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·Antakyaya ·bir tabur asker daha 
·gönderildi. Soygunculuk devam ediyor 
~-----------------------------------------------------------~* * • 

Bir lngiliz gazetesinin iddiası 

Enver Paşa Basil Zaharoftan 
1.000.000 sterlin rüşvet istemiş 
Pazarlık 1917 de /sviçrede yapılmış, uyuşulsa imiş 
Enver Paşa Türkigegi müttefiklerinden ayıracak ve 

itilaf devletleri blokuna sokacakmış/ 
Şehrimizde bulunan eski ittihatçılar bu iddialara ne diyorlar? 

Dünkü posta ile şehrimize gelen ln
lilizce cDaily Telegraph• gazetesinde, 
lllah kralı Basil Zaharof'un ölümü mü
ııasebetile yazılan bir fıkrada şu satır
ları okuduk: 

<eBu halta •onunda te•adülen gör
lhlif olduğum bazı mektup ve lca -
fıtlardan, Sir Ba•il Zaharol'un İf 
laayatına aid ıayanı dikkat bir .al -
itayı öğrenmiı oldum. 

Bunlara nazaran bizzat Jön 
1iirklerin lideri Enver Pap ild mÜ· 

aalcereye giriıilerek, Türkiyeyi müt
felilderinden ayırmalı lıabildi, 

Sir ltdfi'fZalaarol, /ngiltere ha -
ledmeti taralınlan bu levluılade na· 
aile mümlrereyi bqarmaia memur 

(Devamı 1 inci sayfada) Enver l'ap &sil Zabaror 

Zirai hayatımızda büyük 
değişiklikler bekleniyor 

Ziraat Bankası Başvekalete batlı bir Devlet müessesesi 
olacak, geni Ziraat Bankası kanunu Başvekilin Ege 

seyahatinde aldıgı notlarla tekemmül ettiriliyor. 
İzmir, 3 (Hususi) - Başvekilin Ege 

ınıntakasında yaptığı uzun ve devamlı 
tetkiklerin tabii bir neticesi olarak zi
rai sahade inkılap denilecek kadar bü
Yük değişiklikler yapılmasına intizar 
ediyor. Bu hususta İzmire akseden ha
berler çok şayanı dikkattir. 

Organize edilmiş ziraate doğru ilk 

adım, ziraatın yaşama ve yaşatma kay
naklarını teminle mül,tellef yeni bir 
ziraat bankası kurulmasiyle atılacak -
tır. Kamutay ziraat encümeninde tet
kik edilmekte olan ve henüz dört mad
desi tetkik edilmif bulunan ziraat ban
kası kanunu, Başvekilin bizzat tesbit 

(Devamı 5 inci sayfada) 

1 Donanmanuz -;;na vatana dönüyor j 

'"•"'· 

Memleket kıymetli bir 
evladını kaybetti 

Mahmut Soydan 
dün vefat etti 

Cenaze yann merasimle 
kaldınlacaktır 

Mahmut Soydan 
(Yazuı 8 ind sayfada) 

Sancaktan kaçanlar 
gittikçe çoğalıyor 

Antakya, İskenderun ve Kırıkhanda bütün dükkanlar 
kapalıdır. Akşam saat on yediden sonra sokağa 

çıkmak yasak .. Kimse canından emin değil 

Hariciye Vekili Fransız sefirini kabul etti 

Silindu bir görünOt 

Ad4na.. (Husmt Muhabirimiz ·ıaaat 7 sine kadar sokağa çıkmak mem-
den ) - Sancakta idarei örfiye de - nudur. Mektup, telefon ve telaraflar 
vam etmektedir. Saa.t 17 den sabahın (Devamı 3 üncü sayfada) 

General Kazım Dirikle 
trende bir mülakat 

Dün akşam Ankaraya giden Trakya Umum Müfettişi 
"Devlet merkezindeki büyük müzakereler herhalde 

çok yüksek faydalar doğuracaktır ,, diyor 
Bütün bir gün aradığım Kazım Di

riii Haydarpafa istasyon Komiserli • 
ğinden çıkarl4.en uzaktan 1ıörebildim. 
Çünkü tefyİe gelenlerden yakinine ıo
kulmıya imkan yoktu. 

Onlar önde, ben pcflerinde, trene 
doiru yollandık. Ve ben, tren kalkın
caya kadar tefyicilerden vak.it bulup 
da Generale yaklatamadım. Bu vazi • 
yet kartısında da, meramıma kavut • 
mak için, Pendikte inmek üzere trene 
atlamaktan gayri çare bulmadım l 

* - Yemek yiyecek misiniz Papm) 
- Hayır... Yalnız meyva yiyece • 

ğim .•• Aktamları çok yemek mutadım 
(Devamı 8 inci sayfada) Kizım Dirik trende 
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Filomuzun Yunanistanı 

Z yarelindeki manalar 

•--- Yazan: Muhittin Birgen 

A kdenizde Türk bayrağına şerefli 

Birisine kızdığınız zaman hiddeti -
nizi derhal izhar etmeyiniz, biraz 
sabrediniz. 

24 saat düşününüz, acı kelimeyi 
sövlemekle sövlememek arasındaki 

~ ~ 

farkı hesaplayınız. 

Hiddetinizin tamamen sönmese bı
le yarı yarı eksilmiş olduğunu gö -
rürsünüz. 

Oruç Keyfi 

E. Talı 

Darvin'in, insanları maymundan 
ürettiren nazariyesini pc:k tc ya

bana atmamalıyız. 
Bunu, şimdi burada, damdan düşer 

gibi yazıvermekliğim, sebepsiz değil • 
dir. Ramazanın on beş günü, şöy .e böy· 
le, geçti gitti. Ve ben, gezdiğim her yer• 
de dikkat attim. Vaktiyle, oruç keyfi, 
oruç tiryakiliği diye bellemiş olduğu • 
ğumuz hususi haleti ruhiyeyi belli e • 

bir gezinti yaptıran filomuz, 
Maltadan dönerken Yunan sularını da 
ziyaret etmeği unutmadı. Bu dost su
larda uzunca bir durma yapan gemi
lerimizin orada kendilerini, kendi su
larımızdaki kadar rahar hissettiklerin~ 
den ve etraflarını kuşatan dostluk ku
ca;,ından dolayı da ayrıca bir haz duy
duklarından eminiz. Yunan büyükle -
rile Türk bahriyelileri, Türk diplomat
ları ve Türk gazetecileri arasında vu
kua gelen temaslar, ziyafetler ve bun
ların arasında söylenen sözler, teati e
dilen hisler ve fikirler ve ayni zaman
da Yunan gazetelerinin hararetli dost -
luk yazıları, bütün bunlar iki memle -
ket arasında hüküm süren dostluğun, 
seneler geçtikçe nasıl derinleştiğini gös
teren te1.ahürlerdir. Yunan kralı Jorj 
hazretlerinin filomuzu ziyaret etmesi 
de bızi aynca sevindiren bir hadisefür; 
ümit ediyoruz ki dost mılletin akil hü
kümdarı, göğsünde cihan harbinin kim 
bilir kaç torpil yarasını taşıyan emek
tar ve tecrübeli Yavuzu gezerken ica
bında bizzat Yunan vatanını müdafaa 
edecek bir kaleyi teftiş esnasında du -
yacağı hisleri duymuştur. 

-,~;::~===~==-==~~· 

(söz 
wwww: dene hiç rasgelmedim. Acaba, oru~ tu· 

J 
tan mı kalmadı? Hayır .. değil'. lyice 
biliyorum ki, dinin bu farizasına riayet 
edenler gene pek çoktur. Fakat, bu • 
günkü günde, ibadet ve oruç, artık ri• 
ya lleti olmaktan tamamile çıkmış, vıc· 

* 

Kral Jorjun 
Köpekleri 
Satıldı 

Filomuzun Yunanistanı ziyareti, ba
na iki memleket arasında bir vakitler 
hüküm sürmüş olan deniz rekabetini ve lnailtcre Kralı Sekizinci Edvardın 
bu deniz rekabetinin en hararetli de - babası Kral jorja ait köpeklerden on 
virlerine ait başlıca hadiseleri hatır - beş tanesi yühelc fiyatlarla utılmış -
lattı. O zamanlar, bu iki memlekette tır. Satılan köpeklerin isimleri hep 
birbiri aleyhine dönmüş iki emperya- (S) harfi ile başlamaktadır. 

list his .~~.i~: . Bir taraft~, tutu~ - Yaş kav<fası güzünden 
ması muşkul bır ımparatorlugu, oldugu 6 • 

gibi bütün hudutları ile tutmıya çalı- mahkemeye gıdenler 
şan, öbür tarafta da bu imparatorluğu Ya, yüzünden kadınlar arasında 
yıkıp ondan en büyük miras parçasını k kt w biliriz, birbirinden 
koparmak ~tiyen bir emperyalızm. avga çı ıgını . . 
Bı.rbı·rı· al h. d.. ·· 1 b k' genç olduklarını )dclia eden kadınlar ey ıne onmuş o an u ı ı . . . .. 
his, bu iki memleketi bir çok yanl•ş 1 bunu yapabılırler: ~akat bırbırınden 

ARASINDA 
·------------------------~· 

HERGUN BiR FIKRA 
Bayanın yaşı 

İkinci Abdülhamid devrinde bi
Jc bir çek gönülJeri tutuşturmuş, 
kületmiı olan Bayan V .. bili genç
lik iddiasındadır. 

Bu iddiasını çürütmesinler diye 
~e. yüzüniin buruşuklannı, kaim 
krem ve düzgiin tabaklarile mun -
tazaman örter. 

Geçenlerde, bir salonda, Ekrem 
Talu ile Reşad Nuri, konuşuyorlar
dı. Reşad: 

- Bu bayan V .. epey ceçkin ol
malı, fakat yaşını itina ile saklıyor .. 

Deyince, Talu: 
- Hayır! dedi. Buna, saklıyor de· 

mezler .. Yaşını ıömüyor demek bu
rada daha doirudur! 

• • 
Amerikanın en güzel 
Kız talebesi 
Sinema yıldızı oldu 

1 

240 Büyük baba 
ToplanaraJ, hoş 
Bir gece geçirdiler 

Geçenlerde Loncıranın garhında bir 
otelde 240 tane büyük baba bir araya 
gelmişler, yemİfler, içm.itler eğlenmi~
ler. Şatranç, domino, iskambil oyna
mışlar, şarkılar aöylemitler, üç aaat 
mütemadiyen keyif çatmıtlardır. En 
ihtiyar büyük baha 93, en küçuk bü
yük baba da altmıthktı. Toplantıya 
gelen büyük babaların ya,ları mcc -
muu 17 ,280 ediyordu. 

Bu arada bet yeni Aza daha toplan· 
tıya katılmış, hunların da yaşları mec
muu 583 dü. 

Romalılar zamanında 
zehir ve elektrikle tedavi 

dani ve samimi bir itikadın icabatı ola• 
rak ifa edilmekte bulunmuştur. 

Din ve dünya işleri ayrılalıdanberl, 
insanlar, Tanrıya karşı borçlarını öder• 
ken, bunu artık dünyevi bir t~fahür 
vesilesi yapmıypr, atalarımızın: Ibadet 
maıhfi olmalıdır!. düsturuna uyuyor • 
lar. 

Onun içindir ki, eski günlerde oldu • 
ğu gibi, artık sokaklarda, kahvelerde,· 

1 hatta ve bilha~a devairde, dudakları 
kurumuş ,gözleri dönmüş, saçı başı ka· 
rışık, sakallarının telleri dik dik ol • 
muş, elleri tesbihli, ağızlan tekdire mü
heyya, sahte oruç tiryakilerine rasla • 
maz olduk. 

Onlar, bunu görenekle yapıyor ar ve 
bu hale kendi kendilerini de inandın • 
yorlardı. Bu adamlar, babalarında, her 
Ramazan, aynı hali müşahede etmişler, 
bunun, orucun icabatından olduğunu 
sanmışlar, nihayet buna alışmışlardı. 

Ve bu, bir maymunluk, bir taklidçi· 
ilk, şuursuz bir ananeden başka bir şey 
değildi. 

Bugün, Darvin nazariyesine göre 
maymunun torunu insan, anlaşılan 
maymunluğundan - tekimül edip - bi· 
raz daha uzaklB§tı ki, görenek denilen 
münasebetsizlikleri yavaş yavaş ve bi· 
rer birer terkediyor. 

Bu, onuiı lehine kaydedilecek önem• 
Bugünlerde moda olan yılan zehiri- 1i bir ilerleyiştir. 

le tedavi Cısulü Romalılar zamanında 
vardı. Neronun doktorları kan abnuı· 

yollara sevketti. Türkiyenin Almanya- yaşlı oldu~ları~ı ~dd~a. ~e~ ka~ı.nl~rın 
dan, Yunanistanın da Amerikadan iki- kavga ettıklerı hıç ıfıtılmış degıldı. 
şer kadro harici gemi aldıkları devir, lşitilmemif bu hadise de hugünler
ber iki memleketin de kendi kendile - 1de Amerikada cereyan etmiştir. Haki
rin~ ~lmeden hatırlı~amıyacakları bir iki yaşları 109 ve 102 olan iki kadın 
devırdır. Sonradan bıA de, Yunanis - dan yüz iki yaşında olanı kendisinin 
tan da dritnot sahibi olmıya ve icabın- ! diğerinden daha yatlı olduğunu iddia 
da bunları birbirimiz aleyhine kullan- !etmiş ve aralarında kavga çıkmıf ni-
mıya heves ettik. Onların da, bizım de h t · ahk L_..ı '--- '· 

l
. . . aye ış m emeye ~ar aıuetmış - na karşı yılan zehirini kullanırlardı. 

e ımızden haylı sarı milvon çık-tı, fa- . 
k 1. · b ~ tır. Elektrik tedavisini de fU suretle ya-at e unıze ir iki diritnot isminden 
başka hır şey geçmedi. Ancak onlarla F ofograf çeken güvercin parlardı: 
biz böyle bir rekabet ve hatta husu - Romatizmalıları canlı torpil balıiı- Biliyor musunuz ? 
met içinde yaşarken başkaları bun - Almanlar güvercinlere fotograf çek- nın üzerinde ayakta durdururlar, tor-
dan pek güzel istifade ettiler ve kah tiriyorlar. Güvercinlerin boyunlarına pil balığının çıkardığı elektrikle roma-
bizden bir toprak parçası koparmıya, çok ufak fotograf makineleri takıyor- tizma tedavi edilirdi. 
kah bizleri, sırf kendi siyasetleri he- lar. Bunların hangi saniyede nereden Amerikada sigorta hesabı 
sabına, birbirimize kırdırmıya muvaf- uçacaklarını hesaplıyorlar. Ve fotog -
fak ol'dular. Haıbt.tki Avrupanın ve raf makinesini ona göre kuruyorlar. Amerikada bir ıigorta kumpanyası 
dün b-",,;.., ,_ ı G k sigorta olanların kaç sene ya•ayabile-yanın u,,....,. 11\Uvvet eri arasında üvcrcin endi haberi olmadan resmi " 
bizim .. kü~ü.~ kuvvetlerimize yakışan çekiyor ve getiriyor. Çok küçük olan ceklerini şu sur~tle hesaplamak~dır .: 
şey busbutun başka idi· Bunlann bir- bu resı'ml · b'" ··ıt _,_ . k... da • , Kumpanya aıaorta olacak mufterı-. . . · er.ı uyu me& 1m anı . . 
bırlerını tutmaları, birbirlerile dost mevcuttur. A "kan üzel kız alebe.i nın anasının ve bahasının yqlarıle, 
olmaları lizımdı. Türkiyede bir sürü l ~erı .:: ~n : O~ . . onların analarile babalarının Yatları· 
Yunan millettaşı, Yunanıstanda bir En büyük otomobil 0 ara tanı u ız Ünı• nın yekununu altıya taksim etmekte 
sürü Türk bulunurken r ralcınnda a - o··ny b .. ··1t t bT B veraiteainde talebe idi. Sinema kum- ve bulduğu adedi eigorta olacak ada -
deta siyasi bir hısımlık mevcut olan u . anın en uyu 0 omo 1 ı er- paya)an kendisini angaje etmek iste- .. b'l w. _ıd 
b .k. k . . . lindc bır kolacıdadır. Bu otomobilin . I d al be k kab l . mm azamı ya,aya ı ecegı yaf aa et -

u ı ı memle et bırbırlerıle kanlı mu- '>'> w . mı.ş .erae e t e ız u etmemış- meJrtedir 
harabeler yaptılar. Bu devir, hatalı bir -- metre uzun~.ugu ~w ~ctre enı ve 3 ti. fakat nihayet bir kumpanya ken- · • • 
zihniyetin hatadan başka bir şey do - buçuk metre yukseklıKı vardır. disine en tanınmı~ yıldızlara verilen Kuyu agzındakı armonık 
ğunnıyan hezeyan devri idi; h"er iki ta- _ ... .' d, ' ·t·l w ·-b. k h~ • - parayı vadedince genç kız da talebe Karolinde bir kuyudan mütemadi • 
raf ta bun f k t ~-t b ek yem os ugu ır ere da a kuvvet - k _ '-tad Or lil u ar e meA e, er et ver- lend· k . b. h:...:ı · ed. B. hayatından sinema hayatına geçmiye yen gaz çı ma& ır. anın yer e -
sin gecikmedi. ırece yem ır ..uıs ır. ır va- . d b" . b d . 'f d . d" 

' k"tl zd b. --1....&..- h razı olmuftur. rın en ırı un an ıstı a e etmeyı u-* ı er aramı a ır ıCJ\.ın.n:t ve usu - .. .. L w b' 
m t .. 1 ı· ı b. · b ·· .k. J .. d.. . k -dt "b. şunmuş ve 11.uyunun agzına ır anno-

Bugün o deniz rekabeti de 0 husu- e ;~ ~.0 :nb. :r ş:i~' . ug;n ~ k 
1 nsan su u ıne su U gı ı nik takmıştır. Bu armoniği çalmak i -

met devri de eski bir tarih ~]muştur. ~:~rac~ı teı;~~~l:re a v:s~ı;av:r~~s~ satılıyor dçi.n yalnız tuşlarına dokunmak kafi -
Bugün her iki taraf ta egw er donanma- p be mhan le ır iki memleket talihinin gu·· zel bir cil - ariste lediye doğu e rinin · 
larına yeni bir kuvvet ilave etmerri C t fı .ı 
düşünürlerse bilirler ki bu yeni ku;- vesinden başka bir şey değildir. Eminiz birinde, bir insan ıüdü kısmı açılmıt- ep e eı onu 
vet yalnız bir tarafm değildir. İcabın _ ki Eğe denizinin iki müşterek sahibi tır. Burada sütlü kadınlar bulunmak- Bir İtalyan mühendia böyle bir te-
da bu kuvvet öteki tarafın da kuvveti- arasındaki bu dostluk, ik~ millet istik- ~a. ve .~üt? ol~ıy~ kadınlar çocukları lefon icat etmittir. Bu telefon radyo 
dir ve iki memleketin kuvveti birbirini balinin hayır ve selAmetınden başka ıçın sut ıatedıklerı zaman kadınlar ve telefon araıında bir alettir. 

1 - Buckingham kimdir? 
2 - Katip Çelebi ismile anılan meş .. 

hur alimimizi, Avrupalılar na,,ıl bir 
isimle anarlar? 

3 - Kapo D'İstria kimdir? 

(Cevaplan Yarın} 

* 
Dünkü Suallerin Cevaplan: . 
1- Avrupanın sayılı radyo istas • 

yonlarından . biri olan Brno Çek0slo • 
vakyadadır. 

2 - Derley İngilterenin sayılı dev • 
let adamlarından Conservateur p.ırtisl 
şeflerindendir. Lord Edward Gcoffroy 
Derby ismile anılır. Oğlu 'Edward 
Henri Smith de 1893 yıllarnda İngiliz 
politikasında ·mühim bir rol oynamış 

adamdır. 
3 - Eski bir eyaletimiz olan Bos • 

na 1878 de Bertin muabedesile Avus· 
turyaya terkedilmiştir. 

4 - 1885 de Amerika reisicumhur • 
luğunu Cester Alan Arthur temsil e
diyordu. 

-------------...---
Demiryolu makastarlıgı 

imtihanı 
ikmal eden bir küllün i.ki muhtelif par- bir netice vermiyecektir. elektrikli bir lletle ıağılarak ıütleri fİ- Bu aJete sahip olanlar birbirlerile 
çasından haş'ka bir şey değildir. Bunun Muhittin Birgen ~e içinde satılmaktadır. konufmak imkanını bulabileceklerdir. Demiryo~ları ma,k~st~rl.ığı çok s~ 
için, donanmamızı hararetle ve cos _ r=:=:=::;::;::;::;::;=::::::::=:=:;::::=:::;:::=:::::::::=.=::========================== ğukkanlılık ısteyen hır ıftır. Macarıt-
kun bir ciostıuk1a misafir etmis oian r 1 tandalc.i bir demiryotu idaresi maka.-
dost memleketin bu münasebetJt? iz - j S T E R İ N A N İ S T E R t N AN M A ! tarlık için aldığı memurlarını föyle bir 
har ettiği lhisler, siyasi münasebet - imtihandan geçirmektedir: 
erde izharı adet olan hislerden değil 1 

L'elki de menfaatları yalnız dostlukt~ İçışleri Bakanlığından gelen bir tamiın üzerine fstan- şebbüs faydasız sayılamaz, yalnız bi'z halk ta yardım et _ Memura 25 tane anahtar verilmeli• 
_>I?uğ~nu. bi~bi~ tecrübe ile anlamı~ bul helediyesi otomobil, tramvay, araba gibi nakil va - medikçe bilhasso tramvaylara asılan ~ları indirmek- te, bundan sonra adam yirmi be\! ki• 
ıkı mılletın bırbırlcrine karşı samimi sıtalarının çok olduğu şehrimizde yol kazalarının önüne te müessir olmadıkça bulunabilecek yeni tedbirlerin de lıitli çekmece bulunan bir odaya so-
surette izhar etmleri tabii o!an duygu- geçmek için yeni tedbirler araştırmaya başlamıştır. Te - semere vereceğine inanmıyoruz, fakat ey okuyuC".. ,. ln: kulmaktadır. Muayyen bir müddet 

larındandır. Bundan eminiz. l ~ l ER J NAN J S TER 1 NA N _\• A l '.zarfında kızmadan, küfür etmeden bu 
Donanmamız bu ziyareti ile jki ·11 ı'yirmi beş çekmeceyi de açan kim .. 

memleketin arasındaki yeni hayatı ve müaabakayı kazanmaktadır. 



i 
i giliz Mebusları 

Frankoyu protesto 

SON POSl A 

General 
ettiler 

H ollanda asileri tanımış, Madrid dün 
bombardıman edildi, mahalleler harap 

tekrar 
oldu 

A ntakgaya 
Bir la.bur asker 
Daha gönderildi 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
da mahre~iyet kaldmlmıştır. Sokak
lara her on metrede bir nöbetçiler ikar 
me edilmiştir. Bunlar sokakta aramak 
bahanesile soymaktadırlar. 

Reyhaniyeye tank getirilmiştir. Kı
rıkhan, fskenderun, Bilan ve Antak • 
yada bütün dükkanlar kapalıdır. Mem 
lekette baştan başa ölü bir sükunet 
hakimdir. Antakyaya Suriyeden bir 
tabur daha asker getirilmiştir. 

Madrid, 3 - Bir kaç zamandanberi İngiliz parlamentosu tetkik heyeti, A- samakta olduğu mıntakaların bombar- Kö le b at or 
L:ı_ - d k' t 1 f o;ıdıman edlimesini protesto ederiz.» y r OŞ IY oıa"tımet kuvvetlerinin miihim mik - vam Kamarasına a~agı a ı e gra ı 
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«a d k ·1·k ld 1 • Londra, 3 (A.A.) - Reuter'ı'n bı'l - Zu üm en açan ür oy '- t a topcu ·uvvetlerine ma ı o U.{- göndermiştir: ki 
ıq,., d htl 'hh tl' ld - M'd 'd' k 1 . • ·ı ·ı dı· rdı'erın· e go"re Salamanka radyosu Ho- lüleri evlerini, bar arını ter -· • ve en a arının sı a ı v ugu c ı rı ın gaz mas ·e erme acı ı ı- t> 

l0ıi.ılmektedir. tiyacı vardır. Bunların gönderilmesi landa hükfımetinin B urgos'u tanıdığı- ketmişlerdir. Adalı Mehmet ile Ku -
bün sabahleyin asilerin tayyarele - için ne lazımsa yapınız.> nı resmen ilan etmiştir. seyri zırhlı bir otomobil içinde Hale • 

~, Madridi bombardıman etmişlerdir. General I<'rankoya da şu telgraf çe- Madrid harab oluyor be kaçırılmışlardır. Bir daha memle • 
'etuan de la Victorias amele mahalle- kilmiştir: Madrid, 3 (A.A.) - Bu sabah yapı- kete döneceklerinden şüphe edilmek-
1.ııe bir kaç öbiis düşmüş, büyük ha - cİngiliz parlamentosu azasından o- lan bombardıman,retuan - Ias - Victo- tedir. Adalı Mehmet 8:-l yaşlarında bir 
'atlara ve bir çok telefata sebebiyet lan bizler, bu sabahki hava bombar - rias kenar mahallesi ile Cuatro - Cami- ihtiyardır. Evvelce Ziraat vezirliğinde 
•~rıniştir. dımanının Madriddeki kadın ve ço - nos mahallesinde ve Kenedo meyda - bulunmuştur. Mevcut eski borçlarını 

İngiliz ıneb'usları Frankoyu cuklara ne kadar iztirab çektirmi~, ne nı civarında epeyce hasarı mucib ol - ödeyemediği için hiyleli surette iflas 
bombardıman ettiler gibi sefaletlere bais olmuş olduğu:-lU muş ve bir çok kişinin de ölümüne se- etmiş, !)0 gün hapis yatmış ve huku -

~::::,,,~ıı::a=d=r=id=,=3 =(=A=.A=.=) ::::ıı::==İs=p=a=n=y=a=d=a=k=i =g=o=· r=d=ü=k=. =M=ün=h=as=ı=ra=n=s=i v=i=l=a=h=a=li=· n=in=)=·a=-=b=e:::b=iy=e=t=v=e=rnı=iş=ti=r·======== ku medeni yeden is kat edilmişti. Mem

k • f •l • V. Jeket istiklale kavuştuğu takdirde hiç lYlemlekette hava, SU, rasat 1.ngı lZ n..ra/ının bir ~ey kazanmasına imkan olmadığı 
Evlenmesi için dört elle Fransızlara sarılmakta -

teşekkülleri birleştiriliyor Londra, 3 (A.A.) - Kralın evlenme dırKuseyri ise Türk inkılabını hazme-
projesinin ortaya çıkardığı kanun esa- dememiş bir yobazdır. imzasını at • 

~eclise bir umum müdürlük teşkiline dair kanun layihası sı meselesi, şimdiye kadar kralın şah- maktan aciz gösterecek kadar cahil -
~ sına taallıik eden meseleler hakkında dir. 
erildi. Hergün memleketin hava vaziyeti tespit edilecek tefsiratta bulunmaktan imtina etmiş Bir gün evvelki kıtalde ölenlerden 

Ankara, :ı (Hususi) - Başveka - Devlet Meteoroloji işleri umum mü .. olan matbuatın da tefsirata başlaması biri kunduracı Bekir, diğeri de Musta
~te merbut olmak üzere bir devlet Me- dürlüğü devletin askerlik, iktısat, na- üzerine fevkalade mühim bir şekil al- fadır. Halk üzerine mitralyöz ateşi 
~cıroloji işleri umum müdürlüğü teş· fia, belediye, deniz ve hava yollarına mışLtır.d 3 H A" b"ld" ~ 
(İl' d . 1 k l" 'h B·· "k ı·· .. l l h .. ı·· h h"d. on ra, - avas Jansı 1 ı - ·Jları·cı·ye •rekilı· ı .. ıne aır o an anun ayı ası uyu uzum u o an er tur u ava a ıse - . s· l hf il k 
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"111 1 k 1 B rıyor: ıyasa ma e er, ra ın ıstı a ~ı et Mec isine sev edi miştir. u !erini, iklim malumatını en yeni usul- etmek ve yahut şimdiki projelerinden Cen evreye gitmiyor 
Yihaya göre bugün mevcut hava, su l ) t b"t d k l b"'lt 1 

• er e es 
1 

e ere rapor ar, u en er vazgeçmek şıklarından birini tercih Ankara, 3 ( A.A. ) - Hariciye c rasat teşekküJlerile Meteoroloji te- h 
a.. ve aritalarla neşredecektir. Bugün vaziyetinde olduğu kanaatindedirler. Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras, 11:kküllerinin hep birleştirilerek bir l k 
b mem e et üzerine gayrımuntazam su- Kral çiftliğini satıyor Milletler Cemiyeti konseyinin 1 O 
~trıum müdürlük halinde Başvekalete rette dağıtılmış olan rasat istasyonları Londra, 3 (A.A.) -Kralın Kana- kanunuevvelde toplanacak olan iç-
1 ağlanacak ve bundan böyle memle - k b k h l · d h bul am acagı-
t. te şe e e a inde muntazam bir su - dadaki çiftliği maruf Amerikalı Lin - tımaın a azır un 1Y 
"tte bütün hava, rasat, ve iklim isle- Tü" k' · d · • hhası 

t ' rette yurdun her tarafında yapılacak koln Elleswosrth'e satmak için müza- ve r ıyenın aımı mura ı bu teşekkül tarafından idare oluna- Necmeddin Sadak tarafından tem-
tqk ve adetleri arttırılacaktır. kerede olduğu Buk.hingham sarayın -tır. Merkezi li.izumu kadar ihtisas sil edileceği haberi alınmıştır. 
!tıbelerinden mi.irekkep olacak olan Ehem miyetine binaen hu llkind dan resmen bildirilmektedir.A Rüstü Aras Fransız Sefirini 
Qlt teşekkülün memleket içinde tam Kanun ayından itibaren faaliyete geç- Kanberra, 3 (A.A. ) - vusturya kabul etti 
~c k l b b k b I · t d'l b t kk'"l .. .. kabinesi, Kral meselesinin ihdas ettiği Ankara, 3 (Hususi) _Fransız tnü emme İr se e esi u una - mesı asavvur e ı en u eşe u onu- . 
Caktır. · müzdeki senelerden itibaren tekemmül vaziyeti endişe ile takip. et~ekt:dır~ Sefiri M. Ponso bugün Hariciye Ve-

Memlekette hava hadiselerini takip ederek üç sene zarfında tam şeklini al- Londra, 3 (A.A.) - Iş~ ve azauan kili Tevfik Rüştü Arası makamında 
~ec:ek olan bu teşekkül ayni zamanda mış olacaktır. albay Wedgwood, Avam amarasın - ı ziyaret ederek bir müddet görüş -
t da bir takrir vererek, azayı, taç giy - müştür. 
~"ar memleketlerin de hava vaziyet- Kandilli rasat merkezi eskisi gibi ve me merasimine aid hiç bir şeyin k~a~ \.. _J 
li~inhi telsizle. ala:a.k hebr.günd mekm!eke- yalnız rasathane olarak vazifesine de- s:k~~inc.~ Ed,·ardın s~dakat yemını tanklardan açılmıştır. Hakarete maruz 

ava vazıyetını tes ıt e ece tır. vam edecektir. hukum~uz bırakmıyacagını .ve b~nda.n kalan halk tankları ve milisleri taşlarla 
---------·••911ııı-------- b~şka ~ngili.z Kralm~n ~erme hıç bır kovmuşlardır. 

Cihangir lstanbulda esna.t kıms:yı gcçırtmek nıyetı m~v~ud 01 - s·· uk bir sabır ve tahammuı 
'J madıgını beyana davet etmıştır. ~' . . . . . . .. 

Soıııguncuları ıç,·n bı·r dı·spanser Albay, bu takriri verirken, kralın ··.:Tu~kler ~.ıç.~ır r_nılletın tarıhınde g~-
3, 1. j istifasının her halde önüne geçilmek rulmıyen buyuk bır sabır ve tahammul 

Yaka/andılar Yapılıyor lazım olduğu muıahazasiyle hareket göstermektedirler. 
ettiğini, zira kraıın halk tarafın~~n Gayri meşru bir intihap 

Cihangirde İlyas Çelebi sokağ:nda (Baştarafı 1 ind sayfada) çok sevildiğini, her hangi bir de .. g1 - İntihabat gayri meşrudur, çünkü: 
fopegündüz oduncu Mustafanın evine miştir. Reisler, bu teklifi memnuniyet- şikliğin memleketi ikiye ayıracagı~ı, ı _ Halkın yüroe doksan beşi reye 
tıterek Mustafayı ve hiı.mctçisini bağ- le karşılamışlardır. Teklif edilen bu bir seçime müracaat edilse . rey lenn iştirak etmemiştir. 
~tnak surctile soygunculuk yapan 

1
ar dispanser 18 bin lira kıymetinde ola- kahir bir ekseriyetle kral lehınde top- ı _ Hükumet müntehibi sanilere 

~il.bıta tarafından yakalanmışlardır. caktır. !anacağını beyan etmekt~dir. . yaptığı tebligatta ( ... ) reyle müntehibi 
Zabıta memurları Mihal, Demir ve Burada esnafın ve hariçten gelecek Londra, 3 (A.A.) - Bır Amerıka. a- sani olduklarını söylemek garabetinde 

~azıl isminde üç kişiden şüphelenmiş - muhtacı m uavenet kimselerin hasta _ jansının. Londra~aki bürosuna. verı - bulunmuştur. 
l~r- b la d' d n tak'p etm's len malumata gol'e, Madam Sımpson 3 - Sandık başlarında belediye azası ' un rı sez ırme e 1 1~ - lan tedavi edilecek, ilaçları tem in olu-
1... G 1 d b" d t bir kaç ay iç in yabancı rneml.eketlere bulunması lazımken, rey atma işi kon-~ ve dün gece a ata a ır ev e op- nacaktır. Bu teklifi Oda U m umi Ka • -1
'd d 'd' k 1 ı gitmeye karar vermiş ve hat.ta b. u ak- trolsüz vapılmıştır. Müntehibi sanilere '<ltı ıkları sıra a gı ıp ya a amı~.ar - tibi esaslı surette tetk ik edecek, h k t d " 
~ıt. er şam Londradan ayrılma nıye ın e - onar Suriye lirası teklif edilmİ!ltir. 

türlü imkanlarını tespit ederek neti - dir. Belediye azalarının hepsi azledHmiş-
b 'Bunların üzerinde suç delilleri <le ceden esnaf subesi reislerini haberdar Londra, 3 (A.A.) - Kral akşam i.i- tir. 
ltlunmuştur. Bu delillerden bir.isi edecektir. • ze~i Lon~raya dönm~ş .. ve saat 20 bu- Şamda çıkan ve vatanilerin organı o-

!lcJ.uncu Mustafnnın cebinden alın - Toplantı esnas}nda cemiyet rci~le- çuga dogru halka gorunmeden Buc - lan Elifba gazetesi vetani'lere ve Fran
l'rıış olan vere.siye defteridir. Suçlular rinden bir senedenberi Dördüncü Va- kingham sarayına gitmiştir. . sızlara karşı şöyle bir lisan kullan -
~llt defterin yarısını yakmıya muvaffak kıf hanında çalışan müşterek büro Kral, kendisinden on dakıka evvel maktadır: cEğer, üzerinde uğraştığı -
arnamışlar ve yakalanırken bulun - merkez heyetinin teşekküllere ne gibi saraya gelmiş olan York Dukası ıle mız mesele Cemiveti Akvama intikal 

dı.k k ı d yirmi dakika kadar görüşmüştür. ederse Sancak eld~n gider. Çünkü, biz \( ları yerde i sarnıca atmış ar ıı-. yardım ve faydalarda bulunduğu so-
Londra, 3 (A.A.) - Kral bugün öğ- burada intihabat işlcrile uğraşırken, ö

. Zabıta memurlar.ı derhal sarnıca bir rulmuştur. Bunun üzerine reisler mer- leden sonra Valide Kraliçeyi ziyaı C>t tcde Türkler daha sağlam ve emin bir 
~a.m indirmisler ve defterin imh;ı e - ı kez heyet ine şiddetle lı ücum ederek t · · 
~ • e ınıştır. .. yoklan gayelerine doğru ilerlemekte -
ilemiyen bu kısmını çıkarmışlard,r. bir senedenberi yapması laztm gelen Londra, 3 (A.A.) - Kral dun ba~ - dirler.» Mustafa 

~ltçlular parııları ne yaptıklarını henüz işlerden hiç birini yapmadığını ve bu- b~ka~. B~ldwin ile bir saatten fazla gü- Kimse hayatmdan emin deg"il 
~Ylememişlerdir. Tahkikata devam e- nunla da kalmıyarak teşekküllerin fa. rusmuştur. 
~ 1 ı ı ı ı ı · -------- Kilis, 3 (A.A.) - Sancaktan kaçıp · tnektedir. a iyet erine eneg o duğunu i eri sür-

R K 1 h t . buraya gelenlerin mikdan artmaktadır. 
t. <Döı·du··nct"ı sahifemizde bu işe dair ıniişler, ıslah .. dilmesini istemişlerdir. o manya ra tnın s~ya a ı s kt 'k 

1 
tt 

1 ıı ... anca · a tazyı aza mamış ar ırı mış-
~t haber vardır. Faka~ son dakikada Mesel~ bu c mleden olmak üz:~e h.er Varşova: :l (A.~.) -. Ro~~-n~~ tır. Hiç kimse malından, canından emin 
~iller yakalnnmış oldugundan o halıe- şubenın hesapları munyyen mufettış- kralı Carol un Lehıstanı zıyaretı, onu- değildir. 
1

rı kı,·meu kalmamıstır.) ı lere tetkik ettirilmecsi esas konulmuş müzdeki ilk baharda yapılacaktır. Köyler yağma edildi 
iken önüne gelen her müfettişin hiç ı -· ---· · · · ·- · · · · · -· -· · · ·-},.. h ·ıı h l • Kilis, 2 < A.A.) - Sancak nahiyele-v ıP, 1 er eye l ıkimseye sormadan, cemiyetlerin her büroda on beş cemiyetin bulunduğu 

~ • 1 rinden bazılarında dolaşmış olan bır ' ·op f a11d1 azasını karşısına alarak hesap sordu- gösterilmiş, halen büroya kayıtlı bu - zat Ordu nahiyesinin Bayırbucağı mın-
J\nkara. 3 (Hususi) _ \'ekiller He- ğunu şikayetle ~nlatmışlardır. Reisler l lunanların da peyderpey çekilecekleri takasında gördüğü manzarayı şöyıe an
~tı bu~ün öğleden sonra toplanardk tatmin edilememiştir. Misal olarak ta 1 hatırlatılmıştır. Ayrıca esnaf şubesinin }atmıştır: 

; r- müldet müzakeratta bulunmu<> - müşterek büro teşekkül ettiği zaman !yaptığı oazı icraatın umulan neticeyi E\'ler kısmen harap bir hale girm!ş-
lır-. • otuzu bulan esnaf cemiyetinden bugün lvermediği de söylenmi~tir. tır. Bu harap evlerden birinin tahta -

Sayfa 3 

• Fransa ve Lübnan 
• Japonya ve ltalga 

S on günlerde, Fransa ile Lübnan 

arasında akdolunan muahede, 
Lübnan topraklarında bir hayli mü -
essif hadiseye sebep oldu. Bilhassa 
Trablusşam mıntakasında hararetle -
nen bu hadiselerin kanlı bilançosu epey 
kabariktır. Lübnana istiklal veren, ha
kikatte lafzi bir istiklalden başka bir 
şey olmıyan Fransız - Lübnan muahe
desi, bu noktadan fransızlarca husust 
bir kıymeti haizdir. Nitekim, Lübnan 
hadiselerini, Filistin vukuatile ayni 
benzerlikte gören Fransızlar, İngiliz -
!erin Filistinde baş vurdukları tedbir -
lerin aynini Berutta. Surda, Sayda ve 
Trablussamda tatbik etmek istiyorlar . . 

Fransızların noktai nazarı şudur: 

Lübnanlı müslümanlar, mukadderat -
larını Lübnanlı hıristiyanlara bağlamak 

istemiyorlar. Suriye ile bir olmayı ter
cih ediyorlar. Halbuki, Fransanın, u
mumiyetle Suriyede güttüğü siyaset, 
alRngle bir siyasettir. Daha iyi nüfuz 
edip hükümran olabilmek için müm -
kün olduğu kadar fazla ayırmak. Hat
ta mümkün olsa, Alevilere de ayrı b~r 
istiklal hissesi çıkarmak düşünülebi -
lir. Çünkü İstiklal denilen şey, Suri -
yede lafzi olduktan sonra bir eksik ve
ya fazlasının ne ehemmiyeti vardır! 

Fransızların nazarında Arap, ekseri
yetle cesur, çok defa müleassıp, fakat 
kuvvete karşı hürmet duyan bir kim -
sedir. İngilizler, Filislinde, bu hakı -
kati gözönünde tutmamış, ilk Filistin 
kıyamını, gayet hafif kuvvetlerle kar
şılamak istemişlerdir. Fransızların ka
naatine göre, Filistin vaziyeti, Lübna
nın aynidir. Suriye ile Lübnan, ileride 
bir federasyon yapacp.klardır. Fakat 
bu neticeye varabilmek için memleket
te süklı.nun teessüs etmesi Iazımdır. 

Bu da kuvvetle olur. Şu halde? Şu hal
de bakalım Fransızlar bu kuvvet işi

ni nasıl halledeceklerdir. 

* Japonyanın Habeş ilhakını, İtalya -
nın da Mançukoonun istilasını karşı -

l 
lıklı olarak tam-

ı J•po nya ve malarından do -
ltalr• ğan bir vaziyet 

1

---·---- vardır. Bir za -
manlar İtalyanın Habeşistanı istilasına 
muarız gibi görünen Japonyanın bu -
gün bu fi'li vaziyeti tanıması, itiraf et
mek lazımdır ki, bir parça garip gö -
rünmektedir. İşin iç yüzü şudur: 

Japonya, eski Habeş imparatorun -
dan bir takım imtiyazlar almıştır. İtal
yanın Habeşistanda vaziyete hakim ol
ması üzerine Japonya, bunları elden 
kaçırmak tehlikesine düşmüştür. Bu 
tanıma, o imtiyazların kurtarılmasını 

temin etmiştir. İtalyanın Mançukooyu 
tasdik etmesine gelince; İtalya, Uzak 
Şarkta mühim bir menfaat politıkası 
gütmektedir. Bu yüzden bir ara, Ja -
ı:xmya ile İtalyanın araları bile bozul
mak tehlikesini göstermişti. _Şimdi, bu 
mütekabil anlaşma karşısında, he:- tür
lü .suitefehhüm ortadan kalkmış gö • 
rünmektedir. - Selim Ragıp 

~ş·u~d~· ;k~e·k ·pişi~~ı; ·bi
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şoförüm ekmek istedi. Kadın önündeki 
ekmeği verdi. Parasını kabul etmedı. 
Şoför katık olacak bir .şey de istedi. Ka
dın yok dedi. 

Şoför «çökelek de yok mu, diye so -
runca: 
Kadın ağlıyarak şu cevabı verdi· •İş

te elimizdeki ~u arpa ekmğeinden b1ş
ka bir şey yok. Dün meb'us seçimi içın 
köyü bastılar, evlerde, ambarlarda ne 
varsa hepsini alıp götürdüler.• 

Esasen 16 senedir bu mıntaka !işar 
ve vergi yüzünden kafi derecede harap 
bir hale konmuştur. Son soygun hal -
kın elinde, avucunda kalan son eşya -
nın da kaybolmasına sebeb olmuştur. 

En makbul hediye : Şapka 
Hama,:~ (Hususi) - Sancak köy

leri hararetli bir surette şapka tedarik 
etmektedirler. Köylerde ve şehirlerde 
ki münevverler fakirlere kendi ·arala
rında para toplayarak binlerce şapka 
hediye etmişlerdir. Köylüler arasında 
en makbul hediye şapkadır. Orta Ku
seyir nahiyesi ahalisi kamilen şapka 
giymi:;;lerdir. Bunlara civar olan Arap 
köyleri de şapka giymiye başlamıt -
lardır . 
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( _ _...l_I B __ İ B __ B_A_B_l_B_L_B~B_i __ i 
24 Saatte 7 kaza 
Bir kadın diiJerek öldü, 
iki kadınla 3 erkek de 

yaralandı 

Senede yüzde 
80 faiz 

Bir faizçi bu iddia ile 
muhakeme ediliyor 

Türk ofisin ajanları 
İstanbulda topJanarak 

tüccarlarla temas 
edeceklerdir 

Kadıköy elektrik tirketi amelesin • .• - . . lktıaat Vekiltindcn tliTektil almalı: 
den RIL~n Ku-...liJincfe bir elektrik eli- Dün Oç«nctl Cezada tefecJıkten .. A L - -' h 1 M d (P 

"-T- fU • • • uzcre nıtaraaa u unan • ec et a-
re11w. tlCle tamJrat van.rken yere dü-. ıuçlu Cebecıyan ın muhakemaıne de- . ) KA (Cc ) T h 

.1 _. T- rıs amran nevre ur an 
rek bafındu ajır •urette yaralanmıf. vam olunm~ftıar. Suç hukuku ~~ (Bombay) Mahmut (Londra) Suat 
Nümune haıacaneaine kaldınlmı.ıtır namına takıp olunmaktadır. Hidıteyı (H b ) H . ~~L •• (l _,_ 

"T· • • • • am urg ayrettm vuaru ıtoa-* Befiktafta tramvaydan atlayan h.aber. veren Oımaa 11111.ı~~ elcktrık holm) Sait R•uf (Lahey) Ali S.tlu 
Kabataf Lileli tttlebesinden Bedri ar- fl~ketı. meı_ııurlarından bıridir. Elek - (lskenderiye) Melih (Brüksel) Ah -
kadan gelen 1728 numaralı otomo - trık tırketı memurlarından Ahmet t r __ ·ı (C bi Afr'k ) L 

N . a ... I... 1 - L d' l . . Ah me \.A:llJI enu 1 a aonseyye 
bilin •hında kalarak ag·ır surette ya- azmı ,_..ıt o ara& ın enmıftır. - · lar b' ·L· •• l b. · Cebe · 3 d ve &J&n ı ır ı-.ı gun sonra top u ır 
ralanmıf hastaneye kaldmlmıı:ıtır Jmet Nazmı cıyanclan ay va e h ld l b l '- - ki eli B l • v • • • • a e atan u a ıe.aece er r. un ar * Sürp Aaopda oturan Müberra ıle 100 lıra borç aldıgını ve buna mu- J b ld Tü Jı: 1· 1 k b" 

'k b'l 120 ı· 1 L b. d'·. . stan u a r o ıste top anaca u-
Ni-ntatı tramvay caddesinden ıe • a ı ıra ı.. ır tenet ver ıgını ve t•• .. l • k .. . l 
~ J b . . Dl. 80 . l un tuccar arı Çagırara gorüşme er 

rerken fOför Vartanın idaıeeindeki o- u ıuretle faızın senevi -ıc l bu - -'- B .. .. r d h k 
s d .. le . . yapacaAtır. u goruşme er e er on· 
toanobilin altında kalmak ağır surette uğun~ soy mlftır. . . seyye ve ajan lr.cndi mıntaka$ndaki 

1 
Eml8k ve Eytam 

Bankasından 
SATILIK EV: 

Eaaa No. aı 

c. 21 
Mevkii Ye Nev'i 

&.knlybcle Cerizlikte Hamam .akaimcla 
eaki 56 yeni 66 No. lı Bahçeli Ev. 
(lzerindeld No. 52) 

Depozito ---
L .>60 

Y ukanda taWIAb yaub E• pqiıı para ile satılmak bere -
" artbnaaja k•almuftur. 1iaaJe 21. Birinci KAmm. 1936 tarihine tegdlf 
eden Pazarteai ğiinli saat 10 da yapılacakhr. 

T alipleria tubemize rehneleri. (430) 

L~hisarlar u. 
4275 kilo Wwta kanaviçe 
3059 kilo İlbrta çul 

l\1üdürlüğünden : 

--'--mıt Etfal hutanes:ne kaldı • Şahıt Enver Cebecıyandan 68 lıra .h . la ı·· la -''} ki .. 
, .. ._., • • • .. • _ı_. 

3 
ı tıyaç rı ve uccar rın uı e ermı 765 kilo ilkarta knuwp 

rıhnıftır. ödunç aldıKın• ve buna muluwıl ay . _ _ı kt' T·· 1 b l 
. .. . . . 12 r f . di.. . öd tespıt eaece ır. uccar ar u top an• Yukarda dm Ye miktarlan yazıb İlbrta malzeme nümunel.,i mucl-

*Köpru lzerınde duran amele ıçm ed .•. 1'~. aızha~~~- rn~, par•~- 'bae- tıya büyük ehemmiyeti vermekte. 
tramvayına 2582 numaralı otomobil yem ıgı ıçm -..unaa ıcra USAi tı k . la f 1 .. bek bince 8/XD/1936 tarihine ruthyan sah ıünü saat 10 da puaıblda aatıı. 

1 . _..ı_ c_:_· c-h· ld oneeyye ve a1an rın geme ennı • ı. -~-
çarparak lSn kıamı tamamen parçalan- ~apı dığını, ıcrııııaa ~·~ ~ lf ~ ~ • lemektedir. caktır. uteldilerin nümuneleri ıörmek üzere her sün Almbpt Balam .,..... 
mıt. otomobilin tolörü otomobili bı • sunu d4!rme)'an ettı11m soylemıftır. ne, paarllls isin ele tayin oluna stln Ye mtte % 7,5 ~para 
rakarak kaçmıftır. Şoförün hüviyeti Suçu haber ver~n elektrik firketi Belediye henzin fiatJanna L&Bkte Ke .. t.tta t..lü..rlar Lnuun Ye mübayaat tabeai müdürlüiiindlelll:: 

etralı~a tabkibba batlanmıttır. nıemurla.rından Osman suçludan 3 de- tetkik ettiriyor Allf koıniqmana mlracaatlm. (3062) * A•.Lenaemında 5 numaralı ap11.. fa borç para aJdıiını birinci defa 100 · . . * * 
tımanda otUJall Aleko kızı lıtelina ll 3 • • 15 1• f . d... . lstanbul Bcledıyesı T ıcaret Oda • t _ a....-__ ........! mudbiDCe 5000 kilo vakum ~ ____ ..1.ı.ı_ satın alı-

raya ay açın ıra aız ver ıgını da be . f lar'l .h. ~......_. ı-· .,._.-auua 
aputımanınm merdivenlerinden inet• Ve bu IUtet)e sen~ cro00 faiz ödedi• 81~ n nzın lr'lt ~ e, Ubfta 1 tı- n8Caimr. • 
kan batı dinerek apertımanın alt ka • iini bildinnittir. Bun.dan ba,ka Ce - kar yapılıpıJ~pı medll)l)an, Jhdyacın 2 - Puarlııl& 5/12/936 tarillİne ruthyan Cumuteli sini 8Ul 11 clır.i 
bba kadar JUVUlanmıt b-ından ve beciyanın . ..ı-k' h . . il ne kadar o ugunun ve en çok karın Kaba•••ta l.enzun Ye Müba-_. c..L-indeki Alım Komiawonunda wapı • ....,. evınae ı yazı anesının • k' . f da I d • b. . . ....,. ,_. ':il',.._ .1 ı-
vücudllnden alır surette yaralanarak tünde «yüz.de on iki faiz para verilir» 1 · ımı~ ';-ra ın n a ın ıgının teı ıtını lacaktD'. 
~ki hutanealne kaldmlmtfhr. diye bir ilin olduğunu, fakat senede 

1 
••te~ıftır. . . 3 - Şartnameler parasız olarak her pn sözü geçen tubeclen almabilir. 

* Mahmutpafada Çeşme sokaiJn- mi, ayda mı tasrih edilmemi' olduğu- 'c ~-.va:.da. tetk~~~ta mem~r .edılen 4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven • 
da oturan Alunedin karısı Remziye .. J • ti ı ahp oehtıyar unya benzın fıyatla- me --lariyle birlikte adı ı- lrom11· •ona gelmeleri ilin olunm. cc3184» nu soy emıt r. ··'- k ld .. T'• r-- -T-- .1 

evin üst kat penceresinden düflDÜf• Şahitlerden Ahmet Refik 3 ay va- rı.nın ~ yu&se o . ugunu, ur • --- - __,. 

ajır ıurette yaralanmıtt hastaneye gö- de ile 25 lira aldığını 30 liralık senet kı~eyeLrırdıktenl sonr~ .. ~ ~k ~z kar Denizyollan İşletmesi Müdürlügünde 
türülürken yolda ölmüatür d . ., • . .. l . • S 1 ,.. _ ı. ~ • edileres; elden e e geçhgı netıcesıne va 

T· • ver ııını 80)' emıttır. uç u \JCDecıyan . . ·.., b J * Hüıeyinin idaresindeki 2898 nu· b ı_ '- ..ı· ·ı 1 Ll fil olmuftur. Galıp Bahtıyar dıger azı KARA O EN Z p O S T AL AR 1 un~rın 1'enoısı e muamc e yaptıK •· . . .., 
maralı vUk arabuı Bahçekapıdan ,,.._ f ._ b d ,_ .• fad 1 . h l" f benzıncılerle yapmakta oldugu temas-

,, e...- rını, aaat ura aıu ı e erın ı a ı . . . . 
çerken Paket poıtahaneai bekçiıi Q __ h k'k ld • .del. . . B larını bıtırınce raporunu beledıyeye 

~ a ı at o uıunu ı ıa etmıttır. un- ö d k . 
rife çarparak yaralamıttır. ların borçlarını vermedikleri için hak- 8 n erec_e_tı_r. _____ _ 

B kk lklJ I ti Iarında icra takibatı yaptırdığını ve bu Salt y eh binin 8 
8 g c nage yüz.d~n ken~i•İ.ne muğber olduklarını R ddi h Akl ı l bi 

Ve Cihangir ela ılave etmıştır. e a m a e 
Soggunculağu Müddeiumumi borç para verip al- Reddedildi 
Ballalköy cinayeti failleri ile Ci • mak hususunda suçlunun İktıaat Ve- • • . 

hangir aoygunculuğunun failleri dün klletinden müı1eadeai olup o1madıiı- Kullandıgı hususı otomobil .ıle Orta~ 
de yakalanamamıtlardır. Cihangir soy· nı sormuf, Ceıbeciyan müsaadenin su-

1 
köy • Kuruçeşme yolunda b~r .~~~e~~ 

gunculuğunan faili sanılarak yakala • retini mahkemeye ibraz ettiğini bildir- çiğneyen ve bu suretle askerın olum..ı 
nan Hüıeyin, Salih veKirkorun bu suç mittir. Muhakeme aelmiyen ,ahitlerin ne sebebiyet vere.n sabık ~~~~~~ Ssit 
la allkalan olmadıjı anlatılrtııf. dün celbi için batka bir süne bıralulmıttır. Paşanın oğlu Saıt Vehbı uçuncu ceza 
serbest bırakılmıtlardır. Polis tarif edi- mahkemesinde muhakeme edilmektey-
len etkili tafra emniyet müdür ve me- Be 'edı·ge di. Mamun son günlerde reddi hakırn 
mmuldanna bildirerek müteyakkı~ L~ istidası vermiş, bu istida ağır ceza m::ıh 
davranılmuını rica etmittir. E' '-mekçı·lı• 7_ kemesi:nde tetkiık edildikten sonra red-

IC IC di varit görülemiyerek istida reddolun-

8 ilk Kinunclua itibaren Kandmiz yolu postalan deiifecektir. Bu ta
rihten itiberm postalar latanbuldan PAZAR, SALI ve PERŞEMBE IJÜll9 
leri kalkacaklanhr. 

PAZAR poGll IUl 12 de kalkacak ve gicfitde Zoquldak, lnebolu, 
Sinop, Sam11111, GiretUD, Trabzon ve Rize'ye ujrayarak Hopa'ya kadar P 
decek ve döaiifte bu iskelelere iliveten Pazar'a ujrayacaktır. 

Sala po9taal ... t 12 de blbcak w gidifte lnebolu, Gerze, Sam • 
IUD, Ünye, Fata, Ordu, Gireeoa. Görele, Trabzon ve Rize'ye uira .• rak 
Hopa'ya kadar gidecek ve dönütte bu iakelelere iliveten Sürmene, Ak • 
çaabad ve Sinol. ujrayacaktır. 
PERŞEMBE postuı ... t 16 ela kalkacak ve Jiditte Zonp)dak, lnebo 

lu, Ayancık, Sinop, Sa1D1Un, Ünye, F aba, Ordu, Giresun, Tnbolu, Vaid: 
kebir ve Trabzona uğrayarak Rize'ye kadar gidecek ve clönüfte bu iske
lelere ilaveten Of'a ujrayaaık falırat Sinob'a uğramıyac:aktD'. 

Muvakkat Dördüncü postalar CUMARTESi günleri uat 12 ele kalka• 
cak ve giditte lnebolu, Samsun ve Onlu'ya uğrayarak Trabzon'• kadar 
aidecek ve dönüfte bu iskelelere iliveten Gireson'a uirayacaldlr. 

cc3391» Pravanloryom vapmıgacak muştur. Dün maznuna keyfiyet tebı:ğ 
Çamlıcada Valde bağında bulunan ~ 4 edilmiş ve duruşmanın gelecek haf.a ..,. •• 

Pnrvantoryom için yeni bir bina yaptı- Ek L • hlaar ru belediyenin ala • devam edeceği bildirilmıştir. ,._.. Kadıköy, Bogazıçı 41-.~ Şehir nyatrosd 
Tepebaşı 

dram kısmında 
4-12-986 da 

nlması takarrür etmiş, icap eden Wı- me& ın 1 
.__ • d w ı ve semtleri uzak olanlara m&jde 

silat Vekaletten gönderilmiş ve bina- caiı etra~nda yapı11111 netrıyatın oı- d fı İki gecedenberi Tepebaşı 
nm ihalesi yapılmıştır. ru olma?•gı anla,ılmıtbr. . Sa akai tır G ARDEN'd 
lıkhah!.~T. iıışaA .. ;V~aşı·=-Ma~~~:1k!:!: .. -,.u!:'t.:!::' ~ı~r bır zat bu hu-ı En ;,ı ı,.; Son motemacıı ıııınş topl•Y•• e 

n - l~tanbulda ek~ek. i~h~eerını be- ~· ~· ~;· 2 5 ARANYOSSY lediyenın alması bugun ıçın ımkln da- Bu;day 19 00 00 t inci KANUN 

Ranıl eene 
4 

Arabi Mne 
~ l~ - -2cı1'eşrln Reamt tene Kasam 
~1 ı~ 27 

CUMA 

8A8Alt 
Ramazan 

ht:;Aı< 

b. 

ı: 1 
"" "· 2 19 12 41 

7 6 22 
o .d t 1 • 1 iFTAR y,. ... -. ıJ, :;. . '• aJ. .), "· 

i. 7 22 ' ,7 d - l 38 
L 12 os 1.- 2d lff 4 18 19 

1 

1 

1 

hilinde deiildir. Ve böyle bir teşeb • : 100 M 60 

büs de yoktur. Hava kuvvetimizin yükselmesi ve R A J K o 
Belediyenin ekmek inhisarını ala • artması için her türlü yardımın yı-

bilmesi için büyük ekmek imalitha - pılması yurt borçlarımızın en ileri 
neleri yapılınası lazımdır. Bu~a bütçe 

1 
gelenlerinden bulunduğu gibi bu-

rneselesidir ki belediye bugün bunu gün diğer milletlerin de kendi var-
yapacak vaziyette değildir. bklannı korumak için durmaksı • 

Atik Alipaşa mezarhgı 

ÇiNGENE ÇOCUK 
ORKESTRA Si 

ve la KukaraOP fllmiAin baf arUlti 
Lu PERKiNS teknıkll numerolar 

ıle birlikte 

CUMARTESi ve PAZAR 
Saat 17 matinelerinde 

gOrebilt.ceks! niz. 
... Fiyatlarda zam yoktur. 49 

Çemberlitaşla tamir edilmekte olan 
1 

Atik Ali Paşa camii önündeki mezaı-1 
lıık duvarının yık~ camiin mimaıi 
kıYınetine yakışır şekilde yeniden in
psı ve bu duvar inşa edilmeden evvel 
mezarlıjJn bir metre kadar geri alın
ması kararlaştırılmıştır. 

zın hava kuvvetlerini artırmclkta 
olduldarı IJi>riilmekte olduğundan 
bu bapta Diyanet işleri baş«:mlı -
ğından verilmiş olan fetva mucı • 
bince sadakai fıtrr ve zekit ile mü
kellef olanların Türe Hava Kuru
muna yardımda ve bu suretle ana 
yurda hizmette bulunmaları lüzu-
mu ehemmiyetle ilin olunur. Bu sene im" erbll muaWm mettebl me-

İstanbul Müftüsü zunlarmdan istanbul uaaru Müdlrlllil em 
F. tllıener rine verilen mueıHmJer ll:endl lateklerlll 11:ö1· 

:...------------- lere tayin eclllmlflerdtr. KOçOk Haberler - New - Yorkda 25 hafta, ... 

akşam saat ,o.oo 
BOYOK HlLA 
Fransıı tlyıt rolfll 
Operet tı ıda 

akşam saat 20.30 
MASKARA 

Taksimde Maksim 
varyete tiyatrosunda ~~aa,,...;w 

Halk Opereti 
Bu akşam 21 de 
Zoıo Dalmas Yit 
yeni gelen tenor 

Tomak osun 
tşlirAkile 

P 1 PIÇA 

ZATISUNGUFI 
Numerolar deiifmiltir. 

FERAH sinemasında 

8 ~ Mifetiıllerinl• T• .... tm ı Gi-. KulübiilMle Knferans Londra'da 2ı) batta, Parıı'de 16 hafta mntemadiyen oynanan • a,l •tlanan, senenin en btlylk 

C A S 1 N O D E P • R 1 S (Fransızca sôzltl) ilk Tedrisat Miifet.Ullerinden blr grup dün Güneş Kulübünden CUmartesl sfinü saat. 
llleden eonra )ıla&r1f Müdürü Tevfıtln r1 • 117 de kulübilıntızde Burhan Felek tarafın -
,...unde toplanaralc ilk mekteplerde pllnlı c'an verilecek Spor mevzulu Konferans için 

çaıı.,ma ve muallimlerin mesleki bilgilerini c'a vetıyelertnl berhanli bir sebeple almamlf 
ant.ırmak lçln verllecek konferans ve nü - <dan lza ve dostlanmnım bu toplantıya te
:nune dersleri prosramlnn üzerinde konuş- 1 ıef katmalannı dilertıı:. 
aıoı,lardır. - .. • • • ....... -- - · 

Çeeü Esfr(eJne llonpelerl . erine bu a11n ., net canı başlanacak ve 25 
~ııt &Urpmt Kurumu nablJ• kolllN - Klnunnuevvele tadar deftlll edecell:tir. 

AL JOLSON -RUBY KEELER 
BU AKŞAM BOYOK GALA OLARAK 
'!ORK SINEMASINDA 

hıwet ... 1 (1) Ekler. Jurnal tn son dllnya haberleri, (2) 500 metroluk TOrkçe izabath bir film: TORIC 
DONANMASININ YUNANİSTAN zty ARETl ve mOteveffa Ktal Konstanlln ve Kraliçe Sophle ve 
O~ganı ı ltalyada bulunan kOll.-rlnln nakli 

Yerlerinizi eneldea .ıdmu. Telefoa: 40690 



4 Birincik&nun SOft 'OSTA 

• 
MEMLEKET HABERLER/ 

' 

Gümüş nahiyesindeki gümüş 
madenleri işletilecek 

Bu nahiyede lskeçenin basma tütünlerinin de 
yetiştirilmesine muvaffak olunmuştur. Nahiy.e 

büyük bir inkişafa namzettir. 

Fırat nehri taşlı 

Nehri geçmekte otan 3 
kadınla lerkekboğuldu1ar 

Kemaliye (Hususi} - Bir kaç gün· 

denberi devam eden şiddetli yağmur

lardan dolayı kaza önünden geçen 

Fuat nehri yükselmiştir. Venk kö
yünden ~maliyeye gelmek için kayı

ğa binen 3 kadın bir erkek nehrin <>r

tasına geldikleri zaman kayık devril

miş ve her dördü de boğulmuslardır. 
Cesetleri me}dana çıkar.ılamamışbr. 

. Samsunda sürgün avı 
Samsun (Hususi) - Sam.atın av • 

cıları aon günlerde faaliyet gô6termiye 

ba~lamışlardır. Her hafta vali muav.i • 
Gilmilf Hacıköy halkından bir grup ninin de iştirakile muntzam sürek av· 

Cümüşhacı köy (Hususi) - Gü- ileri gitmiftir. lskeçenin basma tü • ları tertip olunmakta 10-20 vaTasında 
lnüş nahiyesi 1882 denberi Cümüşha- tünlerinin burada hususi usuJlerle domuz .vurulma~r. A~~ılıga heve~ 
tı köy kazasına bağlı bir nahiye mer- yetittirilmesine muvaffak olunmuştur. eden1erın sa.:161 ıgunden gun.~ ~~ak
kezidir. Yakında gümüş madeni ocak- Maden ve tütün üzerinde bu nahiye tadır. Bu muna&ebetle av kopegı bes-
larının işletilmesi tekarrür eden nahi- büyük bir inkişafa namzettir. lemek modası da ba~lamı,tu. 

l . • • "" 
~ede bir yatılı ilk okul vardır ve bu o- • k 
1'U}da 200 ta1ebe okumaktadır. Yıllarca iptidai bir vekilde itlctilmif Kılıs elektrıge a vuştu 
\te umumi harp yıllarında terkedilmlt 
olan ııümüş ocaklarının önündeki cü
t'Uf yığınları birer küçük dağı andır .. 
lbaktadır. Son zamanlarda maden en ... 
titüıü tarafından yaptırılan araştırma• 
1-r rnüıbet neticeler vermif, bazı ma· 
den rnmtakaları da ınuhafua altına 
alınmıştır. Cüruf derununda da mü • 
lum mikdarda gümüf bulupduğu ıöy
lenmektedir. 

Bu nahiyede tütün ziraati Cla çok 
'ılı.. , ı:=:. m ı !W ,..,.,_ ı. ı • • -

Adapazarı parti 
kongresi 

Kasabanın iman için 937 yıh mesai progl'.amında 
mühim esaslar kaydedildi. Su ve hal iıi halledilecek 

·ı. ., 

Zir.ai hayatımızda büyük 
değişiklikler bekleniyor 

(Baştnra'fı 1 inci sayfada) 1 rulacaktır. 
ettik1erı notlarla tekemmül ettirile - Bu · ş için ,,'köylünün pulluk, ziraat 
cektir. makineleri, bağ tenteleri gibi ihtiyaç-

Ziraat baııkasının yeni şekli hakkın- larını başka, u~un vadeli kredi hesap
da şhndiye kadar verilen haberle: ta- larından temin edecektir. Bağ tente 
mamen yan~tır. Ziraat bankası, şa?- bezlerinin yerJi fabrikalarla yapılacak 
siyeti hükmiyeyi haiz, Eti Bank ve Su- b' k b' ı t · · "h t" · _ ır om mezon a emını cı e ıne gı -
mcr Bank gibi bir devlet muessesesı o- cl"l k . 
lacak. ve Baş Vekalete bağlanacakhr. ı e~e tır. · . . . 
Banka ile hükümet arasında bir kom- Zıraat Bankası kanununda çıftçının 
bineıbn yapılacaktır. tarifi çok şayanı dikkatttir : 

Gösterilen bütün hüsnü niyete rağ- «Tarlasında aile efradile ib.Jrlikte ça-
men -köylünün şimd:ye kadar Ziraat lıfarak kendi geçimini temin eden ü -
Bankasından temin ettiği istifade, hü- retmen lküçük çiftçiu <lir. De,•letin ıh
kfunetimizin zırai ~alkınma ;planını ba- timam edeceği unsur budur. Geçimini 
şaracak bır üstünlük gösterememıştir. temin edeoek kadar ıtoprağa sahip ola
Banka Baş Vekalete bağlan.nca çalış- caktır. Ortakçı ile çalışan veya fazla 
ma mevzuu ~ gayreti tamamen köy - i~ç.i kullanarak büyük istihsal yapan • 
lünün ka.ıkmması ve köylünün refaha l ç·ft · d" B ı ht l"f 

kt ar <C ı çı» ır. un arın mu e ı ~e-
ulaşması olaca ır. k"ll d h" . · · db. L . ı1lık "k • • A ı er e ımayesı ıç.ın :te u nranaca~-
Yenı beş y ı tısadi p~amn ta -

hakkuk:unda büyük bir istihsale mühim tır. . _ .. 
b. " ..... ıdıgı· ·çın Ziraat Bank 1 Ancak şunu da ılave etmek lazımdıı 
ır yer a..r ...... 1 

' as k' · "' k di · · · d l 
yeni şekille bu gayeye hizmet vazi _ ı :zıraı ... :e ~ın .t~nzım.ın "e esa~ e :-
fesile mükellef olacaktır. Başvekilin man kuçuk çiftçidır. Zıraı kredilerın 
Ege tetkikleri esnasında büyük bir pü- temeli zirai istihsaldir. JstikTaz hesap· 
rüz olarak rJeri sürülen müteselsil larının kapatılması için zürraın vazi -
kefalet kredileri kaldırılacaktır. :İpo - yeti göz önünde tutulmaktadır. Y art1 
tekli ve .serbest .krediler • .ikrazatta esas köylünün yetiştirdiği madde1erin satıf 
tutulacaktır. Bankadan aldığı krediyi aylan istikTaz hesapları tahsilatı için 
tamamen ödeyen 'köylünün, 'komşusu- esashr. · 
nun borcu için takibine mahal kalmı - * 
yacakhr. Bankanın yapacağı istikraz Ziraat Bankasının fzmir .şubesi bu 
hesablaruıda esas kredi ve satış koo- l .. taluı"l .. ilyon lira ikraz et· 

ifl . ld • "b· koo .fi 1 yı mus ı e uç m perat en o ugu gı ı, peratı o - . .. .. . . _L_ ı·· , ... kb 
1-..;ı~ b , __ ..J, h mış; uzum ve mcır mcu:ıau u <gQu r aa-

mıyan yer ovç ser est lfol-cuı esable.rı 1 b • .:~_;ı llisi · t hal 
da .açacaktlr. Ancak serbest kredi be- tı maz unun ~~e ~ • nihı al 1 et• 
sapları behemehal jpotekli olacaktır. miptir. Tıütün ve zeytın ut sa atı ya· 

Yeni ~ekle göre .kredi ve 6atış koope- pan kö~l~ henüz J>&:~alarını al~a • 
ratifleri elele vererek fazla istihsal ve dıldarı ıçın borçlarını ödeycmemışler
fazla ihraç yolunu arıyacaklardır. Faz- dir. Bu ay sonuna kadar kredi hesap
la istihsal için köylünün fenni ziraat a - larının tamamen kapanacağı ve tahsi
letleri temin etmesi çarelerine ba~u - lat yapılacağı ümit ediliyor. 

Bir lngiliz gazetesinin iddiası 
Enver Paşa Basil Zaharoftan 1.000.000 sterlin istemiş 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Vangen Haym vasıtasile bir milyon 
etlilmi,ıi. Maliyeci Zaharol, Enver marklrk bir çek göndermiş; Enver Pa-Adapazarı (Hususi) - Cumhun • ~ kk.. · ı· 
Pa,a ile göriifmek illere lsviçreye şa çeki alınış ve teşe ur etmış ır. 

l'et Halk Partisi umum~ toplantıeını Ertesi gün kabine erkim meclisi u-
l'aptı. Her taraftan gelen murahhaslar gitti. "d ı l dı B to l t 
L ı. Mu"k~1em•la bir müddet devam mumı e top anmış ar ·· u p an ı-ııatkın işteklerini münakllfa ettiler. A- "' ... da merkezi umumi azalarından da biı 
lınan kararlarda yol ve mektep meıe- .., etti. Enver Paıa, mevlıiine ziyade • çoğu mevcuttu. İçtimaın sonunda En-
leei baı:ta gelmektedir. ıile ehemmiyet oncliiinclen, yapa • ver Paşa: 

r Kilis Jdtkfunet könağı ve Cumhuriyet ibldesi 
Vali yapılacak köy yolları için bir cak cağı hizmet nuıkabili ateJiği paTa - Size bir şey anlatacağım, dedi, 

Kilis (Husuai) - İkinci sınıftan· bi-( bir kasap ve seb~ Jıili yapıta tır. d 
1 

b •Ilı" d' l bi 1'- ç iitehassıs amel• 1 ,.0 k yu··L--Lti'. r ._.,_ p,,..,, L!_ mil • Kayzer muzafferivetten o ayı ana n ır e r ;a.a m ,. rinci sınıfa terfi eden kaymakam Nec- Cumhuriyet meydanındaki onuncu yı ~ ıaeR ...,.._.. -s- uır . ., B hed" bi 
rönderilmesinin kabil olduğunu, ie - k bir k ld 1 yon Jn.-:'iz liraaı aalannda pa.ra İ.I· bir hediye gönderdi. u ıye r sa-
l meddin Erkin kasabanın ink~afı içjn hatırasının ba§ a yere a ırı a - 5 " at, bir madalye olabilirdi. Fakat ne sa· 
tcek sene Kocaelinde çavu~ kursu a- k · Atat•• kün ibüyük bir hey t' J 

T değerli mesai sarfetmeıktedir. ra yerme ur - •Y<JT u. at, ne madalye, ne de bunlar gibi bir 
Çılarak köy hocası yetiştirileceğini bil- Kilis, alektriğe de kavuşmuştur. Te- kellerinin dikilmesi m~karz:~roir.. Te - Bunun üzerine Sir Bail Zalaarol, şeydir:, hediye bir milyon marklık bir 
dit1ı1iştir. sisat 37 bin liraya ihale edilmiş ve sair mizlik işlerine azamı itına göstenlmek- müzalte,.,eyi tatil edip elleri bot o • çektir. Ben bunu yalnız kendime mal 
Adapazarının mühim dileklerinden masraflarla birlikte kırk beş bin lira- te ve bir de ar87.ÖZ <:elbedilmiş bulunu- larak Londraya Jöndü. O zamanlar edemem.. 

biri de orta mektep meaelesidir. Bu ya malolınuştur. 220 volt kudretinde- maktadır. Geçen yıl 46 bin lira olan yakın ıark i,Zerine bakan mütem • Bu sözü taksim edelim manasına a
tt'ıeaelenin müzakereai sırasında vali ki fabrika için Belediyeler Bankasın - belediye bütçesi 936 da emlak satış~da leke nezareti ile hükamet ara11nda lanlar oldu, fakat Enver Paşa derhal 
İ•·'-at verm;•, Vekf!,·ıetı'n mektep bı"na- dan ancak on bin lira istikraz olun - -dahil olmak üzere 84 bin liraya Ç - .

1
A tt• 

'4lll ,. 1ı bazı ihtilallar %Uhur efmİf, oe Za • 1 ave e 1 : •ı projesinin 109 bin liraya ancak çıka- muştur. mıştır. - Çeki Maliye Nazın Vekili Talit 
~ilcceğini, halbuki halkın bu baptaki Şehir planı yedi bin liraya Eğlere ve Maarif !hareketleri çok canlıdır. Or- harol'un bu vuile ile yaptığı ma• • Beye \•eriyorum. Hazineye irad kay _ 
~b lO b iç harita da dört bin liraya Hozlere iha ta mektebe müdavim sayısı iki yüz el- rallar da ayrıca biT mesele teılril et- dcttirsin! 

errüü in lirayı geçmediğini Ve- 1 dilin;~· .,_. .. 1 k t 1 1. .,.,1. d M :ı- zd be ilk mek 
~ . . . e e ""l.ır. ıxı guze par yapın • ıye .re.mm ır. erAe e Ş - m.:ıti.» Bunu yapan Enver Paşa Basil Za -

etın de bu hususta ancak 25 bm iıra mış ve Cumhuriyet meydanı parke dö- tep mevcuttur. Buralara ı 033 talebe * • * harof'tan bir milyon lira istemezdi. Bi-
'rırabil?iğini ?inaenaleyh yeni ve ~aha şenmiştir. Sıhhat Bakanlığının planı- devam eder. Her nahiye merkezinde Muttali olduğumuz bu şayanı dik • ra'kın ki o 1917 de, İsviçreye de gitrnit 
ll~uz bır proje yapılarak Vekalete na uygun şekilde bir mezbaha ve bir birer ilk mekteple dokuz köyde de köy kat iddia üzerine 

0 
devirde İttihat ve değildir.• 

l'ônderildiğini, cevap beklendiğini aöy- geniş hayvan pazarı kurulmuştur. 937 mektepleri vardır. 935-936 ders yılı Terakkinin rüesasından sayılan ve En- --------,.----
!emiştir. yılı içinde su projesi ve 32 dükkanlık sonunda ilk mektep1erden yüz kırk ver Paşayı yakından tanıyan zevata Jzmirde karısını 

BERLiTZ·de yeni açılan lisan kurslan 
Türkçe, Fransızca, İngilizce, italyanca, Almanca, Rusca v.s. 
KAYIT MUAMELESi BAŞLAMIŞTIR.TecrUbe dersi parasızdır. 

latan bul 
878 1stik1Al caddesi 

dört çocuk mezun olmuştur. Hudut müracaat ederek mütalealarmı sor - Ö 
köylerimizde yeni ve planlı me!dcp - duk. ldüren nıarangozun 
lerle mıntaka pansiyonları !kurulması- Hüseyin Cahid Yalçın dedi ki: /damı istendi 
na devam edilmektedir. Tibi1de inşa o- _ 19 ı 7 ba:ııb seneleridir. Bu yıl zar-
lunan asri mektep binasının otuz bin fında Enver Paşa İsviçreye asla gil -
taşı Kilisten naklolunmuştur. memşitir. Almanyaya gidip gitmediğl-

Kilisin belli başlı san'ati sabuncu - ni hatıılıyamıyorum. 
luktur. Antep villyeti dahilinde en Fakat İsviçreye asla gitmemiş -
çok zeytin Kiliste yetişir. Kilis zey - tir. İsviçrede böyle bir mü -
tlnyağ ve sabunlan çok merguptur. Se- lakat ve karşılıklı teklifler yapıldığı 
nede yarım milyon liraya yakın va - ·tamarntle yalandır. 
r1dat temin edilir. • * • 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 6 zaman İttihat ve Terakıkinin en 
büyüklerinden ve Enver Paşanın da 
yakınlaundan olan bir zat ismini yaz
mamaklığımız şartile şunlan söyledi: 

İzmir, 3 (Hususi MUhabirimizden) 
- Tepecik mahallesinde bir şüphe ü
zerine genç karısı Hamideyi öldüren 
marangoz Mehmedin bugün yapılm 
muhakemesi çok heyecanlı oldu. Mah
keme salonu kalabalık idi. Müddeiu -
mumi mazniınun idam cezasile teczi
yesini istedi. -Bu sırada maznun cinnet 
arazı gösterdi. Kararın verilmesi bir 
başka güne bırakıldı. 

lzmlrde bir çocuk 
Zehirlendi ve öldü 

- Eh, Rnmaznn da geçi· 
~or Hasan Beyciğim ... 

... Bayı am yaklaştı .. her 
tarafta faaliyet artmış ... 

. . . Sen de evde bayram 
hazırlığı yapıyor musun?. 

Hasan Bey - Hayır, biz 
henüz kavgasını yapıyo • 
ruz! .. 

- Enver Paşa 1917 senesinde is -
viçreye gitmiş değildir. Bu muhak -
kaktır. 

Velevki gitmiş olsa bile, bütün or -
duyu elinde tutan bir başkumandanın 
düşmandan rüşvet istemesine imk~n 
var mıdır?» 

• * * 

İzmir, 3 (Hususi Muhabirimizden) 
Basmahane istasyonu direktörü İbra
himin 12 yaşındaki oğlu Muzaffer e -
vindc hava gazı tesemmümünden ze -
hirlendi. Kaldırıldığı Fransız Hasta • 
nesinde öldü. 

937 lzmir fuarı hazırhkları 
Gene ismini vermek istemiyen bir lzmir, 3 (Hususi) - Fuar komi • 

ba~ka ittihatcı da dedi 1d: tesi, 937 İzmir fuarı hazırlıklarına baş-
- 1917 de yani Çanakkale zaferini lamıştır. Beton paviyonların inşasına 

mütefıkib Kayzer Enver Paşaya, o za- şimdiden başlanacak ve fuar zamanın· 
man Almanyanın Türkiye sefiri olan dan evvel yetiştirilebilecektir. 



. .,,. 
Aşığı ile kaçan kansını 
boşamak için tam yirmi 
bir sene uğraşan adam 

lngilterede büyük harpte~ evvel ~çı~ bir ta~ ~a~ası 
çok garip bazı tesadufler neticesinde yenı bıtti 

Büyük .harp daha patlamamıttı. -
Ortalık ıulh ve ıükun içinde idi. Dün· 
yada ne radyo vardı, ne de televizyon 
Ne F 8fiıtlik hüküm •ürüyordu, ne de 
Komüniatlik. İtalya HabefiManı zap.ı 
tetmemitti.. Yirminci uır daha he • 
iıüz baflamıştı. lngilterenin Kardif 
tehrinde Alber isminde bir delikanh, 
uzun burma hıyıkları, plaetron boyun 
hağı ile gümüş saplı bastonu, kahve
yengi melon fapkasile, tatraııçlı redin .. 

ION OIT A 

·~-------------~--------------

iT AL YAN DONANMASI 

, 

/tal!Janlar, "Akdeniz bizim denizimizdir,, diyecek 
kadar kuvvetli bir donanmaya malik midirler? 

Y•z•111 A. Cemalettin 8aracollu 

aotile bir çok genç kızların rüyasına 
prdi. iti de iyi olan Alb.r, muhi • 
tindeki kızlardan hiç birine bakmıya· 
rak, elmu ve altın diyan Tranavalin, 

lnsiltereye aeçtiji 1900 yıhnda, uzalı: ..,.....,. - ..,.._ ..tıh ~ (ICIJIOOt ............. • Tnato Jt ıı-.1 
bir kaeabadan Emma ieiiı.inde bir kızla . AIMr arts termanferma o 

Bu haftaki deniz ve denizcilik mü • eeçmif ve ancak cJO,,. aantimetrelik kayıtsız ve § ız . akama j 
qlendi ... ~ el..~ yabn. lfet - bilmelı: lıalrlmı por9nleyıın illmi ala- ulıalıeml3de Alr4enı"': cb~ deniz• 1ıop taşıyan telmelercllr. ~~-::y:~ ~ e 
lerdencli. Nıce clelilwıhlar ujnanda bildi. Vo hemen o ~n, belılr doetla- diyen İtalyan balırıyesme, llZl2 ~u- Zırlıll .............. ru '1•arr • .üd.nı..ı..ı.ı ~ Jıııvveli lliraz. bnlı bıçaklı o!mutlar, kanlar .dök • rına mükellef bir kokteyl partiai çekti. cru.lanmla bitlikte ım,bakışı bır göz • . 
mütler, nice aıleler aralanndakı raba· gezdireceğimizi vadetmiştim. lcrı ... bul etm& d~recede t~~ d~ 
talannı koparmıflatclır. I f • I hal 6tıAri • Hattı haıp zıdılıaı bakımmdan pek wtine faildir. Sonra Buyük Bn 

1900 dan · 1915 yılına kac:lar, sayet radı gaynsa I~ O m1J8!' B•Plllıi . )'Gll yuu zengin o1mıyan İtalyan babrlyesi bir nm Akdeniz su1annda .b.ulunan ku• 
mes'ut herkese örnek bir aile hayatı binalarm lleledıyı teklhfi . Cihan harbinden evv( l 9e21 ~ h) arpte . ve çok Jl'lralar sarfile beheri ( 10,000) to- fttleri battı harp gemısı, tayyare 

. ' aaad · k hattl harpten 80lll'a ~ senesıne Jliılltoluk cTrieste•, c'n'ento•, cBolza- misi bakmundan İtalyan kuvvetle ııeçıren Albere felek bu ~1 
. ç~ . lr..ıı p,.....ı;.ı mevcut olmayan kadar ltalyaya bir nezaket eseri ola - no•, cZara•, cFiımıe•, cGoriziv ve biç olmazaa ~dir. ve b~ harp. ıönnüt olmalı ki, fel~etelt bırbırını gayrimenkullerden tahsili icap eden rak cbüyük devleb denilirdi. Bundan cPola• isminde yedi tane son sistem ve lmrwıda bu denızdeki İngiliz ku 

koYalamıya batladı. l,ınclen oldu, ço- belediye tekllifiniıı t.ı.ııkkuk muaıne- sonra iktidar mevkiine gelen faşist re- aür'atleri saatte 32 milden 36 mile ka- !eri yalnız lıqıııa kalsalar bile, ltaıy• 
culdanndan biri öJdü. 15 eenelik kan- Jeai kaza eiıcüm~rince yapılacak • jimi pek u.zun deniz kıyısına malik o- dar yükselen yedi tane zırhlı kruvazö- bahriyesinin kolay koiay hakkın 
eile heraün kavıa etmiye batladı. Ve tır. lan İtalyanın piz ku~etlerini ten - re maliktir. Bu sınıf gemilerden ü9 ta- gıelemiyeceği bir kemiyet ve keyfıy 
itin en feci tarafı, karııını bir sün ev· Kaza encümenlerinin tayin edecek· sik etti. nesi daha inşa edilmektedir. tedir. 

ele Atıiiile birlikte yııhldı. Gözleri leri iradı ııayriııafile, o binanın bulun- İtinf etmek !Azınıdır iti, ( 1921 ) ·~- Bunlatdan maada niabelen eski ol - Binaenaleyh kala kala hava ku 
dönen Alber'in elinden bir kaza çıka- d w ahald ki cliwer emlakin kı • nESinde başlamış olan Fr~sız denız ınakla beraber elin hizmet gören cSan ler.i yani tayyareler kalıyor. 1914-191 
Cajı anda,«fngi)iz» binaenaleyh so - ugu ~ .. ..e .. g 1 k Y.1 programının Fransaya yenı ve modern Marko> sınıfı üç tane zırhlı kruva - cihan harbinde, bir kaç tane deni 
.. w .. metlerı ıoz onunde tutuma ıuretı e vahit harpler kazandırmış olmasının zör de vardır. 1 iuk~nlı o~ugu?u ha~.ır~lllflıll t~mın konacaktır. doğurduğu en.elife de İtalyanın bu bah- gemisinin tahribi bir tarafa bırakı a 
Jmkinıız bır vak anın onune ,eçtı. Bu ıibi emlikin kesbi kat'iyet eden ri dirilmesinde büyük iınil olmuştur. Hafif kruva.zörlere gelince, yeni cak olursa, hiç bir tayyarenin her 

Artık evin tadı, tuzu kalmamıştı. ı"ra..ı_. ıavıoi-fileri, kaza encümenleri- Fransız deniz inşaatını adım adım ta - gi bir hattı harp zırhlısını, hatta kil 
Ibe aı " --- İşte İtalya, bir taraftan yeni rejimin, kip eden İtalyanlar cKondottieri• sını- qilk bir kruvazörü bile muharebed .Adeta ponoiyon hayatı YBflYan A. r, nin t.ı.min eyledikleri miktardan ek- diğer taraftan Fransız rekabeti bahrı- fı dedikleri beheri dörder tane cl5• hariç bırakmış olduğu görülmedi. 

namusunu kurtarmak, etrafın dec:lıko- .k f l ,..ı .. t kd. d . nok yeısinin verdig~ i gayretle, ( 1925) sene- --LL- •• ' t 
. . . . hk ıı veya az a oıaugu a ır e, • santimet.relik topla mü'-~le'~ ve sur a • Tayyarelerin müstakbel harplerde clularına bır ııon vermek ıçın ma e- 18111 tahoil çoğu da iade kılınacaktır. sinden Jıaıılıyaral<, çok geniş bir deniz !eri saatte c40. mili geçen c 12• tane ki büyült kıymet ve ehemmiyetini 

8 meye müracaat etti, ve karısını bota- programı çizdi ve her sene bu deniz hafif krulruör inşa etmişlerdir. Bu sı- küçük görmoınekle beraber, bir d 
mak talebinde bulundu. Ortada iddia- il programının muhıelif fasıllarını tabak- nıftan daha bir kaç gemi denize indi· harbinde hava kuvvetinin kat'ı ne · 
., vardı. Suçlu yoktu. Suçla ıüzd QIJIUn evkaf ma arına kuk ettirmek için, hatıl kudretinin tev- riJmilj olup ikmal edilınek ii>ereclır. y1 elde edecek müessir bir denJa. . 
Emma, kocasına bir mektup bıraka • tapu verilecek kinde büyük paralar sarfetti. Dütroyfll'l• .,. torpidobotlar: oluverdiğini kabul etmek, denizle 
..Jı:, Hindiotarıa hareket eıtijini, bir da- Vakfa ait olup ela vııkfiyeoi meveut Afağıda zikredeceğim senele~ hi~- İtalyanlar, Fransızların yeni muh - ki istikballerini müDlıasıran hava 
lıa ıeri dönmiyeceilııi l:JiJc:trdiifııden b lunduır..· halele --..ı- kaydına teea- aındaki rakamlar İtalyanın d~nı~. ~~t.: n·plerı·nı· taklı't ederek bir ...,.,. distro • miyetinde anyan milletler için, b 
--LL !L! af d" l ede b" b u •"' Plp._ inin her sene nasıl baş dondurucu "va kana tind · 
1111U1&eme ıaı tar ı ın em n ır • düf ec:lilemiyen hayrat ve akarın tea- çes ld v .. t . yer denize indirdiler. Bunlar Fransız- fazla nilcbinlik olur a eyım. -LL bir sür'atle artm.ış o ugunu gos erır: 
ru veremiyordu. v~ J>ıı JntuN.eme ta- cil muamelesinin ne yolda yapılaca .. larınki kadar bilyük oımre:;: bera- Habeş wbi sıralarında bir tar 
•!L ...:..ı!ldiL.... ediJd. Ar t .. ı·· t•• ı·· 1128-29 aeneel 1,16ı '182,330 liret , tli ~-tem ında 
11& c:ıw '"ie 

1
• aya ur u ur u iı tespit kılınmıtbr. ' be-r onlar kadar sür a e son ı,,., fazla mey.dan okumalan karşıs 

vak'alar karıftı. Davaya bakan mah • T'. u Umum Müdürlüjünclen bü • 1129-30 • ' 1,200,m,ao Ure• teknelerdir. giliz!'erin neden dolayı fazla ağır ve 
lemenin reioleri prip bir teoodüf ._ tün~ oicU mulıaAzloklarına ~ mo-sı • ı.•'l&.000.000 um FllotillA rehber gemisi olmak üzere klngen daV1"8llllllf olmalarma geliD 
ri birbiri arkasına öldüler. Mütareke r.ildiğine nazaran, bu aibi vakıf ma - 1m-u • l,5'1f,923',2'1'1 um bugün İtalyan donanmasında 2 tane bu keyfiyeti İngiliz bahriyesinin Ak 
oldu. lnaikere tenlik yapb. Velh..ıl hallerin, vakfiyeleri mucaôince teecili Son iki üç sene içinde ise bu mikta~ cMirabelk>•, 2 tane cAkvilb, 3 tane denizde acz ve füturundan ziyade 
it 1936 yılının buıünlerine bdar pi- icap etmektedir akıllara durgunluk verecek bir yekQ- cLeone•, cNaviıgotorb sınıfı diye anı- yük Britanya deniz siyasetinin da' 
eli, dayandı. Nihayet Alber aradan tam Bu .uretle senedi alınamıyan vakfa lan • 12. tane rehber gemisi ki tez • uzağı görmek istemesinde aramak 
21 aene aıeçtikten IODra, ruhan ve ciı· ait bir çok mülklerin evkaf namına na çıkmıştır. gihta bulunanlarla beraber iki düzüne ki daha mantıki olur. 

Hattı laarp ..,.J.lılan: çok sür'atli tekne vardır. men ayn bulunduiu kan11nı bo,aya- tapuya raptı temin olunmuştur. Son yüz senelik deniz vtkılları 
İtalyan hüldllneti, para bakımın - Hepsi de yeni gemiler olmak prtlle termiştir ld f.ngjliz bahriyesi güttü 

Aeı bir 
Hagat hllı•ge•I 
Bu aaWı mektuplanmı açar:ken 

1e1 bir hayat hikiyeai ile kaqılaş • 
tun. Bütün teferrüatı ile yazmak 
mümkün detil. hAdise kurbanının 
adını söylemiye de tabi! hakkım 
yok. Bununla beraber size küçük 
bir hınAs,mmı yapabilirim. Okuyu
t:mn diyor ki: 

c- Evlendik, ben bu izdivacı acı• 
yarak ya~tım. Karım maddeten 
ve manen dengim değildi, çabuk piş
man oldum. Evlenmeden evvel duy-
muş olduğum merhamet yavaş ya -
vaş şeklini değiştirdi. EvvelA hidde
te, sonra nefrete inkılip etti. Belki 
ayrılabilirdim, bir kız ~uz 
dojdu. Hiddetimi yendim, nefreti • 
mi içime ~mdüm. Çocuk timdi üç 
18flllda. V4 beni şiddetle bağlıyan 
bir mahllik. Amma içimde o eski 
hiddetler, o eski nefretler tekrar ka· 
barmıya başl$dı. 

Bunun yeni bir sebebi var: 

Karımın beni aldatmıya başiamış 
olmasından şüpheleniyorum. Sakın 
bunu kuıJrançiığa bamletmeyiniz. O
na karşı o kadar ll:kaydım ki, his • 
lerinin hakiki mecrasını değiştirmesi 
üzerimde hiç tesir yapmıya • 
cak. O derece ki şüphelerimin 
doğru olup olmadığın~ arqtırmaya 
teşebbüs bile etmedim .. Görüyor mu
sunllZ, içtimai kaidelerin üstüne cje 
çıkmak üzereyim. Fakat hiç sevme
diğim, hatti iğrendiğim bu kadın 
tarafından üstelik bir de gülünç ol
maktan korkuyoruDı.. 

Ayrılalım, diyorum. Her -ne pa -
hasına olursa olsun, takat bu defa 
da o küçük bebeğin hayali gözleri • 
~in önüne gelince kararım sarsılı • 
yor. Fırtınalı bir denize tutulmuş 
bir tahta parçası gl>iyim. Ne yapa
yım?• 

* Okuyucmnun mektubunu bu nok-
tada kesmek ıztıranndayım, kendi -
sine vereceğim naslıatlere bir başka 
yoldan mı edecejim. 

'l'EY7~ 

..ı .. - · t..;-:1ıe Fransa gı·bi zen•1n ol- distroyerlerin adedi c.fOı., torpidobot -
uau, .U.ıt;ü re , 6" her h&ng1 'bir emen er~ fakat . 
madığından daha cihan harbinden ev- ların sayısı da «30ı. dür. 
velki zamandanberi büyük gemilerden lHnimltı ..... ilcriı tahakkuk ettirmiştir. 
ziyade kuç.. ilk, fakat siWı itibarile di - . . Napoleon Bonapartın bahri satve 

İtalyan bahriyesi denizaltı gemısı Di cAbukir• au1anna gömen İngiliz jer devletler bahriyelerindeki mü • Fr dan ....L • k lm.ııılr is 
masil hem sımflanna üstün gemi yap • bakımından ~ . . 6-~ı; 8 

: • ntz siyaseti 1904 senesinde Rus d 
tememiş ve maliyesının vus ati nısbe • kudretini (Port Artür) ün durgu,n 

mak siyasetini takip ederdi. ( 
1914

) tinde bu suııf gemilerden bir çok tek- cCuşima• nın 81Clll denizlerinde erit 
harbinden sonra asıl düşınan w ra - neler yaptırmıştır. (35) tanesi kil~, mit ve nihayet 1918 senesinde de 
kip saydığı Avusturya - Macarista~ (28) tanesi mütevassıt, ( 10) tanesi bu- denizi bAJriml t h" 
bahriyesinin ortadan yokoluvennesı yük olmak üzere bugün (7S) kadar manyanm ere ~e&lriDJJ~ 
ltalyan bahriyesini büsbütün rehavete denizaltı gemisi ltaıyan don•nmaaın~ = ~J8a::~.u~u:amurıu 
sevketti Likin yukarıda işaret etmiş hizmet görmektedir. e 80 uş • • 

olduğumuz veçhi.le faşizmin idareyi e- Bu gemilerden başka bir tanesi tay- Akdenizin her hangi bir mille_t .. m·---
• -----·- .a. ""d--:-.a. yep- . . lan (-..:- 1. ) ıılzl olmayıp mutlak surette le alması ve 1: ı.U»CUu.u na ~ yare nakliye gemıaı o ı.uu-.g ıya '-

1 
damarının bu derıLllCJ'";' 

b. de . ııft'tl"';le ortaya atıl- bul ak .. İtal anların dJlllSI, can yeni ır nız pro0
.- başta umn uzere Y . iman eden Büyük B ·ıanya 

ması İtalyanlan da büyük gayretlere maym dökücü, mayın tarayıcı, ~ç, ~~~ halinde İngiliz ~d · 
sürüklemiş olmakla beraber İ~lyan do- kömür ve mayii mahruk naktiye va • ~ . dık imdi e )"' 
naıunası, hattı harp gemisi yuzünden, puru ve muhtelif deniz ve nehir gan- iBtinin beyninde yaşa ~. 1 •• Y ~ 
son seneler zarfında inşasına başlanı- botlan daha .vardır ki bunları tllve e- dar bir muharebe kruvazorunden dl' 
lan iki büyük hattı harp zırhlısından decek olursak İtalyanlann Akdeni.zde mahrum kalmış bir bahriyenin bu ·bft 
maada, zenginleşmiş değildir. Kaldı ki çok mühim bir deniz kuvvetine malik nizi benimsemesi boş bir iddiadan ı 
bu yeni vahit harplerin techizatı ik _ bulunduklan meydana çıkar. ret kalmıya mahkömd".11'. il 
mal edilmemiş olduğu gibi donanma Alıdeng ltalyan denisi midir? Ve muhakkak olan bır şey varsa o__. 
da henüz bilfiil hizmete girmiş te de- Akdenizin sahibinin bugün İtal1-Bu böyle olmakla beraber bu deniz 
ğildirler. kuvvetinin İtalyanların Ak.denize 

Binaenaleyh bugün İtalyan bahı1 - cMare nostro• yani bizim deniz deme
yesinin cKavur• sınıfı iki, •Andrefl lerlni mazur gösterecek kadar denizde 
Dorya• sınıfı iki ki topu topu dört ta- ezici bir üstünlük teşkil ettiğini he -
ne dritnotu vardır. Dördünün mecmu men kabul edivermek için ortada hiç 
tonilatosu c86,S33ı. tonilltoya varan bir sebep yoktur. Bir milletin bir deni
bu dört hattı harp gemisi yirmi yaşım ze benimdir diyebilmesi için o denizde 

bahriyesi olmadığıdır. 

Gelecek haftaki müsababemde 
okuyuculanmı başka sularda gezditf". 
cek, onlara başka gemiler ve kuv\·e 
seyrettireceğim. 

• A. Cema1ettbl ...... ~ 
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4 Birincikinun SON POSTA Sayfa 7 

Entari modası bize de 
sirayet edecek mi? 

Elli paraya iki cıgara! 
Tütüncü/erden kimler 
perakende cıgara satın 

ve nasıl 
alırlar? İ stanbuldaki 

taraftarları 
entari 
ile bir 

•'• 
ve pııama 
mülakat 

Yazan ı iMSET 
- Evinde entari 

giyen parmağını 

kaldırsın .. 
Matbaanın kala -

balık bir zamanı idi. 
Bütün arkadaşlar 

çalışıyorlardı. Be -
nim bu sözüm üze
rine başlarını kaldl
rıp, baktılar; ben de 
onlara baktım.. iç -
lerinden yalnız bır 
kişi parmağını kal -
dırdı: Said Kesler .. 

- Demek bir kişi 
var?. . . 

_ Evet ben varım, ben entarı gıye-
rim. Sen bunu niye sordun? 

_ İngilterede pijamanın.m~~sı geç
miş, şimdi onlar da entan gıyıyorlar-
mış. 

- Onlar da canlarının rahatını öğ -
renmişler. 

- Entari rahat mıdır? 
- Ne demezısin azizim rahat da söz 

mü? Püfür de püfür. 
- Ya, pijama? 
- Birak şunu canım .. 
- Dur bakalım; daha biraz sorup 

IOruşturayıın .. 
Telefona yapıştım; doktor İbrahim 

Zatiyıi buldum: 
- Doktor. 
- Söyle Bay! 
- Pijama mı sıhhidir, entari mi? 
- ZatiAHleri, kendinne çorab alır -

ken, ayakka:bı alırken de doktora so -
rar da öyle mi alırsınız? 

- Bu öyle değil.. gazeteye yazaca -

tını. 
- Entari sıhhidir! 
- Neden? 
- Vücudün her tarafında aynı taz-

yiki yapar, ve vücudü sıkmaz. 
Bu da oldu. Şimdi çalınacak öır kapı 

daha vardL Entarinin en ileri giden ı:rıü
dafii avukat Rami .. yazihanesinin ka -
pısından içeri Şeyh Keşteri meydanına 
ıtlıyan Hacivat Çelebi gibi atladun: 

- Vay nuru aynim, vakti şerifin ha-
.rır olsun .. 

- Gene ne var? .. 
- Davayı kazandın üstadl 
- .Hangi davayı? 
- Entari davasınL. artık İngilterede 

de entari modası çıkmış .. 
- - Ben, dedim, bu olacaktır ve olma

lıdır. 
- - Siz demek entariyi çok seversi -

niz. 
- Entarinin rahatlığı başka hangi 

elbisede vardır?. İnsan entarisini şöyle 
bir sırtına giyse oh ne mükemmel! 

-Entari ile sokağa da çıkılabilir mi? 
- Sokaktan maksad iş yeriyse o ol-

maz, ama mahalle içinde entariyle mü
kemmel gezilir .. 

- Şallak pallak bir görünüş olmaz 
llll? 

- Ne münasebet, tertemiz bir iÖrÜ-

llÜf. Oh entari! 
-Oh! 
Diye içini ~kip: 
-Entari. 
Derken sanki sevglliBinlıı hayalini 

göz önüne getiren bir Aşık halini alınış
tı. 

- Siz entarinizi nereden alırsınız? .. 
- Evde dikerler .. her kadın gecelik 

entarisi dikmeyi bilir .. 
- Şu geldi aklıma, erkekler emarı -

den vazgeçtiler. 

-Kimd~? 

- O kadar hiddetlenmeyin, yani de
ınek istedim ki, bazı erkekler entari 
yerine pijama giydiler, fakat yalmz 
evlerinde! Kadınlar da pijama giyme
ye başladılar, ama onlar sokakta da gi
yiyorlar. 

- Ha, bak buna bir şey diyelim, ka
dına pijama öyle yakışır, öyle yakışır 
ki, hani paçalarını şöyle bol yapıyor -
lar. Böyle pijamalı kadınlar yürürler
ken seyirlerine bakmıya doyum olmu-

?11 
/ 

söz söyliyeyim: Avukatın bu cevabına 
doğrusu şaştım: 

Evli bir erkeğin bu tarzda bir cümle 
söylemesi ya büyük bir cesaret, yahud 
da bir gaflet eseri olurdu. Allahın bil
diğinj kuldan saklamıya lüzum yo~! 
Yani bendeniz, bir gazeteci karşısında 
değil ya, kime olursa olsun böyle bir 
şey söylemem. yerin kulağı vardır, der
ler. Kulağı olduğu gibi ağzı da vardır. 
Kulağile işittiğini ağzile Köroğlunun 
kulağına fısıldarsa halim nice olur? di
ye korkarım. 

Ne yapayım, kabahat bende değil! 
Söylemeseydi, ben de yazmazdım. 

Evinde: " 
- Sen, demek kadınları seyrede:.- -

sin? 
Diye kızılca kıyamet koparsa sebeb 

ben değilim! 
- Bülbülün çektiği dili belasıdır.• 
Nerede kalmıştım? Hatırladım .. bır 

sual daha sordum: 

İkinci Mahmut 1826 da Yeniçeri o
cağım imha etmek kararını verdikten 
sonra hazırlıklar yaptı. Nihayet yeni 
askerin şimdi A:ksaray ve Sofular ara
sında bulunan Orta camide.ki Yeniçe
ri odalarına hücum edilmesi· kararlaş
tırıldı. Fakat bir de Müneccim basıya 
başvurmak lazım geldi. ~ 

Müneccim başı uzun boylu tetkikler
d~ sonra: ... Cigarayı teker teker alanlar çok mu diye sorduğum ttltüncti bir tek 

- Bu işi ancak bir hafta sonra yapa- kelime ile cevab verdi: •Sorar mısml• 
bilirsiniz. dedi. 

Halbuki ertesi gün hücum edilmek Cigara olıyordum. Üstü başı uygun-ı - Eskiden açık oigara eatılınadığı . -
muıkarrerdi. Pad~h taraftarı olan ye- .suz biri geldi. Tütüncüye iki kuruş u - çin pek Wib bulunmazdı. Satie o z • 
ni~ri ağası Yusuf Paşa ayak direyin- .zattı: manlar .bir paket tütün parasını denk· 
ce. Müneccim başı: ~ Şurdan üç tane birinci ver! dedi. ~eştiremiyenler cigarayı ortaklaşa al.r, 

,__ Olmaz, dedi. Burç akrepten kur- Uç adet birinci nevi cigara alıp gitti. jlemen dükldnın önünde payiaşıvçrfr• 
tulmayınca bu hücum olmazL. • Tütüncüye sordum: . \leı1cli. 

Yusuf Paşa kızdı : , - Ne o hayrola, cigarayı tek tek de • • • 

B b.1 p-ıi satıyorsunuz? ı Bir b~•ka tütüncü ile konuşuyoruzı - urcu ı mem ama hocam, Akrep --ı -

0 odalardadır! .. dedi. • - Geçen senedenberi. - Vallahi bayım, görüyorsun, bizim * - Bôyle alanlar da çok mu? ,esnaf hep kayıkcı ve hamal esnafı. Pe-

8. b - Sorar mısın! rakende cigara satmadan evvel halimiz 
lr aşa bir Valilik Biz konuşurken ihtiyar bir kadınca- ~ağı yukarı haraptı. Tek ci.gara satma-

Uzun yıllar Osmanlıları meşgul e- ğız yaklaştı, 6 kuruş verdi, on tan~ on , ğa başlıyalrberi, ç.ok şükür geçiniyo .. 
den Dürzü reisle- pirlik cigara istedi. Sade bunun şartı ruz. 
rinden Maanoğ - var: , O sırada sırtında semerile müracaat 
lu Fahreddinin - Muhakkak bir kutuya koy evla- eden iıki hamala ~er cigara sattıktan 
oğlu Emir AH, pım, diyor, çünkü oğlana biriktiriyo - ,sonra, sözüne devam etti: 
1643 de Küçük ....._ ;rum, diyorum, satın aldığımı :mlarsa - İşte böyle, adamına göre ikişer ta-
Ahmet Paşa or _ paran var diye asılır. ;neden, beşer, onar taneye kadar ah -

Ben söze karıştım: ,yorlar. Bir tane de alacaklar am3 beş 
dularile karşılaş - - Valide, az içsin diye mi böyie alı- paralar ortadan silindi, otuz para verir-
lı. n' Emir Alinin ,yorsu · lerse paketin on beş kuruşa geldiğini 

- Gecelik entarisilc yatarken entari , Yüzüme ters ters baktı: ,galiba hesaplamışlar elli para yerip iki 
insanın beline toplanır, rahatsız eder. ordusu perişan . - Ne?en az içsin diye böyle alacak- tane alıyorlar. ' 

E ~ · 1 tma n ulu"nu" bı·· oldu. Kendisi . ? Ik' 00· · b · · - füarıy e ya nı us ı- \\ µıışım. ı sen ır işsız, enım uç ay- , Biz böyle konu.şurken dükkana iki 
mezseniz öyle, fakat onun bir usulü harp meydanın -

1
da bir aldığım 2 7 kayme ile geçini - küçük çocuk geldi. İki küçük küfeci 

vardır. Entari biraz uzunca olacakhr. da yaralı kaldı. ,yoruz. Eh köşemde bucağımda kalan- ,çocuğu. Ayakları çıplaktı. Elli para u-
Ve ayaklar azıcık toplanıp, entari a - Bu sırada Şam Yeniçerilerden ve E- ları da meydana çıkardım. Oğlana gün- ,zattılar: 
yaklar arasına sıkıştırılacaktır. mir Alinin evvelce ~ay~.i ih~an~na .nail de 5 cigaradan fazla vermiyorum. Gün- Elli paraya iki cigara ı 

- Yıktık perdeyi, eyledik viran, va- ~~~~l?nan 1De~~ .~useyın ısmmde de beş cigara, 7 kuruş kahveparası. - Ağabey, iki duman versene, de • 
rayim sahibine haber vereyim. ırı, y ı~ y~r:1 ı go~und~· Se . b , - Neden yedi kuruş? diler. 

Deyip yanından ayrıldım. Pijamacı- - a mıru arap... 1· nın a- - Bizim mahalle kahvesinde kahve Ben, hayretle bakarken, tütüncü, iki 
larla konuşmak da fena olmıyacaktı. şı~ ~übare~ bir baştır. On~n sebebile :parası üç buçuk kuruştur da ondan. cigara uzatarak latife etti: 
Laalettayin bir dükkana girdim.. bır ınsan nıce devletlere nail olur. Bu - Oğlun necidir? - A1ın bakalım, sanki ananızdan do-

- Siz senede kaç tane pijama sa - kadar ihsanını gördüm. Başından gele- - Gemilerde ateşci idi gemisi çü - ğar doğmaz, dudağınızda izmarit var-
tarsınız? cek ihsana da. ben nail olayım!.• dedi ,rüğe çıkarıldı. İki yıldır boşta gezıyor. dı. 

Yüzüme, sanki ben onun karını kıs- ve başını kestı. * * * İşte o zaman umuma faydalı görii -
kanmış da dükkanının karşısına bir pi- ~ilahara yüz altınla Trablusşam va- , Hay~t zaruretlere, zaruretler hayata nen her tedbirin biı- de zararlı tarafı 
jamacı dükkanı açacakml§ım gibi sert liligini atdı. ,nasıl uyuyor! Bizde bir lüks ihtiyaç gi.- olduğunu anladım. İşsiz ameleye, fakir 
sert baktı: * bi görünen cigara gitgide nasıl bir za- halka, küçük esnafa hatta her yerde ol-

- Ne yapacaksınız! Kanh bir liste ruret olmuş ve bu zaruretin karşılan - duğu gibi anaforculara perakende ciga-
Dördüncü Muradın sartanatı zama- ması için lüzumlu çareler kendi ken- ra satışı yaramıştı ama, bu usul kür-ük 

Anlattım, yüreğine biraz su serpil - A·l · · k' l f nk d 1 ı di: nında idam edilen maruf zevat şunlar- ıuı erme, ımse er a etme en nas1 tiryakilerin türemesi bakımından biraz 

- Epey satarız! 

Dedi. 
- Ya, entari? 
- İsmarlama yaptıranlar oluyor, ya-

pıyoruz, fakat pek nadir. 
İçinde gene bir korku vardı. Sualle

rime kaçamaklı cevablar vereceğini an
lamıştım. Pijamacı kıtlığına kıran gir -
medi ya, bir başka dükkana gittim: 

- Siz senede kaç pijama satarsınız? 
Bir yüzüme baktı, bir de önündeki 

bizim dünkü Son Posta'ya! ..• İşi anla
mıştı. 

- Ne uğraşırsınız Allah aşkına?. 
- Hiç, entari ve pijama hakkında 

bazı şeyler öğrenmek istiyorum. 
- Vazgeçin bu i.şden! 
Camekandaki sıra sıra dizilmiş pija

maları gösterdi : 
..:.... Ya, entari modası, bugünlerde 

taammüm edecek olw-sa, ben, bunları 
kime satarım? 

Nihayet güç belA öğrenmek istedi -
ğimi öğrendim. Pijama çıkmadan evvel 
bu dükkanlarda entari satışı şimdi satı
lan pijama mikdarından yüzde yirmi 
beş faila imiş. Bir entari, aynı kumaş
tan bir pijamaya nisbetle yüzde otuz 
daha ucuza çıkarmış ve entarinin en 
son pijama modasından sonra da de -
ğişmeyen şekline göre yakalar spor 
gömlek yakaları biçiminde imiş, göm -
lekler gibi beline kadar açık düğmeli, 
belden sonrası kapalı olurmuş. İki ya
nında yırtmaçlar varmış. 

Bu yandan yırtmaçlı fistanları biz de 

dır: .Yerleşmişler? fena olmuştu. 
3 ~hzade: Beyazıt, Süleyman, Ka - , Osmanlı padişahlarından dördüncü Küfelerini afili afili sol omuzlarına 

,Padişahın öz kardeşleridir) 5 Sad Muradın ölümle cezalandırdığı cigara asml§, iki küçük küfecinin cigara du -
razam: Mere Hüseyin, Hüsrev, Recep, tiryakilerini asrımız o kadar mft.kUl ve manlarını savura savura geçip gitmesı 
Mehmet Paşalar. 6 Defterdar. 5 Yeniçe ,o kadar ta:bii insanlardan sayıyor kı bu de perakende cigara satışının bir neti
ri Ağası. ı Sipahi ağası. ı Ş~yhislfun. ,ihtiyacı en fa~irlerin temin "edebilmesi cesi değil miydi? 
bir şair (Nefi). 16 paşa. 7 Sancak be- ,için, İnhisar Idareleri ayrıca yevmiye K. T. 
yi. 1 O tkadı, .f kah) a, 20 meşhur zorba, verip aynca işci çalıştırarak kapattık
! tabip (Emir Çelebi). 3 şeyh. 1 Dürzü ları kutuları açmağa, her talebe cevab 
Beyi ve bir oğlu. 1 Kırım Nogayı ve vermeğe mecbur oluyorlar. 

Elektrik Şirketindeki tetkikat 
raporları bir oğlu, ı patriık, 1 Kının Hanı, 1 Gür- Bir ıbaşka tütüncü dükkanına yaklaş-

cü Hanı, 1 Moıtdavya Voyvodası, 1 Fran tım. Elektrik Şirketinin gümrükten yap· 
sız tercümanı. 1 Venedik taciri. - Şurdan, iki birinci cigara versene tığı malzeme kaçakçılığıle tarife me * dedim. . aelelerini tetkik eden komisyon çalı~-
Padişahm atı ürkerse ne olur? - ANçıdk cıgarak Y~·· k ' H masını bitirmiştir. Her iki tetkikin SO• 

163
,. . .. .. M "C'..J· - e en açı cıgara yo muş. er b' l b' d'l . . H 
'T de Dorduncu urat ..c.u1rneye yerde satıyorlar. Sende niçin lma , nu ır rapora tes ıt e ı mıştır. a .. 

g~~rdu. ~bre girerk~n otuz .~adar Beni galiba İnlıisarlarda me:ıur :~:·_ z~r~anan bu raporu komisyon reisi Şe: 
Hıntlı J?er~ış genç pa.dışahı .. gorme.k dı. Ve galiba (Yok) demesinin cezayı fıiın bu akşam Ankaraya götürmeaı 
rna?Jharıyetine kavuşabılmek uzere hır istilzam edeceğini tahmin etti' muhtemeldir. 
k~r~nün altına s~:nd~~r. Padişah - Vllr ama bayım, şimdi ku~uyu aç- Diğer taraftan Vekaletin daveti Ü· 
kokpruerdde?

1 
geçeDör~rde~. ı .. e~ ıredotuzu da mak, cigarayl saymak, uzun L,. Bir de zerine Ankaraya giden lstanbul Güm• 

çr ıv ı er. uncu ura ın hay- a k c·g aha •as n g·· k k ··kı Ba .. d .... M f N · · 
b k I b l,.ır 1t .. •-t·· . çı ı ar " ı a ore ya ço uru- ru er fmu uru ~ta a urının 

vanı u a a a ~an urA u, şahlanaı k k k ·1· h d d 
P 

. 'şah d" .. rd.. · yor, as atı esı ıyor, ya u a nem - seyahati bu raporla sıkı surette ala • 
adı ı yere uşu u. lenerek beı-bad olu'l.."or '-- "' · 
Bu yüzden biraz sonra otuz Hintli- . . ... ~ · _ .. .ıutdardır. Bu rapor Nafıa Vekaletıne 

. .. Dıkkat ettım, onunde durdugum tu - ··t" "ld.'kt G" "k 1 ni.n başları kesilıp yol uzerine bırakıl- .. .. B vl . . ıo uru u en sonra umru ve n • 
tuncu eyog unun en ışlek yerınde. h' ı y k"'l · f d d k" d 

dı!.. K nd' k d' h d h k ıaar ar e a etı tara ın an a oz en 
e ı en ıme, e , a amın a kı var, .. 1 L • 1 h' 1 y k ... l · b * ,.:ıedım' bı'r kaç c'gar · · 1 1 1 • geçırı eceıdır. n ıaar ar e a etı u 

1 b 
,.... , ı a ıçın ge en er e ug- .. . . 

Slanbulda ara alarm meni ;raşabilir mi? raporu gozden geçırrrken Mustafa 
1647 yılında 1stanbulun sokak ve , - Demek, siz perakende cigarayı Nuriden izahat alacaktır. 

caddelerinde arabalar menedildi. Çün- .ÇOkluk satmıyorsunuz? 
kü padişah tahterevan at ve araba ıle - Satsak a~am<l kadar başka iş gö- 'Bir hilekar yakalandı 
gezmeg-e çıktıg-ı zaman yolunu daima .remeyiz. Herkes neredeyse tek tek alıp H" . . · d b' .. . k . . useyın ısının e ır genç ıçıne su 
arabalar lkapayordu. Bu yüzden Sad- .ıçece de, ( cıgara almamışım) dıye ar- d ld d _ . 1 _ 

k d 1 d 1 
_ ... o ur ugu ve mum a agzına gayet 

razam Salih Paşaya şu emri verdi: a aş arın an ot amagı kar sayacak. . . . _ . . 
A 'b 1 h lm · ş h' nuna can mı dayanır Maam"afih sı'zin mahırane hır şekılde kapadıgı hır şı • 

« ra a ar şe re ge esm. e ırde ,._, · . . . 
t k b . k' · b b" · + t ,güzel hatırınız için buvurun iki tane şeyı bakkala rakı dıye satmış, fakat 

Yor. yakında giyecek miyiz acaba? .. 
e ır ışı ara aya ınmesın. ..s an- · . · . ,.. _ 

bul içinde bir tane bile araba gör- - Eskiden açık cigara isteyen olmaz hıylekarlıgı anlaşılınca yakalanarak 
mek istemem!.• ,mıydı? adliyeye verilmiştir . .Sayın kariim, müsaadenle bir iki , IMSET 



8 Sayfa 

Donanmamız Yunan 
sularından dün ayrıldı 

Gemilerimiz başta Averof oldu~ halde açıklara 
kadar parlak bir surette teşyi edildiler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
ra1ı kalmış ve mürettaba.tın millt elbi
eelerile oynadıkları zeybek oyunlarını 
fevkalade alkışlamıştır. 

Yunan ıulanndan aynlırken 
Yavuz, 3 - Anadolu ajansının hu

susi muhabiri bildiriye.-: 
Donanmamız bu sabah dokuzda Fa

ler'den hareket etmi§ ve dost Yunan 
donanması tarafından paırlak bir ıu -
rette selamlanmıştır. Erkin gemisi ve 
denizaltı filomuz daha evvelden ha -
ı eket etmiştı. 

Sekız buçukta Atina elçimizin Ami
ral'm z Şükrü O&:an'ı ziyaretini mü • 
teak b Yavuz ve Fılotilla demir almıf
lar \e Yavuz başta, Filotilla dümen 
suyunda, prova hattında Averof, san
cakta dört Yunan muhribi olduğu hal
de lımandan çıkmışlardır. 

1011 POSTA 

Memleket 
Kıymetli bir 
Evladını kaybetti 

Birincilrinuıı • 

General Kazım Dirikle 
trende bir mülakat 

Bugün Tür.k matbuat il~i kıymetli (Baştarafı 1 inci sayfada) suz bir hızla devam ediliyor. 
bir umurunu, Büyük Mitlet Meclisi kı- değildir, Ş'Öyle biraz francala ... Biraz :Sağlık düzeni de pek yolundadır. 
demli bir uıvunu, Türk Bankacılığı peynir ... Bol meyva... Çanakkalenin yakinindeki büyük ba-
mü~l~riru:len. birisini, Türk ordusu - Restoranda bir yer ayıralım mı) taklık hemen bugünlerde akıtılacak -
da esk! bır ç~ugunu kay\Jetmiı bulun- - Hayır ..• Buraya getiriniz! tır. Oraları da tamamen göçmenler• 
maktadır. Sıırd saylavı Mahmut Soy- Kompartimanın garsondan inhilal ·ı k · 
dan fat tmiştir ' verı ece tır. 

Ti.iv;_ k e il . . · M'l . t . eden kapısına ben dikildim: Kültür hareketlerine de bilhassa ~ 
r,I\. ar erının 1 lıye gazeıesın- M k 1 ... · "'I 

d k . k kıfan k l 1 . . k esle daf arıma karşı eonsuz lu • hemmiyet veriliyor Maarıf Veka e • e ı ço va e ma a e erını o uya- .. . y • • 

rak tanıdıkları Mahmut Soydan mat- tu!.karl~klarıle meşhur olan degerlı tinin yeni planları, Trakyayı da sara" 
puat aleminden son senelerde başlıyan mufettıf, bana: caktır. 
rahatsızlığı ile ve Tan gazetesini tesis - Buyurun ... Sorun? Devlet merkezindeki bi.iyük mÜZJ" 

ettikten sonra ayrılmıştır. Sılııhi ahvali - Trakya ahvali hakkında malu , kereler her halde çok yüksek faydalat 
çalışmasına miıs?ade etmiyecek kadar mat rica edecektim?.. doğuracaktır. 
vehamet kesbedınoe Mahmut Soydan - Trakyanın her bakımdan kal - _ Yani, yakında, Trakya, bütün 
gaz~t~ini satmış, matbuat aleınind.en kınına hareketi, hissolunur derecede, memleketin gıptasını uyandıarcak Pa-
çekılınışti. Son zamanlarda da kzı1buı- ve devamlı şekilde ilerlemektedir. ? 
den pek fazla. ıztı:ab çeı:meğe başla - Şehirlerde ve kasabalarda imar fen- şa~zım Dirik, başardığı i;lerdeıı 
:rruş ve tedavı edılmek uzere Fransız likl · ı k d K"' ı d · h ki k fil ··ı-
h t . t 1 D" · erı yapıma ta ır. oy er e, tama- memnun kimselerın a ı ey c gu 

as anesıne ya ırı mıştı. un saat beş- l"' 1 k'I 1 ı 
t 1 b . akse il h t .. 1 . . men p an ı şe ı de ça ışı maktadır. dü. e ge en ır e aya a goz erını y 

1 
• · •. 

kapamıştır. ı ı lık programlarını tahakkuk ettır- _ Oyle ... 
Mahmut Soydanın tercümeihali mek için, vakitleri ve kabiliyetleri ni.s-- _ Trakyada., şehirler, kazalar ara." 

Her iki donanmanın köpeştelerinde 
asker ve müzi.ka mevki alıliıştı. Sahil
den beş mil mesafede Averof 17 top
la donanmamızı uğurlarken Yunan 

(Maihmut Soydan) 1299 tarihinde betinde çabalamaktadırlar. Temiz ve sındaki yollardan da şikayetler vat 
Siird'de doğrnll§tur. Buna nazaran 5,3 çalışkan köylülerimiz, mazinin felaket mı? 

......,.. :aşındadır ve henüz çok erken dünya- lerinden büyük dersler almı_ş1ardır. _ Devletin cbeton-asfalt• yolu, ge-
ya gözlerini yummuş oluyor. Merhum Buaünkü halde, devlet merkezinde, lecek eylfilda Lülelburgaza girmiş oıı-Yunan Krah Yavuzc!a 

torpidoları da aksi istıkamette gemi- Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı 
}erimizin pek yakınından geçerek se- bildiriyor: 
lamlıyorlardı. Yavuz da 17 topla veda Ba,bakan B. Metahaa, halen Atina-
eylemiştir. da bulunmakta olan büyüle millet :mec-
Donarunamız karşılıklı çalınn is - liai reie vekili Nuri Conker ile diğer üç 

tiklil ve Yunan marşlan ve asker~~rin Türk mebusunu kabul etmİftir. Nuri 
Hurra sesleri arasında .. dost ve ID;uı:e- Conker ve diler mebuslar Elen başba
fik Yunan sularında mükemmel bır m- kanına Türkiye elçisi Rüşen E~ef Ü -
'hba bırakarak ve gene mükemn:eı bir naydın tarafından takdim edilmi ve 
intıbayla uzaklaşnış ve bet deniz tay- 1 b"h ı ı_ · . ' 

· d .. kkeb b' ha fil u ıas ı a ço~ eamımi bır aurette cere-tyaresm en mure ır ve os 
1 

. . 
f d da kl kft.:ıft- t · yan ey emıştır. 

tara ın an uza ara llA.UI.&. efYl o- ·-· .. ·-···-·---·-·-·--·--·--··-

lunm~tur. ~------------Her iki dost memleket sularında 
yaptığı ziyaretler esnasında çok derin 
bir dostluk, samimiyet ve hürmet gö
ren donanmamız şanlı bayrağımızı şe
refle taşımış ve denizcilerimiz Cum -
huriye.t Türkiyesini, Atatürk'ün ço -
cuklan olduklarını her an minnet ve 
tükranla ve gururla kalblerin.de taşı
yarak en yüksek bir mertebede temsil 
etmişlerdir. Denizcilerimiz başların -
da amiralleri Şükrü Okan olduğu hal
de işte böyle ulvi duygu ve böyle bir 
iftiharla Anavatan.a dönmektedirler. 

Yunan kara sularını terkederken a; 
miraliınizle Yunan amirali .arasında 
gayet samimi telgraflar teati olunmuş 

lzmird. 
f zmir 3 (Hususi Mu.hahrrimiz -

elen) - Donanmanın sabah fZJrıire ~el 
meli bekleniyor. Halkımız kUfllamı
)'a hazırlanıyor. 

Gazetecilerin ziyafeti 
Atina, 3 - Atina Ajansı bildiri • 

yor: 
Yunanistn gazeteleri birliği ealci 

F aler barında Türk gazetecileri ,ere
fine dün büyük öğle ziyafeti vermif 
ve bu ziyafet çok derin bir samimiyet 
havası içinde cereyan etmittir. 

Pastil Antiseptik 
KANıUK 

Teneftlls yollarlle eeçen hastalık
lara karşı ..koruyucu, tesiri k.aU pas
üllerdir. Nezle, bronşit, grip ve 
boau J'.ahatsızlıklannda, ses 'kısık-

hğında pek faydalıdır. 
Kalabalık yerlerde, tozlu muhll

lerde, bulaşık bastahklardan 'Vika
ye eder. 

1NG1UZ KANZUK ECZANESİ 
Beyôğlu, İstanbul 

Yaz•n• Muazzez T•h.al11 Berk•nd 

316 da Mektebi Harbiyeye girmjş, bu- köy kalkmmasına çok büyük bir c - ca'ktır. Nafia Vekaletinin ilhamları~ 
rasmı i.lanal ettikten sonra meşrutiyı? - hemmiyet verilmektedir. Göı;menleri- göre, bu yol için, gelecek sene ıyenı .. 
tin mücadelelerinde mühim hizmetler ınizin yeni evlerine yerleştirilmeleri den tahsisat verilecektir. Ve yol, ı«Jit" 
ifa etmiştir. 1336 da Atatürkün refakat yolunda hummalı bir faaliyet gösteril- neye kadar vardırılacaktır. 
zabit!iğine tayin edilmiş ve Büyük Mil- ektedir. Bugü k" h ld le Tak.. Bu yol1 Balkan ve Avrupa yolu~~r. 
Jet Meclisinin ikinci devrei intihab.ye- m d b' t ~ u d 

8 ~ d~ r Ve bu yoldur ki, bütUn Trakyanııı bun-
sinde meb'us seçilmiştir. Bu esnada Ha- yak 8 '.. ır ça ~ ~tın a ın ırı mamıt yesine, yepyeni bir kudret, bir canhhk 
kimiyeti Milliye gazetesinin başmu - te goçmen . a mamıştır. ekliyecektir. 
harr.irliğini yapnuştfr. Cumhuri eti Bu sene, bılhaa toprak •ÜrümU çok -- Biraz da, Ankarada konuşacakla • 
müteakib iktısadi kalıkınma mücad~le.- mükemmeldir. Bütün Trakya.da, ha • rınızı öğrenebilir miydim Paşam? 
Jerinde de hizmeti sebketmfş, iş Ban- zırlanmamı~, sürülmemİf bir karıf yer ..... Bir armud yemez misiniz? . . 
kasının tesisinde şimdiki tktısat Vekili kalmamıştır. - Teşekkür ederim... 'rrakya ıçıd 
Celal Bayarla beraber çalışmış, meclisi Noksan tohumlar vardı, Oqun satın bazı dileklerde de bulunacaksınızdır el4 

idare azası ve bilfilıara reis olınll§tur. alınması için, icap eden emir buğday bet?. . 
Gençliji komisyonuna verilmiştir, Ve bu em- - Mandalinalar gayet nefıs... Bit 

M~hm~t .so_Ydanı_n İttihat-Terakki rin tatbikine derhal batlanılmıştır. tane almaz mısı~.ız? . . .• 
Cemıyetıne ıntısabı ıle başlıyan havatı G G aı· tt'~. . - Çok teşekkur ederım Generalım. ., arson, ener ın emre ıgı yıye • . · b f · t" , .. 
;muhtelif cereyanlar geçirmiştir Ma _ k.l . t' . t' Ka o· 'k .. Trakyanm 1nklşafı içın u se er ıs ı~-' 
nastırda, genç bir mülazım i.ke~ Ce _ ce. erı g~ ı:mıt 1

' • zım ırı ' goz - ceğiniz en büyük yardımın JnihiyetU.. 
miyete intisab t . t' 0 t :fut M _ lenle tepsıyı de teftıf ederek anlattı: öğrenemeı miyim? 

ı nastır heyeti m:r~~~iyı.esi hS:nüze t.e ak- - Yol \Ve köprü inp.atı faaliyeti - Şu armuddan bir daha alın ... Ga-
' şe · · B 1 7 ! V ı_-.l kül etmemişti. Mahmut Soydan cemi- gayet aenıştır. u yı • .uraat e~a e- yet lezzetli... . 

yetin rehberlerinden ve en miltemed tinin kurduğu .ele'ktör makineleri, bü- Ben o armuddan bir daha aldım. Bır 
şahsiyetlerindendi. yük hizmetler görmektedirler. Devlet daha teşekkür ettim. Ve gazetecileri• 

'En mühim ro1ü Şemseddin paşanın tarafından kurulmu~ olan bu makine- konuşa kOnUf&, gazet~ilerin zayıfw ta " 
katli hadisesindedlr. lerin masrafları da VekAlet tarafından raflannı isabetle sezm}i bulundugu i· 
Şemsi paşayı katıleden mülazım Atıf, kabul buyurulduğu için, köylüler de- çin: 

Yaraiı ola ak o · uı· · · . . . · • Dig·er arkadı:ı,c:larınıza bunlarUJ r nun evıne ıca etmıştı. rın bır mınnet ve eevın~ duymaktadır. ....... • 
Mahmut Soydanın velidesi Atıfı der- 1 dörtte birini bile söylemedim! diyeO 
hal saklamak ve yaralarını sarmakla arG. 1 k 1 b L: 1 . değerli müfettişe b~ sualler ıor • 
be e ece yı u ma~ne erm sayısı kt t' raber, o esnada mnoe olmıyan oğlu- . ' ma an vazgeç ım. 
na haber göndermişti. haylı arttırılacaktır. Zira o, her sorgumu tatlıya bağla • 

Mahmut Soydan der:ha1 evine kos • Bu an~a, T rakyada, tohum . ıs~~- mak Için bana nefis bir armud, sul&J 
muş; vaziyetten arkadaşlarını haberdar tına ol~ui~ kadar, hayvan yetiftırm~ bir mandalina, kızıl bir elma ~a tu· 
etmişti. Atıf şiddetle aranıyordu. Onu ye, v~ çıftlıkler a.çınıy.a da çok ehemmı- tuşturacaktı. 
oradan kaçumak ıtzım geliyordu. Ce~ yet verilmektedir. Bu büyük jktısadl Ve ben, mükrim muhatabtm1 a9 
miyet erkinmdan birinin akrabasın _ işlere de filen başlanılJD.lf bulunmak- bırakacaktım, bunu yapamadım. Za '" 
dan bir :fayton tedarik edilmişti. Mah- tadJr. ten tren de Pendiğe g.lmifti!. 
mut Soydanla bil' .kaç arkadaşı onu a .,. Şarbon ve ruam savaflarına .da son- Selim Tnfik 
rabaya bindirmek için sbkağa çıkar -
dıldan zaman, Mahmut, Atı.fı .sırtına man Sel.8niğe getirilmiş, (Aletini kÖ§- emniyetli ellere emanet etmek iatemif· 
yükllenınif, arabaya nakletmişti. kü) ne hapsedilmişti. ti. O zaman, seçilen zabitler araaıDI 

(31 mart) hadisesinden sonra Ah - O zaman cemiyet - ıv..-bilhassa or - Mahmut Soydan da da.bildi. 
dülhamid saltanattan iskat edildiği za- <lu r Abdülhamidi cemiyete mem-ub ve Mahmut Soydan, A'bdUlhamdi vefat 

l k L- • ··~ •. k la -A• .,. edinceye kadar - Selanikte ve 1stan .. 
ı ama , o.şımı onun genıf ıoasune me tup n Uc..aLIXUrı. d h fı ı -,. 

o__ · · bö t dikk ı· bak bulda - Abdülhaml in mu a zı o arcı.a ıda)"lyarak: - ~\a oıçı~ Y e at 1 ı - bulunmuş; ve Şehzade Abid efendiy• 
- Ekrem, .sıcak kollarınla beni yorsun~ efendim? hocalık etmişti. Fakat bu hizmeti !çıtJ 

sar, beni göğsünde tut .. Bırakma artık - Sız hasta mıamız matmazel? maddi bir menfaat şu tarafa dursun. 
beni. Ben de senin küçük kızın değil - Hayır... hattA, btiyük bir heyet huzurunda lınti· 
miyim? Bırak baftmı dizlerine koya - _ Bugünlerde ıenjıiniz .sarardı. han edilen Abid efendinin kazandılJ 
yı~ ve aenelerdenberi kalbimin din - Peştedeki gibi neşeli de değilsiniz. muvaffakiyet üzerine, validesi (Naciy• 
rnıyen helecanı, St>n~u~ çarpıntısı dur- y <>kaa çok mu yoruluyoraunuz~ kadınY tarafından hediye edilen blf 
eun artık 1 çift kol düğmesini bile kabul etmem~ · 

Bu feci dakikalar ne kadar eürdü) 
Ne kadar zaman Ekrem onun karf1 -
emda bir ıpey .öylemeden, ıbronz bir 
heykel gibi hareketsiz .kaldı) 

O Mer'"ten baeta mıydı) Mualla Diye yalvararak ağlamak istiyorum. - ETet, 'irketteki İfimden sonra ti Mahmud Soydan A'bdülhamide karf 
bwıu anlamak iç.in ,,.aıuyardu; fakat , geceleri !kızıma cihaz dikiyorum. Mut- (muhafızlık) vazifesini tam manasi1• 
için.in aizli derdini anlarlar korkus.ile Ekremio 'hastalıiının ü'üncü sünü laka fazla YOfl'Ullluk beni biraz sanı - ifa etmişti. flattA, '.Mahmut Şevket pa. 
kiırueve bir - torrnaö. cesar- ede • M 1 ,~ ldı _1_ k d .. I! y şanın kat1i hAdisesinde, cemlyet bil~ 1 

'r"'I -- c.. ua ıcs çı rac~ a ar .tınıru ve U • or. bir irticadan korkarak tedbirler alır • 
miyor.du. van .d. b k ı k di d ı .ı 1

• Söylediği bu üyü ya ana en · e ken, flyet mürteciler Abdülhamidi ha-
tekrar çalmasayclı, belki de onlar böy,. Bazı dakikalaf'ı oluyordu ki, hemen - Yarın da o gelme.zse .ne yapaca - gülerek dıf8Iıya çıktı. pisten çıkarmak teşebbüsünde bulunur-
le karşı karfıya saatlerce konuşmadan telefonu açıp onu Ç8mrmak, ona: aım) 1 d h 1 k tled'lm l 1 1 ilell 

D' • Bed' y lı' b' diki .1 1 arsa, er a a ı es ç n ver 
blacaklar, hatta birbirlerinden •yni- - Senden ~orkmuyor.um, iel ar - Akşam mektuıNArı Mat~lm .odası- ıacıgın ıç ır ft e mefgu karara Mahmut Soydan da f4tirlk et' 
mak kuvvetini bile bulamıyacaldudA. tık. na ıa'Ptiirdüğii ~akit onu Hofmanla be- olamıyacak kadar kendi derdine ıö - miştL Böyle bir hal karşısında Abdtıl-

MualJ.a bafl önünde oda•na doinı Demek isteğile kavruluyorken, bu- r~ b.ıdu: müldüğünü Ye hunların en ufak par - hamidi katletmek üzere ayrılan ü.ç za· 
Airükleniyormuf gibi giderken, Ek - nu ya.Pmamak için bütün kuvvet -ve _ Bayan Dalmen, bu mektupları çalarını bile dıparıda yaptır.makta ol- bitten biri de bizzat kendiai idi. 
rem yorgun bir acsle telefonda aöy;lü- iradesiııi .sadcdiyordu. Fakat hu Çtlaın bu akşam göndermiyec~ğiz. Bay Tay- duğunu düşünürken nasıl kızarmadı- Mahmut Soydan İatiklll saVajındl 
yordu: dakikalarından sonra bütün benliiine lan baza ~rini değiftireceğiııi tele- ğına flfIYOrdu. Atatürkün yanında bulunarak tevec • 

- Hayır, bugün kim.eyi kabule ... bir .acz, zaY~lı bir .. bıkkınlık yayılı • fonla söyledi. Size yazdıracak başka - Yalnız kendimi düşünebilmek cilh ve itimadını kazanmış, zekAsı, dl-
Jemem. Hastayım. Hemen eve gide - yor ve kendı kendıtuıe tekrarlıyordu: müıtacd ~ da ~· Bu • için 1:taşka hiç bir feyle uğrafmak iste! rayetl, iyi gö~ü, temiz ahlAkı, te~· 
ceğ}~· Lutfen yarın veya öbürfisü gün - Ge1irse ne olacak> Her zaman nun için y.arua eabab bir ...ı erken miyorum; fakat bütün kazandıtım zuu ve herkese k~rşı hayırhAhlığı ıl• 
aelınız. :için içimin yakıcı duy:gularını ona gelmenizi rica .ediyor. para Bedianın $una ısarfedfüyor. Bu tanınmış ve sevilmı~ bir z!ttı. * söylememeğe mahkum olduktan son - - Almanca me1rtup1ar da gitmiye..; k'A.fi değil mi? Cenazesi, cumartesi günü merasimli 

Ekrem üç gün yazıhanode aörün - ra onun. gelmesi neye iyi? Artık yal - cek mi imi~> kaldırılacak W E<!irnekapı şehidliğin' 
memiş, mektuplarını Marşa] va~ıtasi- nız onu görmek te beni tatmin ede - - Hayır 'beu'mk'l . . b. d Gece ıabaha kadar erteıi aünil dü- defnedilecektir. Ogullarına ve keder • 

• • .. •• • • 
1 ı e.r ıçın ır fey e- ~ dlde ailesine tAziyetlemizi sunar, mer· l Muallaya göndererek iene onun :va- mıyor. Bazan, •hanı o gun Guzrnm yap- medi .onları lUtfen aöoderiniz. şündü. h · · d All hın hm t ~. 

1 . w • • • 
0 um ıçm e a ra e ve mats"" ~ıtasi e istetmiştı. bgı gıbı, onun boynunu kollarımla do- Bunu söyliyerek Hofsata M..allay. (Arbaı var) retini dileriz. 

Telefonun zili kuvvetle ve tekrar 



J=d..,: Terakldb on,:::• 1--------. [ __ a_Uı_~_• __ f ____ Dü_-_te_n_le_r_._ .. ____ _. 

H ~RBİ IASIL iDARE ETTiK? 
------ - Yazan: E•kl Tanin Batmuharrlrl MuhltUn Birgen 

Va ıtalar ara ında e küçük 
bir müsavat bile yoktu 
uraıindan fennin bütün incelikleri ile mücelaba olan fabrikalann 
ıülleleri çalııırken Türk sadece aünıüaüne dayanıyordu 

HASAN PUDRALARI 
iıce, b8n as, kaclınl•nn • blyQk aftledll& ..,... 8llll 1 • 2, , ,.,. 

ı · 2, OWr ı · 2 nmlderf ftl'dlr. Tarklyede pudra ve ıbtyalta •• 111-. -... 
vattak elan ft betwnfJMt HA5 AN PUDllALA81 t kll•lr''IMlı9D •teDll 
ve MAUN llAllllA5111A dikkat eclJnls. IutulU M , bOJlk 80 ll8tllfbu. 

HASAN TIRAŞ PUD ASI 
trq aevklnl itmam eder. 90 • 8°'Jmftll. 

HASAN ÇOCUK PUD ASI 

HASA_N TALK PUDRASI 

Yaan:PerlıleCeW 
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CAtıLIK İJLKfflNDE 
llitı TOUI( ZARiTi 

- - ..Jll ,. ~ .. _ ...... YEDİ 
ARA.SIN DA 

A. h, 

Cemil bir taraftan önünde cereyan eden sahneye 
bakıyor, bir taraftan da insanın Çarlar ülkesinde 
yaşayabilmek için yüzüne maske takarak gezmesi 

Yazan : Hugla Au•tin lnl'ilizceden çeviren: Ha•nun U~ 

Polis müfettişi bir iz Üzerinde.ı 
lazımmış diye düşünüyordu 

Belki bir gün gelir; bunları sana sora- le tahmin ediyorum ki; vaziyetınız • 
rım ... Yemek vaktini, çok geçirmiş • den çok memnunmusunuz} 
sin. lstirahata ihtiyacını da cidden - Buna hiç şüphe etmeyin, dostum. 
takdir ediyorum. Fazla saygısızlık et· Eğer, bugünkü halimden fikayet eder
memek için artık seni yalnız bırakıyo- sem; çok nankör olurum. 

Paltonun gözlerinde bir ölüm ışığı parladı, tutulmak 
üzere bulunan bir caninin halini andırıyordu, 

birdenbire yumruğunu uzattı .• 
nım .. yarın saat onda hareket edece • - Evet.. fikayet, ve nanJ:örlük.. Mükemmel bir bolca müsabakası ile - Takriben on dakika evvel. 

kapısına 

ğiz. O saattan evvel ayakta bulunman bunlar, fena şeylerdir. Bahusus, bizim sinirlerini teskin edebilmek için bir ca- _ Langı çağırdınız mı) 
ve bizi de uğurlaman lazım. Hadi ba- memleketimizde ... Görüyorsunuz ya?. niye rast gelmeyi elbette tercih ede - _ Hayır. 
kalım, şimdi biz bize veda edelim. Ya- Muhitin izde, koyu renkli hiç bir şey cekti. Çavuşa bakarak: _ Mösyi Pattonun oda 
rın da, resmen veda ederiz ... Uzat ba- yok. Hatta, şu aalonun rengi bile, tir - - J ohn 1 diye söylendi. gidip vurmadınız mı} 
kalım dudaklarını .. fUraya .. tam alnı- ~··. Onun için burada heT ~yi, toz Çavuş kollarının tetkil ettiği men - * 
mm ortasına, bir puse... Hah .. ta - pembesi görmek lazım ..• Ne ise .. şim- geneyi yavaş yava, gevşetti ve niha -

Bir sessizlik oldu. Sonra Merrit o amam ... getir bakalım sen de, o temiz di, bu bahsi bir tuafa bırakalım. Şim- yet kendisini daha ziyade zaptedeme-
• 1 ğır, hüzün dolu sesi ile cevap ver • ve kahraman alnını... Ali. şte, ben- di, şatoda yalnız kalmıyacaksınız. A- mekten korkuyormuş gibi iki adım ge· 

di: den de sana, candan ve yürekten bir caba, bundan ııkılmıyacak mısınız}.. ri çekildi. 
pu .. e... - Doğrusunu isterseniz, bunu ben Mösyö Merrit bu birdenbire coşan - Oda kapısına gitmedim. Kendi * de dÜfÜnmüyor değilim. hiddetten sonra ararmıştı. odama döndüğüm zamandanberi onu 

Ertesi sabah, erkenden şatoda faa- - Madam U Kontes hazretlerini Kent maliyecinin gözlerinde fiddet- görmedim, bu müddet zarfında yaptı-
liyet başlamıştı. Yolcuları teşyie ıe - çok memnun etmit olmalısınız ki; dün li bir öldürme hevesinin parıldadığı - ~ım başlıca it pu oda kap1auıı tahkim 
lenler; - derecelerine göre • şatonun akşam geç vakit çiftlik müdürüne hu - nı gördü. Bu ışığı pek iyi tanırdı. Tu- etmek oldu. 
avlularından i.dbaren, salonları dol • susi bir "emir ıönderdiler. tulmak üzere bulunan, tutulmamak -Bir baş işareti ile duvara dayamış 
durmuşlardı ... Bunların ekserisi, Kon- - Neye dair). için ateş eden, kurşunu isabet ettire- olduğu sandalyeyi gösteriyordu. 
tes Olganın, ve prenseslerin etrafla - - Size dair. miyen canilerin gözlerinde bir çok de- Polis şefi: 
rında dönüp dolaşıyorlar; Moskovada - Yüia). falar görmüştü. - Evet amma koridordan banyo dai-
ve hükumet merkezindeki işlerine il- - Evet. - Mösyö Merrit çok tehlikeli bir resine kadar gitmekten çekinmemit • 

yordu ve giyinmeye karar verdim, de
di. 

- Hayır. 
- Aksırmadınız mı) 

- Hayır. Eğer maksadınız nkd 
mı nasıl geçirdiğimi anlamak i8e bt 
defa elimde isbat edici delil yoktm. S. 
nırım ki.. 

Kent adamın sözünü keed: 
- Sizin sanmanızın vey• 1&Dma • 

manızın ehemmiyeti yok. Benim bil • 
diğim sadece bir fey var: O da aY • 

cenizin ve iki pteeti,klrının öldiriil • 
müş olmalarıdır. 

Kent arkasında nöbet bekliyen Iİ · 

vil memurlardan birine dönd6: 
- T oni bu adamın sırtına bir ode 

elbisesi geçir ve sonra kendialni a?a · 
ğı indir, emrini verdi. 

(Arkala ftl') 

.. ·~·-~-----------timas ve yardım etmeleri için, ricalar- - Madam U Kontes hazretleri, karakteriniz var, dedi. tiniz. Bu hareketiniz oda kapınızı tah-
da, istirhamlarda bulunuyorlardı. hakkı acizanemde ne ferman buyu - Mösyö Merrit üstüste bir kaç defa kim etmenizin ateşini söndürüyor. Pe- ~--••••••••••••• 

Cemil de kalkar kalkmaz giyinmiş; ruyorlardıL derin derin nefes aldı. Soğukkan- ki evvelce istediğiniz duşu yapmaktan + IOD Poıta 
sür'atle koridorları geçerek, merdi • - Durunuz bakayım; iyice hatır - lılığını biraz toplamış göründü. Kent bilahare neye vaz geçtiniz) • 

İstanbul Gelir ve Para venler~en çıkıp inerek, salonlara gel- hyayım .. Haaaa... Şatomuzda mi,aafir te devam etti: Mösyö Merritin gözlerinde bir hid
mişti. bulunan, Türk kumandanlarından Ce- - Çavuşa kasti olarak saldırma - det ışığı parladı. Fakat seai coşmadı, 

Etrafına göz gezdirdiği zaman gül- mil Beyin, ayni zamanda Grandük dığınızı tahmin ediyorum. Binaena - gene ağır ve hüzünlü kaldı: 3. 12 _ 
1936 

memek için kendini güç zaptetmişti. Nikola hazretlerinin de ehemmiyet leyh bu meseleyi daha ileriye götür .. _ Çünkü sahan1ıkta bir gürültü ı-------· .......... ------1 
BORSASI 

Kontes Olga, müteveffa zevcinden mi- verdiği bir zat olduğunu unutmayın. mey~ceğiz. işittim ,gidip gelenler vardı, anladım Türk Devlet Borçlan 
ras kalan (Nerimanof) taç ve arma- Şatoda.ki istirahatlerinin ~ikile te • Mcrrit acı bir dil ile: ki gayri tabii bir hadise cereyan edi _ Lir• 
lı, abanozdan yapılmıt bir koltuk üze - min edilip edilmediğini sık sık kontrol - Çok teşekkür ederim, mukabele- " 7,5 T. B. I 22• 725 

rinde, adeta pür vakar bir kraliçe haş- etmekle beraber, kendilerine gönde • sinde buh~ndu. -· --· ·-- • • • • • • ·-----.,- ~ 7,5 T . B. II 21,25 

% s Bu1De a •.oo 
Dahlll 11UtrM "·os 

metile oturuyor; etrafını alan dalka • lrilecek yiyecek ve içecekleri en nefisle- Polis şefi: IRA 'IJ~O ~ 7·
5

T.B. m 2101'° 
vuk, riyakar, ricacı, huluskar güru - rinden seçerek yollayın. Sıhhat ve kuv- - Büyük mesele değil, fakat silahlı ~ lL/I Devlet Demiryollan Bo~ 
hunun söylediklerini büyük bir ciddi- vetlerinin muhafazası için yapılması olsaydınız çavuşu yaralayahilirdiniz, de •---------------- Ura Lira 

yetlc dinliyordu ... Dün camlı salonda, lazım gelen feyleri zinhar .ihmalde bu- di. Erganl 97.00 ı Anadolu Iftll•.10 

j:4terik bir kadın kaprislerinin en taş - lunmayın; diye ferman buyuruyor - Merrit protesto etti: BugUnkÜ Program Btvas Erzurum96,SO \ Anadolu il -.ao 
kın çılgınlıklarını gösteren bu kadın lardı. - Bana karşı yapılan bir tahkire ' Birincikinun ,. 
jle; şimdi şurada, şu tarihi ve abanoz Cemil; kahkahasını güç zaptetmİf- hassas davranmış olmaldığıma fazla tsTANllUL 

sandalyede dimdik ve hareketsiz bir ta- ti ... Moranof, sözünü bitirmemifti: ehemmiyet verir görünüyorsunuz, de- ötıe a...,ı1atı : 
vırla oturan mağrur kadın arasmda hiç - Madam U Kontes hazretleri, mi- di. 12.30: Pllkla Türk mu.silı:lll. ıuo: Haft• 

bir münasebet görülmüyordu. safirperverliğin bir timsalidirler. Bu Teğmen devam etti: dls. 13.05: PlO.kla hafif müatk. ıı•: lııluhte-

Sosyeteler Eshamı 
Lira Ura 

ts. B. Mil. 81.00 lst. Tramftf n,so 
• • HA. 10,00 Bomontl t,fS 

• • Name 10,00 Ter kol H.J; 

Prenses Emma ile prenses Olga da, husustaki hassasiyet ve alicenaplıkla - - Fakat madem ki vak'alar üze - Ut pllk neşriyatı. Merkes B. D. 88.00 A. Çtmento ıs.os 

tirşe salonun ortasında, etraflarını çe- rını hiç bir şeyle ölçmek mümkün de - rinde konuşuyoruz, çavuşa .ırf bur- Akfam neşriyatı : 
b ftl k h h 18,30: PlA.kla dans muslld.sl, 11,SO: Spor müsa viren bir ricacı kitlesi arasında ayakta ğildir. Hatta u itinayı, çi i ay - nunuzdan bahsettiği için ücum etti-

habeıert: Eşref Şefik taratuıdan, 20: Saz 1sterlln duruyorlar; dudaklarında vakur bir vatanına kadar teşmil ederler .. Çok iyi ğinizi de kaydetmek. isterim. Bana 
heyeti, 20,30: Vedia Rıza ve artadaşlan ta -

ÇEKLER 
Kq. L T.lo. .... 

616,&1 
17,U ıt=· ~= tebessüm olduğu halde, söylenen söz- hatırlarım. Bir ıün biraz zayıf bulduk- söylendiğine göre refikanız burnunuz- l'afından Türk muslklal ve halk prtııan, il: I'. Francı 

leri derin derin dinliyorlar; yahut din- ları bir boğaya, iki mi.eli yem verilme- dan sık sık bahsedermiş, hunun bir la- Orkestra, 22: PlAkla sololar, 11,JD: Ajalll ha- ---------------w 
liyor görünüyorlar .. Arasıra hafif bir diği için çiftlik müdürü Gospodin Ma- tife mevzuu yaparmı,. Kendisini ka - berlerl. 
baş işaretile, mukabele aösteriyorlar . 1 karofu fena halde tekdir etmişlerdi. 1 meriyede sonuncu defa olarak gördü- BlJKREŞ 
dı. Cemil, ikinci bir kahkaha ihtiyacını ğünüz zaman da acaba ayni mevzuu 16: Hafif müzik. 18,35: ltamallJ& operası 

Cemil, saniyelerce devam eden sabit defetmek için ditlerini dudaklarının ü- 1, açtı mı ili? 21,45: Haberler. 
bir nazarla Emmayı gözden geçır - zerine o kadar kuvvetle bastırmıştı ki: Mösyö Merrit ilk defa olarak sarsıl- BlJDAPEŞ'n 
ıniş: az kalsın, dudaklarından kan gelccek-ımıf göründü: 17,30: Orkestra. 19,05: Şarkdar. 19,tO: As-

- Aman Yarabbi ı.. insan, gözle _ ti. - Yoksa beni itham mı ediyorsu • keri müzik. 21,10 Kuartet, plülar. 23,05 : 

rine inanmak istemiyor ... Benim ta- (Arkası var) nuz} diye sordu. Çinırene çocuk mualldal. 24,GI: Haberler. 
ntdığım Emma ile fU, etrafa haşmet ·- - ' ··~ · · · · - - Hayır, sizi itham etmiyorum, PBAO 

aaçan prenses Emma F ederovna ara • 1 isticvap ediyorum. Eğer verecegınız 17: Kuartet. 19•30= Bmodan nakil. 20,30: 

NAKİT 
Kıt- -20 ". Francı 117.~ 

1 lılarlc ,.. ,, 
1 Dolar 126. 20 Drahmi ıs.oo 

1 1sterlln 618,00 2:0 Left ıs.as 

ltO Liret 130,00 IO ter 14.llıl 

Borsa Dıtm• 

Kredi Fonslye 

1880 senesi 
1903 • 

L. &. L. &. 
Mübadil lloll. W.00 

00,00 Gayri • • l.OJJ 

ıos,oo Altın "' r lr Doktorun 1 h kk d 1 lab" Tiyatro. 22,15: Viyolon haftlan. 12,45: Brno-sında ne büyük fark var ... Demek ki; cevap arın a ınız a zarar ı o ı - 1911 

(Çar) lar ülkesinde yaşıyabilmek için GUnlük Cuma leceklerini tahmin ediyorsanız ıuınfak dan nakil. 23
: Ru.syadan haberler. ~~~~~~~~~·~- -·~-·~~~~~~~~~!-• . .-r 97 .l'l Mecld119 Uıl 

her <ııeyden evvel, maske kullanmasını ı U Of r•. rından (*) hakkınızdır. VİYANA 
Y n u j Ka bö 1 _ .J· Bu 17,30: Oda m"'8ik1sl. 11,30: &Vauaın operet bilmek lazım. nun .. ye emreaıyor. na mu-

Demis,ti. l 'ild hastalıklarında kabil bana cevap verebileceğinizi ea - parçalan, tartılar· muhtelif hanlar. 21 : 
ı k L ... Viyana senfoni orkestrası. 21,20: Viyana mu-

Ve; tam o anda birisi, arkasından Perhiz 1nıyorsanız birinci ata çıdıgınız za -
mandan itibaren nasıl vakit geçirmit 8iklsl, tartılar. 

VARŞOVA 

16,30: Muhtelif program. 11,20: Şarkılar. 

kolunu çekmişti. Cemil başını çevirdi- cm hastalıklarına müptell olanlann 1 

ği zaman: gözlüklü bir çift göz, göz- vücudun her hanıri bir Arızasına, meseli 1 olduğunuzu söyleyiniz. 
Mösyö Merritin sesi tabiiliğini bul • lerinin içine gülümsemişti. böbrek, barsak, karacı.ter haline göre 19,45: Opera. 20,05: Bentonl konser. 22,45 : 

- Vay .. Gospodin Moranof. perhiz tavsiye olunur. Gerçi bası elit muştu: Dans musikisi. 

Be - Gördünüz ya, ıiyiniyorum, de-- Bonjur, Cemil y. hastalıkları vardır ki hiç perhbe ihtiyaç ya rı n il ı p r •ıra ,. 
- Oo, bonjur .. nasılsınız?.. yoktur. Fakat umumi olarak cilt basta- di. 6 Blrlncikanun 131 
_Her zamanki gibi.. ya, siz?.. Öy- bldarına nıiipteli olanlara 1aramı1an - Evet amma, ayağınıza bir don iSTANBUL 

-~ -·----· _ • __ p1a1ar " m..,._bat ••nlardar: geçirmeniz için tamam bir çeyrek saa- ötıe neşriJatı: 
te ihtiyacınız var mıdır) 12,30: PIA.kla Tiirk musikisi. 12,50: Haya_ Alebimum alkollu içiciler, çay, kahve, çt

kollta ve salamura etler, domuz etleri, 
kaz,. ördek etleri, denizden çıkan kırmızı 

etli balıklar, midye, tstridye, ıstakoz, ka
tar peyniri, çilek, ataç çileli. ceviz, ba -
dem. salçalı yemekler, biber ve hardal ve 
slrtedlr. 

- Bekliyordum, bir duş yapmak is- dls, 13,05: Plakla hafif müzik. 13.25: Muh-
tiyordum. telif pllk neşriyatı. 

- Neyi bekliyordunuz) Akşam neşriyatı: 

- Çünkü banyo dairesini Lang iş - 18,30: Plakla dans muslkJ8L 11,30: Çocuk 
gal ediyordu. Esirgeme Kuruınu namına konferans: Doktor 

- Bunu nereden biliyorsunuz} İbrahim Zati tarafından . 2:0: Türk mualkl 
- Gidip bakmıftım. Kapının topu- heyeti. 20,30: Cemal Klmll ft arkadaşları 

zunu çevirmiştim. lçericfen anahtarla tarafından Türk musikisi ve halk ~arkıları. 
kilitli idi. 21 : Orkestra. 22: Pllkla sololar. 12,30: Ajans 

- ~ kadar zaman evvel~ ve borsa haberleri. • 

N6betı,;l 
Eczaneler 
BG cecöl aibetçi eczaneler ......... : 

lstanbal clbetlndeldler: 
Aksarayda: <Sarım). Alemdanla: <Ali 
Rıza>. BakırkCilYünde: (1.atepan>, lle,a· 
zıtta: (Cemm. Eminönünde: (Jlema -

son>. Fenerde: (Vitalil. Ka~: 
<M. Fuat). Küçükpa1.arda: (YorcU. Ba· 

m:ıtyada: (Erofllos). Şehremininde 

(NıizımL Şehzadebıışında: (Önlftrlitel. 
Beyotlu cihetlndekiler: 
Gal:ıtada: <Yeniyol, Mustafa Nam. Has
koyde: (Barbut). Kasımpaşada: (Vas:r 

Merkez nahiyede: <Oalat.a.ura7, lılıtlk > 

vlç>. Şişlide : (Asımı. Takıshnde: (Kur\c 
çiyan, Zafiropulos, Ertueru)). 
Usküdar, Kadıköy n ı\dalardaklltt: 

Büyukadada: <Şinasi). Herbelide: ıTa -

naşi. Kadıköy eski İskele caddeeınde 

<Sotrakll . Kadıkoy Yeldettrmeaundt' 
(Uçler). lTSkUdar Çal'Şlboyunda: fÖ~ 

~dil). _.... 



4 Birincikinun 

--= 
lstanbul Yed.nci icra 

"emurluğundan: 
!laydar, Yakup, Arıt, Hakkı, Seyit ve Hay-

ın uhdel tasarruflarında olup Mustafa 

Fatmaya birinci derecede ipotek olan ve 

ödenmemesi haseblle açık arttırına

taı•ına karar verilen Yedikulede Çırağı 

Mahallesi Hacı Kadın Caddesinde 

77, 79 Cedit 83, 85 elyevm a.rsa ile bir 

hamamın on iki h~ itibarile beş hls

'\'e mezkür hamam derununa cari 1kl 

ra mallezlzln nısıf hissesi ve yine aynı 

Ye caddede atik 81, 80 mükerrer ce-

17, 87/1 No.lu ma oda ahın müştemll bir 

------
KİREÇLİK 

KÖMÜR MADENLERi 
TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN: 
Şirketimiz idure nıeclisi. esas mu

kııvel"ruııııerıin 17 nci maddesine 
islı!'ttden sermıtyel şirketin hennz 
tediye edilmemiş bulunan nçte iki 
kısmı ııı hissed:trlardaıı def'aten hıh

::; lıne k 1 rur verilmiştir. 

llıSSNI ır. ll'lllllllll işlıu meh;•f(!"i 
10 1-~ı37 tur.ıııne kadar şırkete tedı~·e 
( t•ıwJeri ve al,si takdirde esas mu a
velE'ııııııı ııin on sekızinci maddesi 
hOknm~erınin tatbik edileeeti ilan 
o.iunur. 

'a bostanın on ikl ~ itibarile beş his- ··~··········--········ ...... -· ... -·-······••••••••••••••• 

açık arttırmaya vasedllmiş ir. ~afı : 

Cedıt 87, 85 No.lu mahallin hududu: Tapu Derununda meyve a1&9lan olup üzeri aln

>c1ına nazaran, sat ve arka tarafı Ramiz 1,ırkn kiremitli ve halen harap bir halde iki 
~ odadan ibaret kulube vardır. 
vmer ve hWedarlarm bostanı sol tarafı 

vesalrenln hane ve arsası ceph"si yol 
Cephedeki kısım dlvar ve çlrt kanatlı ah-

şap bostan kapısı Ue mahduttur. Bostan 
lbahdttur. -"-·· mezru olup '1 -1 - 937 tarihine müsadU Per-
~it 87, 87 l No.lu mahallin hududu: Ta. 

ıembe günü saat 14 den 16 ya kadar dairede 
kaydına nazaran salt tnrııfı Tabip vere-

1.ılrinci arttırması icra edilecektir. Arttırma 
-.e buen süpürgeci Ahmet menzilleri 

bedeli kıymeti muhammenenln 375 nı bul-

duğu takdirde müşterisi iizerlnde bırakıla -
tarafı Hakkı ve Habip vesairenin OOsıaoı 

Demlrcl AIOP ve Ci~ana.ld vesnlrenln 
ve bahçeleri ve ~ e;rbaı tariki ~ caktır. Aksi takdirde en son arttıranın taah-

bıahduttur. h~dü baki kalmak "üzere arttıtma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 22 - 1 - 937 tarl -
hine müsadlf Cuma günü saat 14 den 16 ya 

tarafından tamrun~1:ı. 1 JCı .. Oı l.ro. kıy- kad:ır keza dairı>mlr.de yapılacak ikinci art
t takdir edllml.şUr. 

1 
tımıasında arıtıma bedeli kiymetl muham-

~t 87, 87 ı NoJu mah:ıllln mcsahası menenin ~75 ni bulınadıtı takdirde s:ıtış 
2280 Nolu kanun ahlcA.mına tevfikan geri 

) metro murabbaı olup yeminli uç ehli 
ut tarafındnn tamamına (2400, lira kıy- bırakılır. Satııı peşindir. Arttırmaya iştirak 

etmek 1steyenlt'rin kiymeU muhammencnln 
takdir edllmişt.lr. 

r; 7,5 n!sbetinde pey akçesi veya Milli... bir ••safı: 
~it 

83
, 

85 
No.lu mahnl bir arsa He itti _ b nkanın teminat mektubunu hamil bulun-

de Hacı Kadın hamamı naınile maruf malan lfızımdır. Hakları Tapu sıcın Ue sabi' 
"·~ . il olmayan ipotekli nlac:ıklardan diğer alaka-

m olup a • ..,..p camekan bir kapıdan 
girilir. Zemini mermer taslı üzerinde cıaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak-

.... _ k 1:-rını ve htı'msllc faiz ve ma"arife dair ol:m 
·ıu; ve açık pey e mahalleri ve zeminden 

rı soyunma yerleri ve ayrıca camek:ln-ıiddlıılarıııı eHal'ı mı.isbitelerlle birlikte llfm 
ı..a 

1 1 11 1 
tarihinden ltlbnren nihayet 20 gün zarfında 

' pa ı soyunma mn ıa el". vardır. Merdi-
çıkılan ka\mda cephesi camekanlı so- biı likte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 

- h 
111 1 

b k h takdirde hakları tapu sicili He sabit olma -
... a ma a o up u ısım a şaptır. Da-

l kısmında bir soğukluk mahal ve ikişer yanlar sat11 bedelinin paylaşmasından hariç 
tnaı iki d t h - 11 iki k 1 l:ahrlar. Muteraklm verıti tenviriye ve tan-

ı a e ucre e urna ı ~,kan-
ınahalll ve heliıları mevcut olup buradan zlfiyeden mütevellit belediye rüsumu ve va-

1 iç k ili B k d k al kıl karesi bedeli muzayededen temll olunur. 
ısm:ı ıır r . u ısım a on urn ı " 

~nma yerkrl vardır. İki masura mailezlzi 20 senelik vakıf icaresi taviz bedeli mi.işteri-

11ıı elektrik te isatı mevcuttur. Arka tara- iye aittir. Daha :Cazla malümat almak iste -

a blr kullıan yeri ve b.i.r su hazinesi ve yenlerin ıo - 12 - 936 tarihinden itibaren 

nrna mahalli vardır. Bu kısmın arka berkesin gorebllmesl için dai~e açık bu -
11cf'reıeri vr demirden parmaklığı vardır. lundurulac:ık arttırma şartnamesi Ue 934/ 

at ahşaptır. Ayrıca suyun sevkini temin 
1
6825 No.lu Dosyaya müracaatla meztür dos-

bir motör dairesi vardır. !yada mevC'ut vesaiki cörebilecekleıi llln o-

~t 11, 17/1 NoJ• kuliibe bostamn n - lunur. ~:woı:u 

+ -
HAVA[;AII SDF-BEH 
İLE BİR DUŞ SİZE 
2 KURUSA MAL OLU~ 

Sayfa 

HAVAliAII SDF·BEfli . . " • 
~01 iSTiKLAL CAO. IZA~AT 

A 
r 
I! 
L 
1 
y 
E 

aıizde 
teıııı.ıa:Jı her nevı 'e h, nıarl.:ala SAAT 

tan•ir olunur. 
EMiNÖNÜ • SINGER SAAT MA(;AZASI 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2.cl k•tld• 11 / Birinci klnun I 936 ded1r. 

Büyük ikramiye: 40. 000 liradır ... 

11 

_, 

Eczacı kalfası aranıyor 
İsteklilerin Ankarada Yeni Ecza ~ 

neye müracaatları. 

Aynca: 15.000, 12.COO, 10.000 Liralık ikramiyelerle (10.000 
ve 20.000) liralık iki adet mükafat vardır. 

Kayıp: Tıp fakültesinden aldığım hüviyet 

clizd:ı.nımı kaybettiğimden yenls1n1 alaca -
tınıdan esklsınln hükmü yoktur. 

Tıp fakıiltesinden : 
Ali Barputla 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 I Birinci kinun I 936 günü akşamına kadar 

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

o 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

.,-

-·-
·- ·'~ .-#~ 4 _ 

-·" 
,.~ .... - - :. . .,JJI.. .. ~ ~ 

..... ,.4.._ l ,_,. 
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12 Sayfa SON POSTA Birine~ 

-->Y cı ı z· ~~ d·r 
Yer •ibinl bilmediğiniz Avrupa Çocuk gıdaları midelerini bozar Nezle hastallklarm kara habercisi 1 

ve yavrunuzu hastahklt yapar. Allahın yarattığı saf ve taze 
hububattan ahnmış 

Vitamin ~ Pirinç özü 
Yulaf 

" Mercimek 
" 

Kalori 
Gıda 
Afiyet Patates ,, 

Kuvvet 
Kudret 
Sıhhat 
Neş'e 
Zeka 

Buğday,, 

İrmik ,, 
• 

Türlü 
" Badem ,, 

temin eden 
yegane çocuk 
gıdasıdır. 

Mısır 
Arpa 
Çavd(!.r ,, 
Bezelye,, 

,, 
,, 

ZL L 
Besleyiniz ve Büyütün üz. 

Hasan özlil unlan nefasetleri ve tazeliklerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen boıulmaz. 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. 

Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, 

canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN 

ÖZLÜ UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin 

lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. 

Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. Ba~ka marka verirlerse almayınız ve aldanmayıaız. HASAN 
MARKASINA DİKKAT. Bütün eczanler ve Bakkalarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir ve lstanbul merkezi 

iNHİSAR ŞARABI 

• • • 

Aşağıdaki fiatlar üzerinden HER BAYİ geri 

almağa mecburdur 

S.40 Litrelik Galonlar 25 kuruş 

2 
70 

" " 15 
Santilitrelik şişeler 1 O 

" 
,, 

inhisar şarabı aldığınız her dükkan bu şarabın boş şişesini bu fiatlar 
Üzerinden geri almağa mecburdur. 

ALMAV ANLARI iNHİSARLAR İDARESİNE 

ŞiKAYET EDİNiZ 

Muhtıralı, Haritalı. Hayat J akvimi Çıktı 
Bu t'lliz ve emsalsf;. takvimin. takli&leti' vardır .Taklitlerlnt al~amak için dikkat ~tmelıdir. 

·. Takvimf' ait ht'r lürlıi malumat1~ dünya t:trihlerini. inkılap tarihleri. dıni tarihler, ihtlralar terlhl, 
dünya devletlerinin nufıu ~ kuvvellt'rl, 0 vilıiyf"t . ve .'ıeazaiıuımız; ·nufuıumuz tren iıtuyonlan. liman ve 
fıkeleler. kanunlarımız. ıağlık bilgilt'ri, güıel~ik Çllrf'lf'rf Vt' herkesin ' itine yarayan daha bir çok faydalı 
maltkmah, mükemmel bir muhtıra dt>flrrini. yf'cli renkli bir TürkJye haritaıını havi: 

.· ( HAY AT TAK VIMI 1 nin laklitlerl çıkmııtır Aldftpmamak için. ( Muli~ıralf Harttah, HA y AT tak'vimt) 
'· adına dikkat etmelidir· Fiatı 25, hez ciltli al 35 kuruflur. M~rkezl İtt.anbul· MAARiF kttaphaneıldir. , 

.. ADEMi iKTiDAR 
ve BELGEVŞEliLİÖ-İNE KARŞI 

Tabletleri ~ Her ecu·ea ara7ım&. (POlta kutu.a 1315 H.,.. • .., 

3338 

Bir kale gibi 
Gripin nezleyi . . . . 

ve grıpı geçırır, 
harareti düşü-.. 
rur. 
Baş ve diş ağ

rılarına, roma
tizma sancıları
na, sinir ve ade
lelerdeki ıstı -
rablara karşı en 

• 
1 

• • 
sızı 

• 
1 

,,,,,,, 

müdafaa eder! 
kuvvetli def• 
gripindir. 
Havalarır ço~ 

karışık ve tehlı"' 
keli olduğu bU" 
günlerde sıbha"' 
tinizi koruma~ 
için şüphesi• 
gripin kulla11"' 
malısınız. 

Her eczanede satılır 
. ~ ,., . • . , .. •·n1 .. . 

• • •• • .J. • 
. . ... ,' •. . ., ..... 

, . 

f 

1 

Bu berbad havalarda sizi öksUrükten, nez· 
le ve brontltten koruyacak yegane lllçtıt 

'-----------------------------------------
PAS Ti L FOR 

Hançereyi temizliyerek ök -

sürüğü geçirir, göğüse rahatlık 

verır, ses kısıklıgını, nezleyi 

izale eder· ve ağızdaki fena 

kokuları da alır. 

Pastil F or kullanınız! 

Fazla itina ila bilanmit 
ve yumuşaklığı sayesinde 
TRUFLEKS biçakları en 
ince derinin üzerinde ka
tife gibi kayar. Bunlar iki 
taraflı her nevi traş ma
kineler; ne uymaktadır. 

TRUFLEX 
AEG U.S. ~AT. O,,. 

• eı.ades 
REG.u.s. PAT. OFF • 

MADE IH U.S.A. 

-~ 
Sinirli ve ciğerler· HUiasasile banyo 

,.. zayıf olanlar yapmız. 

1 

Çam ağacının bütün tif ai tesirlerini haizdir. Çam banyoau tmefw 
füsü kolaylaşbnr. Sinirleri teskin eder. Cildi güzelleştirir. Kokulatl 
izale eder. Neıenizi arbrır. Şifeai 60 kuruftur. Her ecas..,dl 
arayınız. Deposu Tabim eczaneai. ÇAM iaim ve markasına Y• etlk,ı& 

üzerinde Taksim eczanesi firmasına dikkat ediniz. 
/ 

. . 
u c uz lf.~ ~ SAATLARINI TE8C.IH SA~LAM EDiNiZ 
AYARLI 

-------------- ---- -----
PASTIRMA 

HAKKI 
Balıkpazar No. 16 

Eğer bu pastırmadan bir dilim yi
yecek olursanız ömrünüz oldukça 
başka pastırma yemiyeceksiniz. 

AGIZDA ERİR 
YUMUŞAK Sinirsiz 

GIDASI BOL 
Hakkı mağazasında satılan pastır

malar halis Kayseri malıdır. 

Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye mütohuaıa 

Pazardan maada bergün 3 • 6 
Divanyolu(104) No. Telefon: 22393 
Tel Kandilli 38 • Beylerbeyi 48 

.---·------------"!'-----Son Posta 
Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2~· 

İSTANBUL 

İlan flatları 
1 - Gazetenin esas yazısile bir sii· 

tunun iki satırı bir (santuıı> 
sayılır. 

2 - Sahifesine göre bir santim iliJl 
fiatı şunlardır: 

Sahife : 1 - 400 kur111 
• : ! - 251 il 

• : 3 - 200 il 

• : 4 - ıot • 
Diğer yerler : - 61 ı 

Son sahife : - 31 11 

............................................................. 
3 - Bir santimde \'asati (8) keli• 

&oa Posta Mlltbaa• 
me vardır. 

Netrlyat Md. : Selim Ra~ıp EMEÇ -4 _ İnce ve kalın yazılar tutaca1'· 
&AHIPLERla ( A. Ekrem ~Ş~LIOU. 1 ları yere göre santimle ölçülü'· 

S. Raııp EMEÇ -----------........ 


