübe ediniz. 

J 

Her gün bir suıema yıldızının yuzunu 
gördüğünüz zaman, cilt ve teninin sehhar 
güzelliği adi bir tesadüfün t~iri değildir. 

Onun güzelliğindeki sırrı, sizin de olabilir. 
Cildinizin, onun gibi latif ve nennin olma
sı için yalnız 3 gün kifayet eder. Şimdi, 

T okalon kreminin terkibindeki taze krema 
ve musaffa zeytin yağı ile beraber kıymetli 
cevherler vardır. Beyaz rengindeki (yağ

sız) yeni T okalon kreminin günde bir veya 
iki defa istin1ali ile cilde yeni bir hayo.t 
vermekte, beyaz1atmakta ve kuvvetlendir
mektedir. Ayni zamanda siyah benleri, kır
rnızılıkları ve tenin bütün gayri saf madde
lerini izale eder ve münbesit mesamah sık
laştınr. 

Teni bütün gün ter ve taze tutar. He
men bugünden bu şayanı hayret güze1lik 
tedbirini tecrübe ediniz. Ve cildmizi sinema 
yıldızlarının cildlerile mukayese etmekten 
çekinmeyiniz. 
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• - Evet ... Orada bir beyaz toorak ile.-
/ (Arkası vul ... 2l•iiiiiiliiilillii•iillli 

Sayfa 11 

1 Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsünden: 
1 - Maden mühendiıliği tahsil etmek üzere Avrupaya müsabaka ile 

27 talebe gönderilecektir. isteyenlerin a§ağıdaki §artları haiz olma11 
lazımdır. 

a) Türk olmak 
b) Maden ocaklarında çalıpbilecek kabiliyette ve sıhhati tam ol

mak, (sıhhi muayene Ankara'da yaptırılacaktır.> 
c) Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinden 

birisini okuyup yazabilmek; 
d) Yaıı 18 den apğı 25 den yukarı olmamak; 

2 - Müsabaka imtihanı Ankara' da M. T. A. Enstitüsünde 4 ikinci 
kanun 1936 cumarteıi günü yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtiha • 
nında kazanmıı olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettik • 
leri derece itibarile 27 arasında bulunmaları gereklidir. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimya ve yuka .. 
rıda yazılı lisanlardan birinden yapılacaktır. 

4 - TahıiJe gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri kadar 
mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini tevsik 
etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteber 
kefil göstereceklerdir. 

5 - İatiyenlerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakası, mektep 
şehadetnamesi veya bunların tasdikli suretleri, 4 kıt'a fotoğraf ve di • 
lekçelerini 2 ikinci kanun 936 günü akıamına kadar Ankara' da M. T. 
/(. Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü cuma 
sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay Hasan aparlı • 
manındaki enstitü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 

Oav~et Demiryollan ve Limanları işletme Umum idaresi iiaıları 

20/12/935 cuma günü Osmaneli köprüsünün Rıpaj ameliyesi yapı • 
lacağından mezkur tarihte 6, 7 ve 8 numaralı yolcu trenleri Haydar • 
pafCl Bilecik kısmı itlemiyecektir. 

Bu sebeple 18/12/935 tarihinde Elazizden 19/12/935 tarihinde Fev
zipa§adan çıkan 1007 ve 19/12/935 tarihinde Adanadan çıkan 407 ve 
Meninden çıkan 507 numaralı katarlarla devamı olan 207 /7 katarlara 
ve 19/12/935 tarihinde lzmirden çıkan 1107 katara Bilecik • Haydar
paıa «Bilecik hariç» arasındaki iat asyonlar için yolcu kabul edilmiyt> 
cektir. «3662» cc7895n { 
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12 Sayfa 

YALNIZ iKI GUNüNUZ 

Kaldı 

acele ediniz 

~ 
il d fRCUM~~ 

Ankara • lzmlr 
Samıun • Mersin 

SON POSTA 

IKRAMIYELi SATIŞLARDA 

YOzde 100 
karınız vardır 

lıtanhul • Beyoğlu • Emjnönü • Karaköy • Kadıköy • E eıiktaı 

Öksürenlere : BAT BAN BABBI EBBEM 

Cai•lo,ıu ICeçi Ö •• a9artımaaı TeL ~JJ EY. Kadul1 8altarl1• beri eoluk Tel. 607U 

~' · 
IHSAl$iZ Y1 8U.A 

iTiRAZ EN HvKEHHEL 
TEMiZLlHE VASITMI 

OLAN 
~ 

TOZU iLE BiLCüHLE 
MU:rBAK EŞYA VI 
EDE VATINIZl,BANYO· 
LARINIZI VE 5AiRlYi 
VORULMAWSIZIN TE• 
MiZLlYiB PARLATABi· 
LECEGiNiZi MATIRINIZ· 
DA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATI DIR! 

&on Posta Yatba••• 
Netriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A Ekrem, S. Ragıp, 1-L Lütfjj 

Birinci Kinun 1 J 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 

BÜYÜK e· OSU 
Buyuk ikramiyesi: ( ) liradır. 

Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.000, 30.000 , ~5.000, 
20.000, 15.000, 10.000 liralık lkramiye'.erle (Uç) adet {100.000) 

liralık mük4fat vardır. 
Keşide : Yılbaıı gecHI yapılacaktır •.• 

Bi!etler: (2,5), (5) ve (10) lirahkbr. 
Vakit kaybetmeden heme 1 bilet!erin;zi almız. 
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Aç karnına bir kahve kaııtı alındıkta 

Kabızhğı def'eder 
Y emeklerdtn birer ııaat ıonra alınıraa 

Hazımsızlığı mide ekfillk 
n yanmalarını giderir. Ağızdaki 

tatsızlığı ve kokuyu izale eder. 

Düşünmeyiniz! 
En makbul Bayram ve Yılbaıı 

hediyeıl nedir t 

UGUR 
GiŞELERiNDEN 
alacağınız Yılbaıı piyango biletidir. 

Büyük ikramiye 
Yarım milyon 

liradır. 
Merkezi z Karaköy'de, Ömer AbU 
hanı köoesinde, Şubeai ı Babılli, 

Oağaloğlu, Kapalı Fırın 

. ; . hususi uzv1 cevherlerle 

imal ve istihzar edilen 

Gibbs briyantini sayesinde 

mümtaz ve şlk bir f8kU 
göstertr. Kokusu nefis ve 

ratifdlr. Gibbs briyantini, 

·kepekler1 gldertr ve saç 

köklerrnı kuvvetlendirir. 

BRiYANTiN 

TIFOBiL 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve parafüo haatahklarına tutul· 
mamak i9i11 ağızdan alınan tifo hap· 
larıdır. lliç rahataıılık Yerme.. Herk81 

•----------' ..__ .. alabilir. Kutuın 65 Kr • ..__p 
Denizyolları 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy Köprübqı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mübiirdarzade 

Han Tel 22740 ··--· ... Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 17 Bi

rinci kinun SALI günü saat 
20 de RIZE'YE kadar. «7871» 

Mersin Yolu 
CUMHURiYET vapuru 19 

Birincikinun .PERŞEMBI gUnll 
saat 11 de PAY AS'A kadBJ'. 

(7898) 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA vapuru 18 Birjn· 

cikanun ÇARŞAMBA annn 
ıaat 19 da A YVALIGA ka-

dar. (7899) 

................. ~ .. , 
GAYET MÜHİM 
Parlı mamul~h, H. Vlllette 
liboratuvarının yeni bir keşfi 

SANOGYL 
Piore, Jenjevit Ye Stomatit 
ıibi ağıı ve dit balıita!ıklarmı 
ye mikroplarını imha Ye tedavi 
eden diş paıtasıdır. Lezzeti 
hoı, her eczane Ye depolarda 
satılır. Dit tabibinlze ıorunuz. 

,..,, Clld ve ZUhrevlye 
Hutalıkl arı mltehaHın 

Dr. Ç 1 P R UT 
8t')'eilu. Rua Hfarethan,al •ra11Dda 
PH!a aokajı klitealade Me1a•net apar· 

~-· bmanı. Telefon ı 43353 = 

o·KSIMANTOL 
.• öı-ioııu(· .. ~i .BOCAZ 
,. •AITALllLlllll 111,1 

Klr•llk Apartm•n Daireleri 

Babıalide İkdam Yurdu toptan ve kat 
icat kiralıktır. Resmi daire ve cemiyetle
re elverişlidir, modern tesiaab vardır. Ka .. 

pıcıya müracaat. 


