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it- ist devletler kavgası nihayet açığa vuruldu/ 
• 1 ya 

• 
$1 ır r 

vyet usya ad mi müdaha e 
ko ıt sinden ç kildiğ·n· i dirdi 

ı --·---·--.------·· --·······-·····-----
Başvelıiliıı seyalıatinden çıka11 11eticeler 

ekette bir pamuk 
sefer erliği açılacak • Moskovanın ispanya hükUmetine bütün kuvvefile 

askeri yardıma başlaması her dakika bekleniyor 

. 

Müc deleyi idare için büyük teşkilat 
kuruluyor, bayramlar yapılacak 

... _.._ .... _ ......................................... -
General Franko asi donanmaya emir verdi: "Sovyet 

gemilerini çevirin ve icabı halinde ateş açın l " 
Taşnaklar gemi 
azıya aldılar! ı-ls-m-et-l-.. -.. -E---k- lf- lf- lf 

. non.u,_ :ge mınta asındaki tetkikleri sırasında yalnız zirai 

1\1.Musolini 
M. Bitler 

(Ya7Jsı 3 üncü sayfada) 

Ernıeııi gazeteleri 
Antakya ve /shenderun 
için yaptıkları neşri
yata devanı ediyorlar 

.. * ir 
Maksadımız )&lnız toprak gas-
bından da ( 1 ) ibaret değilmiş. 
Suriyedeki Ermeniler için hazır
ladığımız yeni bir komployu 

tatbik etmek istiyormuşuz 1 

Mahut Taşnak cemiyetin~ mensup 
bir takım Ermeniler son zamanlard 
Antakya ve f skendertıil havalısinde 
faaliyetlerini arttırmışlardır. Sancağın 
istiklali aleyhinde propaganda yapan 
T aşnaklar şimdi de gazeteleri le neş • 
riyata başlamışlardır. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Başvekil Efgan 
Harbiye Vezirile 

ve ıktısadı ışlerle uğra~madı, çiftçinin her hali ve her derdi ile 
meşgul oldu, onu irşat etti ·-------

ismet İnönü Ay dın istasyonunda 

lzmir 22 (Hususi muhabirimiz • olan üzüme ve incire bir de pamuk da· 
den) - Başbakan lnönünün Ege mm· lı ilave edilmiştir. Bu üç maddenin 
takasında ?'aptı~ları tetkikler muhit • memlekete kabil olduğu kadar genif 
te çok derın akısler bırakmıştır. Baş • mikyasta döviz getirmesi temin edi .. 
bakan köylülerle başbaşa konuşmala· lecektir. Hükumetimizi pamuk dava· 
rı~da şu~a. işaret etmi~lerdi~ ~i büyü· sına sarılmağa sevkeden amil, dıf 

Vezir dün Harbiye mek- yup genışlıyen halk kıtlelerml doyur· memleketlerin ve bilhassa Almanya ile 
mak için büyük istihsale, fazla kazan· şimal Avrupası memleketlerinin pa ... 

tebini de ziyaret etti ca, fazla istihla.ke ~at'i surette ihtiy~.ç muklarımıza karşı gösterdikleri rağ • 

görüştü 

Ankara 22 _Başvekil lsm t 1 .... vardır. On yedı mılyona yaklaşan nu· bettir. 
e nonu f k . . 1 k bugün saat on bir buçukta Ef • usumuzu arttırma ıçın meme ette Bu yıl Adana ve Ege mıntakalarm· 

gan harbiye veziri Altes Şah Mahmut d~yurucu .. ~addeleri~ artrı_ıa.sı, köylü· da pamuk bayramları yapılacaktır. E-
hanı kabul buyurmuşlardır. nun ve butun halk kıtlelerının tok ka· ge pamuk bayramında bütün pamuk 

Muhterem misafirimiz bir saatt rınla iş görmesi şarttır. müstahsilleri hususi trenlerle Nazilliye 
fazla Başbakanımızla görüşmüşler :~ Ege mıntakasının iktisat sembqlü (Devamı 5 inci sayfada) 

yanlarından büyük bir memnuniyetle 
ayrılmışlardır. Bir müddet sonra Baş· itfaiye mektebi Cumhuriyet 

Bayramında merasimle açılıyor 

a 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Mektep üç kısım olacak, birinci kısma ilk, ikinci kısma, 
orta mektep, üçüncü kısma da lise mezunlar:ı alınacak, 

itfaiyeye gaz grupları da ilave edilecek 

-:-:---------.. .. * '----------20UO Lira mükafatlı müsabakayı kazanmaya namzet pehlivanlardan 
Dinarlı Yunanistanda, Kara Ali iyileşemedi, Mülayimin güreşlere 

_!>Okulmıyacağı söyleniyor... Şu halde ortada tek kişi mi lrnlacak ? 

vanlar iki usulde gı.ireşeceklcr: Yağlı 
ve serbest. Bunu da bilmiyen yok. Cım Londosun g dişinden beri yatı· 

§an pehlıvan d d"koduları yeniden alev 
lendı. Emınönu H lkev nın orta) a koy
du u 2000 Jıra, Turkı) cd kı b ıtün 
nı nder kurtlaı mı, Sirkccıye ü üş ur
du. Sirkeci ) olları, Sirkeci kah\ eleri, 
Sı keci lokantaları, Sirkeci otellerı yi
lle, etraflarına tepeden bakan mınare 
hoyıu insan irılerile doldu. 
Yapılacak müsabakalar, günlerce ev

"el yazdığımız gibi, önümüzdeki per· 
~nıbeye başlayacak, ve üç gün sürecek 

\t.nu duymayan kalmadı. Başpehli· 

Serbe t gureşe gırebılccek pehlivan
lar sa) ılı. Çunkü bu Amerikan usulü 
ureşı bızde, uç pehlıvandan başka bi

len yok. Bunlardan birısi Din~rlı M h
pıet, diğeri Kara Ali, üçünciısu de Mü
l<lyim. Fakat Tekirdağlı Hüseyin peh
livan, bu güreşın bilmeden de başarı
labileceğıni, ve zorun daıma oyunu bo
zabileceğini iddia etmektedir. Ona da 
boyunun ölçüsünü almak hakh veril-

(Devamı 6 ıncı sayfada) 

Y ARINKI SAYIMIZDA 

Türk Ordulan 

Yazan: Mahmut Esat Bozkurt 
itfaiye mektebi (Yazısı 7 inci sayfan) 
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Hergün 
__._ -

Türkiyede sigortaczlığın 
Esastan ıslahı lazundır. 

"\ Resimli Makale a Elbise karallleri gösterir •. a 

1\11/'I/ 

Bir adamın şahsiyeti 
hakkında hüküm vermek 
iç.n elbisesine bakanlar 
çoktur. 

Kirli, buruşuk elbisey\ 
intizamsızlığa delil adde -
derler ... 

Ütülü, dimdik kasti.imde 
de gösteriş eseri bulurlar. 

Elbiseye dikkat etmek 
ve orta görünüşten ayrıl 

marnak lazımdır .. 

(sOz 
Kaynanası olan 
Kadınlar 
Daha kolaylıkla 
Apandisit olurlarnıış 

~ 

Amerika tıp profesörlerinden biri 
geçenlerde bin tans, talebenin önünde 
verdiği bir konferansta ~u sözleri söy
lemiştir: 

- Apandi~'tin muhtelif sebepleri 
vardır. Kadınlarda fazla asabi haller 
ap ndisit tevlit eder, kadınları en faz
la sinirlendiren sebeplerden bir tanesi 
de kaynanası olduğu için, kaynanalar 
mühim apandisit sebepleri arasında -
dır. Kaynanası olan kadınlar arasında 
apandisit vukuatı diğerlerine nazaran 
daha fazladır. 

Haksız yere hapis yatan 
Adam hakiki caniden 
Tazminat aldı 
Birleşik Amerika hükumetleri da -

hilinde Gujintersel ~ehrinde 54 ya -
şında eski bir polis memuru ölmüş ve 
125 bin dolar bir servet bırakmıştır. 
Ancak eski polis memurunun vasi • 
yetnamesi açıldığı zaman şu hakikat 
ile karşılaşılmıştır. 

«Ben on sene evvel polis direktörü
n Ü öldürmüştüm, o zaman bu suç 
Zilsona yükletildi ve benim yerime o 
on senedir bigayri hakkın hapis ya -
tıyor. işte timdi suçumu itiraf ediyo -
rum, ve ona da tazminat olmak ü • 
zere şu servetimi bırakıyorum.» 

Zilson hapishaneden çıkmış, fakat 
parayı kabul etmiyerek: 

- Ondan gelecek hayır Allahtan 
gelsin 1 demiştir. 

Anıerikada 
Sabıkalı bollugu 

Amerika zabıtası parmak izi şubesi 
müdürü Amerikadaki sabıkahların 
dünyanın hiç bir tarafile kıyas edi -
lemiyecek kadar mebzul olduğunu ifa
de etmiştir. Filhakika Amerikada 30 
milyon insanın parmak izleri alınmış 
ımış. ..... 1.. . ·- . .-- ...... -
sisteminin doğurduğu istismar teşkilatı 
olan bu usul1erin umumi menfaatlerin 
teminini herşeyden üstün tutan dev
letçi bir rejim içinde mutlaka değiş
tirilmesi ve bu rejimin ruhuna uydu
rulma~;ı Iazımdır. 

İktısat Vekaleti eğer meseleyi bu 
ruh içinde mütalea ve sigorta şirketle
rinin halkın hüsnü niyetini ve bu iş
lerdeki teknik bilgi noksanını istismar 
etmelerine mani olacak t birleri de a
larak olursa memleketi minnettar erle-
cektir. Muhittin Birgen 

__ A_· _S_l_N_D_A~) 
~-------------------------· 

HERGüN BiR FIKRA 
Her ikisi de 
muvafıktır 1 

Siileyman Nazif Basraya vali ol
muştu. Bu, kabına sığnuyan, ateş
zeban adamı İttihat ve Terakki Jıü
kfımeti bu suretle basından def etti-
ğine kanidi. • 

Nazif Basraya gider gitmez, o • 
rada meşhur Barzan şeylıinin, ,.j. 
layctin başına bela kesildiğini gör
dü. Hükiımet de, ne znmnndır bu 
şakinin hakkından gelmek istiyor, 
fakat murnffak olamıyordu. 

Nazif bu işi basarmağa ahdetti. 
Ve geniş salfılıiyet istemek için Ba
bıaliye çektiği telgrafta: «Ya ben 
Barzan şeyhini geberteceğim ve ya
hud ki o benim canımı alacak .. » de· 
di. 

O vakit Dahiliye Nazırı bulunan 
Talat Bey (Paşa) merhum bu tel -
grnf ı alıp da okur okumaz, alt um 
şu havaleyi yazdı: 

«Her ikisi de memleketin sela -
meti noktai nazarından muvafık ol
malda, kaleme!» 

·----------------------~• 
Kumar iptilasının 
Garip bir misali 

Kaüforniyada 
Altantina şehri· 
nin tüccarların· 
dan Preus ismin
de bir adam yeclı 
aylık gebe olan 
karısının karnın· 
daki çocuğun ikiı 
olup olmadığı 

hakkında arka 
daşlarından birile 
iddiaya tutuş 
muş. 

Bu iddia mu. 
cibince doğacak 
çocuk tok olursa 
100 dolar vere
cek. ikiz olursa 
2000 dolar ala· 
cakmış. Nihayet 
karısı doğurmu' 
ve fi'lhakika ço 
cuklar ikiz ol 
muşlar. 

Şimdi Preus 

' 

parayı almış ve çocukfarı namına ban-
kaya koymuş imiş. --

Kaplanların istila 
ettikleri şehir 

Son gelen Fransız gazetelerinin ..hl.
rinde okuduğumuza nazaran Sovyet 

Ermenistanda kaplanlar şehirlere ka -
dar sokularak kadın çoluk çocuk bir 
çok insanı yaralamışlardır. 

Cennete ve cehenneme 
Gideceğinizi 
Nasıl anlarsınız ? 

J unkkahada isminde bir Hindli 
HukftonHolda musahabeler yapmak : 
tadır. Hindli kendisini dinlemeğo ge -
len binlerce lngilize şu nasihati ver -
miştir: 

c Her gün iki saat sakin bir yere yal
nızca çekiliniz, burada hayatınızın en, 
hoş hatıralarını yadederek mümkün 
olduğu kadar gülmeğe çalışınız... E -
ğer bütün kalbinizle katıla katıla aü -
lerseniz cennete gideceksiniz. Eğer 
katıla katıla gülemezseniz işinizin fe
na olduğuna ve cehennemde cayır ca
yır yanacağınıza hükmediniz .. » 

Şimdi onun sözlerine inananlar her 
gün bir iki saat mürakabeye vararak 
gülmeğe çalışıyorlarmış. 

Model nişanlı, insaf iz 
Hakim ve 
Haşarı delikanlı 

Amerikada bir hak.im çok f8yanı 
dikkat bir karar vermiştir. Mesele \'U· 
dur: Salte Lake Cityde otudan Rişar 
isminde bir genç, otomobilini faz1a 
sürdüğü için 15 gün hapse mahkum e~ 
dilmiş. Ancak Rişar bir hafta sonra 
da evlenecekmi~. O sırada nişanlısı 
,hakime müracaat etmiş, ağlamıf: 

- Bay hak.im, aaadetiınizi bozu -
yorsun. Gel bize bir iyilik et, ben de 
nişanlımla beraber hapis yatayım, ce
zanın yarısını o, yarısını da ben çe -
keyim. Böy1elik1e yedi buçuk günde 
çıkalım, biz sekizinci günü evleniriz. 

Hakim bu masum talebi kabul et
miş ve nişanlısı 7 buçuk günü delikan· 
lı il~ beraber hapishanede geçirmi\' -
tir. 

Kobra yılanı neden 
Ürker? ... 

Küçük bir fare, kobra yılanını lir -
kütüyormuş. Londra hayvanat bahçe
sinde yılan dairesinin memuru, küçük 
bir farenin kobraların bulunduğu ka -
feste, rahat rahat dolaştığını, yiyecek
lerine burnunu uzattığını, kobralann· 
da ürkek ürkek birer tarafta büzül -
müş bir halde kıvrıldıklarını görünce 
ağzı açık kalmıf. Şimdi mütehassıslar, 
bu işin sır ve hikmetini aramakla meş
gulmüşler. 
ı ı ı • ı ı t t t , ___ __._... ı ı ı ı aıwwwwm• 

Sokaklarda gece sabahlara 
kaplanların sesleri duyuluyor. 

kadar evinde mahpus oturmağa mahkum o
Herkes luyormuş. 

r--------------~ 
Sözün Kısası 

Politika konıedisi 

E. Tahı 

B orazan Tevfik bir hikaye ıti' 
tırdı: 

Aksarayda mı, bilmem nerede? 
de azılı, uçarı, bıçkın, kanlı katil. 
kardeş varmış .. 

Bunlar hiç geçinemezler, 
günü hır çıkarıp, biribirlerine ge 
miş. 

Bir akşam, kah,·ede otururJark~ 
ri ötekine kızmış, küfretmiş. 
maruz kalan, kardeşine sokağı ı 
le: 

- Çık da, kozumuzu pay ed 
teklifinde bulunmuş. 

Çıkmışlar. 
Arkalarından, bunların en yarnall 

cialara kadir olduklarını bilen rn 
ihtiyarları derhal kahvenin içinde 
başa verip müzakereye koyulrrı 
Rahmetli Tedik taklitlerini de Y 
dı. 

Biri demiş ki: 
- Bu çocuklar şimdi bıçaklar nı 

kip biribirlerine saldırırlar .. eJlerı 
maazallah bir cinayet çıkar .. ha) difJ 
ralarına girip de buna mani ola1 

Başka biri itiraz etmiş: 
- Olmaz! Büyüğü celfıllidir. 1\i 

haleye uğrar:sa kafası bü bütün 1' 
O zaman da vurrnı) aca v ı ' ar a bı 
rur. İyi i mi, bırak lım dovü 
hırslarını a ıp gene b rı ırlar. 

Kahve halkı böyler iki taraf 
Bir k mı müdahale dı veri d 
müdahale f krinde. S a lerce ın Il 

şa etmışler.. biribirlcr ni kand 
uğraşmışlar; fakat muvaffak o arn 
lar. 

Nihayet, içlerinden biri evine 1t 
gidecek olmuş, sokağa çıkmış. 13ir 
köşeyi dönerken bakmış ki, yangın 
rine sapacak yolun kenarında iki ~, 
deşin ikisi de cansız uzanmış yatıY0 

lar. { 
Hemen geriye dönmüş; gördüğü 

manzarayı kahvedekilere hıkaye et 
Müdahale ve ademi müdahale ıntiil 
şası da ancak bunun üzerine nıbB 
bulmuş. 

Yfrrninci asrın devlet adamları. 
razanın bu hikayesini nereden dırıl 
mişlerse dinlemişler, politika işler 
mütemadiyen tatbik ediyorlar. 
petrola ambargo koyup kayıtı 

münakaşa ile vakit geçirirlerken it 
Hazeşistanı yuttu. Bugün de, is ... 
yangın yerine ve mezarlığa döndtlı 
lar hfila müdahale edelim mi, et 
lim mi diye münakaşa etmekteıe:· 

Bir kısım beşeriyeti mahve sürı.1 
yen görülmedik facialar arasında 
bu politika komedisini yersiz butarıl 
danım. 

Biliyor musunuz? 
1 - Eski Lidya hükCımetintil 

kralı kimdir? Kaç yıl e\"Vel ,. ~ 
yıllarda hükümdarlık yapm1~, k 
harbetmiştir? 

2 - Girid adası han i yıl O Jll 

lara karşı isyan ba) rağını çelt11 

kaç tarihinde Yunanlıların clıI1 
miştir? 

3 - Kreüz kimdir?. 
(Ccvabları ~arın) 

* (Dünkü suallerin ce'\nbları) İ 
1 - Bom bay' da do v n nı htl 

Hz şair ve romancısı Rudv rd ~ I1 

dir. 1865 de do !muş, Orın nJaı 1 

tabı, Kim il· h. · im i c 1 
bulmuştur. 

2 - Nan ··n ntifu u 2 643, 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
sahai sath i 323000 k om t b 

·ı 3 - M hur Fr ı kr Iı 
Fransuva 1 al) ayı z p ctt ld P 

Alman imparatoru · Ş k. n'ıb rt1 
sında bulmus, yaptığı buyuk lJllıı 
dan muharebesinde ma~lu~. ~tlf· 
imparatorun eline esir duı:.rnuşıuın 5 
lın anası oğlu için Kanunı .su }3arb 
leyman'dan yardım dileınış, . ff'.~ 
Hayreddin Nis ve diğer şehir~e;: )( OS: 

Aşağıdaki satırları bir gazetede okuduk : 
Dün saat 1 7 ye kadar müddeiumumiliğe 20 meşhut suç 

hadisesi intikal etmiştir. Beyoğlu müddeiumumiliğine de 
bir sokakta öpüşme vak'ası gelmiştir. İki genç evvelsi gün 
Beyoğlunun yan sokaklarından birinden giderken erkek 
kolundaki kadını öpmüştür. Oradan geçenlerden iki kişi 

bunu polise haber vermişler ve polis te meşhut suçlar 
kanununa göre bunları müddeiumumi'.J,iğe getirmiştir. Er
kek kadının nişanlısı olduğunu söylemi§, kadın da bu öp
meden bir şikayeti olmadığını söylemiştir. Hadise meşhut 
suçlar çerçevesine girmediği için ikisi de serbest bırakıl
mışlardır. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA l sız kuvvetleri ile muhasa:a e etır 
manlıların yardımını yerıne i 
tir • 



SON POSTA 
2~ Birincitefrİn 

, 

italya ve Almanya 
ispanya işinde Rusyaya 

karşı birleştiler 

adrid halkı 
günlerini 

en buhranlı 
• • 

geçırıyor 

Berlm, 22 ( United Press muhabiri 
bildfriyor) - Salahiyettar devlet rica
linden birinin beyanatına göre, Alman
ya ve İtalya Tspanya meselesinde bir
likte hareket ctmeği kararlaştırmışlar
dır. 

Asiler şehre 16 mil gak/aşlı/ar. HükUmetin 
Barselonaga nakli için hazırlıklar başladı. 

telsizi: "Buhranlı dakikalar geçiriyoruz,, 
Madrid 
diyor 

Londra 22 (Hususi) - Dün gece! da yapılan tahkimat işlerinde çalışmak reket etmiştir. Vapurda Sovyet işçile
Madrit radyosu, fırtınaya tutulmu§ bir is:e~iyen 11 k~şi bugün kurşuna dizil- rinin verdikleri paralarla lspanyol ka· 
geminin telsizle e~rnfa yaydığı S. O. S. mıştır. Başvekıl ve umum kumandan dın ve çocukları için satın alınan 3 bin 
imdat işaretini andıran hazin bir hitabe Kabalero istihkamları teftiş ederek mi- ton un, bin ton şeker, 800 ton kuru 
ile: o:Buhran dcıkikaları geçirmekle ol- lisleri teşçi etmektedir. morina balığı, 500 ton şekerleme ve 
duğunu» dünyaya bildirıni1tir. Filha- Burgos 22 <A.A.) - Alman ajan· bisküvit 200 bin kutu konserve ve yüz 
kika, asiler Madridin cenubu garbisin- b·ıd· · b. k t 

1 

lb' d . sl ı ırıyor: m a e ıse var ır. 
den yalnız 16 mıl uzakta bulunuvor- S .. 1 d M d 'd ··h' 'k 
l D

.. d b . •t ht k kl . on gun er e a rı e mu ım mı • Bin kadın yakalanmı .. 
ar. un en erı payı a ın so ·a • arın- . akl -r 

da nümayişler ve taşkınlıklar yapıl- t~rd~ ~ovyet harp malzemesı n. e~ Burgos 22 (A.A.) - Son günler· 
ll'ı.ak tadır. İspanyol Trade - unionistle- dılmış.tır. Bu malzeme ~r~sında bılhas- de Madrid'de yapılan araştırma ve 
ri muazzam bir toplantı yaparak harp- sa Saınt-Andre kışlası ıçın toplar ve yakalama hadiselerine bilhassa kadın 
ten vazgeçilmesini istemişlerdir. Mad- yüzlerce mitral~özl~ mot~sikle~. me;- ve genç kızlar maruz kalmıştır. Yalnız 
ritte rehin olarak bulunan binlerce ki- cuttur. Motosıkletlı mıtralyozlerın çarşamba günü bin kadının yakalan· 
§inin mübadelesini temin için beynelmi Fransız mamulatından olması muhte· dığı söylenmektedir. 
1~1 Kızılhaç mümessilleri teşebbüsleri- meldir. Bundan başka Potez fabrika· Hükumet naklediliyor 
ne d~vam etmektedirler. Navolkanero- larında yapılmış iki Fransız bombar· Paris, 22 (A.A.) - Paris Soir'in 
nun ışgalinden sonra maneviyatı bozul- dıman tayyaresinin de Barselona gel- haber aldığına göre Madrid hükumeti 
tnuş olan hükümet kıt'alaıi, bütün gay- mis oldug~u söylenmektedir. Naval Car.neronun nasyonalistler ta-
tetıer· ~ · k"l · d ' tutu ıne ragmen yüenı ,. ~ev ı erın e Sovyetlerin yardımı rafından zaptı üzerine hükumet mer-

Saba nhamMa~d ı~lardır. . ç ası tayyarbe bu M kova ')9 (AA) - Turksib va· kezinin Barselonaya nakli kararlaştı • 
b a rıt tren ıstasyonunu om- os -- · · 

Rusya kararuu bildirdi 
Londra, 22 - Daily Telegl'aph gaze

tesinin öğrendiğine göre. So'')'et hül<Ü
meti İspanya işlerine ademi müdahale 
komitesinden çekilmeğe karar verdiği
ni pazartesi akşamı bildirmiştir. Buka
rarın komitenin cuma günü yapacağı 
toplantıda tebliğ edilmesinin muht'!me! 
olduğu söylenmektedir. 

Rusyadan İspanyaya yardım 
Paris, 22 (Hususi) - United - Press

in Moskova muhabirine göre İspanya
nın yeni sefiri, So\'yetlerin Madrit hü
kumetine yardımını temin etmek için 
son günlerde büyük gayret sarfetmek
tedil'. Muhabirin salahiyetlar mahafil
dcn aldığı haberlere nazaran, Sovyet 
hükumeti Mndrit ten istenilen tayyare 
ve mühimmatı göndermeğe mu\'afakat 
etmiştir. Sovyet Rusyanın İspanya iş
lerine ademi müdahale komitesinden 
çekilmesini fuüteakıp \'adedilen yardım 
başlıyacaktır. İzvestiya gazetesi bugün 
neşrettiği bir makalede, Madrit hükfı
metine yapılacak herhangi bir yardımın 
lwrbc sebep olarak telfıkki edilmemesi 
lüzumunu ehemmiyetle tebarüz ettir
mektedir. 

Ruıyada yapılan içtimalar 

ardırnan etmiştir Payitahtın etrafın- puru dün Leningrad'dan İspanyaya ha- rılmıştır. 
~ . 

Almanyanın silihlanması r vekiller neueu 

Varşova 22 (Hususi) - Son gün• 
lerde Kremlin saraymda, Kaganovi • 
çin riyaseti altında çok mühim müza· 

4\ kereler cereyan ettiği bildirilmektedir. 

k fo. l ntısı 

arşısında Çekoslova ya ın~n~~:;.d:~ :::ı~!~~.}~:;'. 
Çek Hariciye Nazırı Küçük İtilaf ve Fransa ile mevcut 1 etinin içtimaında bulunmuştur. Bu 

içtima geç vakte kadar devam et-

iUif akın takviyesi lüzumuna işaret ediyor miştir. 
~....,;.------------------------..! 

"a~elgrad 22 (Hususi) - Çekoslo -
!a Ya hariciye nazırı M. Krafta meh'u
işt tneclisi hariciye encümeninde dış 
ı- er hakkında izahat verirken şunla-
1 SÖ } • • 

Y ernıştır: 
tn-Çekoslovakya, kendi emniyetini zi· 

' sı ln altına almak hususunda münha • 
tan M·ıı hat 4 

1 etler Cemiyetine ve y:_ahut 
?ne~~ kendi ittifaklarına itimat et -
tin e .. kalmıyor, kendi askeri kuvve· 
latnguveniyor. Fransa ve Küçük iti
na e mevcut olan ittifak muahede -
t\'·/l'leleri, bu muahedelere istirak et -
te 

1t. devletlerin mütekabil t~ahhütleri 
1 s ıt ve diğer devletlerle mütekabil 

yardım itilafnameleri aktedilmek su • 
retile ikmal edilmedikçe, Almanyanın 
tekrar silahlanması karşısında ve bu 

silahlanma sebebile kıymetini pek çok 

kaybedecektir. 
Diğer taraftan nazır, Çekoslovak -

yanın • Belçikanın tuttuğu yola git -

memis olduğunu, izah etmiştir. 
Ha~ip, Lehistan ile olan münaseba~ 

ta dair su sözleri söylemiştir: 
F rans,ız • Leh ittifakının tazelenme· 

sinin mantıki neticesi, Lehistan ile Çe

koslovakya arasındaki muvakkat ger• 
ginliğin zevali olmak lazım gelir. 

~ Bulgar kabinesinde Ruzveltin nutkunu 
değişiklik dinlerken 

Nafia ve münakalat Na
zırları istifa ettiler 

d
. Sofya ')') b.l 
ırildi·· -- (A.A.) - Resmen ı -

tisine &ıne göre kabinede Çankof par· 
fjQ b nıensup olan münakalat ve na
ları akanları istifa etmişlerdir. Bun~ 
1 

n :Ye • . d" ecek . rıne derhal başkaları tayın e ı· 
t&k b tır. Kabinede ziraat bakanı ola -
Silef ul~nan demokrat partisinden Vas-
kanl Irıustesna olmak üzere bütün ba

l ~r Parti haricidirler. 

Amerikada 20 kişi çiğne
nerek yaralandı 

Boston 22 (A.A.) - M. Ruzveltin 
seçim nutkunu dinlemek için toplanan 
1 1 O bin kişilik muazzam halk kitlesi
ni zaptetmek için otoriteler muhafız 
kıt'alarına müracaat etmek mecburi -
yetinde kalmışlardır. Ruzvelti yakın· 
dan alkışlamak için halk polis kordo
nunu yarınca yirmi kadar kişi ayaklar 
altında kalmış ve çiğnenerek yaralan-

mıştır . 

.............................................................. 
M. Blum 
Aleyhine dava ... 
Fransız Başvekili hileli 

esham çıkarmakla 
itham ediliyor 

Paris 22 (A.A.) - Vergi mükel -
lefleri cemiyeti başbakan Leon Blum 
ile maliye bakam Vicent - Auriol a • 
leyhinde hileli esham çıkarmak itha • 
mile ikamei dava etmişlerdir. 

Müddeiumumi bu iki devlet adamı 
aleyhinde doğrudan doğruya takibatta 
bulunulması talebini reddetmiştir. 

Bakanlar keza dahili istikrazın ak -
dinden evvel, paranın düşürülmiyece
ğini resmen beyan etmek suretile mü
kellefleri dolandırmış olmakla da it -

ham edilmektedirler. 

Alman yada 
değişiklikler 

Hitler Cumhur Reisi , 
Göring Başvekil oluyor 

Bu müzakereler neticesinde ispanya iş· 
leri hakkında Sovyet noktai nazarını 
izah eden bir beyanname hazırlanmış 
olduğu söylenmektedir. 

Bu beyanname ile Sovyet hüku -
meti, Madrid hükumetine yardım ede

ceğini açıkça bildirecektir. Stalin bu 

toplantılarda hazır bulunmamı~tır. 

Diğer taraftan, Odesada, lspanya -
dnn muhaceret eden 20 bin kişiyi ba
rındırmak üzere biiyük bir kamp ha
zırlı:ınmaktR olduğu bildirilmektedir. 

Asiler Galip gelirlerse 
Londra 22 - Sovyetlerin, Madrid 

hükumetine yapacakları artık aşikar 
olan askeri yardımdan bahseden News 
Chronicle gazetesi, vaziyeti tahlil e • 

derek diyor ki: 
- General Franko·nun zaferile ta· 

mamen ltnlya ve Almanyanın nüfuzu 
altında kalacak olan lspanya, Fransayı 
ihala eden yeni bir faşist devlet ola -
cak ve bu takdirde Fransız • Sovyet 
mütekabil yardım paktı, kıymetinden 
pek çok kaybedecektir. 

Her taraftan faşist devletlerle çev -
rilmiş olan Fransa, Rusyaya karşı bir 
taarruz vukuunda, elleri kolları bağlı 
bulunacak ve yardım taahhüdiinü ifa 

edemiyecektir. 
Asilcı· kumandanının emri 

Nevyork, 22 lJnited Press bildiriyor: 
Sovycllerin silfıh ve mühimmat gön

dermekle olduğunu habet· <ı.lan Gene
ral Franko. SaJamankada bulunan asi 
filoya Sov~·et bandırasını tnşıyan bütun 
gemileri ÇC\'irınck ve icabı halinde bun 
lara karşı ate~ açmak için emir vermiş-

tir. 

litvinof Yoldaş 
Hariciye Konıiserliğinden 
Çekiliyor mu ? 

3 

E 
• Belçika işinde İnf{iliz 
parmağı var mı? 

• A lnıan - İtalyan 
görüşrneleri kaldı 

elçıka tarafındnn ortaya atılan 

harici siyasette bitarar kalına 
iddiası, bilhassa Garbi Ayrupayı ıne~
gul etmekte devam etmektedir. Bunun 
sebebi, Belçika gibi l\Tılletler Cemiyeti 
azası olan bir memleketin, bu azalık
tan doğan \'ecibelerle bitarafüğını na
sıl telif edebileceği düşüncesidir. Her 
ne kadal' bu endişede İngiltere ;.le 
Fransa ilk zamanlar mi.işterek görünıl
yor idiyselet· de, zamanla, Belçikanın 
bu hattı hareketi ihtiyar etmekti?, In· 
gillereden km•\·et aldığı ve onun mu
vafnkatile bu yola gtrdiği ihtimalleri 
~kıllal'a gelmeye başlamıştır. Nitekim, 
Ingiliz hariciyesinin bir tebliğinde, 

bu mnkamın, Belçika tarafından ilan 
olunan hattı hareketin muvafık görül.
düğünün beyan edilmesi ve İngiltere
nin, bundan böyle mmtakavi ınisaklHr 
esasını kabul eylemiş olduğunun kay
dolunınası, akla gelen ihtimalata hak 
verdirmektedir. Halbuki İngiltere, Fı·nn 
sa \'e Belçika hükumet delegelerinin 
Londrada geçen Temmuzdu, yeni Lo
karno konferansının loplanmasındrın 
evvel, bu üç de\'letten hiç birinin tek 
taraflı olarrık herhangi bir surette ha
rici siyaset işleri hakkında beyanatta 
bulunmnmalan bir esas olarak kabul 
edilmiştı. Bu taahhüde rağmen Belçi
kanın, bizzat kendi Kralı ağzı ile ilan 
etme~ e l~zum gördüğü bitaraflığı, el
altıııdan Ingilterenin muvafakatine ik· 
tiran etmiş bir manevra olmak gerek· 
tir. Aksi takdirde, reaksiyonu zrınnedil
diğinden çok daha şiddetli olabilirdi. 

* İtalya ile Alınanya'nın bugünlerde 

1 

yapmakta olduk
Alman• ltalyan ları mi.izakerele
konuşmalerı rin çetinliği, bu 

kaldı m ü z a k c r e l e-
rin Berlin'de bu

lunan İtalyan Hariciye Nazırı Kont Ci
anomm bu bulunuşu sırasında da ta
~namlanmamasından anlaşılıyor. Fakat 
Italyanlarla Almanlar, evvelce başla
yan. bu defa devam eden görüşmeleri
ni, Teşrmisanide toplanacak ~an Tu
na konferansı sıralarında da ilerletme· 
ye çalışacaklardır. Bunun sebebi, bu 
konuşmalar mcvzuunun mmtaka itıba
rile uzak yerlere ait siyasi meseleler
den ziyade, A\·usturyanın mukaddera
tı gibi Orta Avrupnnın alisini hedef tu
tan çok mühim davalara temas eyleme
sidir. Avusturya Başvekili M. Şuşnin
gin sbn znrnandn A\•usturyada bir iadei 
saltanat ihtımalinden bahsetmesi, ec;a
sen me,·cut olan karışık durumu büs
bütün çetrefıl bir hale getirmıştir. Al
mama için böyle bir şe) e mu,•afahlt 
edebilmek mümkün sayılamıyacağma 
göre, esasen zorluk içinde ) uvEırlamm 
Orta Avrupa, dnha karışık bir '1al ve 
vaıiyete girmiş oluyor. - Selim Jtngıp 

Mustafa Kemal 
Paşada bir hadise 
Bazı evlerjn kapılarına 
" dininizi unutmayınız ,, 
yazılı levhalar asılmış 

Bursndan yazılıyor: 

()1 stıfa eden bakanlar esbabı mucibe 
d ... a.rak hükumetin temmuz basında va-
'-'ltj•. ' 

~i gı umumi intihabatı yapacak va-
" b Yette olmadıg~ 1, dig· er bakanların bir 
'• eya ·ıA , tt nname ile bu tehir kararını ı an 

lfıek istediklerini zikretmektedirler. 

Ayvalıkta Atatürk günü 
Ayvalık ~2 (A.A.) - Birinci teş

rinin ~1 inci gününü Atatürk günü sa
yan Ayvalıklılar bugün binlerce ki -
şinin iştirakile Cumhuriyet meyda -
nında toplanarak bu büyük günü yük
sek heyecanl yadederek Ulu Öndere 
candan bablılıklarını ve saygılarını 

Bclgra, 22 (Hususi) - Pnn da gazP
tesine nazaran, ) akında Almanyanın 
clevlet idarMinde mühim değışiklıkler 
c·lacaktır. Bu değışiklıkler~ güre Hiller 
Cı..uııhurreisi il.in edilecc~c. G{Hng de 
Başvekil tayin olunacaktır. 

Fransız - Rus 
Paktı 

Paris :!~ - Bazı gazetelerin istih -
baratına nazaran, Sovyetlerin Paris bü
yiik elçisi Potemkin yakmda Moskova
ya giderek hariciye komiserliğinden çe

Mustafa Kemal Paşa kazasında bir 
hadise olmuş, bazı evlerin kapısına 
«Dininizi unutmayınız» şeklinde elle 
yazılmış yaftrı lar yapıştırılmıştır. Bu 
isin ınecmııı bir aqamın eseri olduğu 
s~nılmaktadır. Tahkikatla vali bizzat 
mc~gul olmakt:ldır. 

8ir adam iki 
~~şiyi yaraladı 

~· ~ışantasında, Meşrutiyet mahallc-
ınd · ı· ı · · ı 

.. kilecek olan M. Litvinofu istihlaf e -

decektir. ---------
Habeş İnıparatoru 
Amerikaya gidiyormuş 

.. CKiSA"il:.\B'ERLER .... "j" 
İspanya cumhu~eisinin karm 

h e bir hadise olmuş, Sa ı 1 ısmınc e • et· ~Oför bir içki aleminde metresi i\I~
•• ~:ha ile arasında çıknn bir kavga yu

~lt11den Hasan ve Ahmet isminde iki 
ışıv· t ~r l:.j • 1 ağır surette yaralamış ır . .ı.ara-

, ~rı~r hastaneye kalclırılını~. Salih karr.
!'i<:!fı~ ?idip teslim olmuştu~. Ka\·ganın 

Jl' lı:s ~bı Salihin metresi Medıhanın ınec-
5' h~1~; gazel söy~ .... 111esini kendisine kar? 
i' ~k~ı'et telakki etmiş \'e rı.1edihaya b r 

sundular. 

Mektuplar için soğuk damga 
Ankarn 22 - Önümüzdeki hafla 

Galata postanesind pul yerine soğuk 
damğa kullanma tccri.ibelerine başla
nacaktır. Tecrübeler iki ay sürecek, 
müsbct netice alındığı takdirde diger 
postanelere de soğuk damiia ınakineleri 
teni edilecektir 

Paris 22 (Hususi) - Parlameııto 
dış işler komisyımunda Fransız - Sov
yct paktından bahseden Delbos, her 
iki akit tarafın, mütearrızın tavsifi ba
kımından serbestilerini muhafaza et
mekte olduklarını söylemiştir. Paktın 
parlnmentoda tasdiki sırasında söylen
miş ve tasdik edilmiş olduğu gibi, ya
pılac-.ak muhtemel yardım hiç bir şe _ 
kilde otomatik bir mahiyeti hai:z de • 

ğildir 

Paıi , 22 <Huı;usi) - J>aris Soir ga· 
zete ınc Nev\·orktan hıldirildığ!ne gö 
:·~ Habeş imp ratoı u yakında Aıııerıka
;, a gtclccektir. Bazı ~iyasi tesekk .illerin 
cıavcti üzerine yapılacak olan bu seya
lı.ıt Aınerikada hüyük bır v;fıkı.ı uyan
tlıımıştır. Nı..'gi.i ün Demokrnt Aıneri
ı-..~·ı ziyaret eden ilk İınpannrır olması 
a l{ıkayı daha ziyade arttırmuktadu=. 

1'tıluz 22 tA A.) - Ispanya cumhur baş

kanının ze~cesi l\tndam Azaııa tayyare ııe 

Alikant·daıı burnyn gelmiş ve Parlse hareket 
ctınlştlr. ~ 

Romanya - Yugoslavya 
Bukrcş 22 (A.A.) - Bir Yugoslav heyeti. 

Yugoslavya ile Romanya nrnsında bir tecim 
anl.ışınası nkdctnwk için bunıya gelınlşlir 
Heyetin Lrnşmdu. General Ma~tuıovlc bulu.u' 

moı.ktudll'. 

Vurmuş ol-vıasıdır. 
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ıı ~ Milli Reasürans ürk ·Anonim Şirketinden: . 
uTürkiye Milli» ve «Feniks dö Viyen» sigorta tirketleri nezdinde sigortalı olup da hükumetimiz tarafından ittihaz edilen karara ve Anadolu Ajansı tarafından neşir ve ilan ~ 

esaslara tevfikan sigortasına devam suretile zarardan korunmak istiyenlerin 3 İkinci T~rin 1936 tarihinden itibaren Yeni Postahane arkasında Türkiye hanında 12 numaralı dair~f 
maksatla MİLLİ REASÜRANS tarafından tetkil olunan büroya bizzat veya taahhütlü mektupla müracaat etmeleri lüzumu ve TÜRKİYE MILLl tirketinde sigortalı olanların 
24/10/1937 de FENİKS dö ViYEN tirketinde sigortası olanların da 12/6/1937 tarihine kadar müracaat edebilecekleri ilin olunur. ~ . , 

& k ~ ................................... ~··············- - ········· ....................................................................................................... ~ 
# •' ,. BUtUn &portmenlerln nazar1 dikkatin• 

ŞI. i B A B E B L B B i Bugün matinelerden itibaren 

AL A AIZ w w ' ;;: SA 

Zeytinyağı ucuzluyor 
- -----

Yeni yılın ilk mahsulü piyasaya geldi, fiatlann 
birdenbire düşeceği umuluyor 

Yeni yıl zeytinyağı mahsulü ilk o- valık arasında yaptırmak istediği bü-
1arak bu .bafta Ege mm takasından İs - yük zeytinyağı fabrikasının yapılma
tanbul piyasasına çıkarılmıştır. Bu va- sından mahalll tüccarların müracaati 
ziyet derhal İstanbul piyasasına tesi ~ Üzerine vaz geçilmişti~. 
rini göstermif ve fiatlaİ düşmüştür. 
Yalnız tüccarın elinde geçen seneki 14 Planörcü Ankaraya gidiyor 
mahsulden bulunmak.tadlr. Bunların 

Borsada 
lstihı·ar 

Dün Merkez Bankası İngiliz lirası 
için borsaya 616-619 kuruş fiat ver -
miştir. Borsa haricinde altın için tesbit 
edilen fiat 988-990 dır. Merkez Ban
kası hisse senetleri 92,5 ta açılmış 9~1 
de kapanmıştır. 

Fransa frangı 17.0186, liret 1 O.O iD:J 
Türk lirası üzerinden muamele gör • 
müştür. İki üç gündür bonıa fiatları 
aşağı yukan ayni .vaziyeti muhafaza 
etmektedir. 

İstanbul Türk kuşu talebelerinden 14 dü 
fiatları ekstra ckstraları.n kilosu 56 Türk Hava Kurumu tarafından Ankaraya. Göçmenlere öküz verilecek 
kuruş, yemekliklerin kilosu 46 kuruş gönderilmektedirler. Talebeler Cumhuriyet İ U 

ah 1 42 5 k skan mum müdürlüğü Orta A • 
ve s un uklarm kilosu ' uruştur · bayramı günü Ankara.da pl~nörlerle uçuş ve 

l h 1 ik 1 nadoluya iskan edilen ve edilecek olan Yeni yı ma su ünde n · inci parti pa· paraşütle atla.ma müsabakaları yapacaklar-
zartesi günü latanbula çıkarılacaktır. dır. göçmenlere çift için kul1anmak Üzere 

~~dm~fi~larm~&~~~~===~===~~======4=0=0=0=a=d=e~t=ö=k=ü=z=t=n=z=i=e=d=e=~=k=t=~=·=~ 

sıneması XI nci 9.16 Berlin 

filmini 
başından sonuna kadar bütün teferruatile ..... Ayrıca ~ 

Şampiyonlarımız Y A ş A R ve Mersinli A H M E T 'in bC!areı= 
ve Berline iştirak eden botun pehlivanlarımızın güreş fed·arnsyoı~ ~ılı# 
tarafmdan takdimi ve sporculanmıza dönüşd:; yapılan bliyük kaJŞ 

merasimini vesaire... Ayrıca : lstanbulcla ilk defa 

f: z Si 
CAROL LOMBARD ve CHARLES LAUGHTON tarafındaP 

• 
Paramount'un büyük sergüzeşt fillfl1' 

~Em::l!l!'.m._iilll:l .. lllB!l!lmıEm!E!llllmlmilllllil:z:!i:!llllBlllll!lll~1131!rllEI .... ......, ,... ..,,. 
Bu a~m T Ü R K Sinemasında 

ceğini söylemektedir. Bu yüzden elin
de mal bulunanlar bunları devretmek· 
le meşguldür. İlk hafta gelen mahsu-
lün içinde hilhassa sabunluk yağlar 

fazladır. Önümüzdeki hafta piyasanın 
ne hal alacağı beklenmektedir. Yalnız 
zeytin mahsulünün iyi cinslerinden bu 
sene az bulunmus ekstra ekstra 
yağların piyasaya. a; miktarda sevke ~ 

İNHİSARLAR İDARESİ MODA CILGI LAR 
Misket şarabı için geni ve güzel Moda • Güzellik - Müzik· Raks 

• .. • WiLLiAu>OWEL-BETTE OAViS-REGiNALD OWEN 
bzr brOŞUT neşrelfl. BAYANLAR: Bu filmde Paris modalarının en son ve güzel norourıele 

görecekler ve BAY ANLAR 

dileceğini göstermektedir. 

Sabunluk zeytinyağlarının bu yıl 
çok oluşu biT müddettenberi yüksek 
bulunan sabun fiatlarına da tesir ede
cekse de şimdilik bir değişiklik bek -
lenmemektedir. Ayvalık sabunu lstan
bul piyasasında kilosu 33,5 kuruştan 
lstanbu1 mahsulü sabunlar ise kilosu 
31 kuruştan satıı.lmaktadır. Bu fiatın 
bir müddet daha bu ~ekilde devam e
deceği umulmaktadır. 

İktisat Vekaletinin Edremitle Ay -

TABAS BULBA 
Bir kahramanlık tarihçesi 

t 8 ncı asırda Polonyada Ka
zaklar arasında cereyan eden 
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' t_ MiSKET ~ ~ . 

·., "':J Ş '\ R A B ., ~ 
~ lzmn'in nefis misket > 

üzümünden yapılmıştır. J-,. 
.Misket üzGmünCm eşsiz kokusunu· 

tam a m ile muhafaza eder • 
... § Diğer tatlı şarapların içildi~i 

~ _ ,, zaman!aı da, bllhassa '-
~ J... yemeği müteakip ~ ~ 

_,,.. ~ meyv<A le içilir. + ~.1 
/~ '>-~ 

200 GENÇ ve GÜZEL KIZIN 
Mulen Ruj'da zevkli rakıslarına hayran olacaldardır. 

HE 

BUGÜN U 1 ESKIM. O f"l . . utıılJll' nutu maz ı mının un 

Matinelerden başlıyarak 
dl 

yıldızlan MALA ve LO TU 8 tarafıJ1 
i PEK yaratılan müthiş ve muazzam 

sinemasında 

iNSAN AVCILAAI" 
1 K uıı1ele 

GörUlnıemjş derecede güzel - Duyulmamış derecede heyecan ı e ctO' 
anlatamıvacağı kadar kuv,•elli Filme ilAve olarak: 1 - Paramount ıııfl' 
ya hevadlslerl. 2 • Define ar•yıcılaru Renkli 3 kısımlık 1'~1r 

BugUn matinelerde bafjlar • Gece için numaralı biletler stı 

~--.. " 
rden'i 

Bu akşam 

e ebaşı 
Temaşa meraklılarını!! h~cumuna ma~uz kalacak !.. Zira : &Jt 

Sinema ve muzıkh llerın en meşl1tl 1 , 
"B UBOUL,, ve "BEDAVACI AR ŞA ' 

lakablarile tanınmış 

GEORGES Mi L 
Bu akşam müntahap programla numerolarına başlıyor• 

Bu temata hadisesi ancak 
S gün devam edecekti • ~ 

~l#AAllllBmll•"' Sofraların evvelden aldırılması. Telefon : 48690 

HARRV BAUR 
ile ideal çift artist 

DANiELLE DARRiEUX • 
JEAN PIERRRE AUMONT 

İnhisarlar İdaresi yeni piyasaya çıkardığı , 
MiSKET ŞARABI ıçın bir broşür 
neşretmiştir. Bu broşür aynen bir MiSKET 

D~l 
kdirıe 

Geçen sene hünerlerini hayret ve ta 
seyrettiğin iz Türk san 'atkftrı -

MÜJDE! MÜ 

tarafından temsil edilen muazzam 
film. Pek yakında 

•• SUMER Sinemasında 
~---ı:l!ml------~,_, 
,_.,, Bu hafta s 

ŞARABI şişesi şeklindedir. ,, 
Bu tatlı şarabın BORNOVA havalisinde 

yetişen Yapıncak gibi kınalı, san yuvarlak 
taneli v• güzel kokusiyle meşhur Misket üzümünden yapıldığı ve 
yemeklerde meyva ile birlikte içileceği broşürde veriien izahattan 
anlaşılmaktadır. 

===-== 

RAY Sinemasında 

Programının fevkaladeliği hasebile 
TAM SEANS VAKİTLERİN DE TEŞRİF EDİLMESİ RİCA OLUNUR. 

SATILIK AY ALET 
2100 metroluk komple 

LiMPiY ADLAR 
2 Büyük 

film birden 

Pr. ZATİ SUNGIJ,,~ 
Iı Mart) 

Büyük programile: Harikulade he?Tecan wııı) 
ma İpnotizma, Fakirizma, Spirtıznıa ve 

l 
' nizma tecrübelerine başlıyor. 

24 Birinci Teşrin Cumartesi ek,amından itibaren 

__,.. Taksim'de M A il S 1 M Varyete tiyatrosunda o'' 
------------~--------- ·vtıt!iı· ---- Şehir Tı. 1ıı Kurun 20 yaşmda ııı~ııbuı seıedııım Te.pebnşı d~ d~ ı 

İki yıl önce eski (Vakıt) adını türk- ~ıhir'IY1Ja1rosu :23/i0/9~t :ı<l ~ 
çeleştirmiş olan Kurun arkadaş~~ız 111111111111111 akşam s;oı~I 
dün yazı hayatının 19 uncu yılını bıtır- BiR : 1 ,_11..::J 
di, 20 incisine bastı. Kurun eski adı al· 11111 H tiY'ııt· 
tında büyük harbin son yıllarında çık- Fra11sıı ' _l\l.;1 1 \~ 

k . Operet .10.Sl ~ 
mıstı mevcut gazetelerimizin en es ı- m t .. lr 
sidir.' Kendisini ve başında bulunan Us akşaın saK~A~ 
kardeşleri tebrik ederiz. lllJlllll OUDA 

' • J•' 1 • )(ı'f'" 

Polonya re1"isi müdUrii geldi - .. · · · ...... · .. 'k'.;0 ıdn10.1• .i 
mahsulümüzden 800 bin 1 9r 

Satılık Hayalet·. Saat 2,2') - 4,50 • 7,15 - 10, Olimpiyadlar: Saat 3,55 - 6,_25 -. 9, 10 •. s_uv.ared_e Polonya rejisi müdürü şehrimize gelmiş- ctnerilC 
. 1 h k k f 1 d tir. Piyasadaki tütünlerim.iz üzerinde tet - laştırmış olduklarından ken 

ı·kı" fi·ım bı.rde 3 • Olı .,,p.ıyacllar fıhni: Tamamen Berlin O.impiyadlarında. çevrı mış a 1 1 1 m. ır. ... 1 ..._ _______ lı'ıl kikler yapmaktadır. Bunlar 1935 yılı tütün lık yap1Iınakto.dır. 
Bir temaşa_ ziyafeti... Bir harikuUide ık... .... 

• 



23 Bia~~ • - ......... SON POSTA 

MEMLEKET HABERLER/ 
Kızılcahamamda bir 

araba fabrikası kuruluyor 
Bu fabrikanın tesisabndan istifade edilerek kasabaya 

elekbik tesisab yapılması da diifünülüyor. 

- Sizın' aazetede oku Bir adam cfiinyada J(1- • • • • Dünyada ağlarsa ah • 
dunı ffasan° Bey.. Hintli .:; ibrette ........ • Mte oehenneme ıfclermfa-
bir filozofa göre.. ' , 

Geliboluların bir 

Bafvekilliı mUıtahsil ill 
has•ihalleri 

Menemenli müstahsil bqka bir mev
zua ıeçmifti. Fakat Bqvekilimiz IEIJ'• 
1iJe hitap ettiler : 



• Sa,+. 
H 

Dünyanın en sür'atli 
kadın yüzücüsü, iddialan 

hilafına işık oldu 
---------* ~ • --------~ 

Berlin Olimpiyatlannın 100 ve 400 metro birincisi 
Danimarkalı Ric, vaktiyle aşık olmıyacağım deyip 
dururken şimdi "Bana spordan fayda yok, evlene· 

1 ceğim ve iyi bir zevce olacağım,, sözlerini söylüyor 

SON POSTA 

Bütün servetini 
Sevgilisine 
Bırakan 
Evli Baron 

' 

Bir aşk macerası lngilterede 
günün meselesi oldu 

.Birincitefi'ÜI 2S ~ 

Pehlivan dedikoduları gene başlaİ 
Halkevinin müsabakalaıt 

iyi tertip edilmedi 
---------------------- "" .. * ------------------:-2000 Lira mükafatlı mliaabakayı kazanmaya namzet peblivanlardl' 
Dinarlı Yunanis:anda~ Kara Ali iyileşemedi, Mülar~mi~ gürePe~ 
sokulmıyacağı soylenıyor •.• Şu halde ortada tek kışı mı kalacak 

1 Bütün misarını sev·gilisilne bırakan 
evli Baron Ailen Çarls İııgilterenin ta- (Baştarafı ı inci sayfada) 
nınmış şahsiyetleriııden biridir, asildir, miş, ve sel'best usulle güreşecek pehli
oldukça güzel bir kansı varclır. Son 1.a- vanların sayısı dörde çıkarılmıştı: Ma
manlara kadar gayet mes'ut bir şekilde ,. 

. d lum. 
Bu seneki Ber:.n , yaşayıp giden, karısının üzerine erin Yağlı güreşe, daha birçok pehlivan-

o 1 im pi y a t l a • bıt sevgiyle titreyen M. Çarls, birdc..11 larla beraber, serbest güreşe iştirak e-
rında yüzme şampi· bire değişmiş, huysuz ve geçimsiz ol- den güreşçiler de girecekler. Bu da ma 
yonu Ric, harikuHi· muş. Karısı yabancılara karşı zevahiri lfım. 
de muvaffakıyetleri kurtarmak için kocasının densizlikleri- Şimdi pehlivanlarımız, rastgeldikle-
güzelliği, şirinliği i- ne boyun eğmiş, ses çıkarmamış. Çılçu- ri gazeteciyi çevirerek, rakiplerine mey 
le bütün Berlini bü. mamış ama, M. Çarlsi de elinden ka- dan okumaktadırlar. Kimisi heyecan-! 
yülemiştir. Her yer. çınnış. . . :dan yemek yiyemiyor, kimisi uyku u-
de, herkesin ağzın. Nasıl mı kapırmış?:. ~· Çarls, bır z~- yuyamıyor, kimisi su içemiyormuş. 
da onun adı dolaş.- yafette tanıdıgı ~tu~ iki ~aşlarında h~ıs . İçlerinden besiye çekilenler varmış. 
makta idi. Gladys Cayb ısmındekı sarışına ılk Yarımdünya Süleyman pehlivan gün-

Ric Danimarkab görüşte t~t~lmuş. V~ Leylasını arayan ,de 4 okka üzüm yiyormuş. Tekirdağlı 
bir kızdır. Danimar. Mecnun ?.ıbı hep peşınden koşmuş, ~n: Hüseyin pehlivanrhaftalardan beri evi-
ka yüzme takımının dan da yuz bulu~ca, bunc~ :yı~~k, ev~nı ne uğramıyormuş. Molla Arif pehlivan, 
baş yıldızıdır. Dün- barkını terketmış ve sevgılısı ıle bır- yorulmamak için namaz bile kılmıyor-
yanın en süratli yü. likte yaşamaya başlamış. Fazla sevgi muş. . _ .. • 
zen kadını ünvanı~ ,ve aşağıda kahramanının ağzından an- ' Bir kısmı da müsabakalar etrafında Tekirdaglı Buseym ; 
kazanmıştır. la~a.~ağın:ız küçüc?k bir kaza, Sör Çar- ·,uyanan alakayı genişletmek maksadıle ~Hele bu v~ziy~tt~ gire~eği brie1' 

Yüzmek hususun. lsı ol1?~sıne .yet~~..... .. .. , çıkarılmış olan bu rivayetleri istediği- ,sa?~ka~a tehlıkelı hır rakıp .~es Sifi 
da rakiplerini yen. fngılızler ılerıyı duşunur adamlar- niz kadar çoğaltabilirsiniz. ~egıne ınanmak, meşhur Cuce '# 
mesine rağmen, aş~ dır. Bittabi her İngiliz gibi M. Çarls de Fakat ben dün Sirkeciyi dolduran 1Efendinin Çoban Mehmedi yere 1 
yarışında bütün ıs· bu kai~enin şazı. ~la.~ak kalmamış, o :pehlivanlar arası~a karıştığım zaman, 1bileceğine inan.r:ıaktan ~lü!1ç o:1 
rar ve inatlarının da va~ı~etnamesını .onceden ~az\rla • ,yapılacak müsabakalann istenilen ne- , Ş~ halde, g~~ı!e! Tekırdaglı :ff ~ 
hilafına olarak sa- Mile. Rie ;mış. Ölunce de vasıyetnamesı açılmış ticeyi verebileceğine yüzde yüz inana- pehlıvanla, Mulayım kalıyor deın~ .... fl' 
rışın bir gence mağlup d~en Ric, ko- Ric, haki.ki bir evkadını olmak niye- ve bir buçuk milyon tutan gayrisafi madun. Ben gördüklerimi duydukları- Ben dün, Tekirdağlının bir sabah Y 
cası ve pek yakında kuracaiı yuvası tindedir. ,mı anlatayım, ondan sonra siz, bu gü- tesindeki sözlerini okudum. 
için bütün şampiyonluk ünvanlarmı Uç yaşında iken yüzmeye başlayan ,reşler neticesinde ~pehlivanlığa en Tekirdağlı : 
terke karar vermiştir. 100 vı -400 metre ve on yaşından beri de şimdiki mene- ,layik olap pehliv~ın meydana çıka _ - Mülayim pehlivan Sırp te~aaSlgil 
şampiyonu Ric, İngilterede yüzme tur- cerile birliktle çalışan şampiyon: bileceğine ister inanın ister inanma- Avrupada milli Arnavut esvabıle 
nesi yaparken seyirciler arasında, ken- , - Hayat benim için, kocam ve yu- ' ' reşmiştir' kabilinden laflar ediyot·ıır 

.yın. . · dW. 
disini pek ziyade alkışlayan, oturduğu ,vamdır, demekteclir. Bunun için, şim- * Ben bu sözlere bakınca, Tekır~ 
yerde her hareketile alakadar olan bir ,diye kadar kazandığım ve ileride ka- : Türkiyede profesyonel yağlı güreşçi-

0

nın Mülayimle karşılaşmaktan b~ , 
seyirciye gözü ilişmiş, ilk önce gence ,zanacağım, bütün ünvanları fedaya ha- ler, köylerde, kasabalarda, şehirlerde, kaçıncı defa kurtulmak bahanesı 
hiç ehemmiyet vermemiş. Sonraları her ,zırım. Bana eski kafalı diyecekler bu- mütemadiyen biribirlerile tutuşurlar. şündüğüne hükmetmiştim. Ve : . b 
vesilede karşısına çıkan bu delikanlı- ,lunur. Fakat bunu diyecekler bilmeli-

1 
Bu güreşler, pehlivanlarımızın kJy- - İhtimal, demiştim, böyle bır / 

nın takiplerinden Adeta usanç getirmiş , dirler ki yüzme beni hayatımın sonu- metlerini meydana çıkarmış bulunmak- ~avurarak, Mülayim pehlivanın bU .ıır 
ve nihayet bir gün Parkta, meneceri ,na kadar meşgul edecek birşey değil- ,tadır. reşlere sokulmamasını temine ç 
ile dolaşırken gene arkasında bir göl- ,dir. Bir kadının asıl vazifesi ve mu- , Bu güreşleri mahallinde, veya gaze- maktadır ! .,-
ge gibi takip ettiğini hissedince daya- ,kaddes gayesi, yuvası ve kocası olma- ,telerde takip edenler bilirler ki, kazan- Fakat Tekirdağlının dün benimle ,, 

k b .. 1 . ~- d" . deP namamış, arkasına dönerek : lıdır. .mak talihi, daima dört pehlivanımız _ n~şur en, _ u s.oz ~rın Aen. ısın :ı1l 
0 

- Mösyö, ne istiyorsunuz1 peşimi ni- dan birine nasip olmuştur. dır olmadıgını ıddıa etmesı, he il' 
60 r:r l ' · h b · tah · · · tel< ye bırakmıyorsunuz, demiş.. ııama Bu dört pehlivandan birisi Kara Ali, . z:_teyı, em enım mımmı 

Gencin hiç bir şey söylemeden, yal- işlerinden ,.ıkarıldı diğeri Mülayim, üçüncüsü Dinarlı, dör- ugrattı. . v • etl 
nız uzun uzun bakıp uzaklaştığını gö- 1r' dünciisü de Tekirdağlıdır. Başa güreş- Halbukı kulagıma çalınan rıva~ , 
rünce de şaşırmış. İstanbul gümrük başmüdürlüğü eli şenlerin geri kalanlarından hiç birisi Mülfıyim pehlivanın bu müsab~k3~ 

İşte- ilk tanışmaları böylece başlamış. altında bulunan hamallardan bir kıs • :bu dört pehlivana tehlikeli bir rakip k~ sokuln:ı~ması ih~_ımalıni teyit edı~~1' 
Gencin böyle uzun uzun ve pek manalı rnını ııhhi vaziyetlerinin müsaade • silememişlerdir. Bu itibarladır ki bir Bu ıtıbarla dun akşam, bu rnıı · 
bakışı, dünya yüzme şampiyonunu ya- sizliği ve ahlaki vaziyetleri dolayısile Mis Coyb şampiyonluk çekismesinde netic~leri kaları tertip eden Eminönü !:!alkevı 
vaş yavaş düşündürmeğe başlamış, ve · 1 · d k A b '0··nceden tahmı"n ed .. ı"lemı'vec,ek ol"n :ru" _ spor kolu başkanile görüştüm. J3U. ~a t k' . "b' h d - ış erın en çı armıştır. yrıca da un· d il' . Gl d , ·n·n ., " o "f . .. d t M S . :gaıll 
" e a es ısı gı ı er yer e ona rastla- lnrın her birine yüz otuzar lira ver • ha mı genç sevg ısı a ys e, evı ı reşler sade bu dört zorlu pehlivan a- zı eyı şoren . os ~~ ... amı "saı,;.r 
mak istemi§. Günler hep bu iştiyakla hh eşyasını da asıl karısına bıraktığı gö- rasındaki tutuşmalardır. Çünkü geri - Bı~, dedı, Mulayımı de mu 

meği taa üt etmiştir. Emniyet direk- -
geçmiş. rülmüş. kalan pehlivanlara, yani Yarımdiinya lara çagırdık. Fa_ kat sadece : zı 

D törlüğünde teı:ıekkül eden bir heyet jı:ı- M' K b b M d k k b ha Bir gün animarka sefaretinde ve- T T Sözü mir~sa konan ıs oy a ıra- Süleymanlara, Molla Ariflere, Manisa- --:- . ey an~ ım çı arsa . en e ~ 
rilen bir çayda, bu garip delikanlıya }erinden çıkarılanların bu ikramiyeyi )talım : lı Rifatlara birer, ikişer, beşer değil, k~bılınden hır cevap verdı, ve g 

tl R. k' k' bi d • alabileceklerini tesbitle me~guldür. il 1932 E l"' l"" d t dı ... ras ayan ıc, san ı es ı r tam ıgını T • -Allen Çarls · e y u un e a- otuzar, kırkar, ellişer defa galip gelmiş · • . kta J.I"' 

görmüş gibi, ona doğru koşmuş ve ilk Bunların adedi altmış kadardır. nıştım. Bizi, ikimizin ark~daşı olan bi- olan bu pehlivanlar biribirlerile de hır Eger bu şekılde kafa tutma 
dansı - hiç birşey söylemeden - onunla 1 ,risi, biribirimize tanıttı. Oyle sanıya- çok defalar tutuşm~lar ve kfilı yen· ederse, bittabi Sırp tebaasından oıe' 
etmiştir. ki kişi testereye elini kapltrdı rum ki daha ilk görüşte biribirımizi . 1 kah yenilmişlerdir. ğunu da nazarı itibara almak, ı;e · -~ 

mış er, d" • • "A b k h • ' b kJnak tp"'. 
Dakikalar, ve saatler geçtikçe biribir- Fındıklıda odun deposunda çalışan Cemal sevdik, 0 zamanlar, ayrı ayrı semtlerde Bu dört pehlivandan birisi, yani Di- bısı~ı mı· ud::.a ka 

1
a ~rı~ı ıra 

lerini çıgınca sevdiklerini anlayan ıki oğlu Sallm otomatik testere ile odun keser- oturuyorduk. Günden güne sevgimin narlı Mehmet, yağlı güreşi çoktan bı- urıye ın e a acagız. 
genç, daha o gün, orada, bittabi arala- ken ellnl kaptırmı§, ağırca yaralanmıştır. ,arttığını hissetim. Ondan kaçmak, u - rakmıştır. Binaenaleyh, sade serbest * 
rında nişanlanmaya karar vermişler - * Fenerde odun deposunda çalışan Kemal zaklaşmak istedim Ne mümkün .. Gün- güreşe girebilir. Binaenaleyh, yağlı gü- Mülayim pehlivan ise, Türk Jll1 ~ 
clir. de otomatik testereye ellnl kaptırmış, ya - }er geçtikçe Allene daha çok bağlan- reşte kazanmaları muhtemel olan peh- ne herhangi bir Türk kadar yure S d 

İki defa, olimpiyat rekorunu kıran, ralnnmıştır. dım. Çevresinden, havasından ayrıla- livanların sayısı üçe iniyor demektir. bağlı bulunduğunu söylemekte, , ıe ---... .. . .-~..,,~ 

CONUL iSLERi 
Uzun mllddet nişanlı 
Kalmanın verdiği 

Bir netice •• 
. İzmirden cZ. S.• inisiyali ile mek
tub yollıyan bir kadın okuyucum 
soruyor: 

- Altı aydanberi bir gençle sevi
şiyorum. Evlenecektik, fakat işsiz 

kalınca tasavvurumuz teehhüre uğ
radı, sevdiğim: «Bugün iş bulayım, 

bugün evlenirim• diyordu. Derken 
İzmirden ayrıldı, gideli epeyce ol -
duğu halde bir mektubunu bile al-
madım. Acaba beni unuttu mu? Ve 
ben ne yapayım, onu bekliyeyim 
mi?• 

* Bence bu okuyucum uzun müd -
det nişanlı kalmaya kurban gitmiş-
tir. Tanıştıkları zamandanberi ge -
çen alh ay içinde erkek, gözlerı ne 

oısa dahi kadına doymuş, bir baş
ka sergüzeşt peşine düşmüştür. Ka -
dının yapacağı şey unutmak ve is -
tikbalini bir başka erkek sevgısin -
de aramaktır. Bu defa tecrübe sahibi 
olduğu için ümid ederim ki uzun 
miiddet nişanlı kalmıyacak, işi kat'i 
neticeye bağlıyacaktır. 

* * * 
Sanyerde (A. Koca) ya: 
Bu izdivac mümkün değildir. Bul

garistan Türkleri hukuku aile hah -
sinde eski hükümler ile idare edi -
lirler, yaş bahsinde fazla derin :ıraş-
tırmaya lüzum görmeden evlenmele
ri mümkündür. Fakat mademki ıtız 
buraya gelecektir, nikah burada ola
caktır, kanunu medeni hükümleri -
ne göre muamele görürsüni.iz. Ka -
nunu medeni ise 13 yaşında bir kı -

zın evlenmesine cevaz vermez. Aiie
n;ze bu noktayı anlatır. bahsi de kl-
sa kesersiniz. TEYZE 

maz oldum. Bir gün bana köyde ayrı Halbuki bu dört pehlivanın vaziyetle- tebaasında olmadığını iddia etınel' c 
bir apartıman tuttuğunu, hiç olmazsa rini inceleyince, 2000 lirayı hangi peh- her davete memnuniyetle icabe!.st'tı" 
senede birkaç ay beraber yaşamamızı livanın kazanacağını kestirmek işten yeccğini bildirmektedir. Eğer~~ 
teklif etti. Kabul ettim. Ve yeni yuva- bile değildir. ka gününden evvel Halkevine gı_. 1 

mızda, herkesteıı uzak, aşkımızı en de- Şu anda, Dinarlı Mehmet Yunanis- mini yazclırırsa, ve kendisinin ~u tJ(_ 
,rin hislerle ve okşayışlarla bezeyerek tanda bulunmaktadır. Kendisini çeke- ka haricinde bırakılması için bır ~ 
,yaşadık. Köyde, herkes beni Allenin miyenlerin aleyhindeki yaygaraların- ka mahzur (!) bulunmazsa, Tak;eeı 
karısı diye biliyor ve hürmet ediyordu. dan haberdar değildir. Ve güreşlere bir tek heyecanlı tutuşma seyre .

1 
Jl' 

Baronun hiç bir hastalığı yoktu. Sa- yetişebilmesi; Halkevinin bu müsaba- ğiz demektir: Mülayim - Te'kirdBg 
J>asağlam idi. Görünmez kaza ... Apartı- kaları tertip ettiğini falcılardan haber seyin güreşi ! . cit" 
,manımızın banyosunu beğenmeyen Al- alabilmesine bağlıdır. , Aksi takdirde, bugünkü vBZlfeo>' 
len bir usta çağırdı ve yepyeni bir ban- Kara Ali, köyüne, alçıya konm~ kı- ,yani Dinarlı Mehmede haber ı;erı ?J.~ 
;yo ynptırdı. Ve o akşam da banyo yap- nk bir kolla dönmi.iştü. Söylenildiğine ,den, Kara Alinin sakat halinde, rılıt' 
. tlk. Su biraz sıcakça idi ama bana hiç göre, kolu, bundan yirmi be.ş gün ev- layim de bir bahane ile açığ~ çılt:~ 
tesir etmedi. Lakin Allen banyodan çı- vel alçıdan çıkarılnuştır, ve k~ndisi, ,sa, şampiyonanın neticelerinı ~ıı 5ı,i 
:kınca müthiş bir kulak ağrısına tutul- bu güreşlere girmeye sureti katiyede için üç gün arka arkaya Tak51n;,iÇ ıt 
,du. İhmalci ta biatli olduğundan dok- karar verdiği için, sıkı idmanlara ba~- _yomuna kadar zahmet etmeye,. deri 
tora da gitmedi. Ağnlar fazlalaşınca lamış bulunmaktadır. Bu haberden, bi- ,zum yoktur: Çünkü, rakipsi~ rn1~1 tli)' 
,korkan sevgilim ameliyata razı oldu. çare Kara Alinin doktorsuz bir köyde ,korkusuz kalacak olan Tekırda.~r.!11 .;I' 
Ama bıçak altından kurtulamadı. Ve yaşadığı anlaşılmaktadır. Benim de $eyin, ilk defa firara lüzu:ıll ~08\ 1 el' 
bu menhus, mel'un, meş'um banyodan vaktile bir :kazada kolum kırılmıştı. Ve cek, ve mev'ut olan ikin bin ıır; df? 
üç hafta sonra öldü. Keşki banyoyu kolumu alçıdan çıkaran operatör, boy- pine indirmek için, iki darnla te ss1"' 
,yaptırmamış olsaydı... numa taktığı askıyı en az bir ay atma- ,miye bile mecbur kalmıyacaktI\9y ~ 1 

Şimdiye kadar beni Allenin karısı mamı tenbih etmişti. Benden ,daha yaş- , dan kalma Kral tacı kadar kO oııU ~ 
diye tanıyanların yüzüne nasıl baka- 1ı olan Kara Alinin kolundaki kırık, ,giyilen bir şampiyonluk taClı ereı~ 
cağım? Hele karısına karşı müthiş bir benim kolumda:Ki kırıktan daha geç , şıyan pehlivana iftihar ~~kk\:evıod ,
vicdan azabı duyuyorum. Duyuyorum kaynayacağına göre, onun alçıdan 25 ,Bu itibarladır ki Eminönu lIB et 1' 
ama .. Kabahat benim mi? .. Sevdim. Se- giin önce çıkmış bir kolla sıkı idmana bu güreşleri tertip ettirdiği heY 
vildim.. Bu tabiatin ezeli kanununa başlamasına şaşmamak mümkün de - . etme.sini istiyoruz. . Sadııl .... 
k ı ı ··1ru Nacı arşı ge emem ya .... • gı r. 



Sayfa 7 

C HAYATTA GORDOKLERiMiZ =:l 

lstanbul medeni bir stada! G.Saray- Beykoz 
n kavuşacak? bu hafta 

0 e zama • • * . .. ti k k a r ş ı I a ş ı y o r 1 a r 
Memleketimizde sporun terakki etmesını .ıs yorsa 

ulanmızı sakatlanmıyacaklan bır sahada 
:y::;malıyız, medeni bir şehrin ö.n s~fta gelen 
i~tiyaçlarından olan stadı belediyenın bıran evvel 

inşa ettirmesi lazımdır 

-

Üç sahada birden başhyan 
Lik maçları klüplerimizin 
yeni vaziyetlerini meydana 

koyacaktır 
Lik şampiyonasının mühim oyunla

rından biri olan Galatasaray - Beykoz 
takımları arasındaki müsabaka bu haf
ta Taksim stadyomunda yapılacaktır. 
Lik maçlarının birinci oyunu _için he
nüz lüzumu kadar idmanlı hır halde 
bulunmıyan iki takımın oyunu, hcrşe
ye rağmen eski heyecanını mutlaka 
muhafaza edecektir. Galatasaray, 
Beykoz takımının he: karşıla ·m'l
sı, büyük heyecanlar dogurmuş, ~~ıma 
mevsimin sayılı oyunlarından hırı ol
mak istidadını göstermiştir. Sür'at ve 
tahammül kabiliyeti fazla olan Beykoz 
takımı bu hassaları dolayısile İstanbul 
likinde her zaman iyi meYki elde et
,miş bir takımdır. Geçen seneki kad
rosunu tamamile muhafaza eden Gala-

Yüzde dört •• yuz kazanmanın yolu 
Yazan: Muazzez FAiK 
---------·-~--------

D avacı ve suçlu ayni mahallede o-J miş. Bo~çlu bu kıymetli ~l~ise.~er yığı-
turan iki komşu. Biri, rehin mu- nını gelıp almak zahmetını gosterme

kabilinde faizle para veren ihtiyar bir miş. 
kürt kadını, diğeri, bu kadından para Kadın ~.aber göndermiş, cevap : 
alan borçlu bir erkek. Kadın, kendine - Bugunlerde param yok, isterse 
müteaddit defalar rehin olarak getiri- satsın. 
,len işlemeli, pullu elbiselere 80 lira ve- ~adın elbıseleri göstermiş : 
riyor. Her elbisenin rehin konuşunda Meger bu paşa kızlarına Iayik gelin -
ayni mükerrer ınedihler : likler Kapalıçarşının 2,5 liralık haıır 

- Nineciğim. senden istediğim 1 O li- elbiseleri imiş. Sahibine elbise bası -
ra çok değil. Bak şu ipeğin güzelliğine. na 7,5 lira getiriyormuş. 
Sade üzerindeki boncuklar·ı , pıhkül- Şimdi aldatıldığını anlayan kad n 
leri 1 O liraya alınmaz. Bunlar paşa kız- mahkemeye müracaat ediyor: 
larının gelinlikleridir. - Ah oğlum, ben o paraları d's rı-. ~ 

ihtiyar kadın sorarmış : den, tırnağımdan arttırdım, yeme-elim, 
- Oğlum bu elbiseler mavi, pembe, içmedim ayırdım. Şimdi bu çapkın gö-

sarı.. Renk renk birikiyor, ne vakit ala- zümü boyadı, elimden aldı. 
cuksın?.. Reis suçluya sordu: 

- Yakında an.ıcığım, sen hiç üzülme. - Neden oynadın bu oyunu'! .. 
Bu paı aya bırakır mıyım?. O kayıtsız ve sakin omuzlarını k.ıl-

- Hem bıraksan ben ne yapacağım.. dırdı: 

Genç değilım ki.. Giyeyim. Ama işte - Ar yılı değil, kar yılı bayım, ne 
bunlara baktıkça, gençliğimi, memle- yapayım? .. Koca şehirde yi.izde dört 
ket düğünlerinı hatırlıyorum. O kadar. yüz kazanmak isteyen yalnız ben mi -

Böylece günler, haftalar, aylar geç- yim? 

Etfaiye mektebi Cumhuriyet 
Bayrammda merasimle açılıyor 

: tasaraya gelince, şampiyonaya n~mzet 
bir takım olması itibarile yapacagı her 

•- ..__,_ ... _.., --L-sı emektar Taksim stadyomu w •• , maça fazla ehemmiyet vermek zaru-
utanuuauu wa 1NUU11 • t · · sayıldıgını gos-

Tü k Htemadi tedennt bizde de bir cemıye ışı . T .. k fut - retindedir. Galatasaray, Beykoz maçı 
sebe rl ~u~botel~~ ::: alikadarlarla teriyor. Hatta o kadar ~' ~uvvetli haftanın en büyük oyunu olacaktır. 

p erını s ı ~.... bol'' doğduğundanberı en F b h Vefa 
konuştum. Klup idareCileri, ~kaüt ve- . une olan İstanbulda bile zaman ener a çe -. . . 
ya faal sporcular hattA teşkilat adam- bır mem~a d oksulluğu hisse - Lik şampiyonasının bırıncı oyunun-
lan futboldaki ~eıınimizden bahse- z~an ı:;:r lıs~. ~~~Jye üç dört yıld•r da Vefa ile karşılaşacak olan Fenerbah-
derlerken, bir noktada bilikaydı şart dılır o la ·1 ı .ı>c:guldür çe iyi bir formda olarak işe başlaya-

bu mese e ı e m"Y · İs · 
birleşiyorlar: Sahasızlık Stadyom için arsa arar, ~rojel~r caktır. Geçen sene tanbul şampıyon-

Ye '!dikleri için birçoklarumzı.n yaptırır, komisyonlar toplar. Bır F:rı- luğunu çok çetin maçlardan sonra ;~a-
hu·· ~ ......... ..,

1 
kaybeden talihsiz fut- .. b' K gum·· rük bir SürpaC1op zanmış olan Fenerbahçenin bu sene ya-

snu n ......... ~ t koy ır ara ' o h ld wr • 
bolcular ise her 18kırdıya başlayış a: .. i . mevzuu bahs~lur. Hatta bu ,pacağı her maç er zaman o ugu gı-

- Ah, stadyom ah saha yoksulluğu; ~~\~:ıerin vesaiti nakliye ve şehrin bi büyiik ala~a u:.a~1d~racaktır. ~a~~·o
diyorlar. Bilemezsiniz bu noksan ne merkezinden uzaklığı münakaşaları o- larında haylı degı~ıklık ya.pacagı. so~-
kadar büyük' !.. yenildiğimiz memleket- 1 Ve stadyomun eksikliği her an lenen Fenerbahçerun V ~fa ıle yap~cagı 
1 

. U n· içine ur. milsabaka Fenerbahçenın bu seneki va-
erin stadyomları bırer ~d 'k hissedilir. . t· hakkında bize iyı' bir fikir vere-

,,. · k nd' · · kaybedıyor u . * zıye ı .ırmce e ımızı, bilecektir Memlekette en düzgün ve 
. d ynamağa alışmışız. d k B . d - Bız beton a o .

1 
Bir sporcu ile konuşuyor u . a - hesaplı oynayan takımların başın a ye-

Top kontrolunu oralarda tam.amı e ~a~- na dedi ki: . ri olan Vefanın da hayli idmanlı oldu
rıyoı:uz. Malfım ya! Sert ~ır sa ·~a: _ Bize stadyom ıazun. Hem ~ız bu- ğu düşünülürse bu maçın ehemmiy~ti 

İtfaiye mektebi!lin bütün hazırlık
ları ikmal edilmiştir. Mektep 29 Teşri
nievvel Cumhuriyet bayramında me
rasimle açılacak, bir ay kadar kayıt ve 
kabul işlerile ve bazı eksikliklerin it
mamile meşgul olunduktan sonra ' Ka
nunuevvelde tedrisata başlanacaktır. 
Mektep üç kısma ayrılmıştır. Her kıs
mın tahsil müddeti altı aydır. Mektebin 
birinci kısmı, itfaiye efradını yetiştire
cektir. İkinci kısmı itfaiye küçük zabit
lerini ve üçüncü kısım da müfreze a
mirlerini ve mıntaka kumandanlarını 
yetiştirmeğe mahsustur. Mektebin bi
rinci kısmına girmek için ilkmektep 
mezunu olmak, ikinci kısma girmek 
için orta mektep mezunu olmak, üçün
cü kısma girebilmek için lise mezunu 
olmak şarttır. Bundan başka mektebin 
bütiin kısımları için müşterek olan du
hul şartları da vardır. Onlar da : 

taşradan gelecek efrat için fazla yer ol
madığı gibi, mektebin tedrisatı hem nu
::-,ari derslerden hem de tatbiki ekzcr
sislerden ibaret olacağına göre, takım
lar acemi efrat ile yetişkin efrattan 
teşkil edilerek tatbikat yapılacağı için 
gerek malzemenin, gerek yeiştiricı E'f
radın mebzul olmaması itibarile ta~ a
lardan her devrede azami 1 5 kişi ka
bul olunabilecektir. 

İtfaiye mektebi hocaları henüz is -
men tesbit edilmiş değildir. Yalnız ho
caların itfaiye kumandanlarından, be
lediye fen heyetinden, ve belediye su
lar idaresinden seçilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

* İtfaiye kumandanlığının bütçesı ya-
rım milyon liradır. İtfaiyecilik saha ın
da hergün yeni bir alet, yeni bir ma
kine ve yeni bir söndürme usulü kesıf 
ve icat edilmektedir. Son zamanlarda 
şehirleri zehirli gazlardan korumak .
çin icap eden vesait te Avrupada itfa
iyelere ilave olunmuş, degazation 
degazasyon ameliyelerini yapmak vazi
fesi de itfaiyelerin en mühim ic::l rin
den biri olmuştur. 

sıçrıyan topla, yumuşak hır zemı nu kimseye yük olarak istemıyoru~. de kendi kendine meydana çıkar. 

sıç~y~~:: ;~~~:a a~ka;:;·kıymet- İstanbul mıntakasınd~ ya~ıl~c:~üpl~~ lstanbulspor -T opkapı 
li fertlerdir amma, takım oyununda stadyomun parasını, Is~~n .~ . her Kadroda yapılan tadilat dola-
iyi randman veremiyorlar. Çünkü fut- çoktan ödemişlerdir. Çun:ku . bız _ yısile takııJllln tam ahengini temin ede-
bol ve futbolcu kale önlerinde atak, maç hasılatından yüzde yırrnı beş ver miyen istanbulspor, Topkapı ile yapa-
sert, keskin olacak. gi ve rüsum veriyoruz. cağı maçta ilk defa takımını esaslı bir 

h ı r Ben 
0
··nce bu söze inanmamıştım. tecrübe yapmak imkanını bulmuş ola-

Halbuki böyle oyuna bizim ~a .. a a h kl 
müsait değil Avrupada kale .~nur.de Sordum, sual ettim. Muha~a~ım a; • 

1
• caktır. Geçen seneki maçlarda zaman 

insan enerjisinin en yüksek nunı~ne: Maç hasılatının yüzde beşını beled.ye: zaman güzel oyunlar yapan Topkapı
lerini gösterirken aklında cha ~ım~ı yüzde ondan fazlasını Darü_Jaceze, gcrı nın bu mevsim daha olgun bir şekilde 
düştüm, bacağım kınldı, ha .ş~dı du- kalanını da vergi diye malıye alıyor - kendini gösterebileceğini zannederiz. 

şeceğim, bellin kırılacak• gıbı korku- muş. . Güneş • HilAI 
ları yoktur. Bunu böylece yazdım. M~.kamı .aıd~ Bu hafta birinci kümede hatırı savı-

0, atlar sıçrar, düşer, kalkar. Kale bu rakamı tekzip etti. Biz yuz~e yı~ı lır oyunculara malik olan Güneş ilk 
Önünde sert oynar, futbolda bunlar hep beş almıyoruz. Sadece yüzde eş a ı - maçını bu kümenin en sonunda gelen 
"ardır. yoruz, dedi. . .. Hilal takımile yapacaktır. 

Darülacezenin de bir beledıye rn.~ıes- "k SUI . 
- Oralarda sahalar nizamidir. ~~t- sesesi olup olmadığını burada muna- Başı taş - ayman ıye 

t& bize göre epeyce küçüktür_ de. Bızım kaşa edecek değilim. İstanbul lik takımlar~nın başında mü 
?aksim stadyomunda yaptıgımız .. u - Kanaatim şudur: Dört beş senedir, ,him bir yeri ol.an Beşı~taşın b~ sene 
zun vuruşların hiç biri orlarda ~ok - b' stadyom derdi var. Dört beş sene- nasıl bir kadro ıle saha) a çıkacagı ma
lb.üyor. Nizami saha küçük old~g~ - d~~ stadyom tahsisatına bu yüzdeler lum değildir. Oyuncularından birkuçı
dan uzun vuruşlar hep dışarı gıdıyor. ..'hirn bir yekun ilave edebilirdi. Bu nın Ankarada bulunması dolayısile ye
Oralarda çok hesaplı ve arka~aşları ~e~abı ondan evvelki yıllara da teşmil ,ni bir takım çıkarmak ~.ruretinde oıan 
görerek oynamak ıazım. Halbukı T~~- edersek spor yüzünden toplanan ye - Beşiktaşın ilk .maçta S~leymaniye ile 
simde biz öyle miyiz? Gerilir, gerılır kfın hayli kabarır. .karşılaşması bıze şa~pıyon namzet!e-
\Tururuz da top santrayı ancak aşar. * . rinden biri ol~n B:şıktaş h~kkmda b;r * . . . fikir verecektir. Suleymanıye mevsim 

Bütün bu sözler sade mağlup fut - Gazi köprüsü ıç~ vesaıtı naklıyeye zarfın ~ lüzumu kadar hazırlanmağa 
bolcunun basma kalıp mazereti de- on para fazı~ verıyoruz, bun?,· .~.rt~~· .fırsat ve imkan v buldu ise bu maçın 
ğildir. Eğer öyle olsaydı, ecnebi mem- biz de, .~Ied~ye de alıştık. Kopı un. r. ,hayli heyecan dogurması l~zımdır. Yap 
leketlerde de bizim çocukları şaşırta.n parası ödendıkten s~nra bunu ol~un tığı her karşılaşmada çetin oyunlarile 
o muazzam stadyomları yapmazıa:, bır karşılık lfjstererek Istanbul şehrıne . maruf olan bu takımların maçı dikkat
eski kışlanın iç avlusuna senede bır de- layık bir stadyom yaptıramaz mıydık? le takip edilmeğe değer kanaatindeyiz. 

fa kömür tozile karışık kum dökerler, * Anadolu - Eyüp 
Üzerinden bir merdane geçirirler, fut- Hem ne kadar boş laf ediyorum, şeb- • Kuvvetleri biribirine müsavi vazi-
bol sahasını en az fedakarlıkla elde e- re, stadyom yapmak ta, Beyazıda ha - yette olan~u iki takımın maçı her za-
derlerdi. vuz, Sultanahmede par~ v~ Y~:altı ,manki rekabeti muhafaza etmesi iti-* apdesthanesi yapa~. bel~ıyenın cum - barile ehemmiyetlidir. Ufak sayı fark-

Futbol bir memleket meselesidir, di
yoruz. Futbol da bütün diğer sporlar 
gibi bir cemiyet işidir, diye sıralı sıra
sız bağırıyoruz ve bazı tezahürlerle 
bunun böyle olduğunu da biliyoruz. 
l\.f eseıa mektep şampiyonaları, askeri 
liseler müsabakası, Halkevleri namına 
seyahatler Ankarada yapılmakta o -

lei vezaifinden degıl .~? larile biribirlerini mağlup eden bu ta-
Stadyomlardan, yuzde. ~ş, yahut kımlardan birinin kazanacağı galebe 

kırk beş alıyormuş, .bu, bızı neden a - likteki yerlerini tesbit için büyük bir 
la.kadar etsin. Komısyon kararlarına, rol oynayacaktır. 
plan çizgilerine, proj~ tetk~l~rine a- İstanbul lik maçları üç stadda b;r
labildiğine doyduk. Bız, hepımız şe~ - den başlayacak, takımlar kendi renkle
rin ihtiyacı olan ve her medeni şehır- rini iyi bir surette temsil edebilmek 
de bulunan bir stadyom istıyoruz. için azami gayret sarfedeceklerdir. 

K. Tahir Ömer Beshn 

1 - 25 yaşını geçmemek, 
2 - Sabıkası ve kötü hissi olmamak, 
3 - İtfaiyede iki sene hizmeti taah-

hüt eimek, 
4 - Heyeti sıhhiyece yapılacak mu

ayenede sağlam çıkmak. 
Elyevm itfaiye hizmetinde bulunan 

efrat, küçük zabitan ve kıt'a kuman
danları da bilgilerini tevsi için bu mek
tebe devam edeceklerdir. 

Mektebi bitirdikten sonra efrat en az 
40 lira ile vazifeye başlayacaktır. Kıt'a 
kumandanları 80 ve küçük zabitler 60 
lira alırlar. Bunlar ilk maaşlardır. Za
manla kıdemlerine göre terfi edecekler 
dir. 

Taşra belediyeleri de bu mektepten, 

İtfaiyemiz yeni keşiflere karşı laka
yıt kalmamıştır. Bütçesinin müsaadesi 
nisbetinde kadrosunu tevsi, malzemele
rini artırmağa ve yenilemeğe çalışmı
ğa başlamıştır. Geçen yıl bu hususta 
ehemmiyetli mübayaalar yapılmıştır. 
Fakat bu sene bütçenin darlığı hasebi
le yeni malzeme mübayaa edilmesine 
imkan olmadığı gibi kadronun tevsii 
de mevzuu bahis değildir. 

gönderecekleri efradın iaşe ve ibatele
ri kendilerine ait olmak şartile istifa
de edebileceklerdir. Fakat mektepte 

İtfaiyemize gaz gruplarının da ilih e
si düşünülmektedir. Bu hususta ıcaı 
eden tetkikata başlanılmıştır. 

il 

Olgunlulı imtihanları 
Münasebetile 
Bir düşünce •• 

933, 934, 935 yıllan bakalorya im
tihanlarında muvaffak olamıyanlar 
namına bir çok imzalarla bir mektub 
aldık. Diyorlar ki: 

« 1932 senesinde Liselerde Baka
lorya imtihanının tatbikine başlan
.dı ve üç sene, yani 934-935 senesi
ne kadar talebe bu talimatnameye 
göre imtihan edildi. 935-936 sene -
sinde Vekaletce bu tarzda imt•han
ların güçlüğü ve talebenin gördii -
ğii zarar nazarı dikkate alınarak, 
imtihanlaı a daha kolay bir şekil ve
rilmesi dü~unüldü ve Bakalorya 
kaldırılarak yerine başka bir imtıhan 
tarzı konuldu ki buna Olgunluk de
nildı ve Bakaloryaya nisbeten daha 
ko.ayca verilebilen bir imtihan şek-

lidir. 
Bu yeni talimatnameye tabı olan 

935-936 ve 936-937 seneleri lise me
zunları gerek Edebiyat ve gerek Fen 
Şubesine girmek için azami üç ders
ten imtihandan geçirilip hiç bir se
ne kaybetmeden Üniversiteye <Tire-
bilmektedirler. 

Geçen sene verilen bir talimntna-
me de 9.32 yılında mezun olan a
lebeye Bakalorya imtihanından mu
afiyet hakkını vermektedir. Geride 
kalan 933-93'4 ve 934-935 sen Jeri 
lise mezunları olan bizler halen ta
rihe kavuşmuş bulunan o bakalM -
ya imtihanına tabi tutulu) oru . 

Yeni liseler talebesınin \ azh c ıni 
nazarı dikkate alan ve ger inı du -
şilnen Kültür Bakanlığı Onurıı, nı
çin acaba bizler gibi iki . eneyı ka) -
betmiş bulunan gençlerin halim de 
düşünerek icabına bakmıyor! ve ni
çin iki ölçü kullanılıyor?• 

' bu i in . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



8 Sayfa 

Şişhane Faciasının 
muhakemesine başlandı 

Ehli vukuf raporunda kazanın elektrik freni telinin 
kopmasından ileri geldiği, vatmanın ağır bir kusuru 

olmadığı kaydediliyor 
Şişl~ tramvay kaza~ına s~bebi~et ve- I e~~:si dolayısil: biraz telaş göstermesi 

renlerın muhakemesıne dun agırce - yuzunden oldugu, vatmanın ağır bir 
zada başlanmşıtır. Suçlu olarak, vat - kusuTu bulunmadığı anla~ılmakta • 
man Fahreddin ve fren muayene me- dır. 

murları İsmail ve Abdullah muhake- Neticede' dava evrakın tetkiki için 
me edilmişlerdir. Reis vatman Fah - başka güne bırakılmı~tır. 
reddinden hadisenin ne şekilde cere- Memur döven kadınlar mahkUm 
yan ettiğini sormuş, vatman da: oldular 

- Ben arabayı depodan almadım. Bir haciz muamelesi için evlerine 
Hattan aldım. Benden evvel araba ay- gelen belediye icra memurunu döven 
ni gün üç vatman değiştirmiş. Kaza Şaziye ve Saimenin durusmaları dün 
gecesi Harbiyede Altınbakkalda fren ikinci cezada bitirilmiş ve karar tefhim 
tutmadığı için önümüzdeki arabaya olunmuştur: 
çarptım. Orada duramazdım. Vatman- Saime bir ay hapis yatacak, 30 lira 
ların müşteriyi indirmek salahiyeti de para cezası verecek, Şaziye ise 29 li
olma:.lığı için el frenile yota devam et• ra ağır para cezası ödiyecektir. 
tim. Sinemaların önünde şefleri gö -
rüp vaziyeti anlatmak niyetinde idim. 
İpek sinemasının önünde şef Niya -
ziyi çağırdım. Frenleri muayene et • 
ti. Sağlamdır, yürü dedi. İnişe kadar 
el frenile geldim. İnişte frenlerin tut
madığını görünce geri hareketi, aksi 
cereyan hareketi yaptım. El frenini 
kullandım. Fakat para etmedi, demi~-

Romanyanın 
dış siyaseti 

Tatareskonun Belgradı 
ziyareti muhtelif tefsir

lere yol açh 

tir. Paris 22 (Hususi) - Romanya 
Bundan sonra hakim su suali sor- b k'l' T k b T aşve ı ı atares onun irdenbire Bel-

muştur: dı · t t • uh l'f f · 
S b 

gra zıyare c mesı m te ı te sır -
- en ara ayı ne zaman aldın~ J I B · 

10 30 d F 
. .. ere yo açmıştır. u zıyaret etrafında 

- •• a atıhte aidım. Kaza u- Romanya ve Yugo~lavya mahfelleri 
çüncii seferimde oldu. sıkı bir ketumiyet muhafaza etmekte-

Hakim el frenine bakan Abdulla -
hı isticvap etmiştir. 

Abdullah - Arabayı sabahleyin 
muayene etmiştim. Frende bozukluk 
yoktu. Yolda l;>ozulmuş olabilir. 

Hakim - Bütün frenler birden bo-
zulabilir mi~ 

Abdullah - Araba kızağa kapıl -
mışsa hiç bir fren para etmez. 

Bundan sonra İsmail şu izahatı ver
miştir : 

- O araharun elektrik frenlerine 
arkadaşım Kemalle beraber bakmış -
tık. Hatta fren takozunu değiştirmiş· 
tik. 

dirler. T ataresko Dalmaçyada istirahaf 
için geldiğini söylemişse de dış baka· 
nını ziyaret etmesi seyahatinin siyasi 
bir mahiyeti haiz olduğunu gösterme
ğe kafi telakki edihnektedir. 

Diğer taraftan, Romanya, Varşova, 
Belgrad, Viyana, Sofya, Helsingfors 
ve belki de Budape~tedeki mümessil
lerini değiştirecektir. 

Bu suretle filen Titülesko siyaseti-
nin mümessillerinin değiştirilmesi 
mevzuubahs bulunmaktadır. 

Belgrad 22 (Hususi) - Romanya 
başvekili şehrimizde bir gün kaldıktan 
sonıra Bükreşe dönmü~tür. · 

lnkılAp dersleri 

SON POSTA 

Esrar kaçakçılığı 
Yapan bir 
Şebeke yakalandı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
vesinde esrar satarken cürmü meşhut 
halinde yakalanmıştır. Suçlu elinde

ki esrarı imha etmek istemiş, muvaf -
fak olamamıştır. Nuriye bu esrarı ne· 
reden aldığı sorulunca 0 : 

- Zeynelabidin adında bir tanıdı -
ğım vardır. Ondan alırım» demiş, Zey
nelabidin de yakalanmıstır. Zeynela
bidinin evinde yapılan ar~ştırmada faz
la esrara tesadüf edilmemiştir. Zey • 
nelabidin de: 

- Ben Nuriye verdiğim esrarı Ga
lata civarında oturan Niyaziden kilo
su iO liradan alıyorum, demiştir. 

Niyazinin evinde de arama yapıl -
mış, o da yakalanmıştır. 

Niyazi henüz esrarları nereden te
darik ettiğini kat'i olarak söyle~e -
mişse de diğer iki arkadaşının verdiği 
ifadeye göre bunların İstanbul içinde 
geniş bir febeke halinde çalıştıkları an
laşılmıştır. 

Bu kaçakçı şebekesinin çabuk ipu

cu vermemek için, esrarı bir çok eller· 
den geçirdikten sonra piyasaya çıkar-

makta olduğu anlaşılmıştır. Niyazinin 
diğer arkada~ları aranmaktadır. Bir iki 

gün içinde hepsinin ele geçeceği u -
mulmaktadır. 

Bir kaçakçı daha 
Gemlikte kendi elile tarlasındaki af

yonlarla esrar yapan Mehmet isminde 
bir kaçakçı İstanbul piyasasında ken
dine müşteri ararken yakalanmıştır. 

Başvekil Efgan Hariciye 
V ezirile görüştü 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

bakanımız Altesi otelde ziyaret buyur
muşlardır. Öğleden sonra saat 15 de 
mü:afirim.iz Harbiye mektebine gi -

derek dersaneleri dolaşmışlar ve ders
lerin takrir ini dinlemişlerdir. 

Altes, Harbiyede okumakta olan 
Efgan talebesinin ziyaretini kabul et
miş ve aziz vatanları için nafi birer un
sur olarak memleketlerine dönmelerini 
söylemişlerdir. 

Bundan sonra Altes İran büyük el
çiliğinde fereflerine verilen çaya git -
mişlerdir. 

Ankara 22 (A.A.) - Ba~bakan is
met İnönü bu sabah 9 da trenle An -

Birincitqrin ~ 

Tayyaresile Bahrinıuhite düşen adı 
* .. .. ,,,,,,/ 

Motörümün yağı bitmişti, ellerim donuyordu fırhna bütün şiddeti!• 
hüküm sürerken çaresiz kalarak kudurmu~ denize d~ğru inID~ 
başladım. Kadın arkada§ım kendisini beraber götürmediğiın içi' 

bana kızmıştı. Şimdi teşekkür ediyor __________________ ,,,,,,,.,_ 

Tayyareci Kurt Bjorvall, yalntz İs -ı 
veçin değil, bütün Avrupanın da tanı-
dığı meşhur bir tayyarecidir. Bu tay -
yarecinin, barones Fon Blixen ismin -
de de gayet yakı.şıklı bir arkadaşı var
dır. Geçenlerde bir gün Nevyorktan 
Stokholme tayyareci bu Baronese ha -
her vermeden yeni bir teşebbüse giri~
miş. Kaçışını son dakikada haber alan 
Barones tezelden, tayyare meydanına 
yetiştiği zaman, havada uzanıp giden 
bir dumandan başka bir şey göreme -
yirı,ce, kızgınlıktan ayaklarını yere vu
rarak: 

- Ne olacak erkek değil mi, hepsi 
gibi nankör ... demişti... 

İşte bu tayyareci, Atlantiği geçerken 
müthiş bir kar fırtınasına tutulmuş, de
nize düşmüş ve İrlanda sahillerinden 
seksen mil ötede, tuhaf bir tesadüf e
seri olarak bir Fransız gemisi tarafın
dan kurtarılmı.ştır. 

Tayyareci kazayı müteakip «Baro -
nesle birlikte uçmadım. Zira düşsey -
dim, başıma bin türlü bela gelecektL 
Kasten öldürdü diyeceklerdi. Kadınlar 
belc11ı mahlCık1ardır.. vesseıam .. deyip 
te beni muahaze edeceklerdi. 

Baronesi tayyareme almadığıma çok 
iyi etmişim, bakınız başıma neler geldi 
demiş ve kazayı şöyle anlatmıştır: 

«Beni kar fırtınası mağltip etti. 
Saatlerce sanki bir rüya aleminde imi
şim gibi uçtum. Gözlerimi açtığım za -
man kendimi beni ölümden kurtaran 
Fransız teknesinde buldum. Nasıl 
kurtuldum? İlk önce bunu anlatayım: 

29 saattenberi uçuyor ve havada ser
seri bir yaprak gibi sallanıyordum. 

Birden, işlerin pek berbat gittiğini 

farkettim. Ellerim donmuştu. Yağ de
poma bir göz attım. Yağ o kadar azal
mıştı ki, şaşkınlı.Ktan bağırdım. Ma -
kine gittikçe kızıyordu. 

Kurt Bjorkvall 

kendimi aldatmadığıma emin ° 
için gözlerimi oğuşturdum. Bunuıı 
kikaten gemi olduğunu anlayın~• 
şeden bir ooh çektim ve sevinçteıı 
ğırdım.. Gen~ helezonlar çizere1' 
ğıya indim. 

Denize yaklaştıkça sevincim de 
dü. Zira, dalgaların vapurun ustıı 
den aştığını görüyordum. Eğer tıı~ 
imdada yetişecek olsaydı, şöyle g . 
nin yakınlarına inmeğe çalışac~ 
Ayni zamanda böyle sert ve dalgııll 
denizde, makinemin uzun müddet 
yanamıyacağını da biliyordum. 

Tayfalar beni görmüşlerdi. .AJ1l 
surette denize düşünce, kaptanın 
kurtarmak için manevra yaptığını 
!adım. Hatırladığım diğer bir şeY 
dalgaların beni ve makinemi bırP 
dıkları idi. 

Makineyi biraz olsun soğutmak için, Hayatımda ilk defa olarak bayılıtlıŞ 
b~lukta mütemadiyen makineyi dur- Yavaş yavaş gözlerimi açtığım ztı 
duruyorum. Her bir hava hamlesi ma- kaptanın müşfik yüzile bana bir bllr 
kinede nisbi. ant bir soğukluk temine- viski sunduğunu gördüm. Yavaş 'f9 
diyor, buna rağmen makinem adeta kor canlandım. Hüviyetimi tanıttım ,·e 
gibi oluyordu. kan varsa tayyaremi kurtarmaıarıt11 

Ya makineyi işletmiyecektim, ve ya- ca ettim. Kaptan beni teselli etti ve 
hut ta denize düşecektim. Bunun için yapılması icap ederse yapacağını 
de pek öyle fazla vaktim kalmamıştı. ledi. 
~~hayet ~ara:ı bir dakikada vermeli . w. .. urıı 
ıdım. Vazıyetım pek tehlikeli ve na _ A':"det ettıgım zaman teşebbu~ 

karaya dönmüşler ve istasyonda Ka- zikti. Bir gemi görebilirim ümidile ı demı muvaffakiyete erdiği içırı 

dan kar!itı}anmıs,lardır. stl d ,.ab 

Bundan sonra ehli vukuf raporları 
okunmuştur. Bu raporlar münderica
tına nazaran kaza fren elektrik kablo
sunun kopmasından ve vatmanın ya· 
nında amirinin bulunması ve biraz ev
vel geçirdiği kazanın harekatına tesir 

mutay başkanı Abdülhalik Renda ile melül melül etrafıma bakındım. Sahil-~ mahzundum, halbuki Barones d~ 
vekiller, sivil ve askeri erkan tarafın- den uzaklaştığımdanberi hiç bir tanesi-ı le bir tehlikeyi ucuzca atlattığı içıJt 
............. !................................................ ne ra ıyama ~ memnundu. Ondan dolayı beni r 

ra.ns salonunda eski Maarif Vekili profesör muhtelif fakültelerlnin son sınıf talebesi için Derken uzaktan küçücük bir geminin affetti. Sofrada yemek yerken: 
otın aqam saat beşte üniversite konfe _ 

Hikmet tarafından beşlncl inkllil.p dersi ve- devam mecburidir. Talebenin devamı husu- direklerini görür gibi oldum. Gemi 0 _ Kurt Bjorkvall hayatı.mı 
rllmlştlr. İnkllAp derslerine üniversitenin si fişlerle kontrol edilmektedir. kadar küçük görünüyordu ki kendi medyunum! diyordu. 

mış gibi hayatı anlamış ve .kat'i kara- tu. 
rını vermişti: Bir sene sonra müdürü kendisin -

- Böyle durmak ve beklemek ni - den bahsederken: 

Yazanı Muazzez Tahaln Berkand 

çin? Kimi ve neyi bekliyorum artık? -Mualla mı~ diyordu .. onu değme 
Dünyada servet olarak bir konaktan erkek memurlara değişmem... O ol
başka, bir şeyimiz yok. Bq konak da mazsa şirketin işleri nasıl yürüyecek 
ömrümüzün sonuna kadar ikimizi ge- bilmiyorum. Tercümeleri yapan o; 
çindiremez. Zaten bir tarafı şimdiden dosyaları tanzim eden o... inanır mı
çökmeğe başladı. O halde çalışmak - sınız mektublarımı bile artık başkası

O vakittenberi kaç sene geçti. Onu 
bugün artık büroda «Mualla(» diye 
bile çağırmıyorlar. 

Yazı makinesi üstünde parmakları 
büyük bir çabuklukla yürürken, genç 
kızın gözü önünde ilk çalışmağa baş
ladığı gün canlanıverdi: 

Ablasının ölümünden duyduğu a -
cıdan sonra bir sene kadar dünyada 
kaybolmuş gibi şaşkınlıktan kurtula
mamıştı. Etrafında ona yardım ede
cek, onu sevgi ve şefkatle dolayacak 
yalnız bir ihtiyar halasile onun Mu -
ailadan küçük oğlu ismetten başka 
kimsesi yoktu. Halası Kanhcada, bir 
tarafı denize doğru eğilmiş, eski ve 
yıkık bir yalıda ölümü bekliyormuş 
gibi dünyadan uzaklarda yaşıyordu. 
İsmet te senelerdenberi Avrupada tah
silde idi. 

O zaman çocuk denecek bir yaşta 
olduğu için ilk felaket aylarında va -
ziyeti tamamile kavrıyamamıştı. 

Diyerek belirsiz bir ümit ve sevinç- tan başka çare yok. Fakat iş nerde na ya.zdııramıyorum. Sonra kibarlığı, 
le bekliyordu. bulmalı} Nereye başvurmalı? metaneti, tahammülü, temizliği ... Şir-

Düşüncesinin burasında genç kız Bu fikrini açacak yakın bir kimseyi ketteki öteki kadınlar gibi durmadan 
bir rüyadan uyanmak istiyormuş gibi etrafında pek çok aramıştı. Çocukluk- benden izin İstemiyor: 
silkindi. Hayır, parasız kaldığını an - tanberi evde en çok gördüğü yüz bü- - Arkada~ım evleniyor, annem 
ladıktan sonra nişanlısının kendisin • yük baba8lnın en yakın dostu ihtiyar hasta, ağabeyim seyahate gidecek! 
den yavaş yavaş nasıl uzaklaşmağa mütekaid bir asker paşasının sevimli Gibi sudan bahanelerle şirketten ay
başladığını ve nihayet onda kendisi- ve müşfik baba yüzü idi. İşte çalışma- rılmıyor. Velhasıl tam ideal bir me '! 

ne karşı yalnız «acımak)) tan başka ğa karar verdiğini söylemek ve ken· mur. 
bir duygu kalmadığını görünce nasıl disinden yardım İstemek için ancak bu 
her şeyi kırarak ondan ayrıldığını tek- yaşlı askerle konuşabilmişti. Şirket tasfiye edileceği .zaman mil -
rar hatırlamak ,o günleri düşünmek - Kızım talihin varmış ... Dostla- dürün kaç arkadaşı gelip ona i' teklif 
istemiyordu. rımdan bir Fransızın oğlu bir ticaret etmişlerdi! Fakat o, tarn ideal bir me-

Kafasının kuvvetli bir iradesile ha- şirket~ müdürüdür. Hemen seni o - mur gibi sekiz sene dinlenmeden ça • 
yatının o en feci parçasını gözünün nun yanına koymanın çaresine ha • lışmaktan pek hırpalanmıştı. 
önünden ayırarak maddi kısımlara kacağım. / - Bedia büyüdü; artık Üniversite
geçti. İki gün geçmeden çalıfmağa başla - ye gidecek .. sıhhati de <Wzeldi ... Hem 

Bir gece Bedia dadısının yanında u- mıştı. Çok terbiyeli bir adam olan di - bir kaç ay sonra ıigortadan beş yüz li
yuyamamış, hırçınlaşmış, annesini isti rektörü onu himayesi altına almıştı: rasını a1acak. O paranın geliri ve ko -
yerek ağlamağa başlamıştı. - Tahsiliniz çok yüksek, fakat tec- nağın k.irasile artık geçinebiliriz. 

İşte Mualla o gece, ilk defa olarak, rübesizsiniz matmazel.. kendinizi ba- Diyerek yorgun vücudlinü dinlen -
omuzlarına yığılan ağır yükü idrak et- na bırakınız. Üç aya varmaz sizi mil- dirmek istemiftl. 
meğe başlamış, Bedianın yatağını ken• kemmel bir memur yetiftireccğimo Bedianın kayitıftz, hoppa bir kız gi-
di odasına getirterek onu sabaha ka - yemin ediyorum. bi, b~ yüz lirasını mantolara ve elbi-
dar kolları arasmda avutmuştu . işte böyle dost bir muhitte güven ve i selere ııarfedeceğ.ini, sonra da onun bir 

Küçük kız göğsüne sokularak uyu- nançla. yavaş yavaf yazıhane iflerino apan®tit ameliyatı için koca konağı 
--------------------~l-du'°'-"'-"":u...~~'.llll:...nU'l1Anhira..ihtivar rsuz ir memur olmu - ok asına ea.b:ııak. mecburiyetinde 

- Ablamın ölümü düğünümüzü 
bir kaç ay geciktirdi. Altı ay sonra 
"-er şey düzelecek. Ekremle ev-

kalacağını nasıl tasavvur edebilirdi? 

b• 
- Bayan Dalmen, mektublat 

mi? Patron imza için bekliyor. , 
- Mektublar ha.zır efendim, şı 

getiriyorum. 

* Bir kaç gün evvel Bedia: ..... J 
- Teyze, demişti, cumartesı 0 g 

d ~ 
en sonra arkadaşlarıma bir çaY 1' 

ceğim. Dadıma söyledim, biraı 
pasta filan hazırlıyacak, ben de s3ıı 
viç ve çikolata alacağım. 

Bu çay davetleri bir kaç aydı.~ 
sı koluyordu, fakat bir defa bu Y~j 
kavga ettikten sonra artık Mual 
sini çık.armamağı tercih ediyorclıJ. 

İlkin ona : ş 
- Bedia, iki genç kızın yalnıı ~ti' 

dığı bir evde böyle davet1erin Y3~1ıd 
sık oluyordu, fakat bir defa btı yı.ı ı r 
cemiz böyle fazla masraflara 11ıı9~1' 
hammül eder} Bu ay bakkala bO 
muz gene artacak! 

Diyecek olmuştu. htJ~ 
Bu sözler Bediada hırçın ve 

bir isyan yaratmıştı: pı 
- Her zaman aynı nekarat• ·'[-eti 

ramız, borcumuz. Ne yapa.hın ece 
d. k ··ı ı· rni? " ım, paramız yo sa o e ım eg 
iken eğlenmezsem ben ne zamııtlrıaf' 
nirlm sonra~ iki kadının yaloıt görÜl 
dığı evde böyle davetter hoş yilı 
mezmiş 1 Güleyim bari. Bunla·~k'rfet• 
na evvelki tozlu, örümcekll fı 1~) 

(Arkası 
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1 Dolmuşa bir adam (Hikaye ı 
y i _ _J 

- Yahu bu ne dalgınlık? azan: sınct Hulfasi İMSET iTTiıtAD~TA~A~KiD~ ONS~NE 
~ yazaıı: Eski Tanlıı Başmuharriri Muhittin Birgeıı --
= 

İttihat ve Terakki ile Farmasonluk 
ittihat ve Terakkiyi bir komite halinde tutmaya ve bilahare bir siyasi cemiyet 
ve fırka şekline istihale etmiş olmasına rağmen ko~it~c} ruhu _içinde yaşamaya 
sevkeden amillerden biri de onun farmasonlukla ıhtılat etmış bulunması idi 

- Ha sen miydin? j ~~~· dalgın değildi, gUlerek yanıma gel-

Kol.un~ ):akaladıktan sonra benı ta- _ - • . ... nıyabılmıştı. Sualimi tekrarladım· Ala, dedım, leessurun geçmiş .. 
.. ~Yahu bu ne dalğınlık, yanın. sıra - Ne teessürü yahu, her şey yolun-

yuruyoruın da farkında bile değilsin ... da .. 
- Nasıl farkında olurum; başıma - NişanlmJa banştın mı? 

gelenleri bilsen!. - Tabii bir şey .. 
-- Geçen geceki siste mavnaların - Geç~n sefer bunu pek tabii bula. 

mı battı? mıyordun .. 

F k 't' d h' b 1 - Daha fena .. Daha fena ... Nişanlım- - Ödeştik .. 
a at, devamı zaruri olan komiteci 

1 ıma ıssi ulunduğudur. ttihat ve d 1d 

h 

T kk' an ayrı ım.. - Ne dedın, ödeştiniz n11· ?. 

r~. u devam etti. Bu ruhun kendisini era ınin meşhur Karaso'su, Trab- Dost · ı l h b' 1 .. .. uı:ı. nışan analı üç gün olmuşlu, - E\ et. Bir gün de ben s:ıbık o 

~osterdiği yerler. çok muhtelif ve usgarp ar ı esnasında talyan farma- uç gun ıçınd , ı h. k < nı-<> 

1 

.

1 

c ayrı masına ıç aklım man i sabik yani şımdiki lahı'k ' < 

unları birer birer saymak çok uzun· son an e lemao ve onlardan yardım da- ermemişti. ı b · nı · n· d B h. . t . . Za ed J ımı ır erkekle beı aber otomob 'de 
kur. unların belli başlı olanlarını ı 18 emııtı. nn ersem ttllıat ve - Anlat kuzum bu nasıl oldu: gördüm. silbık 0 zaınank" .b k . aydetınekle iktifa edeceğim: Terakki erkô.nını bir aralık kuvvetine - Aıılatmanıa lüzum yok, şunu oku şımdiki Jfıhik k.ayınbabam' 5{;. ı · ' nı 

Mesela. orta yerde bir parlômento ve faydasına inanmış oldukları bu far- anlars~n.. . 'tub ya>.dım. M ktubun açı~m:~a: ,.; 
•atken, 31 marttan evvelki Kiımil Pa· masonluktan nihayet sağutan iımil de, Cebıııden ~ıkardı ı bır mektubu u-ı gelın sınin onüne g çmck . . d 
•a hüku . . ld ~ . . t l k müşkül zamanda İtalyan farmason!a- zattı; mektubu okudum: \ e mektubu mal ine ı'le ıçdın ev fı 

. metın ın a ıgı ıtıma sız ı re· Bay l . " yaz ım. a ı -Yınden başka hiç bir hükUmet veya rından istenilen yardımın gelmemiş ol- , J . '?tı anlatl:ın, kızım bir eı kekle o tor ıo-nazır 

1

.. d h masıydı. _ « (ızımla . nııj, nlandıgınız gıinün bılde ,o mu~tüm .. beni otomob"lde .r 

Par amento karşısın a esap ve- nt· .. amıyd B ı k · 
rcrck d 1 · t fi d l f fl ~ 1 sızı ,1 an ar caddesınden adınla ördükleri ;ç·n ay 

1 

h 

fü•müs deg~ı'ldı'r. Her ~ey, her iş, yı ara arı a o muş, enn tara arı bır ot 1 11 . l ıp ıyan r t .. T ,. d lm omo )1 e ınenen göıdüm. Yanı- ailenın kızı bir <'rkckle lıcın d k 
. enç, guzc> ır bayan vardı Bir- arı filan olmı) .. n bır C'rkekl t 

d

a ta en mu"h. ı"m ı'şler kuliste cereyan a o uş, her ne olursa olsun, İttihat nızda g .. 
1 

b 
1 ı e a ra t ~. erdi. Kiıh bir nazır istifa eder• kah ve Terakkinin bir türlü ayrılamadığı denb_ıre şu phelendim.. Hemen o gün bıllcrde r,ezebiiir miydı' lI ~b o :m ı . ır hükUmet değişir, fakat, parliımen· komitecilik ruhu, onu.; için ictinabı tahkıkat yaptım. Akrabaıuı \'e ) akın on kuruşa adam taşıYan. b" a tu ı ı ~oc hep bu hadiselerin vuku un? kay • im kiınsız bir şey ve ha ttô tarihi bir za· tanıdıklarınız arasında böyle bır kımsc bitmıştim. tanımadılom v ır h? o;;o . • 

k 

den bır not defterı', yahut bır mu • ruret idi. yokmuş Demek siz nı·ş.,nl d • n1a t ' ' e ıç ır ı· .. . .. . ... an ıgınız n anımıyacağım bir ba van da _ 

ayyit rolü oynardı. Bir kaç gün ev. Genç Avrupa hareketini nasıl her ta· gun bıle çapkınlık yapııcak bir koıak- nim gibi on kurus vererek b~ t b' 'V l h f f 1 k d terde t 1 b. . l . . • u o omo ı-
e ükUmet veya bir nazır parl&men· • ra ta armason u oğurmuı idiyse, bu yara ı mış ır ınsansınız .. Nı~anı e gırmışti. 

to k . Karasu Efendı G T· k' h k · d 1 b bozmak aklıma geld · V · t' k E arşısına çıkmış, itimat reyı almış· ' ~.nç ur ıye are etı e o euret e u da anlattım d· f"kı. . az_ııt·~ .ık ızını~ rtcsi glin kayınbabamd:ın bir mektub 
bt. Bir kaç gün sonra bu hükUmetin afetlerini başka taraflara nisbetlc da • mustehase müessese ile ihtiliit etmiş . . . -~ . ." .' rım_e ış ııa cttı. aldım .. al mckiubu oku: ~eya nazırın istifa ettiğini görürdük. ha hafif olarak tanıdı. . bulunu~ordu. Şu fark ile ki bizde Genç ~ışa~ yuzugunu gönderıyorum. Sizde- Cüzdanından çıkarıp uzattı ı mc 

""· ekseriya ittihat ve Terakki için • Aynı hali, gene mesela, bızzat ka- harekeh de, farmaeonluk da Avrupa· mı e ıade etmenızı nca edcl"im. tubıı okudum: K • dek' b' d d d k K cl k. .. .. ·ı h k l . b l k Sabık nışanlınızın bnba::ıu «Mektubunuzu a' l ı ır hoşnutstızlugyun, bı'r dediko - bı'nenin için e e gör ü . oyu ve a ı ınuması are et ere nıs ete ço B 
1 ır ama ev me · 

d - aşıma ge eni anladın ya.. tinı· kııımı çag·ırdım B · 

unun, zaptı kabil olmıyan bir ihti- sekter komitecilerden olan Maarif Na- geç kalmıştır. K b h · ' • · ana )B d k

1 

ı -• - a a at <•sın eseri olurdu. Bunda da ekseriya zırı Şükrü bey, lıtihat ve Terakkinin (Arkası var) sende azizim. ni • -- nız için ııo d \C· »~iılikıen ve bazan memurluktan ko- kolay kolay dokunamJj'acağı ıahsiyet- şanıandığın gün Yarınki nushamı zda · ccgıni sorduı, ~'.teciliğe geçmiş 'bir takım haşarı po- !erden biri idi. Epeyce uzun s~ren Ma- iflas eden Şirketlere bir nazenin bulur Evvelfi boıu' .u. 

tli~ıkacıların tesirleri bulunurdu. Bil • arif Nazırlığı esnasında iyi ve fena bir da beraber oto - Degv erli bı·r adam Bunu kimın SU' 

Un bunlar olup biter, fakat bunların çok şeyler yapmış olan merhumun şah- Sigortalı olanlar mobilde rezer. Jedlğın ,c ı 
•ebepleri anla<ılmaz, yalnız ortada ba- si hayatı etrafında bir aralık hayli de- sen başına gelene Yazan : ç, Mektubu ll.1..ll 

1 

-' Tasfiye halinde bulunan Fönlks n Tür • ı vıreıı : 7.attım. O:Cı •u o 
tan ağızdan ağıza dolaşın bir dediko- dikodu başgöstermişti. Gittikcc bü • de katlanman lii • Plerre Mille N ıı d kiye Milli ıd&orta şirketine sigortalı olan • uru ah Ataç kuduk•ar. so . 

ann mı.u.caa !arını kabul edecek olan büro . • . . a gu du u dolaşırdı. yüyen ve nihayet Şükrü beyı'n bazı 1 "- t zımd1r. d . 

1 

.. 
Fakat komiteciliğin bu şekli mem· taşkınlıkları ha.sebile büebütün oiddet bir kaç ı:fin sonra ınıli Reashrans sigorta • - Hanı;ı nazenın yahu, kım çap -ı - Tıpkı a;ynı hal, dcd', b n d 

leket için zaruri idi. Hürriyet ve de • kesbeden bu dedikodulara rağme~ Ta· şlrke'1 blna,.nda çalışmağa başlıyacaktır. kııılıl~/tl.' · · · · . d . w. • kuruş verip bınıni tım. Han . J. 

11 
C''l ınokrasi müesseselerini, Avrupada ol- liıt paşa onu hayli müddet ıutmıya Buraya, bu lkl sigorta ~rketıne sigortalı 0 • - bam olom~bıl ek; sen degıldın de bckliyeccğime otomobiile dah \"' 

d ~ğu gibi kullanmı ya hazırlanmamış mecbur olmuştu. Eğer bu dedikodu !ar !anlar m ıiracaat ederek kayıtlarını yaptı • sana enzıyen ır baş mı mıydı? gide b ilirdım. B ıı bı r e ı kek le 
0 

ı m hır memlekette, halkı alab;!diğine ba· onun yedne bic başka" hakkında ya- rnoak ,. Tücklyedo <al•,an olKorln •lrkot- - Hayır otomobildeki bendim, de gezmek olabilir mı? ııboş bırakmıya imkôn olmadığından pılmış obaydı o zamanın zihniyetine Iednden hangı,ıno -rta mu=eıosıno yanımda da genç, giizel bir bayan var- Nişan 'üzılğrn ızU Uııder 
ittihat ve Terakkinin işlerini kulisten göre Şükrü beyin nazırlıkta kalmasına devrcttirecekse lsmlnl verecektir. Bu su - kdı; lbkulnlah~ dbo.ğı·ul. kFakat bu jşın çap - si:zdekınl alıp bu .ık.,L m b ~ ) 'd retle sigortalı 1stedl1'-J bu be ieli sı ın 1 • a ıç ır a d ·ası yok .. anlatayım meg·ı· bnrabt'r · . ı are etmegy e ehemmiyet vermesini a· imkan olamazdı. Bununla beraber, son k ti h 

6 

' gortıı §lr- a· ı o ·· T ' "' c yeı ıı. 'l nı nnlınızl . k 1 . e ne esaplıırını devrettirdikten sonra _m e: gun epebaşında tramvay bek- tık bir daha nynlm ınak Yıplamak pek te insaflı olmazdı. O • haddıne kadar onu tutma , 8ırf ttıhat muayyen bo lı.~.'or.dum. Be~ azıd'a gıdecektim. Kil _ bı·rıe mı'ş olursunu uzt.:ıc 
1 

. . . . . .. rcunu, muayyen zamanlnrdıı ö -
nun asıl kabahati, mıemleketın kanun· ve Terakkı ıçındekı mevkıınden ve diyerek sigortasmı devam etti ktı H- lustur bir taksi otomobili önümde dur- K la . , . .. ld y h l'f il d d rece r. u- d f" k U\lllbab nızı rını mernleketın sevıyesıne gore tut- oynamış o ugu mu te ı ro er. :n ~- ~mmet, sigortalının göstereceği sigorta şir _ u; şo ark apıyı açtı: - Mükemmf:'l, d dım, tebrik ede.: 
'."•ınak ve memleket realitesini bir re· layı uzun müddet T al&ı paşa ıçın hır kctlne Fcinlb ve Milli Stgortn ,ırketlerlnden - On uruş Beyazıd. - Bak onun da b ı ına Jı ıırn ve kanun fantezisi~e feda etmek· mecburiyet olmuştur. aıneağıııı lemin edeookllr. Traım·ay beki mektense otomobile - Olabılır, fakat .. 
ti. Nihayet. burada ıunu da hatırla • - · • · • · · • .• ···- ·--·-· ·- bindım. Şoför ba',ırıyordu: - Foka! deme< n m k d n 

Yalnız, onu bu hususta mazur gös- mak lazımdır: İttihat. ve Terakkiyi bir - On kurw,a Beyazıd, haydi gid:ıo- Dilimin ucuna k dar Relen fak, 'ın 
t ' 

b 

· 11... ı d ruz.. arkası şö,\ le olacak ı: 

erecek tek bir nokta vardır: O zaman· komite · ünyesı na ın e tutmıya ve, D k b b d 

1 
b

. . A • f k k d' o('fldekn genç .ır. ?yan .. a binivcr - - Seninki anı ~l d .. dolmu a h' a-
T l l ~· .. t . B ı dı kı'?ld .. şob~~ lo omo ı ı am otomobıl ndt' genç bir ba) nla 

ar, meı::rutiyet, hu" rriyet ve demokrasi bilahara ır sıyas_ı cemıyet ve ır a şe • u. mu k k f t bT d 
PrensV,leri Avrupada o kadar gen~ !ine istiha e etı:ıı.ş omasına rağmen, yuru tu. eyazı a a ar oy ece git • bırlıklc g itin; niş ıı ınınki de hak • 
nıanalarile münteşir idi ki bu rejimi kom'.teci ruhu ıç'.~de yaşamıya sevke· tık. Hanı tramvayda nasıl in<anın ya- ten ö;le mı? Yol 

0 

;onin mektub tesıs için ya ılan bir haceketin başın • den amıllerden hın de onun farmason· nına bır kadın oturur .• bu da tıpkı o • nişanlına akıl ögn tti dl• bab 
1 

d b 

P 1 ki h ·ı.. · b 1 "d' F 1 ' 'b. b' l Ad• 'd' • a.ına c ~ ulunanların kafaları başka tarzda u a i tı al etnııı u unrı:ası ı ı. ·i • 1 nun gt ~"kır kı'abı.~e1 ı ı. Ama _hndısenin muşa on kuruşa bindıgmi SÖ)lcdı. bır yol tutmayı düşünemezlerdi. hakih, luih.at ;e. Terakkı Selônikte j sonu~ ";; .,' d or. e çapanoglu çıktı. Gene kendi kendime: Neme lii ım, Cıhan h b. d ve Rusya ihtili\ • daha ılk şekıllerını alırken • ne suretle - u ası • e ım, kayın pedere bir dedim; dostumun kcyfını kaçırıru,a • 

!inden sonr:r ~:sı:ın gösterdikleri mi· ve nasıl old.uğ_u,'.'u bilmiyorum • far- 1 ınektub da sen yaz vaziyeti anlat! yım .. 
•aller üzerind ürüyerek demokrnsi 'masonlukla ıhtılntlar yapmıştı. Esasen, 1 . Yazdım, fakat ".'ektubum gerisin - Fakat demekten maksadım .. bun• 
için başka t e~ y bir teskiliıt kadrosu Avrupada bütün hürriyet ve demok : gerı geldı. _Açmadan ıade etmişler. dan sonra her ikiniz de böyle otoma • 
d arz a . 1 h k . . "h" k"k d 1 k - Şımdı ne olacak? billcre b"nmeyiniz .. 

a yapılabileceğini fi'Ien, isbat eden j rasi are etının tarı 1 tet ı e i ir en - Hiç, her şe) bitti.. yazık'.. - Nive? faşistlerı·n kovdukları yeni nümunelcr görülür k.i bütün Avr.up.anın milli ve D t d ld O . 
J 1 os um ~ı~ ~yrı ım. n beş giin - Saadetiniz için daimi bir teh ıke• 

• >aman da mevcut olsaydı belki itti· demokratık hareketlerı, ılk zamanlar • sonra kendısını tekrar gördiim. Bu se- dir de .. 

lıatçılar, münferit ve gizU yollardan da, 18 inci asır sonları ile 19 uncu asır • ~ Yapılan tedhiş usullerine gitmekten ortalarına k~d·:. olan za'."an zarfın • Bolu Orman Direkt.. ı .. .., .. d 
kurtul u rla11! hakikati ac\ k sö yl i yere k da. bu komı ı~cılı ~ ruhu ıle farmason. o r u gu n en : sıkı, fakat a ık usullu bir inzibat yo· luk ruhunu bırbırıne karıştırarak ken- PASLANMAZ Madde: 1 - B~lu. ilinin Merkez ilçesinde hudutları tartnamede yazılı 
lunu tercih e~erlerdi. disine mal etmiştir. Genç Türk tiibiri. Dımbılt devlet ormanından bir yıl içinde imal ve ihraç olun-

Fak t b k 't b" . . """ese ec:ki devrin ihtiyarlar devri olmasından Hasan Tıra, eıçagv 1 mak üzere numaralanmı' ve ölçülmüııt gayri mamul 3641 

a , u omı e unyesının, ... • • •• . . , la, devlet idaresinde nizamı ve hiikü· doğmuş bir şey degıldır. Bır vakitler Çelığin en serti olduğundan çok M3. 208 03. ha denk 7877 ide! deVTik ı;am ve 7 M3. 079 ınet işlerinde inzibatı ihlal eden taraf· A"upanı~ her tarafı~dan, hürriyet ve k laylıkln ve taUılıkla Dir dakika- D3. ba denk 3 idet devrik göknar ağacına teklif edilmİf olan !arı da vardı. Faraza, lstanbuldan ve demokra" namına mucadele edenlere da uraş ed~r. Dunyanın en kuv\ellı bedeller haddi liyik görülmediğinden 2490 .. ydı kanunun 
lstanbuldaki siyasi kaynaşma ınuhi • hep bu «Genç» ünvanı verilmı, ve ve hassas mıkroskop illetile müker- 40 ıncı maddeai mucibince pazarlıkla .. blacaktır. 
ti d ki 

1 

. . İ · bütiin bunlar. aynı zamanda farma - rcr surette tetkik olunduktan sonrJ Madde : 2 - Pazarlık ıuretile arttırma 26/10/936 Pazarte.i günü saat 

li 

1 

k .. d .

1 

'lk 'tt'h tc )ar son uk a ı ıtı at etmıştır. Daha doğru- 1 ·ı· :s 15 de Bolu Orman Mü~ürlüg~ünde yapılacaktır. n en uza aşt1rı ması ıçın zmıre 'a- l l .
1 

.1.. • • . piyasaya çıkarılmıştır. Ne fran ·ız _ 
o ara gon erı en ı 1 ı a ı - b I l lar, ne ııgı ızler, ne de Amerık 1 _ C' dan Rahnıı· bey, lzmirde bir vali gibi su, u genç ta ya, genç Almanya, d b"t·· a·· a 

1 
Madde : 3 - Çamın beher gayri mamul metre mik'abınm muhammen F h k 

1 
lar, ne e u un unya aynını yap _ değil, belki bir padişah nôibi gibi ha- genç ransa a'.e :'eri, bu. hareketler- maz. Allimeti farikası ile ihtira b:- bedeli 210 kurut ve g;:knımrı 170 kuruttur. 

reket eder. merkezden gelen emirle- den çok ev'°! ınkışaf etmış olan far- ratı vardır. Madde : 4 - Muvakkat teminat 575 liradır. 
. . d'kl .. d' 

1 
. t ]'ki .. masonluk doğurınuştu. Malumdur ki Paslanmaz Hasan tıı·aş bıçag~ı _ 

r1n ıste ı erını ın er, ıs ec ı · erını ı ra _]· l d' B k b. l' f R h j bu farmasonluk da ruhu ve teşkilatı i- kiplerini şaşırtmış ve her tıraş b _ aın emez ı. aş ·a ır va ı araza a • 'b .1 b' . k . 'd' • f b .1 1 ıça . b . t d b" . d lı arı e ır nevı onııtc ı ı. gı a rı <ası pas anmaz vapmak ı',..,te-
mı eyın tu umunun on a ırı ere - J ., · d b" · h. f ·ı k · ittihat ve Terakkinin 'armasonlukla ıniştir. Fakat bu iş kolay olmadınm-cesın e ır ın ıra ı e mer ezın c • d h' b' f b 'k 

0 

l 1 d h 1 ı 1 b l
"'k d d k 1 an ıç ır a rı a muvaffak olanı 

mirlerinden ayrı mış o sa er a az e- o an u a a asının ne erece e 111 ı o - t y 1 Al a· . d w b·ı . B'ld'~. b' mış ır. a nız manvada Fazan ve 
dilirken Rahmi beye karsı bır şey ya- ugunu ı ınıyorum. ı ıgım ır şey Türkiyede yalnız H . 

l l b
. ·ık ı d k" 1 . . asan tıras bıça-

. pılamazdı. Bu suret e ıar ın sonuna varsa, ı zaman ar a, 0 va ıt er ıçın 1 i!ı muvaffak olabilmict' M. tl 

k ı d 
. . k b' .. h o 'ıl ır. .u aka 

adar zmirde vali olarak kalmt~ bu - artık evrını yapara ır muste t'lse Hasan markasını aravınız· ·s • • w , ı rar e-

lunan Rahmi bey, o vilayet işlerini, haline inkılab etmış ve rnanası kal - dini?.. Hasan deposu: Ankara, istan-
. " · · · ar ası değilmiş mamış olan bu Rönesans devri komİ-1 bul, Beyoğlu. 

· · er han i bid 

Madde : 5 - Şartname ve mukavele projesini görmek isteyenlet' bu müd
det içinde her gün Boluda ve lstanbulda Orman Müdürlük
lerine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat 

edebilirler. ((2416» 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Enıtitünün Beden Terbiyesi tubesine yeniden müsabaka ile kız ve erk ... k 
talebe ahnacaktır. Taliplerin ,artları ve imtihan gününü öğrenmek için 

Kültür Direktörlüklerine ba9vurmaları. cc224h> 
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MOIAzım Cemll'in ikıbetl 

romsnu 8 
o 

YEDi=2
' 

ARA.ftNDA 
A. R. 

Yazan : Hugh Auıtin lngilizceden çeviren : H asnun U ıalılıgil 
Nergis Cemilin eline bir pusla sıkıştırmıştı, puslada 
şu satırlar yazılı idi: " Grandük sizin çok sert ve asi 
bir ruha malik olduğunuzdan bahsederek, kalabalık 

Kadını bir erkek mi öldürdü? 
üsera garnizonlarına gitmenize razı olmuyor,, 

(Sarıkamış) t~, kahir Türk ateşle
ri altında perişan olan (Türkistan a
layı) nın zabitlerinden (Azmanof) is· 
mindeki bir binbaşı, (Cemil) e şu ma
lumatı vermişti: 

- Biz; bütün arkadaşlar, sertabi • 
bin odasile kalell} odasını kontrol al
tında bulunduruyoruz. On dakika ev
vel, sertabip bu emri kalem odasına 
tebliğ ederken, ben orada idim. 

Polis memuru: - Köşkte bulunanlar hakkında mümkün olduğu 
malumat toplamak mecburiyetindeyim, dedi. 

kadar fazla 

- Sibiryanın bir çok köy ve kasa
balarında~ Türk zabit ve askerleTine 
karşı büyük bir muhabbet vardır. Bu
nun sebebi de, şudur... Malum ya, 
(93 harbi) nde de Türklerden bir 
hayli esir alınmıştı. Bunlar, Sibirya -
ya yollanmıştı. Bu esirler orada uzun
ca zaman kaldılar. Ve adeta, halk ile 
kaynaştılar. Bir çok zengin Rus kız -
ları, bunlarla evlendiler. Orada birer 
aile teşkil ettiler. Hatta bunlardan bir 
kısmı, orada kalmayı tercih ederek, 
sulh olduktan sonra bile, memleketle
rine avdet etmediler. Ve artık muhi • 
tin, en temiz ve en çalışkan bir unsu
ru makamına geçtiler ... Onun için bu 
sefer de Sibiryaya giden zabit ve ne
ferlerinizin orada rahat edeceklerine, 
halktan iyi bir dostluk ve muhabbet 
göreceklerine eminim. 

Demişti. 

- Orsk, dedin değil mi?. 

-Evet. 

- Acaba, bu kasaba nerede imiş). 

- Bilmiyorum. Maamafih, inzi -
bat zabitinin odasındaki büyük hari • 
tada arar, bulur, size haber veririm. 

- Çok minnettarım; sana Ner • 
giz ... Sana, ve arkadaşlarına .. emin o
lun ki; sizden ayrılmak~ !bana çdk 
güç gelecek. 

Nergiz, daha fazla dinleyeme -
mişti. Koridorun, sahtiyan rengi mu
şambalarını gıcırdatarak uzaklaşıver
mişti ... Cemil, onu gözlerile takib et
mişti. Bu genç Türk kızının uzun ve 
narin endamı, elbisesinin bembeyaz 
rengi ile, o parlak muşambaya akset
mişti. 

Cemil, onu gözden kaybedinceye 
kadar arkasından baktıktan sonra, 
hastanenin yemek salonuna inmisti. 

Kent kendisi de farkında olmıyarak 
eski sabırsızlık huyuna kapılmıştı. 
Kameriyeye doğru gelmekte olan 
Pattonu karşılamıya gitti ve daha o
nun yanına varmadan soruşturmıya 

başladı: 

- Bana bu köşkte oturanla? hak -
kında malumat vereceksiniz. Niçin 
burada toplandınız? 

- Mister Arnoldun davetlileri ol -
duğumuz için. 

- Mister Arnold sizi neden davet 
etti? 

- Hafta sonunu birlikte geçirmek
liğimiz için .. 

- Öğleden sonra.. Aranızdan biri 
gaybubet etti mi? 

- Hayırl 

- Aramzda ne gibi bir münasebet 
vardı) Dostluk mu~ İş mi} 

- Mister Arnold, Merrit, Lang ve 
ben hem dostuz, hem de şerik. Ayni 
işle iştigal ediyoruz. Firmanın adı 
(Merrit, Arnold ve ortakları) dır. 

- O halde bu toplantı, lbir iş top
lantısı idi. 

- Mutlak surette değil. Buna rağ
men bahis aras-ında. . is üzerinde de . 

- Evet. On dakika kadar sonra 
Madam Merrit bahçede bir tur yapmak 
istediğini söyledi. Pekala hatırımda -
dır. Madam Arnolddan biraz çiçek kes
mek için müsaade de rica etmişti. 

- Demek ki havuzdan aaat (2) yi 
( 45) geçe ayrılmıştır. 

Patton aklına biTdenbire yeni bir fi
kir gelmiş gibi yerinden 11çradı. Ayni 
zamanda da: 

- Evet, dedi. Tegmen aizden dok
tOTun ölümü saat kaç sularında teı -
bit etmiş olduğunu sorabilir miyim) 

- Hay hay! Bunu sizden saklamak 
için sebep yoktur. Kadın saat 3 ile 
3,30 arasında öldürülmüştür. 

* Patton bir kaç saniye düf Ünceli, ha-
reketsiz kaldı. Sonra: 

- Kendi ifademle iktifa etmeyi 
müreccah buluyorum, dedi. Hiç de
ğilse dostlarımın da ifadelerini alaca
ğınız zamana kadar. 

- Niçin~ • 
- Belki makul bir dü-şünce değil-

dir. Şüpheyi onla;ın üzerine tevcih e
debilir. Her neyse .. Devam edeyim. 
Madam Merritin hareketinden takrı.-

yapsın, diyordu. Geri döndüğü zanıaO 
karısının hafif bir baş ağrısına tutu1" 
duğu için kameriyede biraz dinlen • 
mek istediğini söyledi. Bir ilci dakika 
Madam Arnold yanımızdan ayrıldı• 
Santrım tenis kortuna gideceiini sör 
lemişti.. Sonra biz havuz kenarında 
kaldık. Bizzat b~im Madam Merritİ 
aramıya gittiğim zamana kadar .. 

- Saat kaçta? 

- Benim saatimle tam dörttii. G•• 
yet iyi hatmmdadır, çünkü vaktin bd 
kadar gecikmiş olmasına hayret et ' 
miştim .. 

- Ne siz, ne de Mösyb Arnold ha• 
vuz başından ayrılmadınız mı) 

- Hayırt 

- Pekala! Şimdi size eoracağıı11 
suale cevap vermeden önce dü,ünrne

n izi rica ederim: Mister Merrit He Ma• 
dam Arnold bahçeden ayrı eyrı geri 
döndükleri zaman Üzerlerinde bir şef 
taşıyorlar mı idi~,. 

Patton: 

- Hayır, dedi. Fakat ayni zaman· 
da da ihtiyatla ilave etti: 

- Ben görmedim. Amma müm 

Binbaşı Azmanofun verdiği bu ma
IUmat, Cemilin hoşuna gitm işti. O -
nun için bir an evvel hastanenin şu 
iyotform ve tentirdiyot kokuların -
dan kurtularak, seve seve teneffüs e· 
dilecek temiz bir havaya, tatlı tatlı 
konuşulacak arkada.~lara kavuşmayı, 
dört gözle beklemekte idi. 

Orada, Rus zabitleri kaysı reçeli ile 
çay içmektelerdi. Cemil, bunların a -
ra~ında bulunan Binbaşı Azmanof'u 
bir parti iskambil oynamıya davet et
mişti. Ve iskambil oynarken de, bir 
münasebet getirerek (Orsk) kasabası 
hakkında malumat istemişti. 

konuştuk. . 
- Köşke ne vakit gelmiştiniz} 

ben bir çeyrek sonra zevci de ayağa kündür. 
kalktı , gidip karımı çağırayım, banyo (Arkası var) 

Nihayet bir gün, hastabakıcı Ner -
giz, soluk soluğa gelmiş; Cemili bir 
köşeye çekmiş : 

- Gidiyorsunuz. 
Demişti. 
Cemilin yüzünde, birdenbire bir se

vinç belirmişti. 
- Gidiyor muyum) .• 
- Evet. 
- Nereye} 
- Oniı, tamamile bilmiyorum ..• 

1'akat, bildiğim başka bir şey var ki 
o, çok mühim}. 

-Ne? .. 
- Grandükten evvelce aldığı emır 

üzerine, sertabip dün kendisine bir 
tezkere yazmış ; artık taburcu edile -
ceğinizi bildirmiş. 

- Evet. 
- G randükten de derhal haheT gel-

m ış .. lbu binlbaŞıyı, (Orsk) kasabası 
civarında, halamın çiftliğine gönderi
n ız. Orada ikamet etsin; diye emir 

Azmanof'un verdiği malumata na
zaran, bu kasaba; garib bir hususiyete 
malikti. Avrupa ile Asyayı birleştiren 
hudud hattının tam üzerinde idi. Et
rafı, dağlar ve ormanlarla çevrilmiş -
ti. Avrupa ile Türkistan arasındaki 

büyük kervan yolu, buradan geçmek
te idi ... Ahalisinin çoğu (Kazak) dı. 

Fakat bunların arasında, (Kırgız) lar 
da vardı ... Havası biraz sert olmakla 
beraber, çok sağlamdı. Hatta, eski 
(Çar) lardan bazıları; sarı sülün av -
lamak için oradaki eski şatoya gelirler; 
hazan haftalarca kalırlardı. Ve ... 

Cemil, artık bundan fazla malu -
mata kulak asmadı... Fakat içinde, 
bir şüphe vardı. Onu niçin üsera garni
zonlarından birine sevketmiyorlar da, 
(Asaletlu Grandük hazretleri) nin 
{muhterem halaları) na aid olan bir 
çiftliğe gönderiyorlardı. 

- Öğle yemeği için: Saat bir bu -
çuktal 

- Anlıyorum. Eğer vaziyetin hü
lasasını ben yapacak olursam belki va
kit kazanmış oluruz: Bazı delitile ha -
karak hükmediyorum ki, Madam 
Merrit tanıdığı bir adam tarafından 
öldürülmüş tür. 

Charles Patton komedi oynamıya 

teşebbüs etmedi. Ne istikrah, ne hınç, 
ne de ademi itimat .. Yüzünde hiç bir 
hissin eseri görülmüyordu. Yalnız a
dalelerinde hafif bir gerginlik göze 

Çimento fiatları 
On beş gün sonra piyasaya 

bol mikdarda çimento 
verilecek 

Piyasada çimento ihtikarı mevcut 
olduğunu ve bununda çimento veren 
fabrikaların İstanbula ihtiyacı nisbe -
tinde mal vermeır,.~si yüzünden ileri 
geldiği anlaşıldığını yazmıştık. 

Kış yaklaştığı için Anadoludaki İn· 
çarptı. şaat sahipleri kışın devamı müddetin-

Polis memuru sür'atle devam et - ce lazım olacak çimentoyu şimdiden 
ti: 

- Binaenaleyp köşkte bulunanlar 
hakkmda ve öğleden sonra her biri -
nin ne yaptıkları meselesi üzerinde 
mümkün olduğu kadar fazla malumat 
toplamak mecburiyetinde bulunuyo • 
rum. İfadeleri yekdiğerine tevafuk e· 
dinciye kadar her birini ayrı ayrı is -

Yemekte, ve yemekten sonra da, ticvap edeceğim. Anladınız mı? 

tedarik etmek zaruretinde kalmışlar -
dır. Samsun ve Sivasta yapılan yeni 
yollarla Sümerbankın Anadoluda ye
niden yaptırmakta olduğu inşaat için 
çimento fabrikalarına külliyetli mik • 
tarda sipariş yapılmış bulunmaktadır. 
Şimdi, çimento fabrikaları bu sipa -
rişler için mal çıkarmaktadır. Halbuki 
İstanbulda da bir çok inşaat mevcut 

Cemilin kafasının içinde mütemadi _ Mister Patton ilk defa olarak gü 
vermış. lümsedi: 

C 'l 'h f 'f h' k l k 1 · t" yen bu sual dönüp dolas, ıyor; buna bir 

- bulunduğuna göre fabrikalar İstanbu
lu tatmin etmek zaruretini de hisset -
mişlerdir . Bu iş için de tedbir almış -
Iardır. Bu hususta fabrikalarla alaka
dar bir zat demiştir ki: 

emı e, a ı ).iT şaş ın ı ge mış ı. - Evet, dedi. İfadelerimiz in yek -
S b I A d 1 türlü cevab bulamıyordu. 

- en, u ma umatı nere en a • diğerini nakzetmemesi lazım geldiği -
~.n?:· ........ ............... ··-··-- Fakat, tam yatma çanı çalarken, bu ni söylediniz. Pekala! İşte benim söy-
~-·----------------------.... "I muamma da hallolmuştu ... Nergiz, u- liyeceklerim: 

sullacık onun yanına sokulmuş; eline, Birlikte yemek yedik. Sonra Madam 
Latin harflerile yazılmış olan şu pus - Arnold biraz serinlemekliğimiz ıçın 
layı tutuşturmuştu : havuz başına gitmekliğimizi teklif et

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Cuma 

Anjin, hünnak 
Boğaz ağrısı 

(*) 

Ekseriyetle soğuk algınlığından olur. 
Bazan da başkasından sirayet eder. A
teş yükselir, boğazda bademcikler kıza-
rır ve şişer. Bazan Üzerlerinde cerahat 
noktaları görülür. Iztırablı bir hastalık
tlr. Kulakta ve böbreklerde ibtilat yapar 
ve çok ehemmiyet kesbeder. Son derece 
dikkat etmelidir. 

Boğaz ağrısı başlar baqlamaz ıhlamur 

suyu içine ilave edilen oksijene ve yahut 

[ Cemil bey!.. <Orsk, tam Si • ti. Banyo yapmak istiyenler bu fırsat
birya huuudu üzerindedir... Kalem o-. tan istifade edebileceklerdi. Zira haf
dasını bo• buHum. Usullacık içeri ıo· ta sonu için bany_o takımlarımızı dai
b.'"Uldum. Grandük tarafından hakkı • ma yanımızda taşırız. Madam Merrit 
mzda verilen emri okudum ... Gran - ile ben derhal banyo yapmamıya ka -
dük, sizin çok sert ve asi bir ruha ma- rar verdik. Mister Lang ile kızım te -
lik olduğunuzdan bahsederek; (bu nis oynamak istiyorlardı. Havuz başı
binba.tıyı, kalabalık üsera garnizonları- na gittik: Mösyo Merrit, karısı, Mös
na göndermek doğru değildir. Arka - yu Arnold karısı.. ve ben.. birliktey
da~larmı te~vik ederek bir isyan çı - dik .. 
karabilir. Onun için tenha ve arka • Kent: 
daş'arından uzak bir yerde bulunan - Anlatırken saatleri tesbit etme-
! (Onk) kasebasında, halam (Kontes yi de unutmayınız, dedi. 
Olga Nerimanof) un çiftliğine gönde- - Madam Arnold havuzdan bah -

da içine sıcak su damlatılmış tertürdi - 1 

rilmeJicJir. Orada, bu esir binba~ıya settiği zaman saat ikiyi çeyrek geçi -
yodlu su ile sık sık garga ra etmelidir. 

Dahilen de günde üç taneye kadar as -
pirin ve hafit müshiller almak muvafık
tır. 

yap!htcak muamele hakkında, çiftlik yordu. Takriben 20 dakika sonra o -
kahyasına ve mevki kumandanına, İ· raya gittik. 
cabeden emirle.. gönderilmiftir.) di - - Mister Lang ile Mis Patton ne -
yor.. . Bu emirnamenin yazılıt tarzı· redeydiler} 
na nazaran, hakkınızda fena bir cere- - Ten is kortuna gitmek için biz -

<c- Elimizde fazla sipariş bulun -
ması yüzünden İstnabula istekten faz. 
la çimento çıkaramıyoruz. Anadolu -
dan çok fazla sipariş var. Kışın bastır
ması ihtimali de mevcut olduğundan 
bunları şimdiden göndermek zarure
tindeyiz. Sıkışık vaziyette olduğumu
zu hisseden lstanbul çimento tüccar
larının, bu fırsattan istifadeye kalkı -
şıp bizden mal alıp stok yaptıktan 
sonra bilahare dar zamanda piyasaya 
çıkarmalarına mani olmak. için bir u
sul bulduk: 

Bun un için inşaat sahipleri tüccar -
dan tedarik edeceğine elindeki inşaat 
vesikasile bize müracaat etsin, ona is
tediği çimentoyu verelim.>) 

Bu usul de ihtikarın önüne geçe -
memiştir. Çünkü elinde inşaat tezke
resi bulunanlar mütemadiyen şirket

ten çimento çekmektedir. Ve tüccarın 
da çimentoya ihtiyacı olduğundan bu 
inşaat sahiplerinden biraz kar vere • 
rek çimento almakta, müşterilerini 

fabrikaya gönderecekleri yerde ken -
( *) Bu notlan kesip aaklayınız, ya • 

but bir albüme yapıftmp kelleksiyon 
yapınız. Sıkınh zamanınızda bu notlar 

bir doktor gibi imdadınıza yetitebilir. 

--------------------------------

yan hissedilmiyor. Böyle olmakla be- den ayrılmışlardı. 
raber, neticenin ne olacağı bilinemez. - Demek o sırada saat 

(Arkası ''1ll') geçiyordu. 

(2) yi 351· dileri talebi karşılamakta, bittabi narh
tan yükseğe çimento satmaktadırlar. 

Sinekler ilaçla 
öldürülecek 

Sıhhat Müdürlüğü bu ilicııı 
formülünü arıyormuş 

Sinek istilası ve çöp derdinin halle 

dilmesi için yapılan çalışmalar arttı 

rılmıştır. Bir taraftan çöplerin kaldı 
rılması işine devam edildiği gi>i, diğet 

taraftan da sıhhat işleri müdürlüğii 
Şişli, Mecidiye köyü ve Bebe~ civa .. 

rın~aki sineklerin ilaçla telef cdihnesİ 
çarelerini aramaktadır. 

Belediye sıhhat işleri müdürlüğün· 

den sineklerin imhası için bir ilaç for" 

mülü hazırlanmasını istemittir. Sıh ' 

hat işleri müdürlüğü böyle bir ilacın 

formülünü aramakla meşguldür. 

Belediye temizlik işl&ri müdürü bU 
hususta demişti r ki : 

«- Sineklerin zehirli bir madde ile 

itlafına çalışacağız, belediyenin çöP 
meselesinde ufak tefek noksanları ol• 

. " muştur . Ve bunların da ıslahı cihetıtl 

gidilmektedir. » 
.,.,, 1 1 1 - 1 ı • 1 ı•ııoo._. 'llWI 1 t 1 · · ---------

Nöbet el 
Eczaneler 
Bu gece nöbetci olan eczaneler pmlardd': 
İstanbul cibetindekiler: 
Aksarayda : (Ziya Nuri). Alemcıard• : 
(Sırrı Rasim). nakırköyünde : (İstlpan>· 
Beyazıtta : (Haydar). Enılnönünd• : 
(Bensason) . Fenerde: (Arif). ~
rükte : (Aı·m. Küçükpazarda : (lllkJl18t 
Cemm. Samatyada : CEroflloa). şebl'9"' 
mininde : (A. Hamdiı. Şehzadebaflnd• : 

<İsmail Hakkı L 
Beyoğlu cibetindekiler: 
Galatada : (Yeniye.;!, Mustafa NAJH: 
Haskoyde : (Nisim Aseo). Kasunpatad•· 

ıa
(Mueyyed). Merkeı: nahiyede : (Gala 

saray, Matkovlçı. Şişlide : <Asım>. -r::: 
simde : (Kürkciyan, Zafiropulos. zrı 
rul) . 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardaldld: . 
Büyükadada : (Merkez). Heytıelider· 

• &f8 -
(YusufJ. Kadıköy Pazar:roıund& • ~skil· 
kez>. Modada : (Faik Iskender>. 
dar Çarşıboyunda : (Ömer Kenan> · 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet 

iskan Umum Müdürlu ..... ·-
0rta Anaclolunun Kma~ Niide, Ka,..n, Y ..... ç... Talmıt "31w..-· 

Şulafla bzaluile dliw ~ W.. .._ "••m .._ alsarml• 
için (2000) cilt (4000) .................... ·--··· ........ 
26/10/936 sünfiade ..ı IS ele S.W-t Velslletiade ,........... Jdut" 
fenni .............................. ~A.nbnda ..... U-.. 
Müc:liirlQfiDde mnaattur • ..,_._.._ ,..a.c1eu fU'-nnlıd •WM&rr.. 

Pmrhja ...... iPn her talip ( 4000) ... için teldif edeceii ~ 
'f,,, 7,5 niabetblde ımnakbt temiut 'f•&lie --'urdur. Manldaat .., 
mimt veameyenler ........ iftiatk allW• ...... (1386) (2285) 

iSTiKLAL LiSESi 
DIBIKT6BLlilKDIN: 

1 - Kayıtlara devam olmamaktadır. 
2 - 7 nci-10 aca ve 11 aei 111nflarda nehari talebe~· çin er • 
3 - lat~yenlere ka11t prtlan bildiren tarifname • 

bzadeba lia karakolu arkamada. 1 22154 

Bolu Orman Direktörlüğünden: 
Madde : 1 - Bolu binin M..kez ilçesinde Hudutlara fU'bıamecle pZJh 

Kahnca ve K nur oglu DeYlet onmmndan bir yıl içinde_ 
imal ve ihraç olunmak uzere numaralanmış ve ölçGlmüf 
ıayri IQUDW 1978 Ml. 127 deaimetre mik'aba cleak 3653 

idet denik sana'" 1078 M3. 221 D3. ba c11ak 927 idet 
dftJik .. ., •cma teklif edilmit olan MclıL had.I 
li;rik ~ 2490 ayılı k•ılMI 41 ma mad • 
clesi ~e pazarlıkla satılacaktır. 

,..... : 2 - , ............ artbr- 26/10/936 Puarteli ıünü saat 
15 de Bohı O..... MGdlrlüiüncle yapdaaktır. 

Madde : 3 - Çamın behs pyri m,enkul metn mik'abmm mubam,... 
bedeli 210 kurut ve gölmann 170 kuruttur. 

Madde : 4 - Muvaldmt teminab 450 liradır. 
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Çocuğum iştahasızd1r 
demeyiniz. Seveceği 
gıdalarla besleyiniz 

ve bUyiitUnUz. 
Yavrularınız her istediğini yemiyorsa kabahat 

sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz. 

HASA 
Özlü Unlarına Yavrular Bayılıyor. 

Kalori - Gıda Vitamin -
Kuvvet - Sıhhat 

Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - ~ezelye - Yulaf -
Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Özlü Unları 

Pastil Antiseptik 
KANZUK 

'I'eneffils yollarile geçen bast~· 
lara karşı koruyucu, tesiri kati pııS· 
tillerdir. Nezle. bronşit, grip ~e 
boğaz rahatstzlıklnrında, ses ıcısık· 

lığında pek faydalıdır. 
Kalabalık \·erler<1c, tozlu muhil· 

lerde, bulaş1k hastalıklardan vııca
ye eder. 

1NG1L1Z KANZUK ECz~t 

--•· Beyoğlu, lstanbul 

Kayıp: Polatlı Ziraat Bank.asından 

ğım 15/ 11/ 36 tarih ve 40 numaralı 

cüzdanımı k.aylbettim. Yenisini ç~ Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve sevdiklerini bılrtırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mnkemmel 
özlü unlarla yavrularınız neş'eli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk bllyllrler. Çabuk diş çıkarırlar, keınildcri kuvvetlenir, ishal olmazlar. 
HASAN ÖZLÜ l!N.LARlLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pUrelerin ve yemeklerin lezzetine payan olmaz. HASAN ÖZLÜ ğımdan eskisinin hükmü yoktur. _.111 
UNLARI nefasetim on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz, Taklitlerinden sakımnız. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. Polatlı Hacı Tuğnıl ıörl,l 

~ HASAN MARKASINA DiKKAT. HASAN DEPOSU: ANKARA, l&TANBUL, BEYOGLU ~ . mualllml Nuri 

Sıhhat ve Güzellik 

·Tiirk An r 
Büyük 

• • • 
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Vasfı: 

Sağlam ve güzel 

dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLIN 

Çam 
kokulu 

TDrk antrasitinden 
bUyUk istifade 

temin etmek için: 
"Sobanızda kömür yanmaya baş
layıp sıcaklık istenilen dereceyi 

bulunca anahtarını . kunnız 
ve sobanın alt kapaklarını 

tamanıen kapayınız,, 

SATIS YERLERi: . . 
Merkezi: Maden Kömürü ~leri T.A.Ş.Bahçekapı Taş Han Telefon:21195 
Galata: Türkiye lş Bankası şubesi. Telefon: 44630. 
ı e mbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı, Taş Han Telefon: 22042 
Ankara: Yenişehir, Ali Nazmi apartımanı. Telefon 1162 
Ankara: Adapazar Türk Ticaret Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319 
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Sıhhi mUferrlh yeni lcad 

ER L y 1 
Kalp ve ciğerlere ferahhk verir. Slnirlerl teskin eder. 

3 ila 5 gramı: BANYONUZU HAKİKi Çam ve KIR ÇİÇEKLERİ esanslarile İLKBAHARA çevirir. 
Cildinize TAZE HAYAT VERİR. Ve misk gibi kokutur. Bir tecrübe ediniz. 

EVLİYA ZADE NUREDDİN Eczayı kimyeviye ahit ve ıtriyat deposu. lstanbul • Bahçekapı. 

PBOTEjiN 
.Merhemini kullıınan Frengi ve Belsoğukluğllila tutulmaz. Her eczanede bulunur. 

&on Poala Matbaaaı 
• 

Neşriyat Md. ı Selim Ragıp EMEÇ 

&AHIPL•A• ( A. Ekrem UŞAKLIGlL s.. RlcıP EMBO 

ile temin edlllr 

Dişlerinize çok dikkat ediniz 
Bazan en Ustad doktorların blle ••.,.a 
ve men,elnl bulamadıkları bir he•ı:; 
lalın dit lltlhabından llerl geldi• 

· pek çok tecrUbelerle anlatllmıtll'' 

Günde iki defa dişlerinizi fırçalıyarak Vf" daima 

kullanarak dişlerinizi koruyabilirsiniı 

Meşhur VEFA BOZASI çıkfl 

SİGARA 

• 11 JşJ1' 
Ankara : Tntuncü Ali T!lmen, Taş Malatya: Lion çıkolatacı İbrahıı 

Han Bitlis : Tuhafiyeci Hamdi EfCBP 

İzmir : Kecip Sddık, Balcılar 156 Adana : 'fubafiyeci Halil Kaztın . 
Bursa : Saatçi Nureddin Keşet Muğla : Muğla bonmarşesi Sabr! 
Konya : Sarraf Atta Yalvaç Amasya: Cenrnleclclin kitaphaJl051ı11rı 
Samsun : Saatçi Avni Peker Diyurıhekir: Ayyılclız tuhafiye v;, 

. Taklltlerlnden sakınınız! Taklltlerlnden sakının• 

KiNOPRiN kaı<ıleri HERYERDETi~uRuş 
E·.c.~. oi~.ROM.ATİZMA .c.i'.RıL.c.RİLE.GRİ vE NE'ZLEYE KAR ı eikiciı< iLAcrıR 


