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Antak İskenderun Muhtariyeti 
MESELE MiLLETLER CEMiYETiNDE GÖRÜŞÜLDÜ 

Hariciye Vekilimiz Konseyde 
hakkımızı müdafaa etti 

Fransız muralı.lı.ası · cevap verdı: 

............................................................... 
"Beynelmilel para muharebesi• 

Sterlin blokuna iltihak 
eden devletler 

gün geçtikçe çoğalıyor 
Yalnız Almanya, İtalya ve Rusya ıimdilik bu bloktan 
hariç kalıyorlar. Fransız parlimentosu kat'i karanm • 

Suriye, Antakya ve lskenderun ancak iki güne kadar verebilecek 
Paris, 28 (Hususi) - Fransız Mebu-ı 

san Meclisi, bu sabah saat 9 da, Heriyo
nun riyaseti altında fevkalAde toplantı
sını yaptı. mulı.tarigetini tanıyacak ••• 

Bütün mebusların ve binlerce dinle
yicinin hazır bulunduğu bu tarihi top-

Cenevre, 28 - (Anadolu Ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor) - Milletler 
~emiyeti konseyinde manCialar mesele
mi müzakere edilirken Fransiz murah
hası Vienot ile Türkiye murahhas he
yeti reisi Tevfik Rüştü Aras aşağıdaki 
beyanatta bulunmuşlardır: 
, Vienot (Fransız) - Mandalar ko -
misyonunun raporuna hiş bir diye -
. oek yok. Fransız hükumeti raporun fez
lekesine memnuniyetle iştirak eder. 
~cak Fransız hükfuneti, bundan isti
fade ederek mümesSilinin haziranda 
nuncfalar komisyonuna verdiği bazı 
malUınatı tetkik etmek ister. 

Fransa - Suriye 
Bu malfunat, Fransız Hariciye Ba • 

anlığı ile Suriyenin muhtelif parltle
rtne ve bilhassa Sosyalist blokuna men 

--~azadan mürekkell.b.ir heyeü wı -
rabhasa arasında: Pariste Nlsan bldaye-
,tlnden beri yapılmakta olan müzakere 
ilı'e aittir. 9 Eylulde imzalanan nihat 

(Devamı a inci •yfada) 
Komettl• mftldm lte,mtta .....,,.. 

Tevfik Btifttl Ana 
~ ... 

TahrlkAtçılar hatlarını kaldırdılar 

lskenderun ve Antakva 
TÜRKLERi 

taarruza uğradılar 
Sancakta bir takım F ellih , Ermeni ve Rumlar 
Türklerin evlerine taarruz ettiler, camlan kırdılar 

Payas 28 (Sureti 
lıususiyede gönder
llğimiz muhabiri .. 
lllizden) - Suriye 
heyetinin Pariste im 
uladığı muahede ü-
ıerine, Antakya ve 
lskenderunda, son -
radan yerleştirilmiş 

olan bazı unsurlar, 
taşkınlık çıkarmak 
teşebbüsünde bulun 
ilular. 
Haklarından emin 

olarak sükiinet için- Güzel Antakyadan bir görtınQş 
de Türkiye cumhuriyetinin alacağı mu- ,derun halkı, bugün bazı kendini bilmez 
karreratı büyük bir itimat ile !erin tecavüzüne uğramıştır. 

lantıyı açan Heriyo, frangın kıymetten 
A laf Ürkün düşürülmesi hususundaki hükfunetin 

teklifini okumuş ve bunu müteakıp ma-
'r eşe kk ür /eri liye nazırı Venson Oryol kürsüye çı • 
.l ~ karak hükfunet projesinin derhal mü -

İstanbul, 28 (A.A.) - Cumurbaş- zakere edilip reye konmasını istemiştir. 
kanlığı Genel Sekreterliğinden: Bunun üzerine usulen celse tatil edil 

Dil bayramı münasebetile mem- miş ve müzakerelere saat 11,20 de baş
leketin her tarafından gelen ve va- lanmıştır . 
tandaşların sevinç ve yüksek duy- Liyfhanın esaslan 
gularına tercüman olan yazılardan HükUınetin teklif ettiği layihanın 
Atatürk mütehassis olmuşlar ve te- başlıca noktalan şunlardır: 
fekkürlerinin bildirilmesine Anado- 1 - 25 Haziran 1928 tarihli para ka-
lu A anamı memur e · !erdir. nunlarının başlıca ahkimının ilgası. 

L,,.;;;..;.;~~;,,,.m.~---...__---1 2 - Frangın ne mikdar altına mu-

8 ey ne imi 1e1 ·bir (De-·--~,.~ Mall7e Nomı M. Or,.,ı 
vJll-k&Rf &r8flSJ Sterlin. esasını kabul ettik 

M. Litvinof yeni bir teklifte ükômetimizin tedbirleri 
piyasada emniyet yaratb bulunacakmıı 

M. Litvınof 
(Yum 8 inci Bayfada) 

Talebeye zehir 
satan bir adam 

yakalandı 

Dün borsada lngiliz esası üzerine muamele görülmiiftür. 
Türk tahvilleri sağlamhğım muhafaza etmektedir 

F ramaz hükimetinin &angın düfi-- Cumhuriyet Merkez Bankumm verdi
rülmeai hakkındaki kararı kartlllllda ii karar üzerine muvakkaten lterlin 
piyasamızın zararlardan korwımua i- elUI kabul edilmittir. Bu karar netice
çin icap eden tedbirler alıllllllfbr. Şiın- ıi olarak sterline 638 ku?Uf fiyat teabit 
diye kadar bütün ticari muamelelerde edilmittir. 
esas tutulan Fran11z frangı yerine (Devamı a inci sayfada) 

1 YEDiNCi BALKAN OYUNLARI 1 

Atinada dördüncü değil 
geldik! •• •• •• uçuncu 

Pazar lgünü yapılamıyan 4X400 bayrak yanp dün 
yapıldı. Takımımız 4 üncü geldi. 

bekleyen Antakya ve İsken - (Devamı 3 üncü uyfadıa) 
.. • • • • • • • • • •• • •: • • • • • • • • • •• • •• •• • •• • • • • • • • • • • •: • •: • •: • • • • • • • • • Talebenin ayaklan na kadar 

Fakır hastaları tedavı ıçın giderek esrar ve eroin 

Kasımpaşada deniz hastanesinde bir s _tan kaçakçı evinde 
yakalanmışbr 

PO lik linik yapılma sına karar verı·ldt' ran ~;d:;:.:'!:i:,~:ı.:°:f':ç~~; 
yaptıgı ve bunları mektep talebelerme 

h ık . de sattığı anlaf ılan Süleyman isminde 
Fukara a a yardım maksadı le Ka- lerde Deniz hastanesine müracaat et- b' .J_ kal ... Geçen ollmpfyadlarda Attnada yapılan merasime alt bir ınnba 

d k' d · h · d l'k ır aaam ya anm..,..ır. 
ıımpaşa a 

1 enız astanesın e po 
1 

- meleri lazımdır: Süleyman polisin aylardanberi izi. Atina, 28 (Huıuıi muhabirimiz !tribünleri tamamile dolmuftu. Seyir-
lin;k yapılmağa baflanmıştır. Fakir Pazarteıi günü saat 11 den 13 e ka- ni takip ettiği bir kaçakçıdır. Be.imden) _ Balkan oyunları parlak cilerin miktara sekıen bin kadar ~ 
hastaların afaiadaki yazılı gün ve saat· (Devamı ;t iiDdl •yfada) (Devamı 8 had IQfada) tekilde açıldı. Stadyomun mermer (Devamı 1 iaci •Jfada) 
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Hergün Resimli Makale Nikbinlik de zarar verir, bedbinlik de! a 
- .. 

Frank bir taraf tan 
Fra rı sa ve bir fara/tan 
Diinga meselesidir 

.---=Yazan: Muhittin Birg\!n-

raııgın yüzde yirmi bc~le otuz a

rasında düşürülmesi meselesi ar
hk bir emri vakidir. ME sele, evvelki 
ITiJn ekser gazetelerimizin dedıkleri gi
bi, frangın altın esasından ayrılması 
değil, franga esas olan altın nisbetinin 
değiştirilmesinden ibarettir. Son Pos
tanın evvelki gün izah etmiş olduğu 
gibi frank, 65 ,5 miligram altına teka
bül eden kıymetini kaybediyor ve baş
ka bir altın esasında yeni bir kıymet 
alıyor. Yeni esas, şimdılik 43 ve 49 mi-

İnsanlar tab'an nikbin, 
bedbin, yahut ta müvaze
ncli olarak üç kısma ayrı
lırlar. 

Nikbinler daima yanıl
maya, daima aldanmaya 
mahkumdurlar. Hayatı 

hep pembe görürler, ek
seriya kara ~ıkar. 

Bedbinler ekseriya ya
nılmazlar, aldanmazlar, 
fakat berşeyi yapılamı -
yacak, başarılamıyacak te 
lakki ettiklerı için atıl kal 
maya mahkumdurlar .. 

Hayatta muvaffak ola -
bilmek için müvazeneli ol 
maya ihtiyaç vardır. Her 
şeyi olduğu gibi görmeye 
çalışınız. Ve daima muha 
keme ediniz ! 

ligram arasında tahavvül edeceklir; 
hükümct, sırf bir takım spekülcisyon 
ihtimallerine karşı, frangı icabında 4 3 
miligrama kadar düşurmek ve 4cı mi
ligrama kadar çıkarmak için meclis -
ten kendisine bir hak almıştır. Bir 
müddet bu iki had arasında oynıyacak, 
sonra kendisince matlup olan bir had
de frangı kat'i olarak tcsbit edecektir. 
'?U halde, frangın düşürme siyaseti İn
giliz ve Amerikan usulile Çekoslovak-

r ..... 
lSOZ ARASINDA) 
Japongada tek başa 
içki içilmesi 
Yasak edilmiı 

·----------------------ıt 
HERGUN BiR FIKRA 
Komşularile meşgul 

olmazmış! 

ya, Belçika ve İsveç tarafmdan tatbik * 
edilen usuller arasında muhtelit bir u- ... ~ 

Denizaptal mahallesinden Bayan 
İfakat Çal~eneye h3kim sordu: 

ulden g 1
. d kt' :_::.;, ) 

1 
- Bu adam senin komşunıııuş .. 

s e ıyor, eme ır. --- Hakkında ne biliyorsan? Söyle! 

* Frangın düşürülmesi Fransa için bü- Bayan Çalçene kırıttı ve: 
yük bir meseledir; bilhassa bu düşür - - Estağfurullah! dedi. Ben kendi 
menin şekli ve şartları ve bunun tat- lıalimde bir kadınım. l{o'nu kom~u-
bikını temin için hükumetçe ittihaz e- nun işlerile kat'iyyen mcşt;ul ol -
dilen diğer tedbirler, Fransada sağ ce- . marn. Yalnız bildiğim ~ııdur: Bu c-
nahla sol arasındaki mücadeleyi daha fendi, yedi ay evvel, çe~menin biti -
keskin ve daha had bir şekle sokacak- şiğindeki Hafızın kira evine dört li-
tır. Her Fransızın elindeki elli gram- ra aylıkla taşındı. Bir tek muhacir 
dan fazla altını hükümete ihbara mec- arabalık eşya ile geldi. Altı tane şil-
bur olması, 20 - 26 eylfil arasında bor- tesi, bir masası, sekiz tane hasır 
sada frank üzerine yapılınıc: olan va - J l sandalyesi, bir tel dolabı ol -

"' apon ar bir emir vererek meyha- d - · d deli, ve vadesiz muameleleri hükfımete ugunu, m irilirken gördiim. Bun-
nelerde tek başına irki irmeg~ i yasak 1 • · · d b d ı K ihbar ile mükellef tutulması ve bun - ~ ~ ar, cvın ıçın e eş can ır ar. en-
etmişler, ve bunun içı'n de cıu esbabı disı' kansı t l k l 'k' tara muhalif hareketlerin ağır cezalara " ' · ' ya a a mynaııası, 1 ı 

tabi tutulması gibi ahkam, elindeki pa- mucibeyi ileri sürmüşlerdir: ; de çocuk. Çocuklardan birinin gö _ 
rasını sımsıkı tutmasını çok seven ve - Tek başına içki içen insan dert· zünde misafir var. Ötekisi peltek. 
bir santim üzerindeki hudutsuz mül _ lidir. Ye fena düşüncelere saplanır. Geldikleri gün ev sahibi Hafıza iki 
kiyet hakkına en küçük bir taarruzun Onun için, tek başına içkiye müsa- aylık peşin verdiler. Liranın birisi 
vukuuna tahammül edemiyen bir kı - ade etmiyoruz. En aşağı iki kişi olmn- yırtıkınış, Hafız almad1, karşıda ki)
sım Fransız sınıfının hiddetini son had- lıdır, ve birisi dertli bile olsa, zehrini tnürcü Halil ağaya değişttirdiler. O 
de kadar çıkaracaktır. Ve ayni zaman- kalbine dökmez... esnaftır, nasıl olsa siircr diye .. İşte 
da, frank, kıymetinin düşmesi ile haya- Bir vakitler Fransa ve Avustur- bu kadar, hakim efendiciğim. Bas-
tın yeniden pahalılanması ihtimaline yede tütUn yasakta ka bir şey bilmiyorum .. Ben kom~-
karşı amele, memur ve sair Tütünü yasak eden yalnız Dördün- ~uıkm, k1omşusunu gözetliycn mahal-

Af rikada iki 
Adam· Gorilleri11 
Lisanından anlıyormuş 

Afrikada Libreulle şehrinde, hay
van mürebbilerinden Joan ve Berri, bir 
iddiada bulunarak, otuz senedenberi 
hayvan mürebbiliği yaptıklarını, ve 
nihayet, Gori1lerin lisanını anlamağa 
başladıklarını söylemişlerdir . 

Hazreti Nuh nerell imi' 

Bir lngiliz kaşifi Hazreti Nuh'un 
Avustralyalı olduğunu keşfettiğini id
dia etmektedir. 

Otuz seneden fazla bir zaman A
vustralyada bir çok keşiflerde bulunan 

bu İngiliz orada Karpentariya.. körfezi. 
nin civarında çöl gibi bir arazide yaşa

yan yerliler arasında eski bir rivayeti 
dinl~diğini ve bu rivayete göre çok es

kiden bütün Avustralya kıt'asmda bir küçük mukannen gelirli insan - cü Murad değildir. Avusturyalılar ve. ir e arı arından değilim! 
lara yeniden zamlar yapılması husu - Fransızlar da bu meselede hırçın hare- Karısının •/inde * tufan olup bu tüfandan yalnız karısi-

sunda hükfımete kanunen yeniden sa- ket etmişlerdir. 
Iahiyetler verilmesi, Fransada dahili 1820 k d A t d t"t" Mahpus kalan adam .. d l · b" b" .. 1• • ye a ar vua urya a u un 

muca e eyı us utun .neskın bir saf- . k k t'' k F d · A "k d k. ahk 1 d'k haya sokacakt F d . b. ıçme a ıyyen yasa tı. · ransa a ıse merı a a ı m eme er ver 1 • 

ır. ransa a yenı ır 1830 t 'h' d k ka 1 l d leri hükümlerde kanun ile pek bagwlı 
kaynama hareketi başlıyacağından zer- . arı ı.? e anca. . pa ı yer er e 
re kadar şüpheye mahal yoktur. Bun- tııgaraya musaade edılıyor, ve sokakta değillerdir, Kanadada acaip bir karar 
dan Avrupa için tehlikeden başka bir içen ceza görüyordu. verilmiştir. 
şey doğamaz. • ..................................... _..................... Bir adam, bir cerh yüzünden mah-

İtalyan parasını hükfımet düşürmemiş, kemeye düşmüş, tam mahkum olaca-* fakat turistlere mahsus liret vermeğe 
Frangın düşmesi ayni zamanda bü- başlamış olduğu gibi zaten Habeş har- ğı zaman, samiin yerinden karısı fır-

yük bir dünya meselesidir. Bu kararı bi çıkalıdan beri İtalya parast bütün lamış reise: 
vermek ıçın Fransız hükiımeti - borsalarda daha kıymetle muamele gör - Kocamı tıerbest bırakınız, ben 
nin evvela İngiltere ve Amcri- mekte bulunmuştur. Almanya paranın onun hareketlerinden mes'ul olaca-
ka ile . anlaşmış bulunma - naklini sıkı nizamlara bağlam~ ve bu ğım demiş. 
sının manası ŞU olmak lfızımgelir: Bu suretle kayıt altına alınan markın Mahkeme kadının namuslu ve sö
iki memleket, sırf bir arahk büsbütün kıymetini değiştirmemiştir. Şimdiki zünde durur bir insan olduğunu tesbit 
donup kalmış olan hariei ticaretlerini halde Almanlar memlekette mevcut iş ettikten sonra: 
canlandırmak maksadile vaktile para - hacminden memnun göründükleri için _ Sokağa münhasıran karısile çık-
larını dü§ürmüc:Ierdi. Simdi Fransızlar d" ·· k f.k · d d w 'ld' 1 "' · parayı uşurme ı nn e egı ır er. mak şartile adamcağızı serbest bıraktır-
da paralarını düşürmeğe başlayınca bu Fakat f k t .. b · · w • . • ran e~ esının verecegı ne- mış. Şimdi adam, karısının elinde 
üç memleket arasında bir dü~ürme ya- ticelere göre ilerıde bu fikirlerini de-

k b·1· - mahpusmuş 
rışı çı a ı ır ve o zaman işin neye va- ğiştirebilirler. • ............................................................ . 
racağı belli olmazdı. Fransa buna ma- Şu halde, Fransa, Amerika ve İngil- caristan da ayni şeyi yaparlar ve da
ni olmak üzere Amerika ve İngiltere tere ile bir para misakı akdetmiş olma- ha fazla düşürürler. 
ile bir anlaşma yapmayı ve harbe giriş- sına rağmen, A vrupada tam bir sulh Hülfısa, frangın düşürülmesi kara -
meksizin bir sulh akdini tercih etmiş, da teessüs etmiş sayılamaz. Henüz para- rı , karşısında büyük akıbetler taşıyan 
ha doğrusu. bunu kıymeti düşürmenin lanm düşürmemiş olan memleketlerle bir hfıdisedir. Para fikrine karşı ko· 
ilk şartı saymıştır. Sulhün esası, İngilte düşürmüş olanlardan bazıları da yeni- münizmin vurmak istediği daroelerden 
re ile Amerikaya % 10-15 derecesinde den paralarını düşürebilirler. Nitekim birine benzer ve bu bakımdan, bazıh
bir faikiyet vermekten iba:.-ettir. İngi- İsviçrenin karar verdiği anlaşılıvor. rının yaptıkları gibi, merrınun olmavı 
liz lirası ile dolar yüzde kırk kadar dii- Lehistan ve İtalya da harekettedi;ler· değil, bilakis korkmayı vt.:? cacaba nc
şürülmüş olduğuna ve Fransız frangı da onların da düşürmeleri çok muhtemel~ reye doğru gidiyoruz?» diye dli~imme
yüzde otuzdan fazla düşürüleceğine gö- dir; Çekoslovakya tekrar düşi.irmeği yi iktiza eder. 
re bu itilaf manasız değildir. Bu bakım- düşünüyor; eğer bunlar düşürürlerse Ben, bu vaziyet karşısında açıkça 
dan Fransaya karşı İngiltere ile AmE!ri- kimbilir, belki de Avusturya ve Ma- bedbinim. 

le beraber bir adamın gemisi sayesin
de kurtulduğunu ve bu adamın gemi

ye girerken mevc.ut bütün hayvanlar
dan birer çift te beraberine aldığını 
söylediklerini işitmiştir. Fakat evvelce 
bu hikayeyi Hazreti Nuh ile gemisi hi

kayesinden ibaret olup misyonerler . ..ta
rafından Avustralyaya yayıldığını tah
min etmis, fakat sonra tahkikatını iler-• 
!ettikçe bu hikayenin daha misyoner-
ler Avustralyaya g.yak basmadan evvel 
nhali arasında nakledilmekte olduğunu 
tesbit ettiği için Hazreti Nuh'un A
vustra1yalı olduğuna kani olmu,tur. 

A,k yUzUnden tayyareci 

Bir genç İngiliz kızı bir tayyareciye 
aşık olmuş, tek tayyareciye layık bir 
sevgili olabilmek için tayyarecilik öğ
renmiş .. Tecrübe uçuşlarında muvaffa
kıyet göstermiş. F;ıkat tayyarecilik ka
biliyeti genç kızda arttıkça aşkı azal
mış. İyi bir tayyareci olduğu zaman da 
sevdiği tayyareciye karşı hiç bir şey 
hissetmez bir hale gelmiş. 

Bu havadisi yazan gazete şunları 

da ilave ediyor: 
- Şimdi de bir erkek bu tayyareci 

kıza aşık olursa, .sakın kıza layık bir 
aşık olabilmek için tayyarecilik öğren
rneğe kalkmasın. Tayyareciliği öğren

diği zaman onun da aşkının sönmesi 
ihtimali çoktur. 

~ 
Kısa :;ı 

Gazete yutan 
Fil 

E. Talu B ir iki gündcnberidir SürpagoP. 

mezarlığının arsasına çadır ku· 
rup ta temsil vermekte olan sirk'i ziya• 
rete giden bir arkadaş anlatıyor: Ora .. 
daki terbiyeli fillerden biri, hortumu .. 
nun hizasına rastgelen gazeteleı i, f1nn 
gibi ağzına atarak bir lokmada yutUr 
veriyormuş ! 

Bu havadis meraklısı file bayıldım. 
Bazı sürümsüz mecmualar için, bundan 
son~a bir necat kapısı açılıyor demek. 
tir. Iadeleri sirk sahibine iskonto ile sa• 
tarak, hem filin gıdasını, hem de mu-
harrirlerin ücretlerini temin edebilir .. 
ler. 

Saniyen, bu harikulade fil, birtakııı:t 
dünya şuununa lfıkayt yaşayan kimse• 
ler için ibret olmalıdır. 

İçinde yaşadığımız devrin icabatın .. 
dan olan gazete okumanın, değil, me-ı 
deni insanların, hatta terbiyeli fillerin: 
bile takdir eyledikleri bir ilerilik nişa• 
nesi olduğunu fiilen isbat ediyor. 

Eskiden, mürekkep yalamış olmali• 
lık, insanlar arasında iftihar medarı 
idi. Bugün, şüphesiz bu fil de emsal vc;l 

akranı arasında : 
- Ben, gazete yutmuş hayvanım! di• 

ye övünür. 
Gene, Prk gençliğimde hatırlarımı 

Balkan harbinden sonra bizden ayrıl• 
mış memleketlerden birine mensup b~ 
mektep arkadaşımızla alay ederdik: 

- Senin mezhebine, akidene inan oı .. 
maz. Senin kitabını manda yutmuş! 

Acaba, gazetesi file lokmn olan kim .. 
dir ki, şimdi de onun ile alay edelim ?ı 

Bu mevzu üzerinde, bir meslekdaşw 
la tramvayda konuşuyorduk. Mubn.. 
veremize kulak misafiri olan babaca.ıs 
tavırlı bir delikanlı, bizim kimler oldu• 
ğumuzu bilmiyerek, lafa karış'ı. 

- FiJ, gazeteyi sahi mi yutmuş, Beyj 
Ağabey ? 

- Evet. 
- Bütün olarak mı ? 
- Öyle imiş. 
Derin derin içini çekti; ve : 
- Ey! dedi. İnsanla hayvan nasıl a .. , 

yırt olacak? Tabii böyle işte ! Bizler, 
gazetenin içindeki şeylerden kimini ytlt! 
tar, kimini gargara ederiz. Fil heosinl 
hirden yutmuş ! . 

--······················································· .. l 

Biliqor Alu&unaz? 
1 - Cincinati nerededir? . 
2 - Berlinin nüfusu İsta:nbulun nü .. 

!usundan ne kadar fazladır? 
3 - Belçikada cRcxx- ler fırkasının 

gayesi nedir ve yer yüıunüll hangi 
dcviet idaresini tesise uğrnşırlcr? 

(Cevapları Yarın) 

• 
Dünkü Suallerin Cevapları; 

1 - Botocudoslar cenubi Amerika -
nın yerli halkıdır. Bilhassa Bre1Jlya •· 
nın ormanlarında yaşarlar. 

2 - Osmanlıların cNemçciı» i.,mini 
verdikleri millet Macarlaı dır. 

3 - Arkadi eski Yunan1staııda bir 
mahaldir, büyük bir harbe sahı:e olan 
Peloponezin orta kısımlarındadır. Hal
kı yalnız çobanlardan mürekkep olan 
Arkadiyenler, burada otururlardı. Ar .. 
kadi şiir ve saadet yuvası olarak telak· 
ki edilirdi. Bir çok ressamların ilham 
membaı olmuş bir yerdir. Başlıca şe • 
birleri Tcje, Orşomen, Mantinedir. 

kanın verecekleri birşey olmadığı gi- En fazla kalbl çarpan hayvan 
bi, belki hükfımetin güç dakikalarında r . . ku9larmış 

ona yardım etmeleri bile mümkündür. J STER NAN İSTER j ANMA! Hayv'anat mütehassıslarından biri, * insanlar da dahil olduğu halde bütün 
Diğer memleketlerin bu tedbir kar- Karamanda oturan arkadaşımız anlattı: rilmekte olan kararları hatırladım, ve bu vaziyet karşı - hayvanlardaki kalb darabamnı say· 

şısınd; aldık~rı ve alacakları vaziye- cOrman dairesi köylünün şehir dahilinde kurulan pa- sında bir taraftan bu kararların tamamen tatbik edilmiş mış: 
te ge ınce, u hususta şimdilik göze zara odun getirip satmasını ,,.asak etmi ·ti, bunun uzcri- lb k 1 En 
çarpan şunlar vardır: " olabileceklerine, diğer taraftan da maden kömürlerimi- En fazla ka i çarpan uş armış. 

ne köylü şehrin dışında elbirliği ile bir odun pazarı kuru- d f'l · 
Avrupada birtakım memleketler , ..... r- a·1 · ı w • dı az a 1 mış. ... verdi. Geçen gün buradan geçiyordum, 0 kadar çok C'dun zin iç memlekette tamim e ı mış o acagına ıııanma m » k lb d k'k d .. 

dır ki zaten paralarını du" ~u·~p. mu"sleı·dı'ı·. k 1 Kanaryanın a i a ı a a yuz a• . ~ vardı i, orman arımızın korunması için ötcdenberi ve- Fakat ey okuyucu, sen: >5 f l 
Bu arada Çekoslovakyayı yüzde 30 ne, . tarmış, filinki ise :.. vururmuş, i in 
Avusturya ve Macaristam yüzde 40 _ l ~ T l:. R il\ AN 1 ~ T E ~{ l N .~ N .v1 .L\ l mütehammil oluşu, uzun yaşayıtı 
45 ile başta görüyoruz. Buna mukabil L--------------------------·--------------------..J bundan ileri geliyormuş. 
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TE:L 

ihtilalciler Madridi ciddi Hake.:::eu:ı. m;;~~ • Fransız frangının 
Muahedenin imza edildiğini duyan dilıürülilılJ 

Surette tehdl•de başladılar :~:~~~:~~~~:ı:~~~i~~.~:~ e lspanga ve Cenubi 
Türklerin evlerine tevacüz ederek, Ameriba 
camları kırmışlardır. Bu yetmemiş gi· 

I h "k "' • 111 d •J k d ı J • ı A/ı l bi, işlerinde, güçlerinde çalışan bazı e ltalganın infiali 
ıspanga u umetı, ırıa rı a ınıarını ua sııa a tına Türk şoförleri de ansızın tec~vüze ma- Fransız frangı yüzde otuz nisbc-

raaırdı. Başvekil Kabellero "irar çarelerini arı'11ormuş ~ı::. ~:.~~a~~~1!::et;:r~:~~: Am ikatindeİ d~lşürülüyoli~· Flr~ınsanın, 
y ~ J ı ~ h l' ded' ı B tah ·k · er ve ngı tere ma ye erı e yap-yan a ın ır er. azı rı çı unsur- • .. f d .. ··kl·· 

1 f k · · b.. ·· tm tıgı anlaşmaya gore, rangın uşu u-
Lo d 28 (H '") M d ·d h l D J T led • ı· d b. · 1 k ara ırsat vermeme ve ışı uyu e - _ .. . . . . n ra ususı - a rı Ü· ra e yanoyu o oyu İfia ın en ıt ettıği zannedi_me ~ir. k . . ük" f ihf tın kted·r gu ıle ısterlin ve dolar arasında hır fark 

kumeti bugün neşrettiği bir tebliğde, dolayı tebrik etmitlerdir. Alman nazı- Hükumet kıtaatı tarafından esir e- me ıç~ s une ı ıyar e e - ı - bulunacaktır. !sterlin ile dolar evvelce 
· '- f d 1 · R d lf H d Alk d d 1 1 ler. Vazıyet çok acıdır. Buna ragmen ·· d k k · bet· d d .. ·· ··ı ·· 1 Toledo'nun isiıer tara ın an İfla inı rı u o esa e azar kalesin en i en talyan ve Alman tayyarecileri . • . 1 · b yuz e ır nıs ın e uşuru muş er-

tahrıkatçı sergerdelerın gayret en o- d' F d .. ··kl·· - ·· d ·· d t 
teyit etmektedir. kurtulan asi zabitlere bir tebrik telgra· vaıife ile aönderildiklerini itiraf etmi• ık akt ünkü. •• Tür. k Antak • ır. rangın uşu ugu e yuz c o u-

• T şa ç ac ır, ç ya ve - .. d ki f k, 
Toledonun i•aali milliyetperverler a· fı göndermi•tir. lerdir. İsk d h kkınd · dir B zu aşmıyacagına gore, ara a ar 

TD T en erun a an emın . azı d .. ··k1··k kt d . t r 1 d 1 
rasında büyük bir sevinç uyandırnııf ve Söylendiğine g&e Alkazar mah- Diğer taraftan, silah, mühimmat ve münasebetsiz unsurların mezbuhane uşu ~ nol aksı~ an ~ edr ın ek ~ a-
tezahürata vesile olmuttur. Alkazar surlarından yalnız 80 kiti ölmüş ve tank gönderildiği delillerle teabit edil- gayretine karşı kendisine his asalet ve r~ lehıne 0 ma uzere yuz .e ?n 1~ arı 

h b 1 ed·kı· 500 ı_· • d 1 d 1 · ı_ ed .. kfm ti uk b 1 ed. · h kkının bırşey tutacaktır. Demek ki, ıster ın e kalesinde ma sur u unan asi g ı ı Klfı e yara anmış, iğer erıyae meKt ir. Bu silahların bir kıımı Ka- !ıU e e m a e e ışı, a d 1 d h . did f · beti 
k k tl. ld - d d Atatu··rk o ar, a a şım en ranga nıs e 

ahitleri, General Delyano kuvvetleri· kurtarılmıftır. merun vpurile Portekize nakledildiği ço uvve ı o ugun an ır. .1 b. . b lunmaktadır • 
· h · · · · ·· ·· ·· · 1 A. _.ı__ Cumh • ,....: T'-1~.... b·1c1· ·ı· Türkiyesinin kudretli himayesini her al vanMtap afırihvfazıyette d.~ . la-nm şe re gırıtını gorur gormez, gız en· ~ uny.... --t- ı ırı ıyor. . İs d ar. aam rangın uşmesı, para -

mit bulundukları hücrelerden dı•Arı Berlin 28 (Hususi) - Fransa ve Bilbao, 28 (A.A.) - Havas aı'an- zaman hısseden Antakya ve ken e - d h 1 d .. ·· ··lm·· 1 b r- T.. k1 · dan · eli 1 rı a a evve uşuru us o an ve u 
fırlayarak kurtarıcılarını göz yaflarile ispanya hududunda kiin Andora Cum· sı muhabirinden: run ur erı, yarın emın ~ yüzden faydalanmış bulu~an diğer ba· 
kucaklamıt ve hükumet kıtaatını takip huriyeti, ispanyadaki hidiaelerden do- Şehrin iailer tarafından 250 ter ki· • • • zı memleketlerin ve mesela İtalyanın, 
etmitlerdir. layı enditeye dütcrek Fransız hüku- loluk torpillerle bombardıman edilme- Parıste ımzalana~ muahedenm Avusturyanın, Çekoslovakyanın para-

Toledo'nun işgalinden sonra, Mad- metinden askeri yardım ve himaye i .. sine kartı mukabelei bilmisil olmak ü· metm larını düşürmeleri gibi bir netice do-
ıidin müdafaası çok güçletmittir. Va· temittir. zere Bilbao tehri makamatı, limanda Berut, 28 (Hususi) - Fransız hüklt- ğurmazsa febiha. Fakat ioğurursa, bu 

a1e F h '- 1 S · h ı· da tedbirin ameli bir kıymeti kalmaz. Esa-' ziyetin vahametini müdrik olan hüku· Bu t b üzerine ransa ÜKumeti demir atmıf bulunan gemilerdeki 90 meti ~ e urıye eye ı arasın , uzun 
d ·· ak 1 t· · d t · sen İtalyanın daha şimdiden liret kıy-met, yeni bir beyanname netrederek hududa yeni kuvvetler gön ermiştir. kadar rehineleri kurtuna dizmişlerdir. muz ere er ne ıcesın e anzım ve pa-

bütün halkı payitahtı müdafaaya davet Madrid HükUmetinin MuhtD'Uı Kapatılntıt olon 80 kadına ilişilme· rafe edilen anlaşmanın umumi hatları met~ .d~~receğini ihsas et~~i, . bu 
1 ı ı nim resmi şekilde ilan edilmiştir. Mu- tahmınımızın tahakkuk edecegını şım-

etmiştir. Bu davet kadınlara da fimil- Cenevre, 28 - spanyo de ege hey· mittir. ahede 10 maddelidir. Bu maddeler hü- diden göstermektedir. Binaenaleyh fran 
Clir. Ünited - Preı'in Madrid muhabiri· eti, ltalya, PortekJz ve Almanya tara· Hükumetin Jaime, Cervantes ve lisaten şunlardır : gın istenilerek sukut ettirilmesinden 
~e göre, Batvekil Kaballero, Arjantin fından ademi müdahale anlaşmalarına Libertad kruvazörlerinden mütetekkil 1 _ Tarafeyn arasında aktedilen bu bir fayda görülemiyeceğinc göre, Fran
hariciyesine müracaat' ederek, Madrid muhalif olarak yapılan hareketleri ve· bir filosu ile diğer üç torpido muhribi muahede, hukuki şekilleri tamamlana- sa içi~ daha başk.a tedbirler~ başvuru!· 
kabinesi azalarının tehlike halinde ka- sikalara dayanarak ispat eden mühim dün bütün gün asilerin Zurnaya yakı- rak tatbik mevkiine konulmasını müte- mak ıcap edecektır. Bu tedbırler ne ola
çırılması için bir gemi tahsis edilmesi· bir muhtırayı Milletler Cemiyeti Ge- nındaki mevzilerini bombardıman et- akıp Fransanın Suriye üzerindeki man- bilir? Bu hususta şimdiden birş~y s<?Y-
ııi rica etmiftir. nel Sekreterliğine vermit1'erdir. mişlerdir. dası hitam bulacak ve Suriye tamamen lenemez. Fakat, mukavemet imkAnı 

Arjantin hükumeti bu teklifi kabul Genel Sekreterlik de kat'i bir ketu- Bitbao valisi, barkı teskin etmeğe, müstakil bir hükfunet olarak tanına - kalmadığı takdirde başvurulacak olan 
~tmiştir. miyet gösterilmekle beraber, bu vesi· tethit tedbirleri ittihaz edilmesine mi- caktır. .. .. . . yeni bir cdevaluation• dan başka şey-

Alman Ve ıtal--'-- Tebriki kaların mezkur iir deylet tarafından ni olmağa ve bilhassa müfritlerin ka- Ce. be. lu. ddr. uz ıle Ale.vile. r mın~kası ler olmak icap eder. Çünkü bu hususta 
7 ...-.... - dah li b il dar edilmek İngiliz ve Amerikan maliyelerile yapıl· 

Asilerin merkezi olan Sevilledeki süel malzeme verdikleri gibi ıüel tek- nunsuz idamlarda bulunmasının önü· ı ır ruzamnam5 . h ed de ı deahil kala mış olan anlaşma, yeni bir kıymet dü-
' G · · 11. d·kı · · d - 1 ak d le beraber urıye u u una • ıtalyan ve Alman konsolosları ene- nısıyen ve mua ım ver ı erını e tet- ne geçmege ça ıfm ta ır. caklardır. şürmeğe mani olmak gerektir. 

Başvekil Fransız frangının izmir 
piyasasına tesiri E~~zizde .. 

fzmir, 28 (Telefoıila) Frangın 1 Vekfiletine bildirildi. Fransız frangı ku- El~, ~ (H~suiı) - ~rk vıla· 
kıymetinin indirilmesi piyasamızda de- ru tesbit edilinceye kadar muamele ya- yetlerınde hır te~t aeyİ~~t1.?~ ç~~
rin akisler bıraktı. Bu hafta Fransaya pılmıyacak HükUınetimizin karan pi- mıt olan BafVeluı ımet nonu ugun 
mühim incir satışları yapılmış olduğun' .. . .. .. fehrimize gelmittir. 8afvekil VilAyet 
dan ihracatçılar zarara uğradıklarını y~yı yatıştırdı ve çok m~ıp gorül- erkanı, resmi ve hususi teşekküllerle 
iddia ediyorlar. Bugün Türkofiste iç-ı du. Merkez Bankası bugun Fransız büyük bir halk kitlesi tarafından can· 
tima yapıldı. Verdikleri karar İktısat frangı üzerine muamele yapmadı. dan tezahüratla kartılanmıştır. 

tardır. Fransanın, şimdiye kadar parasını 
2 - Fransa ile Suriye arasında teda- düşürmemek suretile, yabancı reka· 

fili bir ittifak aktedilecektir. betler karşısında ihracat noktasından 
3 - Suriye istiklalini kazanır kazan- milyarlar zarar ettiği iddiası da yerinde 

maz bir ordu vücude getirmek hakkını bir mütalea sayılamaz. Çünkü daha 
haizdir. Fransız orduları tedricen Su- evvel alınabilecek olan bu tedbirin da· 
riyeden ayrılacaklar ve muahedenin tat vet edebileceği mukabelelerın ne olabi· 
bik mevkiine konulmasından itibaren leği elbette ki kestirilemezdi. Binaen 
beş yıl hitamında bütün Fransız kuv - aleyh frangın sukut ettirilmesi, netayi 
vetleri Suriyeden tamamen infikik et- ci tesbit edilemiyen bir adımdır ki çok 
miş bulunacaktır. :Muahed~ tarihinden kısa bir zaman, bunun isabet derecesi· 
itibaren Suriye hükUmeti, bütün müs- ni bize gösterecektir. · 
tahkem mevkileri Fransadan tesellüm * 

İnebolu davası 
yeni safhada 

Balkan Antanh 
ve Küçük Antant 

edecektir. Merkezi Madritte olup meşru idare 

l'l-flSQf Ve llalı•ye 4 -Suriye hükfuneti iktısadi ve ma- lspanr• ve yi ternsil .. ~en ~-
IC. lrl. ~ li sahada kayıtsız ve şartsız serbesttir. Cenubi panyol hükiımetı-

5 - Suriye hükfuneti ecnebi memle- Amerika he karşı yabancı Vekillerinin ketlerden istediği yere elçi gönderebile m e m 1 e k e t -

1 d h•tJ R" cektir. lerden ilk defa Uruguvay husumet gös· 
Dünkü ce se e §8 1 er Asamblede :revfik uştü Tetkikleri .. 6 - Mandalık zamanında yapılan bi- ~reli. Çünkü ~r~g~vay ~onso~o~unun 
heyecanlı ifadelerde Arasla Çek Hariciye lumum masariften Fransa feragat eder. uç kızını, Madrıdin ıdaresıne hikım o-

bulundular Nazın söz söyliyecekler Artvin, 28 (A.A.) - İktısat ve Mali- 7 - Mahkemeler yerlileştirilecek ve lan anarşist ve komünistler öldürdü-
lzmir, 28 (Telefonla) _ lnebolu ye vekilleri yanlarında üçüncü umumi tevhit olunacaktır. Ancak ecnebi bir ler. Bu hususta yapılan protestolar pa-

davasının görülmesine bugün devam .. Paris, 28 (Hususi) - Cenevrede Kü- müfettiş Tahsin Uzer olduğu halde kimsenin ~~akemesi sırasında bir r~ ~~m~di .• ve 1!.ruguvay Madri!le her 
.
1 

. . B .. L·· 1 . ._ h çuk Antant ve Balkan Antantı nazırları dün şehrimize gelmişlerdir. Bir heyet Fransız h8.kimı mahkemede bulunabile turlu sıyası munasebet ve alakasım 
edi mıştır. ugun~u ce aesı ÇOK eye- da ka 1 mı~.~..... ·· A kt· E b. · t· zıa ·· 1 dır k t• l ·f d 1 1 . Şah" R·· arasın rar aşt ~"- gore, - vekilleri Villyet hududundan karşıla - ce ır. ene ı ım ıya rı mu ga . es ı. 
~ ı ~ a e.e~ e .geçtı. ıt ustem: samble toplantılarındaTürkiyeHariciye mıştır. Ho iskelesinin devlet bütçe _ (Zaten son zamanlarda tam mlnasile İspanyada k_arşılıklı . ola~ iş~e?~n 
bmncı ve ıkıncı kaptanlar arasında çı Vekili Tevfik Rüştü Aras Balkan An _ . pa . . ,. . . .. Suriyede ecnebi imüyazlan kalmamış buna benzer cınayetlenn aksi tesırıdır 
kan münakaşadan ıonra, ikisinin bir- . . Kr f sınden yapılması ıçın viki dilekler u- ibidir) ki İspanyaya karşı umumiyetle Cenubi 

• . . .. 1 . tantı, Çekoslovak Harıcıye Nazırı o· zerine bu ihtiyacı yakından gören ba- g . .. .. . ... 
bırlerını tokatladıklarını ıoy edı. ta . K .. ::ı. Antant .. so··yli . . 

1 
b" kild 8 - Fransız memurlarım ihtiyaç vu- Amerikada beslenen teveccühu kokun-

. . h . 1 bi ıse uçun. namına soz • kanlar ıskelenın esası ır şe e ya- . .. • . •.. . . be . 
Şahıt Ahmedın e emmıyet e tes t yeceklerdir ılm d _ ·n . . . k f dal 1 kuunda Surıye hükumetı mutehasst<; o- den ızale etmışe nzıyor. 

. . . d · p ası ogu ı erı ıçın ço ay ı o a- 1 k . ihda . * 
edılen ıfadesı fU ur: - f . la d ara ıst m eder. Bunların adetlen-

- iki kaptan karaya oturtmak meıe- Hı.tlen·n bı·r nutku ca~ :e ~ces~e va~b ~~r. . ni tahdit te Suriye hükfunetine aittir. Habeş mw-ahhaslannın Milletler Ce-
lesinden münakata ettiler. Birinci kap- 1 a afnbarika~ orguksikla n. ~ını gezmışlma 9 - Suriye ve Lübnan anlaşabildik- miyetine kabule-

. . . er ve a nın e erının yapı - 1 . takd. d b. 1 1 . -.=.-: 1 ltalr•11ın dilmemesini iste-tan buna razı olmayınca ikincı kaptan . . k . . 1 dir M.. erı ır e ır eşme enne ıwuu o a- . . . . . . . . Alma artık petrol sı ıçın gere e~ emrı v~rmış er · u- cak bir ka ıt mevcut değildir. lnfl•ll yen Italyanın is-
bır fılikaya yınnı kadar yolcuyla bındı nya teakıben Artvıne 15 kilometre mesafe- I O S Y. L""b .. t rek . tegıw · yerine getiril 

ked k · B ·· •th 1 t • k b . - urıye ve u nan muş e ış- . 
ve vapuru ter ece tı. unu goren 1 a e mıyece de ulunan Kuvarshane bakır fabrı • ler·ne a·t bir nizam te . t k sal8hi meyince İtalyayı şiddetli bir Mddet 
birinci kaptan delice hiddete kapılarak . . .. , kasına gid~rek tet~tta bulunmuşlar yc:ind~rler. sıs e me - buhranı istili etti. Fakat İtalya kendi-
koftu, havada olan fiHkanın iplerini ke· Bertin, 28 - Hıtler, dun Breslau ı ve bu fabrikanın da bır an evvel bakır Bu m dd 1 . tam tinl . . di ni çabuk topladı ve bu asabiyeti yen· 
eince sulara gömüldüler ve battılar. Bunzlau'a bağlıyan ve Berlin • Breslau çıkarabilecek bir vaziyete getirilmesi a tee e.~n dilınmektcd~n Tşım meye muvaffak oldu. ltalyan matbua-

.1 1 . . . . f b ika d. kt·· ün . . arapçaya rcume e e ır. er - ./ 
Bundan sonra birinci kaptan bot ka- otomobı yo unun hır kısmını teşkıl e- ıçın a r ıre or e emır vermış- cu··me b·t·rnır· b·t· 'lm l . 1 tının umumiyetle D€!CŞriyatına bakıla· ·· . . 1 di ı ı ı ırı ez rans.zca as ı 
lan bu filikaya binerek lngiliz vapuru· den yolun kuşat resmını yapmıştır. er r. . . . . ile birlikte neşredilecektir. ihtilif vu - cak olursa, bir ara bozulan sükUnet av· 
na kaçtı ve hayatını kurtardı. Bu münasebetle bir nutuk söyliyen .. ~akanlar Ço~ vıliyetır~ın zeytın, kuunpa fransızca asıl metin muteber det etmiştir, denilebilir. Fakat bazı ga-

B l __ _ı_ k tla ·· ak Hitler Almanyanın 18 ay sonra artık uzum mahsullerı ıle koyun, ınek, hay- tutulacaktır zetelerde çıkan ı::u kısa miitalea zahiı::t 
u ce 8eae avu a r mun &f8 ' t .. .nd t tkik tt b l k .. . " ' •1 M L'- hl. k f petrol ithal etmek mecburiyetinden vana uzerı e e a a u unma u- --- süklınete rağmen, resmi mahafilin ne 

etti er. amterne e ıvu u raporu· • .. d ·· A dah ha k t t · 1 p. k • h l · · ·· · · · . . . . . . kurtulacagını ve dort sene sonra da o- zere un r ana re e e mış er - a ır asta a•ı derin bir infial ile mutehassıs oldugu-
nun hazırlanma11 )Çın ıkıncıtetrıne ta- bil k - ·· t 11.k b.. .. dir • ·· t · . ·ıd· tomo ve auçuga mu ea ı utun · nu gos erır: 
lik edı ı. meselelerin Almanyada halledilmiş bu- A ada p Tedavi için cHiç bir karar, hiç bir hareket ftaı. 

Erzurumda bir kız san'at lunacağını söylemiştir. Göbels tin n sonra eşteye yayı hattı hareketinden ,.azgeçiremiye-
uğradı (Baştarah t inci ayfada) cektir. Habeşistan İtalyanın elindedir. 

mektebi IÇlhJOr lzmirde tr&mVIJ kazası Budapeşte, 28 _ Atinadan Berline d
1
:r gok.zadhastdaahlı~ll~rı, Sah lı gu

1
··knlü 11 den HAkabeş m~hdbabslulan iste

1
r ~em1tyeti Erzurum, 28 (Hususi) - Hüku· İ . 28 (H ") B .. K ta .1 h k t ed B B ., e ar ı ıye asta ı arı, çar- vamın ıçın e unsun ar, ıater erse 

k . f d k E zmır, ususı - ugun aran- yyare ı e are e en ay ve ayan k Is 1 b .. . . h" 
met, hal ın arzusunu ısa e ere , r- t' d f . b. t k ld a··beıs S 1 •. kt t kk f t . 1 şamba günü 11 den 13 e kadar cildiye dışarıda a ın ar, u fııli \•azıyetı ıt 

L. K S , k b. ına a ecı ır ramvay azası o u. o e anı e eva u e mış er ve b. k t d w. ı· . kt" 
zurumda -oır . ız. an at m~ te ~ açma- Tramvayla bir yük arabas1 çarpıştı. Alman kolonisi tarafından hararetle hastalıklan, perşembe günü 11 den ır uvve cgış ıremı~e:., ~~GIP 
ia karar vermıştır. Mektebın talım hey- Müsademede Hüseyin ve Urlalı Süley- karşılanmışlardır. 13 e kadar kulak hastalıkları. • 
eti ile müdürü tayin edilmiştir. man adında iki kişi ağır surette yara- Dr. Göbels ve maiyeti yemekten son Kaaımpafa ve civarındaki fakir hal- tir. Deniz hastanesinin bu hususla va--

Tedrisat• teşrinievvel içinde baş- lanmıştır. Süleymanın hayatı tehlike - ra şehri gezmiş ve saat 16 da Berline kın meccanen tedavi imkanını bulmut mit olduğu karar ne kadar alkıtlan ... 
lanacaktır. dedir. hareket etmişlerdir. olmaları, çok fayanı takdir bir hareket· yeri vardır. 
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C A R U S O .... dan sonra dünyanın en büyük tenoru Halk 
şarkılan mabudu, SCALA ve METROPOLiT AN yıldızı 

Maarif Vekili dün r- Hakkımız 
NİNO MARTİNİ. 

ÖnUmllzdeki Perşembe akşırnıından itibaren 

SA RAY Sin•masında Ankaraya döndü Yok mu? 
KUlfetslz Ocret olmamak Uizım Cazip bir mevzua, lOks ve ihtişam dolu mizansenlerle baletleri bulunan Türk doçentleri aleyhinde 

dedikodu çıkaranlar ceza 
görecek 

deOll mi? 

Bir kısım muallimler birli
ğin feshinde israr ediyor
lar. Birlik reisi Edirneye 

tayin edildi I
• stanbula çok yakın köylerden bi

rinde öğretmenlik eden bir oku-
yucumuz, her ay aylığını alırken Muallimler Birliğinin faaliyetine 

AŞK .SERABI 
iki gün evvel şehrimize gelmiş olan 

Maarif Vekili Saffet Arıkan dün ak· 
şam Ankaraya gitmiştir. 

25 kuruş kaybettiği düşüncesin - devam edip etmemesi meselesi uzun 
dedir. Mikdar ehemmiyetli değil, zamandanberi halledilememektedir. 
okuyucumuz buna ehemmiyet Muallimlerin Halkevleri teşkilatında 
vermiyecek, fakat mesele herşey- çalışmaları dolayısile bir Jcısım mual
den önce bir prensip meselesidir. !imler tarafından Muallimler Birliği-

Fransızca sözlü filminde tega~ni edecektir. 

Y ekil, dün öğleden evvel Milli Ta
lim ve Terbiye Hey· eti Reisi İhsanın 
ziyaretini kabul etmiş ve bazı kültür 
meseleleri hakkında izahat almıştır. 

Hey•et Reisi Ihsan, Devlet matbaa
sında tabedilmiş olan yeni ilk okul 
müfredat proğramını Vekile takdim e
derek, tasvibine arzetmiştir. 

Öğrendiğimize nazaran, Maarif Ve
kili Edebiyat Fakültesi Müderrislerin· 
den Spitzer ve Reinbach·ın Türk do
çent ve asistanları hakkında söylemiş 
oldukları sözler hakkında çıkan dedi
koduların tama.men asılsız olduğunu 
söylemiş ve bu haberi bu muharref şe
kilde matbuata aksettirenleri beheme
hal bularak layık oldukları muameleyi 
yapacağını ilave etmiştir. 

Bu okuyucumuz diyor ki : nin fdhi kararlaştırılmıştı. 
«Ben dört beş yıldan hf'.ri köy ho- Birliğe mensup bir çok muallimler 

cahğı yaparım ve her ay 1 O ku- bu maksatla Cemiyetten ayrılarak 
ruş kütüphane, 25 kuruş tn mu- H lk 
temet ücreti veririm. Kütüphane a evleri teşkilatına dahil olmuşlar-
ücretine birşey diyeceğim yok. dır. Fakat Birliğin devamını da iste
Fakat mutemet ücretine mute • yenler vardır ve bunlar Birlikten ayrıl
rizim. Çünkü her ay aylığımı al- mamışlardır. 
mak için kaza merkezine bizzat Bunlar, her mesleğin olduğu gibi 
gidiyorum. Binaenaleyh mutemet muallimlerin de bir cemiyete sahip 0 }. 

için yapılacak bir rol, binnetice malan lazımgeldiği kanaatindedirler. r 
hakcdilmiş ücret kalmıyor. Birliğin kapanması meselesile bundan 

Bizim bildiğimze göre maaş bir hiz- bir müddet evvel Birlik Reisi Kenan 
met mukabilidir, ve hi1meti ya- bu gfbi işlere ancak Vilayetin karışa· 
panın ayağına kada!' götürülüp bileceğini iddia ve ispat ederek cemiye
tam olarak verilmek ıcap eçier, tin ilgasına sureti kat'iyede mani ol
fakat merkezden uzak olan bazı dai 
relerde, bu kaidenin aksine olarak muştur. Fakat Birlik Reisi Edirne lise· 

Yarınki Çarşamba günUnden itibaren 

A l K A Z A R Sineması 
(Ben bir pranga kaçağıyım) filmine 

nazire olarak yapılan 

PRANGA 
İııgilizce sözlrl heyecan filmine başlıyor. 
Bu filmde elektriklenmiş kafeslerde 
kuruyanlar... Zıncirler altında kırbaçla
nanları.... Hep P R A N G A filminde 
göreceksiniz. 

M 1 L L 1 S 1 N E M A yann matinelerden itibaren 41111 ... ,.._ 

1 
2 büynk film ile 

936-937 sinema mevsimine haşlıyor 
----~--Genç ve ihtiyarların kUçUk sevgilisi crSH1RLEY TE:\1PLE,,in on son filmi 

SHIRLEY ASI 
Ayrıca: 

VİCTOR MAC LAGLEN - CONCH1TA MONTENEGRO - NOAH BEERY 

YILDIRIM KAPTAN 
V ek.it, aynca, Üniversiteye tahsis 

olunan paranın iki buçuk milyon lira j 
olmayıp 1,400,000 lira olduğunu söy
lemiştir. 

ötedenberi bir mutemetlik mev- sine tayin edildiği için yakında gidecek
cuttur. Parayı bu mutemetler a- tir. Bu münasebetle şu g.!.ılerde Birlik
lırlar, bizzat götürüp maaş sahi _ te fevkalade bir kongre yapılacak ve ••-••••---~ .. Bü) Ü 'c sergüzeşt filminde 4••--.. m!l!!lll~ 
~Mw~~ B~m~~l~ ~m~~nkç~m~et~~ g~-,-~--~------~-------~••••---~---~~ 

Bu para ile, muhtelif hastanelerde 
450 yatağı mütecaviz paviyonlar ve 
kimya enstitüsü yapılacaktır. 

küçük bir ücret alırlar. Biz bir şülecektir. 
defa bu mutemetliği fazla bulu- Şayet Birliğin devamına karar ve
yor, mutemedin vazife yapmadı- rilirse yeni reis ve idare hey.eti seçimi 
ğı yerde ise ücret almasını tama- yapılacaktır. Bununla beraber bir çok 
men yersiz telfildti ediyoruz. Biz alal{3darlar Birliğin yakında kendi ken- · 

ADAPAZARI 

Dün akşam An!karaya gitmiş olan 
Saffet Arıkan, cumartesi günü tekrar 
şehrimize dönecektir. 

Türk 'Ticaret Bankası 
bu fikirdeyiz. d 

ini fdhe mecbur kalacağı kanaatinde-
H akkımız yok mu? dir. 

İstanbul Şubesinden : 

lrana gidecek olan heyet 
Afyon satı~ları üzerinde hanla mü

zakerelerde bulunacak olan Saylav Ce
mal Hüsnünün riyasetindeki hey' et bu 
ay başında Tahrana hareket edecektir. 

--------------.J Bunun sebebi de azaların günden 

Eski para ı ar güne azalması ve idare hey' etinden is

1 Birinci Teşrin 1936 tarihinden itibaren gişelerimiz iş'arı ahire 
değin saat 10 dan 16 ya kadar fasılasız olarak sayın müşterile
rimize açıkbr. 

ilk tahsil 
Yeni müfredat programı 

tabedildi 

tifaların eksik olmamasıdır. 
mayısta Mevzuubahs fevkalade toplantıda da n sonra ekseriyet teşkil edilemiyeceğinden kor-

geçmiyecek k.ulmaktadır. 

Adliye Darphane gümüş paraların basıl
ması işine devam etmektedir. Şimdiye 
kadar 8 milyon tane 1 liralık, 3 milyon 
tane elli kur~luk, 400,000 tane gü
müş 25 lik, bir milyon tane nikel on 

sarayı 

Yeni binanın inşasına 
Şubatta başlanacak 

44 üncü ilk mektepde çalışmakta o- kuruşluk ve iki milyon tane de nikel 5 Sultanahmetteki hapi8'hane civann-
lan tatim terbiye hey'eti azalarından kuruşluk basılmıştır. da in~sı tekarrür eden adliye sara-

mürekkep k.omisyon mesaisini ikmal Tedavülden kaldı l k l k' yının temelleri bir şubatta atılacaktır. 
n ma ta o an es ı Adl' .. .. .. d k' 

• ·1L _11.. ·ı ··f d v ., __ 1 2- li'-l d 15 k d ıye aarayının onumuz e ı yaz mev-
etıwş ve ııx tansı mu erre at progra· nı.u:1 ~ 1'-

10
erk e .. ı .~~~da a

6
r toplat- simi sonuna kadar ikmali mukarrer· 

mını tamamlayarak tah ettirmi~tir. tm mıştır. uru\"uıuar an ton ka- d' 
ır. 

Bu proğram 936 • 937 ders yılında dar Darphaneye devredilmiştir. Eski Ayrıca İstanbul hapishanesinin de 
mevkii tatbika konulacağı için bir çok nikel 25 liklerle eski bronz 1 O luklar daha asri ve ihtiyaca uyar bir şekle if
muallim tarafından tedarik edilmekte- 937 senesi mayısı nihayetinde tama- rağı tekarrür etmiş, bunun için de Ye-

KIRK Yll --...... -----------
Üstad Halid Ziga 

Uşaklıgilin hatıraları 

DördUncU clldl çıktı. Flab 
50 kuruttur. Betlncl ve 
aonuncu clld baaılmaktad1r. 
Bu eser memleketin slyasi, lçt1ma1, 
mcrl hayatının 40 yıllık canlı bir 
levhasıdır. Baştanbaşa cazlb bir ha

kiki roman hükmünde olan bu ki

tabın birçok parçaları müstakil bi

rer hlkAye gibidir. 

OKUYUNUZ 1 -dir. men tedavülden kaldınlacaktır. kaletten on dört bin liralık bir tahsisat 
Hazırlanan bu proğrama nazaran ayrılmıştır. işlerinden çıkarılan amele 

ille tedrisat tamamen yeni Pedagoji Fatih noterinin muhakemesi 1 Amele tarafından çalıştıkları mü-
esaslarına göre yapılacaktır. başladı zmitte mes'ut bir nişan esseseden bila sebep işlerine nihayet 

Yeni müfredat proğramında biJhas- İzmitte Bay Tevfik Hasanın kızı Ba- verildiği hakkındaki şikayetler tevali 
Fatih noteri Şükrü ile baş katibi yan Sadiye ile, Çorlunun tanınmış tüc- k d' 

sa resim, elişi, beden terbiyesi ve mu· Fevzi ve daktilosu Münevverin muha- carlarından Bay Basanın nişan merasi- etmDe .. te dır. Ü k"d d b' .. _ _] 
· . un e s u ar a ır muesseseae 

siki derslerine fazla ehemmiyet veril- kemelerıne dün mevkufen ağır cezada mi. evvelki gün Izmitte güzide davet- l b' k 1 .. t ed k 
miştir. başlanmıştır. Fakat dmuşma vaktin lil~r arasında büyük bir n'.!~e ile kutlu- ça .. ışan ır. a~ ar:;; e .~u:~ca~ d ere 

Bu proğramı her ille mektep hoca· geç olması yüzünden bugün saat 16 ya lannuştır. mue7sesenın en l ı erınıd ış er~~ .. e.n se-
ıı tedarik. etmek mecburiyetindedir. bırakılmıştır. Nişanlı çiftlere bahtiyarlık1ar dileriz. be.psız ~ıkarmış 0 masın an şı ayet et· 

7 3 6 mışlerdır. 

Acıbademde biçki ve dikiş sergisi 

Acıbademde Özyuva biçki ve dikiş dershanesinin yeni yıl mezunlarına 
dün diploma verme töreni yapılmıs, bu münasebetle dershane, talebelerinin 
bir yıllık işlerinden mürekkep bir de sergi vücude getirmiştir. 

Bu yıl dershaneden mezun olanlar Seniha, Seniye,Hayrünnisa, Nezahet, Kal 
yopi, Selma, Fahire, Şeref, Şüa, Melahat, Saadet, Emine, Atinedir. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eczaneler şunlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Aksarayda: (Ziya Nurl). Alemdarda: <Eş
ref Neşet>. Bakırköyünde: <İstepanı. Be
yazıtta: (Haydar). Emlnönünde: IBcn
sason). Fenerde: <Arif). Karagümrükte: 
(Arif). Küçükpazarda: (Hikmet Cem11). 
s:ımu.tyada: <Erofilos). Şehremininde: 

(A. Hamdi). Şehzadebaşında: (Asaf). 

Bu amelelere toplu bir halde istida 
ile müracaat etmeleri tavsiye edilmiş-

tir. 

Bedava Almanca dersleri 
Eminönü Halkevlnden: 
Her sene EvlmJzde açılmakto. olan Al

manca kursları bu sene de Perşembe günü 
açılacaktu·. Ders günleri pazartesi ve per-

i şcmbedir. Saat 17, 18, ve 19 da başlamak üze
re kurslar üç derece üzerinedir. Devam et
mek isteyenlerin her gün Evimiz Büroruna 
baş vurarak kayıtlarını yaptırmalan rica 

olunur. 

Beyotıu cihetindekiler: Kızılay Piyangosunu Kazananlar 
Oalatada: (Hüseyin Hüsnü). Hasköyde: Kızılay tarafından Taksim bahçcslnde a-
(Nlsim Aseo). Ka.sımpaşada: <Müeyyet). çılan arsıulusal Bebek sergisinde çekilen pi
Merkez nahiyede: (Dellft. Suda). Şişli - yangoda kazanan numaralardan bir kısmı 
de: (Narglleciyan). Taksimde: (Limon - hediyelerini henüz almamış olduklarından 

clyan). bir an evvel aldırmal.arı rica edilmektedir. 
Üsküdar, Kadıköy n Adalardakiler: Kazanan numaralar şunlardır: 
Büyükadada: (Merkez). Heybelide: (Yu- 7606, 8862, 8859, 3352, 8743, 4939, 30941 3041, 

suf>. Kadıköy Pazaryolunda: (Merkez). 8505, 3747, 8522, 7526, 7254, 3628, 7307, 8848, 

Modada: (Faik İskender). Üsküdar Çar- 7373, 3752, 8476, 8852, 8702, 8725, 8664, 5702, 

_,_ıb_o_yun_d_a_: _<_ö_m_e_r _K_e_nan __ >_. ______ . 2932 dil' 

"' LOR EL BABDI 
Oöıu;NtYORI ... AR ı 
KONUŞACAKLAR! 

sözlü 

, Çocuk hastalıkları motehass sı 

Dr. ŞEVKET SALhl Soysal 

Altıyol ağzındaki muayenehanesini 
Oda caddesi Su şirketi karşısında 
46 No. lu Tayyareci Apartımanına 

nakletmiştir. .......... --. ·- ....... ·-- · ........ -... ___.....·- .. -
Taksim Bahçesi 
kapalı kısmında 

Halk Opereti 
Bu akşam 21.45 de 

K1rk yllda bir 

Ayrıca elektrikli 

kuklalar 

~,. epeiiaŞı · iiyalrösü-nda~~·-
Dram Kuımı 

1 Birinci Teşrin Perşembe akşıımı saat 20 de 

MAKBET 
Yazan : W. Shakespeare 

TUrkçeve çeviren : M. ŞUkrO Erdem 

Franstz Tiyatrosunda 
Operet Kısmı 

DUDAKLARIN 
Yazan: Yvesmirande Müzik: cMaurice 
Yvain• TUrkçeye çeviren: Ekrem Reşit 

Çocuk kısmı 
FATMACIK 

Yazan: Afif obay. MUzik: Fehmi Ego 

30 Eylül bu Çarşamba gnnn akşamı 

Üsküdar HAie Tiyatrosu 
Naşit, Halide, Fahri birleşiğl 

bir defaya mahsus 
Yodvll, Solo, Varyete, raka 

~-~ ller yer 20 kuruştur. 4m-9' 

' 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Halkevleriıide çalışma Sapanca inhisarlar 

memurunu kim öldürda? 
İzmit (Hususi) - Sapanca inhisar

lar memuru Salih Yatık Şarkiye kö -
yünde kahvede otururken meçhul şa
hıslar tarafından öldürülmüştür. Bu ci 
nayetin kaçakçılar tarafından yapıldı
ğı sanılmaktadır. 

Anadoludaki Halkevleri hızlı hamlelerle ilerliyorlar, 
birçok yerlerde temsiller ve konferanslar veriliyor, 
sağlık teşekkülleri de köylülere yardım ediyorlar 

" - Hasan Bey, evladım! 
Senin bana epey iyiliğin 
dokundu. 

Ben de ona mukabil, 
. neyim var, neyim yoksa 

1enin .. ~ 

Zabıta faillerin izi üzerindedir. Tah
kikata ve takibata ehemmiyetle devam 
edilmektedir. 

Çeşmede tutun mahsulü 
Çeşme (Hususi) - Bu sene herse

nekinden daha nefis tütün yetiştiren 
Çeşme halkı tütünlerindeki baskı a
meliyesini bitirmiştir. Tütün işlerini 
bitiren halk kırlardan şehre inmekte 
ve piyasaya intizar etmektedir. 

Diyor Ki: 

Üzerine çevirece -
ğim. Y a1nız sen de bana 
ufacık bir ayltk ba2la. Ka 

. bul mü ?. 

. Hasan Bey - Hay hay, 

. Bayan teyze ! Hatta ister

. sen, hic aylık ta bağla • 
mam r 

Sayfa 5 

Hava taarruzları 
karşısında 

' lıalka düşen vazife 
fzmirde yapılan tecrübeler muvaff akiyetli neticeler 
verdi , şehir baştan başa zifiri karanlığa gömüldü 

itfaiye ıehri durmadan dolqtı 

Adapazarı (Hu
susi) - Burada 
İstanbul erkek 
san'at mektebi ta. 
lebesinden Esat 

Adapazarında resim sergisi 
, Adapazarı (Hususi) - Sabiha Ha -
,nım ilk okulunda alay kumandanı Ke
mali?! himayesinde ilk defa olarak bir 
,resim sergisi vücuda getirilmiştir. Bu 
sergide muhtelif kimseler tarafından 

kara kalem, su ve yağlı boya ile yapıl
mış resimler teşhir edilmektedir. Ser
gi bir hafta müddetle açık bulunduru
lacaktır. 

Bigada yeni bir mektep 
Biga (Hususi) - Yenimahalle kö -

yünde yaptırılacak olan asri bir ilk o
kul için 3000 lira tahsisat konmuş ve 
bunun inşası bir müteahhide ihale o -
lunmuştur. 

Düdüklü çöpçüler 
Bursa belediyesi çöpçülere bire~ 

düdük dağıtmış: Çöpçüler bundan 
sonra kapılarda : ~ 

-Çöpçü! 
Diye bağırmıyacak, düdük çala .. 

caklarınış. Düdüklü tencere görmüş
tüm ama, düdüklü çöpçü hiç görme
miştim, onu da göreceğiz demekti?. 

* Parayı verenle, çöpü alan arasın· 
da fark kalmadı; her iltisi de düdüğü 
~alıyor. 

* Kimin arabasına binerse onun dü· 
düğünü çalanlar.. Çöpçünün düdü .. 
ğünü çalmak istedikleri zaman da 
çöp olup çöpçünün arabasına mı bi· 
necekler ? . . 

Bursadaki çöpçü, İstanbuldaki ÇÖP, 
çüye bakacak : 

- Ne geri adam, diyecek, kuru· 
nu vustada olduğu gibi hlla çöpçüJ 
diye bağırıyor. 

* Bursada herhalde çöpçü adedi 
çok az! 

- Nereden? 
mi anladım.. Nereden anladığ~ 

söyliyeyim : 
- Memlekette bir düdük buhra-1 

nı başgöstermedi 1 

* Mütenekkiren gezen çöpçüye: 
- Ne iş görürsün 1 
Diye sorarlarsa : 
- Çöpçüyüm ! 
Diyemiyecek, Çünkü : 

Ç .... 1 - opçu. 
Demek yasak : 
Cebinden düdüğünü çıkaracak ve 

öttürecek. 

* Bir dostum sordu: 
- Bursa belediyesinin bu kararı· 

na ne dersin ? 
- Fevkalade mükemmel, bilhas -

sa benim işime yaradı. 
-????? 
- Bu yazıyı onun sayesinde ya-

zabildim • 
tMsn , 



6 Siyfa 

Kilimlideki kaza nasıl 
( ve niçin oldu? 

SON POSTA 

Muvaff akıgelli 
Bir ameligalın 
Neticesi 

EylUI 29 

Yeni Antrenörden çok 
istifade edeceğiz 

---------
Gr~zu elektrik tellerinin konta~ yapmasında~ i~fil~~ Zaimis gözlerini açınca ilk 
ettı. Arkadaşlarını kurtarmak ısteyenlerden ıkı kışı gördüğü kadınla evlenmiş ... 
Öldü, bir günde havzada On bir kişi kazaya kurban gitti Yunanistanın geçenlerde vefat eden 

Futbol federasyonu reisi Hamdi Emin, memlekette 
antrenör, hakem yetiştirileceğini, sahalar yapılaca
ğını, 1940 da iyi neticeler alabileceğimizi söylüyor 

Amele ocaklardan çıkanken 
Zonguldak, {Hususi) - KHimli ma- damarlarına atılan lağımlara ateş ver

den ocaklarındaki grizu faciasını telefon mek için, dışarı sızdırmadan içine ge
la bildirmiştim . çen fitili yakan emniyet kibriti kulla-

Kilimli vilayet merkezine iki saat u- .nılır. Lağımı daha emniyetli ateşlemek 
zakta bir nahiyedir. Kaza yerine git - için emniyet k:ibritinden yüz kere da
tim. Facianın sebeplerini ve tafsilatı- ha emniyetli olan elektrikli ateşleme 
nı alakadarlardan dinledim. Kazadan makinesi kullamlır. Bu makinenin man 
yaralı olarak kurtulan üş amele ile has- yato kolu çevrilince hasıl olan cereyan, 
tanede konuştum;grizu gazının korkunç yere döşenen tellerle lağımları patlatır. 
p ir şiddetle patladığı anda ocakta bu- Kilimlideki kaza, işte emniyet kibri
·ıunan bu adamlardan kazanın füper- tinden yüz kere daha emniyetli olan bu 
'tici safiıalarını öğrendim. lağım ateşleme makinesinin yere dö -

İçinde grizu patlayan maden ocağı şenen tellerinin kontak yapmasından 
Kilimli sırtlarındadır. Mühendis Naci vukua gelmiştir. 
Hikmet, ve Selim isim1i üç ortak tara- Kazadan sağ kurtulan amelenin an -
fından işletilmektedir. !attıklarına göre, lazım atacak ameleler 

Grizuya, köylü amele cgrizu:ı1 dan patlayacak lağımın tesirinden korun -
çok daha güzel bir isim bulmuşlardır. mak için yere tel döşeye döşeye uzak
Madenci amele bu gaze cateş nefes> !aşmışlar, kati derecede bir mesafeye çe 
,adını vermiştir. Filhakika grizu ateş - kildikten sonrada makinenin manyato 
ten, ce)lenneı_n alevinden bir ne~~st.~·· .. kolunu çevirmişlerdir. O zaman lağım 
Ateş nefesı, k~~lan ı_naden k~m~.ru patlaması yerine tarif edilemiyecek ka

neşreder. Hava ıçındekı kes~etı_ yuz- ,dar korkunç ve şiddetli bir gürültü ol
?e 8, 9 ve 1 O u ~ulunca b.u m~thış gaz muştur. Müthiş bir ateş kasırgası halin 
ı~ba_h:ınne gelrnış d~me~~ır. Bır.m~den de boşluklara saldıran alevler önünde 
cı agzile, «ateş nefesın kutlemesı» ıbre- kalan altı amele bir anda kömür hali
nin bu 8 ile 1 O arasında gezindiği sıra- ne gelivermislerdir 
larda her an mümkündür. Ancak, ateş ~ 

f k nd. k di tl K kun Patlama sahasından daha uzakta o -ne es e ı en ne pa aınaz. or ç .. 
t . · 00- · · · f'l~'· 1 lan uç amele de yere atılmalarına ve ne ıceyı gurması ıçın, m ı C\Ae ea e - · . . . 
· li d l" 1 tta ın· bır' ateş kasırgasının kendilenm sadece ok-

verış zaman a gazın aa e y . v v b' k'l 
il t g lın · l" ımdır sayıp geçmesıne ragmen agır ır şe ı -

şerare e emasa e esı az · d 1 1 dı 
Bazan, bir amelenin salladığı kazma- e yara anmış ar r. 

nm ucundan, kömür tabakaları arası- Buraya kadar kazanın birinci safha
na sıkışan bir taşa rastlamasile fırla _ sındayız. Grizu patlamıştır. Hadise bir 
yan kıvılcım bile ateş nefP.si tutuştur _ emri vakidir. Az daha tedbirsiz bir ha
mağa yetebilir. Ve böylece olan kaza- reket üç kişinin ölümüne sebebiyet ver 
lar Zonguldakta da görülmilijtür. .miştir. 

Öyle olduğu içindir ki maden ocakla- Kazayı anlayan ocak .mühendisi Ce-
rında ateş çıkaracak herşey kontrol al- mal, made_n başçavuşu Italyan Cuvani 
tına alınmıştır. ,Monelya, Ismail çavuş ve daha bir a-
Ocağa girerken amelenin üstü başı ,mele derhal ocağa dalmışlardır. 

aranır, üzerinde kibrit, sigara, kav, çak- Bu delice bir harekettir. Böyle kaza
mak gibi şeyler bulunanlar şiddetli ce- lara anı olarak koşabilmek için maden 
zalara çarptırılır. Ocak içinde kömür ocaklarına mahsus gaz maskeleri tak-

------~ ............ ------··---------------.--~--
t ONUL iSLERi 
inanmamanın da 
Kendiaine mohsus 
Acı bir zevki vardır 
Ankaradan bir mektup aldım. «Ş. 

ve M.• imzasını kullanan bir okuyu
cum, bu mektubu sevgilisi ile müş
terek yazmı.ş. Gençlik hisleri hoşu -
ma gitti. Mektubu size de aynen o -
kutacağım. Diyorlar ki: 

- «Teyzeciğim, 
«İkimiz de genciz. Birbirimizi çıl

gınca seviyoruz. Fakat sevgilimde 
artık hastalık haline gelmiş bir hal 
mevcut: İnanmamak.. Beni sevdiği 
halde inanmıyor. Bana: cBeni al -
datmıyacağını, beni mes'ut edece -
ğini zamanla anlarınl. Zamana da
ha çok inanırım» diyor. 

Ben niçin zamana daha çok inan
dığını soruyorum. O, şimdiki erkek
lere güven olmadığını, bir çok de -
fa bunu arkadaşlannda gördüğünü 
söylüyor. 

Onun uzun bir zamanla bana inan
ması beni muztarip ettiği gibi o da 
müşteki... cNe yapayım elimde de -
ğil» diyor. 

Ben kendimi bir an evvel J'nandır-
mak istiyorum. Kendimde onu 

ınes'ut edecek kuvveti buluyorum. 
Mes'ut edeceğime eminim Fikirlerı -
mizde çok iyi bir anlaşma var. Yal -
nız sevgilimde bu inanmamak has -
talığı olduğu için evlenmeyi zama -
na ve uzun bir nişan devresine bı -
rakı yor. 

Kendisini nasıl inandırayım? Ce
v&bmızı ikimiz de sabırsızlıkla bek
liyoruz.> 

* Gönül işlerinin, bu şeklinde inan-
mamanın, inanmaz görünmenin, te
minat istemenin, teminat vermenin 
ve yemin etmenin de kendisine mah
sus bir zevki vardır. Öyle bir zevk ki 
aradan seneler geçip te her şeyi vü
zuh ve kat'iyet kesbettikten sonra 
bir daha dirilemez, tekrar doğması 
mümkün değildir. 

Niçin şikayet ediyorsunuz? Bıra
kınız bu devre de böyle geçsin! 
Yalnız .. Yalnız bunu nişan safha

sını uzatmıya bir vesile ittihaz et -
meyiniz. Ziyanlı çıkarsınız. Aşk hPr 
'Zaman ayni sıcaklığını muhafaza et-
mez. Ateşin azami hararetinden is -
tifade etmelidir. Bu noktayı bilhas
sa genç kız hesabına söylüyorum. 

Cumhurreisi, bir aralık gözlerini kay
betmişti, üç sene kadar dünyanın renk
lerine ve şekillerine karşı ı~apalı kaldık
tan sonra Viyanada bir profesör, bir a
meliyat sayesinde bu gözlere tekrar 
görme kabiliyeti verilebileceğini söy -
lem.iş ve bunun üzerine ameliyat yapıl
mıştı. Ameliyattan sonra bir ay müd
detle bu gözlerin kapalı kalınası lazım 
geliyordu. Bu maksatla gözler sıkı bir 
sargı ile sarılmış, böylece aradan bir ay 
geçmişti. Nihayet açılma vakti geldi. 

Zaimis acaba görebilecek miydi ? 
Sargının son kıvrımı gözlerin önün

den kalkınca Zaimis karşısında güzel 
bir kızın, o meşhur Viyana kızlarına 
mahsus, tatlı, ve dilber tebessümü ile 

Geçenlerde ölen son Yunan Cumhur 
Reisi Zaim.is ,. 

kendisine baktığını görmez mi? Üç haf
ta sonra Zaimis, kolunda genç zevcesi 
ile beraber, mes'ut ve neşeli, Atinaya 
döndü. Karısını dostlarına takdim e -
derken daima: 

«Gözlerimi hayata yeniden açan ve 
onları gene kaRayacak olan karım!11 di
ye takdim etti .ve sonra: «Fakat, eğer 
o zamana kadar kafesinde oturabilir -
se!• sözünü söyledi. 

Bu tarihten yedi sene sonra, geçen
lerde, Zaimisin gözlerini gene ayni el
ler kapamış ve kuş kafesinden mem -
nun olduğu için Lerostaki malikanesin
den ayrılmamaya karar vermiştir. 
-···························································· 

Asansörden çıkınca : 
- Sola sapın, sağa bükülün. 9 nu

mara dediler. 
Sola iaptım, sağa büküldüm. 9 nu

maranın kapısı aralık. İçeri baktım. 
Denklerin üzerine konulmuş bir bisikle 
tin arka tekerleği ile gözgöze geldik. 
Kendi kendime : 

- Tamam dedim, yanlış gelmemi -
şiın. Borsa dairesinde de bisikletin işi o
lamaz ya. 

- Bay Hamdi Emini arıyorum. de- J 
dim. 

- Buyurun içeridedir dediler. Ara 
kapıdan geçtim. İstanbul spor kurumu 
başkanı Hamdi Emin bir arkadaşile ko
nuşuyordu. Bana yer gösterdiler. Otur
dum. 

Hamdi Emin işini bitirince bana 
döndü: 

- Buyurun, dedi, konuşalım. 
İlk sual : 
- Futbolde neden mütemadiyen ye

niliyoruz acaba ? 
Federasyon Reisi Hamdi Emin 

besi altında bu genç oyuncuların fut
boldeki bilgi ve kabiliyetleri tesbit edi .. 
lecek, bu muhtelli mıntakalarda hazır, 

- Bunun çok sayılmış sebeplerini 
bırakın da saymıyayım, siıinle yeni ta
savvurlarımız ve ~ 

~e~ projelerimiz ' ' 8 e n z o r ı a 
lanmış genç takım· 
lar her fırsatta kar: 
şılaştmlacak. va 
müsabaka heyeca •· 
nına alışsınlar di • 
ye sık sık ecnebi te 
masları yaptınla ... 
caktır. 

üstunde kon\lşa -
~·. :apmak istedi mağlup edildim,, 
gımızı anlatırsam, 

tutbolde neden, 
hangi noksanlar yü 
zünden mağlUp ol
duğumuz meydana 
çıkmış olmaz mı? 
Gazetelerde okudu 
nuz. İngiltereden 
M. Booth adında 
bir bas antrenör ge 

• > 

tirttik. Bu işi ya -
parken de şöyle dü 
şündük: Memleke
timizde futbolün e
sası, kökü, yoktur. 
Bütün çalışmalar, 

sistemsiz, temelsiz 
yapılıyor. Ve bu şu 
ursuz çalışmaların 
neticesi de tabii 
mağlubiyet oluyor 
du. Şu halde yapı-

Pazar günü mağlftp olan Yorgos yazıyor: 
«Ben mağlftp olmadım, boksör Küçük Ke
mal tarafından paıar günü zorla mğliip 

edildim. Ben oyunda sinir-
lenebllfrim, fakat hakem si
nirlerine mağlfıp olmama
lıdır. Hadise şöyle cereyan 

Konuşmaya baş· 

!arken bugünkü a·
cıklı vaziyetin ten· 
kidinden sarfma • 

etmiştir: Hakem bana ihtar zar ederek yapıla~ 
yapmak 1çln beni kenara cak işlerin noksan· 
çekttll bir anda Romanyalı ları göstel·eceğin( 
bokaör hakemi de iterek ü- söyliyen Bay Ham 
zerime hücum etmiş ve di Emine, «aşağı 

yumruk vurmuştur. yukarı evet.» de , 
Böyle bir harekete tevessül eden bir mekte hata ettiği .. 

boksör ebediyen ringten uzaklaştırılır. O mi şimdi anlıyo • 
;ıırada Kemal bana, haydi dövüş dedi. rum. Vaziyet tama 

Ben de: mile ortada. İşin ku 
- Onu diskalifiye etmek lazım dedim, lüpçülüğe betonlaş

Kemaı fazla söz dinlemedi ve gidip raki- mı.ş şöhretleri ok
bimln elini kaldırdı. Ve söyle~diğim şamaya tahammü _ 
sözleri bana izafe ederek : lü olmadığı iyice 

mak lazımdır. (*) Fakat bu maskeler- lacak iş nedir'? Ya
den yoktur. Uzak bir şirket ocağından pılacak ilkiş memle 
istenilen maskeler gelinceye kadar içe- kette futbolün te
ride boğucu gazlardan zehirlenenler, melini, sistemli bir 
göçük altında kalanlar varsa ne ola - yoldan giderek kur 
cak? Grizu patladıktlan sonra dehşetli maktır. Hatta bi
karbon harmzı neşreder. Bir adamı bir zim şimdi getirtti
kaç dakika içinde öldürmeğe kafidir. ğimiz futbol baş 

- Abandone etti, dedi. Böyle bir şey anlaşılmış. Bu pro-
varit değildir. jeler ciddiyetle tal 

Saniyen Romanyalı boksör, dlrseğile bile edilirse 1940 
yumruğumu memnu mıntnkalara sürük- Olimpiyadında Ü .. 

itiyordu. Bu suretle beni diskalifiye ettir- mit bekliyen biz _ 
mek yoluna döküldü. Nefesim gayet iyi ler, hayırlı netice
idi, yorulmadığımı. yanımdakiler gördü- lerle karşılaşaca • 
ler. 

ğız. 
Ben bileye baş vurmak gibi bir hare- Bunları diisünür-

Grizu patladıktan sonra ocağı kapla- antrenörü, bu siste 
yan boğucu gazı kaçırmak için içeri u- ~' Almanyada tat 
zanan hava borularının musluklarını bika başlan1ış, ve 
açmak ve bol bol tazyik edilmiş hava muvaffakıyetle ba
göndermek lazımdır. Bu işler yapılmış- şarmıştır. Memle -
tır. Fakat aradan geçen zaman boğucu ketimizde futbolün 

ket yapmağı aklıma getirmem, seneler- ken aklıma bii·den 
denberi beni tanıyanlar bunu bilirler, 
Türk renklerile Yunantstanda dövüşen 

ben Yorgos Timurumdur. Teodoresku 
isterse kendi hesabıma gider kendisıle 
Bükreşte de çarpışırım. 

bire çok eski ve 
çok acıklı bir dert 
geldi. Hemen sor -
dum: 
- Ya saha mesele· 

- ? sı . 
Hamdi Emın de 

gazı defetmeğe kafi değildir~ Nitekim temelini kurmak i- F 
ellerinde madenci lambalarile karanlık çin ilk ana progra- 27/ 9/ 36 ~ _ 

galerilerde koşan dört adamdan evvela mımız şudur: Baş ayni derdin ac1sıru 
mühendis bir fenalık hissetmiş ve: antrenör, Türk fut ----- - --------- çekiyor olmalı ki: 

- Bana fenalık geliyor. Fena r-~o- holünün cüzü tamlarını teşkil eden ku- - Hiç sormayın, diye yanıp yakıl-
ruın ! lüplerimizden birer ehhyetli azaya maya başladı, · hiç sormay.-ı orasını. 

Diyebildikten sonra yere yuvarlan- evvela antrenörlük, yani bir futboküyü Laf aramızda, antrenörü daha stadyo
~~ş~r. Mühendisten ~iraz daha ileride sistemli bir surette yetiştirmek ilmini ma götüremedim. Nasıl götürülllr ca
yuruyen ve kazaya ugrayan _arkadaşla- öğretecektir. Bu suretle az zamanda her nım, işte bizim çocuklar bu beton dö
rına .yardıma koşan zavallı Ismail ça - kulüp muktedir br mütehassıstan ders şemenin üzerinde oynarlar. Birer fe • 
~ ıle arkada~ı . ve zavallı Cuvani bo- almış muktedir birer yerli antrenör sa- dai kişidirler. nasıl diyeyim? 
gucu gazm tesırıle yere yuvarlanmış - h"b' olacaktır. Maamafih bu yıl bütçede yaptığımız 
la.r ve d~_rh~l ölmüşlerdir .. M~h~ndisin 

1 
i;te bu yerli antrenörler sistemli fut- tadilat bu esaslı derdi tamamile değil

hayatı guç.l~~e kurtarılabılmıştır. bol öğretmek kabiliyetinı elde ettik- se bile imkan nisbetinde halledecektir. 
Doku~ kış~ıı:. hay.atına ı~~l olan ma- ten sonra meselenin oldukça zor bir Yani muhakkak bir yumuşak topraklı 

den facıası buyük bır teessur uyandır- safhası halledilmiş ve istikbal için mu- çimen saha yapacağız. Hem başka türlü 
mıştır. _ vaffak olma imkanları yarı yarıya te- olmasına, bu şartlarla futbolcü yeti!i-

.. Ç~ta~~gzı ~ ~~ngu~.da~ _ .. t.~neli~~e~i min edilmiş bulunacaktır. tirmeğe imkan da yok. 
çokuntude bırının oldugunu, bırınm Bir taraftan muktedir futbol müte- Tabii bütün bu istikbalde tahakkuk 
Yl adralandığılnı elvveldce bbil~~dihğim ame- hassısları yetiştiren baş antrenör. di-
e en yara ı o an a ugun astanede - .. · · ·a 
··ı .. t ·· B'" 1 likl d" z ger taraftan da kuluplerın faal ı man-
o muş ur. oy e e un, onguldak ı ak k f 
için 0 b" k. · · b. d 'T .. .. cılarını kısım kısım top ayar on e-

d d 
n ır, ışınıb~ ı~ en

1
o unıunu kay- ranslar vasıtasile nazari bilgilerin art

e en mes um ır gun o mustur 
~ · · tırılınasına çalışacaktır. Bu konferans-

A. N. ları teshil için futbole mahsus hususi 
Su maskeler seh irli ıaz maskeleri &ibi de- ders filmleri, mıknatıslı futbıJ! tatbikat 

fildir. Bildllimiz maskefer dışarıdan relen levhaları kullanılacak, futbolün ileri 
zehirli havayı süzüp saf ha va a hrlar. ocak sistem ve tekniği sporcularımıza an -
maskeleri dışandan bava almazlar. Sırtta !atılacaktır. 

ettirmeğe çalıştığımız projeler içinde 
hakem meselesi var. Bu suretle yarını 
hazırlarken memlekette futbole karşı 
gösterilen alakayı söndürmek istemiyo-
ruz. 

Müsbet bir çalışma sahası bulduğum· 
dan ve iyi neticeler alacağından çok 
memnun olan Hamdi Emine izahatı i
çin teşekkür ederek ayrıldım. 

Dördüncü Vakıf Hanının merdi\·en-
taşınan bir çanta içindeki oksijen tüpleri ha- Her antrenör kendi mıntakasında is- lerini inerken gözümün önünde, koca
va n rir. Tüp içindeki bava üç saat kadar tidatlı genç futboküleri toplıyarak bun man asri bir stadyom~~ yumuşak çi
sürer. Biteceği zaman alet otomatik olarak ların sistemli bir surette çalışmalarım men sahasında ateş gıbı k~şan, :ıçra
zll çalmak suretile havaııwık tehlikesini bil- temin edecektir. Bu ihtisas sahibi mu- yan, ~~vaffak olan on bır delık:mlı 
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lmrallıda mahkumlar arasında: 

Cemiyete faydalı insan 
yetiştiren hapishane 

* • * t 
Mahkum bir balıkçı: "İmkan olsa burada konserve 
fabrikası yapanz,, diyor. lslahıhal etmiş insanlar 

kendilerine gösterilen emniyete layık 
bir surette hareket ediyorlar 

Mahkfımlar saz dinliyorlar 
!mralide mahkfunlar arasındayız. ca da çoluğum ve çocuğumun arasında 

•İçlerinden biri anlatıyor : bacaklarımı uzatıp bir cigara tellendire 
- Ne yaparsın? Olan oldu. Bir defa bilsem .. 

işledik. Sarhoşluk birşey dinler mi?. Mahkum sözlerinde çok samimi idi. 
Soruyorum: ,Bülbül öyle değil midir? Altın kafesi 
- Kaç senen kaldı ? yaldızlı odaları bir anda terkeder, ça-
Birçok kere tekrarlamış olacak ki, ,lılar otlar arasına koşar. 

pek çabuk söyliyiverdi: Ah hürriyet.. İnsan böyle 1..amanda 
- Dört buçuk senem. ,onu daha çok özlüyor. Öyle değil mi -
Belki de en acı tarafına dokunmuş- ,dir ki? Hasta olmayınca s1hhatin kadri 

tum. Mevzuu değiştirdim. ,bilinmez. 
- Nerelisin ? Mahkum devam etti : 
- Bana, Mudanyalı Balıkçı Ahmet - Ben balıkçıyım. Mudanyada iken 

derler. Yerimiz pek yakın ama, ne gele- ,ağlaı1m ve balıkçı kayıklarım vardı. İş
biliyorlar, ne de gidebiliyoruz. Ne ya- te benim de en büyük zevkim, onlardır. 
parsın, çekeceğiz. Burada konuşması yavaşladı: 

- Öyle anlaşılıyor ki, 7 - 6 senedir - Hem ne kadar iyi olurdu. Şura -
yatıyorsun. Çoluğun, çocuğun var mı ,cıkta sekiz on tayfalık bir balıkçı kayı
bari? .ğım olsa ... Alimallah dünyanın balığı

- İki çocui;um var. En büyüğü şim- .nı tutarım. Barbunya, saı·dalye, uskum 
ru ve istakoz .. Hepsi buranın denizin -
de mevcut. 

Müjdeledim : 
, - Yakında onu da y~pacaklaımış . 
,Bize söylediler. 

Gözleri parladı : 
- Biz de duyduk. Beşyüz liralık bir 

,masrafla ben burada gayet güzel bir 
ağ düzerim. Tayfalarımı hazırlar, oala
rı yetiştirir ve denize açılmm. 

Bizim Ahmet dalmıştı, dokunmadım. 
O da devam etti : 
- Dünyanın balığını tutarım. Bize 

yettiği gibi burada tuttuğum balıklar
.la mükeİnrnel bir konserve fabrikası 
yapılır. Dışarıya da satarız. 

Yürüyerek denizin kıyısına kadar gel 
,miştik. Hemen yanımdan ayrıldı. İske
leye doğru yürüdü. Ve bir ipi çekerek 
,denizde bağlı yedi sekiz okkalık bir is
.ta.koz meydana çıkardı. 

- Demek yemek"ie bize ikram etti
ğiniz o nefis barbunyaları da siz tuttu
,nuz? 

- Elbette .. Kendi elceğızimle .. 
Bu aralık yanımı7..a birkaç mahkum 

daha gelmişti. O : 
- Aman, dedi. Bizim anlattıklan -

d i dokuzuna bastı. Haber geliyor, Mu- .mızı ballandıra ballandıra yazmayın sa 
danya rnekte?.~~e okuyorm~ş.. kın ... Sonra herke.s gelmek ister, bizim 

.Mahkfımlardan balıkçı Ahmet 

- gnıarı ozluyor musun. ,rahatımız kaçar. Şurada dört bes sene-
- ?zlerne~. olu~ mu~m? Mewrakta- ,miz kaldı. Onu bari şu rahatlık · içinde 

yıın bıle ... Bızımkiler fakir çocugu na- bitirelim. 
ııl okutacaklar bilmem? Mahkum bu sefer birkaç ay evvelki 

- Sen merak etme. Devlet okutur bı"ı· ha'tıra. n 1 t w b ı d 
sı ı an a maga aş a ı: 

onu. - Geçenlerde buraya hapishane mü 
Buradaki ya~ayıştan menun mu - ,fettişi gelmişti. Burada kaldı. Onu gö-

•wı? A türmek lazım gelince, iş bana düşti.i. Ve 
Cevap veriyor : şu gördüğünüz sandala müfettişi oturt
- Ben Bursa hapishanesinde yatı- tum. Küreklere yapıştım. Onu çabucak 

yordum. Buraya geJince rahat ediver - Mudanyaya vapura yetiştirdim. 
dim. . v• 

Tekrar sordum : Bizim bıldigımiz mahkftm, eli kelep· 
_ Eksikleriniz ne1er ? ,çeli, arkasında .müsellfıh bir jandarma .. 
Gene en nbik taraftan sual a\!mıs- ,Ankara caddesınden geçe". Bunlar ise .. 

tını. Çünkü mahkfun derin derin ~içi~i Yiyip içiyorlar, koşup oynuyorlar ve 
çekti ve : ,çalışıyorlar. 

- Burada çok serbestiz. istediğimiz Bu aralık aklıma müfettiş Mutahhar 
ıaatte çıkıyor, tekmil adayı dolaşabili- Başoğlunun bir hatırası g~ldi : 
yoruz. Hatta yaz günleri koğuşa bile «Edirne hapishanesini yeni şekilde 
girmiyoruz. tesise karar verince, burada çalışanlar-

Başını Mudanya tarafına çevirip tek dan ikisinin oraya gönderilmesi karar-
rar bana baktıktan sonra : ,laşrnış. Ve götürülmek üzere Denizle 

- Herşcy iyi hoş ama, köyde ol - Atila adındaki iki mahkum seçilmiş .. 
sam, akşama kadar çalışır, akşam olun- Fakat en miihim bir mesele gelmiş çat: 

SON POSTA 

Moris Torez 

Moris Torez Fransız Komünist Fır
kası umumi katibidir. 1 898 de Fransa
nın şimal eyaletlerinden Normandide 
doğmuştur. Babası bir maden amelesi 
idi. Kendisi de küçük yaşından beri 
madenlerde amele olarak çalıştı. Ayni 
zamanda kültür kabiliyetini de bizzat 
yükselterek, bugün Avrupada iktısadi 
bahislerde en salahiyet sahibi adamla
rın arasında anılacak dereceye çıktı. 

Torez di.inyada «Halk cephesi» fikri-

Tarihten sayfalar: 

Kaçan kurtuluyor ... 
Hasan Paşa teravih namazındaydı. Uşağı Şaban 
safların arasından geçerek yaklaştı. Onun kula
ğına " İdamına ferman verildi geliyorlar. ,, dedi 

ni ileri atan adamdır. Bu fikrin ne ka- • 
dar müsbet ve ne derecede kabili tat- Eskiden devlet adamları arasında ı mandan başka eski valinin idamına 
bik olduğu, bütün dünya demokrat - ,gençlikten veya çocukluktan kalma dair ferman da bulunurdu. Bu ferman
ları ve halk teşekkülleri tarafından ka- dargınlıklar gittikçe büyür ve yaman lar hemen hemen daima gizli tutulur
bul edilmesile sabittir. bir düşmanlık haline girerdi. Bu yüz - ,du. Büyük bir nüfuz ve mutlak bir ha-

Mavi gözlü, geniş omuzlu, boylu bos- den sarayda dostları veya akrabası o- kimiyet sahibi olarak koca bir vilayeti 
ıu bir insan olan Torez, ayni zamanda ,lanlar, daha ziyade saray kadınlarile dilediği gibi idare eden valiler bir gün 
iyi bir hatip olmakla da maruftur. Düş- müsahiplere intisapları bulunanlar düş- veya gece, konaklarında iken ansızın 
manlan onun için : manlarmı çekiştirirlerdi. En küçük bir etrafı sipahiler veya yeniçeriler sarar-

- Torez tam bir Franstzdır. Tam bir fırsatı kaçırmazlar, düşmanlarının ö - dı. Yeni vali yanında bir cellatla glrer 
halk çocuğudur. derler. lümüne çalışırlardı. eskisini boğdurur, kendisi onun malı-

Bununla beraber icrnatını daima Böylelikle gerek Anadoluda ve ge - na. ve konağına çökerdi. 
mahrem tuttuğundan Torcıin alfıkayla rek Rumelide bir valinin veya bey r- !dama mahkfun valilerden, çok açık
takip edilen en küçük hareketlerine bi- ~eyi~in halka ~arşı şiddetli davrandı - göz davrananlar hazan kaçabilir ve kur
le esrarengiz bir mahiyet ve ehemmi- gı, ruşvet aldıgı haber alınırsa hemen tulurlardı. 
yet verilmektedir. .idamı cihetine gidilirdi. Valilerin de he- Bunlardan bir tanesi 1634 de Bosna 

,men hemen hepsi bu hali bildiklerin - valisi bulunan sabık kaptan hattat Hn

Vapur nav!unları 
Vapur acentelerinin ticaret emtia

sı naklinde yaptıkları tenzilat tacirler
ce az görülmüş ve bu defa da Ticaret 
Odasına şikayetler vaki olmuştur. Oda 
bu şikayetleri tetkik etmektedir. 
.. • • _. •••• ı:.. ........ ..... 

mış .. Bunlar, elleri kelepçelı olarak mı 
gönderilecek? Uzun bir tereddütten 
sonra elleri bo~ olarak gönderilmesine 
karar verilmiş. 

Mutahhar bu sıralarda İstanbulda i
miş. Bir gün Ankara caddesinden iner
ken karşısında kendi$ine doğru elini ko 
lunu sallıyarak gelmekt2 olan bu iki 
mahkumu görmüş. Yanlarına sokul -
muş: 

- Hayır ola, yalnız mı gıdiyorsu -
nuz? 

Onlar: 
- Evet demişler, rıhtıma çıktık. J an

darmalar öteki mahkümlarla kalarak 
bize: 

- Siz haydi gidin, dediler. Biz de 
Sultanahmetteki hapishaneye teslim 
olmağa gidiyorduk. 

Demek bu iki mahkum elini kolunu 
sallıyarak hapishaneye gidecek, knpı
yı vuracaklar ve : 

- Biz geldik, diyeceklet". . 
Nitekim de öyle olmuş. Şimdi bu ikı 

mahkum Edirne hapisanesindelermi~ ve 
oranın ıslahı işlerinde şeflerine yardım 

ediyorlamHş. 

Ahmede sordum: 
- Eğlenceleriniz. nelerdir ? 
Güldii ve : 
- Düğün alayı .. 

. - Bu nasıl şey ? 
- Basbayağı.. Bizim bir kara oğla

nımız vardır. Yani merkebimiz. Onu 
süsler, piişler, üzerine de arkadaşlar
dan birini oturtur, davulla zurna ile ge
lin almağa gideriz. 

- Bu hoş. Ya cezalarınız. ? 
- O da var. 
Elini yakındaki tepeye doğru kaldır

dı : 
- Şu tepeyi görüyor musun? Bize ce 

za odur işte. Yani oraya gidip gelmek. 
Daha ba)lkası da vardır. 

- Nedir ? 
- Kelebek avlarız. Cezalandırılan 

kimse adedi malıim kelebek avlamağa 
mahkum edilir. Ve o da mütemadiyen 
köşar dui'ur. 

İzzei KOl~AY 

den saray mensuplarına ağır hediye - san Paşadır. 
ler göndererek taraftar kaznnmakla be- Hnı;an Paşa sar.ayda hademe iken, 

I 
raber az zamanda biiyük para sahibi Toraman Hasan ad,ında bir Daı-üssaa-
olrnğa çalışırlardı. de ağası aklından zoru olan Sultan 

Bir valinin yerine gönderilen yeni - Mustafanın saltanatını kurtarmak için 
sinin elinde oraya tayinine dair fer - (Devamı 9 uncu sayfadu) 

Benim kahvemin 
Kabahati ne? 
Akşehirde Ahmet Altan imzasile 

bir mektup aldık. Sahibi tahsil mii
nasebetile bir müddettenberi mem· 
Jeketindcn uzakta yaşıyormuş. Ge -
çende ailesini ziyaret etmek üzere 
dönmüş, clondüğü zaman da beledi
yenin verdiği bir karaı dan haberdaı 
olmuş. Bu karar şöyle hülac;a edile -
bilir: 

- «Memlekette mevcut kahveha
nelerden gayı i sıhhi olanlarını sıh • 
hilcştirmck için bu gibi müessese -
lerde zemini çimento yapmak, bo -
yanması icabeden yerlerıni boyat • 
mak, tavanı olmıyaniara tavan yap
tırtmak , asgari yiikseklik olarak ta 
Uç buçuk metreyi kabul etmek. ,, 

Bu karar memleketin lehindedir. 
çünkü bir defa nüfus kesafetine gö
re adedi fazla olan kahvehaneleri ek
siltmeye yarıyacak, öte taraftan da 
geriye kalanları sıhhi bir hale getir
meye yardım edecektir. ES3~en o
kuyucumuz da bu sekilde düşün -
mektedir. Ve görüşüne göre tavan ir
tifaı noktasında bazı ölçü yanlışlık
ları olsa bile belediyenin kararı he
yeti umumiyesi itibarile tatbik edil
miştir. Fakat işte bu sıradn kendisini 
şikayete sevkeden bir mesele hadis 
olmuştur. Okuyucumuz hutasatan di
yor ki: 

- Benim de küçük bir kahvelıa -
nem vardır. Kararın icab•nı yaptırt
mak üzere belediyeye mtiracnat ede
rek müsaade istedim. Tavanının irti
faı alçak olduğu için vermediler. 
Yükseltmek teklifinde bulundum. o 
zaman da genişletilmesı Hizım gelen 
bir yerde bulunduğunu öğrendim. 
Binanın geri çekilmesine r.:lZlyım. 

Fakat maalesef şehir planı he. miz 
kat'i şeklini almadığı için yf>n~ inşa
ata müsaade edilmiyor. Beledi) enin 
bütçesi müsaid değil, istim 1 :ikc geçi
lemiyor, garib bir vaziyett~ kaldım. 

Binayı kahve olarak kull, nmak 
mümkün değil, tamir ettınnek müm
kün değil, satmak miimkün değil, 
yıkıp yenisini yaptırtmak mümkün 
değil, ben ne yapayım?.• 

• 
Buna benzer vaziyetler aı n. &ıra 

İstanbulda da görülmez dcgıld ı. Eb
niye kanununa göre beJed ) n~aia 

müsaade vermemek, başlanmış ola
nını durdurmak, yolu açmak. ('cniş
liği ve yüksekliği tayin etmek hak -
kına maliktir. Okuyucunıuzun hu -
susi vaziyeti ve hakkında :ılınan ka
rar kanunun belediyeye verdığı bu 
müsaadelerin haricindl? ıııid ı. bil -
miyoruz, elimizde vesik-ı ) uk. bil -
küm yl.irütemeyiz. Fakat bizzat ala
kadar bu fikirdeyse knyrıırıkama, 

kaymakam vasıtasile kat.a mcclısi

ne müracaat edebilir, oradan alacağı 
hükmü \"ilayet nezdinde istinaf et -
mek, onu da ;beğenmezse Dahiliye 
Vekaletine basvurmak haklann ma
liktir. İhtiyar ·edeceği diğer bir yoJ 
vardır ki o da doğrudan <ll'ğı uva m::ı
halli mahkemeye müracaat Pdcrek 
belediye aleyhine dav:ı N.;·1:&klJr. 
Hakkı varsa hakkını nrnmalıdır, 

gençtir, tahsil görmiiştür, bunu ya
pabilir. Diğer taraftan rnenılt kı't• dii
·Lindüğü görülen belediyenın bıı va
tandaşını da ihmal etmi) c.:e~ı :1şi
kardır, bunu da ondan bekleriz, \'e 

kendisine hatırlat.Jrız ki bu ~ıbi va
zi) etlerde, şehir planı yapıldıgı za
man eski haline getirm.~k tna..,hüdü 
mukabilinde, zamanla maksur 
müsaade vermek usulü \ ardıı·. 
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Antakya ve Iskenderun Muhtariyeti " Beynelmilel Yedinci Balkan oyunları 

Mesele Milletler 
Cem· yetinde görüşüldü 

~~~:~u1t~~;~;~:~ Atinada dördüncü değil 
Jir. 3 - Kambiyoların jstikrarı için bir . Üçüncü geldik ! 
sermaye tahsis edilmiştir. (Baştarafı ı inci sayfada) 

(8aftarafı 1 Uıci sayfada) Türkiye mümessilinin söylediği "İ - Bu sermaye lngiltere ve Ame- min edilebilirdi. 
protokol ile_ mesut bir şek~l~e n~tic: - sözlere ve Fransa ile Suriye partileri- rika<la olduğu gibi Bank dö Franı tara- En mutena mevkide Başvekil Ge-
lenen bu müzaken:ter, teşr:msanıd7 ı~- nin konseye arze!tiğim anlaşmalara fınd:n idare edilecektir. . neral Metaksas refakatinde Alınan 
rnsı mukarrer Surıye parlfunento ınti- varan gayretlen' h-"-kında .. t d'-· <J - Banknotların altına tahvıl e- propaganda nazırı Gö'beL f'ka 
hab t ılma Ş da ti a&. gos er ıgı dil b.lm . l . . . . ızı ve :re ı sı, 

a ının yap sı ve am meşru teveccühe teş ,_ . ._.. ed . e ı esı rnuame esının tatılıni mantı ve diğer nazırlar 1 1 d 
b. h"'küm ti t kk-ı- _1. b" d e&a;ur crım. k"' l ak . yer a mış ar ı. 
ır u e n eşe~ ru u ;:&Aa ın e mez Kend' · • :::ı ı o ar altın pıyasasının kontrolünü Dün At' f ,,_ 1 1 f 

kür ı~- to tasd=ı--- 1 ak ısıne avn~ zamauua sunu da ına - stanou te e onunun 
perliwıen uuua nrzo unac • "-. • · · k · B ,._ 1 · · · B k . . . . işaret etmek istesjm ki, üzerinde an- ı~p etıtırece tır. u ,KOntro ışını an bozuk olması dolayısile teferrüata ait 

şekilde Fransız - Surıye muahedesmın in- w • • do FTans yapacaktır d'w · . . . . .. 
ve müzeyyelB.tının metnim tesbit et - &Gttıgımız muahede proJesı, mandater 6 Eli . d ·b k .. vereme ıgım haberlerı şımdı bıldırıyo-

kted. devletle "fürkiye R-ır.ında l .. - erın e çu u veya kulçe al- ırum. me ır. ,.-- yçı an mu- ah 1 • 
Mezktir metin, ancak müstakbel meş- zakereler neticesinde 1921 de Lkende- t?1. ve~ . ut a tın para bulun~la: teır: Resmigeçit, hurufu heca sırasile 

ruti Suriye hükfunetinde saliı.hiyet ala- nın sancağı İ~İn tanılan muhtari}·ete rınıevvelın onundan. evvel .hukumeti yapıldı, önde Bulgarlar, arkada, Yu-
cak murahhasların imzasından sonra Suriyedeki müs&-t..ı .. _ı "d S · d haberdar edeceklerdır. Hazıne bu su- goslavlar, Romanyalılar Türkler e 

UlKOCl ı are unye ev- 1 b'Jd' ·ı . l l l k ' v 
kat'i bır kıymet ihraz eyleyecektir. leti tarafından kat'iyyen riayet edilece- ret e ı ırı ~ış ? a~ atın arın . ıymet en arkada da Yunanlılar geliyordu. 

Bazı meseleler henüz kat'i olarak ği bakımından Türkiyenin b"'t"' h k- fazl~sına musav1 bır para tahsıl ede~ Her millet geçtiği zaman onun marşı 
halledilmemiştir. Fakat hususi birta - Iannı korumaktadır u un a cektır. ~lınıyordu. 
kını ahkfun, bu meselelerin - Fransa ile Çünku" b .. t.kbel 'd d 7 - ittihaz edilen tedbirler arasın- Türkleri wunan mı'lleti' 8 • ... 
L -b da _ u mus a ı are man a- d .. . . . . :1 aınımı ve 

u nan arasın yapılacak muzakere-. ter devlet tar f dan I b I a ucretler nıshetınm yemden gözden içten gelen bir sevgı' ı'le ... eVJ'y M _ 
ı t kil edec • · • de · t a ın yapı mış eyne _ .. 1 . d ., or. ar 
:~:~~ MııC: d b egınıelelrp_ış ed- milel mukavelelere mecburi olarak te- geçıür_ı mesı e vaplır. w . ~ımız çalındığı, ve delikanlılarımız res-

. e e u mes enn e .. ed k cretler hayat pahalılıgının ıcapla- · 't ki ı d 1 hüsnü suretle hallini kolaylac;tırmak i- varus ece ve diğer taraftan arzetti- . "bak . ·ı ek . mıgeçı y.aptı an sıra ar a orta ığın 
- . "hl rına ıntı e.ttm ec tır h r . .. li d' 

çin icap eden hükümleri ihtiva eyle- gı~ ?1u et zarfıl)da hukuku hüküm- 10Temmuz1936 ve 23 E lul l93G a mı gorme y ı.... . . 
mektedir. ranısıne kav.uşacajc olan Suriye dev- . . -:Y • Etrafıma baktım, herkes bızı alla,_ 

T vf'k nnd;; Arasın L tı Ieti bu ta-L'Lu'"tl ''--la tarıhlerı arasında .alınmış olan hazıne lıyor <cYaıta Türk! )) diye bag- d e ı ~"'6 ıue;rana ı:uın ere ~ yca ve memnu- .ı._ • • • • • T •• ırıyor u. 
Tevfik Rüştü Aras: - Fransa müınes niyetle muvafakat edeoektir. Donola~ı ham.ıllerıne bazı ınıtıyazlar Kalabalıktan dolayı binlerce merak. 

sili, Suriycde Fransız hükfunetinin ye- Hususile iki bu müstakbel devletin bahşedılecektır.. .. . lı stadyoma girememişlerdi, kapıların 
ni bir wrejim tatbik etmek fikrinde bu - bütün hukuku -ammesi muhtariyet Es~~ı n:ıuc.ı~ la.yıh~ınd~ . :fr.an~ önünden, salıverilen güvercinleri sey-
lundugunu bildirdi Söze başlarken bu JPrens'ıb' ·....:-at ele d" lcıymetmın ındırılmesı nısbetım mtı- rediyorlardı &•azanlar r~l ,,. l 

ıne .!louu etın te ır Hatta . A . l . "" r- ıyor, 1LOP ar 

ıBauer Yugoslavyalı 11,7 /lO. 
800 metrede: Geurgekopulo Yu· 

nan 1,59.8. 
Gorsek: Yugoslav 2.2.1 
Lapusar: Romahyalı 2.3.3. 
110 metre manialı: Mandikae Yu

nanlı 15.5 
Baradoviç Yugoslavyalı 16. 
Skiadas Yunanlı 16.1 
Yüksek'atlamacla: Pantazis~ Yunan• 

Iı 1.85 
Pulat: Türk 1.80, 
Maks: Yugoslavyalı 1.75. 
Buraeoviç: Yugoslavyalı 1.75 
Panayatof: Bulgar 1.75. 
Gülle atma: 
Kovaseviç: Yugoslavya 14.13. 
Stryanakis: Yunanlı 13.90 . 
İrfan: Türk 13.75. 
Guro: Romanyalı 13.61. 
Veysi: Türk l~.22. 
Duakef: Bulgar 13.04. 
1000 metre: 
Kiryakidis: Yunanlı 33.05.8. 
Haristoe: Yunanlı 33.40,2. 
Vosta:kis: Yunanlı 34.02. 
Maksut Riza: Türle 34.55. hususta mesut bir emsali hatırlatmak fskcnd w h : . hap ederken dahılı fıyatların ba~ ıca atılıyordu 

isterim. Bu, İngiltere - İrak muahede- .. .. erun ısan~gının m~ tarıyetı ve ecnebi mernleket1er fiyatları arasında B' · · . Burkan: Yugoslavyalı 35.19.4. 
sidir ve Büyük Britanyan dıırb' ır· Durzu ve Alevı mtihtarıyetlerine de ·a .. at .. d t' ·ı k ızım çocuklarımız haylı heyecan- Müsabakalardan sonra atletizm fe-
\te İrak zımam· darlarının ı.~nv·"seti ın gı örnek olacaktır. Bu suretle müstak:bel yenı e~ ~kusad~ . vuchubera gd~ ırı.mel lıydılar. Beynelmjlel temasların sık sık derasyonu Teisi Vildan Aşir ile konu• 

1U. ~ saye- h d . zaruretım en ısıne re e ınmış o • a l 1bö l "h · l d T. 
sinde mükemmel neticeler verrn'""tir mua e enın resmen tanıyacağı Suri- d ~ b k d' Y pı maması Y e mu eyy.ıç an ar a tum. Bana şu sözleri söyledi: 

. -~ · · t . . .. Ik. . ugunu eyan etme te ır. ikena· · •· t · rCl 
!rakın Milletler Cemiyetine girişi sı- yenın amamıyetı mu }yesı ve vahdeti Mal" N B b ını gos erıyo u. - Çocuklarımızın kazandıkları ne-

b . ull . ·ı ıye azırmın eyana ı f 1 . v• a le k 
~~~·~ansız fevkalade komiseri. ile ~dprensıp us er!ne tamamı e uymak- Bundan sonra kürsüye çıkan mali- d k rfaankınt ge maıyek~ekgıdn en . o: ufyorh: ticelerden memnq,J1um. Ellerinden ge-
goruşuldükten sonra asamblede Suıi - ır. l .. 1 ak· u • a son a ı a a yetışti. et 1 leni yapmışlardır. Canla b~Rla çalıııtılar. 

. d y.e nazın Oryo soz a ar . · .. .. .. d k' .. ah k · .,. :r 
yewn e yakında ayni faydalardan ~ ' .. b h ıse onumuz e ı pazara mus a aya ış- Mesailerine bu Yolda devam ederlerse 

.. t fit 1 - ümidini' • • • • T 1 b hi «Ben ancak dunya u ranının, 'Para t' "k ed -- . . , . 1 f .., 
~us e o acagı izhar etmiş - a e eye ze r satan uha b . . , b 1 ilel t' t ıra ecegı ıçın ... aceıe etmemış, r a- kısa zamanda rok jyı' der.ecelere yüks&-
tim. B gun" b ümidin tahakk • m re esının ve eyne m ıcare .. b kal . . .. .. .. ~ 

u . u . ukunu bir adam yakalandı ekabef · t · 1 · · tesbit ediyorum. nın musa a ara yetışmesı yuzumu· lecekleri muhakkaktır. Kendilerini teb-
vaadeden bır proJeye resmen muttali o (B !', ınınel :sırayner~zamanda milli ve zü güldürdü. Nitekim gülle atmada ü- 'k d . 
luyorum. a,Ştarafı 1 inci sayfada) ~.ara mes esı ı .. .. ld k n e erım. 

• lb elmil ldir çuncu 0 u · G ,,. · dl 'lk gü Türki enin Alaka&J Bu adam hariçten ve dahild eyn . e .» . . .. .. .. •w• eçen sene oıımpıya arın ı • 
y . . . . . tt'w. . . . en te- Dedikten sonra istihsal kuvvetiyle Bızım antrcnorun soyledıgı ve be- nünde su neticeler alınmıştı: 

Matbuat bu proıenın tanzımıni ha- mı~ e ıgı eroın, kokaın, morfın ve es- istihlak kabiliyeti arasındaki farkı İn- nim de dün size bildirdiğim tahminler y ' · t 41 y l vy 26 Ro-ı 
ber vermişti. Muhteviyatı henüz meç- ~ar ~1 .gayet yübek fiyatla satarak giliz lirasiyle dolar ve liretin devaİuas- hemen hemen doğru çıktı. Bugünkü un;n1ıs Ta~ k'' lu4g~! al a :_., ' O 
h ld" Al"k d '-l h ,Kendisıne ufak bi t . manya - , ur ı~e , ou gar.uaan "' u ur. a a ar topra'K:1ann emen . . r serve te temın et- yonunu intaç eden ani buhranı, Halk müsabakaların sonunda Romanya ile k d" ld 
yakınında ~ulunan ve bundan başka mıştı~. . cephesi kabinesi iktidar mevküne g~l- beraber üçüncüyüz (*) Bayra yarışı Un _yapı 1 . 
da ~ransa ıle çok ~o~ane. münasebet- ~uley~an mu:htelıf mekteplerde diği zan:a~ ~ansal v_az~yeti ve cls- Birinciliği tabmin etti_ğimiz gibi . A~~a, 28 (Ar~da~ ?mer Besım 
ier ıdame eden Jurkıyenm böyle bir tahsıl çagında bu~nan çocuk1arın ta panya hadiselennden ~.stifade ederek Yunanlılar aldılar, bir 'kaç senedenberi bildiriy,?r) - D~ .. musab~ann 
-a_nlaşmaya olan alakasını tebarüz et- aya~larına kadar gıderek aramakta ve Fransız parasına karşı hucumlaI'.ınI art• elden kaçırmadıkları bu muvaffalciyeti karanlıga kalınası yuzunden t~ edi
tiTmeye lüzum ''ok gibidir. Memleke- hatta parası olmıyan talebelere veresi- ,tıran> para manevracılannın durumla- b 11. di k' haf t k . . len 4 X 400 bayrak yanşı bugun bü-

JJ 1 k h la hük' A t' k "lA e ıy ı gene mu aza e me ıçın, yük' kal b 1ık .. .. d ıı.:ı ._ M- ba 
tim bu iyi komııuluk mu'"nasebetl . ye o ara esrar eroin ve kokain v rını atır tmış y_e ume m spe u as b"' "k l f . l eli M a a onun e yap w. usa -, erın· ' er- hind ki db' 1 . . uyu gayret er sar etmış er . eae- h canlı ld İkin · dama kadar 
den başka beynel il l k l 1 d mekteymiş. ,yon yapanlar aley e te ır erını l" F d' lOO ed lO 6110 ,_ ka eye o u. cı a 

.. . m e L.JUU ave e er en Son zamanl . kaydetmiştir. a rangu ıs metr e ' -.o· üçlincü vaziyette idik. Yuruınistan bi • 
tevellut eden hır hukuk meselesi dola- . arda talebelerınden ba- H tib' .. 1 · · , --·ı. b' _ sarak ıfevkalade bir netice aldı, diğerle- · · y osla ~ ikin. c.ı,· Romanya ü • 

·ı 0 ezk"' I zılarının halı d "tab·Aı·k h' a ın soz ermı so1 ceıw.ıJ me us . nnel:, ug ~a 
yısı e e m ur an aşmaya esaıL bir b' _.,_ .n e gayrı 11 1 ısseden ları şiddetle alkışlamış1ardlr ri de ona gÖTe.... çüncü, biz dördüncü Bulgaristan beşin 
ehem · t tf d ır mCAtep ıdareai tal b l · h b · · · ı.tt · ' mıye a e er. e e erın a erı Maliye nazırının beyanatmdan son - Netıcede V.wıanlılar "* ıpuvanla bı- ci oldu. 

" İskenderun Ve Antakya olmadan yatakhanede bir araştırma ra celse gece 2 1 30 a talik edilmiştir. rinci, Y.ugoslavlar 22 ıpuvanla ikinci, 'Bizim takını Melih, Recep; Münci, 
Ç k yapmıR .. h 1 · · k ' ' ün Ü mevzııJbahsolan rejimler . T ve !up e erını ta vjye eder Bu müzakereler sabaha kadar devam biz ve Romanyalılar 12 puvanla üçün- Galip. 

büyük bir Türk ehetiYetinin ikamet mahıyette hır takım delail elde etm~e etmi§tir. cü, Bulgaristan da 3 puvan1a sonuncu Yunanistan 3,31,6 da yanşı Mantika-
ettiği f kcnderun ve Antakya mıntaka- mu~a~fa~ olmuştur. Celse aralannda Radikal Sosyalist, ge1mektedir. sın büyük eforlle bitirdi. 
ıını da ihtiva eylemektedir. Fransız lzınlı gunlerdc çe~ecelerinde bu~a- Sosyalistler ve_ Ko:n~istler arala~ında Neticeleri bildiriyorum: . B~gün Balkanlı ~t~etl~r Delfid~ 0-
:hükumetinin, mezkur mıntakayı da rı sak.lıyan talebe takip edilmiş ve bu ta toplanarak vazıyeti muzakere etmış1er- 1 OO tre<l F udi Yunanlı limpıyat harabelennı zıyarete gıttiler. 
balkın 'kendi iş1erini bizzat kendileri- le~elerin Kadıköyünde Paris sokağında dir. To~la?tıla~dan so_n~a. mezkftr grup lO,B/lO~e 0 

rang 
1 

Seyahat iki ~ ~ecek, atletler.imiz 
nin görmesı'nı' tem' ed h. Suleymanın evine glrdiklerı· ve da ların hukiımetın teklıfını kabul etme- Sakal . y 1 l l 3110 geleceg haftaki musabakalnra hazırla-

ın en ır muame- ara n • dikl . 1 ılm k d erıu unan ı , . . . . da kaldı1 S hnt ıta 
leden istifade ettirecegıw'ni ümit etmek bir müddet geçtikten sonra yüzlerinin ge karaKr v~r. er_ı ban aşih . a ~kır. Luıza' Roman'Ualı ll 5/10 ma:k ıçın AtinFa d ar. ~)~a .;~ ~:.. 
. . 1 1 k d Yalnız omuniStlerın azı tırazı a- " ' · lrun namına e erasyon reısı ~-r~ 
ısterım. so gun a'ara ışan çıktıkları ve yürü- . . • . . 

N l k' I kı .. .. .. .. I melerinde bir aksaklık ld ~ .. .. yıtlar dermeyan etmelerı muhterneldır. (*} Bu sabahki gazetelenn bazdan etmektedir. 
ası ı ra n, buyuk muttefıkı n· 1.. . 0 ugu goru- Frangın düşürülmesine dair olan ye- d" d'" ·· lduğumuzu yazmıtlarc!h Atina stadyomunda g~eoek müsaıo 

gilterenin müzaheretile kendi toprak- .unce te.rtıbat a!ınmıf, ve pazar günü ni 'kanunların çarşamba veya perşem- .;~uncu ho al hr dö d"' Ü d • baka persembe günü yapılacaktır 
farında bir nizam unsuru oıc:rak ;r.aşa- ıçerde hır kaç kışi bulunurken bir cür- be günü tasdik edilebileceg~i beyan edil -·ıa .. er.. y~ .! ınm~ ' r unc e- ' Ö ıo-~=-

. .. h d l gı uçuncuyuz mer ~ 
m~h~s~~i~b~k~~l~mumquya~~~ m~~~ ======·=======================~ 
bizim İngiltere il~ gÖrÜf ahengini ve Süleymanın evi evvela polis tara- Ayanda ni mali 'Vaziyet hakkında kat'i bir ka- Beynelmllel bir sulh konferansı 
muslihane menfaatlere istinat eden sa- fından .abluka edilmit ~e sonra kapı Ayan Maliye komisyonu ancak yarın :rar vermeleri de muhtemel ıtelftkki e-

l Cenevre, 28 (Hususi) - Ünited mimi dostluk siyasetimizi ~ıkla<r+.rma- ça ınmıştır. sabah (bugün) projeyi tetkik edecektir. dilrnektedir. 
T... R ]' L -Lt_! B 't'b la · k ... 1 d J Preas mu1ıabiri bY.diriyor: ya hadim olduysa Suriye, fskenderun o ıs yuxarnruci odalarda bu zehir- u ı 1 ar proJe anca og e en sonra talya borsaları te'1'inievıvclin birine 

ı I '- d'l · d "" A d ·· lk edil b·ı kf Milletler Cemiyeti mahafilindc .söy .. ve Antakya mıntakalanna bu suretle er e x.en ı erın en geçmiş bir kaç ta- ayan a muza ere e ı ece ır. kadar kapalı Jbulunacaklardır. 
verilecek imkanın da Fransa ile Türki- lehe ile karşılaşmış ve evde arama ya- Lo d 

28
8 t(eHr1ing ~)loku 'Diğer taraftan beyanatta bulunan lendiğine .göre, Sovyet Hariciye Komi-

k l l • n ra, ususı - Fransanın . b" seri Litvinof, Asam-b1enin son celse-
ye arasındaki samimi münasebetlerde pınca pa et ere eroın ve esrar bulun- fr nk h kk d d· - · k d Alman ınazın, Alman parasının hıç ır {L k fe 
d

·w b b k m ..,, a a ın a ver ıgı arar an sonra l k !J" •• hl . -· . sinde beyne1mile1 bir sun on ransı-
ıger ir ağ teş il etmesini temenni Ur ... r. bugün dört devlet daha Sterlin bloku- s~ret e. ı~etten auşuru mıyecegım nm aktini teklif edecektir. 

eylerim. Yapılan tahkikat neticesinde polis, na iltihak etmiş b-~,unduklannı 1·ıanA et- soylemıştır. . • 
J S·· ı L • _11_ w Beşler konferansı ile hiç ~akası ol-

Ayni bakımdan, ngiltere ile Mısı- u eymanın oır taK:tm arkadaşlarının tiler. Bunlar: Türkiye, Yunanistan, Ho- Yuna.ıiistanm Vazıyeti 
k d. · .J mıyan bu konferans, Lokarnoculardan 

:rın iki tarafm nefine olarak aktettik- en ısıne yaroım ettiklerini anlamış- landa ve Letonyadır. Yunanistana gelince Milli banka 
evvel yahut sonra toplanabilecektir. / 

leri anl~ma münasebetile gerek lngil- tır. __ ~- jtalya, Almanya ve Sovyet Rusya hükumetle mutabık olarak Yunan pa- LitvinoPun Mille~ler Cemiyetinde 
tereye gerek Mısıra derin sevinçlerimi altın esasına sadık kaldıklarını ilan et- rasının sterling üzerine alışta 5116, ıaı-
bildirmek isterim . Sterlin esasını kabul ettik mişler~ir. Bu karar zahiri bir mahiyet- tışta (550) drahmi olarak teabit etmiş- Beyanatı 

Çünkü Mısır, Türkiyenin kendi nıu- (Baştarafı t inci saylada) t:?ir. ltalya.n ka~inesinin yarın (bu - tir. İsviçre frangı da yüzde otuz nisbe- Cenevre 28 (Hususi) - Milletler 
kadderatlarına kendilerinin sahip ol- Dün borsada İngiliz lirası 636,5 ku- ~~! .. !~Y.~~J.~~~.~;;..~~~!1.!!.1.C!P.!12'!~ı,; tinde kıymetten dü~ürülmüştür. Cemiyeti Asamblesinin bugünkü top-
maları lehinde, üzerindeki hakla- ruştan açılmıştır. Sterlin 635 kuruşla bu hususta talimat beklenmektedir. Romanya Ve Bulgaristan lantısında söz alan Sovyet Hariciye 
rından feragat ettiği ve saa- 138 kuruş arasında oynayabilecektir. Türk parasının kıymetini muhafa- Romanya :ve Bulgaristana gelince, Komiseri Litvinof, şiddetli kelimeler-
detlerini ve refahlarını şiddetle temen· Diğer taraftan, fran.'k hakkındaki za edeceği ihakıkmda:lci tebliğ piyasada hu ClevletleT paralarının Fransız le Almanyaya karşı hücum ederek, 
ni eylediği memleketler arasında bu- kararın ilanından evvel Fransaya mal derin bir emniyet havası yaratmıştır. frangı devaluasyonundan hiç bir suret- I\lürembergcleki Nazi kongresi müna• 
lunmaktadır. göndermiş ve henüz bedelini almamıf Tahvillerimiz~ hepıi de borsada le müteessir olmıyacağını yesmen ilan sebetile söylenen nutukları tetkik et• 

Fransız Murahhasının Cevabı olan tacirlerin zarar görmemeleri ıi~in normal fiyatlardan muamele görmekte, etmişlerdir. ıniştir. 
Manda:far raportörü olan Rumen tedbirler alınacaktır. sağlamlığını mUhafaza etmektedirler. Dünya ,gazeteleri ümitvar Hatip İspanya hadiselerinde Sov· 

delegesi R~tü Aras'm yukarıdaki mü- Dün öğleden soma füracatçılar Tür- Ünitürk dün 21,80 den açılmış, Lonclıa 28 (Hususi) _Bütün dün- yetlere atfedilen isnatların tamamen 
lihazalarını kaydettiğini ve raporunda kofiste bir toplantı yapını~ ve ba hu- 22,'35 de kapanmıştır. Şu vaziyete ya gazet~leri para esaslarının değişti- yalan olduğunu bildirmiştir. • 
nazarı itibara alacağını aöylemittir. susta görüşmüşlerdir. Tiirkofis Mü- göre 21 buçuk lira ile 22 buçuk lira a- rilmesi etrafındaki mücadelenin ha - · Litvinof, dünya suUıunun ıdameai 
Fransız delegesi Vienof bundan ıonra dürlüğü toplantı neticeaini merkeze raında oynayan bu tahvil dün 55 ku- yırlı neticeler vereceki kanaatini izhar için iki taraflı ve mıntaka~ paktla~ ~
'ekrar söz alarak 'unu aöylemitlir: 1 bildirmi,tir. Bugün, yann hükUınettcn ru~ yüksek. bir fiyatla kapanmıştır. .etmektedirler. dına taraftar olduğunu beyan etmıştir. 
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Son Posta'nın tarı'lıi tefrikası Numara: 84 

Mansur kardinal Merkandoya bak- Henüz Türk donanmasının gittiği her lan erkeklerinin harbcttiği zamanlar • 
b. O bu telaş arasında soğuk kanlılı • tarafa yayılmadığı için gemiler bura- da onların yiyeceklerini hazırlamak, 
ğını muhafazaya çalışıyor, hatta mih- lara gelmiyorlardı. Korsika tarafından öte beri taşımak, yaralarını sarmak gi
rabın sol tarafındaki dua odasına ve görünen bir gemi ise Türk kadırgasını bi işlerde yardım ediyorlardı amma, 
oradan da arka kapıdan dışarı çık - uzaktan görür görmez gerisin geriye bunlard b' · · · 00· ı ı k 

1 
an ırısının y e saç arını e-

mayı tasarladığı belli oluyordu. kaçmıştı. İlyas Reis onu kovalamayı 

1 

serek v k k ıb· · · k b k . .. . . . . . . . e er e e ısesı gıyere u a-
Mansur hır şey soylemeden valıyı hır an bıle düşünmemıştı. dar ı ti · R · · Id t w even en ve cısı a a acagını, sa-

göğsünden itti: Leventlerin getirdiği haber İlyas vaşlara gireceğini hiç düşünmemişti. 
- Çekil önümden 1 Reisi sevindirmİ\)ti. Çünkü o Don Al- O zamana kadar hiç bir kad'ına ve 

kıza karşı bağlantı duymıyan llyas Reis 
bu genç kızı takdirle anıyordu. Onu 
bir an önce düşmandan kurtarmak, ya
kından ve tekrar görmek, kim oldu -
ğunu anlamak istiyordu. 

Diye bağırdı. fonso'nun o gün Valansiyaya doğru 
Marki dö Gomar hem kuvvetli hem hareket edeceğine dair verilen kararın 

de iri bir adamdı. Mansurun yumruğu değişmesi ihtimalinden korktuğu ka -
ona hafif gelmişti. Kardinal ise kaç - dar hiç bir şeyden korkmuyordu. Çün
mak için sola dönmüştü. kü bugünkü fırsat binde bir ele geçen 

Mansur elini beline götürdü. Ora - fırsatlardan biriydi. 
dan bir tabanca çekti ve Marki dö Go- İlyas Reisin bu düşünceleri arasın • Bunun için avını kaçırmamaya çok 
marm göğsüne boşaltarak homurdan - da Küçük Alinin garib vaziyeti de baş- dikkat ediyordu. 
dı: ta geliyordu. Leventler güverteye alındı. Sandal 

- Sen de bu hesaba gir, alçak... Bu genç kız kimdi? Sadece harbet- yedeğe bağlandı. İlyas Reis, grandi di-
reğinin ip merdivenlerine tı.rmandı. 

Çanaklığa ve daha sonra direğin en te
pesine çıktı. 

Ortalık büsbütün karıştı. mek için mi gemiye girmi~ti. Nasıl da 
- Bir haydud ... Valiye koşun. Vali belli etmemişti? 

vuruldu.:. Onunla ilk tanıştığı zamandanberi 
Sesler ve bağrışlar ortalığı daha çok olup geçenleri düsünüyor, Küçük Ali

karıştırmaktan başka bir şeye yaramı- nin yelkenleri pek güzel tamir edişini, 
yordu. kaba işleri yapamayışını gözünün ö -

Mansur yere yıkılmak üzere salla • nüne getiriyor, hatta ona bir defa: 

İspanyol gemisi görünmüyordu. Uf
kun ardında kalıyordu. 

Koca Aliye seslendi: 

- Kürek çek ... Kıyıya doğru ... Ya-
nan valiye son bir yumruk attıktan - Seni anan yanlış doğurmuş. Kız vaş!.. 
sonra mihraba doğru atıldı. olacakmışsın sen!.. İlyas Reis Korsika akınından son • 

ra Hayreddin Beyin ona hediye ettiği Kardinal onun yaptıklarını ve kendi Dediğini bile hatırlıyordu. 
üzerine de geldiğini çok iyi görmüş - Düşündükçe Küçük Alinin kıymeti 

O da l d dürbünle ufkun arkasını araştırıyor-
tü. so a ve ua odasına doğru artıyordu. 
koştu. Bu kadar cesur bir kı7.a hayatında du. 

Mansur tam kapıyı kapıyacağı sıra- hiç rastlamamıştı. Bütün Türk kadın (Arkası var] 

da yetişti ve omuz vererek arkasından 
daldı .İçeriden bir inilti, bir küfür ... 
Bir homurdanma duyuldu. 

Ağır bir vücudün yere düşmesinden 
çıkan bir ses işitildi. 

Marki dö Comar son nefesini verir
ken bile mihrab tarafına bakıyordu ve 
dua odasını göstererek.: 

- Orada ... Oraya girdi ... tutu -
nuzl 

Diye zabitlere emir veriyordı.:. 
Jan Portondo hepsinden önce kılıcı

nı çekti, valinin gösterdiği tarafa koş-
tu. Fakat dua odasında kardinal Mer
kandonun kanlar içinde can çekiştiği
ni aördü. 

Kardinal son nefesini vermek üze
reydi. Oradaki küçük bir kapıyı gös
terdi: 

- Oradan ... Oradan gitti ..• 
Bu kapı daracık bir koridora çıkı • 

yordu. Bu koridorun ucunda iae 1'ili .: 
tenin arka kapısı bulunuyordu. 

* 
-38-

DENiZDE YANARDAC!. •• 

Barselonadan bakıfdığı zaman görü
len ufuk çizgisi üzerinde küçük ve ka
ra bir nokta vardı. Eğer ona yaklaşıla
cak olursa bir sandal ve içinde de baş
larına kırmızı çevre bağlamış olan iki 
Jevend bulunduğu görülecekti. 

lspanyol gemisi Barselon limanın • 
dan çıktığı zaman sandaldaki iki Türk 
Jevendinden biri diğerinin kolunu tut
tu: 

- Görüyor musun? Bu, sanırım ki 
beklediğimiz gemidir. 

Diğer arkadaşı güneşin ışığı göz • 
lerine vurmasın diye avuçlarını kaşla· 
rımn üstüne siper ederek gösterilen 
yere dikkatle baktı. Sonra: 

- Ta kendisi ... Hem de ağzına ka-
dar dolu ..• 

Diye cevab verdi. 
- Haydi Reise haber verelim. 
- Haydi. 
ikisi de küreklere yapıştılar .Biraz 

,onra da yelkeni açtılar. 
Bir mil kadar ötede duran Türk ka

dırgasına doğru hızla gidiyorlardı. 
İlyas Reis kıç kasara üzerinde ve a· 

yakta duruyor, ne zamandanberi göz
cülerin dönüşünü bekliyordu. Ayni 
zamanda dört tarafa bakıyor, bir düş -
man gemisi tarafından görülüp de ha
ber verilmesin diye dikkat ediyordu. 

Tarihten sayfalar 
(Baştarafı 7 inci sayfada) nünde şikayet hakkımı muhafaza edi-

şehzadeleri öldürmek isteyince, ken - yorum. O zaman Sultan Muradın ga -
disi daha erken davranmış, Toraman zabından bakalım nasıl kurtulursunuz? 
Hasanla arkadaşlannı öldürmüştü. Dedi. 
Genç Osman ve dördüncü Murat ta Askerler çekindiler ve gittiler. 
kurtulan şehzadeler arasındaydı. Bu Hasan Paşa kılıcını beline, o .... m 
yüzden Hasan Paşa birdenbire yük - sırtına aldı, atına bindi ve dağa çıktı. 
selmişti. Dolaşa dolaşa Eflak taraflanna geldi. 

Hasan Paşa Bosna valisi iken ora - Orada bir mağaraya saklandığı sırada 
daki bir kaç zengin adam onu çeke - bir köylü onu görüp tanıdı. Haber ver
mediler. Bosnalı bir tÜC"'ann oğlu olup di ve askerlerle birlikte gelmeğe başla
dördüncü Muradın müsahibi olan si - dı. Hasan Paşa farkına vardı. Bir ke -
lfilitar Mustafaya gizlice haber yallı - nara saklandı. Ok atarak köylüyü öl -
yarak bir çok yolsuzluklar yaptığını dürdü. Ormanın daha sık yerlerine 
ileri sürdüler. Mustafa vaktile hattat kaçtı. 
Hasan Paşaya hizmet etmiş ve daha Bütün kış, üç ay dağlarda serseri do
sonra ona darı1mıştı. İntikam fırsatını laştı. Can korkusile adeta yabani bir 
kaçırmadı ve bire bin katarak padişa- adam olmuştu. 
ha anlattı. Süleyman Paşanın adanılan her ta-
Padişah Bosna valiliği ve Hasan Pa- rafa dağılıyorlar, gidemedik1eri yerlere 

şanın da idamı için birer ferman vere- haberler yolluyorlardı. Hasan Paşa bu 
rek Si.ileyman Paşayı hemen gönder - yüzden en küçük kasabalara, hatta 
di. Süleyman Paşa bütün valilerin yap- köylere uğramıyor, kemerinde altınlar 
tığı gibi akrabalarını, uşaklarını, sipa- olduğu halde hazan günlerce aç kalı
hilerini toplıyarak büyük bir alayla yo- yor, ayazda yatıyordu. 
la çı'üı. Başlı başına bir dehşet ve macera 

o sırada Hasan Paşanın uşakların _ romanı olan .bir yolculu~tan s.onra İs
dan Şaban istanbulda bulunuyordu.. ~n.bula geldı ve gene gızlendi. Ken -
Bir gün Esirpazarı civarındaki Boş _ dısı o:ada da .aranı~ord~. . . . 
naklar kahvesinde tesadüfen bunu öğ- Padışah Lehıstan uzerme gıtmek ıçın 
rendi. o da hemen atına bindi ve yola hazırlanıyordu. Hasan Paşanın kaçırıl
çıktı. dığını haber_ alınca .. Sü~~yman _Paşaya 
Şaban iyi ata biniyordu. Fakat Süley- olan kızgınlıgını, mur~~un oldugu ka -

man Paşa ile adamları da pek acele gi- dar asker toplatmak ıçın bahane tuttu 
ve: diyorlardı. Saray Bosnaya son konak 

olan Glasinçe köyünde bir sipahi Sii. - - Sen ki Süleyman Paşasın, yirmi 
leyman Paşa ile eskiden tanışıyordu. binden eksik adam ile gelirsen başın 
Bir gece kalınası için zorladı. Şaban da keserim. On yedi yaşından yukarı Bos
bundan istifade ederek o akşam güneş na askerlerile gelerek askerle birlikte 
battıktan sonra şehre girdi. Hasan Pa- Edirne sahrasında' orduya katılasın!> 
şa konakta yoktu. Ramazan olduğu için Diye ferman yolladı. 
camide teravih namazı kılıyordu. · Bu sefer Süleyman Paşa can kaygu-
Şaban carnie koştu. Son cemaat yeri- suna düşmüştü. Padişahın dilediğinden 

ne kadar her tarafı doldurmuş olan saf- çok asker topladı. 
ların arasından geçti. Secdeye varmış Hasan Paşa da Valde Kösem Sultan 
olan valinin kulağına eğilerek: vasıtasile kendisini kurtardı. HattA 

- Süleyman Paşa senin idam ferma- ikinci Muradın bu münasebetle: 
nını alarak geliyor. Çabuk kaç! - Bir açıkgöz adam im~. Artık kı-

Dedi. yamam ... 
Hasan Paşa hemen doğruldu. Kız Dediği söylenir ..• 

Turan Can kardeşinin evinde saklandı. Süleyman 
Paşa oraya geldi. Fakat Hasan Paşa - -·-- · ----------
kadın kıyafetine girerek kurtulmağa 
muvaffak oldu. Orada kendisini emni
yette bulmadığından kadılardan Reis
zade Ali Efendinin evine sığındı. Sü -
leyman Paşanın adanılan şehri altüst 
ediyorlardı. Ali Efendinin evine de gel
di. Kadı biıyük bir cesaret ve soğuk -
kanlılık gösterdi: 

- Aradığınız adam burada değildir. 
İsterseniz içeri giriniz. Fakat divanı 
hümayunda vezirler ve kazaskerler ö-
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[_R_ik_a_y_e .....ıiı...._. __ M_a_Ie_z_y_a_K_o_r_s_a_n_Ia_r_ı -~] 
Nakleden : Faik Bercıncn 

Malezya yarım adası seferlerini yap- - Gevezeliğin zamanı değil.. Rahat 
makta olan ince ve beyaz boyalı İpoh dur; veyahut rahat durmasını öğrete
gemisindeydim.. kamaram gene · bem- yim .. 
beyaz boyalı ve ferahlatıcı idi.. Süvariyi iki kişi tuttu. O: 

Hareketten sonra bana viski ikram - Ne istiyorsunuz? diye sordu. 
etmiş bulunan süvarinin yanma çık- Korsanların şefi soğukkanlılıkla ce-
tırn. Süvari, ziyaretleri, kaplan köprü- vap verdi: 
sündeki küçük salonda kabul ediyor- - Kasayı, silahları, postayı, para va 
du .. Ben girdiğim vakit orada daha mücevherleri, ve bütün yolculan .. 
dört beş yolcu gördüm. Ve orada duran kadınlara haris olr 

Bunların içinde Kanadalı Katolik nazar atfederek: 
Misyoner, Filipin adalarından binmiş - Hepsi bu kadar değil, dedi. 
ve Bangkok'a giden Siyamlı diplomat Bu sırada şen yüzlü Javalı kaclm 
vardı .. Bundan başka şen ve güler yüz- gülmüyordu artık. Fakat korktuğunu 
lü, ipek elbiseli Javalı kadınla, evli ve da göstermek istemiyordu. 
balayı seyahati yapan Malezyalı çift Bir taraftan şakayı elden bırakını-
te salondaydılar.. yan korsanların şefi kadına döndü ve: 

Malezyalı karı koca birbirlerine so- - İsyan arzusunu gösteriyorsam! 
kulmuşlar duruyorlardı. Misyoner A- gene şansınız var demektir. Son daki· 
merikadan geliyordu. Bir çok macera- kanızda size cesaret verecek bir de pa-
lar atlatmış bir adamdı... . pazınız bulunuyor .. dedi. 

Bir aralık Misyoner süvariye döne- Mürettebattan bir kaç kişiyi bağla-
rek şakacı bir sesle sordu: mışlardı. Yalnız Puloi serbestti; hain 

- Şu meşhur Malezya korsanları ve hoşnut bir tavırla bize bakıyordUc 
bu denizlerden kayboldular mı artık? Ne alçak herifmiş .. 

Kaptan elindeki kadehi bir yudum- Dört korsan ceplerimizi boşallmağa 
da bitirerek cevap verdi: başladılar. Her şeyi alıyorlardı. Saatle-

- Yirmi beş yıldır bu denizlerde- ri, yüzükleri, cüzdanları ... 
yim .. İlk zamanlar İpoh'dan daha kü- Boynunda asılı altın istavrozunu al· 
çük gemilerle sefer yapardım. Fakat mak için ellerini uzatınca Misyoner: 
hiç bir korsana rastlamadım. Yalnız u- - Yok, diye bağırdı .. Buna dokuna-
mumi harp sırasında lambalan sönük mazsınız .. 
şüpheli bir gemi tarafından sarıldık.. O zaman şef sadece: 
Fakat bunlar kaçakçıydı. Kan akmadı. - Bırakln!. dedi.. Ve bize dönerel 
Hatta bizden viski alarak yerine afyon, mederu bir tavırla ilave etti: 
Çin ipekleri Yerdiler.. - Hadi kamaralarınıza gidiniz de 

- Demek istiyorsunuz ki artık kor- neyiniz varsa hepsini adamlarıma ve-
san yok öyle mi? riniz .. Fakat hayır .. Kadınlar burada 

- Bu taraflarda yok. En son korsan- kalsın .. 
lar Çin denizine kaçmak mecburiye- Kocasını takip etmeğe hazırlanaıi 
tinde kaldılar. Bazan Çin sahillerinde Malezyalı yıldırım çarpmış gibi dur• 
ufak gemilere hücum ediyorlar. du .. 

- Tuhaf şey.. Halbuki okuduğum - Ben burada yalnız mı kalacağım'i 
Amerikan gazeteleri bu denizlerde bol diye sordu. 
bol korsan vak'alarından bahsecliyor- Şef kadının çıplak omuzlarım okşa· 
lar.. yarak: 

- Onlar eski hikayelerdir.. Benim - Ben buradayım ya .. Yalnız sayıl-
Malezynlı dümenci kendi yaşını hatır- ma1.sınız .. dedi. 
lamıyacak kadar ihtiyardır. Gençliğin- Kadın lı...ndan bir şey anlamıyarak 
den bahsederken beş altı defa kors:ın- ona baktı .. Kocası tevekkülle şefe bir 
larla çarpıştığını söyler .. Belki kendisi nazar atfederek sırıttı. . Hayatlarını 
de bir kotsandı .. Fakat şimdi en itimat kurtarsalar onlar için kafidi 
ettiğim adam odur.. Şef kadına yaklaşarak anlamadığım 

Kaptan bu sırada dümenin başında bir lisanla bir şeyler söyledi. Kadınca
dimdik duran ihtiyar dümenciye döne- ğız ağlıyarak bir ret işareti yaptı. Son• 
rek onunla Malezya lisanile konuşma- ra masum ruhundan kopan bir isyan 
ğa başladı: hamlesile korsanın kollarından kurlu· 

- Söyle b:ıka - larak denize dol-
lım Suloi: bu e - Yarmki nushamızda : ru koştu. Şef det-
fendiler I\fa1czya hal yetişerek o -
korsanları hak - •• nu tuttu. Kadı • 
kında hır şey an - Sağlam Olüler nın bu hareketi o-
ıatmanı istiyor - nu müteessir et-

lar. Yazan: Ahmet Naim mişti. Malezyalı· 
Suloi dümeni yı adamlarından 

bırakmadan cc - birine teslim ede· 
vap verdi: 

- nunlar çok eski hikayelerdir kap
tan; •. .ıatmağa dei,fJJlez .. 

Malezyalı ihtiyar nedense hiç bir şey 
anlatmadı .. 

Yemek 1.amanını beklemek üzere e
lime bir kitap alarak güvertedeki şez
longlardan birine uzandım. 

Ansızın İpoh dört beş defa acı acı 
öttü .. Bu tehlike işaretiydi. 

Derhal yerimden kalktım ve denize 
baktım. Ön tarafta, yolumuzun üstiin
de bir gemi vardı .. Bu aralık kaptan 
haykırdı: 

- Bunlar deli midir, nedir? Bir ka
za bir feliıket çıkaracaklar. 

Çekilmeleri için işaret verdi .. Fakat 
tam bu sırada gemimiz sax:,sıldı. Bir sa
deme olmuştu. 

Kaptan seri bir manevra ile tehlike
yi. önledi. 

Tehlikeden sıyrıldığımıza sevinir ve 
birbirimizi tebrik ederken geminin ar
ka tarafmdan gelen bir bağrışma bir 
gürültü duyduk .. Üstelik üç el silah da 
patlamıştı .. Bir saniye sonra, yarı çıp
lak ve tepeden tırnağa kadar silahlı a
damlar etrafımızı sardılar. İçlerinden 
biri: 

- Eller yukarı!.. diye bağırdı. 
Münakaşanın sırası değildi. Yanı

mızda silah olmadığı için itaat etmek
ten başka yapılacak bir şey yoktu. 
Kaptan belinden tabancasını çekmek 
üzere davranınca bileğini biri tutarak 
bozuk bir İngilizcey le: 

rek: bir daha incitmedi .. 
Henüz kan akmamıştı amma facia 

da bitmiş sayılamazdı .. 
Bizden bir adamı iki korsan sürük

lüyor ve adamın her tarafından kan a
kıyordu. Bu, kasa muhafızıydı. Kasayı 
açmak istemeyince onu bu hale sok -
muşlardı. Şimdi muhakeme etmek ü
zere şeflerinin yanına getiriyorlardı .. 

Şef onu istihfafla süzdükten sonra: 
- Aptal!. diye bağırdı. Sen ki bir 

Malezyalısın! Şu mel'un beyazlara hiz
met ediyorsun ha .. 

Ve adamlarına dönerek: 
- Hayvan sersemi şu direğe bağla

yın dedi. Ben iyi nişancıyun; onun işi
ni bizzat bitireceğim. 

Onlar tepinen kasa muhafızım dire
ğe bağlamağa çalışırlarken kaptan kur .. 
tulmağa muvaffak oldu; tabanc.asını 
çekerek şefe bir kurşun sıktı. Herif ko
lundan yaralandı. Bu vaziyetten tehev
vüre uğrayan korsan kaptana dönereli 
tabancasile nişan aldı. Fakat süvarinin 
hareketi hepimizi coşturmuştu; birden 
korsanın üstüne atıldık ve tabancasını 
aldık .. Fakat bu sırada bir slirü kılıcın 
parladığını görürken sol kolumun biri
si tarafından hızla çekildiğini duy:
dum ... 

Arkadaşım şöyle diyordu: 
- Tatlı tatlı uyuduğunuz için sizi 

uyandırmak istemiyordqm. Fakat ye
meğin ikinci çanı çalınıyor .• Biliyorsu
nuz ki süvarinin sofrasına da,·etliyiz; 
bize Malezya yemeklerinden iki çeşit 

hazırlamış .. Haydi davranınız! .. 
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10 Sayfa 

Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

CiBALi ZiNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romanı: 84 ..-..... ~ 

SON P.OSTA ,·Eylul 29 

-
ittihatçılar Devrinde 

MUHALEFET ~~r 
- Çingene, zaten elimde, azı'zı lar y h •y• d m. angın zu ur ettıgı esna a nere -

Fakat, onu bastırmak zamanı henüz lerde bulunduklarını isbat ettiler. Biz 
selm·edi. de bıraktık ... Hülasa; fail olduğuna 

Ancak şu var ki; bu geceden itiba- az çok şüphe veren kimseyi bulama _ 
ren ciddi tehlikelere girebilirim. Belki dık. 

Nasıl doğdu, Nasıl yaşadı, Nasıl öldü? 

de, bir pusuya düşüp kurban giderim. Gavur Mehmet, hafifçe gülümsedi. 

Son Posta"nın ıiyasi tefrikası : - 88 y z· C.-L:. - azan: aya 'ıo"'AU 

Murat Bey, H~rbi!e. Nezar~tin~. gönderilmiş, merkez kumandanlığında küçük bir 
odaya hapsedılmıştı. Ertesı gun de gazeteler, Mizan gazetesinin, muvakkaten 

intişardan menedildiğjni resmi ilanlarla bildirmişlerdi 
- Aman, Allah esirgesin. ~!indeki sigaradan, uzun bir nefes çek-
- Esirgesin, amma .. Mübareğin ba- tı. M' Zaptiye N~~b Aliyeıİ!1e J vam ededursun; bu tesmi ilanın in ti- mış, (Ahmet Hamdi) İsminde bir 

zı da esirgemiyeceği tutuverir ... Şa • _ Yaaa .. Bulamadınız öyle mi~.. A~an .g~~teaı • i Murad beyin, 1 şar ettiği gün, Fatih camisinde gene serseri idi. 
yet böyle bir şey olursa; işler yarıda _Evet. em.sili mısillu Harbıye Nezaretinde bir hadise vukua gelmiş; halkı heyeca· Bir kaç gün evvel (K" Al') . 
kalmasın. Derhal siz ortaya atılın. H tahtı muhafazaya alınması lazım gel - na vermişti. arkasına takılar k y ı'...ı or 

1 

n~n 
ı - akkınız var, Hüsnü Bey. Bu- eki b ukt if O .. İ a ı uız sarayına gıt· 

- Nereye atılalım. şe nereden ha~· lamazdınız~.. o:1 e, eman m ezuının ası tav- gun cuma idi. ttihadcılar, cuma mişti. 
lıyalım . - Niçin? ı ııye olunur. namazının kalabalığından istifade et- Ve Kör Alinin rnuvaffakiyetsizli • 

- Her şeyden evvel, eskici Samue- Ç k y Sadrazam mek istemişler; {Meşrutiyetin meşru· ğine pek çok acınarak onun yanda bı-
1. . d k k d 1 A - ün ü.. angının failleri, benim KA ·ı . t' f ·ı l ') h kk d ın evın e i a ını a ırsınız. vustur· elimdeydi. amı ıye ı ve azı et erı a ın a vaaz et - raktığı işi ikmal etmek istemifti. Va 
ya sefaretine teslim edersiniz. N Murad beyin ayakları, suya ermiı:ı- mesi için (Ders Vekili Hacı Halis E • inceden inceye yapılan tahkikattan an· 

- - e dedin .. Senin elinde mi?.. A- · V T f d ) - Ala. tı. aziyet, gayet sarihti. Murad bey en İ ye rica eylemişlerdi. laı:ıılmıı:ıtı ki; bu da (Mizan) ve cm • 
man, ne diyorsun. Ver şu herifleri?. H b' N • HAi' Ef d l' T - Sonra .. Zavallı kadını bu hale fk' d ar ıye ezaretine gönderilecek, ve a ıs en i, namazdan sonra, kür- sali gazetelerden J'lham alan (mahal • 

. l k h ı gün enberi pösteki sayıp duruyo • d k 'f ed l k .. k b 1 F k getıren, o aça erifi yakalarsınız. Bu ruz. ora a tev ı i ece ti ... Ancak, sad- suye çı mış, vaaza aş amıştı. a at, le kahvesi diplomatları) ndan biri :idi 
herifin evi, Galatasarayının yanından razamın bu telgrafı, bir tevkif müzek· dinleyenler arasında orta Yaflı, esnaf _(Arkası var) 
aşağı doğru inerken, sağ taraftan ikm- - Maalesef, herifleri derhal teslim keresi mahiyetinde addedilemezdi. Ve kıyafetli bir adam yerinden fırlamış; --·- • ·•· 
ci sokağın b~ındaki evdir. edecek vaziyette .sleğitim. Eğer ölmez sonra, (emsali misillu) kelimeleri de, ayağa kalkmış: 1 ' 

- Bu da ala. sağ kalırsam, tabiidir ki bu vazifemı Murad beyi fena halde sinirlendirmiş- - Hocafendi.. hocafendil.. Nok • - B A D y o -
_ Bu herif, kadının elinden çekıp de ifa edeceğim ... Pösteki saymak me· ti. Çünkü bu (emsali misillu) dan mak- san söylüyorsun ... O, ~ sözleri bı· -~B,_u_g ___ U_n_k_U _____ P_r_o_g_r_İl_m_ · 

aldığı elmasların mühim bir kısmını, selesine gelince .. Artık nafile yere yo sad, istibdad devrinin levs ve rezaletle- rak. da; biraz devletten, milletten bah-
Moskoflunun balozundaki Amorfiya- rulmayınız. Elinizdeki evrakı, sudan rini vücude getiren ve Bekir agya bo''lu"· set ... Görmüyor musun, hali ahval, ne 

İSTANBUL 

b · d k 1 b Öl'le neşriyatı: 
'-'a kaptırmıştır. ır er enar a, aşınızdan atınız. ğünde hapsedilen bir takım hafiyeler, şekil aldı? .. Din, diyanet; ayaklar al-~ N J ı M h 12,30: Plakla Türk musllds1; 12.50: na • 

- Yok, canım. - ası 0 ur, e met?.. mürtekibler, milletin hakaret ve husu- tında kalaı. Padiı:ıahı tanıyan kalma -T vadis; 13,05: Plakla hafif miizlk; 13.25: Muh· 

- Evet ... Bu elmaslar: Amorfiya· - E .. Ya, ben buraya gelmesey - metine hedef olmuş kimselerdi. Demek dı. telif plfık neşriyatı. 
nın evinde .. Yatak odasında .. Karyo • dim .. Ve yahut, faillerin benim elim- ki Murad bey de bu zümreden addedil- Diye bağırmıştı. Akşam neşriyatı: 
lanın baş tarafındaki konsolun üstün- de olduğunu haber vermeseydim .. O mişti. Ve {emsali misillu) kaydile, Koca camiyi, bir anda derin bir sü- 18,30: Çay saati, dans muslklst, 19,30: Ço· 

deki aynanın arkasında .. Gizli bir do- zaman ne yapacaktınız?.. şımdi Harbiye Nezaretine, Bekir ağa kiit kaplamıştı. .. Kürsünün etrafında cuklara masal: Mes'ut Cemil tarafından, 
labın içindedir. Hüsnü Bey, başını önüne eğdi. Mü- bölüğüne ve o adamların içine gönde· toplanmış olan ittihatçılar derhal mü - 20: Türk musiki saz heyeti, 20,80 Bafb'e va 

- Allah, Allaaaah.. tevekkil bir sesle: rilmişti. dahale etmişler; bu adamı susturmut- arkndnşlan tarafından Türk mwılkisl n 

O d b k l 
- O da d w A d d' M d b . 1 lar, yerı'ne oturtmuşlardı. halk şarkıları, 21: Plakla sololar, 21,30: Or-

- ra a, ir ço e mas ve mücev- ogru yaa. e ı ura ey, vazıyeti is ah edebil -
Gavu M h · d · · l k d k Ders vekı'lı' HaAlı's Efendı', tekrar vaa- kestra. 1 

- Lalon'ın - Le Rol D. Ya. Vver • 
herat daha var. Kim bilir onlar da, han· r e met, sıgarasın an sınır i me ümi İne apılmıı:ı, polis mu''du"ru"· · · li b T türü, 2 - Rtchard Strauss'in, Bir ft1s. 3 _ 
gi zavallılarındır. sınır ir kaç nefes çekerek sözüne ne itiraza başlamıştı. za başlamıştı. Vaız; (Ebubekir) ve Vetzl .1 P z1 d" tto 

B k 
devam etti: (Ö ) l d h Ik ( er n - age- ' ue ' t - Borodlnin 

- aş a?.. - Efendimi.. Sadrazam paşanın, mer zaman arın a a ın meşve· - Bir Orta Asya Step tasviri-, 5 - Dvo -
- Sizin yapacağınız işler, bunlar • - Şimdi, sizden bir ricada buluna- hakkımda böyle bir emir verecekleri- ret) le idare edildiğinden bahsettikten rak'ın - Slav dansı -, 6 - İpolitof tvanorun 

dan ibaret ... Şayet ben; bir hafta, on cağım ... Size zahmet olacak amma, ni zannetmek istemiyorum. Her halde sonra, 0 günün en büyük meselesi o- - Suite Caucasienneden parçalar, 7 - İpoll
gün meydana çıkmazsam, hemen bu bana bir mektup yazıverin. Lakin, ya- bu telgraf sahtedir ... Eğer maksad be- lan {Avusturyaya kar~ı • boykot) a tof İvanofun Türk havaları, 22,30:-23,SO: A .. 

işlere girişirsiniz. zınızı değiştirin. Şöyle kQtü bir yazı nı tevkif etmek ise, her halde müddei· intikal etmiş .. Halis Efendi, (Bosna - Jans haberleri. 
- iyi amma Mehmet; bu meselede ile yazıverin. umumilik makamından verilmiş bir Hersek) i haksız yere işgal eden A • BÜKREŞ 

başka bir takım adamlar da vardı. Hat- - Ne yazılacak?.. evrak, bir tevkif müzekkeresi olmak vusturya mallarının alınmamasını tav-
21

: Müsahabe. 
21

•
10

: Şarkılar. ll,20: Mü· 

ta; senin o budala Hırvat, aşağıda ya- - Ben söyleyim, siz yazın. lazım gelir. siyeye girişmişti. O zaman tekrar ha· sahabe. 
21

•
45

: Senfoni orkestra. 
• H h raretli bir ses yükselmi•: BUDAPEŞTE 

tıp duruyor. - ay ay. Polis müdürü, cevab verm. iııti: . T 20 M ikis 
T - Hoca! .. Bırak o p~lavraları ... Mil- : acar mus 1. 21 : Çingene ortestra-

- O herif, şimdilik güle güle yat- Hüsnü Bey, yanındaki çekmeceden - Böyle bir şeyden malumatım l d' h 0_..ı hah sı. 22,30: Salon muslldsl. 23,20: PIA.k Defli• 
sın . . . Ancak ben ortaya çıkmazsam, o bir mektup kağıdı aldı. Gavur Meh • yok. Nazır paşa bana yalnız bu telgrafı et, pa ışa mı tanımıyor. ı.wan - yatı. 
herifi karşınıza oturtursunuz. İfades:- met, söylemiye başladı. verdi. set ... 

l B l Lo 
Sözleri, caminin kubbesinde kor -

PRAG 

21: Salon orkestrası. 22: Haberler. 12,15~ 
Opera müzik. ni a ırsınız. ir şey tutturabi irseniz, ne - ncada .. Meyhaneci .. Kulaksız Murad hey, itirazda devam etmiş • 

ala.. Tutturamazsanız, def edersiniz, F otiye. • ti. kunç akisler husule getirmifti. 
gider. Eyy Artık halk, sabredepıemİftİ. Bu a-

- Y ·.. - Ben; bu telgrafı resmi bir emir damı, oradan defetmek istemişlerdi ... 
VİYANA 

19: Haberler. 20: Varyete, salon orteaırası 
- Bir şey daha soracağım. - Aziz dostum!.. Ben .. ·Vaktile telakki edemem ... Ya, sadrazam pa • O zaman uzun bir bıçak parlamış; göz-
- Buyurunuz?. senden iyilik görmüş bir adamım. O. şaya gider; maruzatımı arzedersiniz. leri dönen 0 adam: 

22,10: Org konseri. 23: Caz. 
VARŞOVA 

_O, senin evin yangını .. Sonra o .. nun için bu mektubu sana yazıyorum .• Yahud, kanun dairesinde verilmiş o· _ Ben, devlet fedaiaiyim. Bugün 
Hani.. Şey... _ıraderl .. Lonca ?'angınını yapan.. lan bir tevkif müzekkeresi ibraz ey - bu uğurda canımı feda etmiye karar 

21: Salon musikisi. 22: Spor havadlalert 
22,15: Dans plakları. 

Gavur Mehmet, birdenbire sinirlen- - Eyyy... lersiniz ... Aksi tak.dirde, beni burada verdim. NH~Hi""i""iHiHiHi""iui""iHiH~H~H~H~HiHiHiHiHiHi••iiiiM'e 
~ ~~~ -

di. Başını önüne eğdi: - Lonca yangınını yapan .. Senin 

E t E t H .. ·· B O • eski dostlarından .. Defçi İbodur. - ·ve .. ve , usnu ey... , ay 
rı hesap ... Eğer ölmez sağ kalırsam, - Sahi mi Gavur Mehmet. 
ileride ondan bahsederiz. Yok eğer, - Evet .. • Sahi ... Siz, yazın Hüa -
gürler gidersem; o meselenin sırrı be- nü Bey. 
nimle beraber gömülecek... - Hay, hınzır herif, hay... Evet .. 

Sonra? .. - ..... . 
(Arkası var) __ ..._. __ . , .... --.-~ .................. ....... Süklıt, bir kaç dakika devam etti 

Gavur Mehmet, bahsi değiştirmek is
tedi. Derin derin içini çekerek tekrar ---------------

söze girişti: Son Posta 
- E .. Söyleyin bakalım, siz ne iş-

lerle meşgulsünüz? .. 

- Efendim, biz .. Daha hala şu Lon· 
ca yangını meselesinin tahkikatile uğ
raşıyoruz. Hasan Efendi ile Kerim E -
fendi şimdi bile oradalar. 

- E. pekala.. Yangının nasıl çık • 
tığını anlıyabildiniz mi?. 

- Vallahi, kaza diyen de v;ır. Kasl, 
diyen de var ... 

- Sizin kanaatiniz? .. 
- Her halde, kaza?.. 

f J A • •) - raaa ... 
- Evet. 
- Kasta dair hiç bir delil, hiç bir e-

mare yok muL 
- Hayır ... 
- E; kast olduğunu iddia edenler, 

bu iddialarını niye istinat ettiriyorlar. 
- Guya, sabaha karşı .. Alaca ka -

ranlıkta; biri ufak tefek, diğeri de u
zun boylu iki adamı kaçarken görmüş
ler ... 

- Pekala ..... Bu adamlar hakkın • 
da tahkikatta bulunmadınız mı?.. 

- Şüphe üzerine bir kaç kişi ya • 
kalad:k. Fakat, ynkaladığımız adam -

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk gazetesi 

Eski Zabtiye, Çatalçeşme ıok.ağı, 25 
lSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve eazetemize aittir. 

ABONE FIATLARI 
~·-- -· --== 1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 t 50 
YUNANlST AN 2340 1220 71 O 270 
ECNEBİ _ ~27Q9 10401 800 300 

Abone l:Sedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen eurak ileri uerilme~ 
İlanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara l O kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Sonposta 
Telefon : 20203 

fazla alakoymaya hakkınız yoktur. Şu Diye, Halis Efendiyi öldürmek için 
dakikada, kanunun bahşettiği hukuk kürsüye salıdırmıştı. 
ve hürriyete malik bir adamım. Bina- Cemaatten bir kısmı, kürsünün önü· 
enaleyh, çıkıp giderim. ne gerilmişti. Tophane ustalarından 

Polis müdürü, Murad beye hak ver- yüzbaşı Ramiz Efendi isminde bir zat 
mışti. Fakat, Nazırdan aldığı emri de ta bu cür' etkar adamın üzerine atıla· 
ifa etmek mecburiyetinde idi ..• Böyle rak elindeki bıçağı almak istemişti. 
olmakla beraber, Murad hey hakkın· Fakat orada bulunanlardan bir kaç ki· 
da müsamaha göstermiş; Dahiliye Na- şi Ramiz Efendinin üstüne hücum et· 
zırı Hakkı beye, merak ve heyecan İ· mişler.. Sille, tokat ve bıçak darbele
çınde bulunan ailesine haber gönder· ri altında, bu zavallı adamcağızı yere 
meye; hatta ertesi gün çıkacak olan sermislerdi. 

SELANIK BANKASI 
Tesis tarihi 1888 

• İdare merkezi 
latan bul ( Galata) 

Türkiged•kl ıuh•l•rl: 
lslanbul, ( Galata, Yenlcaml ); 
lzmir, Mersin. 
Adana bürosu . 
Yunani•fonda/d ıubel•f'lt 
Sel9.nik, Atinu, Pire. 

• Her nevi banka 111ua111ellll 
lstaııbul ve galata şnbelerinde 

kiralık kasalar 

(Mizan) gazetesine bir makale yaz - Be;eket versin ki derhal zabıta me
maya bile müsaade etmişti. Ve .. gece• murları yetişmiş.. Bıçaklı adamla o -
nın dördüne kadar, Murad beyin şu • nun yardımcıları güçlükle ele geçiril
raya buraya müracaatları bir fayda te· miş.. Zavallı Halis Efendi de, yarı 
mın etmeyince, Murad bey oradan bir baygın bir halde kürsüden indirilmiş-
arabaya bindirilmiş; Harbiye Nezare· ti. ,.ııı11-•• O R T A K Ö Y 
tine gönderilmiş .. merkez kumandan· işte bu vak'a da; {meşrutiyete kar- Biçki ve dikiş dershanem 
lığında küçük bir odaya hapsedilmiş - şı kuvvetle muhalefet) in üçüncüsü Kadınlara mahsus kayıtlar bqladı. 
ti. idi. Biçki ve dikiş dersleri, tayyör, tul'lllet, 

Ve .. oradaki nöbetçilere; şu emir ve· 
rilmişti : 

- Muzır bir adamdır. Tehlikelidir. 
Hiç kimse ile görüştürülmiyecektir. 

Ertesi gün de gazetelerde şu resmi 
ilan intişar etmişti: 

Zaptiye Nezaretinden: 
ilanı Resmi 

Mizan gazetesi, ezhinı umumiyeyi 
tahdif ve tehyic edecek yolda tefriyatı 
musırraneye devam etmesinden do • 
layi, icra olunan tahkikat neticesine 
intizaren, devletce görülen lüzum Ü -

zerine mezkfır gazete, bi emri simi, 
muvakkaten tatil olunmuttur. 

27 Eylul 334 
Murad bey hakkındaki tahkikat de-

1 inci muhalefet - {Kör Ali) ve manto, trenkgömleklert, pijama, tra-
saire. vat, kadın ve erkek lç çamaşır, J&ka-

2 nci muhalefet - {Hoca Hüseyin) lar, organtin, gül ve blr kaç çef!Uer. 
Erkek ceket ve pantalon. :3 üncü muhalefet - Bunu yapan, Ortaköy: Taşmerdlven Planga cad· 

ve binlerce kişiye bıçağile meydan o- desi, No. 2211 Madam Ye!se Papalfui. 
kuyan kabadayı, kimdi?.. Bu da; sü-
varı jandarma neferliğinden çıkanl -

Urfa Belediye Reisliğinden: 
Urfa tehrinin hali hazır haritasının alınması münakasaya konulmut 

ise de talip zuhur etmediğinden arttırma ve eksiltme kanununun 46 mcı 
maddesinin (R) fıkrası mucibince 22 Eylul 1936 tarihinden itibaren bir •J 
müddetle pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin Urfa Belediye Reiıliği. 
ne bat vurmaları ilin olunur. (1681) ··---

--~-il\-
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KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

. i:IER ·AYI~: BiRiND~ ·PARANIN· 1=9Ai Zi ·VE RiliR 

ADAPAZARI 

T.URK TiCARET BANKASI _ _,,_ ____________ ---
inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
idaremiz mülhakahnda açık ve açılacak olan memuriyetlere imtihanla 

memur alınacaktır. İmtihan İıtanbulda ve 5-10-936 Pazartesi günü saat 13 
de Sirkecide inhisarlar Memurin kur&u binasında yapılacaktır. İmtihana 
girmek isteyenlerin atağıdaki evsaf ve ter aiti haiz olmaları gerektir. 
1 - Liakal orta mektep tahsilini bitirmi, olmak. 
2 - Askerliğini «fili veya kısa hizmetli» bitirmit olmak vey_!l müseccel 
t bulunmak. 
3 - 21 y&fmdan ap.ğı ve 35 yqmdan yukan olmamak. 
4 - Sıhhatli olmak, aari butalıklal'Bı bedeni ve akli anzalara müptela 

KAŞE 

NEOKALMiNA 
Gl'lp • Nevraljl • a., ve dlf •lrdara • Artrltlzm • Romatiz11111 

1 İstanbul Belediyesi ilini an 1 
Senelik muhammen kiruı 180 lira olan Beyazıt Cumhuriyet cadd lb 

de 22 No. h arkumda bir odah abpp dükkin teslim tarihinden i;t· 
937 veya 938 - 939 seneleri m&Jllı sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
arttırmaya konulmuflur. Şartnamesi Levazım Müclürlüiünde prülür. 
teldi olanlar 13 lira 50 kuru,Juk ilk teminat makbuz veya melrtubile benıtill 
5 T. evvel 936 pazartesi gÜDÜ aaat 14 de Daimi Encümende buhınınalıdi\ i 

. (8.) (1381)' 

* * 
Belediye zabıtası talimatnamesinin ili inci maddesine atideki fıkranın .,,. 

edildiği ilin olunur. 

, 
Tek beygirli yaylı arabaları 
Çift beygirli yaylı arabalar 

300. 400 
600 • 750 

kiloya kadar yük tqıyabilirler. «Bn ul 715» 

Tüı-k Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir . 

6. cı Keşide 11 ı Birinci Teerln I 938 da~ır. 

Büyük ikramiye: 2 Q O • O O O Liradır. . 
Ayrıca: 30.000, 2J.000, 15.000, 12.000, I0.000 liralık ikramiyelerle 

(50.000) liralık iki adet mükafat vardır -

o 
olmamak. , 

5 - Eyi ahlak sahibi olmak. 
' Bu bet maddedeki şartların muhakkak tevaiki gerektir. 
"' imtihan mevzuu tunlardır: 
"ı - Hesap Hendese «Hesap: Adadı mürekkebe taksimi prema, halita 

KUMBARA BIRE, 
1000 

tenaaüp, Faiz, Iskonto» Hendese: Satıhlar, bacımlar. 
2 - Muhasebe ((Uıulü defteri». . 
3 - Coğrafya «Umumi ve Türkiyen 
4 - Kitabet «Orta tahsile göre» 
Not : A - imtihana girmek isteyenler timdiden bir dilekçe ile ve evrakı 

müsbitelerile 3 adet fotoğrafla birlikte idaremiz memurin tubesine 
müracaat etmelidirler. 
B - Bundan evvel 12-14/8/936 tarihlerinde yapılan imtihanda mu
vaffak olamıyanlar bu kere yapılacak imtihana tekrar girebilecekle
rinden evvelki müra!hatlarına istinat auretile memurin fUbeaine 
müracaatla imtihana girme vesikası alabilirler. 
C - İmtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar aruında 
ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla Muhasebe sualine doğru cevap 
verenler tercih edilirler. « 1451 » 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Tahmin edilen 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı Tarihi 

(DLW) Extra Valton. 3 MM ev- 850 Murabba ~000 L. 150 L. 5/I0/936 
safında ve okulda numunesi mev• Pazartesi ıaat 
cut (UNOLEUM) mukevvalama 14 de 
ve döşemeaile beraber. 
Edirne Sanat Okulu ihtiyacı olup yukarıda cinı, miktar ve evsafı yazılı 

olan (LİNOLEUM) 5/10/1936 tarihine kadar açık ekailtmeye konulrnuf
bır. Şartname ve nümuneyi ajrmek isteyenlerin Okul Direktörlüğüne ve is
teklilerin de 5/10/1936 Pazartesi günü saat 14 Edirnede llbaylık konaiın· 
da Kültür Direktörlüğü Dairesindeki ekıiltmede bulunmaları ilan olunur. 

(1395) 

, Burdur Belediye Reisliğinden : 
Burdur Belediyesine 880X120 eb'adında Üç adet Arazöz için Dıt li.ati- l 

;ile iki adet 880 X 120 eb'adında iç lastiği yatğın mal olmamak tartile pa
zarblda alınacaktır. Bu cins lastiği bulunanların 30/9/936 günü ıaat 9 da 

1 
Yüzde 7,S kul'Uf teminat akçelerile, T eklifnamelerile veya bizzat Burdur 
Belediye Encümeninde hazU' bulunmalan ilin olun~. ul630u 

ı... 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

z •• •• z 
v Meyval.ardan ve meyvaların özünden yapılmışbr. Bir çorba kaşı· 
gından hır bardak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan 
gazozlu şampanya gibi limonata yapılır. Ve bu yemeklerden sonra 
alınırsa midevidir. Mideyi bozan şerbet ve dondurma yerine 
HASAN gazoz özile yapılmış buzlu limonatalar içiniz. 

Dünyanın her tarafında şampanya yerine kullanılan bu güzel te • 
tibin yerini tutacak hiçbir şey yoktur. Harareti teskin eder. Şi;e 
20, orta 30, büyük 50 kuruştur • 

HASAN deposu: ANKARA, ISTA~BUL, BEYOGLU 

• 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin . timsali 

olan EB markasını arayınız. 

~oktor Hafız Cemal 
Dahiliyo mütchnııa ... 

1 

Pazardan maada hergUn 8 - 6 
Divanyolu (10-l) No. Telefon: 22398 
Tel. Kandilli 38 - Beylerbeyi 4d 

Tafsllit : lstlklil ~. caddesi 101 iktisat Vekiletl, 1.ç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: Nlp tqmda 

IŞIK Eski "Feyziye,, L İ S E S 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. 

rtna, tııc, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir. 
İsteyenlere mektep tıırifnamesi gönderilir. Telefon : 44039 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -----------------
1. - Şarbıame ve nümunesi mucibince ( 147000) adet 26 X 48 

Eb'adında galon mantan pazarlıkla satın alınacakbr. 
2. - Eksiltme, 2/10/1933 Tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de 

Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacakbr. 

3. - İsteklilerin şartname 'e nümunelerini görmek üzere bergün 
Ye pazarlık için de % 1,5 muvak J:at güvenme parasile birlikte eksiltme 
için tayin olunan günde sözü geçen Komisyona müracaatları. 

(1334) .. 
Kimyager alınacaktır. 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğün

den: 
Ankara Civarında istihdam edilmek üzere diplomalı Kimyager alına • 

caktır. isteklilerin istida ve vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatla • 
n. C<1567» 

PBOTEjiN 

KANZUK MEVVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoş meyva 
usarelerlle hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylaştırır. lnkıbazı izale eder. 
Kanı temizliyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGJLlZ KANZUK ECZANESi 
Beyoilu • lıtanbul 

Tasfiye halinde bulunan Memallkl Şarkiye Fransız bankası İstanbul Şubeslnln tas!1" 
işini Emil Hrlsopulos ve Alphonse Delaprtson tarafından yapılacağı ~k.kında &n/1035 
tarihinde tanzim edllen UA.n razetelerle neşredilmişti. Bunlardan Emll Hrlsopulos S0/8/ 

1935 tarihinde mezkur Bankadan çekildiği bildirllmiştir. 24/ 5/ 1935 tarihinde Parts'd• 

yapılan vekaletnamede mumalleyhlnıln müştereken veya münferiden tasfiye lş1n1 japa
cakları yazılı bulunduğundan Banka ile aliıkası olanların İstnnbuldo. Galat.ada Bahtı.yar 
hanında No. 68-69 da Alphonse Dela.pıison'a ve icabında· İktısat Vekfiletlne mllracant et

meleri llfm olunur. 

~SMANLI BANKASl'ı' 
TÜRK ANON:M ş:RKE11 

TESİS TARİHİ: 1868 

Sermayesi: 10.000,000İngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca eehirlerile 
Pariı, Marei!ya, Niı,Londra ve 
Mançestcr'de. Mım, Kıbrıa, Irak, 

İran, Filiııtin n Yunanistaa'da 

Şubeleri, Yugoslav 1a, Romanya, 

Suriy" ve Yunanistan'da FilyaUeri 
vardır. 

Her türlü banka muameleleri 
yapar. 

Son Posta 
iLAN FIA TLARI 

- Gazetenin esas yazısile bir eti· 
tunun iki satın bir (santim) 

aa~lır. 

2 - Sahifesine göre bir .an tim ilin 
fiau şunlardır: 

Sahife 
» 

» 
il 

Diğer yerler : 
Son sahife : 

1 - 400 kuruş 

2 - 250 • 

3 - 200 • 

• - 100 • 

60 • 
- 30 » 

3 - Bir santimde vasati (8) kc1i· 
mc vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılar tutacakla· 
rı yere göre santimle ölçülür. 

Doktor ······································.············--.. --
lbrahim Zati Öget 
Belediye karşısında, Piyerloti 
caddesinde 21 numarada bergOn 
öğleden sonra hastalarını kabul 

&on Posta Matbaası 

Neşriyat Md. : Selim Ragıp EMEÇ 

Merhemini kullanan Frengi ve Belsoğukluğuna tutulmaz. Her eczanede bulunur. ~ .................... ""'~ .......... eder· 411 ........ r 
S AHiPLERi { 

A. Ekrem UŞAKUOlL 
ı S. Ragıp EMEÇ 


