
Vazı İfleri telefonu: 20203 

Cı d.i Harp Yeni Başladı 
Üç Gün 

Muharebe 
Süren Büyük 1 

Eden Dış 
Bitti ~~~~IA~I~ 

ltalyan Uçakları Bombardımanlara 
Yeniden Ve Şiddetle Baıladılar 

met apiıdaki reami tebliii Def • 
retmiıtir: 

Kral, Eden'in dıt itleri bakanb· 
ima tayinini taadik etmiıtir. 

Lonclra, 22 (A.A.) - Dat itleri 
bakanı tayin edilen Eden'in vazİ· 
feaine hiç ldlme laJİD eclilmiye • 
cektir. 

1935 idare ifleri telefonu: 20203 F°ab 1 K .... 

TÜRK • YUNAN DOSTLUGU SARSILMAZ .. 

SofuJis Son Posta'ya 
Siyasasını Anlatıyor 

"Atinada Türk - Yunan Dostluğunun 
Ehemmiyetini Anlamamış Parti Yok,, 
Atina, 21 (Özel aytarımızdan) -

Üç ecnebi aytann müracaatlarını red
deden Liberal (Venizeliat) partisi li
deri Sofulia ile SON POSTA namına 
göJiWmeğe muvaffak oldum. Sofulia 
sözlerine ,c>yle baf ladı: 

------------ «Vaziyet tamamen inkifaf etmeden 

Ceplaeye erw na•l•cl• Wr deoe ı.oı. 

Aditababa, 22 (A. A.) - 8-aya ıe- betler, Dopiı l9İ .-.,. ......Hak ol· 
.. 10D haberlere IÖl"et aJ1D OD befincle ........ ft İtaipalar, Ende • Selui .... 
.......... olan Şir muharebesi, timdi IOM çekffmif'nir. 8-daa IGlft ltaiyular, 
...m,tir. Ç6aldi Habefler, kendilerini teh· Ende • Selui',I ele IMnlmntl•r " ~ 
tikeye düfilreltilec:ek olu taarruzlara niba· ailneJWeld maka......et badMma ~ • 
Jet yermeyi tercih etmitlerclir. Zira, Ak • miflerdir. 
eum'un süneyindeki ttalyan mukaYemet (Deoaım ti iMi ~•) 
laatlan mahanlMı ....,.daama .,.k yalan 

mlunay;;:.. it G&emeclilw Tevfik RUttD Aras 
Muharebe, Daguchah jakmıncla olan Parlste 

cic1di bir çarplfma ile batlaJDlfhr. Bu çar· . .. • • 
' buk .. ~.. .. ~ .. e muharebe Parıs, 22 (A.A.) -Turkıye Dışıt-

pıpba, çarça ıoarus ıoarus 1 . Bak T fik Ru"ttü" Aras du"'n halini a1mıf ye İtalyan açalduuun rolü se-I erı anı ev 
Jircilikten ibaret kalnufbr. Bu ıuretle Ha • Parise gelmiftir. 

• • • 
ıncısı •• 

K•dlrc•n K•tlının bu 
gb•I •••rlnd•n bugUn 
de elz• blrk•ç ••br 
•u•uroruzı 
Pulat reia bet gemiyi yirmiter otu -

zar adım aralıkla birbirine zincirledi. 
Sonra baiırdı: 

- Son imla, ileriii 1. •• 
Türk pmW on ~ V enedik kadir • 

pmaa laldırdı. l>üpnan semileri zin· 
c:lrlere talıubnca iki donanma birbirine 
kanıt!. O anda Türk semUerinde ku • 
mandalar duyuldu: 

- Fitilleri yakkk 1 ••• 
- Denize ... Denize atlar ... 
'l..nentler bir anda denize atladılar. 

Türk ~emileri bo,.Jmı,tı. V ,nedik ka • 
dirgalannda büyiil bir.,....fer eevinci 
vardı. Fakat bu pek ima sürdü. Çünkü 
bet Türk aemiai hep birden korkunç bir 
surette patladılar. Denizin üstünü ve 
Venedik kadirgalanmn hepsini alevler 
•rdı. 

Pek yakında 

mülikat vermemeğe karar vermiftim. 
F akiıt siz dost bir memleket gazetecisi 
sıfatiyle müracaat ettiğinizden bu arzu .. 
nuzu reddedemedim. Yeni rejim kar • 
tısında mensup olduğum partinin ka
naatlerini aoruyol'8Unuz. Gayemiz 
cümhuriyetçi olarak lralmiıktır. Mq
ruti bir krallık idaresi altında milletin 
hakimiyeti baki kalmak prtiyle cüm
huriyet ile metruti krallık arasında 
fark azalmıt olur kanaatindeyim. 

Krallık bir intizam dahilinde iade e
dilmif değildir. Fakat, bu, bugün bit 
emri vakidir. Bu rejimi inkar edeme• 
yiz.» SON POSTA'~ rejim la.alhiıır. 

Sofulia bundan sonra Uberal Parti- heyanatta 6alunan Lihnıl 
. . b' ' 'h · · ..... Ltan Pam.i ReUi Sola& sının ır tan çesını yapn& sonra ı 

~rtinin yeni seçimde alacağı vaziyet 1 «- Yeni seçimde niabi temlil uau
hakkındaki sualime fU cevabı vermif- lünün tatbik edilmesine taraftarız. 
tir: ( Deoomı 6 ancı ~•) 

11 Yaşında Bir Çocuk Ta -banca ile Oynarken Oldl 
Tokat, (Özel) - Aıtuvan'm Dodurga köyünden Beyaz lbrahim 

oğlu 11 yatlarında Abdurrahman köy içinde bir tabanca ile oynarken lilAh 
I atef almıt, çıkan kurtun çocuğun sol memesine girerek zavallıjı öldür.• 

BirTecavüzeKarşı ~L __ k_l__.b_ mü,ıür .•• v .D "~ ıJ. 
. - Huku Ta e esınınn.ongresı agııııa~ 

lngilterenin Akdeniz Dev- · 
: letlerine Sual Listesi ••• 
DEVLETLEJU: SORULUYOR: NE KADAR GEMi, NE KADAR 

MOSELLAH KUVVET, TEMiN EDECEKSiNiZ ? 

ne llllllar müellah 
laıooet oe ne lıa • 
tlar u~ temin 
e d e 6 a.c.lılerintt 
Jaa 6azr mlleri 
ihtiva etmelıtedir. 

l•panya verece· 
ii cevap laalılıında 
,.,.«/dit etmelı • 
tedir. 

Yunınistaıın 

Cevabı 
Londra, 22 (A. 

A.) - Röyter a • 
janıı Atinadan öi· 
reniyor: 

İyi hir kaynak • 
tan hildirildiiine 
söre lnsiltere, ltal
ya tarafından zec· 
ri tedbirleri tatbik 

ln,ilis doJta11mamun en 6i)'iii ••mileri laarp lıola eden bir millete 
nizomında ilerlerlren ... En 6aıta dünyanın en kartı hir tecaYilz 

6üyülr ltarp ••mia Hood •öriilmelr_tedir. vukuu takdirinde 

\ 

Paris, 22 ( A-. A.) - Echo de l'a· hattı hareketi ne olacaiım Yunaniı· 
rü ıazetainin. • .ruJıiına •öre, in. tandan ıonaufbır. Yunan lnildbne-1 
silterenin Alıat9lis d.vletlerine mAl ti, Cennre pakb hiildiaaleriade 1•· 
lüc.ei, 6a ~ mwwwwci ,,.,,..l adı t-•hhiitlere riaret eclec.tf ena-
._ ~ ~-- ..... ,_.;, ............. -ıo..w 6 ... ,w.ı 
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(Halkın Sesi) [ 0-ftnftn Tarth;j 
'J. urizm işine 8 ·k 
E·hemmiget Verilmesine İr 1 İ 

Ne Dersiniz? Satırla 
Türkofis. turizm işi etrafında bir ka-
nun layihası hazırlamışbr. Bu müna
sebetle dün bir yazıcımız rastgeldikle
rine yukanki suali sormuştur. Aldığı 
karşılıkları aşağıya yazıyoruz. 

* Kadıköy Mühürdar caddeai, Mmadiyc 
sokağı, 27 nwnarah hane, Şahap: 

- Ne zamanın turizm masalı bu be bi
rader) 

Pahalı Sigaralar Ucuzluyor 
İnhisarlar idaresi piya~adaki pahnlı sı • 

garalan ucuzlatmağa karar vermiştir. Tc.91 
bit cdildiiine göre Sipahi Ocağı 46 dan 34 
kuruta, Sam~un "41 den 29 a, Yaka 36 dnn 
29 a, Ankara 31 den 26 ya, Boğaı:ıçi 26 
kuruştan 2 4, 5 kuruşa indirilecektir. .. "' 

Maarifte Yeni Bir Tayin 
lstanbul kültür işleri direktör muavım 

Adil Kadıköy 2 inci orta mektep ıniıdür • 
lüğüne tayin edilmiştir. 

• • • 

Ben kendimi bildim hileli, turizm işine 

ehemmiyet veriliyor, seyyah getirtiliyor, 
seyyahlara iyi intibalar aşılamak için çare
ler düşünülüyor, tedbirler alınıyor, pro -
pagandalar yapılıyor. Ve nihayet şimdi de 
söylediğine göre kanun l&yihası hllZlrla • Hukuk Talebe Cemiyeti Kongresi Toplanamadı Anka.rada Bir Fotoğraf 

Sergisi Açılıyor nıyor ... 
Neyse, nikahta olduğu gibi kanunda da 

keramet vnrdır derler. Müteselli olalım. 

* Aksaray Çqme sokaiı, 33 numnrah ha-
ne, Saffet: 

- Turizm işine ehemmiyet verilmesini 
bittabi sevinçle karşılarım: Fakat lafta kal
maması şartilel 

r e 
b • • 

1 e 

Matbuat umum müdürlüğü Ankarada 
25 şubattan beş marta kadar sürecek bir 
fotoğraf sergisi açacaktır. Bu hususta ha ,. 
zırlıklara başlanmıştır. Sergiye yerli, yn " 
hancı, profesyonel, amatör herkes girebi
lecektir. 

J§tirak şartlan yakında ilan edilctektir. 

••• 
Türkiycnin mesela Bursa, latanbul gibi 

bir çok şehirleri, tarihin en değer1i eserleri
ni içine toplanuştır. 

ONGRE VİLA YETiN KARARILE FESHEDiLMiŞ 
Türk· İtalyan Ticaret Mukavelesi 
ltalya ile aramızdaki ticaret mukavelesi 

bir ay daha uzatılmıştır. Bu suretle muka• 
vele ancak ikinci kanunun 18 inde bitmi~ 
olacakbr. 

btanbulu gezen bir yabancı, bütün bir 
tarihi dolaşıyor, görüyor, duyuyor, okuyor 
demektir. 

Geçenlerde bir gazetede okudum: 
Bir ecnebi seyyah, memleketteki sefahat 

yerlerinin kıtlığından şikayet etrnİ§. 
Bence buraya sefahat için gelen seyyah

lar, inkisarı hayale uğrarlarsa, bu bizi pek 
utandırmaz: 

Çünkü lstanbu]u hiç bir zaman bit cıMon
te Karlo», bir «Dovil» olarak tanıtmak ar
zusunda, emelinde değiliz. 

Bence, burada sefahat imkanını az bu -
lanlar da bizi ayıplıyamazlar. 

Paristcki <'Mulenruj» gibi sefahat yer -
lcrine malik olmak iftihar verebilecek bit 
mazhariyet değildir. Nitekim, eğer ister· 
sek maddi fedakarlığı ıö:ze alır, ve <<Mu· 
lenruj» u arntmıyncak bir sefahnthane ku· 
rabiliriz. 

Fakat onlar, hiç bir zam n ve hiç bir 
fedakarlık mukabilinde bir ıcAyasofya o 
nın, bir cıSultanahmed» in tarihi değerine 
temellük edemezler! 

Yalnız, unutmamak lazımdır ki, hiç bir 
seyyah, tarihi eser görmek, zevki uğrunda, 
«Kurunu Ulii» bir konforsuzluğu 11:özc a
lama~. Ve biz henüz; memleketimize ce • 
lecekleri layık oldukları tekilde ağırlıya -
cnk vesaiti temin edebilmiş değiliz! 

Ben, hu yeni kanunun, «seyyah ürkü
ten» ayk.mlıkları gidermesini temenni e • 
derimi 

* Gedikpaın Tülbentçi sokağı, 7 numarala 
hane, Ali Esmer: 

- Bilmem nice zamandır aklımız nere
deydi) 

Neyse: Her hayırlı ~ye inşallah dt:mek 
demektir. 

Temenni olunur ki, hu yeni çıknrrlııcak 
kanunun maddeleri, bu işteki geriliğimizi 
giderebilecek mahiyette yapılsın 1 

Evvelce toplanaıruyan Hukuk Talebe 
Cemiyeti kongresi, dün sabah üniversite 
konferans ınlonunda toplanacaktı. 8.30 da 
salona biriken talebe, cemiyetin reisi Ke
rimin, kongreyi açan sözlerinden ıonra, 
yapılmak istenilen divan seçiminde iki ta • 
raflı olrnuılar ve aralarında gürültü çıkar
mıılardır. 

Talebe evvelce, kongre divanı seçimi için 
matbu kağıtlar hazırlamJJLır, Galatasaray 
ve Hayriye liselerinden çıkanlar anlonun 
bir tarafına diğer lise mezunlan ds öbür 
tarafına aynlarak ıeçim esnasında birbir • 
lerine atıp tutmağa baf lamıtlar ve bu ara· 
da ağır sözler savurmuılardır. 

Seçim biteceği sırada bir kısım talebe, 
intihap varakalarını elinde tutan reis Kerİ· 
min üstüne atılarak rey pusulalarına yırtmıı· 
lardır. Bu suretle bunun neticesinde her iki 
taraf birbirine ginniıtir. 

Derhal yctiten zabıta memurlan vazi -
yeti düzeltmiılerdir ve ıükUnet iade edil • 
dikten sonra ikinci bir intihap yapılmak 

İstenmiıse de, yine ayni tekilde, rey pusu
lalan yırtılmıı ve kongre vilayetin lcararlle 
feShed.i.lmİftir. Kouırrenin tekrar ne zaman 
toplana1:ağı belli değildir. 

Zehirlenenler 
Çoğalıyor 
Nurosmaniyede Şeref soka~da 49 mı· 

maralı evde oturan seyyar börekçi Süley • 
man, kansı v üç çocuğile, bakır tencere • 
de kahnlf bir çorbayı İçerlerken zehirlen
miıJerdir. 

Hastalann hepsi Cerr bpap hastanesi
ne kaldınlmlfhr. * Küçük parmakkapıda oturan Sofyn, 
içtiği aüUe zchirlenmiı ve Beyoğlu hasta
nesine kaldınlmlfbr. 

__..;~----

Yolda DUşen Bir Memur 
Dört Kumarcı Yakalandı lste.nbuı posta muhabere memurların -

Balatta, Ayan caddesinde 63 sayılı Ali- dan T lit Nafiz, evvelki gün Marpuççu 
nin kahvesinde kumar oynıyanlard n aabı- lardan geçerken bir baygınlık geçirerek 
kah lrumnrcılardan san Kemal yakalan • düımÜJ ve b ından yaralanm!Jbr. Yarıilı 
mııtır. Diğer kumarcıbr aranmaktadır. Cerrahpaıa hastah nesine kaldmlmıştır. 

* Bir Çocuk Mang le DU tU 
Fenerde, iskele caddesinde san Ko- Eminönünde Atlama caddesinde kun -

çonun kahvesinde Savalikor, Yuvakim 11e duracı Hamdinin 4 yatındaki kızı Neri • 
Vitali kumar oynarlarken yalralanmıJ1ar • man, dükkin önündeki mangala dü~rek 
dır. eli ve yüzü yanmJ§tır. 

Kongre dağıldıktan •onra talebeler aralarında münak-qa ederlerken 

Yangın / Odun Ve Kömüre 
Başlangıcı I Narh Konulamıyor 
Gedikpatada Mimar Hayrettin mahalle- · 

• • * 
Bir Yunan V !lPUru Karaya Oturdu 
Yunan bandıralı İyonya vapuru I~ 

körfezine girerken Çakal bumunda l.nraya. 
oturmuştur. 

• • • 
Hahamhaneye Bir Hahambaşı 

Seçilecek 
Hahamhane idare meclisi yakında bir 

toplantı yaparak haham seçimi yapacali 
ve Türk musevilerinin idare işleri için CU• 

muriyet rejimine uygun bir nizamname tan• 
zim ederek hükumete verecektir. 

••• 
Ticaret Odasında 

İstanbul Ticaret Odası meclisi, ycnJ 
kadroyu kabul etmiştir. Bazı oda azala~ 
kadronun okunmadan kabul olunduğunu 
ileri sürerek tekrar tetkikini istemektedir " 
ler. Diğer taraftan oda memurlannın şika~ 
yetlerini mucip olan yardım sandığı i2i dcı 
ayrıca incelenmektedir. 

• • • 
Zirai Kredi Kooperatifleri sinde ıı sayıtı tekerci dükkinında yangın Belediye Tarafından Ya-

çıkmıısa da sirayetine meydan verilmeden , T k, ki N . Zirai kredi kooperatiflerinin ?iraa• 
Bankasından istifade etmek ıuretilc, kö)' • 
lüye yaptığı yardım, son bir hesaba göıe 

Odun ve kömür fiyatları üzerinde 1 7,5 milyonu bulmuştur. 

söndürülmüıtül". pı an et 1 er etıcelendl 
,__ ..... -............................................... .. 

TAKViM 

BiRiNCi KANUN 

R•ırot eene 
1351 

Kasım 
46 

23 
An:bi sene 

1354 

Hesuıi sene 1 inci k&oun 
1935 10 

PAZARTESi 

sAııAıı R 1 ıııs"IK s. D. amazan s. D. 
2 89 27 12 51 
7 f.3 5 M _ _,.....:__ _ _:..,~~-...-·--_,....~ 

1 cind 

E. 

Zekat Ve Fitrenizi Hava 
Kurumuna Veriniz 

belediye tarafından yapılan tetkikler • • • 

bitmittir. 

Belediye, odun •e kömür fiyatla-
rında ihtikar olmadığı neticesine var• 

mıttır. Alakadarların aöylediklerine 

göre bu yıl ormanlardan kat'iyat me

nedilmif olduğu için az İstihsal yapıl

mıı olması, hava muhalefeti yüzünden 
mahrukat gelmemesi hem maliyet fi. 

yatanın yükselmesine, hem de fiyat ter

fiine sebep olmuıtur. Ve vaziyetin nor-

1 mal olduğu ve azami fiyat tayinine 

lüzum gösterecek anormal bir vaziyet 

mevcut olmadığı iddia edilmektedir. 

Gelecek yıl mahrukat ihtiyacının 

a:r.amiıi kok kömürü ile temin edileceği, 

bu yıl da getirilmekte olan kok kömü
rü piyasada fiyatı tanzim edeceği ıçm 

OOl n ve hömürc narlı konulınuı lü -
zumsuz addedilmiıtir. 

Bina Vergileri 
Bina vergilerinden yüzde 75 indirilmc-. 

ıi hakkındaki kanunun tebliğini müteakip 
i~ başlanmak üzere hazırlıklar yapılmak• 

tadır. 

Vergi tahsilatını kolaylaştırmak için dg 
mükelleflere birer kame verilecektir. 

• • • 
Evkaf. Belediye İbtilifı 

Evkafla belediye arasındaki ihtilafı tet• 
kik eden saylavlardan mürekkep koıııis • 
yon, kararını, bu hafta içinde vcm1iş ve 
işini bitirmiş olacaktır. 

* •• 
Bir Amele Ambara Düştü 

Evvelki gece Sirkecide eıya alan F..rzu • 
rum vapurunda amele İzzet oğlu Cemal, 
ayağı kayarak ambara düımüı ve kaburga 
kemikleri kmlarak ağır surette yaralanmıt
tır. Hasta Cerrabp&f& h.astabaııesinc kaldİ· 
nlmqtır. 

Pazar Ola Hasan B. or Ki! 

- Bizim EK-T a'nın geçen günkü yazı
tunı okudun mu, Hasan Bey? rek .• 

T 

Kırtaıiyeciliklen acı acı ıikilyet ed~ ... Halkı günlerce, ay'larca süründürme- ı 
nin ayıp ve ~ünah olduiunu söylüyor,. 

Hasan Bey - Bir de resmi daire .terin 
kağıt müteahhitlerine sor: Onlar da bi~a
kis vüz akı olduğunu iddia ederler! 
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Her gün Resimli Makale il Hagat Denizinde a 

Gömi1 

F. R. Atay -

Sözün Kısası 
----

Yazı Çok Olduğu için 

Bugün Konamadı 

. 

Bu satırları yazdığım masanın üs
tünde 85 milyon lira var. Sakın bir 
altın gömusu bulduğumu zannet

meyiniz: Muharrir arkadaşımın getir
diği sekiz bez parçasından bahsediyo
rum. Yerli mallar pazarında Kayse
ri'den ilk gelen bu dokumaları siz de 
görmüşsünüzdür. 

Aylık Bir İstatistiğe 
Göre Cihan 
Ekonomisi 

Pamuğunu saman fiyatına satan 
Türk köylüsünün kesesinden, bu ha -
ait bezler için yılda 35 milyon lira çık
makta idi. Meselenin ne kadar kolay 
halledilmiş olduğunu biliyorsunuz. 

Beton bir fabrika kurduk; tezgahlar 
satın aldık; Sovyet Rusya'da bir kaç 
usta yetiştirdik ve senesinde bezirrıizi 
dokumağa başladık. Cumuriyetin 
1934 - 35 yılında bu kadar kolay ba
şardığı bu dava, 1914 yılında imkan
sızdı. Gümrük istiklalinizin her hangi 
bir yerinde küçük bir gedik açınız. 
Damping fiatlannın hücumu altında 
bütün eserin nasıl temelinden sarsıldı
ğını görürsünüz. 

Deniz kadm gı"bidir, inanmak olmaz, derler. En aakin havada 

denize açılırsınız, ~erde aizi beldiyen tehlikenin ne oldu

ğunu bilemezsiniz. Kuytu ka.ranlıkJar içine Bİz]enmİf bir fırtına, 

bir bora, geminizi altüst edebilir. En emin aandıiuuz bir anda 

en büyük tehlikelerle muhatsmız. Bu tehlikelere karıı koyacak 1 
iki vasıta vardar: Usta bir kaptan, sağlam bir gemi. 

Hayat ta deniz aibidir. En ummadığınız bir anda en bekle
mediğiniz tehlikelerle karıılaıabilirsiniz. Hayat denizine açılır· 
ken her an hrtına, bir tayfun, bir kükremiı denizle karııla • 
pcağmızı hesaba katmak ve ona göre hazırlanmak mecburiye
tindesiniz. Önce usta bir kaptan olmalısınız, aonra da bindi
ğiniz geminin sağlam olmasına dikkat etmelisiniz. 

O vakit pervasızca bayat denizine açılabilirsiniz. 

Cenevre, 22 ( A.A.) -Milletle Ce
miyeti ekonomi bürosu tarafından neş
redilen aylık istatistik, cihan ekonomi
sinde esaslı İyilik ali.metled belirmiı 
olduğunu göstermektedir. Bir çok 
memleketlerin endüstri sahasındaki 

faaliyetinin 1935 senesinin son on ayı 
içinde geçen senin ayni devreaine na • 
zaran Önemli bir surette artmıı oldu • 
iu görülmüıtür. 

Sovyet Rusya, İtalya, Almanya, Şili, 
Macaristan ve Japonya yüzde on iki • 
den yüzde yirmiye kadar çıkan bir te
ı-akki kaydetmiılerdir. Tqriniev • 
ve) ayındaki cihan ticaretinin deieri • 
nin yekiınu da bazı mühim maluulat 
fiyatlarının yükselmesi sayesinde his
solunacak derecede artmııbr. 

Kalitece Japon bezinden yüksek, 
ondan on santim daha enli ve ilk mad
desi, Türk köylüsüne vatandaş emeği 
kıymeti ile ödenmiş olan bezimizi, 
yalnız Ô kuruş farkla satıyoruz. Bunun 

mümkün oluşunun sebebi de, endüst
rimizi yabancı kapitalin karışık sömür
ge hesaplarına teslim etmemiş olmak
lığımızdır. Eğer milli istiklal ekono -

mi bakımından, milli say ve milli 

kapitalle tamamlanmam~ olsaydı, 
memlekette gene fabrikalar kuruldu -
ğunu görürdük: Fakat pamukçular ve 
işçiler zenci gündeliği ile çalışmakta, 
köy fakir kalmakta, hazne bosalmakta 

MUHTELİF HABERLER Mançuko Mogol 
Sınır Karakollarında 

. 
devam edip giderdi. 

Mil1i endüstrimizde her şey de

ğeri ile işlenmektedir; hiç bir şey 
sömürülmekte değildir . İşçilerimize 
en medeniğ şartları vermeğe çalışıyo
ruz; ilk - madde fiatlarının tarlaya 
refah götürmesini esas tutuyoruz; fab
rikalarımızın yanmda işçi ve usta ev
leri, lokanta ve kooperatifler, mektep 
ve her türlü spor meydanları birlikte 
kurulmaktadır. 

Milli endüstirinin maksadı, yalnız 
kullandığımızı memlekette yapmak 

değildir. Cemiyetin medeniğ seviyesi
ni yükseltmek, tarladan laboratuvara 

1' okaal çocuklara ayakkabı clafıhlırken 

408 Çocuğa Ayakkabı 

Kızılay Yoksul Çocukları 
Sevnndirdi 

kadar, bütün say adam lan için hayat Kızılay Cemiyeti Kapalıçarıı kolu ta· 
istandardını ilerletmek, makine ve tek- rafından dün Beyazıtta dört yüz küsur 
niği cemiyetin refahı hizmetinde kul- yoksul çocuğa ayakkabı dağıtılmııtır. 
lanmaktır. Burada yerli malı edebi - Yapılan tasnife göre 2 inci mektep• 

yatı, adeta mistik kuvvetini alıyor: ten 26, 5 inci mektepten 25, 6 ıncıdan 
Göğsümüzün bir milli zafer gururu ile 25, 7 inciden 55, 20 inci mektepten 10 

kabardığını hissediyoruz. çocuğa, Anadoluhisan mekteplerinden 

Sanatınızın güzel eserlerini, tarihi - 10, kız orta mektebinden 25' muhtelit 
nizin güzel hadiselerini, meydanlarda- mekteplerden 32, musevi mektebinden 

k. ti d k .. l 25, çarşı esnafı fakir çocuklarından 
ı anı arınızı seyre er en veya goste- 1 

r . k h · h" · d · ! 170 yavruya çift ayakkabı tevzi edil -
ır en angı ıssı uyuyorsanız, gıy- . . 

d •v• • k 11 d v J mııtır. 
ıgınız, u nn ıgınız eşyanın yer isini 

Kurum kolu bu suretle 408 çocuğa 
görür ve gösterirken aynı hissi duyct -

bayram arifesinde büyük bir sevinç ver-
caksınız. 

Ancak bu suretle devam etmekte o-
lan istiklal savaşının her sene yeni bir 
zaferini tadacaksınız. Kayıtsızlık ve 

kaçağa, harp bozgunculuğu damgası
nı vurunuz: Terbiye ve şuur, makine 
ve tekniğin muvaffakıyetine yardım 
edecektir. - Ulus • Tan 

miıtir. 

Göçmenler lzmit Köy
lerine Yerleştiriliyor 
İzmit, (Özel) - Şehrimize gelen 

göçmenlerin İzmit köylerine sevkleri 
batlamııtır. Belediye ve sıtma müca
dele doktorlarının sıkı tedbirleri saye -

1 Çekoslovakyanın 
iç Ve Dış Siyasası 
Gumhur E aşkarıı B enes 
Diploınatları Kabul Etti 

Prag, 22 (A.A.) - Kor diplomati
ği kabul eden Benes, gerek iç ve gerek 
dıı iılerinde Mazarik tarafından çizi • 
len siyasayı takip etmek istediğini te -
min etmiı ve bu siyasanın, muhtf'.mel 
müıkülleri atlatmak ve mi.zide bina e
dilen eseri sallamlaştırmak için en iyi 
bir teminat olduğunu aöylemiıtir. 

Dıt siyasa hakkında izahatta bulu
nan Benea, her ıeyden evvel sulhun te
minine matuf çalı§malara devam edil
meesi doıt ve komıu milletlerle it bir -
liğinde bulunulması lazım geldiğini 

aöylemittir. 

Amerikadan ltal
yaya İhracat Arttı 

Moskova, 22 (A.A.) - Japon ve 
Mançuko kuvvetlerinin Mogo) halk cu
muriyeti sınır karakollarına yapbğı son 
taarruzun gizli sebepleri hakkında 

Ksinking'den §U haberler gelmqtir: 
Japonya, Mançuri ile Mogol halk cu

muriyeti arasındaki müzakerelerin ke
silmesinden sonra, Kvantung ordusu • 
nun Mançurya şubesi Mongolistana mü
teaddit hücumlar yapmak ve hatta 
memleket içerisine doğru ilerlemek 
için Tokyodan müsaade almağa leJeb
büs etmİ§lir. 

Fakat Tokyonun bir cevap Yel"lllek
te acele etmemesi üzerine, Kvmıtung 

ordusu bu hareketleri kendi mes'uliye
ti altında yapmağa karar vermİftİr. 

Çinli Talebeler Nanklne 
YUrUyorlar 

Tien Çin, 22 (A.A.) - 200 kadar ta
lebe milli hükumeti düımanlara kartı 

harekete getirmek için Nankine doğru 
yola çıkmıılardır. 

BELÇIKADA ------
Almanya Hesabına 
Casusluk Yapan 4 

Kişi Yakalandı 

Va§ington, 22 (A.A.) - Tecim ofi
sinin son teJrin ihracata hakkında ne§
rettiği son raporun İ§aret ettiğine gö
re, Amerikan teciminin gerek İtalya Liege, 22 ( A.A.) - Almanya lııesa
ve gerek İtalyan doğu Afrikasiyle 0 • hına Belçika ordusunun topçu tqkila
lan faaliyeti mahsus bir derecede art- tı ile harita §Ubelerinde caamluk c
mııtır. 1 den ve öğrendiklerini Lüksenburg va-

Tecim ofisinin raporuna göre, aon sıtasiyle Almanyaya bildiren dört Bel
le§rinde İtalyaya yapılan ihracatın ye- çiknlı yakalanmı§tır. Suçlular itirafot
kiinu 9.055.000 dolara çıkmaktadır. ! ta bulunmu§lardır. 
Geçen senenin ayni ayında bu ihracat 

s.519.000 dolar idi. Son te§rİn ayı için. 1 1\ r: •• d• Jlllekfe-
de 1.252.000 dolarlık petrol ve petroı 1 l v u e n ] s 1" 1 -

müştekatı, t.054.000 dolarlık bakır, 
1 b• d l'ahkı• katBı•ttı• 

323.000 dolarlık hurda çelik, 192.000 ın e 
dolarlık traktör ve 71.000 dolarlık ta 
otomobil ftalyaya ve doğu Afrikasına 
ihraç olunmuştur. 

Muğlada Ya.,mur 

Önay a '< Olan ar Mektep· 
te l T ardeci!ecek~er 

Ve Dolu Mühendis mektebindeki grev hidisesi 

Muğla, 22 (A. A.) - Havalar 25 gün- dolayısile, mektepte tetkikat yapan iki 
den beri çok yağıflı gitmiştir. Yağmur hiç kişilik teftiş heyeti Ankara ya dönmüı

göz açhrmamııtar. 40 "]imetreden fazla tür. 
sinde göçmenler arasında ha§ gösteren yağmur yağmııtar. Bu müddet içinde an - Anlaşıldığına göre, tahkikatın neticesi 

Bir ihtilal T eşeb- ufak tefek hastalıkların önüne geçil - cak bir iki gün güneı görünmü,tür. Bir de- talebenin tamamen aleyhinedir. Her 8J -

b • •• M d mittir. Yok.al bir yavru •evindiriliyor fa da dolu yağmıfltr. naftan iki üç talebenin tamamen tardolun -
iısu ey ana masa ve yine her sınıftan beş kadar talc~ 
Çıkan' dı r t S T E R t N A N 1 S T E R t N A N M A ! ı :!~,!~.:.:~:~:~n .. b .. mğ. ç•k•"''" .. " k•· 

Tallinn «Estonyadaıı 22 (A.A.) Maama!ih son kararı Nafia Bal.-anlığı 

Dün de ihtilal hareketine iştirakten Bulgarca Nvo Dni isimli bir Bulgar ıazetesinin efsanevi l smdan yukanda isimleri geçen Türkler, Burgaz sevahilinin ve verecektir. Talebe, yemekleri eskisine nis· 
hlaznun bir çok kimseler tevkif edil • ı neıriyatından: körfezlerinin harita ve planlarile Bulgar askeri mıntakalarının betle düzeldiğini söylemektedir. 
tniıtir. Tevkif edilenlerin yekunu yüze 

1 
(c1934 senesinin mart ayının 26 sında (Nercasit) isminde ıd\I harekatı hakkında malumatı buna temin etmeğe koyul • Dün Senelik Kongre Yapıldı 

~armaktadır. bir Türk Burgu:a gelmiı ve bir kaç gün sonra bura muılardır. Dün saat 14,30 da Mühendis mektebi 
Diğer taraftan Helsinskiden bildiri}-

1 
Tu"'rk halkından f. Niyazi, 29 ya,larında Müeyyet, 50 yatında ld il Talebe Cemiyeti Halkcvinde senelik kon • Elde edilen bu askeri malumat, ıifre ile ve telgrafın bi in • 

diğine göre Finlandiya polisi, Finlandi- Hasan ve 67 yaımda avukat İsmail Celil ve Cemal namların- gr sini toplamıı ve bi· )'tllık çalışma ra;>o· 
b b mekte imiş, bu da §Öyle yazılıyormuı: 11Elbiseler 90 dnn 140 .rll ve ilhaasa Helainskideki komplo - daki Türklerle temasa geçerek bunlara maksadını anlattıktan ru ile yapılan isler görüş.ilmt·~tür. 
l\\ln İpuçlaranı ele geçirmek için tahki- sonra Sofyaya gitmiıtir. Bundan sonra da Bulgaristanı terket • liraya kadar sahldılarn, bu da: ıc9 dan 14 üncü kur'a efradı Bu arada S i" ' grev hadisesi dolayısi-
lclltına devam etmektedir. Helsinskide mittir. Casusluk maksadile Bulgaristana gelen bu Türkün arka- ıilih altına ahndıları> manasını vermekte İmİf. » ı~ vaziyeti E>tk.~ ·ı umun•İyeye tavıih etıne-
f(Siyah Ayrn adındaki kahve ba~lıca dii>inden do'avı idnrc heyeti tenkit olun • 
lllüttehimlerden Nazbinin umumi ka - ; J S 1 E R J N A N j S T ER J N AN M A ! muf, neticede, yeni idare heyeti aeçirui ya-
"•rgi.hı idi. Bu adamın muhakemesi, .. ..., __ ....;. ____________ ..._ _____ ;_ __________________________ ,_ 1 pılarak kon&re bitirilıniilit. 
l\lh t ayında T:ıllinn'de ba;ılıyacaktır., ..., 
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T A 
HAHKEHElERIE 
{%ÖRDÜ~L(RjMjZ 
Nimet Tepen 
Bir Bahçıvanın 
Hikayesi 

Yurtta Tasarruf Haftası Nişanlanmayı 
Me•lek 
Edinenler 

Davacı genç bir bayan. Suçlu da genç 

bir adam. 

Her Yerde Tezahürat Yapıldı, Uzun
Davacı bayan zengin bir dul; auçlu genç 

onun yanında bahçıvan!. 

81\yanın iddiası Velinin vazifesini yüzüs· 
tü bırakarak aavuşnı8.Sl. . Halbuki yapılan 
anlaşmaya göre Veli senelerce bayanın c· 
vindc kalacağına söz vermiş. 

Suçlu Veli mazeret olarak maaıılannın 

verilmediğini ileri sürüyor. Zengin bayan 

bu iddiayı ııiddetle reddediyor: 

- Maaşlarını hep peşin verirdim. Ay • 
rıca her yılbaşında da tahaisatı vardı. Za
ten kendisine bir ifçi muamelesi de eöster· 
mezdim. 

Ve ilave ediyor: 

- Yeniden eve gelsin, ben kendisini af
fedeceğim. Az buluyorsa tahsisatını da faz. 
lalaştıracağım. 

Veli ia~ bir kere aklına koymuı: bu mü· 

tait tellifleri kabul etmiyerek bir çok kim· 

aclerin can attıklan halde kavuşamadıkları 
bu vaziyeti kabul etmiyor: 

- Memlekete gideceiim. Beni köyde 
yavuklum bekliyor .. 

Duruşmadan sonra davacı bayan öfke· 
sini alamayarak söyleniyor: 

- Evimde nesi eksikti sanki!. Gitsin ba
kalım 1 Sonra çok. yanar amma, fayda ver -
mezl .. 

• • rdivenlerden süzülüp giderken bu 
aenç "e zengin bayanı gözlerimle takip e
diyorum. 

Ve onda davasını iyi anlataınamı§ bir 
iman hali seziyorum. 

Manavgatta 
Şiddetli 
Yağmurlar 

köprüde 
And içildi 

Uzunköprü (Özel) - Bu yı)m tasarruf 
haftası tezahüratı diğer yıllara bakılınca çok 
büyük bir hususiyet tafl}'or~u. T ez&hürata 
bütün halk ve mektepliler ittirak ebu.İflerdi. 
Kasaba meydanında yapılan toplantıdaki 

söylevlerden sonra bütün halk hep bir a
ğızdan yerli malı kullanmıya ant içttllıtir. 
Törenden sonra mektepliler ve halk önle· 
rinde saz takımı olduğu halde çarıı ve so • 
kaklan dolaım14lar, yerli mallar lehinde te• 
zahürat yapmıtlard~ 

Konyada 
Konya (Özel) - Yerli maOar haftası 

dolayuile burada konferanslar tertip edil
mİJ ve Cumhuriyet alanında büyük teza • 
bürat yapılmıtbr. Ekonomi ve biriktirme ku
rumu tarafından da bir vitrin müsabak!'SI 
yapıbnıtbr. 

Balıkesir de 
Balıkesir (Özel) - Ekonomi haftası mü

naschetile bir toplantı yapılmıı, hu top • 
lantıya bütün halk ve bütün mektepliler iı
tirak etmi§lerdir. Toplanbda söylevler ve 
martlar söylendikten sonra vilayet §nüne 
kadar gidilerek tezahürat yapılmıttır. 

Bandırmada 

Bandmna (Özel) - Ulusal Ekonomi ve 
arttırma haftası münasebetile ordu okul ta· 
lebeleri tarafından ordu evinde güzel bir 

müsamere vermiılerdir. Müsamerede Ban
dımıalılann mühim bir kısmı davetli olarak 
hazır bulunmuılardır. 

V ez.irköprüde 
Vezirköprü (Özel) - Yerli mallm- lıal-

Manavgat - Burada ticf detli yağmur- tası dolayuile dükkan ve mağazalar bay • 
lar yağmaktadır. Manavgat ırmağı, yedi raklarla aüalemnit, halk davul ve zurnalarla 
sün yedi gece yağan yağmurlarla bir bu- sokaklarda tezahürat ve yerli mallar lelıine 
çak metre kabarmJJllr. propaganda yapmıılardır. Mektepliler bir 

Dereler hiçbir taraftan ıeçit vermediği . . ı d B "t • • • . . • . geçıt resmı yapmlf ar ır. u geçı resmm • 
ıçın na.klıyat dunnuı gıbıdır. Manavgat ve d 1 b" ı· 11 tabi bn 
k

.. ı · d k. ba k . 
1 

• e can ı ır yer ı ma ar osu yapı ıı • 
oy erm e ı zı erpıç ev enn yıkılma-

sından korkubnaktadır. br. 

Bandırmada Işık Maskeleme 
Denemesi 

Bandırma, (Özel) - Burada uçak 
hücumlarından korunma iç:n bir ıtık 
maskeleme denemesi yapılmııtır. De
neme 20 dakika sürmüıtür. Bütün halk 
deneme esnasında ıtıklarını söndür
müa. dııarıya ziya aızdırmamııtır. 

Konya Doğum Evi 
Konya, (Özel) - lnpah biten do· 

ğum evinin açılma töreni yılbatmda 

yapılacakbr. 

Silivri Kaymakamrna Fahri 
Hemşehrilik Unvam Verildi 

Kırkağaçta 

Kırkağaç (Özel) - Arttuma ve ekono· 
mi haftasmm son günü Türk birliği mek -
tebinde çok süzel bir müsamere veribniıtir. 

Uzunköprüde 

Bu müsamereye gençler birliği bandosu da 

iıtirak etmittir. 
Bigada 

Biga (Özel) -Tutwn haftası münaae • 
betile Saka$ oıkUla talebea tarafından 
sinema binaamda canlı bir müsamere ve • 
rilmİ§, bu müsamerede mevzuu hep yerli 
mallar olan piyesler temsil edilmif, mono • 
loğlar söylenmiı ve milli dansla.. yapıl • 

mııtar. 

tezahürat --...-....-·---·------- ·-·-
Müreftede 
Fıçı Başı 
Alemleri 

Son zamanlarda bir takım ıençler ni • 
pnlanmayı meslek edinmitlerdir. 

Mahallelerinde vr.ya her hanıri bir yerde 
ııüzel bir kızı tanıdılar mı, onunla lanlfUll,. 
ya çalqıyorlar. Muvaffak ol&n.adılar ınJ 

nipnlanmai• talip oluyorlar. Kızımıza ta• 
lip çıktı diye bütün aile sevinç içinde. EJı.4 
Fınab kaçırmamak lizım. Oıtünkörü bil; 
tahkikat. iki hafta seçmeden nipn. 
&k~ ~~.?line kavupnuıtur. Kızın nl• 

ne l(İrmek, onunla aerbeat sezmek bakkmi 
kannm11tır. Bir hafta, iki hafta, çok be
ienmiıae bir ay. Ve sonra birdenbire kü • 
çüll bey ortadan kayboluyor. Küçük beY, 
fQl'&da, küçük bey burada. •• Bu esnada kÜoi 

çüll beyin bir ba§ka nifanlm olduğu, veya 
bir batkuile nipnlandı.ğı öireniliyor. Ga~ 
)'atlan, teessür ve teessüfler. Fakat it İfteD 
ıeçmif bulunuyor. 

Yalnız bu hafta içinde bana benzer bet 
OD vak'a öfrendim. lrır renç anlattılar ld; 
bir nipnlıaı Aksarayda, bir diieri Kadı • 
köyde, bir üçüncüsü Samsand,..ı•r. 

Bir cliier genr' " D bahaett;t bir tllır 

raftan aldattığı kızla mahkemede davada 
iken, öte taraftan batb bir kızla nifanla • 
DJ)'Or. 

Bu gençler kızlarımızın bayat, namus vCl 
iatikballerile oynuyorlar. Yaptıkları bü~ 
zarara, kırdıklan kalplere rağmeq 

hiç bir mes'uliyet te tanunryorlar. 
Genç L. "ara ve kız babalanna nasihatiıQ 

todur: Olur olmaz sençle alelacele ni}anl~ 
maymız. Korkmayınız evde kalacak değil• 
siniz. Hakkında tam malUınat almadığın~ 

kimseleri evinize sokmayınız ve bayalııml 
kadar kıymetli yavrularınızı yabancı ellq 
tevdi etmeyiniz. 

* 

Mürefte, (Özel) - Büyük tehirlerde 
kıı günleri balkın ekserisi sinema ve tiyat
ro gibi eğlence yerlerinde vakitlerini ge • 
çirirken tafrada nahiye ve kasabalardaki 

Gemlikte halk ta kahvelerde tavla ve kağıt oyunla • 

« 19 yaşında bir kız kardC§im var. G e • 
çende bir oğlana gönül kaptırdı. Ben d eri 
ortağı olduğum için iııin bütün ısafhalannİ 

biliyorum, fakat ailemizden gizli tutuyoruz,. 
Yalnız son günlerde bu gencin bir serseri ol .. 
duğunu öğrendim. Karde~me acıdım. Fa .. 
kat bu sım aileme açmağa, kardeşimi d~ 
ikaza cesaret edemiyorum. Çünkü bunq 
bilmediği için timdi çok mcs'uttur. Öğren• 
diği gün b edbaht olacak. Bunu da ben is
temiyorum. Ne yapayım, siz ne dersiniz) Gemlik (Özel ) - Tasarruf haftası mü· rile vakitlerini geçirirler. Halbuki bizim 

nasebetile yapllan tezahürat meyanında ço· Müreftedeki eilenceler bambafk:adır. Va
cuklar pek mühim bir mevki İfgal etmi~ler • kıa burada da her yerde olduğu gibi kah
dir. Küçükler güzel ve süslü sepetler içine velerin müdavimleri çoktw-, kağıt ve tav
yemİfler doldurarak sokaklarda dola§mıf· la oyunlan ise oldukça rağbettedir. Fakat 
lar ve balla ba yemitJerden yemeğe teıvik bunların hepsinden fula revaçta olan eğ
etmitlerdir. lence f1Çıbqı eğlencesidir. Bu, görülmeğe 

değer bir alemdir. Bailar bozulup ma.ğa • 

Muazzez 
Kız kardeıinizi münasip bir lisanla iku 

ebnek lazımdır. lı itten ıeçtikten sonra ba• 
kikatin anlatılması hepiniz için tamiri müm• 
kün obnl}'an bir felakete sebep olabilir. 

TEYZE 

zaıar tıkabasa ıarap doldurulduktan sonra Konyada Baro 
Mannara denizini yalayarak aalıilde pat • Konya, (Özel) - Oralapor tarafın• 
layan temiz ve aailam poyraz rüqi.rlan 

dan Halkevi salonunda bir balo veril• 
gittikçe ıiddetlenir, hazan bir bavw: gibi mittir. Balo pek güzel oln:auı, aaball 
sakin ve aeSIİz Marmara coımaia ve ku • saat yediye kadar devam etmiıtir. 
durmuı dalgalan beyaz köpüklerle aalıil • ,_ _______________ _ 

leri döloneğe bqlar. Kqm ÜfÜfücü rüz • l 
girlan ilk kan getirir ve tepeler beyaz kü- Bir Doktorun 
lahlannı giymeğe baılar ki artık kq selmit Günlük Pazartesi 
ve fUap içilecek zamana irifilmit demek-
tir. Notlarından (*) 

Ufak yqtanberi prap hçılan dibinde 
büyümüt; ve sözünü açar açmaz kartuan· Bacaklarda Uyuşukluk 
da dağ gibi prap hçılannı görmüt çekir- • Gırlp Nekahetlnde • 
dekten yetitmit fUapçılar için fıçıbatı eğ- Aylardanberi bacaklarında uyu~ukluk -
lence.i dört gözle beklenen bir fırsattır. tan ve karıncalanmadan rahat!!ız oldu· Silivri, (Özel) - Silivri Kaymaka

mı M. R. Demirtaı'a fahri hemterilik Balıkesirde tezahürat Türkiyenin fU'llP ihtiyacının dörtte Ü • ğıınu ıöyliyen ve ayaklan altında gi-
tevcih edilmiıtir. Belediye EncUmenİ· 

nUı bu kararı hal1un kaymakama karıı 

olan aevsisini ifade etmektedir. 

------ ··-·-------
Nöbetçi 
Eczaneler 

1 

AçıkgözKöylünün Rüyası 
Buğdayını Çalan 

Der• Verdi 
Akıllı Köylü 

Köylüye Bir 

çünü temin eden Müreftede J&rapçılar tim- diımeden gece uykulannı kaybeden 
eli mağazalarda seferber haldedirler. Han- Hastayı dinliyorum. 
si fabrikaya sitaeniz bet on kİfİnİn ev si· Bir ay evvel grip g~irmit. kanı cl.ı.al -
bi prap ~lan dibinde maıraba m&p"aba mıt. iıtihası:zlık, dermansızlık başlamıı 
prap içmekte ve kıpkırmw atetin üzerin- ve bir aydanberi üşüycceğim endişesile 
de kızarttıklan balıklan da mideye yu • hiç te yıkanmamış. Rcelerinde şüphe 
varlamakta olduklarını sörürsünüz. Bu • ettiii bir tüberküloz endişesi olmndığını 
ranın kıt günlerinde rağbette olan bedava muayene neticesinde kendisine söyle -
eğlence budur. dim. Grip yapan mikroplann toksinle • 

Bu 
Alanya (Özel) - Köylerden birinde ca zavallmm buğday çuvalından bir k111m Bu sözlerimle Müreftelilerin ayyat ve rile azall\D kan ayak sinirlerinde de za· 

aeceki nöbetçi eczaneler tunlardll': 
E Çok aarip ve gülünr bir vak'a cereyan et· buğdayını aıuarak kendi ambarına atmıı· toptan, taribülleyli velnehar oldukları af ve ar.rı yaptıöını anlattım. Evvela 
· minönü : (HüsnU Haydar). Küçükpa· • .,. "' .. 

(H H 
miıtir: tır. Bütün hareketleri takip eden ihtiyar zan edilmemelidir. Şarap onlarca su gibi- ılık, sonra sog~uk su ile banyo ve duslar 

:zar: . ullısi). Alemdar : ( Es<\t). 
Çı.pl-'-'ı ko··yu .. nden Çullu Mehmet 1·smin- biç sesini çıkarmamıt, gece yarıaı olmuf, dir. İstanbulda yerine göre titesi on lira - yaptırttım . lştihasını kuvvetlend irecek 

Beyazıt: (Belkis). Şehzadebaşı: (Is • aau 
mail Hakkı) . Fener : (Vitali) . Kaıa • de fakir bir ihtiyar birkaç gün evvel rama· nöbet sırası kendisine gelmit ve değirmen- dan fazlaya içilen taraba, kuytu mağaza kinin şurupla rı ve ilaçlar içi. ttim . 

(s 
•anlık yapmak ı·çı·n ikı· buruk kı"le hu<rday ci uykuya yatmlJ Çullu Mehmet bir ıa- kötelerinde bir deniz kuzusile bedava içen Günde 2 snat süren <>ezintiler yapu. ııİ· 

gümrük : uat) . Şehremini : (Nazım) . .. ,. • ., 
( E h tedarı"k et mit ve bug~ dayow eıeöfoe yu··kıı·- at sonra deöirmcncinin iyice uyudug· unu Müreftelilere bu çok görülmemelidir. Bir hayet arsenik İ g• nelerinden iki seri tat· 

A ksarny: t em Pertev). Bnkırköy : • • 
(l-Jil:'ıl). Samatya : (Rıdvan ). Galata : yerek değirmene gitmittir. Değirmen usu- anlayınca değirmen ambarındaki buğday- zamanlar Ömer Hayyamm dilinden dü • bik ettim. 

)üne göre Çullu Mehmedin o gece saat on lan çuval çuval kapıya yığmıya baılamıf. sürmediği tarabı, timdi Mürefteliler ağız - Kötürüm olınağa başlndığını iddia e -
(Merkez) . Hasköy: (Halk) . Kasımpa- 1 d d .. ·· ·· 1 * ikiden sonra sabaha kadar nöbet bekleme- Bu sırada Çullu Mebmedin oğlu gelmi_ş ve arın an uıurmuyor ar. den ( 35) yaşındaki bu genç adnm 51h-
sn . (Merkez) . Beşiktnş: (Recep ). San . 

si lazımdır. Bu yiizden değirmenci ihtiyara çuvalları hayvanlara yüldcmİf, köyün yo- düın. Sen benim bir oözüınü oydun, ben batini lekra r kazandığı gün c;;ok 5'"Vİn· 
yer: ( Nuri) . Beyoğlu: (Matkoviç, Ke- • 
mal) . Şişli: (Şark Merkez). Üt:küdar : yatıp uyumasını, gece yarw kendisi kal- lunu tutmuıtur. İtin uıl bundan sonraki de kalktım, senin iki gözünü birden oyduk- di ve teşekkür etti. 

Ö 
dıracağını aöylemitti. Mehmet de çuval- safhası gülünçtür: tan baıka, otuz iki di•ini de söktüm. Hayır- (*) Bu notları k'"'·ı"p --1·la•mız , ya• 

mer Kenan) . Kadıköy: ( Alued~in ve ..,. ,... ._ ' 
I:ı f ) B !arının Üzerine uzanmıf, fakat gözü saat- Sabahleyin değİnnenci kalkınca ihtiyar du inıallah!. Acep ne ola ki!. laat bir albüme •ap1fhnp koUeluiyOll 
, j at . üyükada: (Şinasi) . Heyheli : 1 

(Yusuf). llerce uyku tutmamıt Bir aralık deiir· kendisine fU sözleri söylemittir: Köylü bu alaydan sonra itin aslını an- rapuuz. Sıkıntı zamanuuzda bu nollaı 
---------------..: menci ibtiyana uyuduiunu aanmlft yavaf- - Yahu, ben düo ıece bir rüya sör· latmıt ve dejinnenciden belalbk dilemİflİ. :.-•-·_d_ok_to_r...-sib....,.i _im_d_ad_ı_1UZ&_....;.Yetife_,..;" ;......1J_a1ir_· _. _ 
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Taksi Otomobil
leri Gibi Taksi 
Tayyareleri 

1 

/ l k tecrübe Bu haber de, §Üphc 

M a d a il a •· yok herkesi hayrete 
kar adaaında düşürecek olan nokta, 

ilk tecrubenın Amerikada değil, fakat Ma
dagaskar adasında yapılmış ve muvaffaki -
yet vermiş olmasıdır. Filhakika bu adada 
bir müddettenberi tıpkı taksi otomobilleri 
ile taksi tayyareleri de işlemektedir. Fiat • 
lan da son derece ucuzudur. Kullanılmala
nnın şekline gelince, o da gayet kolaydır, 
evinde oturan bir adamın tayyare istasyo • 
nunu telefonla bularak isteğini söylemesi, 
on dakika sonra tayyarenin emrine hazır bu
lunması için kafidir. Fransız gazetelerinin 
anlattıklarına bakılırsa bu yeni vasıtayı ih
tiyaç doğurmuştur. 

Filhakika bu adada nakil vasıtaları ve 
yollar pek bol değildir. Bunun içindir ki 
(Tananariva) da oturan avukatlar ile dok

torların ve iş adamlarının civar şehirlerden 
en yakınına jridip gelmeleri hiç değilse üç 

güne mütevakkıftır. Halbuki tayyare ile bu 
İ!l yarım günde yapılmaktadır. 

--------... Beygirlere ta· 
kılan kırmızı 

* Amsterdam şehrinin 

polis direktörlüğü ge· 

fener ce sokaklarda devriye -----gezen süvari polislere hızla aeçcn otomo -

billerin çarpmamaları için mühim bir karar 
vermistir. Bundan sonra geceleri polis bey-

girlerinin özengilerine birer tane kırmızı fc.
ner takılacaktır. 

1 
V zaktan rad

yo ile ıaıtma 
uaulü ----

* Amerikanın bazı şehir

lerinde uterkos» su -
yu, istiyen ailelere 81 • 

cak olarak gönderilir, 
koca bir mahallenin bütün evlerini ısıtan 
müşterek kaloriferli yerler de vardır. Fakat 
Amerikalı bir mühendis terakkinin bu de
recesini kafi görmemiş olacak ki şimdi de 
evleri (Herç) mevceleri ve (radyo) iı • 
tasyonlan ile uzaktan Jsıtmanın yolunu bul
mıya çalı§makta imi,. Eier maksadına 

muvaffak olursa her ailenin yapacağı şey 
eve radyolu bir ıoba alıp mevce tulünü 81• 

caklığı gönderecek istasyona göre ayar et
mekten ibaret olacaktır. 

llacarls\anda Kar Yollar1 Kapadı 
Budaı>eıte, 22 (A.A.) - Fazla mİk· 

tarda diifen karlardan ötürü İtalya ye 

AYUsturya ile yol münakalib kesilmit
tir. 

SON POSTA Sayfa 5 

HARİCİ TELGRAFLAR 
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YUGOSLA VY ADA 

Stoyadinoviç Ka
binesinde ihtilaf 

Çıktı 

1 
Almanyada Tehlikeye Kar" Hazırhklar Kırtasigeciiikle 

H•tı s· ''A k K 1 Rekor ı er l r s er uru u,, Bir gazetede okudum: 1926 de başlı • 

T k 
• ı • • E • yan bir aylık bağlama işi bugüne kadar bit-

e ş ı ini mrettı memişl.. Bu haberi_- yer ve ad. göstererek· 
yazan gazete: aAglanacak hır muameleı> 
tabirini kullanıyor. Eğer keyfiyetin latif eye Belgrad, 22 (A.A.) - Bayındırlık 

bakanı Miloch Bobitch ile beden ter • 
biyesi bakam ve içtimai basiret bakan 
vekili Mirb Komnevovitoh istifa et
mİflerdir. 

Bir Y ah udiye Ait Silah Fabrikası tahammülü olsaydı ~en b.~ ha~e~in ba rna 
ufnanılmıyacak bır ıı» curnlcsıru kordum 

Müsadere Edildi ~·e ~~n .Po.ıa~ ~n~nıl~ .te:ler ıütunu~a 
geçırırdım. Çünku olmu~ bır 1.§Yarın yetım 

Bu istif al ar baıvekil Stoyadinoviçin 
bir Sırp Radikal fırkası merkezi komi· 
lesinin Stoyadinoviç hükUıneti ile 
rnütenasit olmadığını ilin eden beyan
namesının ne§l'İ üzerine çekinilmesi 
kabil olmayan bir hale selmiıtir. 

Bu istifaları müteakip, Stoyadino • 
vitch, niyabet meclisi tarafından kabul 
edilmiıtir. 

Yusoslav radikal birliii grup baı· 
kanı T ovetkovitch, içtimai basiret ba
kan lıtına tayin ve bedent terbiye ba
kanlıiı iılerini vekaleten görmeye me
mur edilmiıtir. 

Saylavlardan ve eski bakanlardan 
ve eski bakanlardan ve İskupçinadaki 
müıtakil itçi srubu baıkanı Marko Ko
joul, bayıdırlık bakanlığına tayin olun-
muıtur. 

Resmi çevenler, kabinede yapılan 

bu deiifildiiin kabineyi kuvvetlendir • 
mek maksadına matuf olduiu fikrin
dedir. 

Dıt siyasada deiitiklik yoktur. 

ŞAKO MF.SELESI 

Bolivya ile 
Paraguvay ·Harp 
Tazminatında 
Uyuşamıyorlar 

Yeni Alman orduaunclan bir .lııt' a •ir •eçİf re...Uıul• 

Berlin, 22 (A.A.) - Milli müdafaa vermiı ve amelenin aıhlai ıartlannı u • 
bakanı Hitler ile anlattıktan .sonra or- lah etmeyi ilunal etmif olmak töhmeti
du kumandanını bir <•asker kurulu» le hudut harici edilmittir. 
tetkil etmeğe memur etmiıtir. 1 te1rini- Sisten Bir Vapur Batta 
sani 1921 denberi eski ordudan ve yeni Berlin, 22 (A.A.)- KazeJ' denizinde 
ordudan terhis edilmiı olanlar veya hüküm sürmekte olan sis yüzünden 
olacaklar bu kurula kabul edilecekler· Harmonidea İmıindeki Jnsiliz vapuru 
dir. Bundan bA§ka, arzu eden ber va- küçük bir lngiliz gemisine çarpmıt ve 
tandaf da bu kurula yazılabilecektir. bu gemi hemen batmııtır. 

«Asker Kurulu» nun maksadı, Hit- Askeri Mezarhk1ara Dair 
lerin faal orduya verdiği vazifenin ter- Berlin, 22 (A.A.) - Dıt i1leri ba· 
hia edilmit aakerlere de tetmil ve teh-, kanlığı müslefan ile Franın: ve f ngmz 
like kartııında bu kurul Üyelerinin bü- büyük elçileri ve güney Afrika orta el
tün milletle yekvücut olmalarını teınin çisi aakeri mezarlıkların mubaf azası • 
edilmesidir. na müteallik hir mukavelename imza 

Köylüler &Ut Vermiyor etmiflerdir. 
Berlin, 22 (A.A.) - Hükumetin Almanyadakl Yahudi AvukaUar 

barı§ konferan~ı komisyonu, Paraguvn- emirlerine karıı ıelen öylüler yağ ve Berlin, 22 (A.A.) - Narenbers ka-
ya •erilecek harp tazminatı meselesini peynir imali ile mükellef olan ;üthane· nunu mucibince yahucli avukatların hi
halletmek üzere oraya gitmektedir. 

1 
lere süt vermek istememektedirler. kimler tarafından vekil tayin edilmele

Parapvay, tazminat olarak bir mil • Göring, polise tedbir alma11nı emret- leri ve iflas masalarının tasfiyeaine 

Buenos • Ayrea, 22 (A.A.) - Şako 

yon dolar İstemekte, Bolivya ise ancak mı" .. tı'r. kıl -•-- k d·ım· • 
;s memur mllUU"I yasa e ı 11tır. 

)'Üz bin fnciliz liraaı Yerecejini •Öyle- Bir Slllh Fabr•kaaı HtUerln 
mektedir. Emrine Verlllyor Yahudi Gazeteci .ı.kob 

Beri in, 22 ( A.A.) - Tbarinıe vali- Vlyanada T evkff Edildi 
Oaloda Troçklnln ikameti ai Auckel, Von Blomberg ile uyutarak Viyaaa, 22 (A.A.) - Yahlldi mu-

Temdit Edlldl Simon ismindeki yahudi ailesinin :malı harrir Ye sazeteci H .... i Eduar Jakob, 
Oalo, 22 ( A.A.) - Puaportlar mer- olan Suhl silih fahn1tasım Hitlerin em- 1 annesi, kardeti ve zeYceai ile bir

kez ofisi, Boltevist Leon Troçki'nin rine Yermeye karar vermittir. ı likte yakalanmtfbr • Jakop mühim 
ikamet müddetini 18 haziran 1936 ya J Simon ailesi, «Gayri meıru kazanç- ıahtek&rlıklarda bulunmUJ ve fÜpheli 
kadar temdit etmittir. larıı temin etmİJ, ameleye apğı ücret bir ç~k kamJ,iyo muamelib yapmıfbr. 

™ -

çocuğile yoksul eşine yedi yılda aylık bağ
lanamaması akla sığar işlerden değıl. 

Bu haberi veren gazetenin de dediği gibi 
!ili inanılmaz iti ((emri vakiıı halinde yara
tan &mil, kırt.uiyecilik zihniyetidir. O kırta• 
siyecilik ki kolayı güç, basiti mürekkep yap
maktan bafka bir hede.f düıünmcz ve bu
günün işini yarına, hatta yarınlara, sonu 
gelmiyen yarınlara bırakmaktan zevk alır. 
Ben, ne vakit kırtasiyeciliğe talluk eden gü
lünç veya acıklı bir hikaye dinlesem Alem
dar Mustafa Paşanın meşhur emrini hatır· 
lanm: O ümmi, fakat zeki vezir Tuna bo -
yundan ordusile lstanbula gelip te zorla 
sadrazam olduktan sonra bir takım y~ni -
likler yapmak istemişti. Zavallının aklı 

an'ane denilen paslı zincirin iflc.r üzerinde 
ııe yaman bir köstek rolü oynadığını bilnıİ· 
yordu, anlamıyordu, her ifin hızla sönilme
sini istiyordu. Bir gün kubbe altında otu -
rurken Rus sınırındaki orduya gönderilmesi 
icap eden zahirenin nasıl tedarik edilmesi 
muvafık olacağı hakkında bir münakaşa a

çıldı. Vezirler, defterdarlar, kazaskerler 
bu zahirenin satın alınması, Tuna boyuna 
taşıması için Erzurum, Bağdat ve Basra va
lilerine fermanlar yazılması düşünccırin<le 

ittifak ediyorlardı. 
Alemdar Mustafa Paşa, yapılan mıina -

kaşayı sessizce dinledi, tam karar verileceği 
sırada şöyle bir doğruldu: 

- A be yoldaşlar, dedi, siz çocuk musu
nuz? Buradan Erzuruma, Bağdada ulak -
larla ferman &idecek. Orada rnt"clisler ku
rulup buğday filan satın alınacak. Sonra 
bunlar develere, katırlara yüklenip deniz 
kıyısına indirilecek, orada günlerce gemi 
beklenecek ve kim bilir kaç ay sonra Tuna 
kıyısına zahire gelecek. Aç aslı:cr o vakte 
kadar ne yer, na11l yaşar>. Böyle saçma 
ICY olmaz. Siz Tuna boyundaki filan filan 
beylere. aialara benim tarafımdan birer 
pusla c;iziktirin, ambarlannda ne kadu za • 
hire varaa hemen orduya ulqtırB1nlar, pa
ruuu buradan aldır11nlar. Sonra siz. Er • 
zuruma, Baidada ferman çıkannl .. 

Ruhlara, vicdanlara, dimağlara asılı zin
cirleri kırıp atan bugünün bahtiyar çocuk -
lan, kırtasiyecilik. kösteğine karşı ne kadar 
titizlenseler haklıdırlar. M. T. Tan 

KERVAN YÜRÜYOR 

onların bilgisizliğine vermelidir. Şu-,1 topraklarını, daha oradayken ortakla- J Denize doğru giden yollar bir fınn ağ
nu bil ki biz hepimiz kapkara bir dün- p. ifleten adam kiralıyordu. Kasımdan zı gibi .. Gökteki günq erimif gibi 
yanın derinliğinde yaşıyoruz, anaları- kasıma ona yüz lira kadar para geli-1 lüzucetli. ağır bir mayi halinde yayı
mız fena yetişmişlerdir. Yıllar onların yordu. Fakat o, bunu, olduğu gibi e- 1 lıyor. 
üzerinden bir silindir gibi geçmiş, ve nişteaine veriyordu. 1 Tam evlerinin 80kağma 88 ca w 
onlar bir çakıl taşı gibi ~ltı~da . katı- T eyzeaini biraz yumuptan da bu sırada arkadan tanıdık bir ses d:d:; 
lıp kalmışlardır. Onları bıldiklerınden, idi zaten .. «Gülten »e karşı hazan pek _ Gülten, Gülten! 

- 4 - Bürhan Cahit i3 · ıt- 935 inandıklarından d?ndürmek imkanı ileri gittiğini anlayınca otıun gönlünü j Sevinçle döndü. Bu, tarih mualli-

Öyle cana ,Yakın, o kadar nazik bir yor, evlerinde de toplantılar yapıyor- y~ktur. ~e .. kadar ınanmı' g~~ün~.e~er 1 a~~ak için ~'l'ıyordu. F~~a~ o ~üyü- mi Mükerrem hanımdı. 
kızdı ki onun tatlı dili bütün talebesi- lardı. yıne samımı olamazlar. Bu, dunku ıle dukçe, hayata J.Jydukça bıribırlerınden Az önce mektepte, 0 heyecanlı sahne
ni sihirlemişti. Bu müsamerelerde «Gülten» mut- b~~ünkünün değil, dü?~ü ile yarının- uzaklaşı;:orlar~ı. ~u ayrı1ık Y,ava! ya- ler arasında gördüğü bu sevimli yüz 

Resim muallimi de onu çok sevi- laka bulunuyordu. Temsillerde en baş kın~n _çarpı,şmaaıdır. B~~- h_~ hare- va' hatt~ bu oksuz kardet Çocuguna ne kadar Def'eliydi. Biribirlerine ko-
yordu, (Gülten) in öteki arkadaşla- rolü yapan, konserlerde piyanoya ge· k~tımı~ onlara aykırı .g~~u~uyor, bu- karşı çekmmyee kadar vardı. ışar gibi yaklaftılar. 
nndan ayrılan tarafları çoktu. çen Gültendi. Bu istidadı bütün muaı- leun bır çatı albnda bırıbırıne aykırı Resim mualliminin dedikleri ne Mükerrem hanım sordu: 

Elmalı'da kaymakam beyin hanı- limlerden fazla bu iki arkadaşın ho- insanlar,. ~i~ibir~n?en -~~~ama~an ~~a kadar doğru idi. Gülten, o bale gct-J - Eve mi gidiyordun Gülten~ 
mından çok şey öğrenmişti. Zaten o- fUna gidiyordu. Onu tam bir abla sev- kızlar, bırıb~rlerının duşuncesme .~u!- mişti ki zaten ana ve baba sevgisi ve Genç kız başını eğdi: 
nun çok kuvvetli bir kapma, öğrenme gisi içinde yetiştirmek istiyorlardı. man baba oguilar yaşıyor. Bu tabn hır baskıa görmediği için bu iğreti, hisle- _ Evet hoca hanım. 
kabiliyeti vardı. Öteki talebeler gibi Son sınıhayken onu bir kaç kere aykırılıktır. Bi~ kuvvetliyiz. Biz ay- ri, heyecanlan •e düşünceleriyle ak- - Teyzene müjde vereceksin de-
hafızca ezberciliği yoktu. işittiği, o- evlerindeki toplanblara bile çağırmış- 1 dınlı~t.ayı~ .. Bız haklıyız. Fakat onlar rabalıktan bir fCY kalmadığını görü- i ğil mi) 
kuduğu şeyler soğuk damga gibi ka- lardı. Gülten teyzesini pek kızdıran ıda bızımdır yordu. 1 Genç kızın hararetten kavrulan du-
fasında yer ediyordu. bu davetlere can atıyordu. Fakat tey- Onlar bize hücum ederler. Bizleri Onun ıçın kendi aleminde Y8'Ci· daklan büküldü. Koyu kestane gözle-

Ders bölümlerinde arkadaşlann- zesinden ititmediğini konu komşudan şikayet ederler, belki bizden nefret mağa da alış~tı. Mektepteki muvaf- ri dumanlanmıt gibiydi: 
dan çok muallimlerinin yanında bu- dinliyordu. bile ed:rler. Fakat bizim onlara kar~ı fakiyetlerinden birini olsun alkıflaya- - Bilmem ki, dedi. Teyzem ıçın 
1 k h ı G "lt · T . l . . d w·ı yapacagımız şey yalnız affetmektır k ı__ t' k b' k . k b' ., unma tan oş anan u en resım mu- eyzesı ya nız onun ıçın egı mu- .. . . ca , onu şev.u: ge ırece ar ya ın sevmece ır şey mı~ 

. . F h" 'h ali' . M"k ali' l . . . d k w I .. 1.. Çunkü onlar bılmıyerek yapıyorlar. ·k. . l k d' k d' G kı b .. . . b 'h allımı a ıre, tarı mu ımı u er- ım erı ıçın epe agır ~yer soyu- . . k .... 
1 

k .. I d ımsesı o mayıf1 onu en ı en me enç zın u umıtsız ceva 1 tarı 
.. k d l d Bız bıler~ gonu ıramayız, oy c e- bawl b. . . . ..1 .. d" rem hanımlarla adeta ar a aş o mu§· yor u. ~ .

1 
. g amıt muallımını g\l dur u. 

tu. Onlar da gençti. Jkisi de fstan- Hatta bu dedi kodular onlann ku- gı mı~ lf Elinden tutmuştu: 
b ıl k 1 d B be be · 1 w kadar 't · t' <cGülten» bunları pek iyi anlıyor- . 

u u ız ar ı. uraya ra r tayın agına gı mış 1• .. d h El l 'd ik b" "k Bugün, haziran güneşinin tozlu - Gel teyzene beraber gidelim, 
ed '] · } be be 1m· ] d' fah' han b' .. G"lt du Hatta a a ma ı a en uyu ı mış er, ra r ge ış er ı. ıre ım ır gun « u en» e · . . . . kaJdırımlan külhan taşına çevirdiği dedi, ben anlatırım. 

Hayata yeni atılan iki arkada• An· bundan bahsettiği zaman genç kız çok annesının ınkısarlanndan, azarların- b k .. kaza dı" . 'h k G"l f hla O 1 d h 
T k ld T . . .. b . ı·-· . d .. "l"p kaymakam beyin hanımı- u sıca gun n gı ımtı anın en- u ten era mıştı. nar an er 

l d d · k k"' ··k b' d sı ı ı. eyzesının munase etsız ıgını an uzu u . . I -- . d ı_ d' d . b' . l l f hl ta ya a emze arşı uçu ır ev e ff . k . . b' 1 .. 1 k 'it' clttigıw. zamanlar o nazik kadın diaıne ne er vadethgın en &.en ı e hangı ırıy e yanyana o unca era ı-
b b 1 d Y 1. h l a ettırme ıçın ır şey er soy eme na ı ıca I b · l .. .. k d 1 d 

era er oturuyor ar ı. er ı anım ar . d' F k F h' h k. da böyle ıöylemiıati. la ersız rastge e yurur en a ım arı yor u. 
1 1 k k Uşmuyorıardl Bl·r kaç ıste ı. a at a ıre anım onu tes ın T • • • • •• .. d '' h 1 b l .. · on ar a pe on · Za . d k . tt l onu yme teyzesmın evme gotur u. Mükerrem anım, stan u unıver-

memur ailesiyle ahpap olmuşlardı. Bu etti: ten ısyan e ece vazıye e 0 ma· ı bes d 
_ Bunu ıaikayet ıçın söylemiyo- dıgw mı da çok iyi anlıyordu. Teyzesi- Sokaklar ~. hava sanki ataşte fı- sitesinin edebiyat şu in en yetişen 

eğlencesiz, gürültüsüz kasabada ken- T k d b' · b h 'b' · il • ı 
rum, kızım 1 dedi. Görgüsüz, bilgisiz nin evinde sığıntı gibi olmakla be-I ır ayan ır tencerenın u arı gı 1 cı· genç tarih mua imi timdi neşe i Def" 

dilerine göre vakit geçirecek şeyler . . . .. .. ka 'd k . d B" w l · k Ka ba w eli anlatıyordu: 
bulabiliyorlardı. Ara sıra mektepte ınsanlar her yerde kendılerınden ustun raber baş gı ece neresı var ı. u- ger erı ya ıyor. sa nın en agır 
müsamere veriyor, temsiller hazırlı- gördüklerine düşman olurlar. Bunu yük annesi ölmşütü. (Elmalı) daki I mevsimi. Çarşıda bile hareket yok. (Arka11 .,. ... , 
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Saball Saat 4 ten Sonra 
Delen Telgral Haberleri 

.. POSTA 
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SON DAKiKA ·• ' 

TELGRAF, TELEFO!, TELSiZ HABERLERtJ 

B • T •• K Eden lngiliz Dış Siyasasını Ele Aldıktan Sonra .. 
1~ e_cavu_ze a~şı Habeş Harbinin Başlangıcındanberi 

lngılterenın Akdenız Devletlerıne · 'T' k. E' _ı·z ~· D "'. . k 
Sual Liıtesi... .L a ıp uı en Jlgasa egışmıgece 

(Bat taralı l inci )'ibule) 

Atina, 22 (Özel) -Vradini gaze- r 
teai Akdenizde bir ihtilaf zuhurunda 
Jngilterenin Girit adasının Sude li - , 
manı ile diğer deniz üslerinden, isti
fade etmesine müsaade edilip edil -

"Zecri Tedbirler 
Sulhu Temin 

Edecek,, 
Pari•, 22 ( A.A.) - Bir aya.al 

miyeceğini Yunanistandan sorduğu- toplantula aös alan parlamento ra-
nu yazıyor. dilıal ao•yalüt .,..,6a 6aflranı aaylao 

Mabetler Toprak Terketmiyorlar Campinchi demİftİr iri: 
Londra, 22 {A.A.) - Londradaki «Bilha .. a çcı6alr oe nlıı 6ir ,.. 

Habeş elçiJiği erkanından biri Havas lıilde tat6iJr eclildilıleri takdirde,· 
ajansı aytarına şu diyevde bulunmuf • ~ ted6irler, .Wha temin ede-
tur: celrtir.» 

H Fraıuanın ltalyan milletine 1'ar-
abeşistan için kuzeyde 1ıer hangi 

fl daydala dNtlalrtan 6ahMClen 
bir arazi parçasmın ve bilhaaa Tigre- aaylao flDllan ilaoe etmiftir: 
nin bir kısmının terki asla mevzuu bah- «Ba, lafİM oldafa İçin defil, la-
aolamaz. Irat taarrıu eden oe palth ~fneyen 

Zecri Tedbirler Siyueti oldafa için ltalyaya aleyhtaru. » 
Viyana, 22 {A.A.) - Avusturya --------------' 

gazeteleri zecri tedbirler siyasasına ta Romanının en 8f8ğı bir vehme ka-
dönmek meselesi ile mefgul olmakta - pılmaması gerektir. 
dır. Fnnunm Gayretleri 

Hükumetin organı olan Wiener F amasa, İtalyanın meşru arzularını 
Neuste Nachrichten, İtalyayı bir çem- genit mikyasta tatmin edecek şekilde 
her içinde kalmak tehlikesinden ko- ihtilafın halli için bir çok defalar mü -
rumağa davet etmekte ve şöyle demek- him gayretler sarfetmiştir. Hatta Fran
tedir: sa, bu gayretleri kendi menfaatlerinin 

((Son kararı, Paris ve Londra vere- zararına olarak yapmıştır. Bütün bu 
cektir. İtalya, bunu ne kadar çabuk gayretler boşa gitmiştir. Bütün bun • 
takdir edecek oluras vaziyet de o kadar lar, ya reddedilmif ve yahut bu teşeb -
çabuk aydınlanmış olacakbr.» büslere zamanında cevap verilmemit -

Paris, 22 (A.A.) - Paris gazetele- tir. 
ri, arsıulusal siyasadaki değişiklikleri Frama Yeni Tetebbüalerde 
dikkatle takip etmektedir. Bulunmıyacak 

F ransanın müstakbel hattı hareke - F ranaa, bundan dolayı mütesair de
tini tarif eden «Figaro» pzetesi, Pa- ğildir. Ancak, yeni tqııebbüslerde bu -
ris hükumetinin anlaşmazlık halledi - lunmıyacaktır. işi, vukuat halletsin. 
linciye kadar kararlaşbnlmış ve tat - Belçika Kralmm Seyahati 
bik edilmekte bulunmuf olan zecri Er Nuvel gazetesi, Paris planı hazır-
tedbirleri muhafaza edeceğini, ancak )anmak üzere iken Belçika kralının 
bunların genişletilmesine muhalefet e- Londraya gitmif olduğunu hatırlat-
deceğini yazmaktadır. maktadır. 

ltalya Tecavüz F.dene İtalya ve Belçika hanedanları arasın-

Londra, 22 {A.A.) - Umumi te-,Avam Kamarasındaki son nutku mu - olunmaktadır. 
lak.kiye göre, Edenin dışişleri bakanlı- cibince hareket edileceği düşünülmek- Esasen bu hattı hareket, zecri ted • 
ğına tayini, Habeş muhasamasının tedir. birlerin tatbik ve inkirlafını, ekonomil4, 
baflangıcındanberi takip edilen siya.:. Chamberlayn tarafından tasrih edi· askeri ve bahri mütekabil yardım sı.. 
saya devam edileceğine bir delildir. len prensiplerin muhasamanın inki- temine umumi ve kollektif bir iştiraot 

Maamafih Milletler Cemiyeti pren~ şafı karşısında İngilterenin alacağı va- ke tabi tutan lngilterenin niyetlerin
siplerinin tatbikında Chamberlayn • ın ziyete bir rehber teşkil edeceği tahmin uygundur. 

Ciddi ~arp Yeni Başladı 
- ----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. -

Uç Gün Süren Büyük Muharebe Bitti 
ltalyan Uçakları Bombardımanlara 

Şiddetle Başladılar 
Yeniden Ve 

(Baf taralı l inci yÜHe) Habetlerin h• türlü tumnlanna kaıwa, 
T1Pe cephesinin doiuaundaki bu hare• kuvveti~ sağ c~ı b~ye etmek 

ketler, muhasamatın batlanp:mdanberi makaadıyle İtalyanlar dıger bır takım hare-
·'-·· lan hareketlerin id..1!_! I ketler daha yapmıtlardır. 

yapııuU09 o en c UDi sayı - . Ti 'd-•-! maktad Lavoro Fucıata'nın l&Te ımu aylarına 
ır. ıöre evvelki aiinkü İtalyan tebliiinde meT-

Oaaden'de tam bir aiik6n hüküm sür • zuu babaolan Abbi -Aclcti muharebesinde 
mekteclir. 

Destanın kuvvetlerini takip etmeaini ide · 
mit olduiunu bildirmektedir. 

Ciddi Harp Henüz Bqladı 
Diğer taraftan doktor Hylander, Haf>et. 

lerin ciddi surette harbe ancak teırinİaaJl4 
ayı aonandanberi Piflnit olduklarını bil • 
dirmektedir. 

Habetler binden ziyade ölü vem.lerdir. 
Şiddetli Muharebeler Muharebe '"!tün gün sürmiif ve düpnan, ltalyan Tayyareleri Köyleri 

Roma, 22 (A. A.) - Dembe-Guina'- sabada modem bir takun silihlar bıraka- Bombardıman Etti 
nm kuzey babamda nçakMnn pek ziyade rak ıeri çekilmiftir. Deuie, 22 (A. A.) - Bir Mabet bildl-
faa&,et ıöatermit oldaldan ve onda üç laveç Kızwlhaçı riiinin haber verdifine ıöre, 13 halyaa 
sün süren bir muharebenin vukua ıelmit latoldaohn, 22 (A. A.) - İsveç kwl • tayyaresi Koram'ı ve .Apnsi ıölü balse • 
olduiu bildirilmektedir. Uçaklar, Habe, • baçı, Habefiatandaki laveç seyyar sıhhiye ainin baza köylerini iki aaat müddetle bom
lerin piyade ve süvari kollarını müeaair bir heyeti bafkana doktor Hylancler'den bir bardıman etmİflerdir. Bir çok ev yanmq • 
surette bombardıman etmitlerdir. rapor alınıp. Bu raporda, Nec:atinin be - t.. Bombudıman .,..unda bç kitinla 

A,.U balpde banketler yapmakta olari yetin ikiye aynlarak her ikisinin de Raa 81ilp yaralandıfı henüz mal6m delildir. 

Seçim 
Geri Mi 
Bıralcılacak? 

Venedikte Uçak Hücumlarına Karşı 
Müdafaa Ekzersizleri Yapıldı 

Figaro ,diyor ki, şayet İtalya Millet- daki karabeti kaydeden Er Nuvel ga- Atina, 22 (A.A.) _ Gazetelerin 
ler Cemiyeti azasından herhangi biri- zetesi, ilave ediyor: yazdıjına ıöre, beynelmilel vaziyetin 

Venedik, 22 {A.A.) - Bu gece Venedikte ve varuşlarında uçak hii .. 
cumlarına karşı müdafaa ekzersizleri yapılmıştır. Düdükler ve çanlar saat 
23 de işaret vermişlerdir. Bunun üzerine şehir tam bir karanlık içinde kaJ.. 
mıştır. Bu sarada projektörler, havada araştırmalar yapıyorlar ve uçaklar
karşı kullanılmaya mahsus toplar faaliyete geçiyordu. 

ne karşı tecavüze kalkacak ve bu su - «Bu iki hadise arasında bir nevi ka- serıinlepnesi üzerine kral aeçimleri 
retle ihtilafı hiç te müsamaha edilmi - rabet rabıtası vardır. Şu halde İtalya tehir edecek ve bütün partileri toplayan 
yecek bir şekilde genişletecek olursa İf kralı hanedanının temayüllerini peka- bir koaliayon hükiameti teıkil edecektir. 
değişecektir. Böyle bir hal, 16 ıncı la bilen Musolininin 6 Kanunuevvel Mibalikopulos'un dııitleri bakanbiı· 
maddede derpiş edilmw olan zecri ted- tarihli beyanatı ve Pontinia'da vermif na tayini ihtimali mevzuu bobaolmak • 
birlerin kaffesinin hemen tatbiki gibi olduğu söylev karşısında hayret etme- tadır. 
bir neticeyi davet edecektir. Bu husus- mek mümkün değildir. 

= 

Türk - Yunan Dostluğu 
·Sarsılmaz ••• 

Fransız • lspanyol 
Tecim Muahedesi 

Madrit, 22 {A.A.) - Fransız tecim 
bakam, Fransız - İspanyol tecim mu
ahedenamesini tasdik etmek üzere 
buraya gelmiştir. 

(Baı taralı l inci yüıle) TA sütunlarında yer bulmasini fsrar1a 

Bu usul, Yunanistanm buıünkü rica etti· M t Haberler 
durumuna uygun bir uıuldür. Ancak (( - Türk - Yunan do1tluğu wsıl- araş an 
bu suretle gelecek parlamentoya istinat maz ve ayrılmaz bir surette kuvvetli- Mahsuller Hemen Sevke
edebilecek bir birlik kabinesinin te- dir. Ve baki kalacaktır.. Balkanlarda 
essüsü kolaylatm•f olacakbr. Bu çer - lh h f . . b d 1 - diliyor, Halkevi Çalıııyor 

. . d L'be I P .. de hd . su un mu a azası ıçın u ost ugun 
çeve ıçın e ı ra artısı u eaıne . . . . lam Marat - Diyarıbekir • Fevzipata hattanın 
dü•en ulusal ödevini yapmakta bir an ehemmıyetını Y unanıstanda an a • • andan sonra Marq büyük bir inkipf 

T • ı bi . k B" .. IDfU tereddüt etmiyecektir.» mış ııyasa r partı yo tur. utun devresine airmiftir. Her .. yden evvel Ma-

Liberal Partisi liderine tqekkür et- partilerin siyaseti Türkiyeye karşı bes- rq bir ziraat memleketi oldujundan mab· 
tim. Ayrılacağım sırada Sofuliı, bil - lenen gayet samimi ve dostane hini- sullerini en kasa umanda Te beldetmekai-
L - ---, aAAgıw daki sözlerinin SON POS- yata dayanmaktadır.» * sin mldedebilmek imklnlannı bubnut ol-
naaıNI -y- ...... balkı çok aevindirmittir· 

ihtilal Kondiliı Hükumetinin Bir * Marq Halkevi hiitün kollan ile ça)ıf-

H ü k fı m e tİ Olduğuna Karar Verildi ;:~v~~~v~-k:!:;y~: 
Atina, 22 (~el) - Hükiimet Kondilis hükUmetinin bir ihtilal hü • kik etmekte ve katdwz ös Türkçenm der

kumeti mi yoksa temel 7aaaaına dayanan meıruti bir hükUmet mi sa • lenmesi için de uirapnaldadır. 
1 w 'd let "' dan aormuıtu. Şiira verdiği kararda Kondiliı Köycülük kolu da her fırsatta köylere 

yı acagını ev fUl'aSm . ld w d'k . w. 'b' • dik. gidip ıesintiler ve tetkikler yaparak köy 
hükUınetinin bir ihtilal bikUmetı o ugunu tas ı ettııı sı ı, ıım ı ba . 1 kted' . • . yatmı mce eme ır. 

hükumetin de onun bir devamı olduğunu teyıt etmııtır. • 

Bu karara ıöre bükUmet Kondilis hükUmeti tarafından yapılan mu- BaJıkesirde Jyı• Su 

Himmet Pehlivanın Bir 
Milyon Liralık Davası 

Kolu Sakat Kalan Pehlivanın Açtığı 
Dava Yeni Bir Safhaya Girdi .. 

Himmet Pehliuan 

J-undan dolayı kolunun sakat kaldıit 
iddiuiyle Orhan Apti aleyhine açbp 
elava mühim bir safhaya sirmekteclir. 

Habrlardadır ki, Himmet Pehli· 
van, kolunun sakat kalmasının sebebi· 
ni, teclavmin iyi yapılmamasında ve 
kolunun sünlerce açılıp bakılmadıjuu 
aöyliyerek mahkemeye bat vurmut ve 
o saman teıkil olunan ehlivukuf, bat
ta süret antrenörü Peter oldutu halele 
kolun sakat kalclajını ve henüz yirmi 
sekiz Jaflllda bulunan pehlivanın bun· 
dan dotacak zi7anmın en qağı bir 
milyon lira ile tekabül edebileceiinİ 
bildirmit ve Himmet Pehlivan ela b1i 
paraJI iatemİftİ. 

Yapılan muayenelerde ilk eTVel 
doktor Akif Şakir, Himmet Pehliva• 
nan lehine bir rapor Termit buna muka• 
bil operatör NiueD, A. Kemal ve K&· 
sım lamail de aleJhine rapor vermİf 
ve vaziyet yüksek bb ıiraama intikal 
etmitti. 

vakkat kanunlan ilga edebilecektir. 

Son defa toplanan firada bu mese • 
lenin mevzuubaaolduiu ve Himmet 
Pehlivan aleyhine karar verildiii, res-

Babkesir • Dereçiftlik köyünün iki kilo- Bundan iki sene evvel bir müsaba- mi bir ihbar olmadıiı halde, duyul-

Y u g os) a VJ 8 Kabinesinde Değişiklik ::r;..=~~~.au~unau~~;~a:::~ ka esnasında kolu kırılan ve Al:°an maktadır. 
Paria, 22 (Telsizle) _ Belgrattan buraya gelen haberlere ıöre Sto- dan sıaan ve saniyede 21 litre veren bol hastanesinde operatör Orhan Aptı ta· Kanunusani 24 ünde bakılacak. olall 

7anoviç kabinesinden bazı deiitildldikler olmUf, iatifa eden üç b~anın ı- au olchıjundan tehrin bütiiD ihtiyacım rafından tedavi edilen Himmet Pehli- ~keme, ~lakadarlarca ehemmıyetli 
yerine yenileri tayia ediJmip. Tafailit yoktur. ~aliileceldir. yanın, tedavinin i7i 7apılmadıjı ve , ıörulmekteclır. 



POSl'~ SByfa 7 

Spor 
Dün Üç Sahada Da Lik Maçları Yapıldı 

·· nkü Maç._ arın Neticesi •• 
F enerbahçe 5 Sayile Güneşlileri, Gala

tasaray 2 Sayi)e Beykozluları Yendi 
Vniveraite 

•• 
Universltede Rahatsızlık 

Bu, Bilhassa Tıp Ve Fen 
Fakültelerinde Vardır 

Dün Taksim sahasında Galatasaray • 
Beykoz takımları karıılaıblar. 

Oyuna Galatasaraylı Muallinm ölümün· 
den dolayı bir dakikalık sükut ile başlan
dı. ilk akını Beykoz yapb. Hemen mua • 
vin battı tarafından kesildi. Galatasaray 
muhacimleri Beykoz kalesine akmaya bq· 
laddar. Beykoz müdafaası bütiin gayreti 
ile çahşıyor. Bu sıralarda Gündüz çok gü
zel bir ııynlııla kaleye kadar ineli. Şut •• 
Direk önledi. 

Sebebi ise, Asistanların Ve Kollabo
ratörlerin Dışarıdan Seçilmiş Olmasıd1r 

Galatasaray takamı ııkııtmyor. Kendi Üniversitede bilhassa Tıb ve Fen lecekler ve bu suretle iyi birer profe-
müdafaaıına iş bırakmıyor. Birinci devre 

Fakültelerinde büyük bir rahatsızlık sör olarak yetwebileceklerdir. bu tekilde golsüz geçti. İkinci devrede Ga-
latasaray takamı eeri çekildi. Fakat Bey. başlamıştır. Asistan ve Doçentler a- Bundan dolayı, bu ecnebi asistan-
koz kaleye kadar sokulamıyor. Tekrar rasında uyanan bir memnuniyetsizli- ların getirtilmesi hem mevcut asistan• 

Galatasaray hücuma geçti. Beykoz sert ğin sebebi, anlaşıldığına göre şudur: 1 ların infialini ve hem de diğer bir çok 
oynuyor ve topu hep dıf81'1 atıyor. Üniversiteye profesörlerden başka yü~s~k tahsil _görmü~ gençlerin istik· i 

Bu vaziyet karımnda GaJataaaray takı- bazı doçentler ve Kollaboratör namı balını kapamagı mucıp olmuştur . 
• ....ı· K k k ownamaya L·-ladı. Fenerbalı,,,.e • Gün~• m'4""ındıın bir enatontane 

mı gev~•· or a ,,_ ...., • s ,. s ile de kırk kadar asistan getirtilmiş ve Bundan başka Türk asistanlar en 
Bu abenkıiz oyun seyircilerin iiHrinde -----~~-__..,...-----....,,,,..,. idi. Birinci devre kartılıkb akınlarla geç • 

2 
f 1 ( 60) I" l 1 k b l 

iyi bir tesir bırakmıyord~. ! ti. Anadolu bir gol attı. Ve ikinci devrede bunlar 1 5 şer lira ücretle çalışmağa aza ıra maaş a ır ar en un a .. 
1 

Oyunun bitmesine 19 dakika kala Gün- ~ ti Hilal takımı daha güzel bir oyun çıkardı. başlamışlardı. Bu vaziyeti bütün ala- rın (125) şer lira ile çalışmaları ve bu 
düzden eelen bir pasla Salihattin kaleye Ve oyun ı . ı berabere bitti. kadarlar büyük bir yanlışlık telakki suretle hatta doçentlerden daha fazla 1 

kadar yaklafb. Şut, direk topa geri gön- Kasımpaıa _Anadolu etmektedirler. Çünkü, üniversitenin para almaları başlıca memnuniyetsiz· 
derdi. Bu tekilde bir çok fara.atlar kaçıyor. 1 r İkinci kümeden Kasımp&Ja _ Anadolu garp profesörleri ile kuvvetlendirilme- )iğin uyanmasına sebep olmaktadır. 
Gol olmuyor. Nihayet 80 inci dakikada , hisarı talrunları arasında yapılan maçı si işinde düşünülen esas, istikbalde Ayrıca iddia olunduğuna göre de, bu 
Süavi topu Beykoz kalesine oturttu. ~- 'S 1 O An d 1 hi k eh • 1 d b. - hli bak 

• a 0 u san azan · profesör olacak doçent ve asistanların asıstan ar an ır çogu, e yet ı .. , Hakem bir oyuncuyu dlf8ft ~ 1 
istedi. Bunun üzerine münakaplar oldu ve Şeref Stadında : iyi birer profesör olarak yetitştirilme- mından, Türk asistanlarla kıyas kabul 
oyun tatil edildi. Tekrar oyuna batJandı • Süleymaniye • lstanbulspor maçı yapıl- 1 leri idi. etmiyecek derecede de aşağıdır. 
ğı zaman Salim çok ırüzel bir ıo1 • dı. Maç iki iki berabere neticelendi. Halbuki bugün bütün laboratuar- Bu itibarla bir çok profesörlerimi· 
le Galatasaraym ikinci aayısmı yaph.. İıtanbulıpor iki penalh atamamııtır. 1arı eJJerinde tutan bu ecnebi kollabo- zin de iştirak ettikleri bu mühim nok-

Galatasaray takımı: Avni; Litfl, O. • Vefa - Beıiktaı ratörlerin yaptıkları işleri, bugün i~ ta üzerine Maarif Vekaletinin şiddet~ 
man; Kadri, Fahir, Suavi; Salim, Salibat· Bundan sonra V,efa • Beıiktaf takımları bulamayan bir çok üniversite mezun- le nazarı dikkatini çekmek isteriz. 
tin, Gündüz Kılıç, Fadıl, Danyal Maçı, oynamJtlardır. Beııl<taı oyunu 3 -1 kazan· lan pek ala ve hatta daha iyi yapabi- M. H. 
latanbulspordan Adnan idare etti. mııtır. 

Eyüp • Topkapı lngilterede Futbol 
Bu maçtan sonra Eyüp .. Topkapı kar • Birincilikleri Balıkhanenin Islahı 

plaıblar. Heyecanı. bir oyundan sonra E- Fenerbahçe • Günef maçından 
yÜp Topkapıyı 4 • 3 yendi. Londra, 22 (A. A.) - İngiliz birinci heyecanlı bir aahne Balı~ işleri lktısa t V eka .. 

letine Bağlanıyor 
Kadıköy Ma.,.ları: futbol kümesi neticeleri ıunlardır: 

~ % • O Güneıin mağlubiyetile geçti. İkinci 
F enerbahçe - Günq devre daha ağır basan F enerbabçe tazyikı Birmingham - Everlon 4 • 2, Balckbum

Astonvil)a 5 - 1, Chelsea • wolverhampton 
karıısmda Günef takımı tamamile müda- • 

2 - 2, Grimsby • Porlsmoutb 1 • 2, Leeds • 
5 o 

Kadıköy sahasında yapılan bu maç bü
yük bir çamur deryası halini andıran salıa
da bin mütkülatla yapıldı. Güne, takımının 
karıısına çıkan Fenerbahçe en kuvvetli 
bdrosile sahaya geldi. 

faaya çekildi. Preston O. 1, Liverpool - Sheffieldwed • 
Sahanın çok çamurlu olması top-.. sür • 

meğe, ıut çekmeğe, pas vermeğe imkan nesday 1 - O, Stoke - Middlesbrough 1·1, 
Sunderland • Derby 3 - 1, Westbrom • 

bırakmıyordu. Daha ziyade çamurla mil • weich • Brentford ı . o. 
cadele eden Günef takımı 60 ıncı dakika- 1 Bu Bağlanışla Birlikte, Balıkhanenin 

Islahı Başlamış Olacaktır. Oyun Fenerbahçenin kuvvetli hücum • 
larile- batladı. Daha ilk dakikada haki • 
miyeti alan F enerbahçe 2 inci dakikada 
ilk, 7 inci dakikada ikinci golü yaph. 

da üçüncü, s2 inci dakikada dördüncü, zmirde Llk Maçları 
86 mcı dakikada beşinci golü yedi. Oyun İzmir, 22 (A. A.) - Lik maçlarına bu-
Fenerbahçenin 5 - O galibiyeti1e sona erdi. gün de devam edildi. İlk maçı Bornova 

Hilal - Anadolu Şarkspor takımaln yapblar. Neticede Bor-
tik devre Fenerin büyük hakiıniyeti ile 

Kuruçeşme 
Kömür Depolan 
Liman İdaresi Kuruçe§me kömür 

depolarının kaldırıhp kaldırılmamaaı 
etrafında tüccarın neler dütündüğünü 
Ticaret Odasından sonnu§tu. Tüccar
lar odada toplanmıılar, bu meseleyi 

İkinci oyun Hilal - Anadolu arasında 

Bu Yıl imtihanlar
da Değişiklik Yok 

Yeni Talimatname Henüz 
Son Şeklini Almadı 

konuımuşlardır. Ekseriyet Kuruçe§me Geçen sene yapılan lise imtihan ta. 
kömür depolarının • yerinde kalmaaı limatnamesine göre lise ve orta mek
fikrindedir. Oda neticeyi Liman idare- tep bitirme imtihan]arına hariçten gİ· 
ıine bildirecektir. recek olanlara, üç sene zarfında yedi 

Anadolu Sahlllerlnde hak verilmi§ ve bir senede bütün im-
Tetklkler tihaıılarını vermeyen talebe, gele-

Ek • B kani w •• eh cek yll tekrar bütün derslerin imtihan-
onomı a ıgı mut aaaıaı I k I 

arını verme mecburiyetinde tutu • Vonder F orten Kuruçeşme kömür de- tu 
polarının boğazın Anadolu ..Jıilinde mu§ • 
münasip bir yere naklinin faydah ola- Ankaradan verilen haberlere göre 
bileceği fikrini ileri aürmü§ ve bu iıin yeni hazırlanan talimatname, bu yıl 
tetkik edilmesini tavsiye etmiıti. Ya- içinde neticelenmiyecektir. 
kında odadan, vilayetten ve belediye
den mürekkep bir hey'et Anadolu l'a· 
hillerinde münasip bir yer aramaja çı
kacaktır. 

ispirto Fabrikasrnda Yeni 
Tesisat 

inhisarlar idaresinin Paıabahçede
ki İspirto ve müskirat f abrikaaına ila
veten yaptırmakta olduğu distilasyon 
kıamının intaatı bitirilmiı ve makine
lerin getirtilmesine baılanmııtır. 

Bu kısımda, kimyagere ve mütehaı· 
aıa ameleye çok ihtiyaç olduğundan, 

ilci aydan evvel çalıtmağa baılıyamıya
cağı anlatılmaktadır. 

Bundan dolayı bu yılki imtihanla-
rın da geçen seneki talimatnameye gÖ• 
re yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu sene 
geçen sene kazandıkları derslerden de 
imtihana tabi tutulacağını anlayan ta
lebe, kültür bakanlığma müracaatla 
kendileri hakkında yeni bir ıeklin dü
§Ünülmesini ve haklarını mahfuz tuta
cak bir maddenin konulmasım rica e
deceklerdir. 

Azhk Mekteplerlnda 

Yabancı ve azlık mekteplerinde 
ders veren muallimlerin ücretlerinin 
artırılması için ,kültür direktörlüğüne 

yaptıkları müracaatların neticesiz kal
dığı haber abnmııtır. 

nuva1ılar rakiplerinden daha düzgün bir 
oyunla maçı 2 ye kartı 5 le kazandılar. 

Bundan sonra karşılaşan Altay - D;mir 
spor takunları arasındaki maç ta Altay'a 
nazaran zayıf bir takım olan Demirspor'un 
8 • 1 yenilmesiyle bitti. 

Son maç günün en heyecanlı müsaba • 
kası idi. Önde giden takımlardan K. S. K. 
ve Göztepenin yapacakları maç merakla 
bekleniyordu. 

Daha oyuna başlar baılamaz Göztepe -
liler K. S. K. aleyhine verilen bir penaltı -
dan ilk golJerini yaptılar. K. S. JC. buna 
arka arkaya yaptığı iki ırüzel golle muka • 
bele etti. K. S. K. İn sol açtığı hakem ta • 
rafından dışarı çıkarıldı. Göztepe bundan 
istifade ederek ikinci, üçüncü gollerini 
yapmakta gecikmedi. Devre 2 - 3 Göztepe 
lehine bitti. 

ikinci devreye baılandığı zaman Karıı· Bugün, balıkhanede aatııların Va%İyeti böyledir. 

yakanın fazla gol yiyeceği zannediliyordu. Şimdi, Yemwteki balıkhanede ya- remektedir. 
Halbuki K. S. K. 10 kiti olmasına rağmen pı1an balık satışlarının bundan böyle Bize bildirildiğine göre, haziran .. 
tamamen hakim bir oyunla Göztepeye 3 l sebze halinde yapılması ihtimalleri dan itibaren, çıkarılacak bir kanunla, 
gol. d~a atarak sahadan 5 - 3 gibi iyi hir 1 şimdilik mevsimsiz görülmektedir. balıkhane iktısad vekaletine bağlana• 
nehce ıle ayrıldı. B 1 b b M 1· V k"l t" k ah 11 . . . d" .. 

Yardıma Giden Ara
balara Yol Verilecek 

unun a era er, a ıye e a e ı- ca ve deniz m su erimız ıçın uşu .. 
ne merbut olan ve bu vekaletin bir nü1en yeniliklerle birlikte balıkhane· 
müdürü idaresinde bulunan balıkhane- nin de ıslahı kararlastırılmıstır. Bü· 

' ' 
den, bütün balıkçılar fevkalade şika- tün balıkçılar, bu uğurlu akibete mun• 

Tramvay telleri koptuğu zaman ta-
1 
yetçidirler, şikayetler, balıkhanenin, tazırdırlar. 

mire giden arabalarla kazalarda tram- satıslarla kat'iyen alakadar olmadığı 
vay altında kalanı çıkarmak için giden ' 1 ı· · ·1 · · t h ·1 
k . ·k k. 1 · · . d d hhA ve ya nız ma ıyenın vergı erını a sı 
ırı o ma ıne erının un a ı sı ı oto- _ . 
b·ı1 · ·b· k 1 1 etmekle mesgul oldugu ve satış yerı-mo ı erı gı ı ampana ça ma arı ve . ,. · . 

· d d hhA t b'll · ld - · nın fevkalade pıs ve bakımsız bulun-ım a ı sı ı o omo ı erıne o ugu gı- ı 

bi bu arabalara da yol vermek için bü- duğu noktaları üzerinde toplanmak
tün vesaitin oldukları yerde durmaları tadır. 
kararlaştırılmı§tır. Bundan başka, balıkhanenin ala-

iki Mao:lv Arasında 
Sarıyerde manav Tevfikle Şakir arl' sın• 

da çıkan bir ka\'ga neticesinde Şakire fena 
halde dayak atan Tevfik yakalanmıştır. 

f. ir Sartuş n ~ arifet'eri 

0 k d O 1 ki b. d kadar memurlarının lakaydisi yüzün- Valde Çf{:şn~-sinde Ethemin 199 say1b 
s u ar r ame 9 m 8 d . d b' k h ] kl kahvesine son cıcrece $ilrho, olduğu hal • . en, satıs yerın e ır ço ırsız ı ar _ 

Üsküdar orta mektebinde kurulan l k ' .. k··ıA k i de gelen sabıkalı Mustafa i:, .. g•k•tJ <;agırma-
o ma ta ve satıcıyı mus u ata so an ~ L 1 1 d - · d..i • 

yardım teıkilatl ile bu sene 95 talebe- b' k h. l . b 
1
. •. d ] f' ga ı.;a§ amıt ve cam arı a aşagı ın rmıı • 

nin yiyeceği temin edilmittir. l ır ço ma ıyet erı e ırsız a am ar u- tir. Mu~tafa yalüılanmııtır. 
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a; Kemal Re ·sin Yiğitliklerini 
ydukça, Ona Hayran Oluyordu 

Ze,,·nebi 
Avutmak Lazım 

( ·1 ı Ba seate de, o zamana kadar Polamn hiç 
bir adamda bulamadığı bir erkeklik vardı. 

ll.i i de kıskıvrak bağh bir halde gemiye 
götürülürken halk önce merak etti ve p.fır
dı. Soı'ıra olup bitenlere dair duyduklan ba
zı haberler yeni haberlerle kuvvetlenince: 

- Yuhaaa! ... 
Diye bağırdılar ... 
Zaten onun zulmünden, bele bu köse he

rifin yaptıklarından o kadar usanmqlardı 
ki: 

Cezayir tenlik yapıyordu. 
Kemal r isin burada kalmasını istiyorlar: 
- Yaşasın Kemnl reis!.. Yapsın sultan 

Kemal! ... 
Diye ,imdiden bağmyorlardı. 
Halbuki Kemal reisin biç böyle bir nİ -

yeti yoktu. O da, arkadaıJarı da yurtlannı 
özlemiılerdi. 

Şimdi Zeynep gene gemiye bir an önce 
gitmek için acele ediyor, Güllüyü de gös -
tercrek: 

- Orada daha iyi bakılır buna. . . Aç 
kalmlf zavallı ... Bu alçaklar ouu.açlıktan 
öldüreceklerdi .. . 

Diyordu. 
Kemal reis gene ne yapacağım düıünü -

yordu. 
Ne olursa olsun gemiye gidilecekti. Fa

kat Zeynebi avutmak için sanki bir çare 
bul cakmış gibi kabil olduğu kadar bu ip 
uzatmağa çalı11yordu. 

Rei•, 
Cafer Geldi!-

Zeynebin gözleri aydınlıktı 

onu pek çok yorduğu halde Kemal reisi gör
düfü zaman ağzı açık kaldı. 

Bu ne yakıııklı, dinç, keskin bakışlı yjğit 
bir erkekti. 

Genç laza çelikten bakqlannı dikerek 
bqtan ayağa kadar süzmüı: 

- Hoı gddiniz! ... 
Demiıti. 

Alman Gazeteci ll<inci lstinta ta 
• Emirler verdi, ~rayın bu tarnfını aratb, Bir çok İngiliz ve Amerika gazete-

bekçila koydu. En onra gemiye dönmek leri muhabiri olduğunu iddia eden A
üzere dışarı çıkmak için yürüdü. Kendi ken- leksandr Rondat adlı bir Almanın do
dine şöyle düıünüyordu: landıncılık suçu ile tevkif edildiğini 

- O ya vannca gene oyalarım. Önce yazmııhk. 
kendi gemime götürürüm. Boğanın kefil Müddeiumumilik suçluyu tevkifha
içjn açıklara gittiğini, bir kaç saat sonra dö- neden getirterek tekrar isticvap etmit 
neceğini söylerim. Yavaı yavaı ta bu kor - ve kağıtlanm da ikinci istintak hakim-
kunç habere ahıtırmağa çalııınm. liğine 1ternliJtir. 

Henüz avluya çıkmııh ki bir levent ko - Davacı Takaimde Lamartin oadde-
§arak ve sevinçle haber verdi: sinde (30) numaralı Rüatem nparh-

- Reis, Cafer geldi, Boğa Hüseyindcn manında oturan Beyker Kari Hoffman-
haber getirdi. 

- Ne ... Cafer mi geldi? Sahi mi? ... 
- Evet ... 1ıte ..• 
Cafer kapıdan gİrmİflİ. Reisin ellerine 

sarıldı. 

Reis sordu: 
- Boğadan ne haber? •• Nereden çık -

hn? 
Zeynep Güllüyü rahatça gemiye götür -

mek için lilZlm gelenleri yapmakla uğraı
tığı için geride kalmııtı. 

Cafer cevap verdi: 
- Valansİyadan geliyonan. Boia Hü

seyin sağdır. Sapsağlamdr. Fakat fspao -
yolların ellerindedir. 

- Gider, lcurtannz ..• Eier vermezlerse 

dır. Bu A\man üniversi~e edebiyat fakül -
teainde ta1ebedir. 

Suçlunun üzerinde bir çok mühür
ler de çılcmııhr. Bunlardan birisi Nev
yorkta çıkan (Eveninıı Post) gazetesi
nin mühürüdür. Suçla mühürlerin doğ
ru olduğunda ısrar etmektedir. 

Franııı Tiyatroeuuda 

Halk Opereti 

Bıı akıam 20,80 da 

TELLi 
TURNA 

Büyük operet 

Bir Türk 
Bir Defa Sever! 

Genç kız buraya zorla getirildiğini ve 
çeJdiii üzüntüleri bir anda unutmtlflu. San
ki bu Türk amiralmm :ziyaretine istiye istiye 

ıelmİfti. 
- Hoı hlduk ..• 
Dedi. 
- Sizi rahatsız ettiğimiz için kusura bak

mayınız-.. Ne yapalım ki bizim yiğit Hü -
seyİn reisi kurtannak içiu daha kestirme bir 
yol yoktu. Burada rahat edecek ve iziyet 
çekmiyeceksiniz ! ... 

Pola bir anda bu adama kalbini venniıti. 
Bu erkek ... 
Onun gibisini biç görmemişti ve göre -

miyeeekti. Fakat acaba Polayı sever miy -
di?. 

Ablasını düfündü: 
Karlotta, Boğa Hüseyini gorur görmez. 

sevmiıti. Y alıpk bir iıdc: olan mağrur Don 

Karlas ile alay eden bu genç kız, Boğa Hü
seyine hemen o ak14m fU haberi yollamıştı: 

- Seni seviyorum. Benimle evlenirsen 
seni babama söyler kurtarll'ım. Eğer bu -

rada kalmak istemezsen gene kurtarırmı, fa

kat beni de buradan kaçarken götürecek -
ain! ... 

(Arkası var) 

Yı dırımın 
Satsın tısı 

Bir Mektebin Camlarını 
Kırdı 

Kırkağaç, (Özel) - Günlerce de
vam eden sürekli yağmurlar esnrusın
da Gelenbe nahiyesine yakın bir ova
ya yıldırım düşmÜ§tÜr. Fakat bu yıldı
rım öyle müthiı bir sarsıntı yapmı~tır 
ki n biye merkezindeki yeni mekte
bin bile camları kırılınııtır. 

erzifonda Namık 1 amal Ve 
Halk Gecesi 

Merzifon, (Özel) - Halkevi Na-
mık Kemalin 47 inci ölüm yıldönümü 
münasebetiyle bir Namık Kemal gecesi 
yapmııtır. Gelecek hafta da bir halk 
gecesi yapılacak ve halk ıi.irleri ile e
serlerinden bahsedilecektir. 

Naılt - Ertufrul Sadi -
Şelızadebaşı TURAN 

tiyatrosunda 
Uu gece ııaat 20,80 dıı 

ATI ALAN ÜSKÜ-
DARI GEÇTi 

vod•il 3 perde 

Halide 

bu sefer Valinsiyanm yerinde yeller e5er ... 
- Oç gün sonra ateıte yakmak :istiyor

lar. . . Jspanyol gemilerini yaktı diye.. . Ar
kadaılan da beraber ... Dört kİfi ... 

- Yaaa ... Oç gün aonra mı? Hemen 

, 
E-ki ıarkıD bütün tantanll.!!ını •• Hı-001 gece d nıı.ıin olanca aıametini ... 
Dılber !kadınlan ve he npaız e r etı ilo c nlanıhr a bir ı!fln'at hari1ı:aeı ..• 

gider5ek yetiıiriz .•• 
- Yetişemesek bile onlar Boğa Hüse -1 

yinle arkadaılanru y kamular... 1 

- Niçin? 

ALI BABA 
Pek 

yakında s 
v B u E ID 

ıinemaı nda 

Umumhanede Bir itiraf 
Anfepte Gizli Kalan Bir Cinayeti 

Ortaya Çıkardı 
Gaziantep (Özel) - Süleyman ndlı bir 

genç Durdu ve Muhtar adlı iki arkadaşı 

tarafmdan boğazlanarak öldürülmüştür. 

Süleymanın Muhtardan alacağı varmıı ve 
Muhtar bu parayı venniyormu,. Süleyman 
bir gün Muhtarla arkada,ı Durduyu Sarmı
saktepedeki çoban kulübesine davet etmİ§ 
ve orada bıçakla Üzerlerine hücum ederek 
alacağını istemiştir. Durdu ile Muhtar da 

şakadan yapılan bu tehdide kızmıılar ve 
Sülcymanı boğazlıyarak cesedini oradıı 

kazdıkları çukura gömmüşlerdir. 
Cinayet gizli kaimi§, fakat Durdu u

mumhanede tesirinin sebebini soran bir ka
dına hadiseyi anlatmıı cinayet de bu 5U• 
retle meydana çıkmıJtır. Durdu yakalanmıı 
Bireciğe kaçan muhtarın yakalanması için 
emir verilmiıtir. 

r- Bayram Cuma' Afyon Ve 
J Günü Akşehir 

İstanbul Müftülüğünden: Birinci ka
nunun 27 inci cuma günü bayram ol
duğu ilin olunur. 

OH, GENÇLiK !. .. 
"Artık buruşuk ve solmuş yüz k.almadı ? ... 

Hayatın ilkbaharı uzatılmıştır ••• 
Ne bUyük saadet 1 Evet ..• Fakat, ya• 
şın yüzünüzde bırakdığı solma ve ih
tiyarlama izlerini izaleye çalışmn 
şartile •.. Bunu da GlBBS güıellil 
kremi ve pudrasının muntazamen is.; 
timali ile temin edebilirsiniz. Yüzü• 
nüzün güzelliğini müdafaa ve idam~ 
edecek yegine müstahzar bunlardır. 

Uzun senelerin tecrübe mahsulü 
·olan GlBBS güzellik kromi , cildi 
besler ve canlandırır. GIBBS güzel• 
tik pudrası ise, kuru ve ya2"lı cild-. 
lerde bile yapışır. Bu pudra sarışın,' 
esmer, kumral her tene elverişlidir. 

Yeni, nefis ve tabii parfümlerle 
istihuır edilen GIBBS krem ve pu"4 
drası, yüzünüzde bir sevimi.ilik yara• 
tırlar. Bu güzellik müstahzarları, Pı\• 
ris kadınının cazibesini temin etmiş
tir. Size de aynı tesiri yapacaktır. 

Heykelleri 
Kripel " Bu Heykel Aza· 
met Ve Kudreti Göster

mektedir ,, Ojyor 
Afyonkarahisan - San'atki.r Kripel'in 

en ıson eseri olan Zafer anıtı hazırlanarak 
yerine kondu. Yakında açılma töreni ya
pılacaktır. Heykeltraş ıimdi Afyonkarahi
sarında "Akıehiru heykdini hazırlamakla 
meıguldür. Bu eser san'atkiınn çok mühim 
bir eseri olacaktır. Çünkü Atatürk zafer 
planını Ak~hirde yapmıJh. Bu heykel 
planın yapılış şeklini temsil edecektir. 

Kripel bu heykel için demiıtir ki: 
- <18u heykel çok sağlam bir duruıla 

düımanı ayaklan altına almııtır .. Ditlerini 
ve yumruğuuu sıkmıştır. Dii§manı kuvvetli 
bakqlarile bir daha kalkmamak üzere ez
mektedir. Heykel çıplaktır. Bu da azamet 
ve kudreti göstermektedir. 

Konya Halkevinde Çalışmalar 
Konya, (Özel) - Halkevi haftalık 

Franuzca, Almanca ve riyaziye kurs
ları açmı§tır. Her cumartesi akşamı da 
halka mahsus eğlenti ve ltonferansla,,. 
tertip edilmeldedir. 

Konyada Şehitler Anıtı 
Konya, (Özel) - Alaettin tepe

sinde yapılan şehitler anıta ikmal edil
miştir. Tayyare ihtifali günü törenle 
açılacakbr. 

( Toplantllar, Davetler 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 

kutlama telgrafnameleri. 

Çocuk Esirgeme kurumu genci merkezi 
tarafından hazırlanan ve sureti husuaiyede 
Viyanada bastırılan bu çok zarif ve süslü 
«Lüks» telgraf kağıtları her telgraf merke
zinde bulunmaktadır. Kutlama telgrafını

zın bu süslü kağıtla muhatabınıza verilme
sini isterseniz. telgraf müsveddesinin bir 
köşesine «Lüksı> kelimesini yazmanız ve 
telgraf parasından aynen 1 5 kuruıı fazla 
vermeniz yeter. 

Yeni Neşriyat: 
Yeni Adam - Bu haf talık fikir, sanat ve 

edebiyat mecmuasının 103 üncü aayıaı bir 
çok alakalı yazılarla çıkmıştır. 

- Çünkü Valinsiya valisi Don Gon - , 
zalonun küçük kızı Polayı kaçırdun ve bu- ~il-~•-•_•_•_ ----~~:11_•_•_1~•_._•_•_~•~•-._•_•_~~-:l-~-m_~._•_E!_:_ıııı:_._._._K:_::_=:_l":_Jl_n_•_=_~=-eı_._:cı_m_•_•_•_ı~~~---------------- ,_c:::a 
raya getirdim. Şimdi gemidedir. Valiye de 
haber verdim. Eğer bizimkilerin killanna 
zarar gelirse kızı bir daha gönniyecektir. 

K~EMePUDRA 
Hem~cri - Haftada iki defa ~uma ve 

pazartesi günleri çıkmaga bnşlıynn bu halk 
gautesinin son sayısı renkli resimler ve giİ· 
zel yazılarla İntişar etmiştir. 

Kültür - İzmirde çıkan bu on beş gÜn• 
lük mecmuanın 46 ıncı sayısı çıkmıştır. 

İçinde bir çok alakalı yazılar vardır. 

- Bunu nasıl yaptın? 
- Kemerimdeki altınlarla. . . Valansi -

yanın külhanbeylerine birer flriıer verince 
bnpma koca bir serseri ordusu toplanmıf -
b. Zaten onları eskiden tanırdım. Eski doat
lan idim. 

Dinç, Keskin 
Baklflı Yiğit 

Gemiye yürüdüler. ' 
Ayni zamanda konufUyorlardı. Kemal 

ı-eis Caferin yaptıkluuıı iıittikçe onua sır
tını okıuyordu: 

- Var ol yiğitim... Şimdi gider Boğayı 
kurtarırız. 

Diyordu. 

Zeynep vapura geldiği zaman ona da an
lattılar. 

Genç liız üzüldü amma, sevgilisinin ıai 
olufU bu üzüntülerini oldukça gideriyordu. 
Mademki nraya ölüm girmemi.tti, ümit var 
demekti. 

GüJlü iyi olmağa baılarmfb. 
Pola, çok güzel bir İspanyol kızı idi. Bü· 

yücek bir sandalla yapılan deniz yolculuğu 

o~ı G 4. c NC. Cl~OC. d i ue 

• "'""'"°' c:;ôll:ae 
c..t.''" __. &p n..!yr v.c..QOt 

e-4ı2:i•04' .,_·\L"O"\""b VJıı..Q D• 

Poliklinik - Bu aylık tıp mecmuasının 
birinci kilnun snyısı tanınmış doktorlarımı· 
zın yazılarile çıkmıştır. 

tımıft. yallınmayı men ede• 
n hue~el ft H 9e11Çllk o,W, 

J. ROUSSEL de satılır. 

ISTlHBUL TOntl Meydanı No. 1!. 
ı Humarolu kaıalogumııııı 

lıteylnlz, hdna G'ndtrlllr. 

ile kurtulursunuz. Memeleri m ılıvc
der. kanı, ağrıyı derh11l ke.sor. Butün 
dünyada ınilyonle.rcıı hayat kurtar· 
mı-1t r. Bırçok Alman profe örleriııın 
~i n ml'leri k ıt•ı undnrlır 
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Eski lstanbul Hayatı 

Yüzlerce Yıl Evvel Sarıyerde 
işletilen Altın Madeni 

Büyük İakendeı 
zamanında mamuı 

bir ,ehir olduğıt 

söylenen Sanyerdc 
bir altın madeni ol
duğunu bilir misi • 
niz?. Evet, latan • 
bul içinde bir altın 
madeni .. Belki ha -

türmüştü. 

Tarih bu madc. 
filhakika kaydeder. 
Fakat esrarengiz bir 
şekilde yeri kaybol
duktan sonra bir 
daha hiç te işletil -
mek, aranılmak te· 
ıebbüsünde bulu -

nulmllllllfbr. Eğer 

bir gün buradan 
ıöyle bq altı kırın· 

nının bulunuşunu 

tarihler göyle yazarlar: 
Büyük lskender Asya aeferine çıkarken, 

muazzam, heybetli ordusile Sanyere gelmi§. 
konaklanuıtı. Günlerce burada kalmış, et· 
rafta avlara çıkını~ ordusuna istikşaflar 

yaptırmıgtır. Bu meyanda bulunduğu top· 
rağın bir yanın ada halinde olduğunu anla
dıktan ıonra, Karadenizle Akdenizi birbi -
rine kavuşturmak sevdasına düomü1o ordu
suna iki denizin arasını kazdınnağn ba§la -
mı§tı. Günlerce yapılan hafriyat sırasında 
bir gün Sanyerde bir altın madeni bulmug, 
hazinesini doldurmuş ve denize yakın bir 

yerde bir şehir kurmuştur. Bu şehrin isınİ· 
ni de (Fundra) koymuştur. Aradan sene -
ler geçmiş, Ceneviz krallarından biri bu • • raya şiddetli hücumlar yapmış, şehri harap 
bir hale getirmiştir. Kralın da bütün mak -
sadı altın madenini bulmaktı. Fakat yn • 

pılan bütün araghrmalara rağmen bu ma· 
den bulunamamış, gizli kalmıgtır. 

* lstanbulun Osmanlılara geçişinden sonra 
300 sene kadar evvel Sarıyer altın macle
ninin işletildiği kaydedilmektedir. Bağlar, 

bahçeler, hele laal renkli kirazlarile mC§ -
hur olan Sanyerin altın madeni hakkında 
ortada sahifelere geçmiş bir çok malu -
mat vardır. Bunlar arasında madenin Os-

Eski Boğaziçi manzaralanndan: 
Bebek me.ire.i 

manlılar tarafından i§letildiği de söyleni .. 
yor. Ezcümle deniliyor ki: 

Sanycrdeki bu altın madeni Osmanlı 

devletinde dördüncü Murat asnna Clek i§
letilip halis altın çıkarılırdı. Fakat sonralan 

defterdar ayar tutmug, madenin imdı ma
Arifine kifayet etmediğinden muattal hı .. 
rakılmı§tır. » 

Diğer taraftan madenin bir çok defalar 
gizli gizli işletildiği, açılan kuyulardan aşa

ğıda mağaralar olduğu ve bu mağaralar -
dan akan sular arasında fındık büyüklüğün
de bile altınlara rastgelindiği söylenmiştir. 

Fakat iııin asıl tuhaf tarafı, bu Sanyerdcı 
iki mahalle Türke karşı yedi mahalle hı· 

ristiyanın oturmasıdır. Elime geçen yazma 
küçük bir kitaptan şu satırlan yeni dile ko
yarak naklediyorum: 

- Yukan dağlar üstünde, bir hoş mey
danlıkta olan altın madenini, zamanın Sa• 
nyer hıristiyanlan gizlice açmasını hilmiş • 

ler, bir hayli altın elde edildikten sonra za• 
ten üç dört kişinin bildiği bu yer ortadan 

kaybolmu1o üzerini ağaçlar bürümiiştürl l 
Sarıyerin ismi eğer altın sanlığınc!nn ve 

altın sevgisinden geliyorsa, ne güzel düş .. 
mü§ sayılır değil mi? 

Ragıp Şevki 

= 

1 Borsada 

BU HAFTA iÇtNDE 
NELER DUYDUK? 

Yapağı : Piyasa geçen hafta tamamen Bankası da kırmacı ve değirmencil,.ıoJ 4; 
durgun denilebilecek bir durumda geçmi~ - tondan fazla aatmamak şartile pi.) nsaya 
tir. Anadolu ve Rumeli mallan üzerine iş günde 300 ton kadar buğday çıkarmıstır. 
olmamıştır. Bazı tüccarlar Anadolu yapa - Fiatlar: 15 çavdarlılar 7 kuru§ on be;ı 
ğılarına 40 kuruştan teklif yapmışlnrsa da para, çavdarsız sertler 6 otuz ile 7 oıı para, 
bu fiatlara da İş olmamıştır. Urfa malları da 7 kuruştur. 

Almanlar güz yünlerinden iki parti mal 72 kiloluk ekstra ekstra unların çuvalı 
almışlardır. Bunlardan biri 43 ile 44 ku - 826 ile 960 kuruş ,ekstralar ise 860 ile 900 
ruştan 20 ton kadar kirli ve 63 kuruştan da kuruş, yumuşaklar da 800 ile 840 ara ında-
20 ton yıkanmıg güz yünüdür. dır. 

Tiftik : Piyasada tek alıcı bulunan Al - Arpa : Oiyanbekirden gelen bir , agon 
manlar, sene nihayeti, bilanço ve sair se· dökme arpa müsteana olmak üzere Ana • 
bepler dolay11ile bir müddet için alışla • doludan başka mal gelmemiştir. Bu arpalar 
rına nihayet vermiş gibi görünüyorlardı. 4 kuruş yirmi iki paradan satılmıştır. rnk
Bazı firmalar tiftiklerimizin fiatları 66, 67 ya çuvallı da beş kuruş beş paradır. 
kuruşa kadar düşürüldüğü takdirde büyiık Mısır : Piyasada geçen haftaya nnz.aran 
partiler halinde mübayaatta bulunacakluını hafif bir yükseliş kaydedilmiş olmakla he • 

söylemişlerdir. raber isteksizdir. Bandırma matları 5. 35 
Geçen hafta Almanya için 1 S ton deri para, Trakya 5 otuz para, Adapazan r.ıaı. 

malı 58 buçuk kuruştan, 220 balyalık Siv- lan da beş buçuk kuruştur. 
rihisar, Kütahya, Eskişehir mallarından biı Fındık : Durum normaldir ve ın vcut 
parti de 70 kuruştan satılmıştır. stokun büyük bir kısmı sarfedildi · 'den 

Aynca 250 balya oğlak ta 78 l:urıış ile fiatlann biraz daha artacağı ümit cdı ek-
82 kuruş arasında gene Almanlar tıııafın - tedir. 

dan satın nlınmııtır. Geçen hafta başta Almanya olrr • ..l • iı-
Buiday : Son yedi gün içinde piyasa saz- zere dış memleketlere bir miktar .tcııt 

lam geçmig ve müvaridatın azalması yü • yapılmıştır. Hariç fiatlar Sif Hamlı· 58 
zünden Hatlarda malın cinsine göre on beş, kuruştur. Le,ant 54, kabuklular t:ln ile 
yirmi para arasında bir fazlalık görülmüştür. 26 kuruş arasında muamele görmekt r. 

Hafta içinde Anadoludan 420, Trakya- Ceviz piynsası sakin geçmiş ve f tır • 

dan 240 ve limanlardan da 1 120 olmak da değişiklik olmamıııtır. Kabuklula ile 
üzere ceman 1 780 ton buğday ile muhtelif 11, ccviziçi naturel harman 2 7 ile ku-
limanlardan 126 ton un gelmiştir. Ziraat ruıı arasındadır. 
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numarada Bay Talata: Gecenin karanlığında ansızın bir alev 
parladı. Ali Turgut hızla. yan tarafa atıldı. 
Kulağının ta dibinden vızıldıyarak geçen 
kurşun, gitti, duvara çarptı ve kayboldu. 
Kopan sıva parçalan kaldınmın üzerinde 
dağıldı .. 

dayı kıkırdamış ta, haberim bile olınadı. 

Polis Müfettişi Frenç; Viktor Hakkında - Bahsettiğiniz araza nazaran ka
raciğer zaman zaman ifraz vazifesin
de noksani gösteriyor. Daima asabi a· 
razla beraber yürüyen bu ifraz kusuru 
mide guddelerinin de vazifelerini tag-

Bu esnada, bahçekapısı aralandı ve içe• 
riye Tahir girdi. 

- Merhaba Ali Turgut! 
- JJ,oş geldin 1 

Yeniden Şüpheye Düşmüştü 
Frenç birdenbire auatu. Akhndan 

bir sürü §eyler geçiyordu. Ya motör 
o meıum gece hakikatenLurigan'a git
miıse. ... Ya içindekiler karaya çıka

rak Sir Con oğlu ile buluımağa si
derken rastgelmiş ve öldür:müıler ve 
cesedi de kendilerinden değil de Mal
kolm' dan şüphe~nilsin diye onun ko
ruluğuna gömmüılerae ... 

Şimdiye kadar cinayet hakkında, 
biribirini tutan en mükemmel nazariye 
buydu .• Frenç düıündükçe, bunun böy
le olacağına kanaat getiriyordu. Evet, 
bu hakikaten inceden İnceye tahkik ve 
tetkik edilecek bir meseleydi. Mak
lang' a döndü: 

- Buraya kadar pek iyi pek hof ...• 
Hani bir de ikinci mesele vardı? 

x. Y. Z İm%alı mektup 

Maklang hikayesine devam ederek: 
- Motörün aesini iıiten kızın evin

den çıktıktan sonra yine tahkikahmı
za devam ettik. Kapı kapı dolaıarak 
tahkikat yapıyorduk. Nihayet gittiği

miz bir evde, bize kat'i mahiyette bir 
haber verdiler. Bu evde bir adam, ka
rısı ve baldızı oturuyordu. Adamcağız 
çok hastaydı. O meı'um gece zavallı
nın sabaha çıkmayacağına hükmetmİJ· 
ler ve bütün gece baıında beklemiı

ler. Öyle olduğu halde hiç bir otomo
bil geçtiğini ne görmüıler ne de iıit

mi§ler. Bunların ifadelerini aaramağa 

çalııtık amma olmadı. Evleri yolun üs
tünde idi. Çıt olsa iıiteceklerdi. Bahu
sus ki evde ağır bir hasta olduğu için 
kulakları her saniye kiriıteydi. fıte 
böyle Mister Frenç. 

Bu kadınların dediğine bakılırsa 

x. Y. Z imzalı mektubu yazan adam, 
iddia ettiği gibi biç te o 1ıece, dediği ... tta 
o yoldan geçmemi§, dedi. 

- Buna sen ne dersin Maklang? 
- Vallahi bilmem ... Kadınların ha-

line bakılırsa, söylediklerinden kat'iy
yen emin sörünüyorlardı, fakat kat'i 
aurette bir teY söylemek kabil deiil 
ki.. .• 

- Reyni kadınlann bu ifadesini na
aıl kartıladı 7 

-Gayet ciddiyetle kartılaclı, ben de 
zaten timdi onu aöyliyecektim ya. Hat
ta Reyni bu mektubun herhansi haki· 
katperver bir vatandat tarafından ya• 
zılmayıp cesedin bulunmasını İsteyen 

biriıi tarafından yazılmıı olacajına 

hükmetti. 

Maklang, aözünü keati ve Frenç'e 
manidar bir surette baktıktan aonra: 

- Bilmem aklınıza geldi mi Mister 
Frenç? ... Ceset bulunmadıkça miru 
ta kanunen varislere teslim edilemez· 
di. 

iki Erkek Vcir.İ•çi 

Frenç baJını salladı: 
- Evet, aradan seneler geçmeden 

varisler cesedi bulunamayan bir ada
mın tabiatiyle mirasına konamazlar, 
devam et Maklang, dedi. 

Maklang gayet kurnaz bir bakıtla: 
- Biliyorsunuz ki Sir Conun da iki er· 

kek varisi bulunuyordu. Ve bunlann 
her ikisinin tiddetle paraya ihtiyaçlan 
vardı. 

Frenç biraz ıatırır sibi oldu. 
- Malkolm'la Viktor'u kastediyor· 

sun? Bunların her ikiainden de fÜphe 
etmittik amma, sonra masum oldukla
rını kabul etmeğe mecbur kalmıttık, 

dedi. 
- DojTu Miater Frenç amma bu iki 

kadının ifadesi üzerine meseleyi tekrar 
kurcalamaia batladek.. Daha doğrusu 
Reyni kurcalamağa batladı. 

Freyzer: - Bir dakika durunuz, 
uda baf1mı çaiırayıml. dedi. 

seleyi biraz daha tamik etmenizi rica 
ediyor, dedi. 

- Zahmet ne demek? ... Söyle ba
kalım Reyni ne yapmamı istiyor? 

-Efendim Malkolm, Viktor ve mek
tup meseleleri hakkında iki nokta var. 
Evveli. cesedin Malkolm'un koruluğun
da bulunduğuna nazaran, herhalde o
na nazarı dikkati celbeden Malkolm 
olmamııtır. Fakat Viktor hakkında ka
ziye hiç de öyle değil. x. Y. Z mektu
bu Belfaat'da postaya verilmitti. Vik
tor da o sabah Glasgow'dan gelen va
purla Belfast'a gelmitti ve çoktan beri 
Belfast'a ilk geli§iydi. Mektup polis 
müdüriyetine öğle aonu poıtaıiyle gel
di. Demek ki aaat onla bir buçuk ara
sında postaya verilmiıti. Fakat saat bi
re kadar Viktor, Malkolm'la, sizinle, 
Reyni ile görüımüt ve vaziyetin ne 
merkezde olduğunu ve nasıl bir mek
tup yazmak lazım geleceğini anlamı§ 

bulunuyord11 •• Görüyorsunuz ya Müayö 
Frenç, Viktordan fÜphelenmeğe hakkı
mız yok mu? 

yir ediyor. • 

Yenilen gıdaların da burada ehem • 
miyeti vardır. Kavrulmu§ gıdalar umu
miyetle hazım mÜJkülitı yapar. Barsak
lar ve mide zamanla yorgun dÜ§tÜğÜ 
zamanlarda bu gibi yemekler büsbütün 
zarar verecek bir hal alır. Apandisit 
ameliyatınız da, gene geçmİ§ barsak, 

inkıbaz hareketlerinin ve iltihaplarının 
bir neticesidir. 

Zeytinyağı kullandığınız zamanlar
da mülayemet fazla oluyor. Zeytinyağ-

lar batlı baıına vitamini bol bir madde 
olduğu için asabınızı da besliyor. Yal -

nız zeytinyağının hamiziyet miktarının 
çok az olmasına dikkat etmelidir. İç

tiğiniz miktar zarar vermez. Yalnız su 
meselesi de mühimdir. Yemeklerden 

evvel muayyen miktarda ve mümkün 
mertebe kalevi su içmelisiniz. 

Yemek aralarında suyu azaltınız. 

Yemekten sonra au, kahve, çay ve fazla 
aigara kullanmayınız. Diğer yemek za-

manına kadar midenizin boı kalmasını 
tercih ediniz. 

J\li Turgut olanca hızile, sokağı kaplıyan 
karanlığın içine atıldı. Böylece bir hayli 
koştuktan sonra, tıkandı, kaldı ve olduğu 
yere yığıldı. Elinin tersile alnının terlerini 
silerek, kendi kendine söylendi: 

- Ucuz kurtuldum 1 Verilmiş sadakam 
varmış .. 

Soluğu intizama girmiş, fakat yüreği ha
la hızlı hızlı çarpıyordu. İçini yaman bir 
korku kaplamıştı. 

- Köpoğlular, izimi buldular! diye mı
rıldandı. 

Ayağa kalktı ve ayaklannı yavaş basa
rak oradan savu§mağa baktı. En ufak bir 
pıtırtıya kulak kabartıyor ve karanlık so -
kaklardan gidiyordu. Oturduğu otelin kapı
sına bir kaç metre yaklaşınca, korkudan 
dona kaldı. Duvarın dibinde bir gölge sezi
yordu. Orada, pusuda bekliyen bir adam 
vardı. 

Ali Turgut tekrar karanlıklara daldı. Her 
tarafı titriyordu. Fakat bu korkunun da fev
kinde bir düşüncesi vardı: Ne yapıp yapıp, 
odasına kadar gitmeli, orada bulunan beş 
on parasile hüviyet evrakını almalıydı. Bir 
lahza tereddüt etti, ve sonra ıssız bir soka-

Konserveli ve salçalı, baharlı yemek- ğa saptı. Bir duvar tırmandı ve aralık 
gibi bir yerden geçerek, otele giwıeğe mu

ler de ayni ıekilde mideniz için zarar" 
vaff ak oldu. 

lıdır. Hafldnmı§ gıdaların ve meyvala • 

rın çok faydasını görürsünüz. 
Kadıköyünde G. H. A'ya: 

- «Bir doktorun günlük notlarrn nı 
takip etmi,seniz, bu yoldaki mukad -

dem yazılarımızı görmüı olacaksınız • 
Yüzde ve ciltte çıkan sivilcelerin ekse-

riyetle karaciğer ve hazım ifraz gud -
deleriyle alakası vardır. Çok yağlı ve 

• 

Odasında, kendine lazım olan şeyleri al
dı ve gene geldiği yoldan, çıktı, gitti. 

Bakırköy taraflarında, etrafı tenha, 
boı,ı bir köşke iltica etmişti. Dostlanndan, 
Veli Tahir adında birisile uyuşarak, kendi 
ııüfus cüzdanını onunkiyle değiş etti. Böy
lece, yeni bir hüviyet edinen Ali Turgut, 
Bulgaristann aşmak için artık fırsat kollu
yordu. 

yağı kızarmıı salçası bol ve ek§iyi çok Onu tehdit edenler, kendilerini ele ver-
yiyenlerin bu gibi arazları eksik ol- mek suretile adaletin pençesinden yakasını 
maz. Arkanızdaki ve yüzür,üzdeki se- kurtanın Ali T urgutu affetmiyen bir kaç 
vilceleri binde bir Soluaiyon dasit ıali- çapkındı. Kaçak eroin sürerken tululan Ali 
silik'ten bat ve vücudunuzu yıkamadan . Turgut, selameti, arkadaşlannı haber ver -
bir miktar sürmenizi tavsiye ederim. mekte bulmuştu. Onlar birer birer yakalan

- Ne var, ne yok} 
- Sağlık. 

Veli Tahirin gözleri, yerdeki gazetelere 
ilişti. Kısa bir tereddütten aonra, sordu: 

- Gazetelerde yeni bir ıey var mı} 
- Sen benden iyi bileceksin .• Cebinde -

kiler gazete değil mi;> 

Veli Tahir bozuldu; aıhlarak: 
- Evet .. dedi. Ben de lif olsun diye ıor• 

dum. 

- Bu gece bana, oturmaia aelir miain't 
- Hayır; affet 1 Bu ırece gelemem. 
-Sen biürsin 1 O halde. yann. 

- Olur. Allaha ısmarladık. 
Veli Tabirin arkasından. Ali Turgufı 

müstehziyane bakarak: 
- Aptal 1.. diye söylendi.. 

* Gökyüzünde, koskoca bulutlar birbir .. 
lerini kovalıyorlardı. Bir aralık. aolaun yii. 

zünü aralıktan: <ıCel» diye gösteren tolun 
ay ortalığı projektör gibi ıpğa bofdu. Göz
tepe ile Erenköy arasında Kayıodağı caddesi 
i.izerinde Bedestenli Taha Beyin beyaz bo
yalı köşkü bir lahza· görünüp, kayboldu .. 

İstasyondan buraya amuden uzanan yol
dan, duvar diplerinden süzülerek meydana 
çıkan Veli Tahir köı,ıke doğru yürüdü. Par· 
ınaklığın önüne gelince aon bir tereddüt anı 
geçirdi. 

- Adam, sen del diye mmldandı. Ne 
çıkar? Yanımda, Ali Turgutun hüviyet cüz
danı var. Haydi bakalım! 

Ve kapının çıngırağına uıldı. Köşktekl
ler yntmamııı olacaklar ki, hemen, bahçe • 
nitı çakılları üzerinde yürüyen bir ayaiın 
ı.csi duyuldu. Kapı aralandı. 

- Kimi istiyorsunuz) 
- Gazetede bir ilin gördüm de. • 
- Siz, Ali Turgut Bey misiniz~. 

-Evet. 
-Ne malum? 

- Yanımda nüfus cüzdanım var. 
Elini cebine sokup, cüzdanı çıkardı, U• 

-Anladık amma, tekrar ediyorum, 
Reyni ne yapmamı istiyor 7 Bozöyükte Süleyman Münire: mışlar ve bir kaçar seneye mahkum olarak zattı. 

Maklang hiç te aceleye gelmiyor· 
du. Yavaı yavaf aözüne devam etti: 

- «Bir doktorun günlük notları» nı 
yazan Dr. Etem Vaaaaftır. Adres (Ça· 
ğaloğlu Keçiören apartımanı) dır. 

hapse tıkılmışlardı. Kapıdaki adam: 
Bunun üzerine, şebekeden, nasılsa ele - Peki! dedi; azıcık bek.leyinl 

geçmemiş olanlar, casusun her ne pahasına Bir iki dakikalık bir intizardan 
- Mesele §Öyle Miıter Frenç, f arze

delim ki mektubu Viktor yazdı. Bunu 
yazacak yazı makineıini nereden bu
labilirdi 7 Eier §İmdiye kadarki muha
kememizde yanılmıyorsak Belfast'ta 

olursa olsun, kanını içmeğe yemin etmiş - ayni adamın sesi: 
-------------- lerdil -Buyurun! diye bağırdı. 

iken yazı makinesi yanında idi. Çünkü 
mektubu Belf aat'ta rastgele bir dakti
loya yazdıramazdı. Bundan maada e-

ğer kendinin huauıi bir makinesi varsa 
onu da kullanmağa cesaret edemezdi. 
Şu halde ne yapabilirdi? 

lıtanbul 4 üncü 
MemurluA'undan : 

icra 

Bir borçtan dolayı haczedilmiı o· 
lup paraya çevrilmesine karar veri

len ev efyası 25/12/1935 tarihine 

raatlıyan çartamba günü saat 10-11 
de Kadıköyünde Retitpaıa sokağın-

* 
« 12 nisan 935 tarihinde vefat eden, Be-

desten esnafından Taha Efendinin varisi o
lan, Galatada, Çeşmemeydanında mukim, 
3 5 yaşlarında Şahin oğlu Ali T urguhın ta
rihi ilandan itibaren on gün zarfında mer . 
humun Göztepede Kayışdağı caddesindeki 
köşkünde haremi Ebru Hanıma müracaat 
etmesi .. 

da 6 No. lu evde açık arttırma ile sa-Makine Nereden Satın Alındı? Bahçenin kuytu bir köşesinde, yoldan 

F • h d ~ b tılacağından isteklilerin o günü ora· ••elip geçecek olanların nazarlanndan uzak renç yıne eyecan uymaga at- •. .. • 
lamıth: da hazır bulunacak memura mura - ı okumakta olduğu gazeteyi, Ali Turgut, e-

Af · M ki ! F'kr' • t ı caatları. (289). linden bırakıverdi. - erın a ang •• ı ını ama-
miyle anlıyorum. Bittabi bir makine .............................................................. Nazarları, dalgın, havada uçuşan kuş -

satın alacaktı •• Dur bakalım ... Buma- : Son Posta lan takip ediyordu. Epey uzun bir dü§Ün· 
kineyi ya Oban' da ya Glaseow'da ve <.:eden sonra: 

Veli Tahir, içeriye henüz adım almıfb ki. 
ağzından boğuk bir feryat çıkb. Sol böğ .. 
rüne keskin bir şey aaplanmqtı. Oracığa yı
kıldı .. 

Kulağının dibinde bir takım fınltılar olu
yordu. Kendi üzerine doğru eğilen iki göl· 
ge, birbirlerile konu§uyorlardı: 

- Şimdi, mel' unu bir çuvala koyup, a• 
rabaya yükletir, götürüp ta§oca]danna ah • 
verırız .. 

* Bu sahneye, gizlendiği duvann llzerin • 
den şahit olan Ali Turgut, hemen &fllğıya 
sarktığı gibi, Kadıköyünün yolunu tuttu. 

Hızlı hızlı yürürken, söyleniyordu: 

- Bu Veli Tahir de ne aptal oeymiol in
san böyle apaşikare tuzaia dü,er mi}. yahut ta Belfast'ta satın alabilirdi de- ,_ ·- ·- ·- - - Tuhaf 1 dedi .. Bizim ihtiyar büyük 

p~?O~~~b~~~~~ ~~~.~~~~~~~ ==================================• 
da böyle ıeyler aatılmaz. Satılsa bile, 
kime satıldıiı kolayca tahkik edilebi-

1 
lecek bir yerdir, yani orada almağa 

cesaret edemezdi. Belfast ta tahkikat 
yapılan yerdir, orada da alamaz, fU 

1 

halde Glasgow'da arayınız •• Öyle de
iil mi 7 Reyni'nin niçin burada bulut- 1 
mamızı istediiini §imdi anlıyorum, de· 
di. 

- E•et efendim. Zaten Belf ast'ın al· 
1 

tını üıtüne setirdik. Makine orada sa-
tın alınmamıJ. 1 

- Mükemmel ... Hal.. •• :ııı:. Y. Z im-
1 

zalı mektubu beraberinde getlı-din mi 
bari? 

Eski Zabtiye, Çatah;eşme sokağı, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
---·-- -

1 6 3 1 - . 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. K.r. Kr. Kr. - ·- ·-

TÜRKiYE HOO 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 71 0 270 
ECNEBi 

-
270[) ~-ı_oo _8QO _300 

Elinizde bir eyna fbufunmadıkça ıyDzOnOzOn hali 
parlayup parlamadıOsnın 

bizzat farkında 

olamazsımz 

Fakat, 
b•tkaları 

bunu, emin 
olunuz ki 

s6rGrler ~~ 

,/ , ,,.. ~ 
- Fakat bu iki kadının ifadesi, on

ların maaumiyetlerine bizi mecbur e
- Evet efendim. Reyni lüzumu ola

den hakikatları ortadan kaldıramaz ki •• 
h M ki , dı"lm" 

1
• caiını söyledi. 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiıtirmek 25 kuruştur. 

t , '/ / Kendinizi blSyle bir tehnkeye kaptırmarmız: 
\..,"'. ve unutmayınız kf, cildlnlzfn natura• ae 
-,, olursa olıun, t.. T. PiVER •in 

Frenç, ma sus, a ans ın ., 
çözmek için böyle aöylüyordu. Frenç'e Korona Marka 
kalırsa o Malkolm'dan da Viktor'dan - Sizin bat müfettİf tam benim ka-
da, her ikisinden de ıüphelenmeie çok- f amca bir adam. Şimdi burada oturup 
tan hazırdı. Daha ziyade Viktordan ta lafla vakit seçirmeğe lü:ıum yok. 

ıüpheleniyordu. Bu aırada Maklans Yİ· Şehirde yazı makinesi satan ne kadar 
ne söze batladı: maiaza varaa bir listeıini yapıp aıra 

Makine ile Y tUılan Mektup ile dolatacaiız. Şu, tehir rehberini a-

- Hakkınız var Mister Frenç, fa· lıver de ite batlayahm. 
kat Reyni, ıize zahmet olmazaa bu m• (Arba •ar) 

Gelen euralr 1teri uerilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 1 O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Poata kutusu: 741 İstanbul 
Telıraf : Son Poıta 
Telefon : 20203 

MATITE 
gOzelllk pudrası ltze · batan ~erkeklerin hatuna giden Udlfl 
manzaralı mat çehreyi temin edecektir. 
M A T 1 T E fevkalade mat bir pudradır i çDnkO , Undlll 
talksız ve içindeki maddeler de mıttır. 

ParfOmörl l. T. PIVER A. Ş .. lstanbul Şubesi 
Şltll Ahmet Beı sokak No. 6G . Telefon : '30•• 



23 Birinci Kinun 

Bir Sarar 
Faciası 

,2:-J - l 2 - 93S -18- Yazan: .". Ş. 

Pavla; 
Bir 

Yüzbaşı Nuriye Pek Ağır 
iftira Yüklemekte idi 

- Evet Madam. Şimdi tahtı tevkifte - bir teY söylememeliyiz. 
dir. - Niçin? .• 

- Li.kin bu adam yalnız değilmiş. - Onu lüzumsuz yere müteeaair ede -
- Bu da doğru. Kendisiyle beraber ba- riz. Belki de, daha büyük dedikodulara ka-

zı kimseler de tevkif edildi. 
1 
pı açacak bir takım hadisata sebebiyet ve • 

- Halbuki; bu suikasti, en evvel dü- 1 riri~. 
ıünen ve bütün planlarını tertip eden, bir - Pekala.. Siz, ne dii§ünüyorsunuz; 
yüzbqı İmi§. Madam. 

- Bir yüzbaıı mı?.. Bu adam da tev- - Ben, ıöyle dütünüyorum.. Siz, En -
kif edilmiıı mi?.. ver Pa,a ile serbestçe görüıebiliyorsunuz. 

- Hayır. - Evet. 

- E, bu yüzbqı kimmİ§?. 
- Prensin yaveri .• Yüzbaşı Nuri Bey. 

Kont Denedik, yerinden fırladı. Elle
rini masanın kenarına dayadı. Dik dik 
Pavlanm yüzüne baktı: 

- Emin misiniz, Madam.. Bundan e
min misiniz? .• 

Diye bağırdı. .. Pavla; vaziyetini, hiç 

- Doğruca Enver Pa,aya gitmelisiniz ••• 
Evvela, prensin bu meselede kat'iyyen ala
kadar olmadığına dair teminat verdikten 
sonra, yüzbaşı Nuri Beyin bu meselede ön
ayak olduğunu söylemelisiniz. . . Emin olu
nuz ki prense çok büyük bir iyilik etmİf o-
lacaksınız, mösyö Lö Kont. 

- Çok doğru dü,ünüyorsunuz madam. 

SON POSTA 

r .. Uferrih 
Midevi 

Barsak farı 
Temizler 
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.Aç karnına bir kah ve lcıı.şığı alındıkta 

Kabızhğı def'eder 
Yemeklerdt!'n bir~r eaat •oora alınır.sa 

Hazımsızhğı mide ek,ilik 
n yanmalarıoı giderir. 
tateızlığı ve kokuyu izale 

Ağızdaki 

ed~r. 

bozmadı. 

- Bana verilen teminat, gayet doğru 
ve dostanedir, Mösyö lö Kont ... 

Ancak 'u var ki; Enver Pqa, yüzbaşı Nuri ,tJ~-------------, 
Beyin bu İfte alakaSl bulunduğuna ne su- 1 D e n i z y o 1 ı ar 1 
retle vakıf olduğumu bana soracaktır. 

- Buna cevap vermek, sizin için pek J - Ah Madam!.. Lütfen biraz daha 

izahat verir misiniz?. 
- Evvela, sükunetinizi muhafaza et • 

menizi.. Sonra da, vadinize sadık kalarak 
benden izcbıat istememenizi rica ederim, 
mösyö Lö Kont. 

- Hiç olmazsa, meseleyi biraz tenvir 
ediniz madam! 

- Azizim kont!.. Bilirsiniz ki, komite· 
cilerin itleri pek karanlıktır. Sizi tenvir e-

kolaydır. Türklerin, Almanlann olduğu gi- Ş L E T M E S 1 
bi, si:zin de bir çok istihbarat memurlarınız l Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 
vardır. Bunlardan biri, size böyle bir ıey ih- Tel. 42362 ·Sirkeci Mühürdarzade 

b ~ Han Tel. 22740 ar etmİ! olabilir. Kocam, bir müddet is -
tihbarat iılerinde çalı§hğı için bilirim ki; lfl•,•••> ~•m:••I 
muhbirlerin İsmini ifp etmek, adet değil - ' zmir Sür'at Yolu 
dir. 

- Güzel.. Çok güzel, fikir madam ... 

Boyalı tahtaları VI M 
ile temizleyiniz 

Vim bunları boyada çızıntı brakinaksızın 
temizler Tecrübe için bir kutu ahnız. 
Bunu camlar, bıçaklar, tencereler ve 
saire için de kullanabilirsiniz. 

• 
TAKL1TLESINDEN SAKININIZ 

Sayla 11 

debileceğim, nokta; ancak şunlardır ... 

Hadi bakalım; ıimdi de pazar lığ ~irişelim. 
- Ne pazarlığına? 1 

IZMIR vapuru 24 birincika • 
nun SALI günü saat 11 de kal
karak doğru IZMIR'E gidecek 
ve PERŞEMBE günü aksamı 
IZMİR'DEN ISTANBUL'A dö-
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Prens, kat'iyyen bu işten haberdar değil
dir ... Yüzba,ı Nuri Bey, Enver Paşaya 
muhalif olan gizli bir partinin başına geç
mİf tİr. Maksatları, Enver Paşayı öldürmek 
ve harbe nihayet vermektir. 

- Bu hizmetime mukabil ne mükafat ve- j 
receksiniz?. 

- Hangi hizmetinlle?. 
- Prensin yakasım, böyle tehlikeli bir 

İ§ten sıyınnama. 

- Evet .. Bunlar doğru madam. Ya _ - Fakat, prens sizin dostunuzdur. 
-1-- bkik b - Sizin de aşıkınızdır. puan ta at ta u merkezdedir. 

Vakıa· . b gu" k d .. b N . Yüzbaşı, Kont Benedik, bu sözleri pek - , u ne a ar yuz aıı urı • • 
Beyin ismi henüz mevdana k tır manalı bır tekilde söyle~; ve söylerken 

~ çı mamıı • d .. b . b' alar k v • • 

Fakat; belki bugün, belki yarın tahkikat e muste zı ır tavır a sag elmın bat 
iJerliyecek .• Ve yüı:baıı Nuri Beyin de bu ve tehdet .pa1:"1~Jannı para sayar gibi ba-
İfte alikası tahakkuk edecektir. rekete getU'llllftı. 

_ Şüphesiz. - Çok kurnazsınız, Kont. Pusuya yatarak 

- İtte o zaman prensin vaziyeti de av bekliyen bir kaplana benziyorsunuz. 
tehlikeye girecektir.' - E, ne yapayun Madam? •. Bir çok za-

- Acaba?. man, her ıeyi sizin lütfünüzden bekledim. 

- Acabası var mı, Mösyö Lö Kont? .• 
Bana bu meseleyi ihbar eden zat, bizim en 
candan dostlanmızdandır. Bu zatın riva
yetine nazaran, gizliden gizliye başka bit
dedikodu uyanmakta imiı... Bu dedikodu
ya göre; güya Enver Pap, aarayda bir dik· 
tatör kesilmif.. Bütün prensler, bundan ti • 
kiyetçi İmi§.. Prens Enver Papyı öldiirt • 
rnek, ve &arayı bu genç diktatörün talıak • 
kümünden kurtarmak istemİf.. Yaveri, Nu
ri Beyi bu i~e memur etmİJ.. Nuri Bey de 
eaki arkadaıı olan komiteci Y akup Cemiİ 
Beyle birleımit ... 

- Fakat bu yalandır, Madam .. Çünkü, 
prensin Enver Pqa hakkında beslediği his
lere tamamile vakıfım. 

- Evet, aziz dostum. Bunun bir yalan 
olduğunu ben de biliyorum. Hatta, baya
t~~ kadı~ zevkinden baıka hiç bir ıey 
dUfU,Dmemlf olan prensin, böyle teblikeli 
bir İfe gİrİpniyeceğine herkesten ziyade ka
~t besliyorum... Ancak ıu var ki, böyle 
har dedikodunun bile prensi büyük bir teh
likeye aürükliyebilmek imkanından endiJe 
ediyorum. 

- Şu halde, bu tehlikenin önüne geçe
bilmek için prensi derhal vaziyetten haber
dv etmeliyiz. 

- Hayır .. Hayu, d~tum r .. Prense, hiç 

.... -························································ 
Son PoltaL 

11.AN FİAT~-

- Gazetenin esas yazısile 

bir sütünün iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san • 
tim ilan fiatı şunlardır: 

1 2 3 5 f-"r•er ı 17fa 
.,yla uylo •'Y'' if ayl.ı ı:~ığ r Son 

4-0-0-lt·-21-~-r?-. ~ ~~~ ~~ ~~. ~:: 

3 - Bir santimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar 
tutacaklan yere 
santffiif e ölçülür. 

fi 

göre 

Hayatta, fırsatlardan istifade etmesini bil
miyen insanlara budala denildiğini çok ili 
bilirsiniz. 

Diye bağırdı. 

* Nuri Beyin saraydaki odasının kapısı a· 
çıldı. İçeri, kırmızı fesli siyah bir baş u
zandı. 

- Buyurun Beıir ağa, bir fey mi is
tediniz? .• 

Diyerek elindeki gazeteyi bir tarafa bı
rl\kh. Genç barem ağası, kısa bir tereddüt 
devresi geçirdikten sonra İçeri girerek dik
katle kapıyı kapadı. İnce ve titrek sesile: 

- Efendim!.. Zatı ilinizle biraz hususi 
görütecektim. 

Diye mırıldandı. 
Yüzbafı Nuri Bey, ayağa kalktı. Bir tunç 

heykel gibi mütenasip ve gürbüz vÜ<"ullu 
Beıirin yüzüne baktı. Onun koyu kahve 
rengi çehresinde birer siyah elmas gibi par· 
hyan gözlerinde, endişeli bir mana vard• .... 
Oradaki geniı kana:>enin bir köıesine yer • 
leıti: 

- Buyurun Beıir ağa .• Şöyle yarı yana 
oturalım. 

Dedi. 

Betir, Nuri Beyin karşısına geçti. 
Dalrın dalgın etrafına göz gezdirdikten 
sonra, yüzbaşıya doğru eğildi. Sesini müm
kün olduğu kadar hafifleterek söze girişti: 1 

- N•rİ Beyefendi!.. İki gündenberi içeride 
olan §Cylerden haberiniz var mı ? • 

- Hayır, Detir ağa ... 
- Hanımefendi, çok basta, 
- Sebep? ... 
-Malüm. 

- Malüm mu?.. Anlıyarnadım, Beıir 
ağa. Biraz izah eder misin? .• 

- Efendim! .• Bilmem ki .• Nasıl izal. e-
deyim. Bir türlü, dilim varmıyor. Vakıa biz, 
bir köleyiz. Efendilerimizin hiç bir iflerine 
karışmak, onların sözlerini ağzımıza almak 
haddimiz değil amma.. E, nihayet.. Köle 
de bir insandu .. Onun da bir vicdanı var • 
dır; değil mi efendim? .• 

- Ona ne fÜphe Be,ir afa. 
- İtte, bu vicdan aaikasile, bendeniz 

de zatı ilinizi riıbaİ.uz etmiye ve bazı ıey
ler hakkında rörüımiye geldim. 

(Arkau vu) 

necektir. (7997) , ______ ım-. ______ , 

Kuştüyü yastık yüzile beraber 
75 kuruş. Kuştüyü bir şilte, yorgan, 
yastık takımı 25 lira, kuştüyünün 
kilosu 75 kuruştur. Kuttüyü salon , 
yastıkları bulunur. ' 

l/lftm .............. ,~, 

Çok mühim 
Erkek ve kadın farkı ; ok 

Ac.emi iktidar, belge\ tek.iği 
ve dermansızl.ğa ka r,.ı Alma .. -
ya'da kai ı Ste Hormona 

A. G. fab . ikasınm 

OLANDOKRATIN'I 
kull nınuk eu emin ve mueıari çare<! r 
H "" r ecz iUeıie kutu;ıu :?00 kuruıtur. 
Türkiye acent ısı : ZAMAN 

ecıa depo u: Iıtanbul , _______________ , 

Bayramda Yalnız 
-

Kızılay Gazetesi 
Çıkacaktır. 

fIAn!arımzı Yermekle hem kendinize ve hem de Kııılay'a yar
dım etmiı olacakıınıı. 

Fiah illn aayfalarmda santimi 30 kuruştur. Müracaat yerleri; 
latanbulda, Postahane · karıısında Kızılay sabf bürosu 

Telefon ı 22653 
lstanbulda, Postahane arkasında lııncıbk Şirketi 

Tele~on: 20094 • 95 

Havagazı, Amyant, Gaz ve Benzin 

Fitilleri 
Her türlU gaz veya benzin 
16mbalarınız için yalnız 

''DEGEA 
'' Marka fitilleri kullammz 

Ar:ıu ettiğlnlı. tam ı.lyayı veren 
n eradığınıı dayanıklılıtı temin 

eden yeglne fitlllerdir. 

Her hususta sizi m•m· 
nun edecek 

"DEGEA,, 
Fitillerini 

Kullanınız. 
Her yerde aabhr. 

Taklıt'erhıden aakınınız 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Buyuk ikramiyesi: ( 500.000 ) liradır. 

Ayrıca : 200.000, 100.000 , 50.000 , 40.00U , 30.000 , 25.00::> , 
20.000, 15.000, 10.000 liralık lkramİi• erle (Oç) adet (100.000) 

liralık mükifat vardır. 

Keşide : Yılbaıı geceai yapılacaktır ... 

BHetler: (2,5), (5) ve (10) lirahktır. 
Vakit kayb~tmeden hemen bilet erinizi alınız. 



12 Sayfa 

Bayram ve Yılbaşı Münasebetile 
20 Birinci KAnun flA 10 ikinci Kanun mllddet zarhnda 

peıln para ile ıatın al nan her 

Elektrik illeti için 

SAT 1 E 
0 /o 15 tenzilat yapacaktır. 

TOPTAN 
ve 

PERAKENDE 

Dr. ETEM 

kUMAILARI -
SULTAH' 
HAt1At144 

lELıZ4?J88/9 

V •ss •r Sinir v• akli A A haıtahklan müteha1111sı 
Cai•lojla ICeçl Ören aparbmaaı TeL 2.0ll EY. Kacb~ay llaharlye heri ao~.ık Tel. 607U 

o o 

lEIHllllRILll , 
o 00 

KO ILlU 
00 •• 

BU TUN 

• 
TU 

TRAS -., 
BIÇAGINI 
KULLAN\ YOR 

SON POSTA 

Aeri kadının beğendiği krem 

CREME 
SIMON 

Her ı:adımn ınhhi ve miikemmel bir 
kremden beklediği yani yf!zd~ t• ildin 
mükemmeliye tini, yumuşaklığını, 
t ı tlılığını, beşerenin t <>ravetini ve te 

nin beyazlığını temin eder. 

Her yerde aatılır. 

KREM, SABUN 
PUDRASI 

. .. . ~·--. "'\ 

Yurdumuzun nefis rneyva usarelerile 
hazırlanmıştır. Mümasil Avrupa müs • 
tahzarlarını aratmıyacak mükemmeli -
yettedir. 

Hazim'lizliği, muannit inkibazlan gi • 
derir. Fevkalade gazozlu olduğundan 

yemeklerden sonra ferahlık verir. 

SIRTINOAKi 
A G RI O O l A Y 1 S i L E 

adeta felce uğrıyan çiftçi kom· 
ıunun verdiği ALLKOKS yakııı 

sayesinde lyileşmittir. I 
Çiftçi F. A. bize anlatıyor: «Saınanları· 1 

1 ~ .. . d 1 
mı top ıyacagım gun tam ış zamanın a sır-

tım müthiş bir ağrıya tutuldu. O gün ancak ı 1 
iııin yarısını yapabildim. Diğer taraftan ha-

va bozulmağa baııladığından yağmur yağ
ması çok muhtemeldi. Bana bir kaç amele 1 
vermesini bir çiftçi dostumdan rica ettim. 
Bu zamanki amele fiktanından dolayı hiç 
kimseyi veremiyeceğini ve fakat ağrımı 

geçirtmek için bana bir ALLKOKS yakısı 
vereceğini söyledi. Filhakika bu yakıyı ağ
rıyan yere vazettim. Ertesi sabah ağrım Lüs· 
bütün geçmiş olduğundan işime baktım ve 
otlarımı toplayabildim. 

ALLKOKS yakıları adalatın ağrılarına 
kar§ı çok müeasir bir devadır. Bu yakı 8-
deta otomatik bir masaj gibi İş görür. Saç
tığı sıcaklık sayesinde ağrıyan yeri teskin 
ve ağrıyı büsbütün defeder. Yakı iki sani· 
ye içerisinde acısız ve kokusuz derhal çıkıa
rılır. Siz iıinize bakarken yakı da kendi işi
ni görür. 

ALLKOKS mesameli yakılar eczane

lerde ve ecza depolarında 40 kuru,a satı· 

lır. Kırmızı bir daire içerisinde kırmızı bir 

kartalı gösteren fabrika markasınıt dikkat 
ediniz. 

Güzel şık ev 
Lllell Çukurçetm• ao
k•k 21, nezaret konfor 

yedi oda ucuz 

Klrahk Apartman Dalrelerl 

Babıalide ikdam Yurdu toptan ve kat 
kat kiralıktır. Resmi daire ve cemiyetle
re elveriılidir, modem tesisatı vardır. Ka
pıcıya müracaat. 

So• Po•ta Matbaaaı 
NetriJat Müdürü: Selim Ragıp 

SahiplerİI A. Ekrem. S. Ra11p. H. Lütfil 

Birind Dmm 23 

Dişlerinin bukadar-beyaz ve parlak 
olması için ne yapıyor ? 

RADYOLiN 
F ornıülünün bulunduA"u 
günden beri artık bu bir 
ıır olmaktan ç1km11tır 

RADYOLIN yemek, cigara 
ve içkinin husule getirdikleri 
pas ve lekeleri çıkararak ditle
ri en kısa zamanda beyazlatır 
ve parlatır. 

RADYOL!N ditlerin fırça 
girmiyen yerlerine kadar nü -
fuz ederek mikropları % 100 
öldürür. 

RADYOLIN dit eti haatalıl{
larına mani olur. Dit etlerini 
beıler ve kuvvetlendirir. 
RADYOLİN bütün bunlar • 

dan baıka fevkalade tekıif e -
dildiği için iktisadi olmak gibi 
bir meziyete daha sahiptir. 

Türkiye halkının yüzde 99 u gibi ah de 
diılerinfzi •ahah akıam 

RADYOLİN 
ite fırçalayınız l 

• 

Barramlıklarınızı, 

Yllbaşı 
Hediyelerinizi 

Sümer Bank 

YERLi MALLAR 
Pazarlarından 

Alınız 

ikramiyeli satışlarda• 

10 •• e 
lstllade edersiniz 

• 
E Gis· 

Pazartesi otıedea sonra açılacütır. 

BAHÇEKAPI - TAŞ HAN 

1 
1 
1 


