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Yunanlılar Kırallığa Rey Verdilef 
Italyan Taa~uzu Başladı . 

General Del Bonoya Göre, ltalyanlar. 

Yunanistan 
Kıralik Oldu 

Bütün Cephelerde Harekete Geçtiler Balkın Ylzder 
ŞIDDETÜ MUHAREBELER OLUYOR 981 Kırallıta 

Netice Kırala 
Bildirildi 

• 

Harekata C•nup 
Mıntakasında Do 
Başlanmıılır 
Roma 3 (Telsizle) - General dt 

Bono telgrafla bildiriyor: 
Bugün yani üç tarihinde, saat (6) da 

cephelerde kuvvetlerimizin umumi ta· 
..-ruzu bqlamıttır. Eritre lotaab Dolo, il-"~ .. -. 

\'e Makalleye doğru ilerileaaekteclirler 
Sornalide, Opden mıntakasında c:la 
General Grazyani kuvvetleri taarfUZll 

teçınitlerdir. 
Tayyareler her tarafta ketif uçutlan 

Yapmaktadırlar. 

* Roma 3 ( A.A.) - Resmi tebliie 
töre, ltalyanlar bu sabah saat 6 da 
Liitün cephelerde taarruza ıeçm~ler· 
cliı-. Bitlhaua Makalleye doğru ilerle· 
'ttekteditler. 

* Harrar 3 (A.A.) - İtalyan ıüvaritl 
(Devamı 6 neı ytizde) - . . . . . . . -

= 
Dünkü Maçta 

G lataaaray, karı,ık Yunan tı&lrımıal 
( 2 • 7) yendi. Tafe"lltı (7) inci 
•ayfamızdadır. Lik maçlana• alt 

malOmat ta ayni 1ayfadadır. 

Ha bet 
kıt'•l•rının 

açık arazide 
dUtmanl• 

k•rtll•t•tlera 

I 

Alpulludaki Kaza T:~~:r 
Makinistle Gardifren Mu- ~~P..!~.~i~·h~~~ 

· Ol k K tuldular ;.;: ~:·!ı:·:: :..~:.·~:-;.;:;:}"· cıze ara ur ...... Akolya ıehunc day~nan 
Hunlar, muha ara u dığı için sabır· 
ııızlanmaga ba lamı !ardı. Boğuk ve 
tehdıt cıdı ı ııe !erle: 

Kazadan sonraki vazlret 

J. 1 ' llu (Öz 1) - Alpullu teker lah, gelen treni gördükleri için vakti 
•İr · . . 

1
. b. loko· zamanile trenden atlamıf ve kurtul· 

· e aıt m .. otla ı ı en ır · · N. · tno · . 1 fabrİ· mu tardır. Yaln z kını t ıyazı aya-
ın pancar yfiklu v go ı arı h ff 1 

kaya götürürken Liıleburgazdan gene ndan ve kolund n ı çe yara a~-
1> n ·· · k. · t Ahme· m ft r. Kazaya ıcbep olan lokomotıf 

car yukıle gelen ve ma ı. ıs .. ·· d ) h 
din 

1
• ı . d b I rııandiz lo- ve tandırı (su ve komur epoau a-
aresın e u unan ma T ' • d kon t fi k ba da u pompa· rap olmUf, bır de pancar vagonu ev-
ı e ma as tın ve s k •ı hizaa d t ki mu··.ı.-demenin rilmİf, ıu depoıu da yoldan çı mlfhr. 
ın a yap ı arı ..,. • ı · ı · · · inile 'f blin k beli. ı ftur Resim, amelenın yo u temız eyıfını ve 

ssı çoıu artı ı o mu · . • .. . 

M 
ı. • • N. . il elif Abdul· devrilen vagonların halım goıterıyor. 

ah.imal ıyazı e ıar ren. 

- Bız Attıl nın ordusu} uz, oglu 
Ellakın ordu u deaılız. Kral ncd n 
kumanda etmıyorl. dıyc bagrı 1 0 

ladı 1) 

BüyUıc uır allka ile 
oku) aoaiınız bir •serdır. 

Pek Yakında 

Rer Verdi 
Atina 3 (Özel) - Aylardanberi et

rafında büyük dedikodular çıkarılan 

Genoy buaün bütün Yunaniıtanda ya
pıldı. Her tarafta mutlak bir aükiınet 
içinde ahali ıandık b&flarına gelerek 
reylerini verdi. 

HükUmet, herhangi bir intizaımız
lığa ve gürültüye meydan vermemek 
için memleketin her tarafında tiddetli 
tedbirler almıfb. Cumhuriyetçilerin ço-

(Devamı 6 ancı yiizde) 

Atina 4 (Sabah telelonlo) _ 
Genoy'un netic:e•İ tlün ıece mu•· 
tac:el telBrallarla ltrala IHldır 1• 
miıtir. 

Par lmento P••hetlll1yor 
Atina 4 (Sabah tele/onla) _ 

Genoy'un netİc:e.i anlaflltlılrfan 

•onra kralcılar gÖ•teriler yapma· 
ia baılamıılardrr. Coıkun lıral
c:ıların hôdi•e çılrarmalarınuı Ö· 

nüne ıeçilmek mak•adile hiltcİ· 
met ciddi tedbirler almııtu • 

- Buradaki umumi ltono.t par
lamentonun bu halta içinJc '••· 
derilec:ejİ merlıez.indedir. 

Fırtına Faciaları -
Gazal Vapuru Müthiı Bir 

Surette Battı 
Zo pldak 3 ( ö

zel)- Son bu 
yuk fırtın da ( G · 
zal) v purunun 
nasıl battıgını o 
gece telefonla bil
dırmi tim. Bugun 
korkunç facianın 

tafsilatını yazıyo . 
rum: 

Saat 10 ... Bir 
gi.ın Önceden ba, -
lıyan fırtına ku -
durdukça kudur -
mu . Lıman dışın
daki gemiler kara -
ya dU§mek korku· 
sile birer birer en· G il . aza n battııı nokta (X) T•hllalr• mevkii 
gıne açılıyorlar. wazlfealnl gören ev (X x) 

Bunl rdan birısi, kiıçük bir vapur, Ü· 

zerine yiiklenen dag gibi dalgalara, iki 
demir UZNınde mukavemete çalışıyor. 

Karanlık içinde vapurun yalnız ışık· 
ları gorunuyor. 1 ıklarm hareketuıe go· 

(Dcumı 8 inci yuzde) 

Türk Matrıkıizamının Son Celsesi 

Pari le çıkan lllüatraaion, Türkiye Masonlarının f aaliyetlerine nıhay t 
vermeleri unasebetıle Ma nlu azam ın son topla t • b' n ın ait ır remuni bas· 
mıtbr. Bu toplanh dördünciı noter Bay Sad,.ttinin b k l d l 
S b·ıd· · · • •t an ıgın a yapı mıttır. 

eçe ı ıjımız aımalar tunlardır• Avukat Ömer K T hl" · 
d 

.. ·· N tt• k' nan, a ıaıyc umum mÜ• 
uru ecme ın, ea ı polia miıfettiılerinden Muh.ıb d kt • ·ı H 

b M 
. , o or 9111a1 u.arev ve 

azı uaevı vatandatlar. 



2 Sa fa 

Dünkü gazetelerde yazıldığına göre. 
kuduz hastalığı, geçen senelere nisbe
ten hayli azalmıştır. Bu münasebetle 
dün yazıcımız, rutgeldiği kimseler~ 

yukandaki suali sormuştur. Aldığı 

ka111lıklar aşağıdadır: 

* Muharrir Ömer Rıza: 
Kuduz illeti, zaten bizim memleketi -

mizde hiç bir devirde salgın haline gelmiş 
dei;ildir. Fakat buna rağmen, bittabi bu 
haberi sevinçle kar§Jlamak lazımdır. 

Fakat bu müjdeye inanıp ta ıhtiyatı el
den bırnkmıya gelmez. Alınan tıbbi ted -
birler, en sakin insnnlann, en umulmadık 
anlarda kuduruvermelerine mani olamaz ... 
Çünku henüz. aşısı, devası, şifası bulun -
mamış nice kuduzluklar vardır. Ve asıl teh
likeli olanlar da onlardır! 

* S:ircyya opereti sanatkarlarından Lüt -
full ... h: 

- Ben, bu hayırlı haberi tabii buluyo
rum. insanlar sinirlene ainirlcne, cürnlei a
sabiyelerini çeliklcştirdiler. Bugün, o hale 
geldik ki, bizi, kuduz mikrobu değil dünya 
hadiseleri bile kudurtamıyor. 

* Maçka, lıak apartımanı, 1 numaralı dai-
re, Suphi Güvenç: 

- Muhakkak ki, en feci akibetlerden bi
risi de kudurarak ölmektir. Bu tehlikenin 
uzaklaşhğını öğrenmek şüphe yok ki se -
vinçten gayri bir his veremez. 

Bu münasebetle, insan İçten bir temen
niyi açığa vurmaktan geri kalamıyor: 

Gün geçmiyor ki doktorlann, alimlerin 
yeni bir keşiflerinden bahsolunmasm. 

Köpek dişinden geçen kuduz mikrobu
nu da. köpek diıinden geçen kuduz mikro
bundan kudurmadan kurtulmanın çaresini 
de onlar keşfettiler. 

Ne olur? Biraz daha gayrete gelseler de, 
fU köpek dişinden geçmiyen kuduzlukla • 
rın da mikroplannı kcıfetseler?. 

Bir Düzeltme Ve Bir Cevap 
Dün, matbuat umum müdürlüğünden şu 

mektubu aldık: 
uCazetenizin 11-8-1935 tarihli nüsha

ıının ikinci sahifesinde ve ccPosta idaresin
den ıikayetçi misiniz?» başlıklı bendi üze
rine posta ve telgraf umum müdürlüğünce 
yapılan araıtırmada gösterilen adrealt.:rde 
kimse bulunmaması üzerine mahalli zabı -
taca tahkikat yapılmış, ve Bostancıda Ki
razlık, Beşikta~a da Köşklü sokağı olma
dığı gibi, bu semtlerde Sım, ve eczacı Ke
rim adında kimseler de bulunmadığı, ve bu 
adreslerin muhayyel olduğu görüldüğün • 
den ayni sütunda bunların yalanlanması is
tenmektedir. Saygılannu amanın.» 

* Gazetemiz, çıktığı günden itibaren bu 
sütunu, halka tahsis etmiftir. 

Her gün bir yazıcımız. günün en ehem
miyetli meselesi etrafında hazırladığı bir 
suali rasgeldiği kimselere eorar ve onlar
dan aldığı cevapları aynen not eder. 

Bir çok memurlar ve bir çok kimseler 
isimlerinin gazete sahifesine her ne şekilde 
olursa olsun geçmesinden ke.çınırlar. 

Su sütunun anketini toplıyan arkadaşı
mız bu yüzden, dört satırlık bir cevabı, ve 
bir adresi alıncıya kadar, sayım arefesinde 
ekmek teminine çalışanlardan fazla güç
lükle karşılaşır. 

Nitekim, geçenlerde. bazı kimselerdeki 
mtifrit ve manasız çekingenliğin derece:ıini 
ve garabetini anlatmak isterniıtik. 

(Arkuı 10 uncu yüzde) 

SON POSTA 

Şehrin Temizliği için 
Belediye, Süleymaniye Ve Üniversite 
Civarındaki Dükkinları Boşaltıyor 

Büyük Türk sanatkarı Sinanın en 
güzel eserlerinden biri olan Süleymani· r 
ye camiinin ve Sinanın mezarının kar· 
tısında, Nuruosmaniye mabedinin yan• 
larında, Mercanda Fuat pa§a caddasin· 

İstanbul da 
Mektep Buhranı 

Belediyenin Yar
dımını Suiistimal 
Edenler Var 

de ve Oniveraitenin bahçe duvarları 
dibinde bir takım dökmeciler çalı§ıyor, 
buralardan bir kısmını da uygunsuz ka· 
dınlar i§ğa) ediyor. DökmeciJer giırültÜ· 
lerile ve etrafa ne§rettikleri dumanlar-
la, uygunsuz kadınlar da hoşa gitmeyen 
hallerile bu civarın dunımunu bozmak
tadırlar. Belediye buraların temizlen· 
mesi ve mabedlere layık bir muhit ~a
zırlanmaaı için umumi hıfzıssıhha ka· 
nununun (188) nci maddesine uyarak 
buraları boıatmaya karar vermiJ,karar 
dünden itibaren bütün alakadarara 
tebliğ edilmiıtir. Bunlara, aynca üç 
aylık birde mühlet verilmİ!tİr. Çıkma
yanlar zorla çıkarılacaktır. 

Tasarruf Haftası 
Ulusal biriktirme ve arttırma haftası mü

nasebetile bugün bir çok okullarda konfe
ranslar ve müaamerelet" ven1ec:ektir. 

ihracatçılar 
Yabancı Tahakkümünden 

Kurtulma Çarelerini 
Arıyorlar 

Jhracat tüccarları bilbaasa ecnebi vapur
larındaki navlun ücretlerinin çok yüksek ol
duğundan ötedenberi fikiyet ebnektedirler. 
Son zamanlarda bu vaziyet tahammül edil· 
mez bir ıekil alınıı, bunun üzerine ihracat
çılar birlqerek fU ıekli kararLlftırmıfw • 
dır: lhracat yapan tüccarlar birlefecekler, 
Türk bandıralı npurlar kiralıyacaklar, İh· 
racatlanm ba vapurlarla yapacaklardır. E
ier Türk vapurlan kifayet etmezse terci
han Yunan vapurlan kiralaucaktar ve bu 
bal ecnebi vapurlan, navluıılan makul bir 
hadde indirinciye lı:adar devanı edecektir. 

Ticaret Odasandaki Stajyerler 
Ticaret odasındaki stajyerlerin İfİne niha· 

yet veriJmittir. Stajyerler Ekonomi Bakan· 
Jıima müracaat etmifler, istihdamlan için 

emir verilmesini istemişlerdir. Ekonomi Ba
kanhjuun emrine rağmen oda stajyerleri 

tekrar istihdam etmemif, bunun Üzerine 
stajyerler bu eefer Ekonomi müfettifliiine 
bafvurmutlardar. 

Maden Kömürile 
Zehirlendiler 

Muhtelif vesile ve suretlerle iddia edi
liyor ki İstanbulda ilk tahsil vnziyeti iyi
dir. Okumak talebinin artmasına rağ

men soknktn çocuk kalmamıştır. Vavi
yeti fazla nikbin gören bu mutaleanın 
hiltıfına olarak: 

1 - Bu sene mekteplere fazla müra
caat edildiği için sınıflar dolmuş, yeni 
mektepler ve yeni şubeler açılmıştır. 

Lakin bu yeni açılan sınıf ve şubelerin 

yüzde yetmiş beşinde henüz muallim 
yoktur "e ne zaman gönderileceği de 
belli değildir. 

2 - Bütün mekteplerde bir sınıfın en 
az mevcudu 50 kişidir. Bu, tahsilin hiç 
te normal vekilde yapılmadığını göste
rir. Çünkü bir muallim 50 küçük çocuk 
ile uğraşamaz. 
3 - Terfi gören ilk tedrisat öğretmen
lerinin kıdem zamlan da verilmemek
tedir. Ve bu adamlar en çok çalıştıkları 
halde, hakettikleri zamlarını bile alama
maktadırlar. Bundan başka, bir çok 
mekteplerde müstahdimlerin maaşlan 

da verilmemiştir. 

Belediyelerin bütçelerinde kimsesiz ve 
fakirler için yardan tahaiaatlan vardır. lı
tanbul belediyesinin de, bu husus için ay
rılmıı mühim bir para11 vardır. Fakat bu 

kabil yardım istiyenler o kadar çoialnuıtır 
ki belediyenin tahsisab nihayet tükeıımİf-

tir. Bu parayı yutan. en ziyade, kima~ 
insanlann memleketlerine aevk ve nakilleri 

masrah oluyor. Bu raibetin sebebi iae, muh
taç olmadakwı halde muhtaç gibi sörünen 
insanların, belediyeden aldıldan biletleri, 

ötekine, berikine aatmalandar. Onun için
dir ki belediye, bu gı"bi kimseleri, nezaret 

altında vapur ve trenlere bindinnektedir. 

Fakat bu da kafi celmemektedir. Onun~ 

belediyenin yardımı eaaalı tetkikler neticeei 
yapılabilecektir. 

Yumurta Yükseldi 
Sebebi, Hem Mevaim 

Değişmeıi, Hem lhracabn 
Artmasıdır 

4 - Sokakta kalan çocuk, yok değildir, 
yüzlerce vardır. Ve henüz içtimai karak
terleri tCJCkkül etmemiş olan bu çocuk-

Yumuı:ta fiatları aon hafta içinde bir· lar için serseri de diyemeyiz.. 
denbire yükselmiıtir. Bu yükseli§ aynı Bütün bunlar gösteriyor ki, lstanbulda 
zamanda köylere de tesir etmi,1, oralar· ilk tahsil, istenilen şekline, yaklaşmağa 
da 20 paraya kadar satın alınan yumur· 

başlnmamı§tır. talar elli paraya kadar çılanııtır. Bil· 

L--------------- hassa Almanyaya yumurta ihracatı art-

T a şd e J en Suyu mı~~~er taraftan yumurta ihracatçıları 
Tqdelen membaında evkafın :yapbğı te

sisat hazırlıkları devam ediyor. Bu cümle-

den olarak evkaf, bir taraftan Tqdelen 
kaynağını temizletirken, diğer taraftan da 

suyun fehre kolay indin1mesi için Alemdağı 
ile Çamlıca araımdaki yolu asfalt olarak 

yaptırmaktadır. Yol 6 kilometro olacaktır. 
Toprak tesviyesi ikmal edİlmİJ, 200 met· 

roluk kısmı da asfaltleıımiftir. Önümüzdeki 
yaza kadar ikmal edilmiı bulunacaktır. 

Diğer taraftan Taıdelen civanndaki 
membalarda da tetkikat yapılmaktadır. Bu 

memhalarda Taıdelen ayarında olan sular
dan da istifade edilecek, fakat bunlar Tat· 
delen ad. altında aablmıyacak, timdi tat•· 
dakları kendi adlan ile piyasaya ..-erilecek· 
lerdir. Evkaf, Tqdelen suyunu membaında 
doldurmak ve bir tip fİJe ve damacanlar 
içinde hilesiz olarak satmak hakkını bir 
müteahhide vermeyi de düıüıunekt~dir. 

Bir ihtiyar Tevkif Edildi 

bu İJİ teşkilatlandır:mak, istemekte, 
ihracab bir elden idare etmek, yumur
tacılıeın inkiıafı için müıterek tedbir· 
ler almak makaadile yumurta ihracat
çıları bir birlik kurmayı kararlaıtırmıt· 
lardır. Bu birlik gelecek ihraç yılının 
batında çalıımalarına baılıyabilecek-
miı. 

Türkofis te yumurta ihracatının İn· 
kitafı için İncelemeler yapmaktadır. 
Mamafi yumurtanın çıkması mevsim 
yüzündendir. Çünkü 711murta istihaali 
az oluyor. 

Hırsızhklar 
Meyva halinde Abdullah Nacinia 14 li

rasını çalan, ayrıca halde, bir çok kimselerin 
de ötesini, beriaini apr- Ve,.i tuhllmut
tur. 

* Ortaköyde bir blıvec:inia JÜz lirumı ça-
lan Osman da yaka1anmlfbr. 

Otomobil Çarptı 

Satırla ~ 
Gerze Vapuru Naaıl ()tll~ 
Karadenizdeki son şiddetli fırl~"ır.,.,, 

dolayı Akçaşehirden İstanbula ge1~~ 
raburun-önlerinde karaya oturan . ~ 
luk Şirketinin Gerze vapuru süva; /i' 
tchrimize gclmiıtir. Kaptan had 
anlatmaktadır: ;,ti 

- Gerze Şile önlerinde hrtın•>'~ il 
du, saatlerce dalgala~la ~~ğu.~tuk-reli- iti" 
lık ocak sönmek tehlikesını ga-te j)e Ji 
rakmak istiyen ~ocakçı lan .ta~anc;,...." 
dit ederek ocagı çalıştırabıldırn· .r' 
rada müsait bir yer bularak vapu~ ,,JI 
tum. Tabancamla bütün kargaplıl' ~ 
ettim. Raketle evvela kadın ve ç~ ~ 
sonra erkeklerin çıkarılacağı, ak•. ...,_ 
çıkmak istiyenleri vuracağımı 1~ 
120 yolcu ve tayfa burunları k• ıaJ9 '

sahile çıkarıldılar. Otobüsle lıtanbtr.to' 
derildiler. insanca hiç bir zayiat Y0 

• • • tJI'!.. 
Bir Cinayet Davasına &e•1~ 

Altı ay kadar evvel Sarıyerde ~ 
Belkw öldüren İbrahimi~ . ~uh~cfa ~ 
bugün saat 1 4 de Sulh ıkıncı ce JJI 
lanacaktır. Davanın AğırcezaY• ba 
dilmesi muhtemeldir. 

••• 
Onlveralte RektörU eo,, 

Bekleniyor -'. 
R~mada üniversiteler ~.in~A 

törenande hazır buaunmak uzeıe ,-.,, 
aiden üniversite Rertörü Cemil bu 
rimizde beklenmektedir. 

• • • 
Almanlar Mahaullerl,..... 

latıyorlar A 
(9) Alman firması Türkofiae ıP ~ 

ederek memleketimizden yumurta. fJ//! 
ceviz. hndık, incir, ipek alac.akla,,oı 
miılerdir. .. ~ 
lapenya, ltalya Ve Mecerl . J 

Mukavelelerlmls ~ 

ispanya ile yapılacak ti~~et ın~ 
müzakerelerinde bulunmak uzer# 
gidecek olan heyet azalan ıch 
miye başlamışlardır. Heyet bu haftır 
edecektir. 

* l . 'n,.. İtalya ile ticaret mukave eıını . 
. . 'k" . d b"tm kteci•f· bu ayın yırmı ı ısın e ı e . d 

mukavele yapmak hazırlıklan olrıı-~ 
bu teıebbüsün zecri tedbirlerin t~t ;,,ı! 
kendiliğinden halletmiş olacait 901 

tedir. 

* .; 
Türk - Macar ticaret muahecietl 

yete girmiştir. 

• • • 
Uzak $ark Afyon ·-~~ 

Afyon inhisar idaresi afyon1- bi' ~ 
ni müfteri bulmak için uzak .. ~• ,eıt',. 
göndermişti. Bu heyetin yaptli' ~ 
netice vermiye baılamııtır. J: ~ 
önemli miktarda afyon mübaY9:..,.. . 
anl.,ılmı§tır. Şimdilik iki ıriparİf 

* • • 
Denize DU9tU ,/ 

Kadıköy iskelesinden du._....... 
dÜfen Avranı kurtarılmııtır. . . . ... ... , 
Bet Eczane Daha Af1 ~ıl 
şehrimizin nüfusundaki ~ df/11 

betile, tehir<fe bet eczabaneOil' 

Kuruçqme tramvay caddesinde 14 nu· 
maralı kulübede yatan İsmail, lbrahim, 
Mustafa ve Dursun ismindeki üç kömür 
amelesi, · akpmdan manplda :yaktıkları 

maden kömürünün gazile zehirlenmiıler ve 
sabahleyin belediye hastahanesine kaldınl
Dllflardır. Hastalar tehlikeyi atlabmflardır. 

Slınon oflu İatavri isminde 67 yaıında 
bir ihtiyar Rum mustantık kararile tevkif 
edilmiftir. İhtiyara isnat edilen suç ağırdır 
ve beJ yB§ında bir yawuyu berbat ebnekle 
müttehemdir. 

Köprüden Eminöniine celen Şabanın i
daresindeki 1755 numaralı otomobil, Fa
tihte oturan Hasan km Mualliya çarpDUf 
ve yaralanıJ§tır. lacaiı bildirilmektedir. 
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Hergüra 
Dünyanın -
Gidişine 
Bir Kuı Bakışı 

liabeş /;leselesi 
• 

Habef iti, Habefiatanclan ziyade CeaeV· 
'-le ballediliyor. ltalyanlar ani bir ~ 
ı. hiirik bir zafer bzanmlf deiillenlir· 
beti hareketlerini sayel JaVaf ve ibtiya~ 
hillJorlar. ilerlemeden öndeki yolWt do
~or, soma ileri hareketine ıeçiyorlar· 

Habetmer fİmdİJe kadar harbe p:.ne
..tiler. imparatorun plailı dahilind• )larbet· 
.lbekaizin içeri çekili)'or ve düpnanl daihk •e Grınanlık vadilerde bojmak istiyorlar. 

Fakat Cenevrede faaliyet daha bısh Der
IİJor • Roma, lnpterenin kendİIİll• lr.aJ11 
~Yet •htmdaki ciddiyeti anladıiı P. · 
d9ftberi, seri hareketler yapmakla nı.,...t. 
l>ib.1a1a meydan okuyan Musolini, ~ 
~eti kapbyan bedbini ~ bu iflll 
.... en terefini kaybetnıeden çdo°""k yolla· 

..... ""1•. 

SON •OSTA 

o 

il Gem il 

.uifeaini siriirler. Ba ıem ve firen, tehlikeli abhflann hine 
petikçe faJdah olabilir. Fakat baaan lüumlu ve fayclah Wr 
ilerle1İfİ dardarabilir, o vakit urarb olur. 

Ba ikiainin ......... bulmak, ., ......... liiaHllliG ........... 

~· ianf etmemek limndlr. 
F......_ bu vuİJelten iatifade ederek İfİ 

"'°'~lilekartarmaiaçabtıJOI'· ---=-===========-====--....=-=::========ı=::==========~~~~~==================-==========-
Ba defa lnailtere d~en dönlnek is- ,.. • A 

~-. 0 
halde lnıilWenin dediiine ·et: iL I B ER L 

"'ek MUIOliaiye diİfİİ)'OI'· ltalJa ~ DA H HA ER 
la.. l'İc'ati kolayca kabul edenıİJ~ JÇIR 

.. llliiddet daha bir tereddüt clevresa p : 

:::~ ... ~ Hain Çerkes Ethem 
.f!.giiterede -
~==-~;Kürt isyanına Karıştığı lç~nlrak Tara-
.. "::=:::.:;;..; fından Hudut Haricine Çıkarılmıştı 
~terede intihabat mlhim W.: ~·Halka Kahire_ Elbelai saseteai, Amman· 

lalily:artiler ~~~-~:-,•·dan ald•tı bir telırafta Amman polia lzblı·r Beledı·ye Reı·sı· 
nlarc:a ilin ....--. lerİll kumandam tarafından Çerkea Ethemle 

::a-larda, aok•klarda. ı:=,:ı:: · brdeti Repdin yakalandıimı anlatır-

Sözün Kısası 

Sayılı 
Fırtınalar 

-----'--- Ek• Ta -
Eskiden, bizde takvim meraldıLm var• 

dı. Her arabi yılın başında. Münec:cidıbap 
bilmem kimin mührünü taııyan ve otuz pa

raya kadar satılan, elvan kaplı, •n kiğıtlı. 
harekeli neaih harflerle taşta baaılmıt bu 
"Evkah ter'iyelh> takvimlerin kenarlannda. 
verevine yazılmıı sayılı fırtınalann ve bel
lenmit. deiifmez hidiaelerin bir listesini 
bulurdunuz . 

Bu takvim kapıı kapıı giderdi. Zira. bü
tün bir yıllık ef alü harekitını bundaki lfll
retlere uyduranlar pek çoktu. 

Bandırmaya kadar gibnek için •Evveli 
aeferi derya ıı yı gözetenler, cıHareketi ah· 
liti demeviyeıı ye tesadüf eden trGnde an 
aldıranlar, kışlık kalın elbiselerini eoyun
mak için ıı Sittei aevirıı i bekliyenler 8ÜrÜ ile 
idi. 

Ben de bu takvimin derkenarlaruu oku· 
ma11nı pek •everdim. bot vakitlerimde de. 
onun sôaterdiii kayıtlan tatbik n doiru 
olup olmadığını kontrol ederdim. Yilzıcle 
dokaan günü uygun düterdi. 

Bir gün, bu hldiaelerin, nud olup ta böy· 
le riyazt bir kat' iyetle önceden teebiıt eclile
bildiiini kendiainden aorduium ihtipr bir 
aile doatu, bana bunlann «Sayıb futaaalan 
oldujunu aöyledi idi. 

Daha ıonra, ben bu tabirin, bua iman· 
lar hakkında da kullanıldıiuu itittim. Bun· 
lar, halkı korkutmut. yıldınmt. tibetmit. 
haraca kesmiı kimselerdi. içlerinde • .... 
iı tabakadan yetiımit kopullar oldaiu P,i, 
makam, rütbe aahibi beyler, pap1ar da ftl'• 

dı. Sanki bunlar da. cevvi hlc:liMler .m· 
iatibdat takviminin derkenarlanna telldJ e~ 
diyorlardı. 

Zaman, çok ıükür, bizlere onlara da, 
bunlan da unutturdu. Busün, öyle eayıb 
fırtınalar yok; hava da. mevsim de. İa8uı· 
lara uymak ihtiyacını duymuı ııibiclirl ...................... _____ _ 

Kara Kış Basladı ...;QtuJdar .Syleamekteı e ,.. • ken haia Ethemin Irak hududundaki M k G • tt • 
1t~ploDen-6pmtiKtirtlerara~~~-~~;... os ovaya ) 1 ı..; ıat • • • Soqalüt1erin her ta· yan çıkard•tı ıçın Tarlı hulıunıeti tar•· Birçok Zararlar V u 

trı1ta.·k ... ~ ............ • • • , ..................... ~_::: ~....L., Ş. ı· ı·k V Uray·......11k ..... a- Şdcletli Pi-• ..... 
..... _. .. . L--- ·-~ ... klbned tarafm4aa •..tut -- VFllUll cu .... --L&.4&.--. ~ .;;::::; Bıı ~ :=;:;.;;;. .. .ıutma .. p_....ıır. ___ ..... .._. w .... 
~:ız.IÇ Payasta 18 Kiti Tetkikleri Yapacakhr :!..T.:::;1:.~.._~= 

8a l..kond•D ln,ilis intibabab dünJ• için yeke landı laür I (o..a) - ŞarltaJ' doktor aiaçlan bile kökünden IÖkel'ek ... ' hMt 
.. lhühim bir biclisedir· ~ söre Suriye .. 8elatet Us, ...... Sowrwt Ruayap ha· tehrin iiltfincleki derenin .pn •+ ıv: * AatalpdanPayula Atatürke suikut ha• rebt etmlftlr• ICe...IWle söriJttiim. Ba· Bu ,u.d• denıclen tapa aular • ı S,e ile 

Fr ,j ~ ıı ldti tevkif ecMhniftir· El- na._.. ldı Y•imrıhalleyi kaplanut, fakat lllAlr ah-
.._ ansa a ki ........... Aluiıet Server t.ıim olma· ·-s.,. ..... kan lamet lnönfi ... nank aulara mecra açslmafbr • 

.:....._da Batvekil Laval büyük Wr leh• dıiı içill jw:larmalar tarafaadaa ilclllrill • nim~ Raa7ada tehlrcilik •e uray• Seller burada 50 bin puçap, s-.a. 
• atlatb. Ko.....-i yeni biten raclibl '°"" -.u..u... Maktulln ..We Wr çok veshlar cıhk lncel.....ı.rl J'apmanu emir •u---hliat P&rtiai daha 'bapekili cleviriJordu. mur-· , - - de 13 bin parçaya yakm kenrle,i ..._ 

8.. P-.tinin ~ uhibi Herriol Livale, ltal· ............... dalar. Puar sUa& (din) IZmWea aJ• ~. z...... ISOO bin lirMlr. 
hya 1carp ~derececi• ficldetli pmemek Çerk•• K•rd .. l•rln nlarak latuW. 8erlin Yolile Moako- Bandırmada Fırbna 
"• ~ ne bir ittihk akdetmemekle it· y .. 11 ... ını ietedlk var~ sldec:ıiilm. 
~ediyor ve celnbıri iltiJordu. Amzr;•..dea bildirildiiiae pr. de Tir- Dost~ Ruayada •lr çok J'enilik· Budama (Ö•I)- Yaimllr tiftWi 

.. _ T- • -iL. a_....1_.: D~ a-LA-Ull ÖS _ _.:_.,1:..-:...:... Fakat il....&.-- L!.... L-..1: __ _._ 

uereket venin ba .-da Mmolini ....- kiye .. omaloMI ç.kel Demle _..,. __.. er ff -U: er S teren tehircilik -·-.....- nnu• _. -.• -.rq 

haattı. Uvalin tetebl6leri 111isbet neti- ficlia _.....,. iltemildr· ;,lerini inceli,...k lmüre dönecejim. olmUfha'. Gülnihal vapura ilk.a.,. ,..... 
~ •ermete baıWı da, fJ'aDllS bafve • Omit ed.U. ld orada sörecetim ilatila pmamlf, &Çlklara kaÇIDlfbr. Yolar w ..._ 

lhevkiini kartardL Portakallanmıı ,.IPrcillk nGmmeleriai lamire döndUk. =~ futma keaildiktm .... ÇI• * "--- Türkofi • d t• IObra tatl»ik lmlrinlarını elde ed .. ~lmangada ~a 3 <~;I) .;-berlere .'::~!,.un. lz111lr b•l•dl~• reisi doktor Yozı•tt• ilk Kar 
- kol....-aa •• Araıuluaal 1 · Yossat (Ösel) - E.....nd ......... Alınan,. lelİnİ ÇlbnluJ'or. Mtfin .... ,.ı raldp _...ıeketlerin portakal ~-

1 
ntt-e= .~~krı, bu aüzel __ • _ .~~f...•!_!Jz >• Ha&e, meseleai ile ............ • ,....._ .aııeri iyi olmadıtındua memleketimiS ,ane, er ••• ... ço GatGnlükler TU k H k , .. ______ yan yatmurdan aonra kar ........ telair 

'-Yor. Hava llUD'I ....... Goerins yeni bir ~ iyi fi7atlarla mU,teri kaaandırmıfbr. Şehir sitikçe plinlı hlr r u uk T•rlhl HftaD ..... bey.slarla lrtlilJatltllr. 
""tlcuncta: 1 bahn ... amuJmaktadll'· aurette seoi...,..kteclir. Amacımu~, iz. Ankara 3 (Özel) - Adll,.e ••klletl Adapaz•rnıu Kıt 

«Oç koldan sec.li, pndiıdii ça)lpTona Ayraca Sovyet Ruqanm seçen 11ll•· miri ıt00.000 nlfualu lair tehir haline nepiyat mUdtirHliG inümUzdeld J'll Adapazarı (Ösel)- Yaimar,,. _... 
~ ~ bize ..........,_.p bale p- ra nbWi• daha eok portakal alacalı setirmektir. içinde •ensin bir neıriyat protraau devam etmektedir. Herk• .......... 
~e ~ çahfll"lia deftlll edeceib» .SyleDiJOI'• tsaüre, 360.000 metre mura• .. lık hazırlamııbr. Hukuk &leminde tihf8t larma ~Uflardar. Yaimm JM •• ,_. 

°"· H I I • MUsteprı •ir ..Uda Mlyiik •ir ICiiltür park yap. kazaııan hukuk eaerleri baaılacak, cer 1evkiyab da darınattar. 
J:. *, 111' ~ ........ ..,._,,.. ....... ....- Külttır ......... Tlhk huhlı tarihini 1ıunııak için .._ -

~P!'nıatla ~ 
3 

<A.A.> _ 1foıiciJe rnBr> p1&ımıı ~........,.· KWtllr _.. aeıeıı - 1ıaoır1an-1ıtır. =========== 
....._., A- .. _..,.... • 

1 
A,alrm iolifa oHiiirre .ı.;. lıir ı.. et- ~ .. ....., ......_... Açllk Grevi Çerez Kablllndea 

~ iatifade ederek Çine y.Wea lail:aaa il• ;::. ,.-..ialle priilm havadisin :::;•.=!-:!od Bal~lann Atiaa 3 (Ösel) - Pirede (50) 1ra. 
hlia letehWwincteclir. ManGnk• ile Mo- oJdaiunu Mldiımeie kbr en biri ola· dar itfai,.. neferi açhk srevi ilin etmit-
.ta.__~ araamda yaicl• bet~ ıiz kat'in• ~-----..L- ca .» • lerclir. Çflnldl tahaiaatlannın arttuılma· 
~. lüle bir ifittfiiaıis kankol hi· :An::•dol::u~•~JU=:Dl=:l~JllCMIUU~::=,...:·==============A=tl.:'.B'.:ı'.:I =~·~m~ia:tiy~or:;:lar:·~==ı;:ıı======--:. ~leri, Proteatolar, makabil .,...Wolar -::::~---------:-----~-=-----------...:::=========: Bu zat ıwtelere muntazam•• )'ADiar .....,~ dolmaktadlr. ,. ya r Çoi;; okuyucuau vardır. Nflkteleri 

llza1c fUkta yeni Jaidi'ıler Wd•cbilir· ı s T E R ı N A N J s T E R ı N A N M A f methurdur ve ajızclan asza dolapr. Bir ..._., , • , , "'"".. .. nukteye, bazan bil n menfaatlannı feda e· 

1 . d ~ Zmlr e C.ec;enlerde, Son Pasta idaresinde. otur· 
Lir+" ,.wr mecliai ikinci içtima deYNline batladl. • mi- ~ hemen hemen inkitaf etmit kıl ıuror. mu konu uyordu. lçimızden biri bu arka· 

Q .. .....wıe Mulaiddia 0.ı&Ddai llir .pma nutku venli. .. n• M.sraflar ela vercliliniz ealihİJ'etler clainUncl ~ d d zuın Sabşları Yübeliyor tu1ıtan ._ .,..ıar ..-= Şehirde de, ıeneı .... balatla w.. •FlllClırhk ;. ': !I_._:_ aşa ·~r ~: u 
1 

•----•· L-L-..1.-%... •-,til d __ ...!_ .... _ u-ıo 1:1- -=:..:~--Lo.-.ı!....• • ...-- - a a, lu lar So yeten, m-Lur yuz 
•• •lftir 3 (0.el) - Orinı -- ,M:oJiönô*o - -· - w - oı- •-ıı:;--- yıl hub• zamanm a da mevcut oh: .ı.. ne 
-. ıy~••Ja yapbiı mu...ir müdahale aa• kan ........................... isterim. tahlil daram- çok iPfir. Bu aene talebe •Jlll arbmf olurdu) 
.. eaı d kild n:-lr :.1-:...;. çok ,...We n normal •ir darumd•dR'. Ge- olnaeuna rajmen _ _._._bir tek talebe bile 1.-•---...a-.» tUk n e üzfim fiyatları tabii bir p e ~ .,...- ..,..... -•--ru Arkada ımız en tabii tavnle cevap ver• 

oı •elaıittir. iki ay ~W· ao.ooo ton 1 s TER 1 N A N ıs TER di: ... - .. ekoltenin 52.000 tonu tamamen J N A N M A r - Hıç 1. Yuz yılda biten o ....... bir J(ia 
le lllnu, .t.ulunmaktadll'· Kalan Jı,eua da \._ .... ""-" ________________ ..iııl ___________________ _..._.J yıl daha ailrerdil. 

Oel Yortulannda ihraç edilecektir. ) 

D•h• Çok Severdi 
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HAHKEHElERiE 
Göuoüı<L[RiMiz -- - -: -- := -- =- - - -_-- - -- -:. -

Bu 1400 
Lirayı Hangi 
El Aşırmış? 

1400 küsur lira ..• Bu buhran 'devrinde 
hiç fena para değil değil mi> Vakıa yerle· 
rine getirilmiyen vaitlerin Üzerlerine birer 
bardak su içmeye yetmez. Fakat hele kış 
başında hayli derde deva olur ... 

Bu hususta, inhisnrlann Büyükada şube
sinde kapıcılık ve gece nöbetçiliği eden 
Kanber de müttefiktir. 

Hatta o, 1400 küsur lira uğrunda bazı 
tehlikelerin göze alınmasını bile çok gör· 
müyor. 

Bir gün onun eline torbaya doldurulup 
mühürlenerek merkez veznesine gönderil
mek üzere ( 1400) küsur lira veriyorlar. 

O, bu parnları cebine indiriyor, ve tor
banın içini Ada taşlo.rile, kağıt tomarcık • 
larile dolduruyor. 

Bunu yaparken, ihtimal bu torbanın vez
neye gidinciye kadar birçok ellerden geçe
ceğini hesaplıyor. 

Ve hakikat meydana çıktığı takdirde, 
zabıtanın, bu .kadar el aTasında, asıl müc
rime ait olanı bulamıyacağını dü§Ünüyor. 

Bu dü~nccylc de müsterih oluyor. Fa
kat zabıtanın mücrim takibinde geçtiği yol· 
lar, Kamberin hayalindeki kadar mahdut, 
dar, karanlık ve tıkanık değildir. 

Nitekim bugün onun, mücrimiyetinin 
gttli kalacağını sandığı elleri kclepçelen • 
miştir. 

Ve şimdi o, ağır ceza mahkemesinde 
( 1400) küsur lir«nın her kuruşu başına bir 
avuç ter dökmektedir. 

Çünkü maalesef, dinlenen yarım düzü
neden fnzla şahidin ifadeleri, onun mÜc· 
rim olduğu hakkındaki kanaati kuvvetlen 
diriyor. 

Vakıii mahkeme, gelmiyen son şahidin 
de dinlenmesi için başka bir güne bırakı!dı. 

Artık maznunun onun ifadesinden medet 
umması, bir futbol maçının son dakikası
na kadar yanın düzüne gol farkile mağlup 
vaziyette kalmıı bir takımın zafer ilmit et-
mcsine benzer .•• 

Fakat onun şahit ifadelerini tekzip edi'.. 
tinden, bu ümidi besÜyebildiği anlaıılıyor. 

Bütün insanlann kendilerine tuzak kur
duklanna inanan vehimli hastalar gibi ha
bre: 

- Yalan! diyor. iftiradır bunlar .. . 

- Ben hırsızlığa tenezzül etmem .. . 

Cürmün insanlan ne kadar masumla§ • 
hrdığını anlamak İçin mahkemelerde on 
dakika dolaşmak kafi ... 

Birçok maznunlann masumane inkarla
nna ve iddialanna bakarsanız. hakimlerin 
birer Neron gibi, masum asıp, masum kes
tiklerini sanırsınız! 

Aleyhinde ifade veren eon şahit: 

- Efendim, diyor, bu adam bundan ev
ycJ de öteberi çalardı ..• 

Maznun itiraz ediyor: 

- Öyleydi de o zaman niye beni zabı
taya, mahkemeye vermemişlerdi. 

- Acaba beraber mi çalıyorduk, yoksa 
benden haraç mı alıyordu ki susuyordu) 

Ve ilave ediyor: 

- Yalan söylüyorl\ 

* 
Rcami dairelerin kurduğu tekzip r~o -

runun kınlamıyacağını iddia edenler var. 
Mahkemelerdeki maznunlann ifadeleri 

onları bu iddialarından vaz geçirebilir aanı
run I --· .. ·········----······---........................ . 
r 

Nöbetçi 
Eczaneler 

Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminönü: (Hüsnü Haydar). Küçülapa
zar: (Yorgi). Alemdar: (Eşref). Beya
zıt: (Cemil). Şehzadebatı: ( Üniversi· 
te). Karagümrük: (M. Fuat). Fener: 
(Hüsameddin). Şehremini: (Ahmet 
Hamdi). Aksaray: (Sanın). Samatya: 
(T eofilos). Bakırköy: {1stepan). Ga
lata: (Merkez). Kasımpap: (Yeni Tu
ran). Hasköy: (Yeni Türkiye). Beyoğ-

lu: (Matkoviç, Kemal}. Şişli: (Şark 
Merkez). Beşiktaş: (Rıza). Sarıyer: 
(Osman). Üsküdar: (Merkez). Ka -
dıköy : (Sotraki, Üçler). Büyükada: 
(Mehmet). Heybeli: (Tancış), 

• • SON POSTA 

--... 

MEMLEKET HABERLER 

Son Yer Sarsıntısı 
Bigalıları Bir Haylı Korkuttu 

Dumlupınar Okulu 
Çatladı 

Biıa (Özel) - Son yer sanınbsİn· 
dan sonra depremler hafif hafif teker· 
rür ediyor. Son aarııntı çok gürültülü 
oldu, bir mağazanm demir kepenkleri· 
nin birdenbire kapanmasını andıran 

tiddetli bir gürültü herkesi korkuttu ve 
tehir bir salıncak gibi aarsılmıya batla· 
dı. Herkes heyecan içindeydi, herl<es 
kendini sokaia atıyordu. 

Bir anda birçok bacalar devrildi, bu 
manzara halla büsbütün korkutmuttu. 
Okullarda hemen dersler tatil edildi, 
Dumlupınar mektebinin bütün sıva • 
lan dökülmüf, bazı duvarlan çatlamıf, 
Kurtunlu camiin de gövdesi tehlikeli 
çatlaklarla aynlmıttı. Hükfunet bina· 
aile inhisarlar idaresinde de hafif çat· 

&on Sarsıntıda çathy•n Dumlupınar Uk okulu 

laklıklar görülüyordu. 

YURTTAN ATATÜRKE 
Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Bu sarsıntılar cuma günü de gene 
tiddetli olarak hissedildi. Fakat bir za. 
ı"ar yapmadı ve halk ıükUnetini kaybet
medi. 

Yalnız Dumlupınar mektebinde ihti
yat elden bırakılmadı, yeni bir sarsın
tı olınası ve bu sarımbda müeuif bir 
kaza vukua gelmesi ihtimali dütünü • 
lerek talebe mektep binasına alınma
makta, dersler bahçede okutulmakta -
dır. 

Mektep binasının üıt kah yıkılma • 
dıkça tehlikenin zail olmıyacağını söy-
liyenler de vardır. \ 

Biga da 
Dumlup1.nar ilk Okulunda 
Bir Talebe Kaza Geçirdi. 

Biga (Özel) - Burada bir kaza ol
muf, Dumlupınar okulunun tamiri için 
kurulan iskeleye baih ve malzeme İn· 
dirip çıkarmaya mahıuı mabr&lı ipi 
bot bulan mektep talebeleri bu iple 
birbirlerini yukarı çıkanp indirirlerken 
İp kopmut ve dördüncü sınıftan 12 ya
tında Hasan Mahmut, 7 metre yübek
likten yere düterek bayıhnJ.fbr. Hasa
nın dif leri ve dağ elinin bileji kırılmıt· 
tır. 

Biga Yangın Yerlerl 
Biga (Özel) - Yangın yeri yeni 

yapılan binalarla eskisinden daha gü
zel bir hal almaktadır. Şimdiye kadar 
yanan binalann dörtte biri yapılmıt gi
bidir. 

Yeni yapılan binalar kirgirdir. 

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen 
suikast dolayısile yurdun her tarafında 
uyanıın heyecanı bildiren telgraftan yaz-
mıya devam ediyoruz: 

Ad anadan 
Adana - Halkımız Atatürk heykelinin .............................................................. 
Çanakkale 
Bisiklet 
Birincileri 

Çanakkaleli RUttU ve Hasan 
Çanakkale (Özel) - Ankara biaik

letyarıtlarına İftİrak edecek bisikletçi • 
lerimizi seçmek üzere burada yapılan 
sürat ve tahammül yarıtını mukave -
mette Rüt tü Çakıroğlu, süratte de Ha
san kazanmıtlardır. 

Bahkeslr Çocuk Esirgeme 
Kurumunun Yardımları 

Kurumun Cumhuriyet bayramında giydirdiği 2 1 O çocuğun bir kısmı 

Balıkesir (Özel) - Çocuk Esirgeme kuz çocuiu yatı okuluna yerlettirmit, 
kurumu cumhuriyetin 12 inci yılında ilçelerden ve köylerden orta okula ve 
482 çocuk ıiydirmif, 500 çocuğa def. liseye devam e~mek üzere gelen 56 o-

t k l kit 110 ... it kura kurum bmaamı açmıf, karyola, er, a em, ap, çocuga a ı ay . 
yatak, yorgan, battanıye ve çar1aflart· 

sıcak yemek vermif, 2500 çocuğa pa- nı temin etmittir. 

rasız bakmıf, fakir yavruların ilacını Ku;um bu yıl içinde 5966 çocuğa 
vermİf, 60 çocuju ıünnet ettİrmif, do- türlü türlü yardımda bulunmuttur. 

önündeki alanda büyük bir miting yaparak 
hainleri tel'in etmitlerdlr. Miting çok düz· 
gün olmuı ve söylevlerden sonra Atatürke 
ismet fnönüne ve İç i§leri bakanlığına say• 
gı ve sevgi telgraflan çckilmiıtir. 

latanbul Tevkılhane•inden 
İstanbul - Kalplerimizdeki ıabraplan 

unutarak sizi har an anar ve çok yilksek 
phıslannıza k&l'fı hareket etmit olan mel· 
un dimagoglan nefret ve kinle karıılar ve 
ulusumuzun batında daiın olmanızı tann• 
dan dileyerek sanılmaz aaygı ve aevgileri
mizi sunarız. 

İstanbul tevkif evinde 500 mevkuf 
Selerihi.ardan 

Seferihisar - Bütün Seferihisar ilçui 
balkı bu kötü maksada çaLfanlan içten ge
len heyecan ve asabiyetle tel'in etmektedir. 
Sağlığıruz için hayatunaz her vakit siperdir. 

Sililke Ceza Eoinden 
Silifke - Bazı hainlerin tertip ettikleri 

ıuikastin mütqebbisleri yakalanarak ada
let pençesine teslim edildiğini öğrendik. 
Doğan sonsuz sevinçlerim.isi sunar, geçmiı 
olsun der, uzun ömürler dileriz. 
• Ur ladan 

Urla - lnuawnuzun epİz Önderine U• 

zatılmak İstenen kara eller bundan böyle 
de kırılacaktır. O büyük varlığın önünde 
içten gelen aaygılarla eiilir, alçaklara li · 
netler ederiz. 

Aydından 

Aydm - Türk ulusunun içinden ve te
melinden vurmak için zab devletlerine kar· 
fi suikast hazırhyanlan fiddetle tel'in e
der, Aydmlılann candan bailılıklannı ar· 
zeyleriz. * Aydın - En büyüjümüze kartı ya· 
ğınç yapmak istiyenleri İğrenerek ileyen ili
miz Ulu Baıbuilanna kopmaz bailıbkla -
rım ve en derin saygılarım •unar. 

Dikiliden 
Dikili - Türk ulusunun göz bebeğine 

kartı taaarlanan alçakça hareketi bütün fu. 
kalalar linetle kartılar ve yüce Önderine 
sağlıklar diler. 

Akhi•ardan 
Akhisar - Yüksek varlajuuza kartı kö

tü maksatla hareketi ifiden Akhisarlılar bu
na atılan mcnfurlan boimak isterken son • 
ıuz baildlJdanıu ve aaihfmı• dileklerini 
..narlar. 

Gençlenlen 
Manisa - Ceçmiı olsun. - Manisa orta 

okul talebeleri. 
Bakırköy - Bütün varlıtunw borçlu ol· 

duiumuz sia ulumm hakkuıda alçaklann 
besledikleri çok kötü diitüncelere IODID 

teesıürlerimizi aayaUarumzla sWlaJ'aa. 

Targutladan 
Turgutlu - Göz bebeiimiz olan Ata • 

maza yapılmak istenen mel'unane ıuikasti 
ifiden Turgutlular bunu linetle karııladı. 

Baıtan bap heyecan geçiren ve izinizde yÜ· 

rüyen ve uğrunuzda canlannı f~aya ha
zır 40 bin Turgutlu balkı sonsuz teessürle 
ebedi bağlılıklannı sunarlar. 

Antepten 
Antep - Göz bebeğimiz hakkında katil 

dütünen sefillere kartı memleketin duy -
duğu iğrenmeler çok derindir. Yurt hain • 
lerini ilençle anarken sevgili Atatürkümü-
ze uzun yaılar dileriz. ı 

(Arkan oar) 

Bağıılayan Yı 
Un uf an Kadın"' 
Dünyada en güzel teY ~ 

giaidir. ~' 
Kadın sevince ıztırap ç 

fetmeaini ve unutmasını ~~ 
Bana bunun bir misalini ~~ 
Fakir bir aileye mensup~ ;;t;' 

anumı geçindirmek için bll 
de çabfıyor. 11tİ 

Burada bir gençle tanı~ı~ ~ 
tiyor. Ona bütün yüreğinı ,.-_ 1. 
tün varl·~ile bağlanıyor. fi• (Jıl'~ 
dan batka bir fey görmüyor· ~· 
yat veren, can veren, y~ .... -
veren odur. O olınaaa sanki 
bir mum gibi sönüp gidec~, 

Bu sevişme bir iki sene • ~ , 
hayet evlenmeğe karar veri;ai~ 
zırlıkları yapılıyor. Nipn ~ ~ 
lafıyor. Fakat nİfandan talll ~f 
evvel kız, erkeğin bir batb M 
8'in nikahlandığını öğreniyol• Jlll"'j 

Darbeyi dütünün. Genç.'°' ~ 
kaybediyor. Göz ya, lan içUı!' ~ 
dütüyor. Arkasından hain bit 
boğazını yakmağa başlıyor. d .. 

Üç gün, bet gün, bir ay, bet 
sene bekliyor. ~I 

Bir gün kapısı çalınıyor. ~I 
liyor. Evlendiği kadın on~. 
mittir. Uzun ızhrap seneldl 
tir. Fakat nihayet geçin • ";,JI' 
anlıyarak aynlmağa karar 'f . j 
dir. Bağışlanmasını istiyor •• .,_,,,-

Genç kız fU iki kelinıeyı 
bayılıyor: ~ 

- Geleceğini biliyordUJ!Sı 
dum. _.,,,~ 

Ona kalbi bu ümidi verlfJ ~~ 
tıyabilir mi idi? O, beş ıene_~~J 
meaini bildi. Şimdi de baj~ 1#" 
unutmasını bildiğini gösterdi: 
birle,tiler ve mes'ut oldular• ~ 

* ""' ' Birletmenin verdiği bu 'I 
ıürmedi. Bir sene sonra ~~ 
den çıkardılar. O vakit kız t~I 
ta atıldı, ona yardım etti # , ;J 
çindirdi. Fakat bu defa ıztıraf ~ 

1 
fif geliyordu. Çünkü bü~ /JI.., 
atlabnıfb. Sevginin kuvY~ ~ 
narak daha büyük fırtınaJar9 l!r 
bilirdi. 

* .~ 
Dünyada en güzel teY bit 

aevaisidir. 

* 
Adanada Hacer: .,&. 
Erkeğin sizi sevmesini İl~ Z 

ba,kalannı sevmesine ~....k #T..f 
Bunu batkalarını zcınm~~ 
kendinizi onun gözünde bü~---; 
pabilirsiniz. Onun için ken~ 
beğendirınetı.ini biliniz. 

Bir ['.,klorun n .. d~ 
GUnlUk ~ 
Notlarından (•) 

• 
Elektrik Kot11~ 

Bir hutane koğu§unda elleri;,-. J 
diyen titriyc!' bir hastayı ~ ~,J 
tim. Uyku zamanlannda b ,..,......~ 
fasıla veriyordu. Bunun .bitt .,e ,, 
olmuı iı •• imali vardı. c;dd d.Jt' 
bir muayeneden sonra bunun ))it ':,, 
la barsaklarda husule gel:ı°P ,J 
aemmümden ileri gelen. ve _.ı-Jıit 
resi ismini alan bir sinır h 
duğunu tcsbit ettim. 
Müsekkin ilaçlar verdirn. 0ı.ıs '!'!, 
Ceviz yaprağile ılık su banY' ~ 
brdım. Arsenik iğneleri y• cJj. ~ 
ıuruplan ku1landı, iyi besi~ ,_,,. 

"pıJ\ 
ilaçlar ve yapılan teda,., (3) 
ufak bir anza bırakrnadaP 
iyileşti. ~ 

(ılı) Bu notlan kesip ~ 
but bir albüme yaplftın~ bd _;JI,. 
yapuuz. Sıkıntı zamanın ~ 
bir doktor gibi imdadınısa 1 



, DUHYf.1 · .. 
BABİCI TELGRAFLAR 

Bu, bir timaali resimdır. 
Bu&'Gnkü durumu go•t•rl
'or. Sulh, artık agaçlann 

zerinde bile f ıllılenon 
eüorülerl görmüı, ortmilt
tur. Beti• demek i•hyor kl 
euUa slveroi:aiain Jeri, ar
tık tank yuvalan olmuıtar. 

IBIU vf;fıj~ 
.Sokak 

Amerika bir yana barakdıraa bütün dün· 
yada tehirlerin, kasabaların sokak adları 
tarihi birer hatıradan alınarak komıls. Ge· 
ne o )>içimde adlanan tehirler v• köyler de 
vardır. latanltul ıibi büyük yellerde otu • 
ranlar selifi süzel kullanılan bu adlann 
kaynaklannı öinımneii merak etseler fÜP· 

... yalı ki, ensin - tarila bilPi elde ehnİf 
olurllır. 
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ltalyan Taarruz Başladı ,. SON DAKİKA ·• ~ 
General Del Bonoya Göre, İtalyanlar TELGRAF, 'FELEFON, TELSİZ HABERL~ 
Büttin Cephelerde Harekete Geçtiler ' e?t5* •mm ,. 

mıntakada toplanan kuvvetlerinku- l§talya- lng·ııter ye veni ( Ba~ tarafı 1 inci yüzde) 
Fransız somalisi hududu boyunca Mu
saali dağının cenubuna doğru ilerle
mektedir. 

Ogadenin bir çok yerlerine yağmur 
yağmaktadır. 

Şiddetli muharebeler 
Adisababa 3 (A.A.) - Hükômet 

mehafilinden öğrenildiğine göre, İtal
yan kıtaatı doğu fİmali bölgesinde A
lageraya varmu;tır. Danakil bölgesin
den gelen İtalyan lataatile lmmini böl
gesindeki Habeş kuvvetleri aras1nda 
tiddetli muharebeler olmuflur. Cenup 
cephesinde İtalyan uçaklarının istikfaf 
uçuşlan hariç olmak üzere, sükônet 
vardır. 

* 

::::y~·::.::: eı!.°:~:e~~- bir 1 ' . 
9Vapuraskerdaha T kl•f B 1 du Napoli 3 (A.A.) -Yeniden 9 va~ e 1 er e u un 

pur, asker ve mühimmat, yüklü olarak 
bu sabah doğu Afrikaya hareket etmiş-

tir. Habeılerin yeni kuvuetleri ZECRİ TEDBiRLER VE BALKAN ANT ANTJ ıl ~ 
Adisababa 3 (A.A.) - Habeşista- . k .. d f kil"t barare e ~ 

mn eski elçisi ve İleibadur İloayı de- Cenevre 3 (Özel) - Fransız baş· Chamberlain, zecri tedbırler hakkında artı mu a aa teş a ı yaPd~-' 
.. .. . bakanı Laval İngiliz dıs bakanı, Sir demiştir ki: vam etmektedir. Bu ak•a.111 jtib"' 

caz Maknen, otuz gunluk bır yoldan . 'ı d 1 • • Al . . . (<Zecrı" tedbı· rlerm· te•irsiz kalacag"' mı teblig"' e göre 6 ikinci te9rındeı> ı.tİ / 
20 000 ki . il b imi t' Hoare ve ita yan e egesı oızının .. ' . l uefP""._,j 

. şı e uraya ge f ır. .. . . ·ıik .dd' k . . ki k k d. kömür tasarrufu için yo cu ~rr 
Yüksek bir fahsiyet olan Makonen buradan ayrılmaları uzerıne şımdı ı ıa etme ıçın va t ço er en ır. . .. . . ltılacalrl•r· 

/ • 1 faal" t bir derece gevsemis gi- İtalyanlar bu tedbirlerin müessir olaca- ferlerı yuzde yırmı aza .., ~ 
buradaki Avrupalılar arasında da çok sı.y~sa ıye ~ . 'k : . b aylarında daireler ve nıaS "1tt ~ 

ilmi · bıdır. Yalnız zecrı tedbırler omıtesı ğı kanaatindedir. T rf'1J .... 
tanınmış. ve sev ftır. 1 d k d. T li ltalyada tedbirler ken kapatılarak diğer tata B · ... b d tu 1 l Me- çalıtma arına evam etme te ır. a 

likırtçoguf dun anlo zl yı evvek~ Gra komiteler sık sık toplanmaktadırlar. Roma 3 (A.A.) - Zecri tedbirlere temin edilecektir. ne ara ın an sa m a ınmış es ı 

tüfekleri tatımakta olan Makonenin * 
Her ordunun önünden yürüyecek askerleri, Adisababa sokaklarında bir Cenevre 3 (A.A.) -Zecri tedbirler 

olan yerli kuvvetler antrenörlük ödevi- geçit töreni yapmıtlar ve halk tarafın. komitesi, bu tali komitelerin kararları- Leh - Çekoslovak Hududund• 
ni görecekler ve taarruzun hızını artı- dan alkııılanmıtlardır • nı onaylamak için ayın altısına kadar 
racaklardır. ı k l ktır Bir Hadise ~,·J 

imparatorun ümitleri top u a aca • 
Dağlık cepht! Adisababa 3 (A.A.) - İmparator Zecri tedbirler komitesinin Paris 3 (Özel} - Çekoslovakya hudut nöbetçileri Lehistan DU~ ~~ 

subaylarından bir yüzba,ıyı öldürmütlerdir. Lehistan bükUmeti bll Öbür yandan vasati irtifaı 2500 met- taç giymesinin yd dönümü münasebe- kararları 
ro olan Sintkalaedagabmuı • Adigrat tile yapılan kabul merasiminde ezcüm- Cenevre 3 (Özel) - Zecri tedbir· protesto etmittir. . ıııtd" 1' 

Paris 3 (Özel) - Lehistan hükiımetinin istifası hakkındaki y•P 
niden bat göatermittir. 

dağlık cephesi de tahkim edilmektedir. le demittir ki: ler komitesinin verdiği kararlar: Kle
Böylece, Dankalilerin taarruz tehlikesi- uKendisine tamamen gÜvendiğimiz ring anlatmasından ileri gelip te zecri 

ne karşı, doğu cihetinde bir müdafaa Allahm yardımı ile, Habetistamn bu tedbirler dolayısile tasfiyeleri imkan· L ) ı f K V • Ş 
hatb tesis edilmİf olacaktır. savattan şerefile çıkacağını ümit edi- sız bir hal alan İtalyan borçlan olduğu ava stİ aya arar ermJ 

Ogadende hastalılı yoruz. Bu fırsattan istifade ederek baş- gibi kalacaktır. Bunlar hakkında İtalya Paris 3 (A.A.) _ övr gazetesi Cenevreden öğreniyor: . del' e1 
Adisababa 3 (A.A.) - Ogadende kanlarm12a saadet temenni ederiz.» nakden ödemek yerine aynen etmeği Burada dönen bazı pyİalara göre, Lava! Cenevreden hareke~ .,. ~ 

hüküm sürmekte olan malarya hastalı- Mo.hrukat teklif etse bile kabul edilmiyecektir. süratle Parise dönerek cumur başkanına istifasını vermek isteJlllf ~ 
ğından ötürü muharipler, havası daha Asmara 3 (A.A.) - İtalyanın doğu Zecri tedbirlerin tatbiki gününe ka- bir çok müdahalelerden sonra bir karar vermeden önce uŞatodün)> e 
sağlam bölgeler arattırmaktadır. Afrikasındaki iki müstemlekesinde bu- dar bu tedbirlere ittirak eden uluslar bir kaç gün istirahat etıneği kararlqbrJDlfhr. 
: Ras Seyyum tarafından esir alınan gün mevcut m~t her iki müstem- sosyetesine dahil bütün devletler ltal- Jdi 
İtalyanların buraya sevkedilmekte ol- lekenin de daha bir sene bütün ihtiyaç- ya aleyhine bir f<Y yapılmamıt gibi Roma da Gösteriler yasak Edi .1. 
duklan haber veriliyor. larına kifayet edecek miktardadır. birbirlerine kartı1ıklı yardımda buluna- ··re b 'J 
. HükUmet, yakında imparatorun ge- Amerika Ho.beıistana ataıamiliter caklardır. ' Roma 3 (A.A.) - Selihiyet sahibi çevenlerin söylediklerine r ~ j 
Çecek olduğu Dessie yolunu tamir ede- gönderiyor Mütterek yardım komitesi devletle- gi bir yabancı devlete karfı yapılacak düfman~ .... ~~sterilere enge ;ıı el' 

V 'ngt 3 (AA) Ad' b b · 1 dd · b'ki ·· ·· d .rok tı0ddetli tedbirler alınacaktır. İtalyan gençliğmın heyecanı h ~ek İfçileri taşımak için 50 kamyona Cifi on · · - ısa a a nn 6 ncı ma enın tat ı yuzun en ~ 
vaziyet etmittir. ataşamiliterliğine tayin edilen yüzbafı uğrıyacakları zararları telafi etmek ça- bu tedbirler kat'iyyen tatbik edilecektir. 
: Londra 3 (Özel) _ Romadan Mor- Meade yakında yola çıkacaktır. relerini incelemektedir. K tfl 

ltalyanın ma-alı 4 mı'ly ... ·ı buldu 1 Messı·na'da Hava Hücumlarına 8 ning Post muhabiri bildiriyor: ... ... talyanın yeni teklifleri _J 
! Habetistanm, cenup eyaletinde en Roma 3 (Ozel) - İtalya bükiimeti- C 3 (AA) H t Tedblrler t.1.ı1" 

· H b · h k"' • • arf ·~· enevre . . - avas aya- v-
mübim tehir telakki edilen Harrar ta- nın a et= a~e d~tı 1rd 1 

4e:ı nnın bildirdiğine göre, Baron Aloisi Roma 3 (A.A.) - Messina'da hava hücumlarına karşı ıığıııl' 
mamen botalmıfht. Şehirde yüz kadar para;ın .Y~ lm u flm ıye a ar • dün sabah Sir Samuel Hoare ile görüş- ması için bir kararname ile bir milyon liret tahsisat konmuttur· 
inubafız asker kalm1fbr. U.,. kalan fO- yar retı u Uffur. _ tüğü sırada, bazı tekliflerde bulunmut· iifl~) 
hir arasıra soyguncular tarafından bas- J •1. K•• ... tur. Bu teklifler Londradakilerden be- Bir ltalyan Bombardıman Uçağı D"' _ "°'~ 
kına uğramaktadır. Şimdi bütün halk ngı iZ omur nüz çok uzak olmakla beraber, olduk- Roma 3 (Özel) _ Pola hava karargibına mensup s. S. S. ağıt 11~ ormanlara çıkmı•tır. Harrann boı;.alma- E d •• İ • • d lf'A mutedildir. Mamafi bu teklifler öyle lı b' ·· ·· d d.. ü 6 kisideJJ' 

T T n us rısın e r9 man tayyaresi, yan f lf manevra yuzun en UfM ,, ı sına sebep, İtalyan tayyarelerinin teh- bir sırada yapılmıttır ki, Sir Hoare, 
kurtulmu,, diğerleri ölmüştür. 

rin yüz mil yakınlarını tiddetle bom- Mühim Bir Buhran Baron Aloisi'nin bunları kendi namına aı:::m==-==-=ı=-==ıc=::::m;;:;::=:::a:::=ııı::ı::=:ıı:::===-==ıı=-==s:::::==~ 1

bardıman etmeleridir. mı yoksa hükUmeti ağzından mı ser• Qld 
Yeni Habeı kuvvetleri Geçiriyor deylediğini kestirememittir. Yunanistan Kıra//ık ll .J 

• Londra 3 (Özel) - RomAdan Mor· Londra 3 (A.A.) - Bütün kömür Londra memnun ama.. Jıt,Jlll~ı 
ning Post muhabiri bildiriyor: Bütün madenleri ııahipleri kömür endüstrisi Londra 3 (A.A.) _Tekmil çeven· (Baş tarafı 1 inci yilzde) cileri kabul ederek, Yunaıı jiıJJ ıir"ı 
Habesistanda cephelere asker sevkiya- buhranma çare olmak üzere satış üze· ler, Lava). Hoare arasındaki sıkı İf bir- ğu reylerini kullarunamJ.flardır. Gece dıt itleri ıiyasaıı evvelki re İf 11 
t d . t kted' c· . . d rinde kontrol tesis olunması teklifini I'"'' d .. .. .. l geç vakit Yunanistanın her kötesinden sın. ın. a~ı olacamrn teyit etıtJ / ı evam eme ır. ıgıgıya an mer- k b 1 . 1 d' H lbuki L h' ıgın en memnun gorunuyor ar. o~ 

. .... a u etmış er ır. a ancas ıre l )g afi d kr Ilı ki 11 keze yenı ve taze kuvvetler gelm ge B J b be • • b k h l iç bakanlıg~ a ge en te r · ar a a - mıttır : .. ,,ı, "" Jı e maden itçileri, patronların doğrudan unun a era r, lflD çarça u a - ..,. r 
bllflamlf, Cicigadan Bura ve diğer iki doğruya müzakerede bulunmak teklif- ledileceğine kimsenin inandığı yoktur. im çoğunluk kazandığı bildirilmekte- ((Yunanistan bütün b~>'. ~~ 
/tehire telgraf hatları yapılmıftır. Bu }erini reddetmi•lerdir. J dir. lerle dostluk münasebetler~ .. ~ 

s ngiliz dıı bakanı memnun. rp· 
___,,,_ ... m•W•"' ., ·~· • ••• ~·--·-~··""-"'-' " •• •U·~-··· · m .. . .... ~··--·....... __ , .... .... _ Londra 3 (A.A.) - Sir Hoare bu- Resmi tebliğ melde ve Balkan pakti ~-c:ftt·'' 

8 ata n GÜ neşe MÜ r t ese m raya geldi. Van Ziland'm devlet adamı Atina 3 (Özel) - Hükiimet ge~e tamamen bağlı bulunaıa "'d' 
sıfatile olan meziyetlerini kaydetti ve yan.s~dan sonra. n~şrettiği re.sm~ bır Bir Sovyet Gellf lf 

D •• AJ o- .., 1 .. .. . . . teblıgde Genoya ıttırak edenlenn 7098 
Uşen P a g arı onun tetebbusunden dolayı pek zıya- • . kr lhk l b' d d'"'' · b'I 1 ı·ı •k ,,/ 

d ld .... .. l d' mm a e lD e rey ver lgılll ı • n 1 8 . ..-t-1r Lil e memnun o ugunu soy e ı. so·p· 11': 

Bu resim bir telefotografidir. Milanda alınmıştır. Solda gorunen tepe. 
Tovo dağıdır ve 2230 rakımlıdır. Soldaki ise Trebatet denilen bir iğneyi 
andıran sivriliktir. Beyaz zaman, Alp dağları silsilesinin arkasından batmı
ya başlıyan güneştir. Dağlar, güneşin sathına öyle mürtesem düşürülmüş
tür ki manzara, bir mağaradan dı_şarıya tevcih, edilmiş bir objektif _ hissini 
uyandırmaktadır; 

Romanın haberi yokmuı mittir. Moskova 3 (A.A.) - bıJJ,ı' ~i~ 
y ... Kondilis netice hakkında ne eliyor? sahrınç gemisinde "VU1'Ud•" 4 

Roma 3 (A.A.) - arı resmı çe- A . 3 (Ö l) G t' ı infilak neticesinde tayfa 
venler yalnız gazete haberlerile öğren· tına ze - enoyun ne ıce- ··1m.. tü I 
dikleri, lngiliz - Fransız anlatmaları si bakkm~a. beyanat.ta ~ulunan G~n~- 0 uş r .:_ .,......._... (t4S~ 
hakkında biç bir mütalea yürütmemek- ~~I Kondılıs bu n~tıce~ın beldem~~~- lsviçre • NorV'eÇ ~ol' 
tedirler. . gmden pek fazla bır çogunluk verdıgı- .. . Jı"içre • l" .. ~i 
K" "k l . Balk d ni ve gelecek kralın yalnız kralcıların Zurıh 3 (Özel) - ugiiıt 1!: 

uçıı an atma ve an antan ı ..... .. .. hl kr I ld "'u milli takımları arasında b . Jel"'· 
Cenevre 3 (A.A.) -Anadolu ajan- degıl, butun Yunan arın a ı o ug - I . . nJ11lf 

1 ·· 1 · · maçta svıçrelıler 2 - O ye 
1
,r sının hususi muhabirinden: nu 80Y emıttır · 

1
t l 

Titiilesko, zecri tedbirler konferan- Yeni ko.bine Çek • Leh MU ne••~ ~ti"05ıı1' 
dünkü. .. 1 . d d . ' k' Ö · Bir i<• e.'' I· sının ce sesın e, emıttır ı: Atina 3 ( zel) - Çaldarıse taraf- Varşova 3 (A.A.) - Jo'' ,1'

1 B iki• t t t l"'kk 0 

·-· kil ' • • "' b ' P ) 'l Ç kosJo-V-t' ·•ill .~t « u an anın e a ı ettıgı \le - tar olan Vradını gazetesınin yazdıgına erı o onya a e e iolıS .. ııV..· ~ 
de .barıf, uluslar sosyetesi çerçevesi göre Atinaya gelmekte olan Streit kral daki münasebet~.erde ge;:ol'• f'lil

11
l 

• • d kt ' 1 · • makta olduğu goze çarP ı1' ıçın e, pa ln esas prensıp erme rıayet tarafından kendisi gelinciye kadar 1 • • lı"sam oıdukçıı 
dil k • d"lm l'd' 'k· j gazetelermın e ere tesıs e ı e ı ır, ı ı antant, parlamentonun bütün guruplarının is- d' 

• ır. ıt bu yolda ikdam suretile arsıulusal ö- tirak edeceği bir kabinenin kurulması- ____ ,_._Y'•"' e 
devlerini, kendilerini İtalyaya dağlıyan nı temin etmeğe çalıpcaktır. Bu ka- Montekarıoya ~ 
samimi dostlukla telif edebileceklerini binenin ba,kanlığını bizzat Streit ala- Rakip d• ".l 
müdriktirler.» caktır. 'f ısk•11 • Jrl' 

Viyana 3 ( A.A.) - ııilV * Dı§ siyasa değiımiyor de Monte Karlo guin°'" 
Londra 3 (A.A.) - Finans bakanı - .. Atina 3 (A.A.) - Kondilis, gazete- bir ga~ino açılacaktır· 
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Dün Oynanan Galatasaray - Karışık Şehir Tiyatrosunda 
Yunan Takımı Maçı Bu Neticeyi Verdi Saz-Caz Opereti . _... . . . . . . 

( 
..--.:• .. ··--........ Yazan: ismet Hulusi 

• 

• 

Yu••n ll•I••••• 901 o l•.ık Usare 
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Borsanın Aşkı 1 
Yazan: l l 

Fırtına Faciaları 

Kedi.re•• 
Ka/lı 

1 
Büyük 

1 
Deniz 
Romanı Gazal Vapuru iüthiş Bir 

llE· 3F!t&3EC &M - (JŞ w • 

Şeyh Ebu Y ahyanın Konağı; Misafirleri Surette Battı 
HM 

(Baş tarafı birinci yüzde) 

izaz Ve ikram lç:n Hazırlanmıştı re vapur şiddetli denizlerin ve yıldırım 
' gibi esen rüzgarın tesirile yalçın kaya

larla kaplı sahile doğru düşüyor. 
- 25 - 1 

1 
Şeyh Ebuyabya ile geç~i~ bir kav-

1 
' gası olduğu halde onun bakim bulun
duğu bir şehre böyle gelİfİ pek çok 

1 göze ~.arpıyordu. Çünkü bu halk taba
fmsı da, unutulmuş gösterilse bile hiç 
\bir kinin sahiden unutulmadığını, unu
tulamıyacağını, biliyordu. 
~ Ebu Eymen ile Abdullah atlarından 
• indiI.leri zaman Zübeyir de yetişmi~, 
bitkin bir halde yere atlamıştı. 

Şeyhin adamları kotarak onların at
larıııı aldılar ve kapının önünde gez • 
dirmeye başladılar. Ayni umanda iç
lerinden biri de içeriye kottu. Selimlık 
kapısından çıkmak üzere olan elli alt
mış yaşlarında, temiz giyinmiş, köse 
bir adamın önünde iğildi: 

- Ya Seyyid!.. Şeyh Ebu Eymen 

1 
yavat yan.t birbirinden 
ki yordu. 

ayırarak çe- • Sasan düdük 

Eski 
Düşman 

Fakat bu gelen her halde bir yabancı 
olacaktı. 

Çünkü pek sert yürüyordu. 

O bir saraydan farksız olan kona -
ğmda her ~İn gürültüsüzce yapı1dığmı 
istediği için herkes bil'el' kedi gibi ses-
siz y'ürüyordu. 

Geminin imdat düdükleri daha çok 
sıklaştı ve fakat fırtınanın gürültülerini 
basbran bir çatırdı arasında büsbütün 
sustu. Ve Zonguldak mendireği kar -
~asındaki koya yakın kayalıkların üze
rine düşüp yana devrilmşiti. Bu gemi 
Cazaldir. Cazalin düştüğü koyun sır

tında muhabbeti bir avukatımızın evi 
vardır. Ev sahibi Bay Ömer Lutfi bit
tabi kazayı en önce görenlerden biri. 
Bu insan ve insanlığı seven adam va-

B~.şını .~virdi ve Laka kaldı. purun karaya düş· _ • 
Gözlenm açıp kapadı. .. v •• .. •• •• •• 

G.. .. al ı_ l ~ a kandili tugunu gorur gor-
unun aca ~aran ıgı e e • h ı f 

• lg ki b' b" . k mez emen te e o-
ırm ö ün ıtı arı ır ırıne arı.ı;1yor, 

na saldırmış ; bele · 
birbirinden yardım bekıliyorlardı. 

diyeye, hastahane· 
· Bu yan karanlıkta eski dütmanmı lere, doktorlara v 

tanımakta güçlük çekmedi. daha kimler icaı: 
geldi. Yanında iki yoldqı da var... Yerinde yavaşça doğruldu. ediyorsa onlara ka 

zayı haber ver · , - Ne Şeyh Ebu Eymen mi? Ebu Eymen ellerini göğsüne götür-

den kalktığı zaman ise artık kaın::: 
su dolmağa başlamıştır. Zavallı "tttelJ 
muhakkak ölüm tehlikesine rai rtı' 
çocuğunu kuca}damış, man~osil~ 
na bağlamış ve el yordamıle e • 
yoklıyarak üst güverteye tırın~ 
tır. İşte burada, gemiye çul~anaıı--* 
galardan biri zavallı anneyı çacur
beraber denize fırlatmıştır. . jt, 

Bu kaza, maatteessüf bir a~~' 
denize düştüğü zaman annesı:ı
tından kayan bir yaşındaki bir ç 

hayat ile ödenmiştir. .. ~ 
Ateşçinin cesedi ertesi gun 

kıyılannda bulunmuştur. 

* d"'~ Evvelce burada kurulması u, 
müs olan esaslı bir tahlisiye tef .,,
nın 'bir an evvel başarılması için bıJ 
za, bir vesile olur sanırım. 

\ * F ıTlına Dinmiyor . hl ' 
Karadenizdeki fırtına, ve~ıJen J)iil 

Sen rüya mı gördün? •T.; dü. Azıcık iğilerek üzgün ve acele bir miş, ayni zaman 

Köse sesle: da evinin kapıla-

berlere göre dinmek üzeredir· U-. 
Tayyar vapuru tam zamanında 1~ 

j 
nımıza gelmiş ve akşam üstü ~ 
vapuru Kara~enize hareket et~"' 

Son günler içinde, limanda 'fit ş - Selamünaleyküm ya Ebu Y ah- rını ardına ka-
e ytan Ebu Eymen ile Ebu Yahyanın paylaşama- ya!.. Evini kazaza-

dar açmış, kazaze- delere açan •ef· radenizde hiç bir kaza olmamıştıf• 
Bu köse adam Şeyh Ebu Y a.hyanın dıklan güzel Zeynep Ded' .... 1

• delere yatak, yor- katll bir insanı 
Galatasaray 7 
Yunanlılar 2 

kahyası idi. Onun katipliğini, harem- Divanhrdan en yüksek ve güzel ola- * gan, çama;.ar ha- Avukat Ömer 
ağahğını, danıtmaıllığını yapan, para nına elli ya,larmda seyrek sakallı, to- - 13 - zırlamı~. LOHU 

işlerine bakan hep o idi. Şeyh Ebu pak burwılu küçük gözlü çirkin ve kı- Eski kin?• Müessif 'bir vaziyet 
Yahya hep ona aorar, onunla konu - sa boylu bir adam oturmuflu. Sırtında Fakat; maatteessüf belediyenin gön- d ) 

Şe h .l:."L Vah - - • _,_ ( Baştarafı T inci 7üz • ı ~ 
şur ve bütün dalavereleri ondan öğ- en güzel İpekten kırmızı ve yqil çiz- Y :c..uu ya agır agu yennctt:n derdiği ipler işe yaramıyor. Koskoca ~ 
renirdi. gili bir entari, ba,mda küçük ve sınna kalkmıfb. Misafirinin seli.mmı aldık - belediye, 7.avallı avukatın telefon ha- koz, Anadolu maçı da ço~ 
· Adı İbni Hüzeyme idi. İflemeli bir takke, ayağında da gene tan sonra üstünü batım gözden geçir- şında bağırmalarına, tepinmelerine devam etmiftir. Daha ilk .., bit~~ 
' Fakat bu isim halk tarafından aıu1ğı sırma iıı.lemeli terlikler vardı. di ve sordu: • d" Ilı cak b' d Anadolu sol açığının yaptıgt 

r- T ragmen mer ıven_ ~o ya ır ~ . a~ hararetlenen oyun, ille devrede .a. 
yukarı unutulmuttu. Ona sadece Köse Kötelerde kandiller yanıyor, onların - Bu ne hal ya Ebu Eymen!.. Seni bulamıyor, Sıhhi ımdat otomobı1inın d .... t' . ikin . d ede~; 
Şeytan deniliyordu. titrek ve solgun ıtıkları bu şatafatlı sa- hiç beklemiyorduk. Üstün bafm kan şoförü bulunamıyor, hastahanenin teli eglfltırdmembı!, kacı evr ~, 

kin · · d pena ı an ır sayı zanan 
Köse Şeytan karfısmda • e o bir - lonun ve bu baygın kokunun varlık - ıçm e... bozuk. b (

2 
O) al' b·..:-i•tİt• 

Eb E L!!1~ U IDBÇI • g lp luaU&""f ~ 
kaç sözü söylerken ayni zamanda ko- lannı bülbülün kuvvetle hissettiriyor- u ymen Mıi soluğunu düzene Karanlıkta tahlis ameliyesi vJıt ~ 
bağın dı, kapısına bakmıt, sahiden Ebu do. sokamamlfh. Hızlı hıZlı ve sözleri iki- Mamafi Zonguldağın bütün de- Birinci küme maçlarından rJll 
Eymenle iki adamının .. ~~ soluğa Cezayir de bir n~es almak için kesilerek ce • nizci çocukları çok candan bir gayretle Topkapı arasındaki oyun v::-.-
gelmekte olduklarını gomıuftü. G .. /[ı • vap verdi: çalışıyorlar. Binbir müşkülatla karadan mının yüksek bir oyunlle 1.. I 
ı Köse Şeytan hemen derlendi. Yerle- uze erı - Feliket ... Feliket ... Ya ~yb .•• batmak üzere olan vapura kalın bir neticede Topkapı (6 • 2) ,_'jlll 
re kadar iğilerek Becaye teybine vol Her balde bu gece de çalgıcllan ge- - Ne oldu? halat fırlatıldı, bu suretle denizle kara muttur. 
vereli: tirtecek, en güzel Malaga faraplarını J kinci küme _ _""11 

- Selimünaleyküm ya Seyyit!.. İçecek, ince belli, kıvrak ve yılan vü • 
- Ve aleykümselam!.. cutlu Cezayir güzellerini kar.ısında ya-

Dedikten sonra sordu: rı çıplak oynatacaktı. 

- Şeyh Ebu Yahya nerede? Onu Belki o dakikada bunu diifünüyor, 
heme:ı görmeliyim. . . hangi cariyeyi seçmenin daha iyi ola-

- Selamlıkta istirahat ediyorlar. cağını kestirmeğe çalJ.!ıyordu. 
Buyurunuz ya Şeyh!.. Kapı her zamankinden daha hızlı a-

F..hu Eymen içeri girdi. Onun ar - çıldı. 

(Arbsa var) 
.._ .. -...... _._...._, 

SUreyya Opereti 
Fransız tiya.troaunda Bugltn 
matine 16 da, akşam 20.30 da, 

BAY· BAYAN 
büyük operet 

Naıit • Ert~ğrul Sadi 
Şelızadebaşı TURAN 
tiyııı.tro•unda Bu l904t 

20,15 de 

BABA dındB.n Abdullah ile Zübeyir de gire· Buna rağmen dönüp bakmadı. ıEfin-
ce'k oldular. Fakat köse kihya onlara: deki ıpiyeı 3 perde 

• tespihin tanelerini birer birer ve ayrıca N aşidin komedisi 
' - Sizin için batb yer gösterirler. 
Acele etmeyiniz! .• 

Dedi. 
Ellerini birbirine vurunca girmek Ü· 

zere oldukları kapıdan iki u.pk çıktı. 
Onlara su emri verdi: . 

- Bunlar bizim misafirlerimizdir. 
Hot tutun! .. 

Şegh Konağının 
Selamlığı 

Abdullah ile Zübeyir birbirlerinin 
yüzlerine baktılar. 

' 
Bu sırada selimlıim kapısı kapan • 

mı~tı. 

içeri girmemitlerdi ama, biraz son
ra ef eodileri onları anyabilirdi. Bunun 
için iki cesur ve sadak uker kendilerine 
yol gösteren ve götürmek iatiyen u • 

içki Düşmanları 
Dün Toplanıp idare Heyetini Seçtiler 

faklua aldırıpadılar. AbduUab: Gençlerin toplenbstna bir bakı' 
- Biz burada dururuz. ltinize ba • Dün içki düşmanı gençler kurumu, sabah 9.30 da Halkevinde. yıllık 

km~·;di. kongrelerini toplamwlardır. Bu münasebetle genel sekreter yıllık çalışma 
raporunu okumuf ve bu, onaylandıktan sonra yeni seçim yapılarak daimi 

Oldukları yere çömeldiler. başkanlığa Fahreddin Kerim ve üyeliklere de Gazanfer, Vecihi, Mükib, Ta-
ŞeJ•h konağmm selimlıiı lcocaman rık, İhsan, Fehmi, Cevat, Necmeddin ve Tank seçilmiRlerdir. 

bir salondu. Her taraf divanlarla dolu ---·------------------ıı--------.-idi. Atlas, kadife ve ipek örtüler, en gü- ,, __________________________ .. 

zel iran ve Anadolu baWarı, Şam ifi 1 Senenin Ok büyük Fra fil f 
perdeler vardı. Kapılar' pencereler' du- nsız m 
~arlar ve tavan baştan ba,a itlenmif, KARTALLARIN ÔLu•• Mu•• 
yaldızlanlt11'lı. Salonun havasında his-
leri gıcıklayan bir buhur kokusu vardı.! . 

arasında bir nevi hava vargelesi kurul
du. 

Şimdi, korkunç bir fırtına ve zifiri 
bir karanlık arasında bu havai varge
le ile çok çetin bir kurtarma işi başla
dı. Saçları dağınık, üstü başı strsıklam 

ikinci küme maçlannda ~~ 
rük, Ortaköyü ( 1 - o) mağlUI' ~ 
Kaaımpaf&, Sümer sporu (9 " 1) 

mittir. .., ti' 
Anadoluhiaar takımı da, ~ 

bir gemici sahile ayp.k bastı ve ilk sıhhi ra (1 ·O) galip gelmi,tir. ~ 
imdat merkezi olan avukat Ömer Lutfi Sovyet Sporcuıarı....-
nin evine gönderildi. Vargele müte- intibaları 
madiyen gidip geliyor ve her gidiş ge- ~ 

lişte de bir adamı daha ölümden kurta- Moskova 3 (A.A.) - Tat • il' 
rıyor. Yine bu gelişlerden birinde ha- dan: Türkiyeyi ziyaret eden ıP' ,.
latlardan biri kopunca üstündeki deniz- yetinin batkanı, Taı ajanım• be 
ci de denize yuvarlandı ve sahile atılan da: • ,J_ 
sulara karıştı. fakat denize düşen a- Sovyet sporcularmm ıe~ 
dam yaralanın'- olmasına rağmen hay- bir Sovyet - Türle dostluk ._.,,. 
ret verici bir soğukkanlılıkla yüzüyor münka.lip olmllflur. Türkiyeci- ıJI 
ve köprüren dalgalar arasından sahile ğımız müddetçe Türk ul~~, 
ul""ıyor. • sevgisinin ne kadar derin olctUS-

Bu, Gazalin baş çarkçısıdır ve yaralı lamak imkanını elde ettik. ~ 
ve bitk:.in bir halde olduğundan kucak.la Türk sporcularının yübek;;;; 
naklediliyor. rını bilhassa kaydetım:~=~ 

Gemiden en son ayrılan Gazal in su- eskisine nisbetle çok Y .. 

varisidir. Karaya ayak basınca soru - Olimpiyat oyunları ti';. 
yor; «Herkes tamam mı?,, Roma 3 (A.A.) - İl~.,. 

Maatteessüf üç kifi noksandır. Bir piyat komitesinin açılıf tör~ 
ateşçi, ikinci kaptanın karısı ve bir ya- kiti hazır bulunmuttur. ,A 
şındaki çocuğu. Komite bafbnı, 49 ~ ~ 

Macia ,,Jdiıule lıartalan kadın ~.atletin iftirak edec~efl ;o.' 
Sahil boyunca ·ar~tırmalar yapıhr- olimpıyat oyunlarına t.viçreli 

ken dalgalar arasında bir kadm vücudü lan davet elmİftİr • 
farkediliyor. Derhal kurtarılan kadın - 250,000 FrelllC 
cağız baygındır. Ömer lutfinin evinde Mükafat 1' 
sıhhat müdürü Osman Münirin gayre- ......... 
tile aklı başına gelince ille defa: Milano 3 (Özel) - An ,JI',,. 

- Çocuğuml diye haykırıyor. metrelik at kOfUsU yanflDI ~Gol 
Sonradan anlaşıldığına göre ikinci dairi Fransız ab kazanl'Dlf •e 

kaptanın karısının kurtulması tam l;?ir frank mükifatı kazanmlfl&r·__/ 
m ucizeclir. ••••••••••••···-·····--·-········· ....... 

Vapur kazaya uğradığı zaman ka- Evlenme ~ 
Yarbay Zekinin km kim~~...M 

dm çocuğile kamaradadır. Vapur bü- ile teğmen kimyager Nevıı:acbo ~~ 
yük bir çatırdı ile kayaya bindirince ye- evvelki gün, Turing Palas salon d~ 
re yuvarlanmış ve akit başına gelip yer- lulanmııtır. Genç evlilere saadet 
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Her hakkı müfuldur. c Yaıaıı: zı,. Şakır __________ _.. 4111111 

Bursa Valisinin Tevkifi Ve Istanbula Neler Duyduk ? 
iadesi Kararlaşmış Bulunuyordu ~ ..._ ııam-ı. p :•Jay• . . . 1ua umumıyetle dursun ıeçmiıtir yram münuebetile pıyua)'IC 

«1rt M • ,,.alili 1 Demit "_.._.....,,. p,r pmes, --ı•q• mütemaclİ)tm ~ " te1paflar Yalnız Ruılar eeldd• aldıldan • u mal gelmit ve gelen mallar da İf" kiı.t mi.al- h .. -1.GOl.ln ........... -"" .... ...,_ P.. · ptchnhyor; ,ı;,ı- prip ..ıı.r _...... tiJi .. _mla-lr llzere M ;:;"" t.ı.lı alocılar tarafmdan henmı mı.. 
..__ ~afa P~ BunaJe ~-. rar.k .......... .....- deliii-den atı• JOI' ve mifa1ealer be,an ..miJonlaı ye lark altı.___. __ (300)en .. - .. yaa edilmiıtir. Hafta iptidaım • 
~ artık aczmı tam•ımile ....- .t • __ _ı__ Rahmi Be:ri takip et• G • d .. .,....~- taD • clanlteri T -'-lllft; ... • 

1 

....... ,ı.ı.ı.n- -• - - """s.r.- ar - almıtlanlır. Y..ıi falıri.. •-•• ye Anaclohaclan alio 
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Zabıta Memurları Binbaşının Evinin 
Etrafındaki Koruluğu Araştıracaklardı 
Ayın dördüncü cu

ma günü sabaha kar
!Jt saat 2,30 da oto • 
mobilimle sahil yolu • 
nu takip ederek Lame 
geliyordum. lJzun 
müddet oturmaktan 
dizlerim tutulmuş ol • 
duğundan biraz gezin
meğe karar verdim. 
Binbaşı Malkolm"un 
köşkünün bahçe kn • 
pısına yakın bir yer • 
de otomobilimi dur • 
durarak yere indim. 
Birkaç dakika sonra 
birdenbire yandaki 
koruluğun içinde hafif 

SON POSTA 

ı Kari Melet ıı6lan 

Radyolarımızın 
Hali Ve Bir 
Okuyucumuz 

ı: 

Elimizdeki 1 5 O den fazla istasyon adı ta

şıyan radyo defterinde yurdumuzun da An

kara ve İstanbul adlı ikS istasyonu kayıtlı
dır. 

Fakat, ne yazık ki, bu İstasyonlardan u-

lusal varlığımızı sezmek, kendi öz dilimizle 
, kendi şarkılarımızı dinlemek, bir haz duy

mak imkanı yoktur. Çünkü, ne zaman İs
tanbul radyosunu açsak, her dakika kulak-

ları, beyni hırpalıyan, asabı bozan keskin 
bir düdük sesile karşılaşır ve bu istasyonda 
da Ankara radyosundan fazla ve başka 
bir şey bulamayız. 

Ankara radyosuna gelince; bu istasyon 
her gün öğle zamanlannda ve geceleri ele 
ekseri) a plak neşriyatı yapar. Ama ne plak
lar ve ne neşriyat ya} Ne çalanı, ne çalı
nanı, ne söyliyeni, ne söyleneni tanınz 

anlarız. 
b . w d J w b" Maklang büyük bir heyecanla: - Bakınız, bakınız, 

ır ışıgın o nştıgı, ır Y Rbancı ulusların dillerinden ya bir ka-
adaının gidip geldiğini tıpkı bir mezar!. diye kekeledi. 1 • h" .. . b" 

dm şantesı veya ıç sıtma gormemış ır er-
'\'c bir şeyler yaptığını gördüm. Kim olduğu-ı ~a çıktı ve Sir Conun fap~ası.~ın bul~n~u- kek haykırı ı. Öğle yemeği zamanında in-
nu, ne yaptığını bilmiyordum. Yanına da gu yerde durdu. Etrafa bır ıoz gezdırdık- sanın iştiha ını kesen, asabını bozan cenaze 
gitmedim. Bu belki alelade ve gayet tabii ve ten sonra tekrar otomobile binerek Lirnı ve matem havalan. Düğmeyi çevirir. hopar
ehemmiyetsiz bir şey olabilir. Fakat Sir geçtiler ve büyük sahil yolunu takip ederek lôrü kapar, ağzımızı açarız! 
Conun kaybolmasile de alakadar bulunabi- yollarına devam ettiler. Lamdan dört mil 

Radyolarımızda çaldırılacak, çalınacak lir. Her ihtimale karşı size bildiriyorum. uzaklaıınsa binbap Malkolmun evi görün-
ş h d · 'h · l w dan ve is· dü. Maklang otomobili durdurdu ve ikisi başka bir şey yok mu} Bunlar olmasın de-

a a etıme ı tıyaç o mıyacagm mek istemiyorum, olsun, fakat dinliyenleri 
· · d b · k 1 zu etme de yere indiler. mımın e u ışe arıştırı masını ar • bıktıracak kadar çok ve her zaman değil. 

diğimden, imzamı koymuyorum. Hürmet• Ormanda Araıtırmalar Ankara ve İstanbul radyolarımızdan mut-
lerimin kabulünü rica ederim efendim. Biraz yürüdükten sonra, bir koruluğun Iakn amanlı, oflu gazeller, bayat ve ma-

x. Y. Z. hizasına geldiler. Frenç: nasız şarkılar istemiyoruz; fakat acaba bu 
Kaba bir ıaka olabilir mi? - Dostumuz x. Y. Z. nİn ıtık gördüğü istasyonlarımız orkestralarına kendi öz dili-

yer burası oJacak ! dedi. · k b'I k b. 'k" k d Frenç, gayri ihtiyari uzun bir ıslık çaldı. mıze uyaca , uya ı ece ır, ı ı ·a ın veya 
- Amma da tesadilf hal Daha bir da- Frençle Maldaq birbirinden aynldılar erkek bulamazlar mı? Eğer bu pahalıya 

ve koruluğun içinde aratbrmalarına ko- maloluyorsa Romen, Macar, Bulgar '\'e di
yuldular. Ötede beride bodur kalmıt çam ğer ulusların şarkı ve dillerini dinleten plakkika evvel, cinayet gecesi, cesedin binba· 

ıının evinin civarında gömülmesi ihtimalin· 

den bahsediyorduk. Şimdi de bu mektup 

bize o gece oralarda hakikaten buna ben· 

zer bazı faaliyetin görüldüğünü bildiriyor •.• 

Frenç mektubu Maklanga uzattı ve Rey
niye dönerek: 

- Sakın bu mektup, hazan olduğu gibi, 
kaba bir takadan ibaret olmasın? dedi. 

- Tabii kaba bir taka.. Ne zannettin 
ya? Fakat biz onu ciddi telakki edeceğiz. 
Bu gibi iılerde benim zaten prensibim bu 
dur. 

- Evet, Londrada biz de öyle yapı • 
yoruz. Ve bu sayede hazan pek mühim İp 
uçları da elde ediyoruz. 

- Saat 2,30 ta görmüı öyle mi? 

Korululı 

Biraz durdu, dütündü ve tekrar sözüne 
devam ederek: 

ağaçlan vardı. Bunlann etrafındaki arazi 
açıktı. Fakat ardıç ağaçlan, adeta bir çalı 
halini almış, her tarafı kapatıyor ve bunla-

rın içini arattırmak ııüç oluyordu. Korulu
ğun ortaJanna ıeldikleri vakit Frenç bir • 
denbire durdu. x. Y. Z. onlan aldatma -
mıfh. 

İlerideki sık çalılıkların arasındaki bazı 
dallar Frencin na:zan dikkatini celbetmifti. 
Bu dalların Üzerindeki yapraklar ölmüı gibi 

sarkıyordu. Dalları tutup çekti ve bular ko
layca topraktan çıktı. Kökleri yoktu. Rast
gele bir ağaçtan kesilmiı, toprağa sokulu
vermiıti. 

Frenç yavaıça Maklanga seslendi ve iki
si de çalılığı açmağa ba,ladılar. Bunların 
altından iki metre uzunluğunda ve bir met
re geniıliğinde bir toprak yığını meydana 
çıktı. Etrafta da yeni kazılmıf, yaf toprak 
kesekleri vardı. 

- Evet, binbaşı Malkolm o gece pekala 
saat on bir buçukta evine dönüp, otomo
bili, içindeki cesetle beraber garaja götü
rebilir ve kansı uyuduktan sonra da, giz- h: 

Taze Bir Mezar 

Maklang son derece heyecana kapılmış-

lice evden çıkıp, cesedi yüklenir ve ıöme· - Bakınız, bakınız, Mister Frcnç, tıp&.ı 
bilirdi. bir mezar ... diye kekeledi. 

Buna kim mani olabilirdi? dedi. (Arkası var) .............................................................. 
Reyni de Frencin fikrine iııtirak etti ve , ... -----------------• 

o gün öğleden sonra binbatının evınm ci-
varındaki korulukta taharriyat yapmaia 
karar verdiler. 

Frenç, sözü gene imzasız mektuba nak
letti. 

- Acaba bu mektuptan bir fCY çıkara
maz mıyız? Kağıt, gerçi alelade bir kağıt, 
fakat kullanılan makine eski ve bazı huru
fatında, kendine mahsus bozukluklar var! 
dedi. 

Reyni: 

- Katili bulmakta iııimize yaramaz ki; 
mukabelesinde bulundu. 

- Ya kağıttaki parmak izleri? 
- Onları tesbit ettireceğim. Fakat bun-

lardan da bir fayda ummuyorum. 
- Zarf? 
Reyni, masanın üzerinde durJln zarfı al

dı, evirdi, çevirdi: 
- O da öyle. Maamafih İç kapağını bir 

defa gözden geçireceğim. Ben bunlarla 
mefgul olurken siz de bir an evvel yola çı
kıp erkenden avdet etseniz iyi olur! dedi. 

Bir Otomobil Tenezzühü 

Lnva güzeldi. Frenç ile Maklang, polis 
otomobiline atladılar. Mak1ang direksiyo
na geçti ve son s:iratle Lama doğru sümıe
ğe başladı. Manzara dünyada eşi hulunmı· 
yacak kadar güzeldi. Şarkta, hafif, bir sis 
tubakası altında Elsa Kreygin si~ı-i kayaları, 
İskoçyanın ıı.arp sahilleri hayal meyal gö -
rünüyordu. Mak'ang bir aralık Vaythede 
saptı ve istar.yondaki mahut telefon kulü
besini Frencc gösterdikten sonra tekrar yo-

ADEMi iKTiDAR 
\'8 

Bel gevşekliğine 

HORMO iN 
'fl\fsılfıt: Gıı.lata Poııta ku u,u 1255 

lar yerine kendi dilimizle söylenmiş, kendi 
varlığımızı gösteren, kendi eserlerimiz, 
alafrankalaşmış şarkılarımız, plaklarımız 
çalınamaz mı} 

Başka yurtların radyoları her zaman ve 
kıskanç bir arzu ile, daima kendi ulusal şar
kılarını, horalarını çalarken ve radyoları
mızda çalınacak, çalınabilecek pek çok ulu
sal şarkılarımız. koşmalarımız, klii. ik par
çalarımız varken neden bizi bunlardan mah
rum ederler de bize her zaman yabancı u
lusların, kendi dillerile söylenmi şarkılan

nı, ulusal havalarını dinletirler ve dinletmi 
ye mecbur ederler: anlıyamıyorum. 

Kınm radyosu bile arasıra Tatar şivesile 

Türkçe şarkılar dinletirken, Mısır radyosu 
haftada bir kaç gece Türkçe plak çalarken, 
öz yurdumuzun radyoları neden bize, öz 
dilimizle, arılıyacağımız şarkı ve müzik ya
yımı yapmıyor? 

1 te size çok açık ve acı bir misal: Cum
huriyet bayramımızda, yüreğimizin kabar

dığı, ruhlarımızın, kcılplerimizin taştığı gün

lerde Ankara radyomuzun bize dinJettirdiği 
bir kaç eser: 

Çaykovski 1821 uvertürü, orijin onaljin, 

Vals Çaykovski. Kitenetto Vardi, Profit bir 

arya T eodor Şalpi, Aleksandr Duvalden 

Surir, Macar ulusal havaları ve ... bunlara 

benzer daha neler ... 

Neden Türk radyoları, bu ülke evlatla

rına ve acuna yurdunun güzel dilile kendi 

güzel ve ulusal şarkılarını, horalarını, -;al • 

gılarını dinletmiyor} 

Soruyorum, bundaki hikmet ve zo:-luk 
nedir} 

Ankaradan : Seyfi Binget 

Son Posta 
iLAN FIATLARI 

1 Gazetenin esaı ~azı ile 
bir sütünun iki ııtırı bir 
(santim) sayılır. 

2 - Snyfaeıoa göre lıir eaıı· 
timin lliiu fuLtı şunlardır: 

uy fa 
1 

400 
Krt. 

.~ Bir san ti ınde vaeuti ( 8) 
kelime vardır. 

ı lnoe ve kaim ynzılnr 
tutı:&cakları yore gore 
Rantimlc ö'çulür. 

~ı ............ lllE:I ....... ,,. 

MÜSABAKALI 

L 
BiBAYEL~.~ ___.) 
Bayan Ovenin Ölümü 

-6-
Eğer Bayan Oven öldürülmüşse, her- r 

alde bu, saat dokuza çeyrek kala vaki M •• b k l 
olmu§tU. Zira o saatten önce kendisini, 1 usa a a ı 
üç kiti sağ olarak görmüılerdi. Artüre n·k A l 
gelince, onun da aaat sekiz buçukta, l ay e er 
babasının evinde kahvaltı ettiğine be§, 
altı ki§i tehadet ediyordu. Sonra da, Bitli 
delikanlı bütün gün evde kapah kal • lk" k b" andall1"" 

· D ·ı aya ya ın ır zam ~ ... la 
mıf, akşama kadar kıtap okumuştu. e- k d v üs•~ 

• • v• • b k neşretme te ol ugumuz ın 
mek kı katıl o degıldı; ve za ıtaya a· h"kA 

1 
.. b .. b"tti 

. . k h k" B ı aye er serısı ugun ı · _..:.. tıh batka tarafta arıyaca , ya ut ı a· Ok 
1 

b b"kayelP~ 
. . . . h uyucu arımız u ı __ .,. 

yan Ovenın ansızın bır dehlık bn ranı h"kA . ti" siııİ iP' 
• • v • A • sonunda o ı ayenın ne ce . -~ 

geçırmıt oldugu hakkındaki ammenın . d k b .. d iti~~ 
. . . d k. tk" h t" mın e ece ve ugun en ~ ... kanaatine ıştırak e ece tı. ı ra me ın A b" h f f d dretleP'. 

b. . 1 azamı ır a ta zar an a a _:tı 

ırı. b" l"k v d k" k ili•_.... ır ı te aşagı a ı uponun _.art, 
Oğlunun ferefini kurtarmak için de, ı.J.,--

gazetemize göndermit olaca• ... ihtiyar Bay Grinhill bir takım kağıtlar k oı• 
Tahminler üzerinde en ço .~ ibraz ederek, kendi karısı ile Bayan t•~ 

vaffak olanlara fU hediyeler Oven arasındaki akrabalığı iııbat et • 
edilecektir: mitti. Bu suretle, delikanlının bu ka- ti-

dından para ve hediye kabul etmiş ol- Birinciye: Bir gümüı kol ,.-.,-do 
U g .. ··ı·· d"" ikinciye: Bir gümüı ceP 

maıı meır oru ur u. 
Maznunun aleyhindeki deliller kay- (Kadınsa çanta). ~ 
l d Üçüncüye: Bir fotojTaf nı• - _ti, 

bo uyor u... k d b" ta ,__.. 
Onuncuya a ar ırer nıa • ~ 

Genç Grinhilli büsbütün temize çı - k d r .,..~ 
onuncudan 20 inciye a • _,.. 

karmadan önce, mahkeme bir kaç ıahit • · deO ..,... 
mürekkepli kalem, 20 ınc•.. . ..Ji. 

daha ve bu aı-ada camcıyı dinledi. k ,.__ 
rakilere de muhtelif küçu 

Camcı, o gün sabahleyin, dükkanına l ye er .•• 
tam saat dokuzda gelmİJ ve akıama 
kadar bir yere kımıldamamııtı. Hiç bir 
fÜpheli şahsın, hatta kendisine yabancı 
herhangi bir ferdin, o gün eve girdiğini 
görmemi§ti. Halbuki, böyle birisi girip 
çıkmıt olsa, behemehal görecekti; zira 
l§ık bol olsun diye mütemadiyen camlı 
kapının önünde çahımııtı. Bundan bat· 

ka, önemli bir müıteri beklemiş, o da 
gelmemiıti. Bu suretle, bütün gün eve 
yabancı bir kimsenin girmemiı olduğun
dan kat'iyyen emindi. Merdivenin aya
ğı hemen dükkanın yanı batında bulu

nuyordu. Geldiği saatten, kadının ölü 
bulunduğu saate kadar buradan ne i
nen, ne de çıkan olmuttu. Saatçi buna 
yemin ediyordu. 

Zekası ıüphe götürmiyen bu adamın 
bu derece vuzuh ve kat'iyetle verdiği 
bu ifade meseleyi biraz daha çapraıtı-
rıyordu. 

Filhakika: Bayan Oven aaat dokuzda 
henüz sağdı ... O saatte eve girip çıkan 
olmamıştı ... Demek ki katil, 1- Kadını 

birinci kattaki odasına çekmek; 2- Öl
dürmek; 3- Kemali itina ile elbisesini 
soymak; 4- Dolapları ve çekmeleri U· 

L-------=~ 
mesinde, varını yoğunu, senÇ G 
bıraktığı yazılı idi!. 

-3- ,itil 
Hikayenin sonuna yaklaJtıkÇ• 

liliği artan benim ihtiyar: ~ fi• 
- Cinayet tabirini kullandıJl~i. ı

man, neden o kadar ıaıtınız 1 d.~ 
vet, biliyorum: Halk, Artür ~1 

.,)'"' 

beraetinden sonra, Perıi aok•r1 ~ 
sının bir kaza eseri oldutuna h. ~ 
mekle teselli buldu. Şayet, bu~ 
yet olsa, diyorlardı, banka k•Y=-~ 
izi bulunurdu. Halbuki delik~ 
bizzat bozdurduğu iki taneden 
hiç bir vakit ele geçmedi... ~, 

(Sayın okuyucular~~zv;' bıt ~ 
da örten esrar perde•ını bıs~t 1'~ 
muvaffak olmalarını dileriz.. J Ji6 
kalı hikayelerimizin •eriai bura "/ 

miftİr.) ~ .. 

- Biı: . ouz'e'tme. \ie Bir ce~•• 
(Baş tarafı 2 inci yüzde )tiıl' .-" 

Ve bu maksatla, yazıcımızla, sua ~ 
ha tap olan lalettayin bir kirnse • ef' fil 
geçen konuşm~yı bu sütunda aYll d~ 

. "k B .. zan ark• . _.Ilı zun uzadıya yoklayıp, parasını almak; retmıştı · u sutuna ynzı ya ~,Jı\IV 

5- Sonra da kaçmak için topu bir çeyrek suallerini, vapurda, tramvayda, dıJlt ıf 
saatlik bir vakit bulabilmiıti. Fazla O• gazinoda, hatta yolda rasgeldiği ka 
larak ta, arada, pencerenin pervazını kek, genç ihtiyar herkese sorar. leriDİ _r 
iple tamir etmişti. Sualine cevap verenlerin adr~ l-" 

Hayır, bu bir cinayet olamazdı. ederken, bittabi mücrim ifad~ı :e>'9 ~ 
zabıta memuru gibi nüfus kfığı 1• t1l 

Kaza?. O da değil l Sabahın doku • k h kkınB metgah ilmühaberi isteme a 
zunda, Bayan Ovenin, don gömlekle, a- .ı 
çık pencerenin önünde ne İJi vardı? değildir. . doifP' 

Bu itibarladır ki, adreslenn ı,ih 
Mesele bir esrar perdesine bürünmü~ veya yanlışlığı, muhataplarımızın ,it 

kalıyordu ve zabıta bu perdeyi hiç bir lerine, telakkilerine ve bir hayli de 
zaman sıyırmağa muvaffak olamadı. ] b wl d 1 

cırına ag ı ır. ıcter e 
Ben, ilk muhakemede, genç Grinhil- Mamafı, yanlıs adres vere<:e el 

lin niçin endi§elİ durduiunu onlara İzah kar ılaşılabileceğini unutmıyan gllı "' 
edebilirdim. Lakin, polisin i.tlerine ka- haksızlığına kani olduğu iddialarll 'tf'r 
rı,.mayı sevmem. Esasen, delikanlı, bir ralara bu sutunda asla yer venner1l'de" 
~ d·r11 

aralık kendi üzerinde toplanan haksız Bu itibarla, bu sütunda halk ı 1 • 

h l d l k . . 1 . h b rlerıl1• şüp e er en mutazarrır o mıyaca tır. len dıleklerın, tenkıt enn, a e .. t~ 
Onun o zaman ne kötü bir vaziyete düş- alarm ve şikayetlerin mesuliyetlerııtı 
tüğünü ancak kendi, bir de babas; bilir. bül etmiş sayılırız. .

11
i t 

Grinhill o sabah eve ancak saat beşte alnın ve şika) etlerin mesuliyetlertdefl c> 
dönebilmişti. Son treni kaçırdığından, daresinin bu fazla titizce tezahür ~le~ 
yayan dönmek İstemİJ, fakat yolunu §a· ı zip hastalığından ifa bulmasın: .d:. • 
şırıp, o saate kadar sokaklarda serse- • · · ~ · • • · · • · • • · · · · • • · 
riyana dola§mıştı. ı ~ 

Eğer, Persi sokağındaki şekerci karı 
ile kocası, ve bir de Öteki şahit, Bayan 
Oveni sabahleyin taşlığı ailerken ve halı 
silkerken görmemİf olaalardı, zavallı 

gencin hali dumandı? 

İşte ilk muhakemede, Grinhillin ke
kelemesi, cevap verememesi ve her an 
baygınlık geçirir gibi sendelemesi bun
dan ileri gelmişti. 

Derken, dava bitince bir hi\disc ol
du: Bayan Ovenin ele geçen vasiyetna-

Müsabakalı Hikayeler 

İsim ve 

. . . . . . 

Kuponu 

adres: . . . . . 
. . . . . . .. 

YENıDEN oOlıl S!:" 
Y~Nı IJESı11Lır: 

1 ÇllCAIU11Şflfl ._. 
0:r.ıJ•ıcl' ,, 

El~ r mkr "'8 el ,lb_ .. ~ 
ıırbnm ı ol.in f\U ~:;_ 
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h•m de ejknccti ~-o<tk ~ 
mck oldutut1ıi1L 1j;~ 
ılır•m yeler ı;:::kr ~·~ 
Sb yen; 1 J.l)O .... ::J.. 
N le çlkoLatabnn ,...de~ 
" S kuru~ıılı tabletle i("'! liiıı:; 
'cru elbuınu elm•• ~ /9 
O..uı." topculat ca ,.IO 

" nıu•y• otn1""4Ô679 
Telef.,. ~ 

J) "~/~ 
1\. rr=;: - -d 
1 "Jt::::STLE~> 
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ıc.ttlJI )'Ublı Jldle beraber 
711 ...... KufllJI bir tllte, ,_. 

,... 1utıll taa- - ...... 
tlJhtla ld'•a 78 bruttur. 
KattlJI ..ıoa ıllbld• ........ 

Dold•Hllfl•C. .... 
~-·!ela-• ~ ..... h•ıtla 8 • ' 

DlftDJel11 (118) Ne. Telefon ı 0 898 

~ • .,. c .... •ioc •• .,. 

- ., .. , ... C.6"'91 

EDnlzde bftı .,,,. lwlunmaBıkoa ,ozanazon hala 
11arlayup parlamadılının 

blznt tarlanda 
ol•maı11n1z 

...... 
ltat..,arı 

•unu,emlft 
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'# ~ airlrler 
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MATITB: 
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Pırf0m6rl L. T. PIVER A. Ş •• lıtanbul Şubesi 
fttll AIHMt a., eobk No. ee . telefon : CI044 

Her •k•ll•n dit, ca•ınıad• 
kopa lm•t bir varllkt1rı 

PERTEV DIŞ MACUNU 
~------ clitleriDbi kvpetenden kurtarar. ~---•llJ 

Tllrk Bava k1ll'UDl.a 

BUYUK PiYANGOSU 
Şinacl,. kaclai binlerce kif'yl ••nsl etmiftir. 

Y.ı T.alp pllr•r ""811. 
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200 metrol 

kincı teşrinden ıtıbaran YENJCE 
~ak; tlerınde lkramıye fişleri bul~caks~ntz. 

Bu fişler mukab:.mde par.a ot ra 
~ on, yirmi. efli veya 

veren 

DIKJ<.AT: 
Ampul ı.,.ı Dalmo11 
Pi ileri Daimon 

Bllhas1a fenerine ve 1526 numaralı Dalmon fenerlerine dikkat edilmHi ve taklitlerinden ıakmılma11. 

Başka marka verirlerse aldanmayınız .• D•poııı: 'fabtahle ~o.10 Her yerde arayınıı. 

Baş ağnsı, Diş ağrısı 
Nevralji 

BUtUn ııtırapları teskin eden 

iN • 
1 

bilhassa bunlarn k rı rşı müe sirdl 

iş baıında, seyahatte, vele her zaman yanmızda bir kaşe 

Dr. 

Buıundurnıa} ı lMutmaymız ! 
Kelbl bozmaz. .'lldeyi ve böbreklorl yormaz. 

s r Sinir ve akll 
haetalıkıarı miitehaaeısı 

Ca ... toi . .a !<eç Ö .en apartı1tı .. a fcl. 2.lOJJ Ev. K•dı ... öy Kaharlyo heri ıokak Tol, 60791 

l Denizyolları 
JŞLETMl!Sl 

A11ateleri ı Karaklly Kll:>rUbatı 
Te'. 42!62 - Sirkul MühClrdnnade 

Han Tel. 22740 
ıa .. 111mm> ~ıım;~ıımı;ıı 

lskenderlye Yolu 
E G E vapuru 5 1 c :nciteşrio 

SALI gUnU saat 11 de IS
KENDERIYE'ye kadar. "6857,, -

Karadeniz Yolu 
CUMHURiYET vnpuru 5 

İklnciteşrin SALI günU aaat 
20 de RIZE'yo kadar. "6858., .. . ... 

, 

1 
1 

ri.Ufeirih 
Midevi 

Barsakları 
r> • 

Tamızler 

Ankarada ı A K B A 
Her dilde gazete, mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3377 

~----:.-ır:.-ı--------------~ 

,, 
• 

Bu 

NEON 

tesisatını · 

SATiE 

yapmıştır. 

O'°' 
" NION ., her reni:tı aydınlık neşreden bir nevi cam tUptdr• uıııo-' 
reklamlarında ve dekoraıyonda kullanılır. Denmlı bir ha\ balind• b kl.,. 
aydınlığı eon derece az ılıktrilc cereyanı ıarfedtr. Aart n modtrD bir r• bel 
neıtaıı olduğu ioin Avrupada pek çok ietimal edilmektedir. Borul~11 ~· 
wekle ıcirebilm11i re~imleri, rekllmlan dahi temin eder. NEON tüplerı l ~0,ı,r 
llm yapan müeueııeJer rei:Jnm huıuıunda rakipleri hayrette bırakan n• ~ 
eld• ederler. V erlmli n aattmoı rekllwın anco.k NEON tüpleri "rdirl't• 
•ldı edilel''llğini bugüo bütüıı rolclBm mütehasıusları lhs ıik etıııık e 

NEON Asri Reklam V asıtasıdl'' 

A T 1 E 'ye danıtınıt< 
Salıpazarı, Necati Bey ce.ddt1si. Telefon: 44!)62 - lJ 

uhayyer -evkl 
KREtt' 1 

san 
YAGSIZ 

Dünyada emsalsizdir.. Her yerde arayırıız. 

Perl& yezıh etiketlere asla aldenmoyınıı· 

Türkiye halkının 

O/o 9 U 

YOLi 
kullanıyor ve Radyo in 

kullananların 

ayni hükmü veriyor : 

daima en 
mükemmel diş 

macunudur! 
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