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Sancakta tanklarını mitralyözlerin 
tehditleri altında sözde seçim yapıldı 
Rey verdirmek içn halka 1 Eroin iptilisı arhyor, 

. .. k 1 hükômet daha şiddetli 
yapmadıkları zulum almadı tedbirler alacak 

Seçim komedyası deoam ettiği 
müddetçe Sancak sokaklarında 

tanklar dolaştırılmıştır 

. Tlık ........ llllldaa Wr ........ 

Reyleri sandık başlarında Kırkhanda hainlerden 
oturanlar atmışlardır Mahmut sözde seçildi 

Kdçakçılar, zavallı bazı gençleri 
elde ederek talebe arasına kadar 

sokulmıga cür'et etmişler. 
Bir doktor " Eroin kaçakçılannı asınız, diyor, Azıh bir 
katil bir kifiyi öldürür, bun~ar gençliği zehirliyorlar,. 

, Eroin ipti}Ası, son günlerde, yeniden J 
.artmJf bulwımak'tadır. 
. Bakıdtöy Emrazı akliye ve asabiıye 
)ıastanesine, mahkemeler, zabııta ve ai-
1eleıi tarafından tedavi için gönderi -
Jen eroin mü~Wan çoğalmıştır. 
. Bu münaselbetle dün kendisile göriif 
tüğümüz Dr. Fahrettin Kerim: 

- Maaıttec&üf, diyor, bugün tutııl
pıuş bulunan yol, eroin salgınını orta
.dan kaidırabilmekten wzaktr. 
1 Eroin kaçakçılığı çok kArlı bir iştir. 
,Bu itibarladır ki, eroin kaçakçılan, bil
.yük klrlarını, birkaç ay hapse girmek 
korkusuna fıeda edememektedirler. 

Bir sene evvel Ankarada 1X>planan 
(Devamı 12 üıd sa7fada) Dr. FüıeUPı Kerim 

Almanya, şarki A vrupaya 
doğru genişleme 

plinlannı imha etti 
... ~~a, ı (H1.1Susl muha.birimimen: Sabah saat S) - kalmamıştır. Bütün münt.ehibi aanilere rey verdiırmek için Planlar Alman Harbiye Nazırı General Blomberg 
~ seçim herşeye rağmen dün büyük bir müşkülltla k8ÇIDJf1ar vı deiıtJlmışlana da evler aranılmltJ ve rey tarafından iki gün evvel imha edilmiştir 

• Tazyik biJlıassa arttrıılmJI w aienl tiir şekle verecelder bulunmuş, kapalı otomobilJere bindit'ilerek bir 
UŞtur. Müntehibi saniler rey sandıklan~ jaııdar- otele kapatıldıktan somı ikipr jandarma ile birer birer • Londra 30 .<H~) '""":' Dailey '!-e-l;ya ~~ ~enişlemesine ait hazırladı· t' \'e milis kuvvetlıeıiıle zorla get.irilmi.ftir. Bayte bir inti sandık baf1arma gıö'türülmüş w onların namma sandık ba- .rald .~inin dipt~matik muharriri- it .~ planla.rı iki gün evvel imha et-

bın ciddeyette masumiyetine inanmak imkAnı. yoktur. tmdakiler tarafından reyler atmuştır. ne gore, Aban harbıye nazın General miflir. 
'8okaklarda tanklar dola~b Bü\ün bu tazyldere rağmen birçak müntelilbi Saniler in- Blom.berg, Almanyanın Şarki Avrupa- (Devama 3 üncü •Jfada) 
...._ Y tihabata iftirak etmemişlıerdir. Ciddi bir vaziyet kat'iyyen. 

..... ~ rey verdirmek için halka yapılmııcl* zulüm yoktur. (DetW 12 ..... ..,,..., · B a J 1 k ç 1 J k k · 
" K 1 b .. 11 d B k·r ı ongresı 
·-l un an r~ ı ugun e Belgr;;e ~;:...b bugün Ankarada açıldı 
Yavuzu zıyaret edecek ,:;:-. ao (llm-I) ;J:t"'- Kongre geni 6al~lı/c kanımıı projesini miizalcere edıg" or -. ............ ın.a ..... a· ı._ • 

~4Jaretln ifcifncil tlilnil de doaflaJı fezahilrlerl Y111ıda~ sltmlli " YW1e.ı.y ır balıkçı/ar uunkası W /cooperatifler kurulacak, balr/c 
••ıntla geçmlıttr. Ya11azda bir zlgaf et 11erlldl 11atve1r10n1n Dyaıetinl taded muhte- çılar bir çok vergi w resimlerden istisna edilecekler 

meldir. 

. IEalawa ............ Atma.........._,...._ 
(Y-3lacl..,,._) 

. . " 
.~. . . ' .. , .. 

Son Posta 
nın 

Edebiyat Sayfası 
Bu aayfada haftanın edebt ha· 

reketleriııi, tenkiderini ve edebi
yatçalanmızın en yeni eaerlerini 
bulac.k11nız. Son P08ta•nın edebi
yat aayf.. edebiyat hayatımı7.da 
mtthJm bir hareket uyandıracak
tır. 

Edebiyat aayfamız, aade edebi
yatçıları delil, fakat iyi yazılar o-

kumak llte,en her okuyucuyu tat· 
mln ._ derecede itina ile ba
mlammfbr. Ltuw llmenw1e Wıkp b)'lklan 

a ilk ..,ıa Yana 5 
i\nbn, 29 (Hueud) - Bahkçı-ıyarın bir nutkile açılacaktır. Bötüa ha

lık konpeel, ltu eah silal aut onda, zırlıklar ikmal edildi ve kongrede ~ 

"----------"' lktııaııt Vektleei ununda, CeW S.. (Devw ıı lacl ..,,...> . 
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Resimli Makale: a Kurnazlık ile zehiinın farkı .• a r Her gün 

İslanblll şehrini 
Güzelleştirmenin çareleri 

---- Yazan: Muhittin Birgen 

G örülüyor ki İstanbulun ha~·~tını 
eski şeviket ve tantana ıçınde 

tutmanın imkanı yok.tut. Bugünkü ha
li ile bu sehir biraz daha küçülmek ve 
1.ayıflam~k mecburiyetindedir. Fakat, 
küçülsün ve zayıflasın, bunda zarar 
yok. Elverir ki tutunabHsin ve çok 
düşnesin. Bunun çarelerini aramak 
mecburiyetindeyiz. Her ne olursa ol -
sun, İstanbul ya1mz İstarfuullulann 
şehri değildir, bütün Türkiyenin ve 
1'üı1klerin şehridir. Türk kültürünü 
yapmış, ona kendi damgasını vurmuş 
oian bu şehrin gelecekte daha iyi ol -
masını düşünmek te her Türkün vazi -
fesidir. Bundan dolayı bız de ona ait 
meselelere fazla ehemmiyet veriyo -
ruz. 

* 
.. 

İstanbul bir devlet merkezi olabil -
mekten Çl'kmı.ştır. Tarih, coğrafya ve 
yeni harp tekniği bunu bir zaruret ha
line getirdi. 

İstanbul, ayni zamanda, bir büytik 

Kışın, okka çeksin diye odun ve kö 
miirü ıslatarak satan tacirler, her 
mevsimde süte su ilave ederek dağı
tan sütçüler vardır. 

(sOz 
Bir senede 
250 ziya/ ete 
Giden kadın 

Bu adamlar mallar:ını hakiki fivat 
larından yüzde yirmi beş, hatta ~m 
fazlasına sat1ık1arı için kurnazhk et 
tiklerini sanırlar. Hak~katte müşteri
lerini kaybettiklerinin farkında de
ğildirler. 

A s 
~- -« 

HERGUN BiR FIKRA 
Cana can ... sanayi merıkczi de olamıyor. Bence bu- Masa başında 

mm mahzuru yoktur. Fakat, mahzuru keyifli keyifli çu· Mücz.zinin biri birgün ezan okurken ba-
olduğu fikrini de ceffelkalem reddet- buk içen bu lngi· I şı döndu ve birdenbire aşağıya, başında 
mdk kabıl ıdeği~dir. liz kadmı, yük· tablası ile minarenin altmdan reçen bir 

İstanbul ötedenberi belli başlı va<"lf- sek sosyetenin en simitçinin üzerine dü tü. Müezzin kur-
larından birini teşkil eden transit mer- tanınmış kadın- tuldu. Fakat simitçi öldü. Simitçinin ço-

kezi olmak vasfını da Çôktan kaybew - larındandır. Bir luğu çocutu mahkeme)c ko~ular. mü-
miş olduğuna göre onun olabileceği 

2
,
0 

ezzini dava ettiler: 

Yega~ne şey, tabı"at1'n l-endı'sı·ne \'erdı"g"ıi sene içinde ..., _ !r. - l\tile.uln du üp ölecetlne, niçin bi-

gu" ze:U:'l-ıerd""n 15• ti'fade ed .... rek cgu··zel ziyafete j1ltİrak et . -ld'"A JA.1 ~· ~ • zım babamız o uı. FJbette cana can ls-

bır şehirlD olm~tır. Halbuki bugün İs- mekle «ziyafete t · erız!. dediler. 
tanbulun tabiati güzel, fakat kendısi gitme» rekorum· Kadılar uzun boylu düşünüp taş-mdı-
çirkin bir şehir olduğunu da kabul et- kırmıştır. Her zj. lar. Ye nihayet kararlarını nrip dava. 
me'k mecburiyetindeyiz. Bu derde bir yafete de ayrı bit cıları karşılarına çafırdılar: 
çare bulmak lazım ve ben de bu me- tuvaletle gitmiş· - )iadem ki rana can istlyo~unuz, 
sele ha~kında düşündüklerimi bu SÜ - tir. «Allah koca• pek ilii. Şimdi bu müewn başına bir 
tunlarda arada bir yazacağım. sının haline acı• simitçi tablası alacak, minarenlıı altın-

* sın» demekten da duracak. Siz de içinizden birini seçin, 
İstanbulu güzel bir şehir olmaktan kendimizi alamı· minarenin üstüne çıksın, oradan kendi· 

meneden şeylerin başında bu şehrin • sini müezzinin üstüne atsın!,_ 
sokaklarını pisleten, onun sokak ve yoruz. *-,-------------.,_. 
kaldırım sahibi olmasına mani olan ve Uzun ömürlü bir gemi · 
nihayet sokaklardaki hareketi her is - müze oldu idareyi birgün kadınlara 
tikamette ve her saatte mütemadiyen bırakan belediyeci 
sekteye uğratan yük arabalarıdır. Hele 1790 senesin~e ~apılan bir yel.kenli mahkum oldu 

Kurnazlık ile zeka arasında mü -
him bir fark :varoır. Kurnazlık gayri 
meşru ve dalına muva•kkat bir kar te 
min eder. Zekanın getirdiği kazanç 
ise hem meşru, h m de daimidir. 

Dl\_) 
Yeni bir moda: 
Franklı şapkalar 

• 

• 

Sözün Kısası 

Bence, kaz daha 
Münasip! 

1. Talu __.. 

T ürk milleti ötedenberi akıllI , 

uslu, ağır başlı bir millet oldu -
ğu ıçın frenkçedeki excentrique • 
excentricite kelimelerinin Jrnrşılığ,nl 
aramağa lüzum görmemiş. 

Ben bu kelimeyi ifade için Osmnnlı 
lehçesinde az çok uyabileceğini t:ıh -
min ettiğim bir çok tabitrleri mehcnge 
vurdulktan sonra, nihayet zırwp ve zır
zoplukta karar kıldım. 

- Peki amma, bunun ne münasebe
ti vardı? Durup dururken kafanı ne 
diye yordun? diyeceksiniz. 

Onu da söyleyim. Bazı insanlar var
dır ki mesela limonu görünce bayılır, 
karşılarında e1ma çiğnenecek olursa 
fenalıklar geçirir, çileğin kokusundan 
nefret eder, bıçağın tabak içerL:;rde 
kazara gıcırdamasından sinir bu hı anı 

geçirirler .. 
Hikmeti Hüda, ben de zırzoplaıdanı 

zırzopluktan fena halde sinirlen rim• 
Dün, gazetenin bir,inde gözüme il"'?~i: 
Amerikanın bilmem neresinde, bazı 

şık bayanlar sokakta fino ve yahut ki. 
kurt köpeği yerine hindi gezci:ı me'ğe 
başlamışlar. 

Evet! Hindi!. Sizin ve benim bildı .. 
ğiıniz baba hindi.. gulü!. 

Şimdi, ben sorarım size: Bu, zı!·zop· 
luk değil de, nedir? Bunun, zarafet, ~e
tafet, incelik ve kibarlık neresinde? 

Ve o memleketin mahalle çocukları 
ne tahammüllü ve terbiyeli çocu·,,;:lr -
dır ki yanında hindisile piyasaya çı -
kan Bayan Zırtullahi Kirmani'nin pe· 
şine takılıp ta, bir yandan ıSlık çala • 
r~: • 

- Kabaramazsın kel Fatma .. Bayan 
güzel sen çirkin!. 

Diye haylkırmıyorlar. 
Vakia hindinin gelip geçene sa'dır

ması ~ kudurma tehlikesi olmamak. 
itibarile ıköpekten evleviıyeti d~rgar 
ise de, onun yirminci asır kadını tara· 
fmdan al'kadaşlık ve yoldaşlık merte· 
besine çıkarı'lmasını havsalam bir tür· 
lü .almıyor. • 'köprünün biri ortadan kallktığı zaman- 0 zamandanberı hıç durmadan ışle - Şu gördüğünüz güzel kızın başın-

danberi istanbulun yegane arter1eri o- miş ve yakın zamanda Amerikan li - Amerikada Ritsgud belediye reısı daki şapka son günlerde Pariste görü· Ve oldu olacak.. ımadem ki o be'd nin 
lan bir kaç cadde de berbat bir hale manlarından birine çekilerek bir mü - Benet belediyesinin idaresini bir gün len mQdaların sonuncusu ve orijinalı- bayanları böyle bir zırzopluk etmeğc, 
gelmi§tir. Kötü bir araba, sıska iki bey-ize haline getirilmiştir. En yeni vasıta- kadın azaya bırakmış.. <l yanlarında kümes hayvanlarından bi• 
gir, ince iki demir tekerlek, sabahtan !arla yapılan bugünün gemilerinden hiç Belediye reisi o gün hunların ver - ır.A I l p rini taşımag·ra karar vermış· lerd•.r. hiç 

1 
. n aşı an arisli güzel, hi.ikumetin 

akşama kadar bu şehrin sokaklarını biri 1700 da yapılan bu yelkenli kadar dikleri kararla on do ar cezaya çarptı- deg· ilse, kocalarını ve aş~ ıklarım temsil 
1 k l.d 1 d 

ı l frangı düşürmesinden ilham alarak 
pis etmekte, a ırım arı emir.eri e ömürlü olamamıştır. rılmış. Cezaya sebeb belediye reisinin etmek itibarile kaz hindiden daha mü-
aşındırmakta ve bozmakta ve nıha~ et (" k. bir banka önünde otomobilini iki saat böyle bir şapka modası uydurmuş... nasip olmaz mı? 
Şehrin hareketini mütemadiyen sekte- ıyeytanın ılabı ı ı b h Cennette yer satan papas bek etme ı imiş .. Be ediye reisi u a- ~ 
ye uğratmakta olan şeylerdir. İstanbu- Stokholm'da kral sarayı kütüpha· dise üzerine istifa etmiş ve kendisine Besarabya'da Kiçniyev'de bir papas -
lun traım·ay gC9J11iyen herlıangi bir ~o- nesindeki bir kitabın adı böyledir, ayni haksız ceza verildiğini iddia ederek türemiş. Her önüne gelene cennetin • /q,,&_,' 
kağında bugünkü manasile kaldınm de kitaba kitapların devi de derler. Çün- mahkemeye müracaat etmiş! güzelliklerinden bahsederek yer sat _ 
ncbilcc~k bir kaldırıma pek ender ola- kü bu kitabın yalnız eni doksan san-.. LJ / kl · t mıya başlamış. 
rak tesadüf edilir. Pisliğe gelince, bu t imdir. Uç kuvvetli adam güçlükle ta- c ıayvan ar ren erı ayır 
k d b b kad h 

Evinde, masasının üzerinde, aylar -
a ar ara anın ve u ar ayvanın şıyabilirler. Yaprakları parşümenden- ederler mi? 

sabahtan akşama kadar kirlettiği bir dir. Bu kitap için yüz altmış eşek d ._ ca üşenmeden yaptığı muhayyel bir 
şehri temiz tutmıya ir...'.!\:an olabilir mi? . k ll l K b l . ekrı Bir çok alimler hayvanların renkler cennet harita•ını kısım, kısım ayıran 

sı ·u anı mıştır. a ı /. santım a- w • b k 1 · 
Ne yapıp yapmak, bu arabaları kal- 1 nl w d d l t 

1 
... 0 _ hakkında fikirleri olamıyacagını ıddia papas, u ısım ara, yerıne, suyuna ve 

A ı ıgın a meşe en yapırnışır . 1;1/- • . l ·· f" k k d 

Biliyor musunuz ? 
1 - Mnrie Stuart kimdir? 
2 - Sicllyamn son krnlı kimdir ve kaç yıJ 

hükümdarlık etmiştir? 

3 -San Bernnrdlne geçidi nerededir, hnngl dırmak lazımdır. _J K I k k" ab etmişlerdir. Fakat bu ıddıanın doğru rnvasına gore ıat oymuş, ve an ır-
ae ra ın sarayı yanar en ıt ı pen· d w il 1 · d d k b * ce d t l k"t b " "tf . olmadığını ispat edenler de vardır. ıgı zava ı arı evıne avet e ere e- yollara gider? 

. . , . re en a mış ar, ı ap ır ı aıye ne- . w d'kl · · h · d ,. · · · Bılıyorum kı beledıye bu arabalar f . . b d"" .. f d h l Tecrübeyi köpekler üzerınôe yapmış· gen ı erı yeu arıta a tayın ettırmış-
(Cevapları Yarın) 

* 1 ·ı "rl" A b 1 b' erının aşına uşmuş ve ne er er a . mese esı e meşgu1 ur. ra a arn ır .. 1 .. •• }ardır. Köpeğe verilen yiyecekleri muh- tır. 
~·ı ..JI. h 1 b' ··ı .. o muştur. l ] d b b 1 ').. n- k- s ıı . Ce 1 'l"""ı vermOA, ayvan ara ır o çu ve .. . . • telif renklere boyamışlar; köpekler az A e a e ir yer, izim paramıza ..... > un u ua erm vap arı: 
bir tartı koymak gibi fikirler beledi - Bukreşle gankesıcr/erın zamanda bu renkli yemeklere alışmış lira imiş. Bir çok köylüler, bu cennet- ı - cOimıyn devlet cihanda bir fenes sıh-
venin zihnini ış· gal etmekte ve ted _ ·· l · b l ld l . . d b"' l b"l k . . ..k .. hat gibiıı sözünü Kanuni Süleyman soyle .. 
". • b" tt b 

1 
b 

1 
yuz erı oya l ı hoşlandıkları yemek erın rengın e ır ten yer satın a a ı me ıçın son o uz-

rıcı ır sure e ara a arı ve ara acı;- 8 .. k . . .. . w 1 · · d ,_ mlştlr. 
g
- lah g d" b" . . t t u res zabıtası halkı yankeSJcıler- şey görduklerı zaman ona atılmega erını e satıp parasını papasa Kaptır - 2 _ Ambronlnr Gol memleketinde oturıııl 
ı ıs ı aye e men ır proJenın a - d k · l p b"" ı l'kl '>00 k 

biki düşünülme'.ı<:tedir. Bızce arabaların .en orumak için sabıkalı yankesicile- başlamışlardır. mış ar. apas oy e 1 e - e ya ın halka verilen isimdir ki şimdiki İsviçre hal· 
ve arabacıların imntrolu müşküldür. rın el ve yüzlerini s~bi.t bir" b~ya ile ~o- Orkestra ile çalınan tehlike yer satmış, bittabi sonunda hapisha - kının cedlerl sayılır. Mllfıttan evvel 102 de 

Bunları yolda inzibata alıştırmanın da yamıya karar vermıştır. Sabıt boya ıle h c- ~!.:~~-~!.}~!!~!~;·--···· ................. ___ Eks harbinde Romalı Maryüs tarafından ırn-
h

. ·-1.:. kt F ·· 11 • ·· 1 · b 1 1 d l ava.,ı be 1 · ı~- f" · h be ha edllmisl~rdir ıç ııı.IAdnı yo ur. akat, bunu mum- e erı ve yuz erı oya ı o an a am ar r a an sessızce or~tra şe mı a r· "' · 
kün saydığımız zaman dahi gene ara- halk tarafından derhal tanılacağı için fngilterede çalgı çalınan bi.itün bti- dar eder. Orkestra tehlike parçasını 3 - Meşhur Fransız kadın rom:ıncıların-
balar, bu demir tekerlekli arabalar ol- onlardan uzak kalınacaktır. yük bar ve emsali yerlerde çalgıcılann çalmaya başlayınca müessesede çalı- dan George Sand 

1804 
de Parlste doğmu~ 

d~ça gu·· nde binler e ha . .. .... ~···:·..................................................... b ld"kl . b' hl"k d . . . k 1876 da yani 72 yaşında Nohnnddaki şato 
. , c ) van mute - duzi.ıne şehir sayabilirim. Bunlarda ne ı ı erı ır te ı e parçası var ır. şanlar kendılerıne aıt ısımlarda bulu- . ~ ü 

;adı~en sok~ia~a :ol~şı~ şehrin :kal- yapılıyor? Hiç olmazsa bir kere bun- 1 Herhangi bir tehlike vuku unda halkı I nanlara mutedil bir lisanla tehlikeyi sunda ~~~t :._ •• ~·- ~. --
d~~m ~nn1ı pıs ~ıp .~ırdikçe ve bu lar tetkik edilsin de bu derde bir çare birdenbire heyecana verip kapılara hü-,anlatır, ve salondan çıkmaları lazım- 300 Senede iki temsil 

t
.1 .. yad •• tuşt~-şeh1 ıkrd: ıkı. ?ayb~anın çek - bulunsun. Muhittin Birg~n 1 cumdan kurtarmak için tehlikeyi ha- geldiğini biJdirirler. 
ıgı or t::~er e uzerıne ır ton e~va veren bir tiyatro 

yüklendikçe İstanbulun sokak sahibi olmasına ve bu sokaklarda insanların r lngilterede Jan Solter isminde biri 

rahat rahat dol~abilmelerine imkfın j S T E R j N A N İ S T E R İ N AN M A ! 1605 senesinde öldükten sonra Jan 
bulunmıyacaktır. Bunun için beledi - Solter kumpanyası adile bir tiyatro 
yemizin İstanbulu bu arabalardan kur- kumpanyası teşkil edilmiştir. Bu kurtı" 
tarması her şeyden hayırlıdır. Hiç de _ Bartında çıkan cBartın> refikimiz şu garip hadiseden kaptan nasihat etmiş, fakat sandalcılar l lira almakta a- panyanın mensubları her sene bir gün 
ğilse bunları hizmetlere tahsis etmek bahsediyor : yak diremişlerdir. Jan Solter'in mezarına giderler ve te-
ve bnha t k 1 kl · · ı:. ..... k, ..ı. Bunun üzerine, trenle Safranboluya sılaya gidecek o-• ssa e er e erını ccyLJ ·:em~I\. c- Geçen haflta, Bartın postasını yaıpım Çanakkale va- ker teker ba"tonlarile üç defa mezara 
cihetlerini düşünmeli ye Üzerlerine ko- lan otuz kadar fak ir esnaıf, hep birden sandallardan tek-

puru Filyos iskelesine geldiği zaman, vapura vann~an k ı d ı l •ıAt ı nacak yükü de hafinetrnelidir. Yoksa " rar vapura çı m~ ar; san a cı arın tenzı a yapma arına 
f stanbulun düzgün bir kaldırım, te - sanda·!cılar, fazla yolcu olduğunu göriince, adam başına rağmen vapurla Bartına kadar gelmişler ve memleketle-
miz bir sokak yüzü göreceği ye>ktur. 100 kuruş istemişlerdir. Yolcular itirazda bulunmuşlar, rine buradan gitmişlerdir.• 

Avrupada İstanbul gibi dar ve dik 
sokaklı şehirler yok mudur? Buralar-

İ!. 1 LR 1NAN 
da ne yapılıyor? Ben bu tarzda bir kaç. L.--------------- -------·---·--------------------

vurup: 

1 
- Nasılsın Jan Solter? 
Derler .. 

. 
Bu tiyatro kumpanyası şimdiye kn• 

dar biri 1 !)08 de biri de 1930 da ol -c 

mak üzere ancak iki temsil vermiştir. 



1 Birincikanun 

ispanya sularında Asiler 
3 Sovyet g~misini batırdılar 

Milletler Cemiyeti Konseyinin ayın ortalarına doğru 
toplanması muhtemeldir. Londra mahafili bu 
toplantının bir netice vermiyeceğine kanidir 

Yunan Kralı 
Bugün 11 de 
Yav uzu ziyaret 
Edecek 
Atina, 30 (Sureti mahsusada giden 

arkadaşımızdan) - Donanmamızın 1i
yaretinin üçüneü günü Atinada dostluk 
tezahürleri aras:ırıda geçmiştir. Dün ge 
ee Türk elçiliğinde veııilcn süvnre ga
yet parlak olmuş, davetliler sabahın üç 
buçuğuna kadar elçilik salonlarından 
ayn'l!m.amışlardır. Süvarede buluna!l
!ar büyük bir zeultle süs1eruniş ve be
~nınş ohıni salonlarda samimi dakika
lar yaşamışlardır. 

Kralın donanmayı .ziyareti 

Londra, 30 (Hususi) - İspanyaltedir. ğu bildiri1me'ktedir: Atina, 30 (Sureti .mahsusada giden 
~ükumetinin Milletler Cemiyeti kon- lngiliz siyasi rnahafilinae hüküm Son günlerde hiç bir değişiklik ar· arkadaşımııztlan) - Yunan Kralının do 
Seyinin fevkalade bir 'toplantıya davet süren kanaate göre, konsey yalnız ls- zelmiyen vaziyet, bugün lehimize ola- nanmamızı ziyareti yarma (bugi."ıne) te 

1 
'- 11... dd l hir edilmiştir. Kral büyük merasimle 

edilmesi hakkındaki talebinden Cemi- panya harbi dolayısüe husule gelen raı.. teo.. Üı etmiştir. sabah .saat on biTde Yavuzu ziyaret e-
~et umumi katipliği alakadar devletle)bcynehnilel vaziyeti tetkik cderek,te- 13u teb1iğde hükumet kuvvetlerinin decektir. 
1.İ. haberdar etmiştir. mennilerde bulunacaktır. Vittorio, To1osa"da taarruza geçmiş ol- Gezintiler 

Toplantı tarihi olarak, umum ka- Madrid Muharebeleri duklarını tekzip etmekte ve şun1arı i- Aiina, 30 (Anadolu Ajansının husu-
tiblik tarafından 7 yahut 14 kanunu- Salarnanka 30 <A.A.) - Asilerin lavc eylemektedir: si muhabiri bilfüriyor) - Amiral Şük-
evvel teklif edilmiştir. Alakadarlanlan 'karargahı Madrid önündeki muharebe· Cnrthagene'in bombardımanı esna· rii Okan bu sabah Amiral Sckallariu 
.alınacak cevaba göre bu iki tarihten lcrin paza nünü yeniden başlamış o - smda biri topçu mermileri yüklü olan ile birlıkıte Maıraton barajını gezm.is ve 
lliri tercih edilecektir. duğu bildırilmektedir. Pozelo köyü üç Rus 'apuru batırmı~tır. bundan sonra Yunan Amirali tarafm-

Şimdiye kadar altı devlet toplanh asiler tarafından zaptedilmiştir. Hü· Moskova 30 (A.A.) - Moskova- dan. ~rada Sesil otelinde şerefine 
~ kk d fak b · · k" ıhı 1 · · · 400 ··1 .. a l 'h h l .. Alm k.. venlen zıyıafette hazır bulunmu~tur. 

a İ ın1 a muva I at bceva ı 1vecmıştfüır. um
1
e
0
t
0 

~etbaer1~nınlmzay~atı A- • o.u a.~ -~e ~kl .. a; er
1 

erke Rgore, dan N~o- Ziyafet esnasında iki Amiral dostane 
ta yan gazete eri u top antıyl ··- ve esıre ığ o uş:tur. sı tay- muru yu u o ara ottertam an a· tukl teat· tm• ı~....:ı· 

it l' ı k ıv k"l" 1. -d M" k dl S .. mı ar ı e ış uruır. u ı addettikleri gib;, ıtalyanm iştira yareler Santamaraya de ·"'abeza 1 ıse· po ıye gı en ıns a ı ovyet gemısı Yavuzda cay ziyafeti 
~trniyeceğini de yazmaktadı::lar. sinin üzerinden uçarak dört ton ka- 2ô ikinciteşrinde Ak.denize hir asi kru- Öğleden sonra ,sc;at 4 tle Amiral Şük 

Mılletler Cemiyetini evvelce terket· dar yiyecek atmışlardı r. Bu kiliseyi vazörü tarafından .durdurularak aran- rü Okan tarafından Yavuz zırhlısında 
'niş ol.m Almanya da bittab! b u top- hükumetçilere karfı muhafaza eden mı~ • .sonra serbest bırakılmıştu. bir çay :ziyafeti verilmiş ve Yunan bah 
lantıda bulunmıyacaktır. 500 İspanyol vardrr. Hamburgdan Batuma giden Dine- riyesi erlkanı ile Atina yüksek sosyete-
' İspanya harbi ile pek yakından ala- 3 Rus Vapuru Batırıldı perostoi Sovyet gemisi 26 ikinciteşrin· sine mensup 'Zevat ta bu çayda hazır 
tadar olan lbu jki devletin konseye iş· Paris, (A.A.) - Sev.illa"ıdan gelen de biT asi topçekeri tarafından ıuaştı· bul!lın.muşlardrr. Yavuz zLThlısında ya 
tirak etmiyeceğinden toplantının hi~bir bir haberde General de Llano'nun rad- rılmıştır. Bu gemi hana mai götürmek- pılan bu toplantı mü~tefik .ve ~o~t iki 
a""" )"' f d · - · .. ı k ·1 - dak" hı·-· · ld d' memle'ket axasın<lakı derm hıssıyata ··~e ı ay a vermzyecegı soy enme - yo ı e aşagı ı te ıgı neşretmış o u- tey ı. ı..:.~ . ~ b" h . . d t 

W;Q samımı ır ava JÇlll e cerey.an e -

e 
• Lehistanda Yahudi 

Meselesi 
• Nobel sulh mükafatı 

R omanyada, Aill1anyada olduğu 

gibi cez.ri bır hal çaresine baş 
vurulmak diişünülmemekle beraber, 
Le11liler, kendileri için de bir yahudi 
meselesinin mevcut bulunduğunu her 
zaman itiraf etmektediı1er. Hatta bu 
itirafta, bir parça da hüzün vardır. Le
histanı gezmiş, bütün yolcuların ifa -
delerinde göze çarpan beraberlik şu
dur: Yahudi bolluğu. 

Filvaki, bütün seyahatnameler, Leh 
şehirlerinde uzun etekii, yah ku -
maştoıı yapılmış yeknesak şekil elbi -
seli ve çoğunun çenesi sakallı, binler
ce yahudinin mevcudiyetinden bahse
derler. Bunlar, adeta, memleketin un
suru aslisi olan Lehliyi silmiş gibidir
ler. 

Bunun sebebi şudur: 
Yahudi, ziraatte.n hoşlarunıyan bir 

mahl\ıktur. Bu sebeple şehirleıe yığıl
mıştır. Lehli ise köylerde topludur ve 
memleketin pek geniş olan hudutlarını 
korumak için sınır boylarına yayıl -
mıştır. 

Yahudi, alı§ verişçi bir unsurdur. 

Alman • 

Bunu yaparken, umumi kanaate göre, 
kendi lehine hesap yao.l~ı yapmaktan 
zevk duyar. Bu halden öyle bir haleti 
ruhiye doğuyor ki, yahudi, umumi bir 
düşman gözile görülmiye başlanıyor. 
Şehirlere toplanan bu halk için istisr 
rnar edilecdk yabancı unsur pek az · 
dır. Bu sebeple, i:stismarcırrıi,rn kendi 
aralarında hız veriyorlar ve bu hal, 

Ja Pon anla Şma Si hak . .,ın da ·r.u. z .. kaçak~ılıg"' ının binnetice sefaletlerini mucip oluyor. t\ Lehistan için, şimdilik, yahudi mese-

l k [esi, böylece iktisadi bir davadır. Fa -

E d • b t d • ODUDe geÇI ece Atina, 30-Atina ajansı bildiriyor: kat her iktisadi davanın siyasi bir ha-

miştir. Amiral Okan bu akşam Türki
ye elçıli,ğinde yemek semiştir. 

Gazetelerin mütalealan 

en lza a Ver 1 Matbuat, Türk filosunun muvasa- le gelmesi uzak o'lmadığına göre, ya • 
yeni meb'us romancı latı münasebetiyle hararetli makaleler kında, Lehistanda da bir yahudi me -

Bir nıeb'us, lspanyollar da memleketlerini terketsinler, Hüseyin Rahmi dün neşrine devam ediyor. .selesinin pat.lak vermesi, pek tabii o -

b 
1 mecliste alkışlandı Katimerini gazetesi yazıyor: Ati - !arak beklenmek gerektir. 

u suretle meydan ecnebilere kalır, aedi naya gelen Tür'k :zabitleri, Yunan mil- * 
I..ondra, 30 (Hususi) - Hariciye Na- - Majork adasında lıa~i İtalyan gö- Ankara, 30 (Hususi) - Kamutey lef · , Türk bahriyesine karşı besledi- Nobeı su1h mükafatı ~ ~u -defa si-
~ Eden, bugün, Avam ~aSJnda nüllülerinin bulunduğunu 'kat'iyyetle bugünkü ıtoplantısında bazı münakale ~ ciyatm samimiliğini tekrar mü- 1 ~ yası bır mesele 
:A!lınan - .Japon anlaşması ile ispanya- kısunl'annda da birtaikun ecnebi gönül layihaları ile hudut ihtilaflarının tet.kü -Y • ve tesbit ve aynı zamanda Ak- Nobel sulh hali~e geldi. N?,r-
t'ia!ki vaziyet hakkmda :sorman bazı su- lülerin mevcut olduğu malfnndur. !F.a- itine dair Tililki.ye ile Sovy,et Busya a- de e barışın mudafaası hakkındaki Ui(Afatı veçliler, bu mu -
ellere cevap vemıi~ ve demiŞtir ki: irat hassa-ren bu mesele ile meşgul ci- rasında'ki aıilaşmayı m~:ı-e :Ctmi~ - mu le endişe ile 'kendilerine bağlı . ~tı, bu defa, 

- Arman _ J•"pon anlaşmasının hir- mak ~iınsı7.d.ı:r,. tir Yıen.i :savJnv romancı liüseym Rab- • b"tl - il t ak fı Alınan muharrırlerinden Karl fon 
"' ~ • • • J • • oı wan za ı e.rı e anışın r- OssietZkı , ;d"l . 

lbir gız· :ı1· ~·ı."-~-· olmad,Q-ına da~. iki Jspanya vıe bilhassa Madııi!;te hüküm minin tahlifi yapılml§, Hüseyin Rnhnii1 p d kl a· ~ Y y.e ver. ı er. Bır zamanları a cu.uuwu "'=' • s e rıe e ece er ır. Almanyada bir gazetenin},...,.,. da bul 
hülrunıet tarafmdan Berlin ve Tokyo- süren sefalet, başgöst-ereıı açlık ve snl- şiddetle .alkıslanmıştır. .E.le.E.te.r y· d' • ki. . ~ın . u-

gına dair veıilen izahattan .sonra, me- Meclisin çarşamba günkü içtimam- .. on ıma ı}or ·. . . • nan humuharnr,sosyal kanaatlermı si-
daki elçilerimize kat'i teminat verilmi~ busiardan biri ,şu suali sormuştur: da Tuz inhisarı layilıası miiw'ker.e edı- Turklerle Y~n~ların b~.hırmı.m~ y,asi ahay~.n~'kie~i ve _A~an ~llı -
lir. ltalyanm da böyle bir aı;tlaşma ak- ·- İngiliz tebaalarına yapıldığı gib~ lece'ktir. Bu lfıyihaya göre her ne su- h .,.n: ~anneth~lerı .. zaman.ar şımdı yetpeı:r~rl:gı ıle __şıdde~ı bır mu~ade
tedeceği halkkında hiç bir malUm.ahm a<'~ıba bütün İspanyol halkına da mem- retl"e u1ursn <Olsun tuz ihraç ve istihsa- geçmı. iBugun Turkler sultanların leye girişt.L Hatta, milli oosyalızme 
~oktur.» leke/ ter.ketmek :imkfuıları temin edi- li devlet inliisanıldadrr. boyundu ,wundan lkurtulmupar ve ilci karşı, AILnınnyada, bir sdlcular cephesi 

Bundnn sonra, nltl İnoaili:z mebusu ta lemez mi? Bu ta"kdirde ırmiharebe ıney- 'ıDuz tuzlalarda 3 kuruşa, ambarlar- hür millet bundan bôYJ.e aralar.ınd.n es- ıteŞh"ili ~ ilik defa ortaya atan 
:tafın.dan ispanyadaki vazzyet hakkın- danı ecnebiler önünde tamamen :ıçık da n -rliy:e r:e sigorta ·· creti filuve edil- ki .aniaşmazlı'klan balletmi erdir. Bu Karl fon Ossıet1Jky olmuştur. Fakat or· 
ıtia y;ıpılan tethlklcre dair izahat veren ve serbest kalı:r. mek sur 2 tile teSbit elilecek .:fi~.ata Ea- &i milletin arak bi.r'blıinin topra'ldann- ~unun lbazı s:rıarını ifşa ettiği için nas-
liariciye Nazın demiştir ki: Fden bu c üale cevap vermemiştir. tılacaktır" da gözü :·oktur ve am\ birbirlerinin ).on~l sosya1ızmden .~ı ~emeye 

------ ---.. ~---.------ Sanayide ve dibagaita kullanılacak ihüniyet v:e suikasttc bu~unmayorlar. \eri:lere.'k haps_e mahkum .. ~il:ın fon 
So ·get Jıa va j lngılter.e, Af many aya tuzıar için bu müesseseler sahiplerine Şiındi 80 t olmuşlardır. Vıc yahuz iba- Ossi~. yem Alınan re1~ ne ber~· 
/( ti i t ı.. tuzun fuiln1ardı:kı :U,rııtının yarısını ber es;.r kamplarından bınnde tecr•t 11vve er ar ıyor Sualler soraCBH k ti l d. b't..edilecek "k nş icinde yaşamalda kalmayacakla·. edi~<;ti Nobel sulh mükfifatmın böy-
Moskova, 30 - Tas Ajansı bil:diri- Lon...::.,.a 30 _ nau'J.i ~es gazete- ged çırdneın~ Şal' 1~'-=~,~rı mı - aynı zamanda. hükfunet reisi Met.ak· le bir adama verilmesi Alınanları si • 

'\r • ·dar • ,uı • ..,.._,, ""L.<>tM- a a prun v.er ıt..~u • , 
~o.r: ~ızıl~rdu. ha\•a kuvı.,.etl:rı ı esı 'Si, yakın.da Ji:ngHterenin Afmanya:y:a bir trlh:isaııuar idaresi ikaça'kçılığa mfuli Ba gözü ~oktur . ve arbk blı'bırler" e ıııirle~"tir, bu işte doğrudan doğ-
fkincı şefi Krıp'in kongre muzakerele- ıt:akmı :sualler ~orarak :şiüyıetler.inin .ne ~1mak 1çin ·cabında tuz ıfiyatmı infüre- !erine daha şimdıden yardımda bulun- ruya lPon•eçin mes'ul !bulunmadığı ka· 
ilTine iştirak ederek söz alm1ıı ~Alman- den :ibaret ıoldll.oöunu istifsar edece.ğini :bil'ec'Eilt harice -satıfaca'k ;tın: 1fiyat1arı makta ve yakın ıdoğuda devamlı ir ıbul o1unma1da beraber, nihayet, lbu 
~. İtalya, Japonya ve diğer 'kapitalist y.aunaktadır. ıda inlıİsarlar idaresi 1ar.afmchn :tesbit baı:ış temini aç.in teşriki mesai etmek- nevi remzi tezahürkıde, umumi neza-
~mleket.:Ler hava filolarmm vazıyet edilecektir. teıliiler. :kete riayet edilmek lizım geldiği id . 
~;~tını mevzuu bahsed~ek de- Haricıye Vekı1i t enevreye 'ruilalardan en az 25 lkiio tuz almak di~ile Norveç hükUmetine bır nota 

nitmiyor iaw etmektedir. K:nçakçılığa mani ol - Almanya, Şarki Avrupaya v~ilmekten çe~ir. Böylece, 
cHepimiz biliyoruz ki kapitalist dev- ~ mak üzere .kaçak tuzlardan dahili ıs- nulletler arası mwıasebetler, ideolo . 

!etler şimdi muntazam bir harbin ha- Ankara, 30 (Hususi) - Hariciy,e Ve tı"hsal~t:tan ıse· ııdlo bac:ına 1 o, hariçten doğru genişleme p!anlannı jik far1t_lar yüzünden, bir_· haylı nczn • 
zırı - M1. guıd·· ~ ~- b" 'il- kili' "'evfik R•;L"'i>i, Aras İspanlU"!l mese- ... "" .. h tti.. .__ 1 ıgı 11e m~ ur.ıer. Xd1'.c1t. lZ .r.a- J..• uoı"""' .,.,~ kamr:ılmıs. ise kilo ıbaşma 50 ıknruş pa- ım a e 'llo.d eynış o1uyor. - Selım R.-ıgıp 
Pita'list1erin hava kuvvetlerinden kork lesini görüşecdk ola:n Cem1yeti :A'kvaın "'""~<"1 _,·nacaidır.. 
hıuYoruz. Bu senenin O ayı .zarfında konseyinde günlük işlerinin çokluğu .. g .... '°4oQ.<M .Ali (Baştarafı 1 inci sayfada) 
tayyare fabrikalarımızın randımanı gc dolayısile Jbulunamıyacak, hükumeti- l 1 Geneı:al Blomberg, bu p1fuıları, ~r-
~ yıılın ayni devresine nazaran iki mizi Necmettin Sadık temsil edecektir. lalga Çellos DlJalıya ikada~larile bir1ikte üç sene süren sist-e. 
l'nisli a:rtımıŞtı:r..» Fabrilullarına ağır matik bir ça1ışma neticesi olarak na-

Bundan sonra Krimin Sovyet hava Be'.çika, lngiltereden kat'i f'ankiar sipariş -etli zırlamışb. 
filosu muharebe kuvvetlerinin Sovyet temi al aldı Prag, 30 {Husus'i) - Son günlerde An;on~daile :o~ista,!; H.a~ci~~ Na-
Ülke.~inin bütün hudutlarını müdafaa ıu:un:-n~"''-, n, R,.......anya ....... ıu-ugosl!'nn.' a, zın \ arşova ' rn.vrr~ .a.arıcıy.e ıı.~azırı Brüt.-sel '30- Kabine konseyi toplan- ı u ~Le• v... v"' ı ~ .. r •n~-"- d ed ·· 
etrncyc hazır bu:un<lugunu~ .söırlemıştir. Şkod .ııx."\."'b. aras.n a cereyan en son •muza-

Hind:standa mlisademelerde 
olen t nymz askerleri 

mış ve Van Zeeland yaptığı .son dıplo- Çckcslcn·n cy amn a silah fabrika- kere}~· \ıe bir Alman _ Sovyet harbi 
malik görüşmelerin mahiYEti hakhm- sına mühim nilitdartla harp levazımatı vukuunda .kenıdi top~aklanndan hiç bir 
da ·2ahaıt vermiştir. İyi rhn:ber a:la.."1 iBe.i- sipariş etmtşlerdi.T. Yunanistan, ayrıca ecnebi ordusunun geçmesine .kat'jyyen 
çika mahafil'"nin .kanaatine göre, Bel- ta: re :-e tayyare :motörler.i rle :sipa- miisaade edilreiy:ec~ine daır ıilti de\•-

Londrn. 30 (A.A.) - Hindistanda;ri ıçika, Büyük Britnny.arlan Belçika top- riş etmiştir. ld adamının )'llptığı aleni beyanat, Al-
İn ilız askerle:rile Hindli kabileler ara- rak an, bir tecavüre maruz kaldığı üı."k Diğer taraftan, İtalya da ilk defa o- ına.1 er.kanı hBTbiyesi tarafından J1ıti
sındrıki müsadcmclerdc İngiliiz zayi- dirde otomatik bir İngiliz yaJJdınu hu- larak ayni fabrikaya ağır tanklar c:}- marnla hazırlanan planlan tamamen 
atı 19 ölüye bali~ olmaktadır 2; ve susun.da k 1'i bir teminat ıılmıştır~ Bu pariş etmiştir. kıymetten düşürnıüştiir. Bu plfınların 
27 cite~rir. e yeniden 13 kişi yara- İnıgili-z yardımı imi olacak '"!? her ban- I 1• b" • 'f arhk bir bir şeye yaraml'Uacagı-nı anlı-8 um 1\a rnası ıstı a rm ~ ·J' ır. gi bir dev'l~ Belçika ıtopraklarnu c·ğ- yan Generru Blomberg d~-buıtları irnlrı 

rrediği t · d·rde İngiliz aSkeni kuvvet- edecekmiş? etmiştir. 
mer"ka Cumhur Reisi 

Bue:ıos - A·resde 
~e:n ?~!f.ı~l_~re"~~~..:-~~.e~l~ı;l.lı;·.~- Prnrr, .30 (Hususi) - Parist~n bildi- D~er taraiitan Çeb.""OSJbvak hükfune-
rü ile buraya ıre1miş ve Cumurbaşk nı .rildiğ.ine göre, siyasi mahafil Blumun tinin., her türlü hücumlar.a karşı lkendi 

B nos Aircs. 30 - B~aberintle oğ- .ıruoto, tnra4fından karşıkmmışıtır. Halk anbean istifa etmesini beklemektedir. hudutlarını muhafaza edecrk kadnr 
lu J nes bu1una~ Roose\·eı.t saat ı 3

1 
Roreevclti çoşkun tezahüratla selam'le.- Bluma hcl.ef olarak Daladiyenin fami kuvvetli oldllt,ifunn .dair yaptığı beynn t 

elen biraz sonra Indinaepolis kruvazö- mıştır. zikredilmektedir. ıta tesirini göstermiştir. 

Merkezi A vrupada 
kaynaşma 

Kral Karolun Varşovaya 
gideceği söylen· yor 

:Raris, .30 - Anıl du Pcuple gazetesi, 
.muh'telif devtlet adamlarının Merkezi 
Avrupa payitah~larına }apmış oldu -
1arı ziyare lerlf Mac. r naibi lıükC.nıeti 
Amiral Hor"Jıynın Romayı ziynretı ı -
den b his ile dı) or ki: 

Roma _ Be lin rr.:hveri c rafında bir 
-çok tebn"lder teati cdilec ktir. Faka+, 
bizim dost;arımız da bos durtnu) orl ı:. 
.Anoonesko, B_kden h jz ayırıld• ~ ! ve 
General Rydz Sm ,)ynin yak nd Bu {
resi ve Kral Kare un V ovayı zıy ret 
edeceği talnnin olunmaktadır. B · ıin 
hu h.ırcke!ler, .ortada bir galc.};ruı mev
cut olduğunu gösteriyor. 



4 Sayfa SON POSTA 

r ŞEBİB HABERLERİ 1 
Karısmm yüzünü jiletle kesmiş, 
kaynatasrna da bıçak çekmiş! 

Müddeiumumilik 
ve hakimlik 

. 
Adliye Vekiline veril en 

Dün mahkemede " Ne olur bıçak çekdimse, bu da mı 
suç? Beraetimi isterim ,, dedi 

mühlet kısaltma selahiyeti 
müddeti dün bitti 

Üçüncü ceza mahkemesinde bir mahkememiz de vardır. Bu adam Tü- 9:34 "hl' h"k' I k .. 
hd. d ·· ··ı ·· .. ld ha kl k b' 1. b' • tarı ı a ım er anununa go-le ıt avası goru muştur: ne e na ya aşır en ır e ı ce ın- h"k" l"k .. dd . .. . . . . . k re a ım ı veya mu eıumumılık 
Davacı Sakızlı Dımpos, suçlu da- de idı. Kendısınden kor tum. Ve ya· l - . . k . . hk l 

· · D .. · . .. l .. l . T h mes egıne gırme ıçın ma eme er ve 
madı Vehbıdır. avacı hadıseyı şoy e nıma sokulmamasını soy edım. e - "'dd . "l"k d" d "k" . . , ya mu eıumumı ı nez ın e ı ı sene 
anlatmıştır: dıt falan etmedım. t · .. k I" d B ı_ 

B
. .. T'" l b d V hb' M h k . .. k ''dd . s aı gorme azım ır. u i~i senenin - ır gun une aşın a e ıye u a emeyı mutea ıp mu eıu- d l A k d b" . 

d
··f · y kl M k .. l . . . . . . sonuna namzeter nara a ır ım-

tesa u ettım. anına ya aştım. a - mumı suç unun teczıyesını ıstemıştır. t"h "b' t I kl b . . 
d k d

. ·ı .. .. k . B d S 1 k k d" . ..d f . ı ana ta ı tu u aca ar ve u ımtıha-sa ım en ısı e goruşme tı. ana er· uç u te rar en mı mu a aa etmış- k I h"k" . . . 
h ı b 

- k · V b . ··ı·· l h . nı azanan ar a ım muavını tayın e-
a ıçagını çe tı. e enı o um e te - tır: d"l kl d" F k k b' 

di 
· Be b hd' d" B ı ece er ır. a at anunun ır mad-

t ettı. - n unu te ıt etme ım. ı- d . dl" k"I" 3 d . .. 1 . . k . . d.. esı a ıye ve ı ıne sene mü detle 
Suçlu Vehbı şunları soy emıştır: ça çekmedım. Bu adam benım uş- b 2 l "k t · d . . 6 . 

- Bu adam Sakızlıdır. Ben btınun manımdır. Hem tehdit etsem, bıçak d~ ksene 
1 

s aı lev:e~ını"h aya ın· 
. .. . ırme ve namzet erı ımtı ansız ola-

on sene evvel kızını kaçırdım. Evlen- çeksem bıle ne lazurtgelır? k . t k l"h" . . . . 
d

. B d b · d" D' l · ·1 ··1.. ·· l ı .. ra tayın e me sa a ıyetını vermıştır. 

Birincikinun l 

Dillerde dolasan havadis • 
25 ARANYOSSY RAJKO 

Çocuk Çingene 
Orkestrasını 

görmek ve dinlemek için bütün 
telefonlar Tepe başı 

GARDEN'nin 
42690 numerosuııu 
bularak bir masa ayınyorlar, ıiz de 

acele ediniz. 
Aynı Programda. Meksikah Sinema yıldızı 

LU PERKiNS 
Fiyatlara zam yok. 

Önümüzdeki Perşembe akşamı 

s o M ER SiNEMASI 

ve 

ALEX. VOLKOFF tarafından vücuda getirilen ve 
Dehaktır artist HANS V. SCHLETTOW 

sevimli Yıldız WERA ENGELS ım. ana o zaman an en uşman- ın eyıcı er gu uşmuş er, suçu so- Adi" y k'l" · b l"h' . d'' . 
d G ı .. . . ıye e ı mm u sa a ıyetı un bıt-

ır. eçen sene yı başı sabahı Karlman zune devam etmıştır: tarafından httrikulAde bir surette yaratılan 

önünde bir geçimsizlik meselesinden - Beraeti~i isterim. mış~d·l' V kT d'' l"h" · · s T E N K A R A z • N 
dolayı karımın yüzünü jiletle kestim. Muhakeme evrakı tetkik etmek ve . .ıye l ed 

1 1 
k un l sa a ıyetını en 1 

T d . ed"ld" F k .. .. d . k 1 k k .. b k b' .. son ıstıma e ere a tı ayı dolduran e avı ı ı. a at yuzun e yen a • aran verme uzere aş a ır gune t .. l d 'rQ k' . h k . zengin ve muhteşem filmini bOyUk GALA olarak gösterecektir. 
O d b 

. s aııyer er en -:1 ışı a kında hır 
dı. zaman an en ayrıyız. Ayrıca kalmıştır. k . 1 K l Aşkına esir olmuş bir Prenses .. , Volgada babın ankaz ... Pek mOke.m-

---------·•• ararname ımza amıştır. ararname- mel bıtleUer •.. Rımski - Koraskow-Tcbaıkovski nıusik. Me~tıur JAIWFF' ın 

yerli mallar haftası Belediye otobüsleri ::k~;d~~n lstanbula gelmesi beklen- ----- . DON KAıAKLARI heyeti muganniyesi... ~----' 

Hafta Başvekilin bir 
ile başlıyacak 

nutku Sipariş edilecek otobüslerin 
gümriiksüz girmesi için 

Parti kongreleri 
., iki dans krah 

teşebbüsler yapıldı Kaza kongreleri bitt!, 

"KARYOKA,, ve " KONTiNANT AL,, ın birbirinden 
ayrılmaz yıldızlar 

Dün akşam Parti Merkezinde, ye-
dinci arttırma ve yerli malı yedigünü· Belediye şehir dahilinde otobüs ser- vilayet kongresi ayın 
nün kutlama proğramını hazırlamak visleri ihdası için filen harekete geç • yirmisinde toplanacak 

FERD ASTAİRE ve GINGER ROGERS 
Onümüzdeki Perşembe akşamrndan itibaren 

SARAY Sinemasında üzere, Belediye muavini Ekrem Seven~ miş bulunmaktadır. .. 
canın başkanlığında şehri <·h banka- O b"' l A · · d'l Pazar günu toplanan Eyüp Şile to us er vrupaya sıparış e ı e· y . . • 
lan, ticaret odası, Evkaf, Kültür ve cektir. Fakat siparişten evvel bu oto- ve alov~ ılçe kong~elerıle parti ilçe 
matbuat mümessillerinin iştirakile bir b'' l . .. .. k · d f t kongrelerı sona ermıştir. Şile kongresi 

Mevsimin en büyük zaferini teşkil edecek olan 

us erın gumtu resmın en mua u- A- l H 1•. . 
toplantı yapılmıştır t 1 • • t bb"" t .• "] . t" gva ı a ılın rıyasetinde toplanmış, · u ması ıç.ın eşe usa a gırışı mış ır. V'l" 

12/19/1936 da başlayıp 18/1'.2/ B 1 d' b h M ı· ·· t 1 ayet namına Reşat Yılmazla Mu- TOP -- e e ıye u ususta ec ıse muracaa h N . . . . 
1936 da bitecek olan bu yedigün baş· t · t' arrem aılı bulunmuşlardır. Şılelıle-

e mış ır. · d'I ki · b' d'I · 
zengin ve rengin filminde görüneceklerdir. 

kanımızın bir söylevi ile açılacak ve M ı· B ]ed" · b · t w• •• rın 1 e erı tes ıt e ı mış ve yeni ida-ec ıs e ıyenın u ıs egı uze- h . . 
Ankarada dig-er vekiller tarafından ve · d ·· b t b" k d" ~ · t kd' re ey etme Sadık, Ahmet Remzı, Vergı' taksitlerinı· 'ermeyenler - rın e mus e ır arar ver ıgı a ır· H"k M .. . 

·1 cek ·· l ] d t ·ı h .. . . .1 k . ı met, ehmet Gul, Sabrı il kongre- • · h · k rı e soy ev er, ra yo vası ası e "r de otobusler derhal sıparış edı ece tır. . ·-. • ıçm acız ararı 
tarafta dinlenecektir. -

1 
~ . ~ :. · b-ak ·

1 
·-- sı delegelıgıne de Sadık, Ahmet Rem-

. .. satış arı ve vıtrın musa a arı yapı- zi, Halil seçildiler. Vergi borçlarını taksit müddetleri 
Bu Y.edı gun zarfında radyoda kon· lacaktır E .. h' d ··k 11 fi · ı 1 ·ı k · · yup kongresi Saylav Yahya Ga- ıtamın a vermeyen mu e e erın o 

ı;erans ar vcrı ece tll' ı·· · h ' · Safi H" · A · .. . un ey e~ne ye mıeyın, • libin başkanlığında açılmış, İbrahim, taksite ait borçlarının tahsili emval 
İlk ve orta okullarda musamereler lıye Esat, Medı'ha Muzaffer, Ayşe, Ce- Z'ya F · B'' h p H'l · M kanununa tevfikan haczen tahsili la-.1 k h · h ]'f l . .. . . . . ı , eyzı, ur an, r. ı mı, es-

verı ece , şe rın mu te ı yer erınde vat Duzcnlı, Celal, Halıl Dılber, Ha1ıt ut Ahmet Ha d" · "d h • · zımgeldig~ i, bundan sonra taksit müd-
. 1 1 k 'k · ı· · S l" . 1 .1 . l d' • m ı yenı ı are ey etme 

vecıze er ası aca , ı ramıye ı yemı' ve e amı zzet aeçı mış er ır. lbrahim, Dr. Hilmi, Ziya, Nebil de il deti geçtiği halde borçlarını vermemiş 

Kızılay Başkanı dün defnedildi kongresi delegeliklerine seçildiler. olan mükellefler hakkında derhal ha-
Bugünden itibaren ilçe kongreleri- ciz kararı alınması belediye riyasetince 

nin raporları incelenmeğe ve dilekler alakadarlara tebliğ edilmiştir. 
tasnif edilmeğe ba~lanmıştır. \ • d · 

ıı kongresi hazırlıkları bu hafta ta- Ekalliyet mekteplerın e yem 
mamlanacak ve kongre birincikanunun usuller 
20 inci pazar günü toplanacaktır. Ecnebi ve Akalliyet mektebi mü-

Kömür ve odun 
lhtiharına meydan 
Verilmeyecek 

dürleri dün mıntakalarında müfettiş
lerinin riyaseti altında toplanmışlardır. 
Bu toplantıda tarih, coğrafya ve Türk
çe dersleri tedrisatında takip edilecek 
tedris sistemi gözden geçirilmiştir. Bu 

Odun ve kömür ihtikarı üzerinde mekteplerde Türkçe muallimliği ya· 
belediye tetkikat yapmaktadır. Tetki- panlar, resmi Türk mekteplerinde ça· 
.kat neticesinde ihtikar yaptıkları tesbit lışan muallimler gibi senelik ve günlük 
edilen oduncular cezalandırılacaklar· plan yapacaklar, tedrisat usullerinde
dır. ki her nevi yenilikleri takip edecekler, 

l\ı~r.ouı Beledııım 
Şehir l'iyatrosu 

Tepebaşı ı~hir1Yyatrosu 

mmmmm 
dram kısmında 

11-12-936 da 
akşam saat 20.30 dS 

111...111 

Taksimde Maksim 
varyete tiyatrosunda 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 

Zozo Dalınas ve 
yeni gelen Tenur 

Tomakosun 
iştirılkile 

PIPIÇA 

BOYOK HALA 
Fransız tiyatrosu 
Operet kıs ı ıda 

oyun yoktur 

Cildiye ve zühreviye mntabassısı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğlu: Rus sefarethanesi sırasında 

Meymenet apartımanı telf. 43353 

aralarında sık sık toplantılar yaparak 
iki. kadın bı"rer yıl hapı·s Şehıtliklerı imar cemiyetinden: bu meseleleri görüşeceklerdir. 

Merhumun tabutu Kızılay binan &nthıde yatacaklar Cemiyetimizin senelik hey'etl umumiye içti" 

Kızılay İstanbul mümessilliği Baş- olan mümessillik binası önünde bele- v • 

12 19 
S d k f maı 6/12/936 pazar günü saat on buçukta 

kanı merhum Doktor General Ali Ça- diye, vilayet ve parti çelenklerinden ~yoglunda hır ev~ke ed - V'ykaşı~- -- a a ai ıtır -- Cağaloğlunda Halkevı salonunda yapılaca1'< 
lı 1 · d"' · 1 k I ba k · · b'' .. ,___ h' dakı kızları fuhşa teşvı en ı torıa m ının cenazesı un merasım e a • ş a cemıyetın utün gaza ve na ıye . . . . . k d h kk En iyi İyi Son tır. Sayın Azanın teşrifierl rica olunur. 
dırılmı•tır tubel · t fı d .. d ·ı b' . k ve Emme ıBmınde ıkı a ın a ında 

T • en ara n an ıon erı en ır ço 3 . 1. hk . d Kr. Kr. Kr. .. ........................................... , .............. .-
Cenaze saat 11,5 4'e Veznecilerde çelenkler vardı. üncü as ıye ceza ma eme~ın e ya-

Merclivenli hamam karşısında bulunan Buraya gelen cenaze sureti mahsu- pılan duruşma bitmiş, suç sa bit görül-
. d k ld l Be .. d h 1 b" düğünden Viktoria ve Emine irer se-evın en a nu mış, yazıt camııne sa a azır anan ır yere konulmuş ve ... ' . . . 
· ·1 · · Be ·· de b' f d h h ne hapse mahkum edılmışlerdır. 

getirı mıştır. yazıt camım namazı ır zat tara ın an mer umun ayatı 

kılındıktan sonra askeri bandonun çal- ve iyilikltcri hakkında. verilen bir hita- ------- ---
dığı matem havası arasında alay Sul- beyi müteakıp alay gene askeri ban-
tanahmede doğru hareket etmiştir. donun çaldığı matem havası içinde ha- O L 'G M 
Cenaze alayında askeri tıbbiye talebe- reket etmiş ve Vilayet binası önünden Şehrimizin tanınmış Doktorlarından 
leri, bir bölük asker vilayet, belediye Babıali caddesi yolile Sirkeciye inilmit- Dr. l&AK D• TARANTO 
ve parti er.kanı ile bütün Kızılay kaza, tir. Cenaze burada sağ tarafta bir alay 
nahiye şubeleri başkan ve azaları mer- askeri tıbbiye talebeleri ile askeri müf
humu seven ve sayan bir çok kadın ve reze tarafından selamlanmış, iskelede 
erkek bini mütecaviz cemaat hazır bu- bekleyen Şirketi Hayriyenin Güzelhi
lunmuştur. sar vapuruna bindirilmiş ve saat tam 

Cenaze Çenberlitaş, Türbe, Sultan- 1 de hareket eden vapurla Paşabahçe
ahmet ve Yerebatan sarayı önünden ye götürülmüştür. Merhum orada ai
geçirilerek Hilaliahmer caddesindeki le kabristanındaki ebedi istirahatgahı
Kızılay mümessilliği önüne getirilmiş- na tevdi edilmiştir. 
tir. Yarıya kadar bayrakları indirilmif Allah Rahmet Eyliye ••• 

DDnktl Pazartesi günü aniyen vefat 
ettiği haber alınmıştır. Cenaze me
rasimi bugün saat 13 1/2 de Bey oğlunda 
Büyük Hendekdeki Keneset 1srael 
sinagogunda icra edileceğinden son 
teşyi vazifesinde bulunmak isteyen 
akraba ve dostlarının teşrifleri ve 
işbu nanın davetiye makamında te
lekki olunması rica olunur. 

Buğday 14 12 11 
ı\rpa 19 00 00 
Üzüm 100 84 60 

Hava kuvvetimizin yükselmesi ve 
artması için her türlü yardımın yapıl
ması yurt borçlarımızın en ileri gelen 
lerinden bulunduğu gibi bugün diğer 
mrllet1erin de kendi varlıklarını koru 
mak içm durmaksızın hava ikuvvet
lermi artırmakta oldukları görülmek 
te olduğundan bu bapta Diyanet iş· 
!eri baŞkanlığından verilmiş olan fet
va mucibince sadalkai fıtır ve zekat 
ile mükellef olanrarın Türk Hava Ku
rumuna yardımda ve bu suretle ana 
yurda hi7..mette bulunmaları lüzumu 
ehemmiyetle ilan olunur. 

İstanbul Müftüsü 
F. Ülgener 

T AKVIM 

ı inci KANUN 

Rumi sene 
1 

Arabt sene 
1862 1365 - -2 ci Teşrin Resmi sene Kasım 
18 W3o 24 

SALI 

SABAH 
Ramazan 

lM~AK 

ti. JJ. s. \ n. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
lıkbaharda Van gölü kenarındaki 
tarlalarda köylüler balık topluyorlar 

Sayfa 5 

Rakiden gölden çıkarılan balıklar tuzlanarak Rus~aya gönderilirdi. Şimdi de gayet 
bol olan göl balıklarının lrana, Suriyeye, lrafra ihracı çareleri aranıyor .Elizizden bir görüntif ·-

Van ve Rize 
Tapu müdürleri 

Elizizde altı mahalle köy 
Van (Huıu- haline ifrağ edildi 

ai) Mü hal k, y 
butW:. tapu -:nü. Belediye bu yıl ıehrin su İf İni haUedece . .anmçavuş 
d ü r ı iiifi.mize suyu depoya alınacak ve şehre tevzı edılecek 
Ka:-'°oM. T Elhiz (Huıuıi) - Şehri güzelle,.. Şehrin timal bölgesindeki Yarımçavuf K ~lLI ~ tirmek için meal aarfeden belediye suyu bir depo içine alınarak tevziat 

.. . . eser. ~·a ta~·- bu yıl c:la bir çok hayırlı itler bqarmıf'" oradan yapılacaktır. 
Van ıolünde Anüs iakeled edı1miftır. Müc- tır. Belediye reiıi Kemal Şedeli, Elizi- Bir mezbaha inf8•ı için de bütçede 

...._\lan, (Hususi) - Şarki Anadolu-,Koatik dahi yapılıp sabun iıtihsalitı· teba Keser . oilu zin yetittirdiği kıymetli bir aençtir. tahsisat vardır. ln,..ta önümüzdeki 
~. en güzel ve en ehemmiyetli te- mızda sarfedilebilecek iıtihsalin temini b~ra~a ıelllllf, va 932 d . ba la an ıinema. bahar mewiminde batlanacaktır. Ee-
~inden biri olan Yanın huıuıiy~ için ancak yeni tqebbüıleri beklemek. ..ifeeıae batlaınıt, be'-.J· ed ı~~ına ·1t·' n rbman dört kiden bir mezbaha mevcut ise de plana 

ı:.. .,_. . b"" .. L1·· . V ,__ . . biti tapu müdü ... .__ --~ aeaıye aıreaı ve ı ı apa L_L_ ,___ h 
'Tiarmaranın üçte ııusı uyu& u· trenın ana 11U1VUfmaaına ıntızar et· • • •• •....- ...... na ela tamamlanmı ve İarfedilen yüz uygun değildir. Yeni mezoana uu i -

ki gölündedir. Bu göl Şarkta mek lazımaeliyor. Bütün Van hal- rü ele Rize tapu •cW- K•ırvila :~ )" t ~ . t° Poatane tiyacı tamamile kartılayacaktır. 
L....I · it bir kıymet tqır. Gölden çıkan kının da heyecanla beklediii bu çelik müc:lürlüiiine tayin edibnittir. Yeni L~n ırancl~ame,~ t e~mıtolır. Uf ve Mühendiı Bürhanettin tarafından 
~ · ~ ··dür plir ael bilba k.. lül ıuartııı a&ı para; anzım unm 

1U balıklarının büyük bir töhretı aglardır. ~u . • ?1• asa oy. ~- lekt "k irketine elli bin lira ile hi11e- yapılmıt olan tehir imar plinı ve bari .. 
;:::. Ve Van aölü bahjı iımi ile her Van ıölünde ifliyen ufak gemiler, rm tapu iduapdmuıeec ile olan muamelennın e rlı f ,_ .. -1..· °""' ,._L_ .

1 
t taıı heyeti fenniyece kabul edildiğin • 

1 ·· • ti ··-L- 1 dar o unaraa .,-.ar ""' 1a111D11 ı e en· tanınır. ıtanbulcla yapılarak parça halinde bu- ıur • e Y nı ve mu~un ° · . . . . den .-rınameıi hazırlanarak ekıiltmeye 
~ bazı dereler tatar. raya ptirilqıekte ve biWıare aölün duiu ta~~irde bir dnde bitirilniesini vır edılmıft•~· . . . konulmuştur. Temizlik itlerine de faz t yataklarından çalaarak tar • içinde bu parçalar birbirine eklenerek emretmifbr •. ~t köylüler~ ta~u Bu ae~ekı faalıye~ın ~n.• ıu tesı- la önem verilmi,ıir. Adapaz•nndan 

iatlla eder • Nehir balıkla .. aremilcr teşekkül etmektedir. Bu itle mu~~lele~ı ıçın Uzun zaman ıtle~n- aatı te,kıl etmektedır. Proıes~ M. Ko- getirtilen arabalar bu ite tahsis olun
iık &. tafan ıularla beraber tarlala- mefPl olmak için de burada ufak mik- d~n guçlerınden kalmamalannı teaıın· vaça .yaptırılmıf olan ıu te11satı 937 muttur. 
~. Köylüler ıular çekildikten yasta bir tereane tertibab vardır. Bu ldır. eenesı zarhnda tamam~nnııt olacakbr. Bir senede kırk bin lira borç ödeyen 

tı...ı-... samurlar içinde kalan balıkları tersanenin ıenitletibnaine karar ve • belediye. bütçesini 97 bin liraya ibliia 
ıi"Plar ft büyük istifadeler temin e- rilmittir .. Bu suretle bu gölde. itl~ye • Trakya be ş y 11 sonra muvaffak o~muttur. Yan~ln te,kitlb 

• cek aemıler bundan aonra yerınde ya- mükemmeldır. Şehre 3-4 kılometre me-
1'.. mevıimde bu derelerden pılacaktır. Ancak kazan ve makine ak- T k• • 

1 
k safede bulunmaları itibaıile belediye-

~avlamak ~abil old~i~ .halde me- samı .. Avrupa~an getirilecektir. Geçen 0••r ıye JD enneti o aca de~ fayda görmiyen altı m~lle köy 
~· lıemen hıç yok gıbıdır. ay aolde tetlukat yapan lkbsat Veka- lıalme ifrağ olunmuftur. Beledıye mec-
~ Van aö}ünden ve civarcla- leti müfettifleri raporunu V ek4Jete lı.- liıi yeni kararlar vermek üzere toplan-
'dıerelerden Rmya7a ldilliyetli mik- 'Wll'llliftir. lktteat V-.aleti alldeki Genel Eup lıtiır· Kiam Dirik - eri clolaprak ~ mıttır. 

tuzlu bahk ıhracatı yapılıyor.d~. ~~- İfı:-mf cfaha .... ı. Mr tek-- yı l programın tatbikabnı gözden geçiriyor. Eliziz husuıi muhasebesi de tchrin 
l,~ ll'e bu balıkları tutmak ıçın le baglamak 11temektedır. imarına büyük yardımlar sarfetmek· 
~yazın karaya akması bekle- Vaada Şarapçahk Pehlivanköy ( Husuat ) - Genel 1 br. Cümlesini ilave etti. Köylüler KB- tedir. Yol ve kaldırımlardan çoğu ta• 
it' a .. yan. f&Ul~ ~ naza~ından eupektir Kazı • . Pebli~öyü mm Diriii ço'lr. seviyor~. .. . mamlanmıt ve Elaziz gittikçe c:laha 

' ra .. • al~~adarların y,.ptıkları tet- tetkıke _deier bır ~hırdir. v~~ıle bu- iıtaıyonuncla. ktep çocuklarına 99- --: ~k yqa. Allah o~~rler verıın. fazla ıüzellefmeğe batlamıfbr. 
1'i ta gore gole akan derelerae fennt rada mılyonlarca kılo f8rap ıstıhsal e- kd'temeler dağıtıyordu. Çocukların Senı bazım batımıza Ataturk peygam· 
~ık~ılık yapılırsa hem Vanlılar her den f8r.~aneler vardı. Zamanla or- her birile ayrı ayrı mefgul olan Genel ber gibi gönderdi diye petini takip e- Bursa hava klUbDnOn 

"11ınde taze balık yemİf olacak, tadan ıılınen bu faraphanelerin yerin- enıpektör göçmen ve köy itleri hak • diyorlardı. be . 
lt de evvellti gibi hariç memleketle· de ancak pek iptidai bazı müesaeseler kında maluıtıat verirken: Kazım Dirilt de teklifaizce ve tıpkı J~nnames~ 

tuzlu balık .ihracatı yapılabilecektir. kalmıftır. _ Trakya için büyük bir program bir baba alakası ile köylünün ve köy ~~~ (Hususı) .-::: Ye~ı açılan. hava 
Cölde balıkların teksiri de mümkUn Şarapçılık da ehemmiyete .alındı- yaptım . Bu beş senelik köylü kalkın· çocuklarının arzularını dinliyordu. klubu Bursa genç~ıg~ne hitaben hır be-

'6tü1 •- 1 1 .. takd" d v d k" .. .. . .h ı~ V!!!_ o· .k p hl" k .. d d... yannaıne neşretmıştır. Bu beyanname-lt lllea;tedir . Lüfer• kefa • ev- gı ır e an a ı uzum ıstı aa ah ma programıdır. Bu yalnız göçmenlerin hBZlm arı e ıvan oy en ıger lik klübe da t edilin ktedir 
~ Pa~ınut, uskumru. barbunye ile Dl ~o~ yüksek bir dereceye çıkarmak değil bütün köylülerin ihtiyaç ve yük- köY,lere gitmiftİr. ! etkikatı bir müd .. de genç ve e · 
it. Ye, ıatiridye, istakoz. pepagurya, kabıldır · aehn&i için ne yapılmak l8zim ise e- det devam edecektır. I 
...:.•a-öz, sarıgöz balıkları da yetittiri- B . • k •ı • " • aaılı bir diifünce ve tecrübe neticesi G llb l • l • ._1 6~ Jİ kalbli bir kDJIU 

deceii söylenmektedir. Ursa lpe Çl ıgı hazırlanmıt bir ittir. Her tarafta tat • e O llıll areıen 'rı11B Bursa (Hususi) - Bunanın Fet· 
Söylece zengin bir balık gölü ha- l l Ah dtl k bikata geçilmittir. Bunda köylünün KBVUfUllOrlar hiye köyünde Jeynircilik yapan Ah .. 

ıetiril~bilecek olan Van gölünden S Q e l ece hayat~: .~ktıaadi, içti~ai, --~a~~ te~bi~e- Gelibolu (Husuıi) _ Dokuz ay .. ~et ismi~de iy-~ kalbli bir köylü Fe!• 
~ • Surıyeye, lraka. trenlere takıla· Bursa (Hususi) - Vali Şefik Sayer vt, bütun zaruretlen dutunulmuftur. da be . .. . d çal l elektrik t hıye ve cıvarı koylerden 25 kadar fakır 
1. :._ 80iuk hava tertibatını haiz vagon· Ankarada bulunduğu müddet içinde Sjıtematik bir çalıfma ile bu İf bet se· . n ~kı ~~redın .1e ek ı!.ı aned. 1 te- yavruya elbise. ayakkabı, ve çamafır 
llllt.,. Jt··ıı· . . --'- la k B . le 11satı ı m111 ı m uzer ır. Df88 a . d. k k"f . . .. t tt° lr Lı · .. u ayetli mıktarda sevkıyat yapı· Bursayı alakadar eden bir çok itleri nede tam1111UAnmıt o ca tır. u ıt L • ·1m· . iL! 1.._.J __ cıy ırme ve a camı ıunne e ınne 
~ilı Ha . I k I l b"l b· alakada K.. l . enemmıyet verı ıttır. ıu aya 11U1U1U •1 • d" . f ~-~~ rıç meme et er o .masa •. e ha11etmiftir. Bu cümleden olmak üze- ızzat lr!~· oy erı ayndil a!"'ı Gelibolulular elektriie kavupcaklar .. ıuretı e aevın ırmıf ır. 
li, --uan çıkacak balıklar Dıyarıbekır, re ipekçilik. ve kozacılıiın inkişafı için dolafıyorum. htıyaçlarmı ken erme dı 
..... ~ •. Elaziz. Mut. Bitlis gibi şehirle- bir mikdar tahıiaat almıtbr. soruyor, gÖrüyor ondan aonra tatbi • r. 
..... ~. balık mahrumiyetinden kurtar- Diior taraftan köylüye kredi açıl_. kat aahuına geçiyorum. Cöpıenlere Tekirdağında clrmUmeşhut 

olacaktır. masa ve tohumluk dajıtılmaıı da ka • 11hhi tekilde evler veriyoruz. Bunların ak'alan 
~ Cöl balıklarından temin edilecek rarlatmı~ır. Vali 11cak su banyolarını zir~ta müteallik hayvanat tohum ve Y 
ht~ar~r da oldukça büyük bir servet isllhı ifini de halletmİf bulunmakta • aaire gibi mübrem ihti~nı d~rha~ Tekirdaiı ( Hu•~.st ) - ~ürm~ 

•r~bılır. dır. temin ediyoruz. Kendı1eıi de ıeldıklerı mqhud kanunu mer ıyet mevk.nne p-
1'it Verilen malumata göre eskiden tc· • • • d" Y•lerden daha iyi daha ıüzel bir ha- diği gündenberi 5 ıirkat, 4 darp, 2 aar-
~ halkı, Van gölünden ıoda istihsal 160 ÇOCUk gıydınl 1 yata kavuftuklannı aöylüyorlar. Dedi botluk ve 2 luz kaçırma vak'uı ~lmut 
r~ Rusyaya külliyetli ihracat ya- Gemlik (Huıuıi) - Çocuk E.airae- :ve: ve derh._l muhakemeye aevkedılerek 

~rdı. Bugün bu faydalı istihsal he- me Kurumu 160 çoc-.iu tepeden tır • - Bet eene sonra Trakya Türkiye- icap eden kanuni muamele yapılnut" 
~men yok olmuş gibidir. Sud nağa kadar giydirmittir. nin bir cenneti halini almıt bulunacak- tır. 

~ Bazı dairelerde iş takibi bir me
Hasan Bey. 

••• Bueün git, yarın gel .. diye diye. ... İnsanda hal kalmıyor. Bunun ö
nüne gegmek imkim yok mudur?. 

Hasan Bey - Yoktur aziDn, kun
dura tamircileri sonra ne :raparlar? 

Hidisaler kan;...nil "" _,._,,... 
Cezayı erielden vermeli 

Nasrettin HDca oğlunu su getirtme. 
ye çeşmeye gönderiyormuş. El'ine tes. 
tiyi vermiş: 

- Sakın ha kınnıyasın! 
Diye de bir temiz dövmüş. 
- Niye dövüyorsun, demBJler, ço

cuk testiyi ne eline aldı, ne de kırdı? 
Nasrettin Hoca cevap vermiş : 
- Kıroaktan sonra dövmek neye ya 

rar. Evvelden döveyim ki aklını başı
na alsın da kırmasını! 

- Bu fıkrayı niye anlattın? 
Diye soracaksınız... Ben de size ce

vap vereceğim: 
- Bit münasebet buldum da anlat

tını. Belediyeden biraz da Nasrettin 
Hoca gibi hareket etmesini iBüyece
ğim ... 

Havalar sotuyup, kömürcülerle o
duncular ihti.klra başladıktan sonra 
bu muhtekir.letin cezalannı verm~ 
kalkıyor. Cezalarını evveiden verse 
de ihtikar yapmıwk için fırsat bekli
yen bu gibiler ihtikir yoluna sapma
salar .. daha iyi o1maz mı? 

IMsn 



Ankara mektupları: 

Ankarada her bakımdan 

K~ü~~:ı:um?u~~eı~:~z!!eb:~~~~!:?~p-Senenin en büyük eserlerinden 
lantıga da vesile olacagmdan bügük tezahürler yapılacak biri : p ort _ Arth ur 

Fransız ve Alman san'atkarlarının çevirdikleri filimde 

- Nikola Far kas sahne vazi)iği yaptı 

Geçenlerde açılan kömür hattı, kömür nakliyabnı böyle zahmetli 
tekiilerden de kurtamııt oluyor. 

Ankara, 20 {Hususi) - Türkiyede Maden kömürünün milli ckonomi-
beynelmilel mahiyette Hk sergi, kanu- deki bu büyük rolü dolayısiledir ki, 
nusaninin on altısında Ankarada açı- kömür havzalarımızın rasyonel bir su
lacaktır. Adı kısaca «Kömür s~rgisi»· rette istismarı meselesi ikinci beş se
dir, resmi ünvanı ise «Kömür yakan nelik sanayi programının mühim mev· 
vesait ve teshin aletleri ve tesisatı bey- zularından biri olarak ele alınmıştır. 
nelmilel sergisi» olarak tesbit edilmiş- Kömür İstihsalinin arttırılması da
tir. Sergiye iştirak için memleket için- hildeki kömür sarfiyatının artmasına 
den ve dışından bir çok müracaatlar a- bağlı olduğundan, işletme tedbirlerini 
lındı. Umumi rağbet, bu ilk teşebbü- kömür sarfiyatını çoğaltmaya matuf 
sün muvaffakiyetli bir eser vereceğini ve bilhassa kömürün ucuza mal edil
gösteriyor. Bu sergiden gerek memle- mesi, ucuz nakil ve her tarafa ucuz sa
ket ekonomisi, gerek halkın şahsi fay- tış gibi idari ve ticari diğer bir çok ted
daları hesabına bir çok şeyter bekleni-

1
birlerin takip etmesi zaruridir.» 

yor; fakat beynelmilel bir serginin Gene alakadarların bana verdiği 
muvaffakiyeti için bu iki bakımdan malumata 1ıöre, «Sergi fennin en son 
çalışma kafi değildir. Daima pratik o- yeniliklerini ihtiva edecek ve bilhassa 
!arak hareket 9rlen lktısat Vekaleti, lbizim gibi petrolü olmayıp da kömür 
bir üı;üncü noktayı da tem:n etmiş, veya ~inyit madenleri bulu~an n:emle
sergiye iştirak edenler için de kolaylık- ketlerın kullandıkları vesaıt ve aletler 
lar ve faydalar hazırlamıştır ki bunlar bakımından halkımız için bir çok sür
yüksek birer kazanç mertebesini bula- prizler arzedecektir. 
bilecektir. Sergi kapandıktan sonra, seçilecek 

, 

_) 
- l 

Salahiyettar bir zat serginin mak- vesait ve aletler hususi bir trene ko
!at ve 1ıayesi hakkında şunları söyle- nularak seyyar sergi halinde ve bir 

Alman sanatkan Volbruk ve Fransız sanatkin Şad Vanel, Port - Arthur'd6 

di: proğram dahilinde memleketimizin her :M.eşhur Fransı.z romancısı Piyer 
Fırende'nin yaırnış olduğu eserden mül 

«- Sergi memlekette kömür sarfi- tarafında teşhir olunacaktır. Bir ay hem olarak büyük bir Alman stüdyosu 
yatını arttıracak. vesaitin en modern sürecek olan sergi münasebetile hariç- en meşhur Fransız ve Alınan sanatkar
şek.illerini halka tanıtmak maksadile ten büyük miktarda turist celbi için kırına muazzam bir film çevirtmiştir. 
açılmaktadır. Kömür sarfiyatının art- de mühim kolaylıklar gösterilmiştir. Meşhur sahne vazıı Nikola Farkasın i
tırılması me&elesi Türkiye Milli eko- Sergi, Türkiye Cumhuriyetinin mer- dare ettiği bu fi'lmde baş rolleri yaprmş 
nomisinin yakın istikbalde namzet ol- kezi Ankarada hem beynelmilel, hem olan sanatikarlar .şunlardır: 
duğu büyük inkişafın anahtarıdır, de- milli bir toplantı vesilesi olacağından Japon kızı Yuki rolünde Danlelle Oarrieux 

nebilir. bir çok tezahürler yapılacaktır. Rus zablU Borls rolünde: Adolf Volbruk 
Türkiye kömür servetinin büyük- Muhakkak olan şudur ki beynel- Rus kumandanı Vasidlo rolünde: Şarl Vanel 

lüğü, mevcut ve mekşuf olanlardan milel sergi milli kömür davasını ba- Japon zabltl İvamura rolünde: Jan Maks 

bafka yeni ve geni~ kömür ve linyit şarmak yoİunda atılan adımlardan bi- Rus zabltl rolünde: .Tan vorma. 
havzalarının keşfedilmesi, büyük sa- ridir. ilk kömür treninin havzadan An- Mükemmel bir surette tembil edil .. 
nayici memleketlerden biri olmaya ni· karaya gelmesi ve Zonguldak havza· rniş olan bu filmin mevzuunu anlata
çin ve nasıl namzet bulunduiumuzu sındakikömür servetinin takriben dört- lım: 
da izah eder: Zira, memleketin made- te üçüne sah'ip olan Ereğli şirketinin 19 uncu asrm sonunda vukubulan 
ni ve zirai iptidai maddeleri çeşitli ol- de bugünlerde - bütün hukuk ve me- harpte Japonyaya mağlup olan Çin, en 
duiu ıibi, bunların işlenmesi, çıkarıl- nafii ile birlikte _ hükumete intikal mühim limanlarından biri olan Port
muı aahalarında ve coğrafi bakımdan etmiş olması, daha fİmdiden •erginin Arthurü Japonlara terkeylemek mec -
da çok mühim tabii imtiyazlara ayni manidar birer tezahürü sayılabi- buriyetinde kalnu.ştı. Avrupa müdaha-
zamanda malik bulunmaktayız. lir. - ESEN ~ eyled.iı. Bunun neticesinde Port-Art

hur Japonların elinden alındı ve Rus
lara verildi. işte 190-4 senesinde patla
yan Rus_ Japon harbinin başlıca sebe-

Maden kömürü ve linyit havzaları-
mmn ruyoneı bir ,ekilde işletilmesi , Dünkü ve Bugünkü hava 
meselesi, yalnız en zengin servet kay- Y efilköy rasathanesinden aldığı-
naJdarımızdan birinin işletilmesi de- mız malumata nazaran dün tazyik 
ğil, ayni zamanda sanayileşme hareke- 760 milimetre idi. Suhunet azami 10,5 
tinin k.olaylafhrılması ve hızlanması, asgari sıfırdı. 
ormanlarımızın büyük nisbette yalnız Rüzgar gündoğusundan vasati 10 
sınai istismarlara hasrı, kömürden js- kilometre sür'atle c.miftİr. Bugün ha
tihsal edilen C<benzin vesaire gibi» mad va memleketimizde ve Şarkt Anado

dcler sanayiinin doğabilmesi, deniz }uda az bulutlu cenupi ve fimali Ana
ticaret filomuzun inkifafı; kara, de- doluda çok bulutlu ve yağışlı ıeçecek
niz, göl münakalat vasıtalarımızın ço· tir. Rüzgarlar umumi olarak fark isti
ğalması ve ucuz işletilmesi; Türkiye i- kametinden orta kuvvette esecektir. 

bi... Japonlar, kanlan bahasına zaptey 
lemiş olduldan bu şehri gene kanları 
bahasına ele geçirmeğıe ahdetti~er. 

Japonlar 190-4 senesinde harp ilan 
eylemeksizin ansızın Port - Artlıure hü 
cum ettiler. Liman deni21den ve kara
dan sıkı bir muhasara altına alındı. O 
slralarda Port Arthurde bahriye daire
sinde memur yim>aşı.Boris bulunmak
ta idi. Borisin gayet güzel b\r karısı 

çinde her tarafa ucuz ve iyi kömür te· 
dariki imkanını vererek ileri cemiyet
ler hayat ve icabatının temini ve ha· 

vardı. Yuki adındaki' bu kadın melez sa 
yıhrdı. Çünkü babası Rus, annesi Ja-

[y gözetleyen hırsız pon idi. Yukinin annesinin ilk koca'3ı 
Müteaddit hırsızlıklardan mahkum bir Japon diplomatı idi. Bwıdan bir oğ 

yat standard'ının yükseltilmesi, civar olan ve elyevm Emniyeti umumiye 
memleketlerin kömür ihtiyaçlarını en nezareti altında bulunan Halil oğlu 
iyi ve ucuz şekilde karşılayarak kömür Sabahattin evvelki gece Sinanağa ma
ihracatının ticaret ve teJiye müvazene- hallesinde Çırçır cadde.inde evleri ta
miz.de en büyük rakamlardan biri ha- rassut etmekteyken polis tarafından 
line gelmesi gibi, milli iktısat bakı- görülmüş, ve müddeiumumiliğe sev
mındım büyük ehemmiyeti haiz gayc-ıkedilmiştir. Müddeiumumilik Saba
lcrin tahakkkuku ile alakadar bir da- haddini mazınneisu' maddesinden 
vadır. mahkemeye sevketmİftİr. 

lu oldu. İvamura adını t~ıyan bu ço-
cuk parlaık bir Japon 7.abtti oldu. Ko
cası öldükten sonra kadın bir Rus kon 
tu ile evlendi ve bu bdivaçtan Yuki 
dünyaya geli Kız on ya1ına bastığı sı

ralarda bir nehre yuvarlandı. Kardt'Şi
nin aırkadaşlarından tıir Japon çocuğu 
onu kurtardı. Annesi kızı halaskarına 
vermeği vadeyledi. Yuıki büyüdü. An
nesinin rızası hilafına güzel bir Rus za 

bi'ti olan Bor~ Ranevski ile tanıttı ve - Benim kardeşimdir ... Onu sı;v!Yo'. 
onunla ghlice evlenıdi.. Ağabeysine bile rum... . · ~~ 
haber vermemişti. Bu sırataroa annesi - Pekala ... Ben meseleyi erkanı .flP" 

dam öldü. İvamura kız kardeşinin bir biyeye bildirmeğe mecburum. .. 
Rus zabiti ile evlendiğine çok üzüldü. - Onu yakalatacaksın o hallie ... 
Çünkü kardeşinin küçükten biır nişan- _Ne mani var sanki? .. 

lısı vardı... Yuki kocasının ayaklarına kapa11d~ 
Japonlar birden bire Port Arthure dı M'" uıb 

hücum ettiler. Karı koca yıldırımla vu- Nihayet Boris dayanama -· ~~ ,,., 
kem mevki kumandanını gorecegını 

rul'rnuşa döndüler .. Yuk.i vaziyetin ve- · h . 1 e' 
I vam uranın idamının te irıni ta ~p 

hametini layikı veçhile idrak eyliyor- deceğini vadeyledi ... 
du ... Kocası Rus zabiti, kardeşi Japon dtlı 

Fakat İvamura ortalardan kaybol 
zabiti... kız kardeşinin odasına gizlendi. 1~ 

Doris karısının heyecanını görüyor- · d }<il' ki kardeşini odasında göriınce ona .~ı 
du. Ona dedi ki: dı. Japon zabiıti hiç birşey yokmuş gtD' 

- Nedir bu halin Yuki?.. d N' 
1 müstahkem mevıki kuman anı tara ttt 

- Harp beni mahvediyor... ' dan Borise teslim edilmiş olan evra~ 
- Harp. .. Adam ien de... aramakla m~gul idi. Yuki kocasını~ 
- O!... Senin için belki öyledir. ğırmak istediyse de korldu. Çünkü ~ 
- &m Rus değil misin Yuki?.. d . ·ıAhl 'd' Nih t t a po:r' 
- Evet ama aynı· zamanda Japo - eşı sı a ı ı ı... aye vamur ~t 

num ... 
- O halde tercih et... 
- Tercih ettim gitti! .• 
-Kimi? ... 

-. 
Arthurden kaçacağına söt verdi... s: • 
kat yakalaııdı ve eniştesinin vapurutl 
da muhafaza altına alındı. j 
İvamura, enıştesi Borise müracaat 

- Kalbimin kararını. .. 
herşeyimsin ... 

ti ve harakiri yapmasına müsaade t9' 
Sen benim lep ettL Boris muvafalmt eyledi. J30 

ris harbe iştirake gitti. Avdetinde ]<#' 

rısının casusluk töhmeti alıtında bul~ 
duğunu öğrendi. Ne yaptığını bihııi)'~ 
Boris karısını kendi eliyle öldünnelt 

Yuki doğru söylemyiordu. .. Bununla 
beraber mahsur kalede kadın kocasının 
sadık karısı idi ... Fakat kardeşi omı u
nutmamıştı... Günün birinde 'karşısına 
dikildi. .. 

- Japon ordusunun casusluk kısmı
nı ben idare ediyorum. Bana yardım 
edeceksin ... 

- İmkan yok!.. 

- O halde Yuki beni hemen ele ver .. 
Beni ele vermezsen Ruslara h'iyanetlik 
etmiş olursun. Do:ı.ayısile kocana dahi... 

Yuki ne yapacağını şaşırdı .. Birkaç 
gün kardeşmin gelişini kocasından sak 
ladı ... Fakat etrafında şüpheli hareket
ler belirrneğe başlamıştı. Kocasının ar
kadaşı kumandan Vasi<llo Rus casus -
luk dairesi şefi idi... Kumandan Vasid
lodan şüpheloenmeğe b~lamıştı. Bir 
gün Boris karısına birden bire karde
şini görüp görmediğini sordu. Kadın: 

- Evet dedi... 
- Fakat o bir düşnan zabitidir ... 

çin evine koştu. Yuki 
Borise anlattı ... 

. . d w urııl 
ışın ogrus 

Boris o anda karısı ile kendisi a:; 
sındaki ır'k uçurumwıu anladı. .. r ' 
karısının üzerine hücum eyliyeceği f;~ 
rada arkadaşları koşarak - geldiler 't 
Japonların şehre grrdiklerini haber ve 
diler ... 

Borisin hemen gemisine gitmesi el• 
zem idi... 

Yukinin kolundan tuttu ve berabC~ 
ce gittiler ... Artık kurtuluş çaresi Y~
tu ... Gemi kalkacağı sırada İvamura ç
kurşuna dizilmek üzere idi... Her ve V 
hi•fe ölüme mahküm olan iki delikıtP 
hakikati biribirlıerine söyliyebildi'er ... 

Boriıs karısın!n masum olduğunu. 8.~. 
lamıştı ama iş işten geçmişti... Birıb1 

!erine sarılarak öldüler ... 
o. 'f· 
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Zaharof un izi peşinde 
Fen erde bir saat 

SON POSTA 

~ir zulüm hikayesi 

Sayfa 1 

Dünya bir senede 64 
milyon liralık elmas aldı 

Dünyanın sayılı zengini ve en meşhur silah komisyon· 
~Usunu, vaktile ara1annda dolaşhğı insanlar tanımıyorlar 

Yaza11 ı K•m•I Tehir 

Bir Yunanlı aı:ıkadaş İstanbuldaki Ar 
sakiyon kız lisesinin yüzüncü senesin
den bahsederken Osmanlı zulmünden 

Elmas olmasaydı insanlar otomobilleri, vapurları, topları 
imal edemiyecekler, hatta bugünkü mükemmeliyette 

ekmek bile yapamıyacaklardı 
bahsediyor. 
Osmanlı devrinden hayran1ıkla bah- Elmas pahalılaşıyor. Ve gitgid~ de 

edecek değiliz Onun nasıl biı" facia ol- halk arasında revaç buluyor. Aynı za
~uğunu bizlerden -daha iyi bilen yok- manda kadın kol ve ~oyunlarım süsle
tur. Fakat tarihin bir hakikaii olarak mekten daha faydalı ışlere yarıyor. 
şunları !kaydetmeğe mecburuz ki, Os- Dünya piyasasının en büyük elmas 
manlı imparatorluğu bütün dertlerıni, satıcısı, ucu bucağı olmıyan rnadenle
faci:alarını sadece Türk unsurlarına rini işleten ve çıkardığı elmasları bü
yükletmiştir. Osmanlı idaresin-de Türk tün kıt'alara dağıtan, muazzam elmas 

. olımyanlar, bilhassa Hıristiyan millet- korporasyonudur. Bu müessese 1934 
' ler refaha, büyük bir tarihi inkişafa de ancak üç milyon yedi yüz bin lira· 

maihar olmuşlardır. lık. 1935 de altı buçuk milyon, 1936-

Lacivert elbiseli adam «Dur kkalun 
1 - 1867 de buralarda bir Zaharya Ba 
ıilx>s varmış, tanıyor musunuz! 

- Neci imiş bu Bazilos? 
- Buraya ge'len seyyahlara tercü-

lnanlık yaparmış, sonralan gümrük ko
lnisyonculuğu, ayak dellallığında da bu 
luıunuş .. 

- Bazik>s? Baz.ilos afıu dedin? 1867 
tarihinde buralaroa imiş ha?. bileme
diın. 
İhtiyar daha uzun konuşamadığı için 

&deta kradı. Aynlırken, fersiz gözlerı
lli kırpıştırarak: 
. - Bazilos. Hiç tanımıyorum bu ismi 
diye mırıldanıyordu. 
Dünyanın en esrarengiz adamının 

Peşindeyim. Seksen bu kadar yıl önce 
doğmuş, hayatında girmediği iş, 
~lll.anmadığı muvaffakıyet bırakma
~. esrarengiz bir şahsın izini arıyo
tuın. 
Meşhur silah komisyon~usu Bazil Za 

lıarof. Muğlada doğmuş, lstanbulda Ta 
'tv.lada y~aımış, tercümanlık, komis
l'onculuk, otel garsonluğu yapmış ve 
lllllyarder olarak ölmüş olan bu ada
~ ea1d ı>üSkü bir ceket, yırtık pırtık 
.b1rer ayakkabı He sürttüğü sokaklar
dan geçiyorum. 

. Haliç Fenerinde rastladığım her ih
tıyara dünyanın en meşhur zenginini 
SOruyorwn. Bilmiyorlar. 

100 milyon do1aT sahibi, 30 muhtelü 
dıevlebten 282 nişan aJ;mış, dünya piya
sasına halcim 300 büyük şirketin üçyü
ZÜ.nde birden Meclisi idare reisliği ve 
auılıklan yapmış, dünyanın her tara
fında villalar, şaıt.olar :kurmuş Basil Za
~rof u ıritdaşları, sade ı~daşlan de -
gıt, beliti de eski komşuları bile tanımı
Yor. 

Fener Patrikhanesinin kapısında l&ci 
civert elbiseli kapıcıya sordum: 

- Basil Zaharofu tanıyan biri var 
IXıı? 

- Hangi Basil Zaharof? 

bir de bizim ihtiyara Hralım!- dedi. 
senin tavanı daha yüksek, resimlerin 
yüzleri daha gölgeli, mumlar daha şiş
man ve daha• uzun görünüyorlar. 

Patriğin tahtı çok eski )'lı'llardan kal
mış. Siyah ağaçtan mamul kakmalı bir 
:iskemle, içi kırmızı kadife döşelL Beş 
ayak merdivenle ç~ılıyor. 

Bütün dünya ~rt.odokslannın en mu 
kaddes kilisesini bir akşam karanlığın
da gezerken aklım, fikrim hep Basil 
Zaharofta. 

Havaları ikoklıyarak, barut kokusu 
hissetü.ği her yere yırtıcı bir kuş gibi 
yeıtişen, insanların biribirlerini daha 
kolay, daha kat'i ooğazlayabilmesi için 

en son sistem silahı icat ettirerek va
gon vagon dağıtan ve bu tatlı işin rney
velermi sönmez bir hırsla toplıyarak 

esrarengiz mülkiyetine ilfıve eden meş 
hur Zaıharof, otel uşağı Zaharya Bazi-
106 iken acaba kaç kere şu benim şim
di durduğum loş !köşed'e durdu. Şu Bi-

zans sanl.atinin en .kuvvetli eserlerin
den biri olan mozayikin önünde kaç 
defa istavroz çıkararak is'tikbali için 
yardım istedi. 

Geniş panama şapkası, dizlerini ör
ten battaniyesile insan neslinin ender 
yarattığı silah komisyoncusunun dai -
ma tesiri altındayım. 

İhtiyar kilise ~çisi anlatıyor: 
- Şu gördüğünüz direk, dünyada 

bir tanedir. Bu direk üç parçaya bölün 
müş. Pir parçası Kudüste, bir parçası 
Roma.da, bir parçası da 1'Urada bulu--
nuyor. Şu ayaktaki demiri görüyor mu 
sunuz? Burada bil' halka varmış. Haz
reti İsayı düşmanlıarı buraya bağlamış
lar, buraya bağladıktan sonra da bayıl 
tana kadar kamçılamı.şlar. Bu siyah taş 
tan direk işte bunun için çok kıymetli'
di.r. 

Hazreti İsa ,.e onu kamçılayanlar ha
yata gözlerini .kapayalı 1900 sene oldu. 
Fakat siyah direk hfil'a mevcut. Zaha
rof ta öldü gitti sına yaptığı siyal"edi
rek dimdik duruyor. 

Bunları kısa_ca kaydetmek mümkün- da sekiz milyon fngiliz liralık (64 mil-
dür: yon Türk lirası) elmas satmıştır. Sa-

l - İmparatorluk devrinde Osmanlı tışdaki yükselme harikuladedir. Bunu 
idaresindeki Hıristiyan unsurlar muha dünyanın refaha doğru gittiğine bir a
rebe gailelerm.den .aızade edilir. Vasati lamet sayabiliriz. 

olarak yirmi sene sulh yüzü görmiyen Elmas fiyatları yüzde altını' niıbe
bir ~:m1e'kette ebedi bir sulh ve sü- tinde artmıştır. Daha da artacağına ina
kUn ıçınde yaşadılar. İmparatorluk ge- b"I" · · B ·· ç- ,_ tutulan 1 O na ı ırsınız. ugun en o.. 
niş olduğu için harpler onl~n:1 inkişaf- kıratlık büyük elmaslardır. Holanda 
I~a rdsed ç'I'üe~e~ ye~e. bu_y~k bılr hız ile Belçikadaki elmas işleyicilerin mik-
verıyo u. r.A:ıyedekı Hıristı~·an ann I .. d . . be . be · d • 1 ·d 

i!mt. 1 h 1. ın· :;ı. ed b"" .. k tarı yuz e yırmı Ş nıs tın e çoga • elmasların büyük bir kıamı endüstrı e bu ıyaz ı a ı gw:ter e uyu sa- 1 . • d 
na~·i devrinden önce teşekkül eden İn- mıştır. . . .. . . kullan.ılmakta?ır. şın dog~us~ a şu· 

·ı· A · tok t b · . · · d w Dünyanın en ıyı elmas muşterısı dur kı, sanayıde elmasa ıhtıyaç var-gı ız rıs ra ur:ıuvazısınm oguşu- . .. 
1 na ne kadar çok benzer? Amerıkalılardır. Onlara gore e mas, dır. Bu «İşe yaramıyanlar» olmasa, 

O.nl d k dil . . b .. ilk . k" yaldız udu bir emniyet süpapıdtr. A- sanayi erbabı, işlerini görebilmek için 

f 1. ar.,..: e~ e~ıdnıfn uy tfln ışa- merikalılardan sonra rekor Fransızlar- hakiki elması aramak mecburiyetinde 
mı ngıuA::renın mu a aa masra arın- .. .. . k 

dm ~ çabuk kurtulmasında bulur- dadır. Butun elmas pıyasasının mer e- kalacaklardır. 
lar. zi İngiltere olmakla beraber, lngilizler Mesela harp esnasında, sınai işler-

2 -Tüıik idaresi feodaliteyi Avrupa- pek de bu işe yanaşmıyorlar. de kullanılabilecek elması bulamıyan 
dakil emsalinden daha önce yıkmak su- Almanyada ise oldukça fazla elmas Almanya, kadınlarının elindeki elmas 
retile medeni inıkişafı temine hizmet kıtlığı vardır. Sebebi ele Alman hüku- yüzükleri alıp, toplarının inşasında 
etti. Misalleri meydandadır. Macaris- meti dışarıya para göndermeyi menet- kullanmıştı. 

tan Osma~lı i~aresinden ça~~ çıktığı ~iştir. Ancak. hayati maddeler için i- Bugün ise elmas her işde kullanıl-
için feodalıteyı yıkamadı. Hala feodal zın vermektedır. maktadır. Modern makinenin sert te· 
bir ~eşkilat . göze çarpmaktadır . ., Hal- Binaen__aleyh Alm~nyada elmas, a- kerlekle~ni, istenilen ~kte sokabil-
bukı Bulgarıstan, Yugoslavya, Yuna- çıktan arıga satılsa bıle satıcı parası- ek . . 1 1.. 1 dd · --.J · ili ı • ' m ıçın, e mas en uzum u ma e· 
niLStan muasır u~enıyete m et o a- nı dışarıya çıkaramamaktadır. Bunun- d" El l b"l ·ı·k k 

k ık d bu'k · fb k tm• ı ır. mas o masa otomo ı cı ı a a· 
rha,. nb: _atikarı·çıa h"b~ ılma e ışkerd~e la beraber, yanm milyon İngiliz lira- mete mahkumdur. Silindire tıpatıp u· 
ur 11" ıs a .sa ı ı 0: aıya ne a cır Al d b" 

h k d. 1 rd lık elmasınız olsun, manya a ır yan alüminyum pistonu inceltmek j. a ·Kazanmışa ır. .. • hakk k ·b·d· ( 
. . gunde satacagınız mu a gı 1 ır. n çin, elmas uc1u bir alet lazımdır. Çe· 

3 - Osmanlı tanzımat hareketı giliz gazetelerinin iddialanna göre ora-
1
.w. . . . . ,_ ·ı b"I · d 

Türlder i in değil fakat Hıristiynnlar 1 ıgın santımı aantımıne ~eaı e ı mesı e 
.. ~ ' kte b" b h da satılan taşlar hep kaçak taşlardır. Pa- gene bu elmas bıçaklarla mümkün 

0
_ 

içi'n T~rkıyede ge~ n ır eşer u- rası da gene kaçak olarak harice çıkar- labilmektedir Daha sayalım mı} 
kuku beyannamesı olmuştur. Bunun 1 akt d · ·· 

.. k. . b . tı m a ır. Ş h kk k k" 1 . l ifade ettiği f!lana Tür ıyenın ur1uva- . . . urası mu a a tır ı, e tnas, ıma 
}arı olan Hıristiyanların inkişafını te- • Elm~s .. gıtgıde azalmaktadır. Hakı- masrafını azaltmıştır. Bir zamanlar 
mindir. kı ve buyuk taşlara ender olarak rast- makinelere lazım olan çeliği kC!mek 

tktısadı. ı·nkı'şaf ve hukuk müsavatı !anmaktadır. Onun için de fiyatları . d. t I k "ld"kt 
ıcap e ınce, yumuşa ı ır, esı ı en 

ile teyit edilen millet varlıklan dünya- derece derece artmaktadır. Bununla . ba ta ti t" ·ı· d" B · l . . .. sonra yem ş n ser eş ırı ır ı. u 
nın en i:1eri sosyal bünyesinin orta.va bera~r spanya harbı d~layı.sıle, ul- ameliye ölçüde müthiş surette bir fark 
çıkmasına sebep olmuştur. kelerınden kaçmak mecburıyetınae ka-

1
. d" d B .. . 

1 
k ·kr 

. lan İspanyol aıılzadeleri, sayısını an- tev rt e ıyor u. ugun ıs.e, e ~-trı ı 
4 - Tüıik idaresinden ayrıılmış olan k b"l w. 1 1 L bir elmas bıçakla istediğinız çelıgi ke-

memleketler derhal serbest ve müsta- ca tanprını.n elı eccgı: e mals andnı kon- sebilirsiniz. 
. . ·-: dra ve arıs mas pıya.sa arın a, en-

kil bır hale ~e~ıeı:rır. B~ d~. bı~an dilerine oldukça servet temin eden Tayyarelerle topların yapılışının 
idarem.lze talıhın sevkiyle duşmuş 0 an bl"wl k b·1· d •t kted. tam bir emniy.et verişi ancak elmas sa-. . .. . . . . k me ag ar mu a ı ın e erı me ır-

mılletlerın huvıyetlerını, ınsa~lı te- I yesindedir. inanır mısınız: Bir çok şe· 
mayüllermi asla kaybettiımemış, on - er. . . l ed"kl . ek •. b"l 
lan istiklfile lfıyik bir unsur haline koy * hırlerde ınsan ar y ı en megı ı e 
muş olduklarını g&terir. Bittabi madenden çıkarılan her el- elmasa borçlud~r. Hamur ucund~ el• 

Bunlar ortada dururken zulümden mas para etmez. Ancak bir kısmı, bel- mas bulunan hır tekerlekle yugrul
bahsetmek pek acaip olmaz mı? Eğer ki de yarısı «mücevher» olarak kulla- maktadır. 

zulüm, iılikıişaf ve hürrıyet manasına nılır. Gerisi, sert olmakia beraber tu- Bugünkü dünyanın öğündüğü çok 
geliyorsa. bu zu1mü herkes tasvi9 et- haf renkleri vardır; kahve rengi veya- ince ve müessir makine saltanatı an-

Sanki dünyada - Maazallah w yüzler
<ıe Bas.il Zaharof varmış gibi aradığım 
~asil Zaharofun hususıyetlerilni say -
dun. Kapıcı beni bir ga~nin acaip iş. 
~r sütununu okur gibi hayretle dinler 

en Patrikhane mensuplarından bir zat 
:Yet~ti. 

melitli:r. hut sarımsıdır. cak ve ancak bu elmas parçasının sa· 
Kemal Tahir Sadri Ertem Bu mücevherat sınıf1J1a girmeyen yesinde payidar olmaktadır ... 

Sualimi ona da sordum. 
! - Evet, akrabalarının burada olduk 
arını biz de gazetelerde okuduk. Fa

kat ben bu havaöıse pek inanaınıyo -
l'Urn. Hiç insan Basil Zaharofun mirasçı 
sı olur da kendisini saklar mı? Bahusus 
ihtiynr sizlere ömür olduktan soma 
(ben de varım) diye alimaJlah delliıl 
Sağırtırlar. 

-..: Olum, esrarengiz adamın mirasçı-
81 da esrarengiz olur. Onlar da muvris
lerinin yoltmda yürüyüp sır vermek .is 
teınczler be}ki. 

- Seksen bu krdar yıl yaşayan Ba
Silin cemaziyi.ilevvelini bılmek için in
san o 1lunun yüz yaşına yaklaşması !a
zun, böylesi de burada yoktur. 

Muamafih bir de bizim ihtiyara sora
lıın. 

. «B ım ihtiyar» patrikhane kilisesi -
nın bekçisi imiş. 

Bı7.e hem kiliseyi gezdirdi, hem de 
l!ası 1 Znharofu tanımadığım uzun u
tun nnlnttı. 
. Aksamın alaca karanlığı içinde kili-

Cihangirdeki soyguncular F 

Diin Cihangirde yapılan soygunculuk hakkında tafsilat vermiştik. Za-
bıta failleri fiddetle aramaktadır. Resmimiz soygunculuğa sahne olan 

evi göstermektedir. 
1 

Balipaşa camiinin 
Su tesisatı .. 
Bir okuyucumuz, evlkaf idaresinin 

giUikçe ziyadeleşen faaliyetini şük
ranla kaydediyor, ayni zamanda da 
bu faaliyet arasında gözden kaça • 
bilen ufak tefek bazı eksiklikleri bil. 
dirnıeyi bir vazife biliyor. Söyledıği 
şu: 

1 
Fatihte Sarıgüzelde Baiipaşa a-

dını taşıyan bir cami vardır. 
Dahi Mimar Sinanın daha kal .. 

1 

falık zamanında yapt1rtmış oldu ·,u 
bu kıymetli ve tarföi eser eski bır 

yangında yanmıştı. Fakat cumhur i· 
yet devrinin himmeti ile mükemmel 

bir surette ihya edildi. Yalnız bir 
müddet evvel önündeki yola toprak 
ve moloz dökülmü.ştür. (Son Posta) 
ya yazdık, göze çarptı1 hemen önü
ne geçildi. 
Şimdi bu cami mükemmel b.r hal

dedir ve sabahtan yatsıya kadar da 
kalabalık bir cemaati sinesinde top
lamaktadır. Yalnız ben su \e helcl 
tesisatını eks"k gbri.ı)orum. Kora bir 
camıi ölümden k-urtaran e\ 'kaf da -
re.,i bu eksıı'kleri de tam mlarsa b. ş
ladığı ,.e başardı ·,ı eseri tctvıç el -
miş olacaktır . 

* Bay Filorinalı Nazıma: 
Mektubunuzu geç aldık, artık 

dercini de zamansız bulduk. İltıfu -
tınıza teşekkürler ederiz . 



8 Sayfa 

lstanlJuldan Amerikaya bir yolcululı: !J 

Nevyorka varırken 
Bir İspanyol papasının suali: "Kaç kanmz var~" - Birbirine uymıyan 
iki mesafe tahmininin ikisi de doğru olabilir mi ? - Yahudiler Trans· 
atlantiklerde nasıl seyahat ederler ? - Hürriyet heykelinin karşısında 

Nevyorka giriş 

«Reks» ile Aınerikad.Ui otomobil , yanşlanna giden İtalyan gençleri 
Nevyork, İk.inciteşrin - Bahrimuhiı

tiatlasiyi geçiyoruz. Asur ad&larını ar
tık gözden kaybettik. Nevyorka varın 
caya kadar kara görmem~ imkan yok. 
Deniz, biraz evvelki deniz değil... San
ki kuduıımuş. cGolf strim> denilen sı
caık su cereyanı peşimiızi bırakmıyor. 

Vapurdakilerin yü.zleri balmuımı sa 
rılığında ... Bunları sakın deniroen kor 
kanılar zannetmeyiniz .. Denizden kor -
kanlar değil, bilakis denizden korkmı -
yanlar... Çünıkü vapurda denizden kor 
kanlar da var. Ve onların yüzleri sarı 
mı, beyaz mı işte onu bilmiyorum .. Çün 
kü kamaralarından dışarı çıktıkları yok 
ki, yüzlerini görebileyim de renklerinin 
nasıl olduğunu anlatayım ... 

Kaptana rastlıyorum: 
- Söyle kaptan bu ne kadar devam 

edecek? 
- Golf Strim mi? 
- Evet ... 
- Bir gün daha kaldı. 
Bir gün sonra Nevyorkıtayız. 
Kaptanın sözü belki doğru ama onu 

tekzip edenler de var. 
- Bi~ gün mü? Yok, imkanı yok ... 

İlk defa seyahat etmiyoruz ki tam üç 
gün bu fırtınayı yiyeceğiz. 

Kaptan ya1a'1 mı söylüyor? Hayır ... 
Doğru söylüyor, ya ötekiler? Ötekiler 
de doğru söylüyorlar ... Çünkü kaptan 
kendi vapurunun yolunu biliyor ve bir 
gün sonra Nevyorka varacağımızı id
dia ediyor. Üç gün diyenlere gelince, 
onlar da evvelki seyahatlerinde yolsuz 
vapurlarla seyahat etmişler ... Seyahat 
ettikleri vapurlara göre hesaplıyorlar 
ve üç gün diyorlar. 

Deniz coşkun, fakat bu oo~mn de -
nizden üdınıiyen1er de var. Bir İspa:ı
yol papazı güverteden dalgaları seyre
diyor .. Yanına sokuluyorum: Kendimi 
tanıtıyorum. Türk olduğumu söylüyo
rum. 

- Sizin Atal'ürk. çok büyük bir jn
san. diyor. 

- Alıdandın Bay papaz, benim bir 
tek karını vaT .. 

- Ay siz Türk değil misiniz? 
Biraz evvellki tebessümümü ikahkaha 

ya çeviriyorum. 
- Türik.ü.m ve bir karım var .. Bü.tün 

Türkler gibi.. 
Papaza anlatıyorum .. Türklerde bir

den fazla kadın almak kanunla ycısak
tır. Her Türk ancak bir tek kadınla ev
lenebilir .. (Papazın hayretten ağ-lı açık 
kalıyor). Bu sefer ben ona soruyorum: 

- Şu sizin d&hili harp ne olacak? 
- FranJro kaızanacaık .. İspanyaya din 

lazım. diyen papazdan ayrı1ıyorum. 

Vapurdaki Museviılenn yanlarına gi
diyorum. Bu Museviler Almanyadan 
hicret ediyorlar. Vapurda adeta kendl
leri için bir vatan yaratmışlar .. Onların 
yiyecekleri ayrı yapılıyor. Etleri ayrı, 
slitler.i ayrı, ekmekleri ayrı. Dinleri 
böyle icap ettiriyormuş ... 

Vapurda İtalyan otomobilleri de gö
ze çarpıyor. Bunlar Amerikaya bir ya
ruı için gidiyorlarmış. Çok neşeli genç
ler.. Bana bir fotoğraflarını veriyo;.,- -
lar. 

Gün doğuyor, Nevyorık limanına gi
riyoruz .. Kaptanın söylediği doğru çık
tL cGolf Strim> den kurtulup Nevyor-
ka varabilmemiz bir g Jnlük işmiş .. Şim 
di vapurda hararetli bir hazırlanma 
var .. Az evvel den; z tutmasından şika-
yet edenler, deniz tutmayıp ta biribir
lerLle gevezelik edenler hep iş başında
lar.. Valizlerini ha·zıırlıyorlar.. Biraz 
sonra karaya ayak basacağım .. 

Hürriyet heyıkeli elinde meşalesi, bi
zi bekliyor. Haydi biz de hazırlanalım. 

Dr. Etem Vassaf 

KAzrmı öldüren Gülızarm 

muhakemesi 
Bunu biliyor, fakat bir dakika sonra Ağabeysini öldürdüğü için Kazım 

tuhaf bir sual soruyor: 
isminde bir adamı Tophanede tabanca 

- Kaç karınız var? . .. .. 
Cevap veriıorum: .ıle vurmaktan ve old;ırmekten suçlu 
_Kırk!. · !Gülizarın muhakemesine dün ağır ce-
- Olabilir. divor. Ben de yüz duy-

1
..a mahkemesinde devam olunmuş ve 

muştum .. Siz Türkler böyle evlenırmiş 1 bazı şahitler dinlenmiştir. Mahkeme 
sini~: .. ıiddia eVTakının yapılması için başka 

Guluyorum.. güne talik edilmiştir. 

SON POSTA: Birincikanun 1 ~ 

"Son Posta,, nın resimli zabıta hilıii.yeleri 
•• • Bu muesseseyı soyan kim? 

1 Bir ikinci teşrin. akşan;ıı, Simon Dark mnessesesinin kAtiplerinden üçü, saat altı sularında, şöyle biraz din· 
• lenmek üzere, bır gazınoya kadar uzandılar, her üçü de geç vakte kadar çalışıyorlardı. Bunlardan Anders 

(ortada) bir süt ısmarladı. Resmin solundaki Benton kahve içeceğini söyledi. lf.arol da bir çay içeyim, bari .. dedi· 

~ 
--~ 2 Yarım saat sonra tekrar işlerinin başına dönmüşlerdi. Müessese gayet 

• mühim bir münakasa ile alakadardı, Onun için k!tipler lazım gelen 
malümat ve hesaplan hazırlamakla meşğuldüler. İşin acele olınası ve biran 
evvel yetiştirilmesi icap ettiğinden kAtipler tıç g11ndenberi böyle geç va
kite kadar çallşıyorlardı. 

S Yalnız son zamanlarda llV 
• münakasa işlerinde mues"~ 

senin talil yaver olmıyor gibi idi· 
İşleri her seferinde, RakiplerincJefl 
birine kaptırıyordu. 

4 Bununla beraber, yukarıda mevzuu bah
• settigimiz teklif mektubu sabahın saatse

kizinde hazır olmuştu. Bunda gösterilen para 
mikıarını yalnız müessesenin sahibi Mister Simon 
biliyordu. Mektup koyduğu zartı kırmızı balmu
mile mühürledikten sonra, zarfı masasının 
~özüne yerleştirdi ve gözü de kilitledi. 

5 Katipleri çoktan 
• çıkmışlardı. Yan 

yolda, kasa anahtarını 

kilitte unuttuğunu ha
tırladı. Kasada mühim 
miktarda para vardı. 

6 Mister Simon tek
• rar yazıhaneye 

dönmeğe karar verdi. 
Hayret, odasında ışık 

vardı. Tereddüt etmek
sizin içeriye girdi. 

7 Kapıyı henüz açmış ve içeriye dalmışb ki, kafasına 
• bir şeyin hrlatıtdığını hisseder gibi oldu. Başına 

inen bir darbe ile yere yığıldı ve kendinden geçti. Odaya 
girdiği zaman hiçbir kimseyi görememişti. 

8 Teklif mektubu, zarf ve gOznn 
• bUtun muhteviyatının yerinde 

yeller esiyordu. Yalnız zarftan sökUlen 
mühür, masanın üzerinde duruyordu. 

., 
M üessese sahibi ile üç katipten başka, hiç kimse tek

11 

mektubunun ne suretle hazırlandığını bilmi) ordı.JI 
Hem, yazıhanede başka hiç bir şeye dokunu1lmamı!itı. yfJ.' 
zıhaneyi anahtarla açmışlar, içeriye girmişlerdi. El v~ pıt!" 
mak izleri de yoktu. 

9 Bu vaziyeti görür görmez, girdiği münakasa· 
• !arda niçin kaybettiğini anladı. KQtiplerinden 

biri, hiç şüphe yok ki, kendisine ihanet ediyor, teklif 
ettiği fiatları, daha ·evvel rakiplerine bildiriyordu. 
Hemen telefona koştu ve polisi aradı. 

Binaenaleyh gün gibi aşikardı ki, ihanet~ yapan bu üç JcB~ 
ı· 

tipten birisi idi. Bunu pek iyi anhyanı polis, suçluyu bıl 
makta güçlük çekmedi. 

Siz, polisin yerinde olsaydınız, suÇluyu ayni kolaylı1<1~ 
bulabilir miydiniz? Hayır mı? O halde 1 O uncu sayf:ını1ı' 
bakınız! 



• . 

ırmcıkinun s 

Donanmanın 

cinada meçhul asker önünde yapılan merasim 

Yavuı bandom başta kahraman denizcilerimiz halkın alkışlan arasında Ati.na ıokaklanndan geçerlerken 

Amiral ŞO._krQ Okan ve Yunan Amiralı maiyetleri birlikte Yavuzun gtıvertesinde 

Yavuz Malta kalesi önünden a-eç~rken 

intibalar 

Meçhul asker abidesine çelenk konurken 

Yavuz Malta Limanında İngiliz deridnotlan arasında 

Açık denizlerde Yavuzdan torpitolarımıza bir bakış 

Malta Limanın Yavuzdan bir &örUnllştı 

. ' 

Kahraman iki denizcimiz meçhul asker Abidesi önünde 
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RADYO 
Bugünkü Program 

1 Blrlncikinıın 93& 
İSTA'NBUL 

Öğle neşriyatı: 

12,30: Plakla Türk mus1lds1, 12,50: Hava.. 
'dls, 13,05: Pl6.kla hafif müzik. 13.25: Muh
telif plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

17: Unlversiteden naklen İnkılll.b dersleri, 

Mahmut Esat Bozkurt tarafından. 18.30: 
Plıikla dans muslklsl. 19.30: Konferans Dr. 
Salim Ahmet tarn!ından. 20: Vedia Rıza ve 
arkadaşları tarafından Türk muslklsl ve 
halk şarkıları. 2 30: Türk musiki heyeti. 21: 

+ Son Pasta + 
İstanbul Gelir ve Para 

BOR >ASI 
30-11 - 1936 

1'ürk Devlet Borçlan 
Lira Lha 

3 7,5T. B. HU,00 113 5 HnzlneB. 00,00 
% 7,5T. B ll 21,15 Dahili lstl.kra".99,05 
% 7,5 T. B. ın ııo,oo 

Devlet Demiryollan Borçları 
Lira Lua 

Ergani 97 .oo Anadolu Ivcn.;1.00 
Sivas Erzurum 96,SO 1 Anadolu M 00,00 

Sosyeteler Eshanu 
Lira Lira 

Şehir Tiyatro nrıtstlcrlnden Bedia, Vasfi Rı

za ve Hıızım tarafından orkestra refakntlle 
operet sahneleri. 21.30: Orkestra: 22: Plak· 
la sololar. 22.30: Ajans ve borsa haberleri. 

1 fs. B. Mil. 
:- > Hft.. 
, , Name 

sı.oo 

10,00 
ıu,oo 

tst. TralJ! y 2J,)J 

Bom.onu 9,45 

BUKltEŞ 

16,15: Romanya mu.sikisl. 18.%5: Transi -

vnnya halk şarkıları, 18,50: Vlyolon hav&Ja
rı. şarkılar, 19,30: Halk konseri, 21,20: Or
kestra, 21,45: Haberler. 

BUDA PEŞTE 

16,30: Orkestra, 19: Şarkılar, 19,35: Ti -

yatro musahabeleri, 22: Bach'dan parçalar, 
PRAG 

17,10" Al~a.ı1yadan nakil, 19,25: Askeri 
bando 20 05: Konser, 21,15: Pllk neşriyatı, 
21,25: AskerI bando, 22,05: Gala konser. 
22,15: Plak neşriyatı 22,25: Viyolon haber
leri, 22,4S:Brnodan nakil. 

VİYANA 

17,25 : Şarkılar, 18,25: Fransızca ders, 20: 

Llnzden parçalar, 21,05: Şarkılar, 22,20: Or

kestra. 
VARŞOVA 

17,15: Muhtelif havalar, ıatkllar. 19.20: 
Yugo:.l:ıv milli festıvali, 19,40: Plak neşri -
y tı, 20: Senfoni konser, 21,45: Kısa temsll 

Yarınki pro&'ram 

ı Blrinclkinun 936 1 
iSTANBUL 

ötıe neşrl;ratı : 
12.30: Pllkla Türk muslkia1. 1ue: Ban· 

db. 13.0S: PlAkla hafit müzik. 13.25: Muhte
lit pllk neorlyab. 
Akşam nqriıatı : 
18,30: PIWa dans muslldsl, 19,30: Gavin 

lcardeşler tarafından muhtelif pn, 20: Mü
zeyyen ve arkadaşları tarafından Türk mu
s:lklsl ve halk prkıları, 20,30: Cemal Klmll 
ve arkada.şlan tarafından Tllrk mwııtısl ve 
halk şarkılan, 21: Orkestra, 22: PlW& eo -
lolar, 22,30: Ajans ve borsa haberleri . ......... . ·~ıç-...e=-- ~·-·-··- . <:•- • • • • • .. • .. • .... , 

Resimli zabıta 
Hikayesinin 

hal şekli. 
8 numaralı res1lllde görüldülil Cibl, 

masanın üzerinde, bir tra§ bıçağının ve 
kırmızı b:ılmumunun bulunuşu, hırsımn 

teklif mektubunu çalmak nlyetindt ol
rruı.dı"'ını, sadece içerisinde yazılı bulu
nan rakrunlan almo.t istecllitnt apaçık 
göstermektccllr. Mister 81mon odaya aır
dlğl zaman, hırsız mührtl şekllD1 boa
maksızın kcsml§, çıtannlfb.. Nlnti eon
radan hiç bellislz bunu :yerine yaplf1;ır
mnktı. 

Hırsız patronun kafasına vurduktan 
sonra kaçma tell§ı arasında, p0Usl Ula 
şaısırtınıyacak bir ipucu bırakını§tı. 

9 numaralı resimde gördüğünüa llbl. 
gözlttk silmeye mahsUJ bir gilderi par
çası mnsanm üzerinde :taımıştı. KltW
lerden birJ çok miyoptu. cı numaralı 

resme bakınız. Çalıgırken nasıl, defterln 
ilzerino eğilmiş blr vazlyettecıır. Sol ta
rafında da gözlük mahfuasına cllllat 
edlnlz. Ayni mahfııza ı numaralı 1'911m
de, üst yele~ cebinde glSrülmettedlr.> 

Gözlilk takan yalnız Andcra oldulu 1-
çln, hırsız da bittabi o ldl.. Ve polll de 
onu yakalamakta hlç tereddüt etmedi. 

Terkos 14, /J 

Merkez B. D. 86.o• A. Çimento 13,()() 

ÇEKLER 
Krş. L. T. L. için 

!sterlin 616,Sl l Dolar O, ı945 

F. Frangı 17,0525 Liret ıs.10 

NAKİT 
Krş. K.rı. 

20 r. Frangı 116,00 \ 1 Mark 26,JJ 
ı Dolar 124.00 20 Drahmi 25,00 
1 İsterltn 6<!(),00 20 Leva 23.0S 

20 Liret 130,00 20 Ley 14.JJ 

Borsa Dışında 
L K. L. K. 

Kredi Fonslye ~ Mübadil Bon. w.oo 
1880 senesi 00,00 Gayri » » O,OJJ 
1903 » 103,00 Altın 997 
1911 • 97.0 Meddlye O) 

MUballlah a8zler ve 
nkemlar hot 98rU. 

leblllr, ancak 

Mukayese terazisini elden 
bırakmamalıdır. 

KR•ll PERT&Y 
için buna lnzum yoktur. 
O şöhretine daima sadık 
kalmış ve iyi bir kremden 
beklenen fevaide daima 
uınsbet cevap vermiştir. 

Aclapazan İcra Memlll'hltmıdan: 
Adçaıannda tüccardan Numan Yöntem 

Yelı:il1 aYUknt Eşrefe Adapazarı asliye hukuk 
haklmllilnln 16* esaa ve 133 karar numarah 
7/10/936 tarlhll llamiyle 675 Ura elli kuruşa 
ve dava tarihinden 1t1baren yüzde bet falı 

ve ncreıı veWet ve yüzde on tazminat ve 
masarifi muhakemeye ve icra masrafile borç

lu İzmltte Sakarya kışluı kar§LSmda bak
kal Ahmet hanesinde tıracı müteahhit ia -
maile icra emri blltanzlm mezkiir adrese gön
der1lml§Se de müb~n meoruhatından -borç
lunun istanbula ıtttiil Te adresinln meçhul 
bulundulu anlatılmış oldutundan tebllğln 

lllneıı ifasına tarar 'fer1lml§tlr. DA.Ilın n~ 
r1n1 tatıp eden cünden ltıbaren 'be§ cün zar. 
fmda tetkik mcrcllnden Te1f. temyls veyahut 
ladel muhakeme yoluyla alt oldutu mahk&
meden icranın geri bıra\Jlma.m hakkında bir 
tarar cetlrllmeal aksi takdirde cebri icraya 
devam oıunacatı lllnen teblli olunur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Türkiyedelıi p.helai ı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İsl Tütün Gfuruiiğü 

* Har türlii banka İfİ * 

1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü kazası Merkez Nahiyesi içindeki (Yeni postahane caddesi) 

adının Umumi Meclisin 5/11/936 tarihli kararile ( ŞehinJah Pehlevi 
caddesi) olarak değiıtirildiği ilin olunur, (8.) (3327) 

* * 
Eminönü kazasının Beyazıt Nahiyesi içindeki ( Fincancılar yokUfu) 

ca ~ dcshıe Umumi Mtclisinin 5/111936 tarihli kararile (Vasıf Çinar 
ca desi ) adının verilmiş olduğu ilan olunur. (B.) (~326) 

~~i~f';:.z ·~·· · __ ·Lfu· . ~· SAATLARINI TE8C.İH ~ ........ . -~~~ " . . EDiNiZ .. ~·AYAR t: ~ 11-.. ' ' . . .,, · ~ r"!\ ~ · ~ ':. 
• , ' .. ·~ •• ·- 1 _ .. 

. - -- ----- - - - - - -

SON POSTA 

~ANZUK MEYVA TUZU 

Knnzuk nıeyva tuzu en hoş rueyva 
usnrelerUe hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylaştırır. lnkıbazı izale edor. 
Kttnı temizliyerek vocudıt. taz~lık 
ve canlılık bahşeder. 

ING1LlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lıtanbul 

Doktor 

lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Plyerloti 
caddesinde 21 numarada hergtın 
öğleden sonra hasta! rını kabul 

~----.eder. 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Kar.köy Köprübafl 
Tel 42362 • Sirkeci Mühürd.anade 

Haa Tel 22740 .... _,. 
Mersin Birinci Postası 

Bugün kalkan Mersin Poata-
11Ddan itibaren lstanbuldan Salı 
günleri kalkan Mersin Birinci 
postalan Paya s dan evvel 
DÔRTYOLA da uğrayacak-
lardır. "3324,, 

~ 
Birincikinun 1 

PASTiL FOR 

r:Bu berbad havalaraa sizi öksürükten, nez~ 
le ve bron,itten koruyacak yegane ilaçtır 

'-------------------------------~·------~ 
PASTiL FOR 

Hançereyi temizliyerek ök -

sürüğü geçirir, göğüse rahatlık 

verir, ses kısıklığını, nezleyi 

izale eder ve ağızdaki fena 

kokuları da alır. 

Pastil F or kullanınız! 

Beyoğlu Vakıflar DlrektôrlUğU lllnları 

Kiralık Emlak 
Surp Agop vakfından Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde 
Zambak sokağında 4 - No. lı aJ>«rtımanın l - nci dairesi 

Yukarda yazılı apartıman dairesi 31 I Ma)'ls / 937 ıonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık artbrmaya konmuştur. lıteklilerio 
7 - Birinci klnun - 1936 Pazartesi günü saat 14 - 30 da Beyoğlu 
Vakıflar Direktörlüğü Akarat kalemine gelmeleri. (3234) , ......................................... ...., ........ ~ 

Türle Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.cl k•tlde 11 /Birinci klnun / 936 ded1r. 

Büyük ikramiye: 40.000 liradır ... 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 Uralık ikramiyelerle (10.000 

ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herke;' 7 I Birinci klnun / 936 günü akpmına kadar 

biletini değiftirmiı bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakit olur .•. 

o 

KUMBARA. BIRE 
1000 

• • 
, 



1 Birincikinun 

• 

Bay Burhan Feleğe cevap 
Ayıp olan nedir? 

Sporda mağlup olmak değil, spor yap mıyan 
bir adamın bu sahada kendisini büyük bir 

otorite farzetmesi ayıptır. 
Bir antrenörün vaktile lokantacılık yapmış olması 
ayıp/anmaz. Bunu ayıp gösterecek yazı y azmak ayıptır. 

Y azan : Seyfi Cenap 

Cevalbınızı oku -
dum. Affınıza rnağ
ruren söyliyeceğün 
ki meseleyi rnaale -
ser gene şahsiyata 

döküyorsunuz ve 
bu tariki kendinize 
bır kaçamak yolu o
larak ihtiyar edi -
Yorsun uz. 

Son P<>stada ~ı -
kan ve güreşin bey
nelmilel vaziyetıni 
umumi bir şekilde 
tahlil eden yazımı 
ele alarak bunu es -
ki ve yeni antre ~ 
nör1erin biri>irlerile 
~aç yapmaları ne .. .. .. .. . . 
tıcesine vardırıyor- Gurt..aş antrenoru Pellınen, Seyn (.;e nap fa beral 
sunuz. Ve bu zevatın şahıslan hakkın- Benim teŞkilatta işgal ettiğim mev
da neşri) at yapınağa kalkışıyorsunuz. ki giden hocanın ,.şahsı hakkında söz 

Teklif nıi, itiraf mı ? söy!lememe manidir. Buradan ayrılma-
Siz de, yazılarımı takip eden herkes sındaki sebepler, iktidarı, çalışma ve ça 

de bilir ki mesele bu değildir. Mesele lıştırma sistemlerinin iyilik veya kö
Şımal veya Macar güreşçiliğinin üs- tülüğü hakkında matbuatta neşriyat 
tunlüğünü meydana çıkarmaJ..-1.ır. yapmağı hem faydalı görmem, hem de 

1 - Yazılarımda oyunlar kimler ta- bunu nezaket kaidelerine muhalif bu
rafından icat edildiği, güreşin iptid:ıi !urum. 
halin.den bugünkü te'kamül derecesine Yalnız antrenörümüz hakkında rnü
hangi milletler tarafından getir ldiği,. temadiyen verdiğiniz yanlış malfunatı 
Şımal sisteminin faikiyeti hakkında Al- tashih etmek üzere bu hususta bazı şey 
n:ıan ve Fransız matbuatının neşriyatı, ler söylemek isterim. 
şımallileriın olimpiyat müsabakaların- Maksat eski aristokratlık derecelerini 
da elde ettikleri dereceler, ilah hakkın- ortaya atmak mıdır? 
da size izahat verecek, rakkam zikre- 4 - O. Pe11inenin dünya güreşçi-
dere!k müsbet bir şe'kilde şimal güre~- liğindeki rnevddi. 
ciliğinin üstünlüğünü izah ve ispat et- Antrenörümüzden bahsederken ya-
miştim. zılarınızda (Lokantacılıktan gelme l ta-

Siz bunlara cevap olarak: Eski an- birini büyük bir keşif ve çok hO§ ve spi 
trenörle yenisini güreştirelim de han- rituel bir tabir gibi mütemadiyen kul
gisi kazanırsa ait olduğu milletin sis - !anıyorsunuz. 
temini üstün olarak ilan ederiz diyor- Her zaman antrenörlüğü müdafaa e
sunuz ve bunun organizatörlüğünü den bır şahs~yet sıfatile siz de pek ;yi 
deruhte edeceğinizi bildiriyorsunuz. bilirsiniz ki her antrenör sp:>rcunun 
Münalkaşayı bu safhaya dö'kmeniz ona hayalını kazandıran bir mesleği 

nokıtai nazarımı kabulden başka bir vardır. Kimi memur, kimi fımir, kimi 
Çareniz kalmadığını itiraftır. işçi, kimi iş adamı, kimi zengin, kimi 

Gar ip bir teklif fakirdir. 
Müsabaka teklifiniz cidden gariptir. Memleketimize gelinceye kadar ama 

~n bunu müşteri kızıştırU?_ parsa top- tör bir güreşçi olan O. Pe.Jlinemin de 
lamak istiyen sirk idarecilerinin heye- amatö~e yatığı güreşin harkinde ha
canlı neşriyatına benzetiyorum. Sizin yatını kazanabilmesi için bir mesleği ol 
Cibi senelerce spor teşkiiatında çahş - ması Iazımdır. 
rnı.ş olan bir zatın bu kadar garip ve Meşhur dünya şampiyonlarından 
nabern.evsim teklifi ortaya atmasına Westergren Şoför, Svenson itfaiye ne
hayretler ettim. Bu fikri ta Atinadan- feri, Kokkinen tuhafiyeci, Macarların 
beri bes1ediğinizi, sırasına getirip fır- yetiştirdiği en parlak güreşçilerden Ke 
satını bulup ortaya atacağınızı aylar- res:?Jtes ve Palotas kasap itliler. ~ite
ca evvel ötede beride söylemekte ol - kim biızim bütün güre~çi ve sporcula
duğunuzu da biliyorum. Görüyorsu - rımızın hepsinin şu veya bu şekilde bi 
nuz ya işi şabsiyat'a döküyorsunuz, mü- rer meslekleri vardır. 
tıakaşanın mevzuunu değiştiriyorsu - Değil lokanlacılılk, PeUinenin oldu
nuz dediğim zaman bana kızmaya hiç ğu gibi lokanta müdürlüğü, lokantada 
hakkınız yokmuş!. garsonluk etmek bile ayıp değildir. Na-

Sporda yenilmek ayıp mıdır? muskarane ekmek kazandıran hiç bir 
2 - Türkiye milli güreş takımına sanat dünyanın hiç bir yerinde ayıp ol 

ll'lenıleketimin mümessHi olarak iki de- madığı g~bi asıl bunları ayıp gösterir 
fa dahil oldum ve Türitiyeyi Paris o- hissini \~recek şekilde n~riya t yap -
liınpiyadında ve Budapeşte Avrupa mak çhıkin bir harekettir. 
Şampiyonasında temsil ettim. Güreş Maksadımız Aristokratlık derecc1cri 
ta'kımımızın ilk tecrübe devresi olan mizi ortaya dökmekten ~k başkadır. 
bu zaman1arda yüksek hasımlarımız Bugünkii antrenör 
karşısında fazla muvaffakıyet elde e- O. Pellincn Finlandiya şamiyonu-
demiyorduk. Bu müsabakalarda rnağ- dur: Fhılandiya federasyonunun ver
lüp olduğumu yazıyorsunuz. Maksat diği resmi mallımata göre Onni Pelli
spor yapmaktır. Mağlfıp oJ.mak ayıp bir nen 18 seneden beri müsabık güreşçi 
Şey ~ğildir. Sırasına göre her sporcu olara'k milli ve beynelmilel müsabaka
?nağlup olmuştur. Fakat asıl ayıp olan !ara iştirak etmiştir. 
mağ!Ubiyetıten korkarak spordan kaç- Pellinen 9 kere Finlr~diya Greko Ro 
Tnak, yahut hiç spor yapmadığı halele men, bir defa da (9 33 senesinde) Fin
k~ndisini bu sahada büyük bir otorite landiya serbest güreş şampiyonluğunu 
farzetmektir. elde etmiştir. 

Eski anfrenöre dair 
3 - Yu'karıda söylecHğim gibi yazını 

lın mecrasını iki antrenörün sah1sları-
na çeviriyorsunuz. • 

Olimpiyat dereceleriı: Antrenöriimüz 
1924 senesinden 1932 senesine kadar 
yani üç olimpiyatta Finlandiıyanın çı
kardığı en parlak yarı ağır olarak o-
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Ankaradaki 
Maçlar 

Sayta 

Bir kaz, bülbül ve 
gülün hikayesi 

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

n 

1 Gençler B-ir-lı-.ğ-i-il-e-Ankara 
Gücü berabere kaldılar, Çan

kaya, Altınorduyu yendi 
Naci Saci.uılahın çırağı Selim Tevfikten Eşref 

Ankara (Hususi ) - Günün, hatta Bay Naci Sadullah; 
Şefiğe açık nıektup 

senenin en mühim maçı olan G ençler- Yarın öbür gün, ciddi bir mevzuda 
birliği - Ankaragücü maçı büyük bir ağız açunıya gör. Hemen: cHaydı ora
kalabalık önünde oynandı. ilk devre dan ... Eşref Şefikle münakaşaya girı~
sıfır sıfıra geçti. miş adam!» diye lafını ağzına tıkaya-

Bbştan sona kadar çok heyecanlı cak.lardır. Maamafih seni ben bu vazi
olan bu maç 1 • 1 berabere bitti. Milli yette kalmıya müstahak buluyorum. 
~ümeye namzet bu iki klübün puvan cKen<Ji düşen ağlamaz!» deı ler. İnşal
vaziyeti 11 olarak beraberdir. lah, bu mümrkaşandan bahsedıp se:ıi 

Bundan sonra Çankaya • Altınordu birkaç kere utandırırlar da, bir daha 
maçı oynandı. tevazuu bu dereceye vardırmak gafle

tini göstermez.5in! 
Altınordu bu müsahakava dahili ,; Senin ona yazdığın son cevapta şöy-

bir ihtilaf yüzünden eksik kadro ile le bir sual vardı : 
çıktı. - Bu gunkü halde, 400 dirhem yürekli bir 

İlk devrede bir tek gol olmadı. f- sporcuya yakışan, Dinarlı Mehmet gibi er 
kinci devrede Çankaya sür'atli bir o- meydanına çıkıp rakibi beklemek midir, yok
yunla tek kale oynamağa başladı . sa Tekirdağlı Huseyin gibi, etrafn birini sal

Çankayadan Nevzat üstüste iki gol dırıp kenara sığınmak mıdır? 
yaparak takımını galip vaziyete getir- Senin ona yazdığın son cevap şu sa-
d" tırlarla bitiyordu: 

ı. D . l d _ Al Eşref Şefik, 11doldurduğu. sütunlarda adı-
evrenın son arına ogru tınor- mı da anarken: cTerblyeslnl pek lyl belll e-

w~ 

du serbest vuruşla bir sayı yaptı. 
Selim Tezcan 

den, haddini bilmeyen bu zatla aramızda bir 
Biçare kazın hayreti büsbütün art-

mesafe bulundurmak lstcdiml11 cümlesini .............................................................. mış: 

kullanmış. b 
Hm .. piyatlara iştirak etmiş ve bütün bu 1 Onun cterblye. den bahsedişi insana ev- - Yahu, demiş, U gül dediğin de, 

bakalarda de ece almıt>+ır ug-urunda bu kadar fedakarlık etmeye musa r -l• • veld bir tuhaf geliyor. Fakat gülmeyin. Çün-
1924 senesinde Parrs olimpiya~1~da kü Eşref Şefikin böyle yuksek kel~mıarı ku- değer bir nesne mi ki? 

\1/estergren ve Svensondan sonra uçun- lnktnn kapmış olması blle blr fıillhayırdır. Bülbül cevap vcrmşi: 
c~lü~ alan Pell.~en 1926 A~te:-<la~ 1 Hem bakın: Mumnlleyh, haddini de bili- - Sen bilmezsin onun kadrini... Yer 
olımpıyadında dunyan~ en muthış gu yor, ve aramızdn bir mesafe bulunmnsı lü- yüzünde gülden nefis ne vardl.r ki? 
reşçisi olarak tanılan Isveçli Wesler- zumunu da lnkfıra yeltenmiyor. Onun kırk Bülbül uçmuş, kaz duşünceye var
greni, Estonyalı Pohloyu, A~ders?n~ yılda bir de olsa, noksanını bilmesi, şayanı mış. Fakat ertesi sabah, gene bülbiılün 
ve Macar şampıyonunu yenmış, bmncı hayret blr irfan eseridir. önüne çıkmış, ve: 
liği_ a!an Mısırı.~ -~u.~t~:aya .. hü.~m.~n Fakat şu haddini bilmeyen de kim? Mii- - Buda~a! demiş ... Dün senin .':iÖzüne 
maglup olarak u~unc.uluge du~u~t~r. rettıp hatası mı? Yoksa bu ben miyim? Ya- kandım. cNefis» dediğin gülden tam 

. ~s Angeles olı!ınpıy~dında. ıse -~k~- ni Eşref Şefikle konuşacak kadar mütevazı altı okka yedim. Ve hiç birşey anlama· 
cılıgı alarak meml~etl.!ne brr gumu~ davranan Naci Sadullah mı? dım! 
madalya kazandırmıştır. Aramızda bir mesafe bulundurmayacak Muhatabının seni sükut etmiş sayı 

• Onni P c llinen iki defa Avrupa kadar mütemzı davranışunın teşekkürü bu şından, son sözlerini anlnyamadığı bel· 
şampiyonudur mu? ı li. Acaba mübarek, senin yazdıklarını 

Her. sene yapılan Avrupa şampiyon- ı 0 halde, aramıza mesafe k.oyınnk mecbu- okuyacağına yiyor mu dersin? Ve eğer 
lukları ~k büyük bir ehemmiyeti ha- riyetlndeylm: Eşref Şefik, Ömer Rıza amca- böyle ise ben kendisine can ve yürek· 
izdir. Zi'ra bu müsabakalara sırf gü- sından biraz a~ırba.şlılık, patronu M. Zekeri- len bir : 
reşte ihtisas kazanmış milleUer girer. yadan biraz cazetecUlk, masa komşusu su- - Afiyet olsun! dan başka ne divebi 

Onni Pellinen iştirak ettiği 929 ve ad Dervişten biraz feraset ve nezaket, Felek lirim üstadım! Selim Tcvfi!c 
931 Avrupa şampiyonh.ılklarında yarı 1 ağabeysinden, M. Sami Karayel hocasından 
ağır birinciliğini elde ederek iki kere bir nebze nÜkte, bir nebze bllg1 kapacağı, ''e /{ak ar ide 
Avrupa şampiyonu olmuştur. haddini bileceği güne kadar muhtaç oldu~ . • A 

1929 Avrupa birinciliği neticeleri: dersleri, benden değil, çırağını cSellm Tev- Spor teşkılatı 
I - o. Pelllnen, Finlandiya te 1 aktır ı 
ır _ Rupp, Almanya flk• n a ac b ... .. 

1 
l 

1 
b d .. ,,.t 1-lakiiri (Hususi) - Burada genç· 

Lakırdıyı u cum e er e ana evı... 1 . k b . . . .1 .. nı - Socder Puist, İsveç . _. . . E f Şef" - . senin bu söz- er, ço tan erıdır bır spor teşk1 atı 
1931 Avrupa birindlig·i newceerı: k 1 - ı~·-" ın vuctı e getırme ıçın ça ışma ta ı ı • lerine verdi.ğiı arşı ıgı o.r.u.ııı.cımışs - • 

.ı:. 1 . lıgın ıçın, şre ıgın, ı .. d . k . . 1 k "d" 

I - O. Pelllnen, Finlandiya dı ler. Son defa memlekete gelen eski\ 

II - Svensson İsveç ~ref Şefik bittabi, ve bermutat, ya- 1 sporcuların da teşvikile bu emellerine 
III - Vogedes Almanya zındaki suallere cevap veremiyor. 1 muvaffak olmuşlar ve geçenlerde ara-

Dünya ıüreşçilifinin sayılı fırtınası Ben onun, sen~n suallerine kar~ılık larında bir toplantı yapmışlardır. Bu 
Şimal gür~çüiğinin en mühim maç- veremeyi'şinden ziyade, sana cevap o- toplantıda klüplerinin ismini de Dağ

ları İsveç - Finiandrya müsabakaları- larak karaladığı ŞU satırlara şaştım: lareli koymuşlardır. Yapılan intihap. 
dır. PeDinen 11 seneden beri yapılan cBay Naci Sadullah; neticesinde de: 
bu müsabakalarda Finlandiyayı 11 de Dinarlı • Tekirdağlı münakaşamız netlce- B k l v ı:::- _ ,_. f b l l d ,.. .. -~ aş an ıga: ı;.sxı ut o cu ar an 
fa temsil edebi'Jmiş olan yegane gu- sinde bilmediğimiz meselelerde Susmayı Oı;- k""l .. d" k .... s· t ı . h · · ı ' · u tur ıre toru ıre stemı, mura • 
reşçıdır. renmeniz, sizin en büyük Jı::azancınızdır. Si- w •• ,.. l . 

" 11 •• " ·• ·• •• ·· - ttı~ım için bir ...nn gellr belki haslıga; Encumen azasından drıs Er· 
Resmı cetve ere gore aruLrenorumuz ze bunu oı..e "' • •u 1 w • •• 

bu müsabakalarda Westerg.ren, Svens- bana teşekkür edersiniz!• tuş, k~_pt.~~!ıga: Eskı boksorlerden bay-
n Ac'kerlindh gı"bi şimal yıldızlarını S ni bu münakaşada sükUt etmiş far tar muduru Cevdet Unan, veznedarlı-

so • e 1 H " h b .. d .... S"'l 
müteaddit defalar yenmiştir. Bunlar - zey'lcmesinden de belli ki, bu ömründe ğa: .ususı mu ase e mu uru u ey• 
dan maada 926 0H171~iya?!~~a yarı a- eldi\'cn giym::rı.~ o~an meşhur ook:ö-lman. Öner, kat_i.pliğe: ~ül~ür h_aşsek
ğır serbest güreş bmnclhgınli kazanan rün nasırlı yuıu lakırdı darıbelerıne reterı Turgut Guven seçılmı~lerdır. Ye· 
İsveçli Fritle1, Y~han~n,.Avrup~ ~am.: hayli mülehammildir. Sorarım sana.:. ini heyet hemen faaliyete ge~mi~ v_e 
piyonu ve Berlın olımpıyadı uçuncu Bu vaziyet karşısında, ben kendısı- askeri makamların da yardımıle hır 
Bieta~, Rieger gibi meşhur şampiyon- ne ne söyliyebilirim? saha vücude getirilmiştir. 
lan da ~nmiştir. Kelimeleri, iğrenç bir mayi haline so Şimdi gençler; boks, atletizm ve fut-

Federasyonumuza angaje edilmesin- kup ta yüzüne sıvasam, rnumaileyhin: bola çalışmakta ve her akşam yeni sa-
den bif ay evvel Stokholmda yatığı ıki _ Yarap şükür! diyeceği muhakkak halarında e kzersizler yapmaktadırlar. 
müs::ıbakayı da kazanan Pemnen dün- değil mi? Keyfiyet Diyarıhekir spor mıntaka· 
ya güreşçiliğinde bilhassa tekniği ile J ·ı · 11 • a ·· ed d"l Onun cevap arı e senın sua erın ar sına yazılmış ve klubun f ere c ı • 
mihu1ur. d .. .. T-· . sında h iç bir münasebet sezememek, mesi istenmiştir. Mıntakanın da hu te· 

lı f:~::~e o:~a v~u~~ta~ı:~~i~a~ı~ ban~ meşhur bir . hi~ay~.Yi .hatırıattı: jtekkülü memnuniyetle karşıladığı ve 

oliımpivad ve iki Avrupa birinciliğinde BırHbahçedAlle,hnefU:. b~~ gb~l fbı~lab~~lvabr- federe işinin federasyona yazıldığı an• 
~ . . . mış. er a ın gunu ır u u , u I 

:n~~l~ket.~n: mı b!rı~il'ik, bir_ikiı~:ilik fidanın bir dalına konar, akşama ka- laş_ı _m_ı_şt_ı_r. ________ _ 
ı~ı .uçunc~luk ge~~ış olan hır gureş- dar şakır dururmuş. Bülbülün bu haii,, r. • ~ 
ç~nın malumat ve ıktıd~rı hakkında neş o civarda yaşayan bir kaza merak ol- g 1 terede fut b o 1 rıyat yaı.:mak, fazla bı1araflık olmaz muş. Bir gün bülbülün yolunu kesm!ş, 1 n 1 
zannederım. 

sormuş: J 
Bu hususta yapacağınız neşriyatın _Yahu, demiş, akşamlara kadar ne 'iazan : rf an Şahin baş 

doğru olması için ben de isteyeceğiniz diye nefes. tüketip durursun? Derdin Londra hususi muhabirimizin çok 
her malumatı srze venneğe amadeyırn nedir? şayanı dikkat bir mektubu 
bayım. Bülb ül cevap vermiş: y k" d 

Baki sonsuz hürmeUcrim. _Ben nefes tüketrniıyorum, güle şar arın 1 sayımız ?.. 

Seyfi Cenap kı söjrlüyorum! l ~------------
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SanCakta tankların, mitralyözlerin 
tehditleri altında sözde seçim yapıldı 

Eroin· iptilası artıyor, hükOmet daha 
şiddetli tedbirler alacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 Söylenildiğine göre, eroin kaçakçı (Baş 1.arafı 1 inci sayfada) ı 
Seçim esnasında köşebaşlarına mitıralyfo:l<er konmuş, halk 

tevkif edilmek tehdidile sokağa çıkarılmamış, bütün 
Sancak sokaklarında tankılar dolaşmıştır. 

Dayak, tehdit, tazyik 
Kırkhandan Mahmut, sözde seçilırr.iştir. Kendi -

sinin seçilmesine mani olmak için namzetliğini koyan Arap 
sünniicrden Ahmet Nail' hülkfunet konağı önünde sıkıştm
larak bayılıncaya kadar dövülmüş ve sonra da karakolda 
te\•kif edilerek namzetl~ği zorla geri aldırılJ.mıştır. 

Taşnakların reisi guya ~eçildi 
Ta~naklarm reisi olan Ermeni Soste Ermeniler namına 

seçilmiştir. Ermeniler refakatlerinde jandarmalaırla bera
evlere girerek durup dururken kaçak eşya aramağa koyul
muslardır. Bütün Sancak halkı tehdit ve zulüm altındadır. 
Hcı:kesin gözü önünde cereyan eden bu komediyanın mana
smı Fransız hükumetinin hala anlamamakta ısrar etmesi 
burada hay;retler uyandırmaktadır. 

Yüksek komiser Parise gidiyor 
Mersin, 30 (Hususi) - Yüksek komiser Martelin önü

mÜZideki ayın ilk haftasında Parise gideceği tahakkuk et
miştir. Doryo Halepte çıkan kanşıklıkl3r üzerine Antakya
dan Halebe gitmiştir. Oradan Beruta giderek Martele mülft
ki olacaktır. 

Köylüler üzerinde tazyik 
Köylüler üzerinde tazyik aırtmıştır. Tahsildarlar, jandar

malar köylere giderek eski borçlardan dolayı yatak yorgan 
satmakta, taksit ve tecil taleplerini reddetmektedirler. Re
ye ~tirak edenllerin borçları tecil edilmiş ve taksite bağlan
mıştır. 

Kınkhana kuvvetler gönderildi 
Berut 30 (Hususi) - Belan ve Kırıkhan mıntakasına ye

niden kU\rvetler gönderilmektedir. Seçimde müessir olmak 
için tevessül edilen bu çare de muvaffı:Mkıyet temin edeme
m i~tir. 

Jandarmalar bir köyü bastılar 
Halep, 30 (Hususi) - Bilana tabi Kömürçukuru köyünü 

silah aramak bahanesile jandarmalar basmışlar, ancak bir 
çıfte tüfengi bulrnuşlaroır. Köy halıkı büyük tazyiklere uğ
ramışlardır. 

Protestolara rağmen 
Şam, 30 (Hususi) - Türk halkı yapılan mebus intiha

b:ı.tını kanuna uygun bulmamaktadır. Çünkü müntehibi sa· 
~i intilıabatına halkm yüzde ddksanı iştirak etmemiştir. 
Intihap edilen müntehibi sanilerin bir kısmı ise istifa e1-
m 'şlerdir. Yüce komisere bu mesele hak.kında Türk halkı 
tarafından brçok protestolar gönderilmiştir. İntihabatın ka
nunen ve fiilen ımevcu,t olmamasına rağmen hala ~bus se
çjminde ısrarın manası anlaşılmamaktadır. 

lsifa eden müntehibisaniler 
Hama, 30 (Hususi) - Sancak müntehibi sanilerinden 4 

kişi daha istifa etmiştir. 

4 Türk daha tevkif edildi 
Antakya, 30 (Hususi) - İntihap işleri ve münıtehibi sa

n~lerin istifası yüzünden hükumet, şapka giyen Türkl'eri 
tekfir eden Hafız Alinin şikayetini bahane ederek Nuri, 
Seydi, Aziz, Ziya, Mustafa isimli gençlerle diğer dört Tür
kü tevkif etmiştir. 

Müntahibi saniler arasrnda ölü var 
Halep, 30 (Hususi) - Sancak intihabatında 931 yılmda 

vefat eden Mehmet Faki namında bir zat ta müntehibi sani 
gösterilmiştir. 

Tevkifler devam ediyor 
Halep, 30 (Hususi) - Antakya müddeium .uım!si Hilfme

tin yaralanması bahane edil'Crek Sancakta suçsuz bazı Türk
le:r yeniden tevkif edilmişlerdir. 

Berut, 30 (Hususi) - Türkl~re yapılan tazyikler gittik
çe arttırılmakta, mektuplar ve evrakın postada sevki tehir 
o!unmakta ve bunlar gizli surette kontrol olunmaktadı.r. 

Milisler camilere yerleştirildi 
Şam, 30 (Hususi) - AnJtakyaya Halepten yeniden mıııs 

kuvvetleri getirilmiştir. Bunlar camilere yerleştirilınişlc!'
dir. Camiler telefunlarl'a kışlalara bağlanmıştır. 

Antakyahların protes~ 
Berut, 30 (Hususi) - Sancak Türkleri tarafından Surrye 

komiserine verilen son protestonun metni şudur: 
Alman her türlü tedbirlere rağmen Sancak halıkı intiha

bata iştirak etmediğinden 30 İkinciteşrinde hükfunet gene 
mebus intihabı yapmak istiyor. 

Sancak halkının tabii haklarına istinat eden ve Sancak 
l1alkınm milli iradesi aleyhine emri vakiler yapacak olan bu 
te~ebbüsü protesto maksadile Sancak şehir ve kasabaları 
\'e çarşıları baştan başa kapanmıştır. Bu protestomuzun a
lakadar devletler Hariciyelerine tebliğine tavassut buyur

toksikomani kongresinde, İsmet İnönü ları, zabıtanın bütün gayıretine rağmeJI 
eroin kaçakçılarının daha ağır cezalara teşkilatlarını genişletımektedirler. 
çarptırılacaklarını müjdelemişti. İddia edilıdiğine göre eroin iptilası 

Büyük Başbakanımızın bu müjdesini mektep talebeleri arasında da görülme 
de tahakkuk ettireceği gün, memleket ye başlanmıştır. Zehirli mallarına müş· 
bu büyük felaketten kurıtulabilecektir. teri bulmak isteyen eroin kaçakçılar: 

Bana K.alırsa, ben bir eroin kaçakçı- bazı yerlerde talebelerden bazı zavallı· 
sını, kanunun en şiddet.Ti cezası olan i- ları maksatlarına alçakça aJıet etıne1' 
dama bile müstahak bulurum. cüretini dahi göstermişlerdir. 

Çünkü bir eroin kaçakçısı, bir ferdin Eroin kaçakçılarından harçlık ;ıar. 
değil, bütün bir cemiyetin canına k::ıs- ve Iehülhamd mikdarı pek çok olmı · 
deden adamdır. yan talebeler, şu veya bu rahat.sızl:k 

Azılı bir katil, bir veya birkaç kiş.i- tan şikayet eden arkadaşlarına eroini· 
nin canına kıyar. «Çok faydalı bir ilaç» diye vermekte· 

Fakat cezalarla - uslanmıyan bir ero- <lirler. 
in kaçakçısı, bütün bir gençliği zehirle- Biçare çocuklar, Haç zannettikleri be 
mektedir. zehiri kemali safiyetle kullanmaktadır 

Çünkü eroin müptelaları., ekseriyet- !ar. 
le şifa bulamamaktadırlar. Eroine iyice alışacakları zamana ka 

Bu itibarladl.!r ki, ben, hastahaneye 
gön-derilen eroin müptelfilarının tedavi 
lerine harcanan gayreıti beyhude say
maktayım. 

Bu iptila da saridir. Ve bence, bu si
rayeti önleyebilmek için, eroin müpte
lfilarını da, mesela İmrali mahkumları 
gibi, cemiyetten uzak bir yere tecrit et
mekten başka çare yoıldur.> 

Londra üniversitesi rektörü 
Bir kazaya kurban gitti 
Londra, 30 (A.A.) - Cuma günü Ü

niversitede yapılan inşaatı teftiş ettiği 
sırada üzerine düşen bir iskele tarafın
dan yaralanan Üniversite rektörü Sir 
Edion Deller bugün vefat etmiştir. 

dar da, bu zehir kendilerine bedava o· 
laraık verdirilmektedir. 

Bu mütıhiş hakikat, zabııtada, mah· 
kemelerde, hastanelerde istintab çeki. 
len biçare ve genç eroin müptelfilarının 
itiraflarından anlaşı·lımalktadır. 

Haber aldıığımıza göre Sıhhiye Ve· 
kaleti, eroin kaçakçılarına karşı daha 
şiddetli davranılmasını temin için ıcap 
eden teşebbüsatta bul~acaktır. 

H abeşistanda 
Harekat 
Roma, 30 (A.A.) - Şal'ki Afrikadan 

Stefani Ajansına bildirildiğine göre, 
İtalyan kıt'aları Göller mııntakasm.da 

Allaroyu işgal cimişlıerdir. 

= 
lence için veya kendisinin, yahut aile~ taş atmak veya çıkarmak yasak edile· 
sinin ihtiyacına kifayet edecek miktar- cektir. .. . . 

Antak mümessilleri da balıkçılık yapanlara «amatör balık- Deniz, gol, nehır ve derelerde dı-
d · namit ve emsali patlayıcı vasıtalar ve 

manızı rica ederiz. 

~,üntehibisaniler kaçtı çm enır. 

Ecnebi tebaasından olanlar yalnız bombalar ~tarak :Vey~ kapah kaplar~ 
KıJis, 30 (A.A.) - Mahalli hü'kfunet Sancak müntehibi- amatör balıkçılık yapabilirler. k?nmu~ sonmemış kıreç ve .benzerı 

Banilerinden istifa edenlerin istifalarını kabul etmiyerek Donanma zabit ve nefezleri, tüccar kımyevı maddelerle sulan zehırlemek, 
cebren jandarma vasıtasiyle gecereri ve kapalı kamyonlarla emisinde lışan gemi zabitan ve mü- balıkları öldürmek veya sersemletmek'. 
şehirlere getirilmelerini emretmiştir. Bu yüzden birçok g t b t dça mensup oldukları gemi geceleri karbür, asetilen gtbi kuvveth 

·· teh'b' il k"' 1 ind k k dı l re te a ın an d 1 d "le mun ı ı san er oy er en açma ta r ar. . 't ·t uz·· erinde kendi ziya neşre en vasıta ar yar ımı zıp-
11. - aky H ı · · . . . . ve gemıye aı vesaı • 
nıut aya a epten yenıden mılis .kuvvetlerı getınl- l .

1 
"h . l . b t" d avcı- kın kullanarak balıkları ve yumurta· 

· t• s k h f 1 d .. . "' , vasıta arı e ı tıyaç an nıs e ın e 
mış ır. anca ta eyecan az a ır. Koylerde sılah aramarl: l İk V L!!,l t" · b _ larını imha edecek surette avlanmak 
b h · l ı ...... kt ı :n- rt lm lık yapanlara tısat eauue mm a a anesıy e esasen yapıııuıa ' a o an tazyll\. a tırı ıştır. "k k .. _ ve böyle tutulmuş balıkları bilerek sat-
Mahalli hükfunetçe müntehibi sani listesine isimleri kayde- hkçılık sahasında tetkı ata çı mış mu k ak p . . 22 . . madd 

· · - h 1 b l k l k kt pleri ha~ ma yas tır. roıenm ıncı e· d~lmı~ olanlar çagırılmakta, kendilerine bu işi kabul et- te assıs arı, a ı çı ı: me e ' .
1 meler akısi takdirde üç sene hapse konacakları bil.dirilmek- lık.çılığı san'at ittihaz etmiş olmakla 81 e:Balık k l .

1 
lı.k 

tcdir. beraber altmış yaşını geçmiş balıkçı· çı t~z. e~~ er~ e avcı yapan 
==============================================:::ıo larla turistler tezkere almaktan muaf- ve mahsullerını du~~an açmak.sızın aa• 

B 1 k 1 k • b •• A k d Jd tanlar kazanç vergısınden, a 1 Çı ar Ongresl Ugun n ara a aç ı• tırlar. 1 1 b l k Dalyanlar, voliler, göller, kayıkha-T ezkereler, bir yl. muate er o ma 
(B t fı t · · f da) D 1 f d ·1 neler, dalyan odaları ve kulübeler, ağ aş ara ıncı say a « eniz:d.eki ve gö , nehir, dere, ır- yaşayan memeli hayvanlann ve deniz üzere, balıkhaneler tara m an vene-

lun~cak murahhaslar gağrıldı. Bu ara- mak ve kanal gibi iç sulardaki menşei kuşlarının avcılığı da balıkçdığa girer. cektir. kurutma, boyama arsası, kayık çeke-
d J b 1 B 1 k 1 C · · d b k ı b cek mahal olarak kullanılan arsa ve a st.an u a ı çı ar emıyetın en hayvani ve nebati olan bü~ün madde- Su mahsullerinin Türkiye Cumhu- lktısat Vekaleti u anun a azı 
dört, lzmirden iki, diğer yerlerdeki ce- ler su mahsulüdür. Bu mahsulleri av- riyetinin kara sularile, nehir göl, ırmak himaye mıntakaları da tesbit edecek- erazi bina vergisile her türlü belediye 
ıniyetlerden birer murahhas, konserve lanmaya su mahsulleri avcılığt ve bun- ve kanal gibi iç sularında balıkçılık ve tir. Balıkların yumurtalarına ve küçük resimlerinden, 
fabrikatörleri, bazı dalyancılar da da- lardan sünger ve mercan nevilerinin süngercilik yapmak hakkı Türk vatan- yavruların sığınmasına müsait mevki Balıkçı gemilerile motör ve kayık-

! d K · b il b ı h ları her türlü liman ve belediye resim-vet 0 un u. ongrenın e i aşı işti- avcılığına «Süngercilik» ve diğerleri- daşlarına münhasırdır.» teşkil eden su sahalar.ı imaye mınta-
gal mevzuu, mühim hükümleri ihtiva nin avcılığına «Balıkçılık» denir. İs- Kanun projesine göre, avladığı kalandır. Bu mıntakalarda.. tesbit edil- lerinden ve patente, liman, gümrük 
eden, su mahsulleri kanunu projesidir. tiridye, midye, istakoz, kablumbağa, mahsulü satlsa arzetmek maksadile miş balık cinslerini avlamak, bunları tezkerelerinden, h ll . h .• 

1 
.. 

P · · ·ık dd · ·· Ied" ··ı··k · ·b· h 1 1 d · · k l k Ve balıkçtlık. ma su erı er turu ro1enın 1 ma esı şoy ır: su u vesaıre gı ı ayvan ara enızde balıkçılık yapanlara «balıkçm, sırf eğ- bilerek satma , su ara ot, çamur, um . . l . d f ulm k 
. ~ , beledıye restm erın en mua tut a -

~' ! r:n Po~ta ,, nm edebi tefrtkası: 47 giydirir misin~ Ama saçlanmı tara ~n-ıbu aile sahnes~~~~n tam~le u~akta~ tadır. . . . 
ce, sonra resım fena çıkar. Taragın arkası onlara donuk, makınede hır şey Hükmi şahsıyetı haız olmak ve bu 
var mı? Haydi çabuk ol. ler yazıyordu. kanunla hukuku hususiye ahkamına 

Telaş ediyor, çırpımyQr, titriyor - Ekrem içinde çıldırtıcı bir tehalük- tabi ve İktısat Vekaletine bağlı bulun-
du. le ona koşmak, onun siyah başını Gü- mak üzere bir de «Balıkçılık Bankasu) 

Ekrem kapıdan girdiği vakit Mual- zinin başı ile birleştirerek göğsünde kurulacaktır. Banka lktısa.t Vekaleti· 
lanın Güzinin saçını okşar gibi taradı- sıkmak istedi ve bu his birdenbire göz- nin müsaadesile şubeler açabilecektir. 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand ğını gördü. Dünyada başka bir şey !erine yaş getirecek kıM!ar benliğini Bankanın itibari sermayesi projede on 
y •• •• yokmuş, her şey kaybolmuş ve silin- kuvvetle sarstı. milyon lira olarak tesbit edilmiştir, fa· 

. C~~ab b:kleı:n~ge luzum gormeden · vabını Yl:ttı, attı ve ağlamağa başla -
1 
miş gibi bir saniye için kalbi en büyük - Baba, gene kaşlarını çattın. Ben kat sermaye iki misline kad.ar arttırıla-

bırA sozden otekısıne geçerek gene Mu- dı. Mualla bu küçük kızın, Ekremin bir saadetle çarptı. En çok sevdiği iki sana ne yaptım kiL. bilecektir .. Banka icra vekilleri hey'e· 
allaya yaklaştı: hayatına aid gevezeliklerini derin bir başın siyah saçlarının birbitine karışlı- Mualla arkası dönükken Ekremin tinin kararı ile tahvilat çıkarabileceği 

- Okuduğun kitab nedir? Bana. an~ a~ile. ve hüzünle dinliyordu. Fakat o ğını sanmıştı. ona bakan gözlerinin ensesini delerek gibi, icabında mevcudatından karşılık 
latır mısın? ~en _masal dinlemesini öy-1 şımdı başka bir ş:yle .~eş~_ul .. görünü - Onun ayak sesile ikisinin de yüzle- y\jzünde, gözlerinde dolaştığını ~~:u- göstererek on beş seneye kadar vadeli 
le_ çok severım kı. .. Geçen sene hasta- y~rdu. Yazı ~a~ınesının onune geç • ri ona doğru çevrildiği vakit bir nefes yor gibiydi. Bu duygu arkasına ~şu - istikrazlar dahi yapabilecektir. Banka
lıgımda babam bana her gece masal mış, yazmak ıstıyordu. Sonra becere- kadar süren bir zaman Muallanın ken- tücu ve sinirletici bir ürperme verıyor- nın umumi hey'eti Büyük Millet Mec• 
söylerdi, o çok masal bilir. Sen de bilir mediği için bundan vazgeçti, tekrar disine şefkatle, sevgiyle baktığını gö- du. Kendi kendisine: lisinin iktısat, bütçe, Divanı Muhase· 
misin ? Muallaya yaklaştı: rür gibi oldu. fakat bu 0 kadar bir ha- - Gitseler artık Yarabbi, beni bu bat .encümenleri azalarile Maliye ve 

- Evet kızım. - Kuzum heni şu sandalyenin üs - yal gibi çabuk uçan bir his oldu ki Ek- azapla öldürmeden gitseler... Yoksa lktısad Vekaletlerinden gönderilecek 
- Annem hiç masal bilmez. Babam tüne çıkarır mısın? Pencereden baba - Tem sonradan bunun kendi vehminin artık dayanamadan hıçkıra hıçkıra ağ- birer mürahhastan teşekkül edecektir. 

bana anlatırken de çok kızar. Bir gece mın gelmesini seyredeceğim. yaratllğı bir saadet dakikası olup ol _ lıyacağım ben... Projede, balıkhaneler ve bahkçıhk 
balo esvabını o yüzden yırttı. Babamla Küçük yüzünü sıkı sıkı cama daya- madığında şüphe etti. Diye inlerken elleri uçuyor gibi ma- mahsullerinin toptan satışa arzeciildiğİ 
birlikte baloya gideceklerdi, babam be~ mıştı. Bu yassı burunla, yumuk göz - Güzin babasını görünce bir ok gibi kinenin üzerinde koşuyor, ne yazdığı- mahaller hakkında da hükümler var-
~'.m yatağımın y~nına geld~.' beni ~~- lerle o kadar sevimli idi ki Mualla da- fırlıyarak onun boynuna asılmıştı. nı bilmeden satırları ge:_iyord~. . l~ır: Balıkhanelerde satış .açık arttırma 
tu. B"n de ona hır masal soylemesı ı- yanamadan ona yaklaştı. _ Babacığım, resim çektirmeğe gi- _ Benim şu kordelamı duzeltıve - ıle yapılır. Sahş bedellerı balı!'ha.nece 

· k l d y - d T d k - b d b" · · · · -. ! satıcıya ödenir Balıkhane ıcabmda çın C("I.' ya var ım. atagıma otur u, anı o sıra a so agın aşın a ır o- diyoruz değil mi? Ben öğleden sonra rır mısın r . . • • h .. 
beni 1 ucağına aldı ve hani ormanda u- tomobil görülmüştü. Güzin ellerini hep uslu oturdum hiç ağlamadım. Bu- Genç kız başını çevirdi. Sinirli el • kredı açabılır: fakat bu kanun u-

.. l ı . ' 1 ·ı G"' . . b d k" b t ft l kümlerine göre kurulacak satış koope-yuy2 ' guze su tan var ya, ışte onun çtrptı: rada da seni beklerken vallahi hiç bir erı e uzının aşın a ı pem e a a . . . . A 
h·k~ · · v B b · · l k d ı~ ·· k ·d b vl dı Kü ratıflerı vasıtasıle teskılatlandınlmış ı <ı' ·sını anla.tmaga başladı. Annem - a am gehyor .. ışte babam geli- şeye dokunmadım. stersen ona sor! or e ayı çozere yenı en ag a · - . . . · d b l ._h 

1 'd kl · · k - ş· d" . k . v • • A . . ··k k ·· l ·· k · tiyordu. balık cınslerının satısın a, a lK ane-ge<.: ı · arı ıcrn ızdı, bagırdı. En so- yor. ım ı resım çe tırmege gtdece - Küçük elıle Muallayı ışaret edıyor- çu ıza gu umseme 18 • b k ' "fl . kl 
~ I · k · v • K b · . . ler ancak u ooperatı erın sattı arı 

nun ..!a oya gıtme ten vazgeçtı, es- gız. uzum ça ucak benım şapkamı du. Ekrem ona baktı. Genç kız şımdı (Arkası var) ll . . k d' b"I ki .ı· ma ar ıçm re ı yapa ı ece eraır. 



ı· 

ı~ - Biz bu harpte Çarlığın ve Panı • 
"l\tİzmin yıkılmasını temin için her 
~i yapmakla mükellehik. Bunun 
•Çin harbe girmemiz de lazımdı. Yap
tı" atınız ve yaptığım fCylerden dolayı, 
~· itibarile, hiç nadim ve müteessif 
~iilim. Yegane kabahatimiz harbe 
~irakimizin tekline ve zamanına ait-

""· Böyle aürüklenerek ve zamanını ~--•••••••••••••••••••••••••~ 

---------------------------- - O halde, bu 
akşam ben gidı • 
yorum. 

Yarmki nushamızda : 

Karanlıkta Gece çöktü. 
Korkunç bir ge -
ce ... Umktan ve 
yakından inilti .. 

Yazan: A. Tchekhov 
Çeviren: Faik Berçınen 

ler, hırıltılar ge • 

* Kaledeki bütün erk~er silihlan -
mışlardı. Kadınlar ve çocuklar bile 
güçlerinin yettiği her işi büyük bir 
arzu ile yapıyorlardı. 

Holofernin aralıksız saldırışları hep 
püskürtü1müştü. Koç başlı kocaman 
kütükleri tutan kırk elli kişi bunları 
ileri sürüyorlar, kapılara vuruyorlar, 
onu yıkmağa çabalıyorlardı. Fakat yu
karıdan gelen ak ve taş yağmurile kız
gın yağlar ve sular altında üçer beter 

liyortlu. Şuraya, 

buraya serilen ölü:ler kokmıya başla • 
mıştı. 

Kale kapısı açMı ve J üdit sırtında 
işlemeli en güzel elbisesrle dışarı çık
tı. Yanında ihtiyar hizmetçi kadın var• 
dı ve paralarile mücevherlerini büyü• 
cek bir torba içinde taşıyordu. 

Jüdit bu koııkulu işe girerken Holo. 
fern'in kadına ve içkiye düşkünlüğü· 
nü bildiği için namusunu bile feda et
meY,i göze alıruitL Bu canavar herifin 
her istediğini yapacalk, ha1ıtA onunla 
beraber de gideoa'kti. Yeter ki kaleyi 
bıraksın! 
Karanlıkta yavaş yavaş ieriedt 
Bir ses duyU]du: 
- Kimdir o? ... Duuur! .. 
Bir silah şakırtısı ve üstüne doğru 

gelen ayak sesleri ... 
Jüditin süslü elbisesini ve güzel yü· 

zünü gören bir zabit onu askerlerin el· 
!erinden aklı. 

Genç kadın: 
- Beni Holofern'e götürün! Ona he

diyeler ve iyi habeııler getirdim. 
Dedi. 

' Götürdüler. 
Asurların kumandanı şarap içiyor· 

du. Bu beyaz ve güzel kadını görünce 
göileri iştahla açıldı. 

Jüdiıt söyledi: 
- Ey Nioova kralının büyük ve asil 

kumandanı Holofern, bütün varımw 

sa.na verelim. Faıkat evlerimizle can • 
larımızı bağışla! Evlerimiz ve canları • 
mız senin ne işine yarar? Fakat buna 
razı olmazsan biz bütün paralarımızı 
ve mücevlherlerimizi sizin bulam1ya -
cağınız yerlere saklar, sonra da birbi • 
rimizi ö1dürürüz. 

Holof ern sadece kadının bir ay par
çası kadar aydıınlı:k yüzüne, k3 barık 
göğsüne ve güzel endamına bakıyor • 

(U.U• ~ pıidab) 
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Malbm CemlJ'in 61ubetJ 

A. IH.. Yazan : .Hagh Austin İngilizceden çeviren : Hasnun Ufaklıgil 

• • 
Kapı tarafından, bir bakır tepsiye bir tek darbe 
vurulmuş gibi tannan ve ahenkdar bir ses geldi.Kontes 
Olga, biraz geri çekilerek: " Giriniz! " diye seslendi 
Sedirleri, yastıkları, sedef işlemeli vah vereyim ... Evet .. müteveffa zevci

oıı altı kö,eli Şam işi sigara iskemleleri min icad ettiği hu zevkten, ben de tat· 
ile insanı sinesine cezbediyor gibi gö- tım. Ve .. doğrusunu söyliyeyim; pek 
ri.inen bu köşe, adeta bir aşk mabedine hoşlandım ... Hatta, zevcimi kaybet • 

Zenci aşçınıı1 garıp sesı 

benzemekte idi. mek felaketine uğradıktan sonra, kal-

Kent tekrar kapıyı tıkırdattı ve göz ucu ile merdivenitı 
alt başında bekleyenlerin kendisine baktıklarını görd~ 

Cemil, kendini tutamamış: bimdeki acılan unutmak için kendimi Madmazel Patton ayılmış o- işidince şa.~ırır gibi oldu. Kadın evvela ne, nakış makasları, iki yün paTÇBsı 
- Madam la Kontes .. muhterem ve bu ·köşeye atmak lüzumunu hissetti - ~acaktı. Kent birdenbire zenci ahcının aynı kelimeleri birer birer telaffuz e - düştü. Trikonun iizerinde ayrıca jki jğ' 

müteveffa zevciniz ,cidden çok yük - ğim zaman; daha pratik olsun diye; garib !lesini de işitti. Kadın muhakkak derek tekrarladı. Cümlenin manasını ne <Jp.ha vardı. 
ıek bir zevk ehli imiş. Bu köşede, si - bunun içine hususi bir tertibat yaptır- gene sarhoştu. Polis şefi nasıl olup da anlamıya çalışıyor gibi idi. Sonra: - Madam Arnod siz bu makaslar 
zinle kim bılir ne mes'ud dakikalar ge- dım... Bakınrz, size tarif edeyim ... şu içki şişesi meselesini unutmuştu.

1 
- Evet teğmen, dedı. Benim iş se- dan mı bahsecliyorsunud 

çirmiştir. Şu kapağı görüyor musunuz"?.. Tam o sırada dokuzuncu mıntaka ça- petimde bulabilir~iniz. Benim iş scpe· - Hayır, başkaları, daha büyuJ' 
Demek mecburiyetini hissetmişti. - Evet. 

1 

vuşunun sert sesi yü~seldi. Adam Jl\U-, tim de merdiven sahanlığının hücresin· leri de olacaktı. Triko örgüsünü r/.r 
Kontes, bir kahkaha saliverdikten - Du • .şöylece .açılır ... Bakınız şu - hakkak zenci kadım susturmıya çalışı- <leydi. dam Merrit ile Jana gösterdiğim 1"' 

sonra, ccvab ve:rımişti: rada gizli .blı !İspirto lambası vardır. yordu. Kent merdivene karşı gelen bu ge- man onları da gördüğümü hatırhfD' 
- Benimle miL. Ah, .Cemil bey.. - Gördüm, clenditn. Kent bütün bunların arasında çayır niş hücreyi pek iyi hatırlıyordu. Bu rum. 

zevcimle o kadar az buluşabilirdik ki... - B uada da, daima bir kutu kib - !biçme makinesinin töf-töfünü de du- hücre bir pencereden aydınlık alıyor w Kadın gittikçe zayıflıyan bir ,Jı 
Onu, her giin adedi artan metreslerinin rit bu!onur. yuyordu. du. Zemininde arkalıksız bir tahta sı- söwyordu, bununla beraber gayre.'. 
elinden kurtarabilmek, haylice mühim - Evet. Evet, fakat bütün bunlara rağmen ra, bir de küçük masa vardı, Üzerlerine tini toplamak için bir .kuvvet 88rfetıı· 
bir işti. Bana gelince .. artık, doğrusu· - Bu kibrit şöylece alınır .. şöylece Madam Arno1d'un odası sessiz kal~ak- çiçek saksıları konulmuştu. - Hatırlıyorum, çünkü. Ma~ 
nu söyleyebilirim; benim etrafımı dn çakılır .. ve şu lamba da bö)1ece yakı- !ta berdeYarndı. Kent: Mcrrit sÜvt!teri kocasına gösterir.iell 
hadsiz hesabsız perestişkarlar çevirmiş- lır. Kent tekrar kapıyı tıkırdattı, göz u· - İş sepetinizin masada olmadığın· sel*:ti devfrmiştim. 
ti... Aynı sarayda, aynı şatoda, aynı - Güzel. cu ile merdivenin alt başında bekliyen dan eminim, dedi. Sesi birdenbire alçaldı ve .naıtf' 
çatı altlaı ında yaşadığımzı halde, pek - Sonra .. şu küçük .gümüşi kutu, hol sakinlerinin ke11disine bakmakta Kadın: başk:a bir noktaya döndü. 
çok 2an..-ı hayatımız birbirinden ayrı müteveffa zevcimin enfiye kutusu idi. olduklarını görüyordu. - Evet, cevabını verdi. Hiç bir za- ~,:ent sordu: 
geçerdi. . Aaah, ah .. siz, bizim yaşadı· - Evet. Yüksek sesle çağırdı: man masada bulunmaz, daima talı ta - Madam Arnold siz birinci ki" 
ğmuz ı,7.yatın içyüzünü bilseniz .. o, - Ben onu, buhur kutusu yaptım. :Acaba niç:n cevab vermiyordu? sıranın üzerine korum. çaktığınız zamandanberi hiç bir f'Y 
büsbütün başka bir alemdir ... Lfitfen, - ıf.ena fikir değil. Kapmın ~opuzunu çevirerek :iç.eriye - Teşekkür ederim. g&:ijp :şitmediniz mi? 
~u köşeye geçiniz. Orası, c:.ok :rahattır. - İŞte bu kutu ıcla açıhr. İçinden girai. Oda bomboştu. Gürültü :işitme- Ve biraz kapıya doğru dönerek yük- Kadın ba.şı ile hayır işareti yaptı: 
Durunuz, size bir iki yastık da vere - şöylece bir parça buhur alınır. Ve böy~ di. Şimdi yalnız bahçeden gelen ınotö- sek sesle bağırdı: _Hayır, buraya geldim. f3uraY~" 
yım.. lece de :ispirto alevlerinin arasına atı- rün töf-töfü vardı. - John ! turd'uın, defü. 

- Rica ede .. im, Madam la Kontes .. lır. Kent tekrar çağırdı: Hendriks derhal kapının eşiğinde Gpzü tekrar kaymıştı. . . 
zahmet buyurmayınız. Keşke bu rahat - Hakikaten, çok güzel düşünül - - Madam A:rnold~ göründü. - Mer.si Madam Arnold. Şimdi 11' 
köşeyi siz alsa idiniz. müş .. çok pratik bir şey... Ccvab çıkmadı. - Merdivenin karşısnıda, duvarın den hole ~nmenizi istiyeceğim. 

- Hayır, Cemil bey ... Ben, bu kö- - Sabrediniz .. bir .iki dakika ge& ~ Kent banyo salonuna doğru yürü - içinde açılmış olan hücre gibi yere - Hemen mi? 
şede oturmayı daha çok severim ... sin ... O .kadar latif bir koku hissede - dü. Orası da bornboştu. Kent banyo bnk. Orada bir iş sepeti olacaktır, al, - Lu.tfen. 
Bilmem, buhur kokusu ho~nuza gi· ceksiniz ki... salonunu Mösyö Arnold'un odasın ~ buraya getir. Sür'atle kapıya teveccüh etti ve1~ 
der mi?.. Biz de yarı şarklı olduğu - Kapı ııarafmdan, bir bakır tepsiye dan a~:~ ~apıy~ doğru yürüdü. Ka- Kent, bu emri verdikten sonra, kol· rağqn kendisine '!efakat etmiş Ol'" 

muz için, ben pek çok hoşlanırım ... Şu bir .tek darbe vurulmuş gibi tannan ve pmın eşıgını geçtı. .. tuğa döndii~ . memurlaTdan birini çağırdı: 
buhurdanlığı gördünüz mü?. Bu, pek ahenktar bir ses gelmişti ... Kontes 01- Madam Arnold mayosunu henuz çı· M d A ld b .. ••vı d - Madam Arnoldu hole götiİ'iİ 

L k lb' . . -- a am rno ugun og e en 
eski bir Hind mabedinden asmlmıştır. ga, biraz geri çekilerek: -1;.a amış, ar asma e ıse gıymemtş· . f' l .. d b" . . l .. nüz, dedi. l 

' . .. ..k b" k } v •• "} •• .. sa Sonra muta lr erınız en rını.1 O lUC• k e' 
Zevcim tarafından bir hayli para mu· - Giriniz. 11. yu ır o tuga gomu muştu. - renin önünde durduğunu gö-;düniiz Merdivenin alt basamağında be , 
kabilinde satın alınmıştır. Bir zaman o Diye seslenmişti. bit bir nazarla ba:kıyoTdu. mü? mektc olan Srnit teğmeni kapı ~ 
~ark mabedinin dini bir eşyası olan bu Kapı açılmı~; içer~ye, demin kori - 'ent: t gv ında gördü. 
' - ş sepetinin orada buluııduğunu Jır buhurdanlık, uzun zaman bu salonda dorcla tesadüf ettikleri oda hizmetçisi - Madam Arnold! diye se.dcndi. - Viseman .ile fotoğraf~ yold~. 

} r d 1 · · d" F k bilirlerdi mi demek istiyorsunuz? ~r bir zevk ve hassasiyet vasıtası olmuş· girmiftİ. Elindeki tepsiyi, divanın ö - ... el ın göz ermi ona çevır 1• a at Ia.r, dedi. Doktor Vingrat fae ,aeldi, 
tur. nündeki sedef i~eme1i rahlenin üsti1· Ker:t ka4mın kendisinli 'tanıdığından - Evet. zi görmek .istiyor. 

- Nasıl, Madam la Koptes?.. ne koyduktan sonra, sessizce çckilıp emin değildi. Birdenbire düşündü ki, - Sanır.ım, bepsi biliyorlardı. 
- Efendim.. müteveffa zevcim,,, gitmişti. kadırıın o kadar sevdiği ölüyü düşün - - Ne rnünasebetle? 

sevgililerile bu köşeye çekildiği -zaman; Kontes; ellerini oğu~turarak tepsi· mekıe meşgul olduğu bu sırada onu ra- - Kahvaltıdan sonra birinci kata 
aşkı daha ziyade hiS8etmck için bunun ye doğru ilerlemiş; yüzünde neşeli bir hatsız etmek hakkı değildi. çıktığımız vakit Madam Merrit ile 
içinde buhur yaktırır; o tatlı koku ile tebessüm ıPMlıyarak kıpkımuzı dilini, Bununla beraber: Madmazel Jana bir süveter örgüsü 
mest olarak zevk deryasının de:-inllk - etli ve kızıl dudaklarının arasında gez- - Madam Arnold makası arıyo • hakkında bir şeyler söylemi~tim. Er • 
lerine doğru dalarmış! dirroişti: rum, nercôe bulabilirim~ diye sotdil. kekler yanımızadaydılar. Görmü~ ola· 

- Ah .. bu, pek nefis .. pek şairane - Zannederim ki, 1liz ibu 'çk-iyi de Bu cümleler odanın içinde garib bir caklardır. 
bir şey, Madam la Kontes ... E, ara sıra içmemişsinizdir .. . Aşağı, yu'kan; bu akis yaptı. Polis keneli kendisine: 
siz de bu zevkten tatmaz mı :idiniz?.. da müteveffa zevcim"n 'hatırasını ya - - Kadın bu yersiz sual hakkında a· 

- A a a, Cemil bey .. eğer bana bu 'Şatan bir içkidir ... Bunun reçetesini caba ne düşünüyor? diye söyleneli. 
auali içerideki salonların birinde sor - (Pompei) harabelerinde keşfetmiş - Fakat kadın ne isterse onu düşünsün, 
muş olsaydınız, sizi yaramazlıkla ih - ler. Rivayete nazaran (Borciya) prens- şimdi polis t;efi başka bir .şey söyliye • 
ham eder; elimle dudaklannızı kapar· leri, prensesleri, daima bu iç'kiyi kul • mezdi. 
dırn ... Fakat ne yapayım ki, bu salo· lanırlarmış. Zevcim, .sağlığında, sık sık Kent 'bir el haıeketi ile Madam Ar-

* Hendriks kapıyı açarak içeriye gir· 
di. (§ sepeti elindeydi, :içindekileri bir 
geridonun iizcrine döktük.. Sepetten bir 
y~ij triko parçası, mndenden jJci iğ -

nun bir hususiyeti vardır ... Mütevef- bundan içerdi. Fakat, onun vefatın ~ no1d.'un cevabının önüne geçti. Kadına Elr Dokt ~Un 
fa zevcimin koyduğu usul mucibince, <lan sonra, ben bunu, sarayın ikimya • doğru yürüdü, koltuğun önünde <lur - GGnlük 
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Salı 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıere nöbetçi olan eczaneler ıuntarP 
İstanbul Cihetirulekiler: 

Aksarayda: <Etem Pertev), Aleın<lııl'' 
<la: (Ahdffila:ı.ılir), Balm:'k5yünde: dsıe: 
panl, Bcyaııtta (Belkıs), EminönüocJI· 
(Beşir Kemal ıceva;d) , Fenerde: <sııı'1' 
yadi), iKaragümrükte: (Suad)~ KücülCJ"' 
zarda: (Hasan IHuliısi), Samntyada: ('.S' 
rofllos), Şehreınlnlnde: (A. HaJJloi)· 

Şehzac!ebaşında: (Hıılll). 

Beyoflu Cılıetindckiler: , 
On.ıntada: \Hasan Hüsnfü, Hask~· 

('B;rbuL}, Kasım paşada: <Vıısnf>, ~tıt: 
<toml\c'' 

kez ına.hiyede: (Della SUda), ~..1-' 

(Na.rgileclyan), Takdmde~ (LtnıDP'" bur.3da serbestce konuşmak mübah - ger1erinden birine 5'ah ettirdim. Ve du: 
tır ... Onun için, haydi sizi merakta hı- öyle zannediyorum ki. daha nafi bir - Sizden makaıı istedim, dedi. Biri· Notlarından (*) yan>. 

rakmıyayım .. sorduguv nuz :suale, ce - hale getirdim... (Arkası var) si Mösyö Patton'u öldürmüştür, çünkü --- Us'lı:üdar .Kadıköy ve Adalardaklle.r: · 
Su··ı çocahl0rında l ...... :;..,f;"adada: cM.erkez>. rıeybeucıe· banyo salonunun lavabosu içinde ma-

1 
° """",_ - cııt' 

du ruyordu. T • r..., d•kk l (Yusuf), Kadıt€iy Pazar yolunda: i)r 
~Otur ey güzel kadın ... Senin dile- Onun par.ı'.l.t.ısı bile insana ürkeklik kas bulunmuştur. emız ıge ı a 1at Muhtar), Modada: (Aliıeddln), 

diğini yapac-ağını. Sen benim için dün- veriyordu. * Süt çocuğ1II1da iyi bir sıhhatin başlıca küdarda Alımediyccte: CAhmedlyc). ~ 
yanın bütün hazinelerinden daha de- Kılıcı aldı. Polis şefi bu sözlerin kadın üzerin- §8.l'tı ince blr tcmlzllktir. Bu Yafta ço - -·. . . . . . . ... . .... ·~:.:. .. S,ll 
ğerlisin! Dişlerini sıkarak havaya kaldırdı. de hiç bir tesir yapmıyacağını tahmin cuklann derisi pek naziktir. Mukaveme- , • -

Bir L1aret yap'tı ve çadırdak!.ilcr ~ık· Sonra 1'ütün kuvvetini harcıyarak etmişti filhakika bu munzam sademe- ti noksandır. Harici tahrl§ ve entanlarn. OSMANLI BANKA Si 
tılar. İhtiyar kadın da yan taraftaki }folofernin başile omuzlarının arasın - . '. k t ·fa-L ed-dı'"' Ka karın müdafaası kt;tüdür. PJs tutulan . . . . . onun 1çın ne tyme ı ac -.. r • _ 
bölmeye alındı. dan geçırdı. Kesik bır baş yerdeka par- d k .. 

1
.. .. d d vd v rocukhrda pek sık görifüm kırmızılık, 

~ • .J ı::.ıı. ~- . .. t" .ı. d ın ocasının o umun en u. agu acı . lkl'k k b ki ı ıklar "e :iltihapla Holofern bagırıyoı'-lu: <ıh jl\.~enın us unc yuvar..ı.an ı ve o - . . . :pış ı , ·a u at, s yr • . -
- Ben çağırmadan kL;rrıse içeri gir - luk gibi kanlar yatağın iQinde kızıl bir ile ta~ame.n ezılmıştı.. •v • rın önüne geçmek için yaVl'iUyu son dere-

miyecek!.. gölcük yaptı. Polıs şefi, kadının bır şey~~ dıgerı- cc temiz tutmalı ıve clyeceı: eşyası mlk-

Altın bir tasın ·çıne koyduğu kudüs Jüdit yandaki bölınede duran ihti - ne görmeden, anlamadan gıdıp gelen ropsuz olmalı, sıcak ötfü:len geçmelidir. 
~ıabını içiyor, kadına da sunuyord:ı. yar kadını ça;;,ırdı. Kesik başı on:.ı.'1 e - naL..arını ta'kib etti. Anladı ki, Madam Burun, ıı.ğız bcl'um 'Ve göz kapaklarının 

Genç kadın büyük bir ümide düş - lindeki torbaya koydu, ağzını sımsJkı Arnö1d onun mevcudiyetini düşünnıü- içini örten ince zaılnr da pek naziktir. 
ınü.ştü. bağledı. Son"'a hiç bir şey olmamış ·~ib1 yordu, ıhattfı odaya gir<rğini bile unut- Kolaylıkla. mlkrop'a1urlar. Böyle mikrop 

Göst<lı--diği yere oturdu ve şaraptan çadırdan çıktı. Kapıda bekliyen .zab:te: muştu. suvası haline gelen cukurlar yalnız ınev-
birc:zını içerek tatlı t tlı gülümsedi. - Ilcı'ıatsız edilmemesini emretti. Polis şefi kadını bir kaç defa daha j zıi rle:ill nefes ve hazım borulnı·ına da 

H " f ıı · kş n~rf ı k d yayılarak bazan tchlfkeU m!.krobu has-cıO ern onun eLLe.rını o uyor, saç· .uq. • adı ile çağırdı., neden sonra a ın ona 
tarını wk u~ ordu. . K~rak~1Uarın arasın~~. geçti, _kaleye bo~ ve acı ile dalgın bir göz çevirdi. tahkla1·a yol açar. Bunun için bu tabll cu-

J . d't ,;ı h 1. ··ı · ·· d rrııvt kum ~.,. k k b l' kurların tuvaletine h"C.'rnS! bir dikkat ge-u ı .,,a a ÇU.11.. gu Umsuyor, Urma- &'"'ı VC aı.uıanın onune ~esı aşı p ı· f" · · ~ 00 t. itti• 
f 1 tt 0 ıs şe ı sesının Lonunu yuKse • rektir. 

ian şarap sunu) ordu. ır a ı. h k d v • • ·b· ha~ 
B.r d ~ ~ nra kunı n<lan Holof •m Ertesi sab:ılı Holofeı:n'in kesik başı atta guya a ın sagır :ımış gı ı ~·-

GC L 01 ini k rn " , ba .ı sarkıyordu ve kale ka ısının üstünde sallanıyor ve rıyordu: .. . . . . . 
mu -nır cr.bi a ~ tan bahs~iyordu. bwıu gören Asur ordusu son ve. .çıl - - Bana soyleyebılır mısınız? Ma • 

Jiidi+ doıT.-u'rlu. gın 'lı:"r hücumdan soma 1!:~kil.jp gidj. - kas nerede bulunabi!iı? 
1~ şuı ... da kumandanın kılıcı du - yordu. Polis şefi cevaba intizar etmiyordu, 

( *) Bu not lan kezip s&kl ymız, ya • 
but bir albüme yap&fhnp koUekıiyon 
yapımz. Sıkıntı zamanmu:da bu notlar 
bir doktor gı'bi imdadınıza yeti1ebili: • 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARbıt: 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngiliz Urnsı 

Türkiyenin başlıca ~ hider ıe 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ,•ı;; 
Mançe ... ter'dc, l'aısır, Kıbrıs, Ira~· 
İ an, Fi stin ve Yunanistan'd:.1 
Şubeleri Yugoslavya, RomıınY~ 
Sudye 'e Yunani;tantla Fılyalle 
vardır. 

. 
Her tür:~ ...... ~:a muame1eJerJ 

yap r. ,,/ 
.. *H >'*HEN wm 
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İNHİSAR ŞARABI 1 

BOŞ ŞiŞELERiNi 
Aşağıdaki fiatlar üzerinden HER BAYİ geri 

almağa mecburdur 

25 kuruş -- S.40Litrsk Galonlar 

2 ,, ,, 15 ,, 
70 Santilitrelik ş ;şeler 1 O " 

lnh~sır ş~rabı aldığınız iıer dükkan bu şarabın boş şişesini bu fiatlar 
üzerinden geri almağa mecburdur. 

ALMAVANLARI İNHİSARLAR İDARESİNE 
ŞiKAYET EDİNİZ 3338 

Bir çok tıraş bıçfiklannı tecrübe 
ettim. Hiç birisinden ınemnıın kal
madıın. 

p 
Nihayet sakalımı kuştnyn hafifliği 

ile tıraş eden POKER tıraş bıça
ğını beğendim. 

o K E 
. . .,.. . - - . . ·~ . 

K A Ş E 

çnnkO; POKER; cildi tahriş et
meden çabuk ve rahat tıraş eden 
bıçaktır. 

R 

• 

NEOKALMINA 
Grip • Nevralji • Bat ve Dit ağrıları • Artritizm • Romatizma 

Kocaeli icra Dairesinden : 1 
izmttte Acem Ahmet borçlu Halltln borcundan dolııyı hacizli bulunan İznıltın Tepecik 

blahallesinde Mağazalar için Pertev Mehmet Paşa vakfından arsa - ljarkan Kösezade 
damadı Ali veresesi mağza arsası Garben Hacı Eyüp hafidesi Balme matza arsası 

81ınaıen tariki am Cenuben lebiderya ile mahdut ve gene Tepecikte Yenlcuma clva-

):ıda Buğday meydanında arsa· Şarkan evvelce Kösezade Mehmet finıdl aahlbl senet 
llaut mağaza arsası §imalen tariklam ıarben evvelce Ahmet oimdl aktar All ruza matza 

arsası cenuben muttasU lebl derya ile mahdut ve gene Hacı Hızırda matzaıar içlndekl 
l.rsanm 1k1hWe1tlbarlle bir hissesi Şarkan Moııt Hasan otuıu arsası Qimalen tarlt1 am 
Garben Salih usta matzası Cenuben lebiderya lle mahdut üç arsaya 819 llra 60 kllrU§ 

kıymet takdir edllm1ş olduğundan. Bu emllkler açık arttırma suretlle 29/12/ 936 Balı ıü

ntı saat 14 ile 16 arasında Kocaeli icra dairesinde satılacaktır. 
8artnamesi 29/11/936 tarlhlnden itibaren açık olup satl§ln yapılaoatı gün bu gayrt

ırıenıtuııere takdir edilen kıymetin %75 inl bulmadığı takdirde en çotarttıranın taahhü

dü baki kalmak gartile arttırma 15 gün daha uzatılarak on beşinci H/1/937 perıembe 
CilnU saat 14 ile 16 arasında en çok arttırana ihale edilecektir. Şukadar ld matıdp bedel 
&ene elde edilmezse satış ynpılmıyarak 2280 numaralı kanun mucibince muameleye 
trtbl tutulacaktır. 

Bu gayri menkuller üzerinde bir hak ve mülkiyet iddia edenler bulundutu takdirde ilA.n 
tarıhlnden itibaren yirmi gün zarfında evrakı müsbltelerile birlikte müracaatları akal 

takdirde haklan tnpu siclllerile sabit olmıyanların satış bedellerinden hariç tutulacakları 
te taliplerin 3 7,5 pey akçesile satışa iştlrAk edebilecekler! ve daha fazla malOmat al
mak istl.yenlerin dı:ı.iremlzln 936/'107 sayılı dosyaSlna müracaat etmeleri il1n olunur. --

REVUK saatları terakkıyatı ·rennıyınln_.•n ı 
aon ıoadlarıte mUcehhezaır. 

~n•~a~ t~mo~~:I 11 
eo ••nellk tecrilb• "•*•ce9i111ır 
Modeller en son v• zarif t•klldedlr, 

RIEVUIC eaatıan ta•1ınmıa eaatçı ard~ 
eatılmaktadar. 

u .... ,.., nııı- • letanbut llahQekapı, T•• Harı. lltrtnof kat ra ..,.. 

Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25. 

İSTANBUL 

İlan flatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sü

tunun iki satın bir (santim) 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim ilAn 
tia tı şunlardır: 

Sahlte ; ı - 400 karq 

• i 1-Ut :t 

• :cı-ıeo. 

:t 1 t - lM :t 

Diler yerler : H • 

Son sahife : - 31 • 

3 - Bir santimde vasat! (8) keli
me vardır. 

ıf - İnce ve kalın yazılar tutacak
ları yere göre santimle ölçülür. 

Doktor Hafız C•111•I 
Dahili,- •litelıı-• 

Pazardan oıaada herıtın 8 • 6 
Divanyolu(104) Mo. Telefon: 22898 
Tel. Kand.1ll1 88 - Beylerbeyi '8 

Soa Poa• •Utaa• 
Netrlfal lıld. : 8eUm Rqıp EMEÇ 

SAHIPUllll( .&. Bbem UŞilLIOIL 
& ....., --0 

Dişleri fevkalade beyazlatır ve temizler. 
Ağız 

Diş 

kokularını giderir. 

macunlarının 

Mikropları öldürür. 

en güzelidir. 

Fiatı her yerde 15 kuruştur. 

CiLDiNiZi BESLEYiNiZ 
ve ona, taze nermin ve genç bir manzara veriniz. 

VİYANA ÜNiVERSİTESİl\TİN MEŞHUR BİR TIB PROFESÖRÜ 

Genç hayvanlardan istifade ettiği yeni bir cild 

~ 
unsuru kefelmiştir. 

-- -

BU 
EDİNİZ. 
CEK VE 
TİR. 

İşte, genç hayvanlardan istihsal e
, dilmiş bu yeni cilt unsuru, cildimzın 
1 derinliğine nüfuz ederek buruşukluk
ların teşekkül ettiği yeri, ilk yumu~a
maya başlayan nescleri veya zayıfla-

' 

yan yüz adalelerini besler. Binlerce 
kadınlar, bu usulü büyük rnuvaffaki
yetle tatbik etmişlerdir. Bu müstahzar 
bütün dünyada emsali arasında yega-
nedir. Bu cevher, şimdi, cildinizi besi }emek için matlup nisbet dairesinde 
Tokalon kremi terkıbine karıştırılmış-
tır. Akşamları yatmazdım evvel perr,
be rengindeki ve sabahları beyaz ren
gindeki Tokalan kremini kullanınız . 
Tokalan kremi ile beraber su geçmez 
yeni Tokalon pudrasını da kullanınız. 
Daimi bir rütubet, cildin mesameleri
ni tereşşüh ettirir ve pudranız su geç
mez cinsinden değilse bu rütubete ka-

H ER SABAH DAHA 

rışır ve sert cisimler Uışekkül eder kf1 

mesamata daıhil olunca açılmalarına 

ve binnetice teni berbat eden gayrisaJ 
maddelerin massetmesine sebep olur. 
Su geçmez yeni Tokalon pudrasını teca 
rübe etmek için parmağınızın uruna 
biraz pudra koyunuz ve suya b.ıtırıa 
nız, sudan çıkınca parmağını7 rı :uru 
olduğunu göreceksınız. 

GENÇ GöRÜNÜNÜZ 

[ --1-. n-h-is-a-rl_a_r -u-:---M-u-.. d-u-·· r-1-üg-v u-.. n_d_e_n_:_I 

1 - Cibalide Kutu Fabrikasında yapılmakta olan filitreli içme ıuyu te
aisabna iliveten «207.65» lira kqif bedelli ıu teaisab pazarlıkla yaptırıla
caktır. 

2 - Pazarlık 2/12/936 tarihine raatlıyan Çarpmba günü aaat 14 de 
Kabatafta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alını Komisyonunda yapıJa. 
caktır. 

3 - J.teldilerin ketifnamesini ıörmek üzere her 2ün pazarlık için de ta)'id 
olunan ıün ve saatte% 7,5 giivenmeparalariyle birlikte adı ıeçen kom.J.. • 
yona ıelmeleri ilin olunur. «2976» . 

VENÜS albi aüzel olmak istlyQrsanız; dalmat 
VENÜS KREMi 
VENÜS PUDRASI 
VENÜS ALLIGI 
VENÜS RUJU 
VENÜS RİMELi 
VENÜS SÜRMESi 
VENÜS BRİYANTİNi 
VENÜS ESANSI 
VENÜS KOLONYASI 
VENÜS TUVALET SABLTNU 

kullanınız. · 
~ ıı.:. •~ Ü ~ uıu_ ... u.t. ... -~ı . . .... 11 ve şöhretini sözle değil malını bütün dün
yaya beyendirmek suretilc ispat eden şayanı itimad yegane maı knCır. 
Umumi Depo&u: Evliya Zade Nureddin Eeza AUH ,.e Jtnyat Deposu, Jstıııı ul 



Beyoğlunda ( 
Pasaj ) 

Kar iman 

Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün malJar fiatlarile sergi halinde teşhir edilmiştir 

En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitler 
Fiatlarımız bugüne kadar emsali görülmemiş derecede ucuzdur. 

Kadınlara 

HAZIR ELBiSE 
dairesinde 

SPOR 

MANTOLAR 
Kürk garnitürlU 

MANTOLAR 

Yünlü veya ipekli 

GüNOüZ ROPLARI 

ipek il 

MUŞAMBALAR 

EL ÇANTALARI 
Son moda gofre 

MAROKEN ÇANTALAR 
Siyah, Mavi, Maron 750 kuruş 

Fermuar Ekler'li Büyük 
SPOR ÇANTALARl 425 kuruş 

Timsah takıl.idi yeni forma 
ÇANTALAR 3 70 kuruş 

K.odak şeklinde iy1i. deriden 
ÇANTALAR 225 kuruş 

ELDiVENLER 
KADIN ELDİVENLERİ 

Po dil süet ve glase 190 

kuruştan itibaren 

ERKEK ELDİVENLERİ 
Nappa derisinden, teminatıı 200 kr. 

Hakiki 
LASTEKS 
KOBSELERI 

Kusursuz şekilde 
325 kurut 

Fan tezi kadın 
ŞEMSi YELERI 
GUneş ve yağmur 

için 
425 kuruş 

Sağlam cins kadın 
ve erkek 

ŞEMSiYELERi 
t2n kuruş 

ÇOCUK EŞYASI 

Bebeler için şapka ve patikleri ne 
YÜN ROPLAR 125 kuruş 

Bebeler için şapka ve patikleri ile 
YÜN JAKETLER 140 kuruş 

Kız ve erkek çocuklar için BERELER 70 kuru~ 
PİJAMALAR: 1 75 kuruştan itıbaren 

Çocuklar için YÜN KOSTÜMLER 350 kuruş 
Şapkasile beraber küçük müflon l\1ANTOLAU 

İnanılmıyacak fiat 450 kuruş. 
Kuçnk kızlar için en son model Manto ve Roplar 

yUnlU 

KRAVATLAR 
88 kuruf 

SAPKALAR 
En Son 

Viyana ve Paris 
Modelleri 

Rekabet kabul etmez fiatlarla 

BİNBİR ÇEŞİT EŞYA: 

ÇORAPLAR 
Gayet iyi musölin çoraplar 60 kuruş 

İPEKLİ ÇORAPLAR 
Re'klam fiatı İ 00 ve 88 kuruş 

DERİ EVRAK CÜZDANLARI 
88 kuruştan itibaren 

PARA CÜZDANLARI 
40 kuruş 

Emprime Krep Birmandan 

KADIN EŞARPLARI 
225 kuruş 

Yeni desen, üç köşe 

F.ŞARPLAB 

165 kuruş 
A vrupada boyanmış Krep Marokenden 

FANTAZİ EŞARPLAR 

375 kuruş 

Pirene marka beyaı; ve renkli batislten 
KADIN MENDİLLERİ 

15 kuruş 
Erkeklere batist MENDİI.LER 11 kr. 

. 
Florida marka tabii ipek 

ÇORABLAR 
Gayet dayanıklı cins 

190 Kuruş 

Safi yün 
PULOVERLER 
390 'kuruştan itibaren 

. Ankara 
Yününden 

Kostüm 
Tayyörler 

Gayet 
Güzel cins 

19 Lira 

Kadınlar için 

F ANT AZI JiLELER 
490 kuruş ----Ankara yününden kadınlara 

F ANT AZI JiLELER 
Çizgili tr&o ROPL.KR 
güzel modeller 1 5 lira 

ERKEK LEVAZIMA Ti 
FANELA PİJAMALAR Kadınlara batist MENDİLLER 

6 adedi 30 kuruş 
Erkeklere MENDİLLER iyi ci!ls 

Reklam fiatı 
Spor ipekli gömlekler 
Çizgili popl~ı;. gömlekler 
POPLİN GOMLEKLER 
İki yalkalı ve iyi cins 
ROP DÖ ŞAMBRLAR 

340-290 Kr. 
450 » 
160 > 

6 adedi 60 kuruş 
Kadınlara deriden BEL KEMERLERİ 

88 kuruş 

Küçük kızlar için muhtelif çeşitlerde 
EL ÇANTALARI 

11 O kuruştan itibaren 
Atkılı . ve ;işlemeli beyaz ve renkli 

ÖNLUKLER 
. 88 kuruş 

En son moda şekillerde kadınlı.ıra 
FÖTR TERLİKLER 

165 kuruş 
Tabanları kösele, fötrden 

ERKEK TERLİKLERİ 
250 kuruş 

ŞARKVARİ TERLİKLER 
80 kuruş 

> Şamua • kumaşından 
KUAN DÖ FÖ 
Yakalar, nim sert iyi cins 

250 > 

Toplamak için alet son moda 
adedi 25 kuruş 

Yünlü ve pamuklu FANELA VE 
TRİKOLAR, kadınlara Külotlar 

E11kek, Kadın ve Çocuklar için 

GİSLA VED LASTİKLERİ 
Kadın ve erkekler için son moda ekose 

Yünlü KAŞKOLLAR 150 kuruş 

Kuruş 

PAMUKLU KÜLOTLAR 55 
SÜED TAKLİDİ KÜLOTLAR 68 
Parfümler, sabunlar, pudralar, 
allıklar, losyonlar, kolonyalar 

vesaire ... Pe'k mutedil fiatlar 

KÜRKLER 
Avrupada boyanmış, gri, siyah ve maron 

TİI .. KİLERİN zengin çeşitleri 
GARNİTÜR İÇİN 

Karakül Breit.şvants ve Kastoret vcsair kürkler 
TİLKİDEN YAKA 

16 lf2 lira 
RÖNAR ARJANTE 

19 lh ve 25 lira 
İKİ TİLKİDEN KAP 

20 ve 25 lira 

Ahiren Avrupadan gelen 

CAZİP vs GÜZEL ÇEŞİDLERDE 

OYUNCAK VE BEBEK SERGiSİ 

Mektebliler için iyi deriden güzel 

EVRAK ve l\IEiiTEB ÇANTALARI 

Yeni Viyanadan gelen 

MÜ C EV H ERLER 

Taşlı yüzükler, Mercanlar ve Türkuazlı 

broşlar ve küpeler 88 kuruş 

iL._ r 1 Beyoğlunun İstiklal ve Tepebaşı gibi iki büyük ve mühim 

'ııııııııııııll.,.._ ........................................................................ ca .. d•d•el•e•ri•n•i •b•in•·b•irın•· .. e• r•a•p•ted .. e•r •• H .. e.rk•e•s•G•e•ç•itt .. en .. se• r•be .. st•ç•e •g•eç•ea.r _. ve sergileri gezip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. 
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