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Yazı işleri telefonu: 20203 - PAZARTESi - 27 lKlNOl KANUN 1936 idare İfleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 kurut 

Gizli Tar~katçllar... · Habeşler Italyan Hatlarını 
ManisadB Yedi Kişi Tazyik Ediyorlar •• 

Tevkif · Edildi Suriyede Şimdiye K·adar ltalyaya 
Karışıkllklar 35,627 Yaralı Nakledildi Yalcalananlar Arasında Menemen 

Divanılıarbintle MahklJ.m Edilenler Var 

ManWıda halli.laaıte 6ina• 

, 11!rnir, 26 (Hususi muhabirimiz • , BÜ dakikaya kadar elde edilen netice 

İlen • telefonla ) - Gizli tarikat işle· fudur: . . . . 
liyJe u.. b k' l . M . itleri aüçlerı olmayan bır kaç lciwı· 

Hadiseler, Bir Polisin 
Tabancası Alınması Yü

zünden Patlak Verdi 

Beyrut, (Özel) - Geçen salı günü 
burada ve Şamda başlıyan karışıklık· 
lar şimdilik sükun bulmuştur. Şamı 
ve Beyrutu bir hayli endişeye düşü • 
ren ve gürültüye boğan bu hadisele • 
rin tafsilatı fUdur: 

1 
Öğleye doğru kırk elli kadar mek • 

tep talebesi Sevikada merhum Hana • 
nunun evine hücum ederek e~elce I 
müstantik tarafından mühürlenmış o· 

1 lan kapıları açmak istemişlerdir· 
Burada bekliyen polis memurlariyle 

talebe arasında bir çarpışma olmuş, 
talebeler dıf8rıda bekliyen bir polisi 
yakalayarak dövmüşler ve belindeki 
tabancasını almıtlardır. Bunun üzerine 

500 Kadın Ve Çocuk Ôldü .•• 

' ııratan azı ımse erm anısa 1 1 ki a . . 
~h · . . .. . . nin gizli top antı ar yaptı arı ve . yın~ 
Le •hnde faalıyet gosterdiklen ha • andıran meclislere devam ettıklerı Ordalariiu •ö;ıden •esh'en imparmeran •on bir :remü 

~r alınınası üzerine Maniea vilayeti zannedilmektedir. .. 
~~sı tahkikata başlamıflardır. (Devamı 9 tınccı yibde) 

Londra, 26 (A.A.) - Röyter •- ı ki muhaltirine, IMal alle tehrin~ 
jaıuından: mukadtlerah ltir terazi kaf•lnd• 

Sel&W7ettar bir Habet talaai,•ı •Hanır ..aziyette oldujuau ~ 
!ngllterede Hakiki Matem Gtlntl ti, ltöyt• ajanainın AdiaababaU,. mittir. <o.o.r. ti 11e1 ,,._., 

, f<ralın Cesedi Önünden Yunanistanda Seçim Baılarken ••• 
" 

. 4 Milyon Kişi Geçti .•• 
fie1etler Londraya Vardılar, Cenaze 

Atinada BOyDk Bir isyanın 
Onone Geçildi 

- y I s~ ı.111Hı1U• ltomiaen . Alayı Yarın apı ıyor K.on1,,. .,_,., 

zabata kuvvetleri yetİferek hadieenin 
~Y:ondra, 26 (A.A.) - 26 Kinunu· ı Saatte takriben 8000 kifi geçmekte önünü .Imıt •. tale~en on bet kadarı· 
~ i,..._. IÜDil tarihte hiç tiPh• oldujıından timdiyc kadar dört mil • nı teYkü mnıtlerdir.. .. 

Atln••n Allnan ilk S.çl111 Netlcelerln• 
Gere Yenlzelistler 9 Bin, Kentlllls T•r•flar
l•n 8 Bin, Çalderl• 4 BJn ••v K•zendıl•r-

tü- 11 nıat._. puan olarak kalaaıktır. yon kiti tabutun önünden ıeçmif bu· (0.fHllJI• 1 n• ~·J 1 

~-h ~ıili kralı için atlayan bir ulu· lunmaktadır. .. Tı an•it lsgafl Naaıl 
Oag11ldu ? N ~ild matem aünü olmUftur. Ce- Krali Mari ile prenı ve preneeeler ır~n r 

~Ziyaret için kabul edi.lmeeini bek· çe knl 1.-ı:--: Bukina V 1:. 
L.:_,7 lıalk her zammıkindmı çok kaJa.. ve Norveç '"-.. :ı:- . . ~ oıu.. . . .. . 
~ olciuiundan ..ıon pce yarımı. ham mayının hueuıı kil .... ıncle yapı· Tahraa, 26 (~_Para ajan- >,.tina. 26 (~) - 811 -1>ahleyiD 
. IOltra ••t bire kadar açık bJa. lan ayinde hazar bulunmuflardır. d gün 4ioiark-ı eeçım l>Mlamlfhr •. A • 
~tır. (O.t1t11m1 ' nca y#Ud•) ım an: • -~• dairesinin aa hali küme küme eanchk ba,1anna si-
~ lran tecım ~ . ... • dep reylerini vermektedirler. 

lihiyettar memur~~ Şark. vıl0ayet~ Hükumetin aldığı pek tiddetii ted -Genç Kızlarımız 6 Kilo
"1etrelik YOrDyDş Y ıipblar 

L. C:unııı · K -•-t b' Kız Muallim mektebi ve Kollej kız mekt~ 
,.. Utiyct ız orta mcır. e ı, da ili L ... L • 

._~ 40 kifilik bir grup wn .abah eaat on mua7m~ın 
~eti it da M 'd' k"' ··nden ı..-ı ........ k üzere 6 kilometrelik hır yil-İih..ı,- • ın ecı ıye eyu .,..-u·- . • 1 ___ .__ 

~flardır. Yukarıdaki ~imde yürüyilfe cıren genç JUZIUllDIZ aC). 

ler• 1 espektoru T ahıın zer . . _ı • d" kad y ı sene . bırler sayeaıncıae flD1 ıye ar una •. 
tarafından İran tranııt !olu ~ak- niatanın hiç bir tarafında hadise olma· 
kmda lıtanbul gazetelenne .~erılen IIUfhr. Seçimin tam neticesi ancak salı 
beyanat dolayısıyla, İran hükUme. günü malUın olabilecektir. Bazı bii • 
tinin bu transit yolunun tekrar açıl· yük seçim merkezlerinin taanifi ıece 
muına büyük ehemmiyet atfettiii yarwndan eonra anlatılabilecektir. 
ye bu mak.atla her iki taraftan icap ı. Neticeler 
eden tedbirlerin alınmaaı beklendi- Atina, 27 (Hususi muhabirimiır: • 
iini bildirmektedirler. 

Şimdi, Baara • Yafa - Akhay-
fa • Berut • lıkenderiye vaııtaııyla 
tlejil, lranın cenubundaki Koram· 
tar • Şalıpur limanlan vaııtaaile. 
yapılmaktadır. Yol müddeti ve fi. 
yatlan hususundaki malUınat mü-

baliıal ıd ır. • ................ - ............ 
5 

.. -·-··-············· 
Galatasarag - Beşiktaş 
Maçı 2 - 3 Neticelendi 

• 
Gtllatasaraylllar Ha· 
kemin Çaldıiı Bir 
DUdUO• itiraz Ettiler 

,. 

Son günler.le ltüyük ııayretler aarfeden 
Parti Reiıleri: 

Ç•ldarİ•, l'•lffUl•daayu, Kal""'1arü 
Ve Met•lr.a 

den, telefonla) - Gece yansıııa kadar 

eski Atinada (muhacirler mahallesi 
hariç) cl9c edilen neticelere aöre v~ 
nizelistler en çok rey kazan-..,lardır. 

Şimdiye kadar elde edilen neticefer 
şunlardır : 

Venizelistler 9 bin, Kondilia taraf -. 
tarları 6 bin, çaldaria partili 4 bin rey 
.ıau,tır. 

(Deoamı ti 11a yüdc) 



' 

2 Sayfa SON POSTA 
=-

(Halkın Sesi] 
Gizli Tarikat 

Te~kiline 

Ne Dersiniz? 
Gizli tarikat teşkiline yeltenip te ya
kayı ele verenler hakkında tahki -
kat devam etmektedir. Bu münase -
betle dün bir muharririmiz rastgel-
diklerine yukanki suali sormuştur. 

Aldığı karşılıkları aşa~ıda huh>.c:.ak-

Ask~ri Mütekaitler Toplan
dılar, Dileklerini Bildirdiler 

aınız. 

* 
Askeri Mütekaitler Cemiyeti aza • 

ları dün saat (13) de Şehzadebqında
ki merkezlerinde toplanarak aenelik 

. Şifli Terakki lisesi muallimlerinden Ha-1 kongrelerini yapmıtlardır. 
lit: 1 Kongreyi idare heyeti reiai müteka-

- Ben, bu hadiseyi, sade teessür ve it general Ferit açmıf ve ge-
teessüfle değil, hayretle karşıladım azi - j neral sekreter mütekait binbqı 
zim. Rüştü Demirkol senelik raporu oku -

En softa kafaların bile. en yeni fikir ce - muş tur. Bu raporda cemiyetin her 
reyanlanna kapıldıkları bu zamanda, ta- yıl daha ziyade artan bir hızla lı 
rikat teşkiline kalkışanlann evvela ıuur - · led'•· · bildir k h .. 1_A_ t~ ftp 

1 genıt ıgını ere uKUme ın ce-
lannı imtihan etmek lazımdır. • t k ·· t di•• IAka .. . mıye e artı gos er gı a a ve muza. 

Çünkü bence. mehdilik iddia eden hır h t t kkü edilm • b d 
meczupla. tarikat teşkiline kalkı~n bir ere e. ~şe r 1f .ve U ara a 

d ._ d h" b" f k kt Bu 

1 
vatan ıçın can veren ıehıt asker ve za- j 

zın 11'; ara51n a ıç ır ar yo ur. b'tl , • • .. 
itibarla tarikat bayraktarlannı «tahtı mu- ~ erın .• azız ha~ • h~eten 1 Dünkü toplantıda bulunan mütekaitla bir a:Tada 
hakeme» ye değil evvda atahb müp - bır dakill..a ayakta sükUt edilınİftir. 
hede» ye. sonra da «tahtı tedavi» ye aı- ~en sene yapılan .. itlerden müte - Kamyona Asılayım yaş Meyva 
mak icap ederi kaıtlere mahsus asken rozet mesele -

Ziraat Bankası memurlarından Şekip: ds~ hallinle • ~ -~1~~ cemıku'yetin yar- Derken... lhracah Arttı 
- Azizim, çok geri kafalı adamlara, ımıy yetim ~· maş ve 

her yerde ve her devirde rastlanabilir. muhtaç ailelere kömür verildiği, 29 13 Yaşında Lir Çocuk B y 1 y 
ekaidin . • u ı anm Milyonluk 

Bu itibarla ben, bu haberi fazla hay • müt . cenazeamm kaldırıldığı, Düıtü Ve Öldü 
retle kar§llamadırn. Fakat heni asıl p 11r- 31 mütekait arkadafllı butahaneye 

13 
da b. • . Mal Gönderilecek 

tnn tarikat dii§künleri arasında, bu devir - yabnldığı, 19 ölen arkada.tın aileleri- . YB.f~ h ır .çocugun bu kamyo • Yllf meyva ticareti yıldan yıla inki-
de mevki. sahibi olmuş kimselerin de bu- ne yardım edildiği, 6 arkad8,fın mecca- na hının eveaı hayatına malolmuf- fBf etmektedir. 1933 yılında Türkiye
lun~asıdır. M~mafih, bu hayırsız hadi • ı nen vapurla seyahatinin temin edildi-! tur .. KurtulUfla oturan. M.~rayer adın- den dıf memleketlere, bilhassa Mısır 
senın hayırlı bu tarafı var: m basta ailelere meccanen muayene daki bu çocuk evvelkı gun Pangaltı- f!t!_ • cak 65 b" liralık o·• d f• U • d . deki 3565 ve uıatıne an m YBf 

Biz. bu vesile ile, miktan yok denecek ve iliç yapbnldığı zikredilerek gelecek a fO or stuyanın 1 arc:sm . meyva ihraç edilmİftir. Bu· miktar 
kadar azalan gizli mikroplann bir kaçın- yıl irin daha önemli ialerin ı.. ..... rılma- sayılı kamyona atlamak ıstemış, fakat 934 d • ih • d 

~ "'T ~ kam tu il e aynı raç çerçevesı a· 
dan daha kurtulmuş olduk! sı temenni edilmipir. yona tunamayınca sarsınb e hir d 106 b. l' .. k 1 • . 

B dan ynlan b. b yere yuvarlanmlf ve batı kaldırım laf- ın e ın ıraya yu se mıflir. 
* a:L!~b ~nra ~ • ırelikesah P bave farına çarpmıtttır. 935 de YBf meyvalarımız için Al • 

teUUK eyeti cemıyetin sen esa - 7 d.. 1 k"ff · d 
Elddnk fİdl:e\İ memurelerinden Cavi- bnı gözden geçirerek varidat ve mas • ~ bu sukut neticesinde batın- clamahnya ··ruı!er b~azar arın a esın en 

dan: raflan d.. - b lm lar "dare b dan agır surette yaralanmıt ve has - a mu m ır pazar olmuştur. Bil -
- Bir insan kafamnın geriliğine hudut t• .. b uzgunl . lu d.Uf ' 

1 
eye- tahaneye kaldırılmasına vakit kalma- ! hassa elma ihraç itinde bütün mey -

k mı ı ra ey emıt er ır. 1 b · 
çizmenin im ansızlığını, bu hadise kadar o·ı ki dan can vermİftİr. l va anmJZin aşına geçmlf ve bu ra -
mükemmel isbat eden bir misal daha l e ~r * Sel!''--ddin Fahredd. dl 1 ka 200 b0 l' k ' ' 936 

B ••teakip b Azmi kü' ana ve ın a arın· m ın ırayı ço geçmıttir• 
bulunamaz sanırım. unu mu yar ay r- d iki. k b' b .. ki .. .. d .d j 1 d d.. 1 ·ı ·· ı · · t •t bazı dil k a çocu ır 111 et ustün e sı er· Yl ın a unya pazar arma yarım mı -

B tarik t t bb .. ·ı b b b auye ge mıf ve cemıye e aı e - ı· I .. akın . 
u a e§C usı c era er, u ta- • • lerken 1796 sayılı otomobille çarpıf - yon ıra ıga Y Yat meyva ihraç e-

riki bozuk mahllıklarm cibiJJiyctleri. dnha lerde bulunmuştur. Bu dileklerın ba - lar d.. ek lan l d d •. . lmakt d V b 
1 d h··•-~ · ·· k · k l l mıs ve Ufer yara mif ar ır. ecegımız umu a ır. e una ça-

doğrusu cibilliyetsizlikleri de meydana şın a UKumetm mute aıt as er er e ' - l 1 kt 
d h · d t!!'--dar b l ışı aca ır. 

çıkm11 °ıdu. a a zıya e auuuı u unmasının l{rnacıyanlara Ait Dükkanlar 
Bence bu adamlara, gizli tarikat heves- temini ve mütekait zabitlerin kültür or- Satıldı Denizcilik işlerinde 

karlarına ders olabilecek kadar mWıama- dusunda, sanayi aahaımda vazife ala- F. Bakanl .. 1 b I 
hasız davranmak ıazımdırı b·1m ı · · t ib. d h k ı b ık mans ıgı stan u maliye Mütehassıs Yeti ettirilecek ı e erınm ens ı ve a a a a a ı .. f . li.. .. d ..:ı:;:.: • • v 

Zira onlara karşı biraz yumufak dav
ranmak, bence en derin &uitcfsirlere uğ -
ratılabilir 1 

bir zümreye teşmili istenmiftir. Yar- m~ ettif gıne gon ~~· .. yenı . bır e- İktısat Vekaleti tarafından, deniz-
bay Azmi: mırde Galata ve Emınonundeki Kına· T'- • 1 . d ih . .. 

. cıyan hanlan hakkındaki tahkikatın cı m Lf erm e üsaa yapmak uzere 
«- Memlekette (112) bın müte - buk ikmal ed'lm . • b'ldirm' . Avrupaya gönderilecek talebe için, 

k · B (S) b' . . . . ça ı esmı ı ıştır. b . . . . 

10 K Taksi
• aıtkvar. ufnakun kmı ~emkaıyetimıze Milli emlak direktörlüğü firari olduk· , 'u at ayı ıçınde ımtıhan açılacaktır. 

. UrUŞa mu ayyet, at anca yuz darı ce- I l I V h M.h . Kaptan, çarkçı ve deniz inşaat mü
miyetle alakadar! Biribirimize daha zi-I Marı an ~~.~~daki~ ab? vkae d~ .• ~~a aıt hendisliği tahsil edecek olan talebeler, 

Ticaret Odası Bele\.'iyede 
Teıehbüslerde Bu'un:ıcak 

d b ·ı l d h •. 1· • 1 arpuç\'u.IA& ır ç UKKanı sa- b.lh .d ku ya e ag ana ım; a a on em ı 19 er tarak h . . t ı_ d tm' t• ı assa yem en rulacak olan ha -
ı Muh ld • b' • . . azıneye ıra tuıY e ış ır. l l 

yapa ını.. . ~ç o u~~z ır .. ı' ıçm Bir Aşçı Uukkanı Çöktü , o~te i vuz ara, gemi tezgalılannda çallfb -
her bangı bır kimseye değıl, dogrudan y r rılacaklardır. 
doğruya cemiyete bat vuralım. Bugün Bodruma Yuvarlandı 

Ticaret Odası, otomobillerin on ku- orduda filen vazife görenler yann bu Kemeraltı caddesinde a;ııçı T odori - yemek yemekte olanlardan Fikri adın-
ruf mukabilinde müteaddit yolcu ala- 1 ocakta toplanacaklardır.» dem~tir. I nin f>7 sayılı dükkanının alt katı çök- da biri bodruma düşmüş, fakat kendi-
~k İfleyebilmeleri için belediye nez -1 En sonra gizli reyle yeni idare hey- müştür· Çökme esnasında alt katta sine bir şey olmadan kurtarılmıştır. 
dmde tqebbüslerde bulunmaya karar eti seçimine geçilmit. reylerin tami- =-
vermİftir. Fakat belediyede buna im- finde yeni idare heyetine general Fe-
kan görülmemektedir. Çünkü bu tak- 1 rit, general Demir, Albay Ali, Hamit, 
dirde otomobiller otobüs mahiyetini a-

1 
lsmail Hakkı, yarbay Rifat, Azmi, 

lacaklardır. Bu vaziyette de otobüs ni- Hüsnü, Cemil, binbatı Rüştü, Muzaf
zamnameaine uymak, otomobillerde fer, Hakkı kaptan, yüzbaşı Lutfü ve 
otobüsler için aranan vasıfları aramak Hasan Nurinin seçildikleri anlatılmış-

a e Yurtları Yeniden 
Teşki!itlandırılacak 

icap edecektir. Itır. Davetlilere çay ve kahve ikramları 1 

Sağlık ve Soıyal Yardım BakaDlığına merbut bulunan tıp talebe yurtla
rının yeniden tetkilitlandırılarak genişletileceği haberleri duyulmaktadır. 

lkincikinun 27 
--==-

( Otlnlln Tarlht] 

Bir iki 
Satırla .. 

Oımanlı Bankası Ve 
Tayyare Vergisi 

Maliye V ek.aleti tarafından belediy4 
ve vilayete Osmanlı bankasının tnyyar4 
vergisiyle damga resminden muaf olduğu
nu bildirmiştir. 

... .... 
Eminönü Halkevi Binası 

Eminönü Halkevinin genişletilmesini! 

karar verilmi§ ve bir arsa satın alınmıştır. 
Bu arsaya yeni bir bina kurulacak ve bina• 
da aeniı bir konferans salonu yapılacak• 
tır. 

*** 
Dit Hekimlerinin Senelik 

Kongresi 
Dün Etibba Odasında diı hekimler\ 

toplanarak senelik kongrelerini akdetmi!t' 
ler ve bir senelik İ§leri gözden geçirdik" 
ten aonra yeni idare heyetini seçmiılerdir. 

Yeni idare Hey' eti ıunlardır: Kazını 
Eaat (doktor ve profesör). Suat İsmail.. 
Osman Bürhan, Halil İlyas, Ferid Ra• 
miz. Hasan Hayri, Calip Abti, Hayrettin 
Zeld. Kemal Üçer. 

••• 
Y edikuledeki Yangın 

Evvelki gece Y edikulede imrahor mahal• 

lcainde Ali efendi sokağında bir boya fab• 
rikasında yangın çıkmıı. fabrikanın tava• 
nının bir kısmı yandıktan sonra söndürül• 
mü§tür. 

••• 
Köprü Alh Serserileri 

Köprü altında yeniden bazı işsiz gÜÇ'" 
aüzlerin türediğini gören Emniyet Müdür• 
lüğü sıkı tedbirler almış, bu gibi scrserile• 
ri toplayıp muhakemeye vermeğe başla-

mıştır. 

•• * 
Odacılar Ve Hademeler için 
Tekaüt Sandığı Kuruluyor 

Belediyede odacılar ve hademeler için 
bir tekaüt sandığı tesis edileceğinden bu 
işle meşgul olmak ve hazırlık yapmak Ü• 

zere bir komisyon teşkil edilmiştir. Ko~ 

misyon sandığın nizamnamesini hazırlaya• 
cak ve sandık martta kurulmuş buluna" 
caktır. 

* *. 
Şirketi Hayriyede istifalar 

Şirketi Hayriye Müdürü Yusuf Ziya ile; 
idare Meclisi Reisi Mahmut Nedim vazife .. 
lerinden çekilmiı;lerdir. Bu çekili§lerin Yu• 
suf Ziya ile Mahmut Nedim arasında çı• 
kan bir ihtilaf dolayısıyla vukubuldu~ 

anlaşılmaktadır. 

• *. 
Kızıl Ve Difteriye Karşı 

Mekteplerde talebe orasında çıkan kı• 

zıl, difteri gibi hastalıklarda talebeye der• 
hal izin verilecek ve doktora gönderilecek• 
lerdir. Sıhhat Direktörlüğü bütün mektep• 
lere bu tamimi göndermiştir. 

••• 
Bir Sabıkalı Yakalandı 

Sabıkalılardan Kasımpatalı Çakır Hil• 
aeyin aktar Eşrefin dükkan kilidini aça• 
rak içeri gİnnİ§. çekmedeki paralan ve işe 
yarar öte beri cşyayJ sırtlayıp 5avuşmak 

İsterken yakalanmıştır. 

*** 
Mahlut Yağlar Boyanacak 

Bel&diye mahlUt yağ imalinin &ureti kat"• 
iyede önüne geçmek için esaslı tedbirler 
almaktadır. Taksi sahipleri ise otomobillerinde yapılmış ve saat (15) de Atatürke, ls

otobüı talimatnamesinin İcap ettirdi -l met lnönüne ve diğer büyüklere tazim 
ği tadilih yaptırmaya razı olmaktadır- telgraflan çekil~esi karariyle top-
lar. hanlıya son verilmiftir. 

Rivayete nazaran, timdiki halde ihtiyaca pek de uygun olmayan eski 
pqa konaklarında yerlCfCJl yurtlar İçin dört büyük bina yapbnlacak ve 
talebe adedi de 1200 e çıkarılacaktır • Bundan sonra iç yağlan, kuyruk yağ• 

bu lan gibi yağ halitasında kuHanılan yağlar 
da boynacaktır. 

Bundan başka, timdi yalnız Tıp Fakültesi talebesine tahsis olunan 
yardım, ditçi ve eczacı talebelerine de tetmil edilecektir. 

- Allah, Allah, Hasan Beyciğim!. Yu- ı 
goılavyada (kadınlara kartı bir saygı • 
aızhk birliği) kurulmuı!. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

. . . Bunun üyeleri, kadınları ppka çı • 
kartıp ıeli.mlamıyacak •• 

•·· Tramvayda onlara yer vermiyecek- 1 
Jermiı-

Hasan Bey - Birlik bizden de muha· 
bir aza alacak olursa, ben §imdiden bir 
milyon kiti bulur kaydederim! •• 

ı 
<t'r'a 
altı 

tan 
~ 
<('r'c 
Jer i 
ibar 
taıecl 
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Sayfa 3 

Her gün 
-··-----

Yazı Çok Olduğa /çin 
Bııgün Konamadı 

........ 

Biz Ve 
Başkaları 
Buı · 

<<lurk~arıstanda çıkan Zarya gazetesi 
cı_ bü ı:ed: kadım> başlıklı bir yazısın
landa Y~k ınkılabımız sayesinde bu a
tid b bır çok medeni memleketleri ge
'd e ırakacak derecede önemli terakki 
't~~ları attığımızı yazdıktan sonra 
iti t. ?1edeni kanununa göre evlenme 
ttkr~~ın ne şekilde yapıldığını anlata -

1Yor ki: 

iç~~akkınızda bir hüküm verebilmek 
~· adınlarınızın durumuna bakmak 
lkıc ;r- ~ugün Kamal Atatürkün 
İıılq~ eketınde kadın işlerindeki büyük 
&cr·d P ta bir çok medeni memleketleri 

1 
e bırakacak kadar büyüktür.» 

Resimli Makale il Kllçiilc Dalıi il ,.--,-------------------.... 
Sözün 

Dört yaşında halk huzurunda keman 
çalan 65 yaımda dünyanın en büyük vİr· 
tüozu sayılan küçük dibi: Yahudi Me-
nuhim. Bu çocuk müzikte bir mucizedir. Düşünmek/ 
Dehasına bütün dünyayı hayran bıralmut-

Kısası 

hr. İqilizler iki senelik bir aqajman için 
kendiaine 200 bin lqiliz lirası teklif et· ------ E. Ekrem Talu-

mitlerdir. Vakit vakit, gazetelerde okuyoruz: 
Bu küçük deha kendisini çocukken ıöa- Sigara fiatlarmın indirilmesi dü-

temıiftir. Babası okwnut bir adamdır. Ço- ~ünülüyor·. 

~~iunun bu k~bi~yetini. inkip~ . ettirmek 1 Adaların su meselesini halletmek 
ıçm onu husuaı bll' terbayeyo tabı tuhnUf, için bir vapur satın alınması düşünü -
oflunun çabuk töhret ve çabuk aervet ka· l .. ,___ imkA b _....____ uyor .. 
zanarak bozuuıuullUl an D'-.a ... •ut • Ce l l · · ·f 

naze er ve mezar ar ıçın tarı e ya-
tır. 1 d"" .. ··ı·· 

1 . il d .. t b' .. rül. •• 1..::.....=L pı ması usunu uyor .. 
yı e er e ıyı er ıye so une, ,...,,_ 1 '. · · · 

dehalar namzet olduktan yiiluek derece- skenderıye seferlerının ıhyası dü • 
. b"lirl şünülüyor .. 

ye ente 
1 

er. 1 t b ) h lb' · · 'd e· . de uklanniaz müatema zeki s an u a seyya ce ı ıçın yenı en 
--L!ib~labilir" çloc 8 . ı "'·t· · · bir takım tedbirler düşünülüyor .. - ı o ~r. az on an ye~ ırmeaou 
bilm ~- '"ld'" biliri' · ç 11a11n11zu 11• Gayri mübadillere gene bir miktar ezsoK o ure z. oc___ • 
tidadına göre yetiftiriniz. Ri'lra dağıtılması düşünülüyor ... 

=:;ı1iiiliiii=--ii-iil-ililiilliiliiiiiiliiiiiiiiiiliiıii'i'ii1Hllmiliiiiliilliiiliiiir=liiilililliiılimlıiiiliiiiliiiliimliliiilliiliiimmm=~ Belediye yağlara etiket koydurtma· 
- yı düşünüyor .. 

E • B ER L ER Denizyolları Avrupaya vapur ıi-M UH T L l F HA pariş etmeyi düşünüyor .. 
Elektrik fiatlarında tenzilat yapd -

ması düşünülüyor .. 

4 * Devlet Demiryol- TOrk Şilepçiliği dı"dTı" rdau~vu"anyu··ıhu"'aytotırn··ın Eyübe kadar tem-
(("y kra tıazetesi ise birinci sahifesine d T k •• t v T 

llt il ın Şarkta dörtler ittifakrn başlığı ların a e a u • l . l ·ı 'V • ,.,., bb .. Eski köprünün tamiri düşünülüyor .• 
~llda Türkiye-lran - lrak-Efganis. E M zmır l er I enı ı eşe u.. Yeni bir imtihan· talimatnameei dü-
ııı., d·~let reislerinin fotoğraflarını bas- ytam aaşı J. l tünülüyor . 

«\' ~e Atatürkün kılişesinin altına Ankara 27 - Busün Kamutay- su·· Alaka 'le Kar-f:ılauı ar Ben, b~tün bu fı~raları, haberi~? 
it.- ~Ilı. Türkiyeyi yaratan ve yeni Dört- da görütülecek olan devlet demir • ~ ~ Y okudukça, memleketi baştan bafB du-

Jbe.-::~~nın Reisi Kamal _At~tür~~> lyolları ve limanları itletme idaresi Mı·ııAı Bı•r ı•k ş· k • • a,. J tünceye dalmış görüyorum. 
tcıı yazmıştır. Gazete hıç bır mu- k "'tl'•k IA "h sına ıöre idarede- Şilepçi 1 ır etının 1'.Uru -

ea dermeyan etmemiştir. kt~ a~. u layh•. a t" fi'len 3 seneyi H J G J Sade düşünülüyor!.. 
ı musecce ızme ı ması Zaruret a ine e miştir Yalnız, bilinmiyor ki, zenginin gön-* doldurmadan ölüm ve maluliyet lü oluncaya kadar, fıkaranın ela canı 

~~i~ matbuatı Suudi memleketinin! ten baıka sebeplerle ~ynlanlara hi~ 
4 

çıkıyor! 
tu tın~ası ile meşgul olmaktadır. Bü- bir ıey verilmiyecektır. Üç seneyı .;.......;.. ____________ _ 

tı~ 1-Iıcaz gazetelerinin belli başlı ya • dolduranlara mevdua~ının ~amamı Çere.z lrabilinJen : 
rı medeni hareketlere <.ıittir. temettüıüz olarak verılecektır. lda- Her Şeye Rağmen 1 

, llrnrnul K t · • b re memurlarına tekaüt aylığı tahsis 
.ca) • • ura gaze esının aşma - . . . . . . . • . 

csı Yu'"ksek b"I ·ı ·· h d B edılebılmeaı ıçın hızmetlerınm yır-lı'l k ı gı ere mun asır ır. u 
it a aleye göre, bir ulusun kudret ve mi seneyi, yaılarının da altnutı dol-

Gene sadrazam Keçecizade Fuat Pata 
bir gün Babıalide, o vakitki Rusya aefi -
tini kabul ediyordu. \.ı""cf d IA d fJj ı, marifet ve bilgilerde bulunur· urması azım ır. 

~ "Ve marifet ulusun temelini teşkil Vazife batında vukua gelen ka ~ 
ti) t.1-f icaz ulusuna yalnız tezahüri bil- zalarda malul olanlara hizmet müd-

Sefir, bermutat bir tehdit savurup yeni 
bir imtiyaz koparmağa gelmişti. 

)'a: değil, ayni zamanda ve daha zi - detlerine bakılmaksızın son aldık • SlqUI Soialma.ı UlenUen fileplatlen biri 
c tek 'k b·ı ·1 IA d d .. • edemez! 

S nı ı gı er azım ır. ları maatın yüz e yetmııını ıeç • lzmir (Özel) - Vapurculuk tir- kiz • on tilebin hareket e{wıeü lizun. _ Evet amma, bu matalibimizi kabul 

Fuat Pqa bu sefer dayattı: 
- Olmaz! Devletim bu kadarım kabul 

a ""tül • Hicaz gazetesi ise propa - memek üzere tayin edilecek derece- ketine mensup kuvvetli bir senna- dır. ihracat mevsimi haricinde de haf. etmezseniz. Oamanla imparatorluğu da 
andan f · ·1 ktir Ö · tada iki ·· tanın hareketi li liic:a ın aıdelerinden bahsetmekte ve ler üzerinden maaf ven ec~ • • yedar arubun bir ıilepçilik ıirketı veya UÇ poa • mahvolur! 

t\.ırıınlc:L.a Propaganda teşkilatının ko - lüm halinde dul kalan kany~ v~ya kurmaları haberi, İzmir ibracatçıla- zımchr: ~ ol':8 da ~lmua da hareket- Fuat Pap güldü: 
~tıi . 

81
• ve genişletilmesi lazım geldi - muhtaç kocaya tekrar evlenıncıye, n arasında alib ile kartıl•nDUfbr •• te tehır göaterilmesı zararlıdır. - Hayır, dedi, buna imkan yoktur. Zi-

ılerı " k d' Sa ··ı H" d Sonr Bu • •• dört il ) a.. •• _ ra yüz yıldanberidir, siz dıpndan, biz de ,R;ı.,._ • s. urme te ır. vtu - ıcaz kadar son aylığın yüz e otuzu, ev- Bu haraket, hükUmetimizin hlma- a •. ıte uç, ·· f ep e uay-
b ~tcaı d k M J J k ak lamak --L.L. k içeriden bütün kuvvetimizle uğraştığumz ıı:ıcJA • ıyor i: « üs üman ı i - }atlardan her birine 18 yaıını dol • • ..... ile ihracat mahsullerimizin , t~üsün onınrnaaı ve ba- . 

1 
ah 

'"rınde d b. • yesı :r--• ..... 1 ___ bale dan •• b" • halde, Osmanlı imparator uğunu m ve· 
Ccrı Sapropaga~ a ır esastır.n duruncıya kadar yüzde on bet nıa- sürümüne ve ihracatın artmasına .,....mucaıT~ ımm bö 1 ·~.:ı b"!~ demedik. Onun için, her şeye rağmen ona 

~eınıe~ . ~tül - Hıcaz gazetesi Suudi betinde aylık verilecektir. Eğer ço- ıebebiyet verebilir. ~ermez •• u~ • • • • il'.:· bir ıey olmayacağına kaniiml 
den ı.._ 1 ctının hariçteki mü~esail~eri~ • cuk lisenin son sınıfında ise 19 ya Hükumetimizin gösterdiği hüınü et~ emmyet. 1 ıçu_t ıtm .. • 
b·· . uansctmekte ve bu miımessıllerın yük• k h "ld • 25 •1 ·ı·k h .. metinden emm olması, yanı taabhude 

Tıfb 

l lltı.irı cc b. b. .. tına kadar se ta ıı e ııe niyete rajmen t• epçı ı enpz ya- • . • .. . .. 1zmir lima mda hareket S k } k Y 
•iittıan ..... ne ıl vke lılhas~ ddos~lve ~ud~ yaıına kadar maaı verilecektir. J..i.. hancıların elindedir. Türk mahsulü giriftiğibazır gunbulmu la:mdır e ar lllll 1 apan• 
ııe~· .. ·••Cın e et ere gon erı mesı ı- . .. ed"ld"kt ·· • . b kal vapur 1 • ı tinı ılcrı' .. ek d' B T·· yıhanın tekaut ı ı en sonra o- ihrar ıskelelermde aı armın B t--L.L. .. .. b~!•~ t ka lmdan ) T ) ııti surm te ır. u gazete ur- . d 11 ~ • u ~uaun wwme na ar utu uyor cı l'Ccfe, Efga . t d 1 d l "lik lüm halınde de eytama ve u ara keyfini beklemektedır. Onlar va• L!-- • d•-" mleketl I yapı lllld nıs an a ve ran a e çı • hakk T·· • 1111m1yeaı, ~ - me er e • bır" 
tcq~ alınası hususunda ısrar etmek - verilecek maaı ve tazmınat m- pur ıönderinceye kadar urk ihraç lacak tecim mukavelelerine bazı mad- Dökmeci Hüseyin namında 
~- da bükümleri vardır. mahsulleri Türk limanlarında bek- deler ilivesile mümkündür· Meseli ıenç aarkıntılık suçuyla yakalan• 

~e~·Abdülazizin emirnamesile Mek- F k. T 1 b lere lemeie mahkiımd~. .. • .. Almanlar, Almanyaya ithal edilecek mııtır. Küçükpazarda Fethiye i.-
tt.-. ır Polis mektebi inşa olunacak-

8 ır a e e Taııma ücretler• yuksektır. Dun· emtianın Alınan bandıralı vapurlarla minde bir renç kız iıinden çıkıp ak· 
Yardım ya limanlarının mahaul t&fıcılığını getirilmesini tart kottuklan gibi biz pmlan Süleymaniyeden seçerken Rt~cld,ede, Riyazda, Medinede rönt -

·• te · 
~hı; _aısatı yapılmıştır. Malarya has· 

11)

1 ıle rn·· d 1 k'IA ·· ~ttı h ~ca e e teş ı atı ve cuz-
~"· astalıgına düçar olanlar için ayrı 
t\i •. ?'on İnşası için Sıhhiye müdürlü -•• , y . 

1-f· enı tahsisat verilmistir. 
~rı11

1c~da tarihi eserler v~ tarihi taş
l'on k llluhafazası için yeni bir komis

Urulınuştur. 

iş Kanunu 
"uhtelit Encüm~n Bazı 
" Değişiklikler Yaph 
°'ilk 

Alemdarda birinci ilk okul öi· ellerinde bulunduran bazı ecnebi de Türkiyeye ithal edilecek emtianm Hüseyin kızın peıine dü~r ve söz 

retmenleri dün talebe velilerini vapur kumpanyalan, ~ec:l-~eri fiat- . ~ürk ~~· bim~. ~purlarla geti- atarmıf. Bu hal bir buçuk aydan be
mektebe davet edere~ bir. toplantı lar üzerinden ~ullenm~zı ~ımak- rilm~mı t~ -~~ıliriz. Satın ahna- ri devam etmif. Fakat Hüseyin iti 
yapmıılar ve mektebın fakır talebe- ta ittifak etmitlerdir. Bu bırletik hare- cak tileplerın küçük çapta olmuı, te- .

1 
l t k k ...... k • teca· 

k d . ı ı b millA b" ·ı "lik .-L.L. ffaki . baln d ı er e ere ızın onunu eııp terine yardım ma aa ıy e ta e e ve- keti baltalamak için ı ır t• epçı ~üıün muva yetımın an .. l b l ld .. dan aka-
kk b• b" k im artık b" t A •• ··ı ktedir Ad s·ı vuz ere aı amıf o ugun y )ilerinden müre ep ır ımaye o- tirketinin kuru ası il' zarure zarurı goru me . . ı l 

. 1 d" B d k . 1 • • anmııtır. lu tetkil etmıı er ır. u ara a me • balıne ıe miftir. M f K 1 H"k et d 
· · • • · h • · M h t d * usta a, ema , ı m a • tebin bir kııım talebeıı davetlılere Ancak bu i- glrlfll'ken areketin cıd- • mu P8f8 • d .. t T k . d A k 

· · ..,.- . k li ların a uç senç e a aım e ra • 
bir de temsil vermıılerdır. diyetine ehemmıyet verme zımdır. Yangın . d d k' b" k d'l k bl -

f 1 • de ld - "b" sı a ın a ı ır ıza ı sar ın ıgı - lskenderiye ae er erm o ugu gı ı 
Balkan Heyeti Dondü h"' 1 mevsim hareketi Bu sabah saat tam dokuzda Mah- yaparlarken tutulmuılardır. 

ık dl eko omı· ko hmablinsul ~en kgınih acatrı tüccarı tat- mutpa§ada Kürkçü hanında bir yan- * Kasımpafalı Manav Ali aar-Ba an an a§ması n n- a e getirme r T • • • • ... 

. · ı ntılarına ittirak eden · iden uzak bir tetebbüı olur. gın çıkmıf, ıtfaıye tarafından yetı- hoı olmuı ve rasgeldıgı kapıyı ça-
seyının top a mın etme 1 1 ·ı k .. d" ""l .. .. y l . . . k . t .... 1 lı il 
he etimiz dün ıehrimize dönmüı • , ihracat mevsiminde zmir limanından fi ere son uru muştur. angının ıp ıçerı gırme ıs egı! e ma a e 
.. y ihracat iskelelerine haftada en az se- neden çıktığı tahkik edilmektedir. halkını rahatsız etmege kalkınca 

tur. = = - - k l l t~ıit ara 26 - İt kanununun muh-
diı ... eknciiınende tetkikine devam e- r 
'" "4.IC t d" tiıiltı·k e ır. Bazı maddelerde de - iSTER iNAN 

l ya a attırı m_ı_$_tı_r_. __ _ 

iSTER iNANMA! Başasistanların 
d,i., 1 

lct yapılmııtır. I! saatlerine 
... olan b'"k" l · · il · ... 1\ u um erın ıı cetve erı-

~•tt )crıiden tanzimi kararlaıtırıl -
ı ı .. l .. "h "'qJ · &yı anın ikinci k11mmı iş 
t~dir. ~ 11~ ıigortaları teşkil etmek•t L •• Yıhanın bir maddesine gö -

Q\at'· 
~''-ll .un_ ıanat müesseselerinde ça-
il\d,, •tçı.lcr için it kazası sigortası 
"-ıiııdedılecektir. Hastalık ve ölüm 
L._ •& elci o d h A 

~lltıl ••a<>rtalar için e usuıı 
ar Ya.pılacaktw. 

ı.tanbul dilencileri hakkında bir yazıcı arkadaıımız yazı- ı ca para bırakan benim elim çıplakta. Çoğunun evi, barkı sağ· 
lam temelli istikbali var. Çifte kanlı olanlan, metres tutanlara, 

yok: .1 ·ı rin hemen hiç biri dütkün değil. Enseleri ban alqam üstü keyif ~alanlan da eksik değildir. 
. "~' ~bı.~n~~ ~ rindcn sağlık akıyor. Oıtlerindeki yama kol· faizcilik, tefecilik en belli batla iılerinderuniş. Yıllardır her 

dareıa gı 1
' yuz e .. b · b k b. · · b d k d ha • . ldanmayın. O delik d-ik sakoların altında gun enı araca esen ır tanesınm, en en ço a genıt 

leksıyonlanna a -:r ~ • d h' k f d 
ak fanilalar, zıbınlar var. Yün sargılar, atkalar, el- yapdıgını, bankada paraaı, evın e re m asası, so rasın a 

kalan yumu' b·ı ·k k ld ~ "ğ d' B ll ·· ld . d ba. Evet eldivenler derken ıaka etmiyorum. Bir ı ecı ra ısı o ugunu o ren ım. u yı arca suren a anııın 
dıvenler e ca • · d · d' b" k l k k K 1 t k h 'f' 

h · ı k .bir kapının Joıluğundan bana uzanan dilenci yerın e, ıun ı azgın ır ızgın ı aynıyor. arıı aı ı ça en ı kıt saba ı ıçer e • . 
. d ---•· L:- eldiven ıörmüttüm. İtin tuhafı, eldivenli avu· tokatlamak ıslıyorum.» elm e•~-

J STER 1 NAN j S T E -~ l NAN M A ! 

Davası 
Ankara 26 - Yüksek Ziraat Ens

titüsündeki başasistanlar Devlet Şu
rasına müracaat ederek maaıları • 
nın Maliye Vekaleti tarafından 45 
liradan kırk liraya indirilmiı olma· 
ıından ve §İmdiye kadar verilmif 
' .. . . 
olan fazla paranın gerı ııtenmeam • 

1 den dolayı Maliye V eki.letini dava 

\....-----------------------------------,-Jetmiılerdir. 



MEMLEKET HABERLER 

ayanı Dikkat 
Bir Dava 

Üçüncü asliye ceza katibi istintak 

abada 
lektrik 

s 
e • s 

tirilecek Ve 
tı Y pılacak 

kararını okudu: Boyabad, (Özel) - Sinoptan Kaı-
<(Şükrüyü döverek iki ay hatsa yat- tamoni'ye giden yolun tam dönemeç 

masma sebebiyet veren Abclürrah - yerinde kunı!muf olan Boyabad ba· 
rnan, Rasim ve Hasanla Rasime söz ymdır ilçelerimizden biridir. Kasaba. 
atmak ve i§aret yapmaktan suçlu Şük- nm ortasında büyük bir kale vardU'. 
rü haklarında ceza kanununun ( 461) Bu kalenin hangi tarihte ve kim tara• 
inci maddesi mucibince duruşmaları - fından yapıldığını gösteren kitabe U• 

nın icrasına lüzum görülmüştür.» mumi harpte bir Alman seyyah tara. 
Davacı ve suçlu kanapesinde bir fından sökülerek götürülmüttür. 

delikanlı var. Kazanın nahiye ve köyleri ile bera· 

Reis bu gence sordu: 
- Adın nedir~ 

- Rasimf 
- Ne iş yapıyorsun) 

- ... mektebinde talebeyim • 
- Siz iki arkadaşınızla birlikte 

her nüfusu 66 bindir. Yalnız kasaba· 
da 4500 kiti oturmaktadır. Boyabad· 
dan her yıl bet milyon kilo pirinç ih
raç edilmektedir. Boyabat pirinci pek 
nefistir. Şimdiye kadar bütün yerli 
mallar sergilerinde birinciliği kazan • 
mıştır. 

_____....,.,. 

Şükrü adında bir adamı dövmüşsü • 
nüz· Anlatınız bak.ayım hadiseyi!. 

Boyabatta her yıl «Şehiralb Çar• 
pmba panayırı» adında bir panayır 
kurulmakta ve en az 40.000 kiti tara· 
fmdan ziyaret edilmektedir. 

8oyabacl'ın umumı görünüfii oe lıaymalıam Halil Talan 

- Efendim 1. Bir arkadaşımla Sul
tanahmet kahvelerinden birinde tavla 
oynuyordum. Yanımıza yaşlı bir a -
dam sokuldu. Ve bana garip garip göz 
işaretleri yapmağe, parmaklarile bir 
şeyler göetermeğc ba~ladı. Ben ken

Boyabat bir kaç kere yangın afeti 
geçirmiştir. Buna rainıen bayındır bir 
kasabadır. Kaymakam Halil Tufan da 

bu bayındırlığı arthrmak için her mÜf" kam bu binayı tamamlatmaktadır. 
külü iktiham ederek çalıtmaktadır. Bundan sonra da ıu ve elektrik ifleri• 

Burada bir de evvelce batlamp ya· le metgul olunacaktır. Bu itler için 
nda bırakılmıt olan hükômet konağı· Belediyeler Bankasından 35 bin lira 
nın tamamlanması İfİ vardır. Kayma- ı borç alınacaktır. 

disine nezaketle: Osmanili Kah tada 
- Ben zannettiğiniz kimselerden 

değilimi dedim; fakat o ayni hareket- Yeni ipek Fabrikası Kar Yağıyor 
lerde devam otti. 

Yakında Faaliyete ~L ö Biz nrkadafımla birlikte kahveden Kanla, ( zel) - Havalar birdenbİ· 
çıkıp mektebe doiru yollandık. Fakat Geçecektir re bozmut, kar yağmağa batlamıfhr. 
o adam da bizimle beraber çıkıp peşi- Osmaneli, (Özel)_ Osmaneli Sa-lEtraf.~lar karla kapanmıttır. Yollar-
mize düştü. Ben kendisini: karyanm çok yakininde ve timendifer da munakale durmuftur. 

- Haydi git inine diye hafifçe it • batb aüzergibında küçük ve tirin bir 
tim. Dövmüş filMı değilim.. kaza merkezidir. Bilecik Vilayetine Konyanın Su Derdi 

Gelecek durutma, iki ay sonra ve baihdU', 33 parça köyü olup aon tab
diğer suçluların da iştiraki1e devam e- rirde 35,000 kôsur nüfusu teapit edil· Bu Yıl Mutlak 

Halledilecek decek.. mittir. 

Pazar Kazasında 
Depan Köyü 

Burada ipekçilik inkifaf etmekte-
dir. Yeni yapılan ipek fabrikuı yalan. Konya, (Özel) - Sarııu'yun Bey-
da faaliyete geçecektir. tehir gölüne akıtılması için yapılan a-

Şelıir iata.ayona bir kilometre mesa- meliye ilerlemektedir. ilbay Cemal 
fededir. Mübadil olarak kazaya erlet- Yardakçı bu işle bizzat mefgul olmak. 

Bu Köyün Bir Evinde 66 tirilen iki yüz hane muhacir ;ardır tadır. Konyanın ıu derdi bu yıl içinde 
N üf uılu Bir Aile Bunlar, lskeçe, Dırama, Karaçova .: mutlak halledilecektir. 

halisidir. Sakaryadan henüz esaslı bir 8' I · k 1 k ~ k · 
Tespit Edildi surette istifade edilememektedir. Eaki ı ecı ta şı as eı mı 

P87.al', (Özel} - Depan köyü, usül üzere dolaplarla etraf tarla ve Denemesi 
Hemtin nahiyesine bajlı (150) evli bahçeler sulanmaktadır. Kazada bir Bilecik, (Özel- - Hava tehlikesine 
birköydür. Suları gayet bol ve iyidir. ilk mektep vardır. Eczane olmadığı gi. karı;ı korunmak için ışık söndürme ve 

Urfadada 
Ha va T ehlikcıine Karıı 
Işık Maskeleme Denemesi 

Yapıldı 
Urfa (Özel) - Burada da hava 

tehlikesine karıı ııık maskeleme 
tecrübesi yapılmış, tecrübeden e~ 
vel de belediye sinemasında halka 
konferans verilerek hava tehlikesi
nin ve korunma tedbirlerinin ehem
miyeti anlatılmııtır. Tecrübenin 
baılangıcı hava fiJekleri atılmak ıu
retile ilan edilmi§, yarım saat sü -
ren tecrübe muvaffakiyetle netice
lenmİ§tir. 

Antepte Temsil 
Gaziantep (Özel) - Halkevi 

temsil kolu Kahraman piyesini tem· 
sil etmiştir. Temsil çok muvaffak 
olmuş, büyük rağbet gömıüttür. 

Eser üç defa tekrarlanmı§tır. 

1111111 
14 Yaşında 
Üç Küçük Aşık 

• Şarkta bluğ erken başlar. Sağda sol~ 
görülen vak'alar henüz blUğa basan lıi1 
çük çocukları taklide sevkeder. Onlar d• 
ilk gördükleri çoculdan sevdiklerini ı.at1 
nederler. 

' Bu ıevgi değildir. Yaım ve görenejiıl 
ilk tezahürüdür. Bir saman alevi gibi ge1İ1 
ıeçen bir hevestir. Çünkü 14-15 yafınd• 
çocuiun ne duygularında, ne görüılerindtı 
ne de anlayıılannda olgunluk bulunaın~ 

Yalnız bu ilk heves çok ıiddetli ve atef~ 
olur. Çocuk hakiki M;vgi ile geçici be~eS' 
ayırt edecek çağda olmadığı için, hakik'' 
ten sevdiğini zanneder. Onun için ağla • 
malar, ıızlamalar, çırpınmalar olur. fo ' 
kat bütün bunlar geçici bir hevesten il>'' 
rettir. 

Onun için bu çağda çocuklan iyi konıro' 
albna almak, yqlarmm icap ettirdiği be• 
vealere kapılmalarına imkan bırakmaırı,Jı 
lamndır. 

Bu aabrları, dün Eıki§ehirden 14•1S 
yaımda üç kız çocuktan aldığım mektuP' 
lar üzerine yazıyorum. Bu yavrular aılıl 
tutuld~nı z:ıtınnediyorlar. Akibetinİ 
diifünmiyerek sevdiklerini zannettikleri et' 
keklere haber gönderiyorlar. Onların ıse~ 
gilerini anlaınağa çalı§ıyorlar. 

Bu çocuklarm bu hareketleri ateıle o'/' 
namalanna benzer. Ufak bir ibtiyataıılıll 
onları ateıe verebilir. 

Anneler, babalar, dikkat ediniz. Ço • 
cuklannızı bqıboı bırakmayınız. 

* 
Cağaloğlu Bedia Yükseh 

An1attı8ıruza göre hüküm vermek !iJ 
mn gelirse ben ıu kanaatteyim: Bu genc:il' 
&İze karşı zaafı vardır. Fakat evlenmeie 
mütemayil değildir. Sizden yüz bulursa bit 
müddet ıizinle yaıamak arzusundadır. sıı· 
na ıimdiye kadar iıdkin gör'mediği :içİı' 
terbiyesini muhafazaya mecbur ohnuttll1'• 
Onun için zaafınızı hissettirmemekte de ' 
vam ediniz. Eğer zaafı ciddi ise onu e~ 
lenme teklifi yapmağa mecbur ebnİf, yo"' 
aa kurtulmuı olursunuz. 

TEYZE 

Yeni Bir Mahkeme 
Adapazarı ( Özel ) - Karaııi 

nahiyesinde yeni bir mahkeme tet' 
kil edilmiş, hakimliğe Hartum sulb 
hakimi Mahmut Nedim seçilmiftİt' 

Havası çok güzeldir. Köyde sadece mı- bi doktor da yoktur. Yahıız aon sene- maskeleme denemesi burada da yapıl- Ad p t' B 1 1 e· D kt 
sır yetittirilir. Bunun sebebi mer'uı- lerde ıpor faaliyeti ıöze çarpmakta, mıttır· Deneme 20 dakika sürmüf, mu- apazarı ar 1 aşKanı ır O orun 
nm geniş olmamasıdır. Köyde hayvan Gençlik Birliği çok iyi çalıfmaktadır. lvaffakiyetle neticelenmittir. Adapazarı, (Özel) - C. H. P Bat- Günlük 
yetiı;tirmek ileride dejildir. Bir kısım kanı Galip Doğancı Evkaf Meclisi 1-
halk, hayvanlarını otlatmak için, yay- p Tele on Tesi atına daresine tayin edilmiı;, onun yerine 

Pazartesi 

lalara giderler ve bütün bir yaz yayla- . parti batkanhğma Belediye Reisi Ah- •--Mı-e_s_a_n_e_Tı_iı-.b-e_r_k_iı-.l-ozu 
da kalırlar. Depanm ormanları pek met Faik Abası Yanık seçilmiş, vazife. 
bol, fakat, maalesef bakunsızdır. sine başlamıştır. -----

Çam, kestane, ıhlamur gibi büyük, 
kerestelik ormnnlnr vardır· Halk bu or
manları gefiııi güzel kesmekte ve hiç 
kimse buna müdahale etmemektedir. 

Köyde çıkarılan keresteler ihraç e
dilmemekte, köylünün kendi ihtiyacına 
sarf olunmaktadır. 

Bu köyde kahve vesair eğlence ma
halleri yoktur. Halk hep çalıtmakla va
kit geçirir. Köy kalabalıktır. Son, nü
fus yazımında bir evde «66» f r nüfus
lu bir aile tespit edilmittfr. Köyde bir 
cami vardır, mektep yoktur. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminönü: (Benıaıon). Küçükpazar: 
(Yor~i). Alemdar: (Sırrı Rasim). Be
yazıt: (Cemil). Şehzadebaıı: (lsmail 
Hakkı). Fener: (Husameddin). Ka -
ragümrük: ( M. Fuat). Şehremini: 

(Hamdi). Aksaray: (SArım). Samat -
ya: (Erofilos). Bakırköy: (Hiliil). Be
şiktaş: (Ali R.za). Hasköy: (Halk). 
Kasımpaşn: (Merkez). Galata: (Mer~ 
kez). Beyoğlu: (Kemal, Matkuviç). 
Şişli: (Pertev). Sarıyer: (Osman). 
Eyüp: (Hikmet). Üsküdar: (Ahme -
diye). Kadıköy: {Alaeddin ve Rifat). 
Büyükadn: (Şinasi). Heybeli: (Yu -

ıuf). 

Ant•p po.ta 11c t•lgral merkezi 

Gaziantep (Özel} - Antebin mahrumiyetlerinden birisi de telefon 
tesisatı idi· Mevcut hususi ~beke jandarma tarafından idare olunmakta 
idi ve gayri muntazamdı. Bittabi herkes te istifade edemiyordu. Arasıra 

hatlar bozulmakta, konufulan sözler başkaları tarafından İfitilmekte, bu 
suretle de çok lüzumlu bir ihtiyaçtan mahrum kalınmakta idi. 

Bu eksikliği gözönüne alan posta idaresi şehirde muntazam telefon tesi
satı vücuda getirmek için t~ebbüsata girişmiş ve tesisatı dokuz yüz küsur 
liraya bir müteahhide ihale etmif, kablolar Avrupadan gelmif ise de kon
tenjan münasebetile henilz muamelesi yapılarak buraya sevkedilememiştir. 

Posta idaresinin vücuda 1ıetireceği tesisat düzgün ve fenni olacaktır. 
Her abone ayda yalnız yirmi lira vermek suretile bu tesisattan istifade 
edebilecek ve hatların ikide bir bozulma, konuşulanın başkaları tarafından 
işitilme tehlikesi kalmamlf} olacaktır. 

Antep, modern telefon tesisatına kavuşacağı günden itibaren ileriye 
doğru bir adım daha atmış olacalctır. 

Posta ve telgraf t~kilatımız memnuniyeti mucip olacak kadar iyidir. 

l(ızılcahamam Pazar Yeri 
Kızılcahamam, (Özel) - Geçen 

yıl pazar yerine pazarcıları kar ve yağ
murdan korumak için 30 kadar dük
kan yaptmlmıttı. Fakat bu dükkanla
rın bazı noksanlan ikmal edilmediği 
için bunlardan istifade edilememekte· 
pazarcılar yine soğuk ve yağmur al
tında çalıtmaktachrlar. 

Biga Belediye Muh3sipligl 
Kaldı~ıldı 

8lita. (Özel) - Bütçenin darlığı 
dola11sıyla Biga belediye muhasebeci

liği lağvedilmittir. Muhasebe İf İ bir 
katibe devrolunınuttur. 

Karamanda 
Mestat Köyü 

Karaman (Özel) - Mestat köyü 

kasabaya 8 saat mesafede, kasaba

nın en kalabalık ve bağçılıkta iler

lemi§ köylerinden biridir. 

Köyde fazla miktarda pekmez 

imal edilmektedir. Köy mektebinde 

civar köylerin çocukları okumak -

tadır. Köyün diğer köylere ve kaza

ya giden yolları düzgündür. 

Altmış yaşında idrar zorluğundan ve 
idrardn kan geldiğinden §İknyet eddl 
hastayı muayene ediyorum. Hnrarct 
derecesi akşamları 37i-38, sabahloı1 
3 7- 1-2 diz.iyem, renk sapsan. 
Ayaklarda ve kollarda kesiklik, der " 
mansızlık var. Öksürüyor. Kan i~e • 
meden evvel gelen şiddetli sancı ile 
beraber soğuk soğuk ter geliyor. Bat" 
ağrısı, bel nğnsı eksik değil. (Kendisi 
kanserden şüphe ediyor). Sağ ciğer• 

de teneffüs huşuneti ve röntgen mun " 
yenesi ile sabit eski bir tüberküloz mih" 

rakı var. 

Sistoskopi muayenesinde sol böbrek.• 
te büyüklük ve cerahat mevcut. MeSn • 
nenin zemininde de bir çiban görüni.İ• 
yor. Bu çiban zaman zaman etleri kn " 
natıyor. Hastama vaktile geçirdiği sıt• 
madan sonra eski bir zatülcenp neti • 
cesi yerleşen verem mikroplan bu su· 
retle kana karı~rak böbreklerde iltİ • 
hap yapmııt ve nihayet bu iltihap roe • 
saneye kadar ilerlemiş. Ateşi muııY ' 
yen ilaçlarla zaman zaman durdurtU" 
luyor, mesane de antiseptik (rouıot 
mikrop) ilaçlnrln lavaj yapılnrak te • 

mizleniyor. Dahilen kan kesici ve lci• 
reçli ilaçlarla hastalığın tehlikesini ıı· 
zaltıyoruı.. lyi besleniyor. Böbrekte 
bir müddet sonra ameliyat ihtiyacı olıı' 
cak. Hastalık seyri itibarile tehi~ 

( *) Bu notları kesip saklayınız, ya• 
but bir albüme yapı~tırıp kolleksiY011 

yapınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlııl 
bir doktor gibi imdadınıza yetişebilit• 
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r- SON DAKİKA----.. l TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi 
Sabab Saat 4 ten onra 

Gelen Telgral Haberleri 
Habeşler Italyan Hatlarını 

Tazyik Ediyorlar ••• 
(Baı taralı 1 inci yiUJ•) hükfuneti, ltalyan hükUmetinin 17 dano bölgesini durmaksızin bom-

Y.unanistanda Seçim Başlarken ..• 

Atinada Büyük Bir lsya
nın Önüne Geçildi Buna mukabil, ltalyanlar da kinunuıanide Milletler Cemiyetine bardıman etmekte olduklarını bil

Habeıler gibi timal cephesinde mu- çektiği telgrafı yalanlayan bir teb- dirmektedir. 
zaffer olduklarını ve Makalle iç~ liğ netretmiıtir. ltalyan hükfuneti ltalyan uçakları bilhassa bu böl- . (B~ı ta~~ı 1 inci yü:"e) ı si, yazılan tarafından yapılan talr 
yakın bir tehlikenin tamamen zaıl bu telgrafında, Tigrede §İmdiye ka- gedeki açık tehirleri bombardıman Atına, 26 (Ozel) - Seçımden ev -

1 
kikaia dayanarak, aıağıdaki tah-

oldugvunu bildiriyorlar. dar 1358 adet domdom kur•unu d' ı G h ft f d J. vel askeri bir kıyam çıkacağı hakkında minlerde bulunmaktadır: 
:r e ıyor ar. eçen a a zar ın a "k' .. .. d b . d 

Üç Gün Süren Muharebe bulduğunu bildirmekteydi. Habeı talyan bombaları, 500 kadın ve ço· 1d 1 uç ~n en kerı musırdra~ everland ve- Liberallar lehinde hakiki bir cer.S-
N l Old ? h "'k" • 1 l h"k. . . b . en şayıanın ısmen ogru o ugu .. "im kt d' B ... 
ası u u umetı, ta ya u umetının u cuğu ve 2500 res hayvanı öldürmüş- d"" ak' h kk k . . 0 yan goru e e ır. u cereyanuıt 

R .. . Ad' b b d k 1 h h 1 . . un geç v ıt ta a u etmıştır. r • L'b il . b" b' k . ~ oyter ajansının ııa a a a· urıun arı er a de tımal cephesın- tür Şimal cephesinin bombardımanı 1 d d b 1 K d'l" · ft 1 ı era ara nıs ı ır e ıerıyet .... -
ki h b . · H b d · l · · d k' h . u a u unan on 1 ıs tara ar arının min etme•ı' muhtemeldı'r. Lı'bera~ mu a ırı, a eı evrıye erınm e ı mu arebe meydanlarından Şimal cephesinin bombardımanı ·· h ı· f ı · ı · · b'I k ·· · t " . . _ . . . . şup e ı aa ıyet erını ı en omunıs - I L-
Makalle etrafındakı sıperler arka- topladıgını bıldırerek dıyor kı: devam etmekte ise de askerlik ba- ler bı' hk .. ba . . t . l ardan sonra hangi Venizelos aleyJr . r ma eme mu şırı vası asıy e 
sında, her an İtalyan müfrezelerı- , Süveyı kanalı idaresinin istatis- kımından biç bir tesir yapmamak- hazırlanan kıyam hakkındaki haberleri tarı partinin geleceği, yani bunuO 
nin çıkmasını beklediklerini bildir- tiklerine göre, bu domdom kurıun- tadır. tamamiyle hükumete bildirmişlerdir. Çaldaris mi yoksa Kondilis mi,Te-
mektedir. Her iki taraf da hayatla- ları 25 haziran ile 25 kanunuevvel Günde Bir Litre Su Komünistlerin mübaşir vasıtasiyle otokis birleşmesi mi olacağı hak" 
rını hiçe saymaktadır. arasında bizzat İtalya tarafından Roma, 26 (A.A.) _ Ogaden gönderdikleri yazılı ihbarda kıyam ha- kında bir şey söylenmemekle her•• 

Röyter ajansının İtalyan §İmal doiu Afrikaıında geçirilmiıtir. cephesinden bildirildiğine göre ge- reketi ve bilhassa Atina garnizonunun her gazete Liberallardan sonra Çal-
orduları nezdindeki muhabiri, Ma- Yekunu 400 bindir. neral Graziani kumandası altındaki birinci alayındaki Kondilis taraftarla - daris balkçılarının kazanacaklarıoi 
kalle bölgesinde üç gün süren mu· 1 35 Bin ltalyan Yaralııı kıt'alara timdiden sonra her ıahsa rının hazırlıkları için müsbet hadise - derpif etmektedir. 
harebe hakkında a§&ğıdaki tafaili.tı Habeı hükUmeti, timdiye kadar günde bir litre ıu verileceği bildi- ler zikredildiği gibi bütün ordudaki Diğer Partilerin Vaziyeti 
vermektedir. 388 vapurun Avrupaya cem'an rilmiıtir. Tahmin edildiğine göre taraftarlarına gönderdikleri gizli ta -

Ras Ka11anın kırk bin kadar 35 627 yaralı naklettigv'mı" ı"ddı'a et lı k d it d k' k mim ve Likarides tepesine top yerleş- Eatiya, Milli Birlik partisinİJI · • genara n uman ası a ın a ı uv- . .. .. . . . , 
neferle Makallenin yirmi kilometre mektedir. d vl k B . b'"l . . 'k tırmek teşebbusunden bahsedılmıştır. yeniden dokuza kadar mebusluk 

vet, ag ı engı o gesı ıstı ame- K .. . l · b 'hb .. · k 
kadar batısında Tembien'e girdiği- İtalyanlar bunun için kanal kum- tinde ileri harekete devam edecek- B baomunıst ~rı~ .ud 1 

_ ar~~zerı~e azanacağını söylüyor. Bu partiniıl 
. ,.v 1 1 k d l v b" b k ·ı 1 . . a" kanın rıyasetın e su, ve ıç ba•kanı mu"teveffa Gunarı's'ı' yeö--nı ogrenen ta yan uman an ıgı panyaıına ır uçu mı yon ngılız tir. Bu bölge etrafı ormanlarla çev- bakT l 1 k f k ı~d ed :r n °...-

b ku 1 . uh d k k l' •• • an arı top anara ev a a e t • ni genç profesör Kanellopulos'tuf. u vvet erı m aıara e ere at- ırası geçme ucretı vermitlerdir. rilmit olmasına rağmen kaynak- b' 1 . 'h k · l h 
,. b' h b ak . 1 1 J l l T ' ır er ıttı azına arar vermış er ve e- Bu partiden mumaileyhten ba•ka eı-
ı ır ar e tutuım iızere ta yan ta yan ar acuru~ Durdurmuılar tan ve kuyulardan mahrum bulun b'k l · l d' :r 

k 1 d . . M • men tat ı ey emış er ır. ki bakan Draaumisi ile ordu erkanİ 
uvvet eri gön ermıttır. ilano, 26 (A.A.> - Gazeta maktadır B"'t" d d n · n 'h •-• u un or u ve o anma sena ı - h b' b k M 

Makallenin babama giden bu del Popolo gazetesinin aüel muhabi- ltalyanlar HaTTar'a Hücam tiyat haline alınmw ve piyade, süvari, ar ıye aı anı aazarakis'in ..,.. 
kuvvetler süratle düımanı bulmut- ri timal copheıindeki 21-22-23 ki- Edecekler topçu, deniz askerlerinden . kuvvetli çilmesi muhteme~dir. ~fand~riı, 
lar ve onunla temaı etmiılerdir. nunuaani hadiseleri hakkında di- Aden, 26 (A.A.) - ltalyanların müfrezeleri Atina ve Pire sokakla- ~ap~nast~syu, Mıl~nas cumhurıyel-
Raı Kaısa yegane çarenin ilerleyen yor ki: Haradighet yolu ile Ado'dan Kua. rında dolaştırılmağa başlanmıştır. çı,1erı den.ıl~n partılerle <eıerbest ~" 
bu İtalyan kuvvetlerini çevirmek İtalyan kumandanlıiı, dütman reh'e doğru ilerlemekte oldukları Bundan başka hükumet telgrafla k~r» partı~ -Metakaaıın baıJ<an• 
olduiunu aörmüt ve ordularını 1- ileri hareketini durdurmağa ve Ha- söylenilmittir. gönderdiği emirlerle Yunanistanın her lıgındadır.- Pek az rey alacaklar-
talyanlarla göjüs aöğüae bir savat- betler tarafından hazırlanan taar- ltalyanlarm pek yakında Harrar tarafında bulunan sarnizonların her ih- dır. 
la imha için emir vermiıtir. Siyah ruzun önüne aeçmeie muvaffak ol- üzerine bir cephe hücumu yapacak- timale karfı harekete amade bulunma - Seçime Giren Partiler 
Gömlekliler 21 kanunusanide bü- muıtur. ltalyan zabitleri ara11nda ları, bu hücumların tabiye bakımın- larını bildirmiştir. . Dün yapılan seçime Yunanistanın 
tün gün tehevvürle ve kahramanca nisbeten fazla olan zayiat, zabitle- dan pek büyük bir ehemmiyeti ola- Baıbakanın T emınatı . eski ve yeni, cümhuriyetçi, kralcı bü .. 
aavaımıılar ve nihayet çenberi yar- rin emsalsiz bir 9ecaatle kendilerini cağı, çünkü Alla ta' ya doğru ilerle- ~u toplant~nı~ sonu~d~:etecıle • tün partileri ~tirak etmişlerdir. Bu 
mağa muvaffak olmuılaraa da pek feda ettiklerini göstermektedir. mekte olan general Graziani'nin re eyanat~ u una~ aş an: partilerin ikisi, ahali partisiyle hürri " 

· d · · 1 d" SOO K d V Ç Ô .. «- Efkarı umumıye mutlak suret- · · b ] k b . zıya e zayıat vermıt er ır. a ın e ocuk ldu kuvvetlerinin sağ cenahını her türlü .. 'h 1 b'l' Ş h •. "h k yetperver partısı u mem e etin iı " 
O .. H" Ad' b b (AA ) te musterı o a ı ır. a sı şo ret a· "k rt'l 'd' Se 1 d be . •tuıte ucum ısa a a, 26 • • - Reımi tehlikeden kurtaracağı sanılmakta- ak ba k • h · l · yu pa ı erı ır. ne er en rı yapı" 

22 k ,. 'd R Ka 'b b' bl" v J 1 zanm ve zı as en şa sıyet erın lan seçimler en ziyade bu iki partiniJl anunusanı e aı 11a ı - ır te ıg, ta yan uçaklarının Si- dır f . h' k · d 
-~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~ men aatıne ~met etme , seçm en ·· d l · 'k' · d b' · · · tiyatı elden bırakarak adamlarını ~ muca e esı ve ı ısın en ır..ı.sının ga .. 

ı ngl.lfered U k •kA il f G ... •• evvel veya sonra Kondilis ve onun ta- lebesiyle neticelenirdi. 
talyanların önünde toplamıı ve ge- e na ı l ırı a em unu raf tarlarının memleketi kana boya -

nel bir hücum emri vermittir. Ha- K •• mamaları için her türlü tedbirler alın- Ahali partisinin vasfı mümeyyizi 
beıler bütün gün üıtüste hücumd~ ra lın Cesedı· Onu·· nden mıştır->> demiştir. kralcılık. hürriyetperver partisinin de 
bulunmutlar, fakat topçu aletin- Gazeteler hükumetin aldığı her tür- cümhuriyetçilik idi. Krallık rejimi tek" 
den kurtulan muharipleri mitralyöz 4 M • ı K • • G • lü şiddetli tedbirler neticesinde Kondi- rar kurulduktan sonra yapılan bu se " 
ateıi altında ezilmiılerdir. Ağır za- J yon JŞJ eçtı... lis ve taraftarlarının hazırlamak iste_ çimde hürriyetperver partisi cümhu -
yiat vermelerine rağmen, Habeıler dikleri kıyamın suya düştüğünü yazı - riyetçiliğini ileri sürmüş değildir. 
yüksek kuvvei maneviyelerini mu- B ~Baı ~aralı 1 inci yüzde) Büyük Bir Alay yorlar. Ahali partisinin lideri Çaldarisdir· 
hafaza etmiıler ve 23 kanunusani- . ~gun ta utun ö~ünden geçmek Londra, 26 (A.A.) - Hükümdar_ Ordudan Çıkarılanlar Hürriyetperver partisinin müessisi -v• 
d b 't t"k .. .. H ımkanı bulamıyan rnılyonlarca halk larına son bir hürmet göstermek üze • Atina, 26 (A.A.) - Son günler- lideri Venizelos idi. Mart isyanındal1 e, ı mez u enmez gorunen a- b.. .. 1 k • ' ı 

b k 1 . .. d~ h" 1 l utun meme ette tes it edilen ayin - re gelmi" olan lngilizler, gece yarısı - de ortada huzursuzluk dogu-ran bir sonra Yunanistandan kaçan Venize c;' 
eı aı er erı mutema ı ucum ar a l d h b 1 l d H f T 

ı 1 ·ı . . . . er e azır u unmuş ar ır. er tara • na doğru Westminster etrafında iki ki- t k ayialar dola•mı•tır. Fakat liderliği Sofulise bırakmıştır. 
ta yan mevzı erını ele aeçırmıtler- ta en muhte-. kil' l d a ım f 3' 3' B · .. h · · 1 ak • "' . g· rm ıse er en en mute· lometre uzunluğunda bir alay vücuda bütün bu u.yiaların seçmenler üze- u seçıme cum urıyetçı o ar gı 

dır. ıyah Gömlekliler bir çok vazi kö.y kiliselerine kadar bütün iba- getirmişlerdir. . . 3'- •• •
1 

ren partiler eski küçük cümhuriycl 
süngü hücumları yapmıtlar- det yerleri dolu idi. Almanyada Matem rınde tesır yapmak uze~e çevrı e.n partileridir. Bunlar da Papanastasytı -
dır. Bu arada ltalyan kumandanlı· Kışlalarla vapurlarda da iyin yapıl- Berlin, 26 (A·A.) _ fngiltere kra· bir intihap manevrasından batka bır nun lideri bulunduğu i'çi ve çiftçİI 
iı, l&V~fı hafifletmekıizin, alelace- mwtır. lı beşinci Jorjun cenaze töreninin icra ıey o.l.?1adı~ı san.ılmakt.~dır. v Kafandarisin lideri olduğu terakkipet" 
le takvıye kıtaatı göndermit ve bun- Londraya Varan Heyetler ed'I .... b lı .. ·· Al d Dıger hır J&yıaya gore açıga çı- ver ve Milonas'ın zürra partileriyl• 

ı ecegı u sa gunu, manya ev- . .. I 
lar terazinin kafesini aiır bastır- Londra, 26 (A.A.) - Cenaze me- Jet başkanlığı ve başbakanlığı daire _ kar.ılmıt olan v~ mıktarları ~uz. e~e mart isyanından sonra hürriyetper " 
mak için tam vaktinde yetipniıler- rasiminde hazır bulunmak üzere Lon- )eri ile bütün bakanlıklar ve bütün balıj olan zahıtler, kendılerının ver partiden ayrılarak Pflpa AndreO 
dir. draya gelen ecnebi mümessiller fUD· harp gemileri, matem işareti olarak tekrar orduya alınmaları makaadi- dur. 

1tf lardır: yarıya kadar bayrak asacaklardır. le ve ayni zamanda ıiyaıi hasımla- Eski cümhuriyetçi partilerden Ko~" 
halyanlar, Takazza nehrine doğ- Bulgaristan kralı Boris, Yugoslav .. Bütün harp gemileri 0 gün büyük rına mukabelei bilmiailde bulun- dilisin lideri bulunduğu radikal partı.l 

ru cebri yürüyüıle ilerleyen ltalyan ya naibi Prens Pol Lehistan, Litvanya, matem flamalarını çekecekler ve bü • mak üzere intihabatı müteakip he- hayli zaman evvel kralcı olmuştu. 0ıJ 
aai cenahiyle timdi bütün cepheyi Fenlandiya ve Macaristan heyetleri. yük direğe de İngiliz bayrağı asacak- men bir hareket yapmak üzere ha- seçimde ahali partisinden ayrılan r~ 
takviye ettiklerini ve Habeılerin ~o~d~a'. 26 (~.A.) - .1:'~ira1lık )ardır. • zırlanmaktadırlar. do~is grubiyle birlikte hareket etrn~ 
küçük savat usullerile ltalyan hat- daı~esı, ıkı torpıdo . ~uhr~bı.nı kral Mıaır Heyeti Diğer taraftan ordudan çıkarıl- t~.ır'. Cenera.1 .Metaksa~~n. kralcı ~ 
1 1 . • k" rt k .. Jor1un cenaze merasımıne ıştırak et • Paris 26 (AA) _ Mısır elçiligvi, b'tl · b'l ki · · fıkırlıler partısıyle komunıstler de 
arını geçme erı ım anının a ı o- .. L . . , · · mıf za ı erın ne yapa ı ece erının . . . . 
.. .1 . ld v .. 1.. I mek uzere ondraya gelmış olan hü- fngiltere kralı beşinci Jorjun cenaze h .. k l d V'ld' ç·· k" b çıme gırmışlerdır. U" nune geçı mıı o ugunu ıoy uyor ar. k" d 1 1 d 1 t • 1 . . . l ta mını o ay egı ır. un u un- B 1 d b k b' k d hıt • 

R N 'b , • um ar ar a ev e reıs erının emır e- merasiminde Mısır kralı F uadı veli • 1. d h" b' ku d l k un ar an aş a ır ço a ma " 
a• cuı u nan Karargahı . ,.. "d k l ğ k . . ' ' ların e ın e ıç ır man anı .. . I v 

O .. nne ama e ı ma a arar vermıştır. aht prens Faruk ile kralın başmabe _ bı'r hareket t~ekkuller partılerden ayrı o ar 
atunde . . ve binnetice müessir 1 .. . 1 d' N' b. 8ı.ılll 

F H t" B .. G'd' yincisi Hasan, kralın yaverı mıralay namzet er gostermış er ır. ıs ı u .• _ı 
Röyter ajansının Harrardaki mu- ransız eye 1 ugun ı ıyor yapmalarına medar olacak hiç bir 1 · · 1 · d rcıP-

p · 26 (A A ) R · · ·· h Fethi beylerin ve Mısırın Paris ve yapı an ve namzet ısım erın e te 
habiri iki İtalyan urag ... ının dün arıs, · · .- eısıcum. ur asıla yoktur f k d ·tef" 

3' L b ·1 k 1 J d Bern elçisi Fevzi Paşanın temsil ede • v • kabul eden bu de a i seçim e partı /1 Daggabur'u t kr b b d e run ı e ra or1un cenazesın e S . S 'k... l D Ed. ı l k 1'" e ar om ar ıman et- . ceg-ini bildirmektedir. eçım iı unet e evam ıyor den birisinin büyük bir çoklu u . 
t 'kl .. b'ld' . M 1• d k" bulunacak Fransız heyetı azası yarın A) A 1 h hat' 
ı erını ı ırıyor. a um ur ı L d 'd ki d" ispanyada Matem Atina, 26 (A. . tina ajansı zanması beklenemez. Maamafi _, . ' on raya gı ece er ır. ı hP 

Ras ~asıbu ~ararga~ı~ı bu şehir ci- Heyete, Flanden ile Pietri dahildir. Madrit, 26 (A.A.) _ Hükumet, bildiriyor: riyetperver ve ahali partilerinin P 
varın a tesıs etmıttır. Uçaklar Fransız sefarethanesinde yalnız Leh ~ Jngiliz matemi münasebetiyle bü- Muntazam bir surette batlayan I birerlerinin 300 saylavdan mürek~e!J' 
2500 den fazla bomba atmıılarsa run kalacaktır. tün resmi merasimi tehir etmittir. seçim memleketin her tarafında olacak yeni parlamentoda 80 • 11. fi' 

da yalnız otuz kişinin öldüğü kay- Diğer zevat otellere ineceklerdir. tam bir ıükun içinde cereyan et- rasında mevki kazanacakları tahrnıJl 
dedilmektedir. Kral sekizinci Edvard, Lebrunu Buc- (Son telgrallarımızın devamı mektedir. ldilmektedir. şol 

Domdom Kurıunları Kime Ait? kingham sarayında kabul ederek ye- 9 anca )'iimedir') Liberallar Kaza.nıyorlarmıı Küçük partilerin de 10 - 15 

Adisababıı, 26 (A.A.) - Habe§ meğe alıkoyacaktır. Atina, 26 (A.A.) - Eatia gazete- saylav çıkaracakları beklenebilir. 
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Sayfa 7 

Spor: 

Suriyede Karışıklıklar 
Galatasaraylılar Dünkü Maçı Tanımıyorlar 

(Baf taralı 1 inci yüzde) /palas) otelinde arkadaşlariylc beraber 

Hakemin Çaldığı Bir Düdüğe 
itiraz Ediliyor ... 

İçeride bulunan Hananu beyin kızi- bir ziyafette bulunan Vatani rüesa • 
le ailesinin de evi terketmeleri teklif sından Şam meb'usu Fahrülbarudt 
edilmiş olduğu halde bunlar kalmak is- Bey emniyeti umumiye dairesine ça
temekte ısrar ettiklerinden polis neza- ğırılarak orada alıkonulmuştur. Fahri 
retine alınmışlar ve bir az sonra ser - Beyin nerede kaldığını merak eden ar
best bırakılmışlardır. kadaşları bu hususta öteye beriye bat 

Bu hadiseden haberdar olan Vata - vurarak her ne kadar bir haber almak 
niler, 1brahim Paşazadelere ait büyük istemişlerse de, müsbet bir cevap ala· 
evde bir toplantı yaparak vaziyeti ko- mamışlardır. 

Maç Heyecanlı Oldu. 2- 3 Beşiktaşlıların Lehine Bitti nuşuyorlardı. Bu esnada zabıta kuv- Bunun üzerine hadise bütün şehre 
vetleri burayı basmışlar, buradaki yüz- yayılmış ve küme küme toplanan halk ',etmit, futbol lıey' eti nezdinde la- k ı ı ah 
den fazla Vataniyi tevkif etmişlerdir. üte eri F ri Beyin evine giderek 

jzımgelen protestoyu yapmıttır. Yakalananlar arasında Cemil Bey, İb- mesele hakkında malumat almak ve 
Vela 4 - Hilal 2 rahim Paşa vardır. Fahri Beyin akibetini öğrenmek iste .. 

Şeref stadyomunda yapılan bi- Yakalananlar derhal mahkemci mişlerdir. 
rinci lik maçlarından Vefa • Hilal muhteliteye verilmişlerdir. Mevkuf - Maamafih gece sükunetle geçmif, 
takımları arasındaki müsabaka Ve- lardan elli kadarı istiçvabı müteakip sabahleyin Vatani kütlesi erkanı, Ce-ı 
fa takımının baştan ıona kadar ha- serbest bırakılmışlardır. mil Mürdem Beyin evinde toplanaraJC 
kim olan bir oyunuyla geçmittir. Askeri Tedbirler vaziyeti uzun uzadıya konuşmuşlar 

İlk sayıyı Hilal takımı yapmıt B h"d" l .. · · t" t ve neticede yüce komisere, Fransa ha .. u a ıse er uzerıne emnıye ı e -
huna Vefa derhal mukabele etmif- min irin ı"şe ask · k riciye nezaretine ve Milletler Cemi) eq 

• ıı: erıye arışmış ve şe - •w• • 

tır. hirde devriyeler ve zırhlı otomobiller sekreterlıgıne bırer protesto telgrafi 
Pek az sonra Vefa bir gol daha gezdirilerek her hangi bir intizamsız _ çekmişlerdir. Bir taraftan Vatanilerin 

yaparak galibiyeti elde ederek o- lığa meydan verilmemesi hususuna iti- bu toplantısı devam ederken, diğer tn· 
yundald hakimiyeti arttırmııtır. na edilmeğe başlanmıştır. raftan Şam çarşılan kapanmış, bir kı· 

Birinci devrenin sonlarında bir Bu cümleden olarak bazı devair ve sım halk Emeviye camiinde toplana -
eol daha yapan Vefa 3 - 1 ilk dev- ecnebi müesseseleri askeri muhafaza rak bu hadise hakkında Suriyeli genç -
reyi bitirmittir. altına alınmıştır. lerin verdikleri nutukları dinlemişler • 

ikinci devre niıbeten müaavi ve Şamda Da dir. 
Galata.aray • Befiktaf maçında heyecanlı •ir dakika zaman zaman Vefanın tazyikleriy- Diğer taraftan Şamdan gelen haber- Nutuklar dinlendikten ve öğle na -

le geçmittir. ler oradaki kar~ıklıkların aşağı yuka- mazı kılındıktan sonra ..• ca~iden çıkan C.Iataıaray 1
• Beıiktaı takımla- Betikta• daha derli toplu hücumlara h Ik k ki d k 

3' Oyunun sonlarında Vefa bir gol rı devam ettiğini bildirmektedir· Ora - a .. so a • ar 8 • nu1?~yış.. !.apar~ l't arasındakı" maç, du··n, Şeref ata· ba·1-mı•, Galatasaray müdafaası d d K F h lba d Beyın evı ı t 
d ~ 3' d h H'l"I ak d pe- a a mühürlenen ütlei Vataniye a ru ru ı n n onune gı • •nda bu··yu'"k bı'r kalabalık o'"nu""nde hayli zorluk çekmegw e baılamıttı. a a yapmıt, 1 a t ımı a ' · J d d F h ··ıba 

it d b · ak V Merkezini zorla açmak isteyen talebe- mış er• ora a a ((YB§BSID a ru ru-ohıandı. Galatasaray muavin hattmın he- nf a ı a4n ır ıal.ybı. ya~alr b'o~n. e- ]erle polis arasında çarpısmalar olmuş, di, yaşasın Vatanilern diye haykırmış· 
A -k fu d k d k k anın • 2 ga ı ıyetıy e ıbnıttır. · 1 d 
"'il arada yapılan Türkiye t- men hemen orta a yo enece a- Alt d 

2 
F ıl a 

1 
ve elliden fazla talebe ile bazı genç - ar ır. 

hat h l 'tt"k ınor u • enery m z B" K d Halka H" Edi fampiyonası birincilik müaaba- dar akaamıt bu ücum arın 111 ı • Tak . d I ler tevkif edilerek muhtelit mahke- ır a m ıtap yor 
~ında Fenerbahçe ile • lzmirıpor çe büyümesi, Betiktat takımının sa- 'k" . '1~~ ıtadlyomund a Ayaltpı an meye verilmişlerdir. Bunun üzerine Fahri Beyin hemşi: 
ııa- k k f ti h d k" ı ıncı LK maç arın an ınor· . S . H halk k k ._ Çını idare ederken bacağına yı çı arma ıraa arının er a ı- ak' .. Tevkif edilenler arasında maruf resı enıye anım ona çı mış, ço 
~anı · d · d b k k 1 ld t · 1 t hl"kel" j du • F eneryılmaz araımd 1 musa- kimselerden avukat Seyfeddin Elme- heyecanlı bir nutuk okummı ve orada· P sır iği ıçin oyunu yarı a ı· ~ o ayca e e e meııy e e ı ı baka 2 • 1 Altınordunun galebeıile d B d h ,. b" ır 
~tıran Kemal Halim dün de Ga- bır ıekil alıyordu. 1 • • . mun varı ır. u a ususı ır otomo- ki halkı ağlatmıştır. 

tas.ray • Betiktaf takımları ara- 9 uncu dakikada Beıiktat hu ıona ermıttır. bile konularak Kamışlıya teb'it edil - Diğer taraftan Fahrülbarudi Beyin 
•ındaki lik maçında bir hata itle- hücumlarının aemereaini görmüı T~pkapı 4 • Anadolu 1 miştir. annesi «Eleyyam» gazetesine yazdığı 
Qıek ıuretiyle maçın Galatasaray Şerefin kuvvetli ve güzel bir tütü Taksım stadında yapılan Anado- Avukat Seyfeddin Elmemun ile ta· bir mektupta diyor ki: 

:!:Yhine neticelenmeıine ıebep ol- ile ikinci sayıyı kazanmıftı. ,,.. ....,...__, lebenin tevkifleri üzerine Vataniler bir «- Biricik oğlum Fahri dün akşam 
Takımlar 2. 2 berabere bir vazi- Galatasarayın bozuk oyunu ya- '~ nümayİf yapDUflardir. Fakat bu defa- tevkif edilerek meçhul bir eemte teb'it 

)etteyken Galatasaray kaleıine doi· vat yavaı düzelmif, hücumlar Be- ki nümayi,e Cemil Mürdem, Lütfü) - edildi. Bunun sebebi, çocukluğun -
l'U b k haffar, Hafifisulh gibi Vatani rüe • dan beri vatanı için mücadelede bulun-)apılan bir hu'"cuınun ortaıında •ikta• kalesine doğru üyüme iıti· 
~ 3' 3' sası da iştirak etmiş ve nümayişçilerin masıdır. Şunu herkesin bilmesini ie-~ enı bir düdük çaldı. Betiktat ta- dadını göıtermitti. Nitekim hücum- başında yürümüşlerdir. NümayWçiler- terim ki, biz kadın ve erkek Barudi 

1 
bu düdüğe rağmen oyuna de- ları soldan gittikçe büyüten Gala- le polis arasında cereyan eden bir mü - ailesi Fahrinin vatan uğrunda maruz 

"'•nı ederek galibiyet sayısını yaptı.. taıaray Danyalın nefis bir §Ütü ile sademede Lütfülhaffar Bey elinden kaldığı bu hadiseden zerre kadar mü -
* beraberliği yine temin etti. ağır yaralanmıştır. teessir değiliz. Vatanımız hürriyet ve 

Beıikta§ın hücumuyla batlayan Galatasaray artık tamamiyle ha- Son dakikada Şamdan gelen bir ha- ı istiklale kavuşuncıya kadar malımız 
~Çın üçüncü dakikasında Danyal- kim, fakat o nisbette talihsiz bir o- bere göre, cumartesi akşamı, (Oryan ! ve canımız bu uğurda feda olsun.» 
I •n ıiizel bir pas alan Gündüz Ga- yunla kuvvetli rakibini yenmeğe --

•taaarayın ilk sayısını yaptı. uğratırken hakem bir aralık düdük den atletler battaki vaziyeti hiç Nihayete doğru kuvvetle koıan 
~I Bu sayıdan sonra kendini der- çalmı§, Beıiktaşlı oyuncular bu ça- bozmadan ayni suretle geri dön- Riza Maksudu, Remzi ayni gayret-
le. toplayan Galatasaray munta- lınan düdüğe rağmen oyuna de- mütler, ve ıon metrelere kadar hü- le takip etti. 
d Qı Paslarla Beıiktaf kalesine ka- vam etınek suretiyle Galataıaraya yük bir çekitme ile yaptıkları yarı- Neticede birinciliği Riza Mak-
d-.. akıyor, fazla Dirililing yüzün- üçüncü ıayıyı yaptılar. fi yine Beyoğlu Spordan Dusan 12.9 sut, ikinciliği Remzi, üçüncülüğü de 
t~ Yapılan bütün hücumlar hop Galatasarayın pek haklı olarak ile birinci, Halkevinden Şoef ikinci, Artin kazandı. 

1
Yordu. itirazını mucip olan bu hadise üze- yine Beyoğlu Spordan Leoplus ü- Birinci bu mesafeyi 16.18 dal.:. 

tek?Yun pek az sonra müaavi bir rine oyun bir müddet durmuı, bir çüncü oldular. kada koımuıtu. 
~ ~l alrnıı, bir iki fırsat yakalayan sürü konuımalar olmut, hakemin, ikinci müsabaka 5000 metrelik Neticede 3000 metrede ı 7 aayı 
ç~kt..~ ta Galataıarayın oldukça bütün seyircilerin duyduğu düdüğü bir mesafe üzerinde yapıldı. ile Beyoğlu Spor birinci, 33 aayı ile 
C\aın hır yeri olan aai taraftan hü- niçin çaldığı anlatılmadan oyuna 5000 metrede birin~ Makaut RWı Bu mesafenin en kuvvetli iki a- Halkevi ikinci, 50 aayı ile yine Be-
'tLt lar Y•pmıttı. Osmanı kolayca devam edilmif. lu . T opkapı birinci lik maçında damı olan Riza Maksut ile Remzi yoğlu takımı üçüncü oldu. 
ltiJc taıı Beıiktaı ıol içi 23 üncü da- Hakem tarafından çalınan ve çok muvaffakiyetli bir oyun yapan hattan itibaren biribirlerini ııkııtı· 5000 metrede iae 30 sayı ile Be-

jda beraberliği temin etti. oyuna tesir yapmayan bu düdük o- T opl apı kuvvetli rakibini 4 • ı ran iki atlet olarak sahada l'Öriin- tiktat birinci, 40 aayı ile Güneı ikin· 
tol ~ devre Galatasaray bir çok JU11Cuların iaap!arını bozmuı,, ~yun mağl\ıp etmittir. düler. • ci, 42 aayı ile Halkevi takımı ÜÇ'Ün• 

~ ll'aatı yakalamııaa da, Betiktat bundan aonra bır hay huy ıçande Tabancanın ipretiyle fırlayan cü oldu. 
~ leciıi hunları kurtarmaia mu- 3 • 2 Beıiktaıın galebesiyle aona er- Kra S Kenlrl Şampl• bu iki atlet Tuğla barmanlarına ka- Atina ile Monte Karla Ara.ında 
ı,~'•k olnıuıtur. Uzun bir miicade- mittir. yonesı Muvaffakl• dar biribirlerini adım adım takip Otomobil Yarlfı 
~ &oııra ilk devre ı . ı •İhayet- Galatasaray takı~ı hakem tara- yelll Oldu ettiler. Atina, 26 (Özel) - Atina ile 

1
ftir. fından çalınan ve yıne kendisi ta~ I Kr . b. Ayni yolda, ayni rekabetle yarıı Monte Karlo arasında yapılacak o-

d 'kk ı ıtanbul oı tampıyoaumıa ı- . . 
ı'-· ikinci Devre rafından nazarı ı ate a ınmayan • . . ak d'" ş· I' H·· ._ eden atletlenn yarıtm aonlarına tomobıl yarıtına dün hatlanmııtır. 

ll:I • b d""dük h"d' · · h d t • nncı müaab ası un ıı 1
' urrı d v b"" ··k b' ·· diki Y ncı devre batladıli zaman u u a ııeaını aa a a eıwt j T w I h I oıru uyu ır ıayret ıoıter e- arı.ta 23 otomobil iıtirik etmek· 

yeti ebediye ve ulgda arman arı ri göze çarpıyordu. tedir. Yarıt devam ediyor. 
- • yofu üzerinde yapı 1• 

3000 metrelik koıuya baılanırlı.,. 

3000 ve 5000 metrelik olan bu 
yarıtlara Bet iktat, Halkevi, Gün et, 
F eneryılmaz, Çetme meydanı, Be
yoilu ıpor klüpleri atletleri ittirik 
ettiler. 

39 atletin ittirik ettiği 3000 
metrelik koıunun hareket hattın
da toplanan kotucuların heme? 
hepıi genç ve tecrübesiz koı ucular
dan ibaretti. 

Yarııın bidayetinde en önde fır
layan Beyoğlu Spor klübünden Du
aan, Hürriyeti ebediyedeki ipret 
noktaıına kadar batta l'itmiıtir. 

Biribirlerini pek yakın takip e- Dün ıehrimUıe ••len p,.., Gllfre11öril •iiı'eJÇilerimiz GTaıttda 
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• • 

' 
Si e 

= Almanyada, altmış beş y~ında, 
~.._·,.. _aı seyyar bir saatçi tevkif edilmiştir. Bu 

~--IQl!llaP;.-:::;:: · { adamın suçu çok ağırdır. Çocuk • 
. ~ lar arasında «Baba Tiktak» diye anı • 

.. .. .. lan ve çok sevilen bu adam, köy ve ka-
Sipahiler at üstünde bir af8ğı bir gelini elile· tutarak attan indirmek ra da Pulatı gormu§tu. Arkadaıla - sabalan dolaşır, bilhassa genç çocuk-

yukarı sürüyorlar, bazan bir çocuğa, için hazırlandı. rına haykırdı: lara saat satar, bozulan saatlerini tamir 
baz.an bir kadına veya erkeğe çarpı - Fakat tam bu sırada paJa kona • - Gözünüzü açın! Kelet tc bu - , edermiş. Foyası meydana çıkıncaya 
yorlar, fal..~t gene ldırmıyorlardı. Or- ğının tam kar§ısındaki kalabalıkta rada ..• Hücu~··· ~i~~at... .":'~y, 

1
kadar .da bu adamın müthiş hüviyetin-

talıkta dü~manm eline geçen bir feh • bir çığlık koptu: Pulat ta gelmı_! ... Gonulden gonule den kımse haberdar değilmiş· Meğer 
rin havası esiyor gibiydi. - Ana ... m!... yol var... 1 «~aba Tiktak» müthiş bir cani imi_J. 
Öğleden sonra gelin hanım Demir Al renkte bir at toparlanmış ve Dördü de yalın kılıç, sipahilerin Bılhassa sekizle on yaş arasındaki ço-

Beyin konağından alınmıştı. inci, be- kocaman bir alev ~arçası gibi kala- arasına girince kimi kaçıyor, kimi cuklara musallat oluyor ve sonra, 
yaz ve uslu bir Arap abna binmişti. b l .. t fırlamı•tı Or d d .. .. d tenha bir kö~de bunları öldürüyor • a ıgı yarmış or aya :ı • - e uşuyor u. T-

Bunun eğeri ve takımlan albndan, gü- 1 kt 1 b"ld.... d .. ·· 0 çifte I be muş. 
müşten ve İflemeli idi. Çok heyecanlı 1 ta ı a a a ı ıgıne honuky r: ·1 Veli, arkadaşı Pulatın nciyİ • «Baba Tiktak» ın bu suretle ve 
ıd .. ·· ·· d -1-~ı} du Çok atıyor, •aha kalkıyor, er esı çı yav lı"nden kavrıyarak kucagı .. na aldıg .. ı-

o gu yuzun en aıı.uı.v ıyor · I .:f • .. muhtelif zamanlarda öldürdüğü çocuk-
güzel ve islemeli elbiseler giymişti ve rusu gıbı dagıtıyord~. . . nı görmüş ve sevinçle haykırmıştı: ların sayısı tamam on ikiyi bulmuş • 
yaşmağın~ altınd yalnız gözleri gö • - Ne oluyor? .. Kımdır bu herıf.. - Yaşa Pulat! .. Kurupınar yolu- tur· 
ru··nu··yordu. Bu kadarla da güzep:::.:ne Atın!·· · Çab k D ' 1 S d fa b 1 b. 

ll!;' na.. . u . . . urma . . . . on e , gene u suret e ır yav -
herkesi hayran ediyordu. Fakat yüzün- Ferhat Paşa böyle bağırıyor, ay- Pulat demindenberi ortalığın ka· rucuğu kandırıp tenha bir köşeye sü-
de bir damla bile kan yok gibiydi. ni zamanda yanındaki sipahilerden rışmasından on lan görmemişti. Fa- rüklemekte iken yakayı ele vermiş, 

F h P ikisini geline doğru göndererek: 1 · k" b .. - k"· 1··ı··kl · d b er at a§Qnın kat şimdi görünce birdenbire coştu. geçmışte ı utün o u u erı c u su-

' 

- Onun atını tutun! Bir JCY ol • ti da çıkın t Saka ı Büyük bir heyecan ve sevinçle atını re e mey na ışır. 
masın ! mahmuzladı. On misli kuvvetlen • Meğer bütün köy çocuklarının soh-0 kadar beyazdı. İkide bir, batını o· d be . ld kl ld kl 

ıyor u. . - "ti • b l d tıne bayı ı arı, rast ge i eri za -
çevirmeden sağına soluna bakıyor, Gelinin atını zaten iki uşak tutu- mış ve umı enmı§ u unuyor u. man etrafını sarıp çene yarıştırmak -
sanki kalabalığın önünde veya ardında yordu. Fakat al atın bir kasırga gi- Atını bir yıldırım hızile (Taşu .

1 

tan h~landıklan bu adam müthiş bir 
birisini arıyordu. w Onun._ ark~ından bi ortalığı kanştırması üzerine on- c~) ~~rafındaki kale kapısın.a. doğru ahltıksı~, tehlikeli bir cani imiş. Ömrü-
Ferhat .Paşanın bagışladıgı yedi ı halal • lar da 1 •w L ı surdu. Kapıyı kapamaları ıçın ha- nün yirmi üç senesini hapishanede ge-

k d D h t şaıırmış ar, çıgnenmeme-. 1 •• •• • • • • • • • Baba Tiktak yı gelıyor u. a a sonra ge en a ar . . b·ı .. l b I her goturen hır ıkı sıpahıyı yere rirmis Bu hapislerin on senesini, ah-
d d ki · · d li · "h ı ıçın kaçmayı ı e goze a mı! u u- . . .. . 1 ~ , • • • 

a san ı ar ' ıçın e ge nın cı az arı ı serdı. Keleş Mehmet ıle dort delı- laka uygun olmayan teşebbüslerınden rıyle kısırlaştırılmıştır. Babasının uılf 
bulunuyordu. Bu alayın iki tarafında nuyorlardı. kanlı da onun arkaaından sanki u- ötürü yemiş. Bu adam, öldürdüğü ço- hak.emesi beş hafta kadar sürecek ,;e 
ise bPıter altııtar adım aralıkla palabı • Suha§ı i1e adamlan Keleş Meh - 1 k . . f d h. .. h 1$1 

-. T çuyorlardı. Davullar ve zurnalar cuklara, henüz mahiyeti anlaşılamıyan e serısı en a amı ve ze ır mute as!I. 
Yıklı, uzun boylu ve iri yarı Arnavut medi hemen tanımışlardı: . 

1 
. 

1 
k .. .. 

11
. k d hıl 

çoktan ausmu§lardı. Fakat delikan· bir zehir verıyor ve on an sessız, se - o ma · uzcre yuz e ı a ar şa 
sip hileri ile p:.•anın ailahlı Uf8kları - Hay Allahın belası ... Mori çe- b k d ld d. l k · B d lef 

-r laların atılganlıklarını gören, Fer • dasız, ebedi ir uy uya a ırıyormuş. ın onece tır. u a am, geçen sene . 
Yürüyorlardı. kil ortadan!... T.k k -1 d bab k.f 'd d.l o·· ld f nıı hat Paşanın fenalıklarını bilen ve ((Baba . ı t~ ... » ın og u a ası ! tev ı ve ı am .~ ı. en . usse ro ca 

Davullar, zurnalar alabildiğine Ç8 • Diye üz~rine yürümüşlerdi. tadan halk şimdi bu atlıları alkışlı- gibi suçlar ı.şledıgınden mahkeme kara- varından da muthış hır şey. 
lınıyordu. Keleş bağınyordu: 

1 · • ·1 ·ı _ Ne yapayım?. Tutamıyorum bu yorlardı. Hatta onların içlerinden Halk arasında göz ennı örtü en c 
bile yerden taş, ağaç, ne bulurlarsa silen kadınlar ve kızlar olduğu gibi bu Allahın belasını... Tutamıyorum .. 

f 1 l ı. · · k k Sı"z tutun'.... alıp sipahilerin veya Ferhat Paşa'-şata at ı a ayı ve ge ını ımrenere ıs-

kanç gözlerle seyredenler de vardı. iki sipahi al atı tutmak için ileri nın üstüne atanlar bulunuyordu. 

iş Para Istemiye 
Geli ce ... 

Yeni Siva 
Say/avı 

Ferhat Paşa o gün sakalını iyice atılırken Kele§ Mehmedin kılıç ku- Alkış ve sevinç sesleri şehrin hava- Berda Eğlendikten Sonra 
kırktırmış, bıyıklarını azaltmış ve bo- şanmış olduğunu da görmüşlerdi. sını titretiyordu. Garsonu Dövmüşler Genel Sekreterliğinden: 
yctm1'lı· Çünkü kırk beti çoktan geç- Birisi sordu: Kara Daman Sellin ve llısan adlarında iki genç Boş olan Sivas &aylavlığına pat' 

Ankara, 26 (A.A.) - C. H. f· 

miş olmasına rağmen ancak otuz, otuz - Bu kılıç ne oluyor? Köpük içinde zabıtaya verilmitlerdir. İddiaya göre timizce aday gösterilen Emekli Gtr 
beş yaşında gibi görünüyordu. Sırmalı, - Kıbrıs seferine gidiyorum... Ferhat Paıa buna da köpürüyor- bu iki genç bara giderek içmi,Ier ve eğ- neral Akif Öztekin oybirliğiyle te' 
al renkte elbiseler giymişti. Başında ko p l t t Y ı· Y ı· t d lenmiıtler, sıra hesaba gelince kendile- rilmiştir. u a . . e ı , e ıı.. u. T ~ 

caman bir paşa kavuğu vardı. Bir tuğ Al at yeniden şahlandı. Hızlı bir D - b l A A rinden para istiyen garson Hüsnüyü 
onun arkasında bir sipahi tarafından dönüş yaptı ve attığı bir rifte ile - agıtm un an... tım... - dövüp savuşmutlardır. 
mümkün olduğu kadar yukarı kaldın- :- hm nerede?·· 
larak tutuluyordu. Kendisi kadar ol - iki sipahiyi de dörder beter adım Atını getirdiler. 1 uruçeşme KömUr Depolaırna 

Etibb Nıuhadenet Cemiyetinill 
Yerinde tir Yardımı masa da onun gibi şatafath giyinmiş geriye seriverdi. !Bindi. Kılıcını çekti. Yer Bulunamıyoi 

olan yaflıca adamlar ile kadı Ahmet Şimdi ortalık bir kor.ku içinde İnciyi kaçıranların arkalarından Kmuçeşme kömür depolarının Etibba Muhadenet Cemiyeti aZ891 

Kuddusi Efendi de arkasında duru - kalmı§h. ' sürdü. Diğer sipahiler de onun ar _ I kaldırılması İfi henüz bir neticeye dün Etibba Odasında toplanmışuı 
yorlardı. Başka sipahiler fncinin atını tut- kasından gittiler. Bir kısmı i e hal-1 varmamıştır. Tüccarlardan bir grup Toplantıda cemiyet azalarından ol\JP 

Ferhat P8'a mağrur bir duruşla sa- mu§la.rdı. . kı kırbaç ve sopa ile dağılmaları Kandilli ve V~~i~ö!de yeni kömü~ bir hafta önce vefat eden azadan ~ 
kalım ;aıvazlıyordu. Aç gözleri, kemer lncı atının yeJesıne sımsıkı sarıl- için zorluyordu. Hediyelerin yağma depaları tesıs11ını, K~~çe~medeki niyet direktörlüğü baş hekimi Hayda 
bumu ve çatık katıları bir anda göze mı§b •. Ayni zamanda dört tar fına d·ı · · · ı· k w k depoların da buraya naklını Tıcaret o- rın ailesine sandıklarında mevcut P8' 

"' e ı memesı ıç.ın va ı onagının o- d 'klif t · 1 d. ' 
çarpıyordu. dört gözle bakıyor, heyecanla biri- caınan ve kalın kapıları hemen ka- asma te .. e mıt er ır· w 1 ranın, yardım maksadiyle, verilmesil1' 

K .. · · l 1 hed
0 

• • b ki" d B. ı k · ı Oda, teklıfin muvnfık olınadıgı ne- 1 dk b 1 -"' onagın ıçı ve av usu ge en ı • sını e ıyor u. ır ara ı aevınç e patılmııtı. Ahmet Kuddusi Efendi . . Od .. l kararlaştırmış ar ve san ı ta u unıv-
y elerle doluyordu. 'mırıldandı: 1 ticesıne varmıştır. anın muta e • ı (üOO) k.. 1. t l tıya çag· ırı , 

bu kapıların ardına ka,...,,ıtt nikah - K d"ll" V "k·· ahil usur ırayı op an B ' t b" ·· dü ı ::r··- ~' asına gore an ı ı ve anı oy s - . . 1. . l d. 
u ne mes u ır gun •· · • . - Pulat!... Geliyor... için hazırlamı§ olduğu sofanın bir . 1 lan aılesıne tes ım etmış er ır. ~ 

Ayni günde hem bir kaç mislı zen- V b - d · lennde fazla akıntı vardır. Bunun _ _ ·- . ..• ·~ ..... ·~ .. . .•. --
. d d.. d e agır ı: kenarına sinerek dualar mırıldanı- ' . · ah ·1 t hl. k ·· kü.l l De'-·ogvlu ""'ranııız gın oluyor hem e on ort Yllfln a, P l y . y . , ıçın t mı ve a ıye ço mut o a- ,, ı· 

dünyada ~siz derecede güzel, sahiden -w u a~, etı! ... ~tı!·:·· ıYordu. İkide bir iae: l caktır. Ticaret Odası mütaleaamı hem Tjyatro11unda 
inci gibi bir kıza kavutuyordu. Onu Sag~~~~ sokagın koşe.~ınden. fır- - Allahın takdirinden dıtarı çı- tüccarlara hem de Ekonomi Bakanlı • Halk Oper:tıd, 
kollarına aldığını, şimdiden hayaline lamı§, onune çıkan ve du~en bır a- kılamaz. • ğına bildinniftir. Bu aktaın 20,8 

getiriyor, sonsuz bir haz duyuyordu. damın üstünden atını atlatarak fn- Manasına gelen arapça bir sözü - ~ · ş~ı~~t;tl· ba~ı · · TURAN-0tiy0at;o~;' · .. Deniz Hava•• 
ciye doğru koşmu§tU. Ayni saniyede t k 1 d ~ rı ' au··yiik Operet 

bir z önce Kele§ Mehmedin çıktd.~ - Pulat kaleden çıkar çıkmaz Ke • dalk Gıce1i Son hııfta Gelin e rar ıyor u. Na,lt - Hailde ıl~ 
1 

1 

Göründü ğı kalabalığın arkasında da ort 'P · rtemlıe akşamı 
Ahlat ta aldığı Kürt kansı ise iki ço· atlı göründü: leş Mehmet i~e dört delikanlı da fır- Bu akşam 20,30 da 1 Zoıo Dlllmao ve Kofinyotiıin 

cuğu. ile birlikte. kapatılmlf olduğu ha-J - Savulun!. .. Savulun diyorum lamı§lardı. Mazgallardan atılan bir VODViL iştir kiyle 
d k f ı kaç ok veya cirit onların haılarının Varyet• - Solo ÇARDAŞ FÖRSTIN remın penceresın e oturmu9, a es size... yol verin! ... 

d d b 1 d. d A · üstünden vızlıyarak geçmi•ti. ar ın an un an seyre ıyor u. ynı B·· 1 b .. M "d" :s 
zamanda gözleri nemleniyordu. oy e agıran urat ı ı. Kara Duman köpük içindeydi. 

Ferhat Paşa onu aklına bile getir- k Ferdh.~t P_~§al dd~ adamları da §a§- Haftalardanberi ilk defa çıktığı için 
. d ına onmuı er ı. b h b .. · b k 1 mıyor u. Ka b" 1__ _ "b" I . . .. u avayı, u guneJı, u ır arı o 
Gelı·n go··ru··ndu··. ra ır ıuuırga gı ı ncının ua- k d .. l b l d k" Ü a ar guze u uyor u ı... ste -
Ferhat Paııın ellerini uguw flurarak sağ tüne gelen Pulata mı, yoksa orta • 1.k P l t t w • • b . 

r- w • ı u a ın yap ıgı ı§ın ve u ııte 
tarafına döndü ve kadı Ahmet Kuddusi lıgı altüst eden ve bır kızıl anafor k d" . d.. ..k.. b .... k

1 
...... • c en ısme uşen yu un uyu ugu-

Efendiye bakarak sordu: gibi dönen Kele§ Mehmede mi, ö- .. d k. b.
1
. d B b .. 

nu e ıan ı ı ıyor u. aıını u • 

Sent:oin en büyük korku... Heyecan... ve serguzeşt filmi olan 

Bor is Kari of Canavar 
rolünde 

FRANKENŞTAY 'I iŞ LISI 

- Her şey hazır mı ?1 teden yalın kılıç saldıran dört deli- ük b" l k k y ır gurura gerere ocaman ve 
-Ha~rdı~ suhanım. ka~cya mı bakauğmı bilemfyor • k b" k rt l "b" d ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Paşa konağının, ortası fıskiyeli 

ve havuzlu sofasında nikah kıyıla
caktı. Ferhat Paşa kadıya _bunu sor-

d ara ır a a gı ı uçuyor u. "' 
u. Bu sırada Murat, önde giden ar-- Tutun!.. Bağlayın! Vurun!. .• 

kadaşına bağırıyordu: Kaçırmayın... Kale kapılarını ..• 
- Kurupınar koyunda bir kır -Kapılan kapayın!. .. 

Diye rastgele haykırıyordu. langıç var... Oraya gideceğiz. Bu 
İf için getirdik ... Duydun mu? 

Kale - Duydum ... Siz ne duruyorau -
Kapıları 

Murat önce Kelq Mehmedi', son· 

E Di c N ' 
yeni ve eğlenceli filmi 

ıs 
Fransaı.ca ıözln 

muştu. 

Gelin yakla ıyordlL 

Kim Bu 

Heri/?.. ı 
Ferhat Pa~a kollannı indirdi ve 

nuz? 
(Arkası var) 
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Yazan: Cerhart Ellert - 74 - 27/J/936 Çeviren: Arif Cemil 

Atti!a; Tırpanlı Atlılara, Ekin Biçmesini 
De Öğretmek Lazım, Diye Düşündü 
Attila uzun, sarımtırak elini kaldır-ı 

dı c·· · ba k k ·h· b. · ucenın şını o şayaca gı ı ır 

hareket yaptı. Fakat sonra onu eliyle 

arkasından iterek: 

- «Bırak şu kadınların bahsini ı,, 
dedi. Fakat bu sözü gayet mülayim bir 
•urette söylemişti. 

* 
Yol üzerinde yüzlerce kiraz ağacı 

çiÇck açrnışh· Çayırlar, yeşil ve yumu

taktı, böylesine steplerde tesadüf edile

~e~di. Dereler, şarktaki ovalarda ol
di Ugu gibi kıvranarak, süratle akıp gi-

Yordu. Korkunç yüzlü Ellalt: -Yafmaya 6u akıamdan 6aılanacak mı? eledi 

Garip yol; garip memleket!.. Hava rünmüş kiraz ağaçlarından başka birjGörüyorsun ya, onu üzerimde taşıyo-
Yuırıufak ve sıcak, güneş parıldayor, şey yok. rum. » 

~kat bu gün ıncak değil, garptan ha- Erelieva ve Suomi Kızı Kral başıyla tasdik etti: 
fıf bir rüzgar esiyor, bu rüzgar, küçük Şimdi bir sürü German muhariple- - «Ata binmek istemişsin, öyle 
~tların yelelerini bile yerinden kımıl- ri önünden geçiyorlar• B~nlar yolda mi? ıı 

taınıyacak, kadınların arabalarına a- şarkı söylüyorlar. Şarkı soylerken at Burgonyalı kadının yüzü kızardı: 
·~lı olan renkli şeritleri ve kayışları ye- üzerinde gitmek belki daha keyifli bir - «Bunu sana kim söyledi~ Bir at 
~ilden oynatamıyacak kadar zayıf. şeydir; buna karşı bir şey. denilemez, I verilmesini dilem~tim, fakat kabul o

Ununla beraber hafif hafif yanakları fakat şarkı söylerken aynı zamanda lunmadı.» 
oic,u:yor, gözlerin ateşini gideriyor. vücutlarını da yandan yana sallıyorlar. - «Ben at istediğini Zerkondan 

Çi~elt Açmıf Kiraz Aiaçları f~te bu iyi değil. Çünkü altlarındaki haber aldım.» 
«L p 'd ld w "b" 1 hayvanlar yorulur. Yarın bunu yasak Kral bir işaret verdi. At getirdiler. 

Fransada Siyasi Müca
dele Çetin Olacak •• 

Demokratlar Birliği Toplantısında 
Manalı Bir Takrir Kabul Edildi 

Paris, 26 (A.A.) - Gazeteler, ıduğu beyan edilmektedir. 
perşembe günü saylavlar kurulunda Dıt Si ua 

~a~ılacak. ol~~ :nüzaker~_Ier~n netice - Paris, 26 (A.A.) ~ Dışişleri bak• 
~ının ye~ı hukumete musaıt çıkaca • nı, Flanden demokratlar birliği kornt .. 
gından şuphe etmemekle beraber siya- tesinde uzlaştırma ve Milletler Cemi .. 
sal mücadelenin çetin olacağını tahmin yeti çerçevesi içinde kollektif emniyet 
ediyorlar. siyasasına devam edeceğini beyan e~ 

Lavale Te,eldriir miş, dış siyasada Lava] ile hemfi~ 
Paris, 26 (A.A.) - Dış işleri ha • bulunduğunu aralannc1

/ ki farkın usu• 
kanı, Flandenin 00,kanhğı altında top- ! ~e ve ~zı no_kt~lara münhasır oldu. 11 

lanmış olan demokratlar birliği, üç sa- gunu soylemıştır. 
at müzakereden sonra bir takrir kabul j Mumaileyh Laval ile kendisi arasın .. 
etmiştir. ı da dış siyasa sahasında hiç bir ihtilaf 

B tak · d k ik fi 1
1 çıkmamış olduğunu ilave etmiştir. u rır e e onom ve nansa .. . . -

k ık sah d ıd w . 1 Bu toplantıda azadan l oO kışı ha~ 
a ınma asın a yapmış o ugu ış- bul 

unmuştur. 
lerden, Fransızların vahdeti ve cihan R d"k il B" ı• w • • T bl•w• 

. . • a ı a er ır ıgının e ıgı 
sulhu ıçın vakı icraabndan dolayı La- p . •)ı! (A A ) _ D k ti • 
al kk ed im 

arıs, -u . . emo ra a .. , 
v e teşe ür i ektedir. B" ı· w · . · ld w b" t hl"" . . ır ıgının neşretmış o ugu ır e ıa 

Bu takrırde son kabme buhranın - birlik azasından bazısının Saro kabin~ 
dan mes'ul olanların kendilerine ikti - sine iştiraklerini muhik göstermek içil( 
dar mevkii teklif edildiği zaman bu zevatın bu hareketleri ile münha • 
bunu kabulden kaçmıf olduklan ve~ sıran, halkçı cepheye dayanan bir ka. 
Flandenin beyanabndan sonra Saro- j bine t~kkül etmesinin ve önümüzd .. 
nun frangın müdafaası, hariçte sulh ki intihabat için iki blok vücudc gel • 
dahilde birlik esaslarına dayanan bir meainin önüne gcçmİf olduklarını ~ 
proğram ile kabineyi tCfkil etınİf ol - yan ebnektcdir. 

Rusyada 21 Casusun 
Muhakemesine Başlandı '!iUSe, anonya a o ugu gı ı te- . A "I" k · k 

lrıelaiz l k k d ~ .1 T I etmelı. ttı a, adının arabadan ınere a-
• ısa ve yumuşa egı · sa - • bal ı· t ·· · b"" ··k b" d"k C M ·d ki E bl D 1 t A k ~ Yada ld ~ .b. d b .. b"" .. ' Sıra ganaım ara arına ge ıyor. ın uzerıne sıçramasını uyu ır ı - 8SUSlar 8ftÇUrl e ene ev e S er 

o ugu gı ı e us utun sert ve . be be 1 f k ) k · · 
latlık. tozlu ve yeknasak da değil. Yü- Ganaım top!:nıri ~ re a ı~r, er- at lk~a. ıp ettı. k Heyetinin Emrile Hareket Ediyorlardı ... 
riiyenleri, donuk bir kadife üzerine ba- sahlarca gar • lel~ska edarcab~r a taşlı- ~ b ıslı dylanyana uzun yolu atet~e- M k 26 (A A ) T . b"ld" . K b k" .. l mahk--
••Yorın "b" .bel" • ki" nır. Bu esasa taa u en ır mese e ge aş a ı ar. Tutulan yol kayın agaç- os ova, . . - as a1ansı ı ırıyor: a arovs ı sue ... 
~r uş gı ı, cazı 1 :e. ~ıçe 1 

tepe- değildir. Aetiüs'ten daha çabuk, Aeti- 1 Iarınm bulunduğu tepeden ovanın de- mesi 20 kanunusanide bir casusluk muhakemesine başlamıştır. 
arasından hedefe erı,.tırıyor. .. • d h k 1· 1 k k . . l"kl . . . 1 . . . . 1 M "d k" b" b" d l t" ··eı h . . . ·ı h k t ed Or T • us ten a a uvvet ı oma gere tır. rın ı erme ınıyordu. kısı de bır kelı- ançurı e ı ır ecne ı eve m su eyetmın emrı ı e are e en suç· 
~ .. ada, kayın ormanın~n nıhayet Kadınları taşıyan arabalar da Atti- me konuşmadılar. lularm adedi 21 dir. Bunların arasında Harbin beyaz Rusları tCfkilatmın 
dUtd:gu noktada ~r~.l Attıla atı~ı dur- lanın önünden geçiyor. Stepteki ahşap Ancak aradan bir saat geçtikten idarecilerinden biri de vardır. . . . ... . . 
~' ordu~unu onunden geçı~ceye sarayda kraliçe Kerka, kralın geri dön- sonra, güneş garp tarafından tepelerin 1 Büt~~ suçlu~ ca~ualu~ faalıyetlen hakkında tafsilat vermı!lcrdir ve suç
li it·· ~I~. Ordunun bulundugu ye- mesini bekliyor. Gepid Prensesi Ereli- arkasından kaybolmak üzere iken, larını ıtıraf etmışlerdır. Lımşcndo, Sovyet topraklarında -~alu~a~ topla-
)[·· Uçuk hır nehir ile ayıran ovada bir da Karnuntum'da kaldı. Çünkü Attila, derenin başında bulunmak i- maya memur olarak Mançuri hudut kıtaatı tarafından gonderılmış ve bu 0

Ylü ka w k "f ·· ·· eva 1 k l d · " hal" d ld w ·· l · t" d ra, agır topra ta çı t suruyor- a ben ya Suomi kızrn dedi. Ne ya- çin hayvanını sürerek Burgonyalı ka- ıtaat a aımı temas ın e o ugunu soy emış ır. 
li ~irAçılan toprak yarıkl~rı~_dan nem- ;~lım, s~fer halinde Suomi kızı daha dından ayrıldı. 1 Bu kıtaattan b~r~nin adan:u olan ~izunonun ismi sık sık geçmektedir· Bu 
Reli buhar çıkıyordu; Koy)~. ~~dun~~ !ziyade işe yarar, dualar okuyup ü~e- lldeko, kralın bi~diği kı~ atın, _altın adam casuslara sılah ve talıma~ verıyordu. 
ıtuJer~cçmekte old~g~n~ go~unc~ o- yerek yaralan tedavi eder. Şüph_esı~, sarısı~~a k~rışık yeşıl .r~nklı ve çıçe~li Muhakeme devam etmektedır. 
)& durdurdu, elını gozlerıne sıper Prenses Erelieva da okla havadakı gu- çayır uzerınde uçar gıbı uzaklaşıp gıt- - --------.. -.---------

birPt ve k~rşı tarafa bak~·· Bu bakış ' vercini vurur, fakat bu iş erkek işidir. tiğini görd~: .. .. . Mısırda Buhran eı·tmedi 
1'1l le"' ç aanıye devam ettı, ondan son- İste Suomi kızı da geçiyor. Araba- Durokaturum Şehn 

~~~ü~ü~. ~i Y_~ne sa~na sanldı. smı~ deri tavanı altında yatıyor, san- Met~s'te~ ~karponaya olan .~esa~e Kahire, 26 (A.A.)- Hükumet buh- tiaine mensup Alcihad gazetesi Na• 
.:: .. la duşundu : Bugun tarlasını k" güneş kendisini taciz ediyor, gün- yirmi hır mıldır, oradan (1) Tullüm e h .. h 11 d · t. y fd ı h 1 ·ı ·ı d hal 
-... ru:yo Y k k Ek" 1 b" ı 1 d ('>) K ram enuz a e ememış ır. e par- as Naıanın ngı tere ı e er ll r. arın e ece . ın o gun ır d"" ykuda gece uyanık .. Bir kedi gi- on beş mil, ora an - atüriges'e . . . b" f b" k b" · b" 1 · •. b .• 
•ıa e gele k b" · ı b"l k ., K" b" uzu , . . b. ·ı "h o·· k .. tısının ıtara ır a ıneyı, ır ngı- muzakerelere baılamasını ve umu-
r.... re ıçı e ı ece mır ım ı- b" yırmı ır mı ve nı ayet uro atu -

1
. M h d · · tanzim 

~ek h ı. d ( '>) I it "ld" Al ız - ısır mua e enamesını zakerelerin mes'uliyetini deruhte Attila'nın Köateği rüm'e e •> atmışa 1 mı ır. tmış hususunda teşriki mesaiye fırkanın da 
d Bu aralık Dengezik Kralın öniin- B" ba daha geç"ıyor lçı"ndeki altı mil.. Ordu bu mesafeyi tam üç l l ka l w etmek için bitaraf temayüllü • bir en . . . . ır ara · .. . . Sab l k çağrı ması şartiy e, iyi rşı ayacagı 
'- ·ı (feçtı. Arkasından rnaıyetını teş- B 1 Evet Burgonyalı kadın.. gunde alabılır. ırsız ı para etmez; zannedilmektedir. kabine teşkilini kabul ettiğini yazu .ıtı ed C l l urgonya ı. ' d h b k .. .. . . 
1-fe .e? ~onlu muharipler geçti er. I Attila atını sürdü. Hayvanına vur- ı askerleri a a ~a u yu~_utme~~n .. ıı1?- Kahire, 26 (A.A.) - Vafd par- yor. 
D Psının elınde birer tırpan vardı. d w d w k altında durdugw u a gw acın kanı yoktur• Bır kere Durokaturum e 

eno "k 1 k ugu egne , belk" b" d" 1 
la ~ezı , babasının yanında ka ıp a- d ]) ptı Beyaz kiraz çiçekleri erişilirse o zaman ı ıraz ın en-

llıı" w k a arına çar . B lk" 1 B . ] 
A. .Jacagını soran bir nazarla ha tı . A .1A .. . serpildi mek kabil olur.. e ı . u ış, a ına-

ttila "f ttı anın uzerıne . b wı d 
au nın red makamında gayet hafı Burgonyalı onu bu vaziyette gör- cak haberlere a~ ı ır .. 
k rette başını salJadığını görünce ar-

1 
d "" k d d garip bir fikir hasıl oldu. Attila ışehre gırmedı . Dışarıda, ka-

asına b"J bak u, a ın a ··k k b" "k 
etti 1 e madan yoluna devam Bu fikrin 0 esnadaki vaziyet ve hal ile rargahtan biraz yu se ır tepecı ü-

. hiç bir alakası yoktu. Kadın, f\IBYet At- zerine çadırını _kurd~rd~. ~dır kuru-
A.ttiUinın Küçük Oğlu: lrnalt tila yaralanırsa onu ben tedavi ederim, lur kurulmaz !ıddeth hır !agmur ~ş-

ı Fakat Attila dönerek og~lunun ar- d" d"" ·· d"" ladı. Zaten yagmurun yagması o gun 
sın an baktı: K 1 arabasına kadar yaklaı:ı- bütün gün bek enmıştı. em ı ava aca d l ıye uşun u. 1 . . N l" h 

ra onun • . k f · k sa;- <cTırpanlar, tırpanlar; fakat ha- tı. Ordunun arkasından koşmak iste- orduyu gevşetmış, ey ın_ı açır~ıştı. 
bi a ~ahsus olmayan tırpanlar .. insan 1 en atını bir eliyle geri tutmağa çah- Heyecan olmazsa verılen emır_Ie_r
.. çınege Yarayan tırpanlar ... » diye dü- y k n diğer elini dizine dayadı. Seme- den çok fayda hasıl olmaz. Onun ıçın 

flınd"" B ışır e ·b· d o·· k ·· ·· önlerine yakla,.ıJdığı za-b" u. u tırpanlı atlılara sonra ekin rin üzerinde kadın gı ı yan otur u, uro aturum T 

ıçınesini de ••W t k IA D .. ··nü kadına çevirdi. man akşam olmuştu . 
... ·ı_ ogre me azım. enge- yuzu d k 'l be ber k al d 
'"'1.ıt bunu · · .. w . . Kadının hediye olarak verdiği kös- Kon a s a ra r ın ça m-

B. hılıyor, o ogretır,n dedı. • ld .. .. d"" F ki n korkunç yüzlü Ellak: 
ır w • taşımakta o ugunu gor u. a - na ya aşa 

Çi.. 1_1az sonra Ellak ta önünden geçti. tegı . . bo nda değil kemer gibi _ <cYağmaya bu akf8mdan ba•la-
~e& er içi d b" 1 k k" 1 . kat zıncır ynu ' . d 

o)ı:n. • n e ır mem e et, e ın en . d l dı Zincirin kilit yeri tam nacak mı?» dıye oor u. 
h "-.11 bır h 1 1 · b" l k t bclın e san ıy · d · l ları "' Qu la 8 e ge mış ır mem e e · · .. .. .. d ·· f etmişti. Kilidin üze- ikisinin de erı pa to yagmur· 

il r Ellak' k b" d lh gogsune teaa u l A "l"' c 
tiya li a &rfl ır f#eY emez. • . d k" it kaplan göğsünün altın- dan sırsıklam o mu,tu. ttı a, seıere 
lhr r 0rınidak .onun yanında gidiyor. rın e ı 1~ ın d çıkalıdan beri Kandaks'ın daima Ellak 
tu~Yba~l . ancak muharebe sayesinde tu- da paB n hıyor t:· degw er• baş döndüren ile beraber bulunduğunu biliyordu. Bir 

a ı ı:yor y k k be . ..b .. u ayre Bl 
diin" · 0 sa ço tan rı 0 ur . d" Kadının beli o kadar ince zamanlar Kral Ruba ve eda berha-
ı .J8:Yı b ı k k ··1·· ·· ·· bır 'ey ı. ' 
1tii} Ya oy. a_yaca • ço tan ° usunu mi di ki bir boyun kösteği belini sar- yatken Kandaks daima kendisinin, 

ı Pınak ıçın odunlar ateşlenecek. ~ k ... fi gelsin? Kilit açılmalı ve bi- Attilanın dostluğunu kazanmağa ça-
rnak h .. k"" ""k b " wl o maga a kil' .. h ı f" . d da A .... • enuz uçu ır og an. .b. . kilitlenen eller o ıt yerine lışırdı. ((Sarmot reısı, a e ımın ost -

f .. L ttılanın durduğu tarafa bakıyor, rı ırıne1. luğunu kazanmağa daha şimdiden mi 
~t baba .. . .. geçme ı. . 

leli ba s~nı goremıyor; onun goz- Attila V• llclelto Yanyana 0 kadar ehemmiyet verıyorsun).» 
lıyo Bşka bır manzaraya saplanıp ka- alı kadın belindeki köste- (Arkası var) 
la r. u ınanzaranm ne olduğunu an- Burgony 

ll'ıak i · d h" · "h · .. ba .. • .. steTerek: 
C> •~- çın a ı gayrı ı tıyarı şını gı go al dcd" V d'Win hcdiycd 

,.....afa . . Faka h. b" k" - «Kr ' ı. er ıg en 
'e)i .. Çcvırıyor. t ıç ır un- h ·· lCfCkkür etmedim. 

ıorenıiyor. Orada çiçeklere bü- dolayı eana enuz 

( 1 ) Şimdiki T oul tehri. 
(2) Bugünkü Bar • le - Duc tehri. 

( 3) Reima pbri. 

lngiliz 
Bir 

Siyasetinde ltalyaya Karşı 
Değişiklik Başgöstermiş ... 

Roma, 26 (A.A·) - Lavoro Faşis- ı ya hakkındaki İngiliz durumunda cJe.. 
ta gazetesinin Cenevreye sureti mah- ğişiklik emarelerine telmihte bulu .. 
susada gönderdiği muhabiı • Mcovanni 

1 
narak diyor ki: 

Engeli, Cenevre mahafilinde bilhassa 1 İngiliz muhtırası Almanyayı teski • 
İngiliz unsurlarının alakalarını ltal - ~e matuf değilse, Akdeniz meselesin • 
yan - Habeş anlafmazlığından Alman de yatışbrıcı bir rol oynamak üzere 
meselesine çevirmek için bazı temayü- tevdi edildiği zannedilebilir. Ve bu cİ· 
lat gösterdiklerini ve bu suretle ltalyan hanı endişeye düşüren daha acele ve 
davasının daha iyi takdir edilmekte ol- daha vahim bir çok meseleler mevcut 
duğu mütaleasını serdediyor. olduğu şu sırada, sitayişe değer bir de-

Korriere Padans gazetesi de, hal - ğişikliğe inanabilir. 
==~=::.=====-=....::moı::-=====-=ı--

Gizli Tarikatçılar •.. 
(Bat taralı 1 ~- yhde) ı rı sorguya çektikten sonra 7 kişi hak• 

Şimdiye kadar 9 kışı yakalanmış - kında tevkif kararı vermiştir. Mev• 
tır. Bunlar arasında sarraf Ihsan, kuflar ihtilattan rnenedilmislerdir, 
H ca Hilmi Hoca Abdullah S I l 1 · d '1 o • . ' uç u arın ev enn e yapı an araş • 
Konyalı T opa_l Dur~uş, eskı şeyh- tırmalarda bir çok din kitapları, şüp • 
lerden Dandın oglu Nevzat ve İs- h 1· k l . ld d"l . e ı me tup ar ve saıre e e e ı mıf-

mail Hakkı vardır. I . B 1 b" ·b· l · ı h be . . tır. un arın ırı ır erıy e mu a re • 
Görüldüğü gıbı yakalananların hep-, d b l d kl d ·· 1 ·ı kte .. e u un u arı a soy enı me 

si eski hocalardandır. Bunların bazı-, . 
lan Menemen divanıharbinde rnah - dır. . .. 

k " d"l · 1 d" j Bu hadisenin tamamıyle mevzu ol-um e ı mış er ı. 

Manisa asliye sulh hakimi suçlula - , duğu zannediliyor. 
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Muharriı i: Freeman Wıllı Crofıt - 85 Sl7 /1/936 

Viktorun Gelmesi, Tierin 
Tehditlerini Yarıda Bıraktı 

- Mes'uliyet mi dedin? Bunu 
ıen söylüyorsun ha? ... Vicdanında 
daha bir kaç gün evvel iılediğin ci
nayetin yükü duruyor •• Öyle oldu -
iu halde mes'uliyet kelimeıini ai • 
zına almağa cesaret ediyorsun ha? 

..Hem tle ne cinayet! •. Bunu senin it
lediğini isbat etmek te o kadar ko
lay ki!.. Bir tarafı kapalı liatik tübü 
kim aldı? Çifte fiteklerini kim aa • 
tın aldı? .. Hem de tüfeii olmıyan 

bir adamın fitek almasına ne ma
na verilir? •. iyisi mi sen dilini tut 
yoksa ... 

Mel'un Malıine 
Malaı, Ti erin tözünü keıti: 
- Kendine ıel Tier... lıte Vik

~tor da ıeliyor. Derhal ite baılıya
lım, dedi. 

Viktorun gelmeıi Tierin tehditle -
rini yanda bıraktı. O da arkadqla
rile birlikte bu ıefer eene havaya 

küfür etmeğe batladı. Bir müddet Freraç dört arlıadaıın bütün harelıet-
aonra sustu ve adeta hırlar gibi: lerini fteyecanla talıip ediyordu 

- Allah aıkına Viktor, keı ıeıi- için, yerini bulması biraz ıüç ola • 
ni de ite batla. O mel'un makineyi cak, dedi. 
nereye sömdün? dedi. Fenç 0 ıece ikinci defa olarak 

Viktor derhal ıuıtu ve top zek • kendi kendine küfür etmeie baıla
kum çalılıklarına doğru ilerliyerekı dı. Hiç ihtiyatlı davranmamıf, tim

- Bu tarafa geliniz, dedi. di, öteyi beriyi arattıracak olan bu 
Onlar biraz uzaklaı1nca Reyni adamlara çok fazla yaklaımıJtı. 

derin bir nefeı aldı ve Frence dö • Dört elektrik feneri birden par • 
nerek: ladı ve etrafı araıtırmaia baıladı. 

- Demek ki binbafı Malkolmun Elektrik fenerlerinin ziyası, yüzü • 
bu it le al ikası yok, dedi. Reyni bu nü aydınlatmamak için ppkaaını 
aüleri gayet yavaı söylediği halde, gözlerine kadar indirdi ve batmı ö

Frenç ıea'inin ahenginden Reyni • nüne eierek yavaı yavat gerileme-
nin memnun olduğunu anladı. ğe bqladı. Gürültü yapmamak 

Müthiı Bir Bora Altında İçin süratle geriliyemiyordu. 

R • berideki adamlann anlfhrdık • 
eynJI lan --L- • tik • ) ttikJ • · • . ...-yı gıt çe genıf e erın • 

- Sen onların pe11aden sıt den ve kendisine doğru yaklaıtıkla-
Frenç. Ben de gidip adamlarımızı rından tehlikenin gittikçe büyü • 
toplayım, dedi ve derhal uzaklap- mekte 'olduğunu hissediyordu. Yü • 
rak karanlıklar arasında kayboldu. v • k~ L yaklaı: n kaA h 

regı çarpa çarpa an :ra , 
Dört arkadaıın peıine diifen uzaklapn elektrik ziyalarına bakı-

Frenç telörgüyü atlıyarak yere yattı ordu. Bunlar hazan 1ıeri gidiyor, 
Ye otla.rın Üzerinde yılan ıibi sirü· ~azan yana aidiyor, bazan da ken • 
nerek derlemeie batladı: Niabetea disine dojru uzanıyordu. 
uıabfuz bulunan çalıların araıı11da 

k d t · · h" d'I · .. ... Tehlike Y alrlaııyor o a ar esırı 111e ı mıyen ruzsar, 

bu açıklık yerde müthit bir bora ba- . Bir~~e ~~enç, _artık he~ fC •

1 
lindtP eıiyordu. ym bıttıgıne hükmettı. Elektrık fo • 

SON POSTA 
A 

Sadrazam AH 
Paşanın Mührü 

l _____ B_o_r_sa_d_a ______ ] 

BU HAFTA iÇ 
NELER 

NDE 
DUYDUK? 

YAPAGJ : Yapağı piyasası hafta lanmamıştır. 59 kuruşa kadar yükse' 
içinde tekrar canlanmıtıtır. Sovyetler len Hamburg piyasasına tüccarlarıını# 
piyasadan mühim miktarda yapağı 55 kuruşa kadar mal arzetmiışlerse de 
mübayaa ettiği gibi Almanlar da bü - henüz jş olmamıştır. 
yük partiler halinde mal toplamakta- ! CEVİZ : Ceviz satışları bu sene gır t' 
dırlar. Sovyetler bir hafta içinde kilo- yet iyi geçmiştir. Piyasada pek az ka' le. 
su 52 kuruştan (450) balye Trakya bukJu ceviz kalmıştır. Fiatlar borsada ti 

G 1 d f d 11• malı yapağı almışlardır. 1 1 O, 11 kuruşa kadar muamele gör • 
eçen er e 'Ve at e en mua ım Al 1 . h f . "d d 'lk k . d l l • d k _., 

v • • d man ar ıse a ta ıptı asın a ı me te ıse e ma ın az ıgın an pe - ı· 
~evdet, _ b~raktıgı vasıy:thn~m.ı: ıTle skaa - i parti olarak 41 kuruştan (1000) bal- iş olmuştur. Bu sebepten dolayı mal- dl~ 
razam Alı Paşanın mu runu op - , A d 1 1 v l 1 l · d ı k 1 ·ı 1 

pı sarayına vasıyet etmıştır. ua ım daha bir miktar mal almak istemişler- miştir. e. 
. . . M il' ) e na o u ma ı yapagı a mw ar ve ı arımız ış mem e et ere arzedı eıne- le 

U:~d:_tin_ :asb'etnamesi~e gö
3
re
00
, bl~ se de tüccar 41 kuruşa satmağa naz - AV DERiSi : Bu hafta tavşan d~ • Şu 

muhru Alı Pasa veresesınden ı- land kJ d b d f l · l 1 • • f 1 · k ı f" l d ··"- le • • ı arın an un an aza ış o ma - rısıne az a ıste o muş ve ıat ar a Uy 
raya satın almıştır. Fakat 0 zaman pa- mı~tır O"nu··mu"zd k" h ft · · d Al 1d"rt k b" "k l' k d d') · • d;: 

_ • • • Y • e ı a a ıçın e -
1 

o uruş ır yu se lf ay e ı mış '" 
raaı olmadıgı ıçın ~er~~ ıle . a~la:.~ş _manların mübayaata devam edecekleri tir· Bundan maada sansarın çifti de bit le 
ve borcunu on taksıtte ödem ıştır. u- ümit 'olunmaktadır. ı buçuk lira kadar yükselmiştir. Bun• 
h~r gü1:1'üşte~d~r ve eski hak sanatının Almanlar 10 ton kadar Anadolu mukabil porsuk derisi geçen haftanıO 
hır nefıs eserıdır. . M h .b . malı yıkanmış güz yününün kilosunu 1750 kuruşuna mukabil bu hafta 700 

Ortasında «Esseyyıd e me~ 1 nı 67 kuruştan almışlardır. Yıkanmış kuruşa satılmıştır. Tav'8nın adedi 2(), ''ı 
Alin, üstünde «Tevfiki~ ile rehnıma)), Trakya güz yünlerini de 70 kuruştan 21, sansarın çifti 26 ile 27 lira arasın• 
altında da « Y arap Sehhıl emrena)) ya- almak lstemi~lerse de tüccarın nazlı da satılmaktadır. 
~~~~~~~: ...................................... .-........... davranması stoğun azlığı yüzünden iş Oğlak Almanlar tarafından hararet• 

olmamıştır. le aranmakta ise de stok mevcudu tii• le Yeni Neşriyat: l İF 1 IK : Başlıca mii§terimiz bulu- kendiğinden satı11lar ufak partiler ha "' 
nan Almanlar geçen hafta da tiftik a- linde olmaktadır. Piyasa iftihalıdır. Sa-

Yeni Türk - Eminönü Halkevi tarafın· J l 1 
ış arına devam etmiş erdir. Almanla • tl§lar 86 ile DO kuruş arasıdır. tıı 

dan çıkarılan bu aylık mecmuanın 3 7 
inci rın son alış Hatlarında geçen haftaya BUGDA Y : Hafta içinde huğda)' 

sayısı zengin bir münderecatla çıkmıştır. O dt 
b d b. nazaran bir iki kuruşluk bir fazlalık piyasası gevşek gitmiş ve fiatlerde 2 • 

Çığv - Ankarada çıkan u e e ıyat ve .. ··1 k ed" So l d 'f 'k . 2r. k d b" ··1 ka ded"I • 
34 .. .. t goru me t ır. vyet er e tı tı pı- u para a ar ır tenezzu y ı "' san' at mecmuasının uncu sayıaı anın- . I .. ~ 

1 k 1 ·· h "kayelcrile yasasında faal bır rol oynamışlardır. miştir. Bir hafta içinde stanbula '}{JV mış yazıcı arın nıa a e, şıır ve ı " 

k Alman ve Rusların müştereken müba- si Anadolu, 684 ü Trakya ve 340 ı il çı mıştır. 7' 
ık k ı yaatı piyasayı canlandırmıştır. limanlardan olmak üzere cem'an 14 ,, 

Radyo - Haftada bir ç ma ta o an G h f Al l Esk" h" v l . . z· . Bank ·• 
3 .. .. d eçen a ta man ar ışe ır, ton bugday ge mıştır. ıraat a .. bu mecmuanın uncu sayısı ra yo progra- . . •. o/\11 

.1 b" l'k k Karahısar, Yozgat mallarından 1000 da mutat üzere pıyasaya gunde .wv t"t mı e ır ı te çı mıştır. 

balye kilosunu 72 ile 74 kuruştan, Sov- ton kadar buğday arzetmiftir. 
Kültür - lzmirde çıkan bu san'at mec- yetler de Ankara, Beypazarı, Akşe - Ziraat Bankası ekmek imalinde 

muasının 48 inci sayısı dolgun bir münde- •~ 
hir, Çankırı mallarından 750 balye 68 kullanılan unların çuvalına 810 i .. 
buçuk kuruştan satın alını,Iardır. 825 kuruş fiat koymuştu. Kırmacı ,,. .............................................................. 

recatla çıkmıştır. 

MISIR : Piyasa isteklidir. Geçen değirmenciler piyasadan ucuz fiata te
haftadanberi Trakya ve Bandırma mal- darik ettikleri buğdaylardan yaptıklart 
larma istek vardır. Fiatlar: Bandırma unları fırıncılara satmakta ve bu iki 
çuvallı 5,30, Trakya 5,25, Adapazarı cins un arasındaki fark ta doğrudaıı 

• da 5,25 paradır. doğruya değirmencilere kalmakta idi. 
ARPA : Vaziyet gevııektir. Ana - Ekmek n"arhı şimdiye kadar un fiat " 

doludan az, Trakya ve Marmara li - ları üzerine tesbit ediliyordu. Ziraat 
manlarından ise nisbeten daha fazla Bankası un Hatlarını düşürmediği tak
ma} gelmektedir. Bandırma ve Trakya dirde ckmak daima ayni fiatta kalacak. 
çuvallı -t,20, Anadolu dökme 4,10, değirmenci ile kırmacılar ucuza al
Mersin malı 4,35, Adapazarı cinsleri dıkları buğdayları pahalı satacaklar 
de 4,27 paradır. dır. Bu hal müstehlik aleyhinedir. 

FlNDIK : Fiatlarda hafif bir geri- F1A TLAR : Trakya eertleri geçelS 
leme görülmektedir. Eski angajman • haftaya nazaran yirmi para nokaanU. 
lar için mübayaa ve ihraç edilen mal - 6 kuruşa kızılcalar 6,25 Anadolu yıl"' ~ 
lar istisna edilirse geçen hafta sakin muşakları_ 7,10 ile 7,30 Polatlı, 8,~ hit 
geçmiş ve ufak partiler halinde iş ol- para ve ~ çavdarlı Konya mallan -.,

1 Paris Parfümü ., muştur. Levant fiatları 51,50 kuruşa kuruş bef paradır. Çavdar bqş kurut ftı, 
kadar düşmüştür. Sivri fındık içleri de ile beş on para arasında satılmakta " 
50 kuru~tur. Kabuklu üzerine mua - dır. 72 kiloluk ekstra unların çuvab 
mele olmamıştır. 9, 9,50, birinci yumuşaklar 7 80 il• 

llı&k ı.:i bir tabii çiçek bulct1tı olan 

CREME 
SIMON 

Noel yortularındanberi durgunla - 8 20 birinci mal sertlerin çuvalı O. 
şan dış memleket piyasası layıkile can- 730 kuruştur. Frenç, tehlikede olduğunu pek iyi nerlerinden uzanan bir ziya huz - ı 

takdir ediyordu. İleride sallanan e- mesi batından bir karlf ötede yc::c 
lektrik fenerinin ziyaıı bir an için akıetti ve yavaı yavaı baıına doğ -
tizerine çevrilse, onu derlaal bir kur- ru ilerlemeie bqladı. Tam ppka- saf ç'çek eenn luile taktir e"lilmiı 

d l w d be olan l.ııı mük · ır, ınol tuvalet krem nin t unun takip ecJec~.... ve hayatına sını ay m ataca1ıı sıra a, f on a-
-·-· y k t~vr d etliği t az ı• lık: hnselı"le e ıı ıık hatime çekeceg"' ine emindi. Onun dım ötede bulunan i torun aesı 

ve k ibar }<ay nlu~ın mcmnun 'yetıni 
İçin aon derece ihtiyatlı davranıyor • ifitildi: mucip olruakıo.f r. ~lu ııtazuııı t'u ku. 
du. Nihayet zekkwn çahlı'klarına - Buldum.·· Buldum.. . Artık lauıhlıkta tPnİ ınf ve açık, cildi 
ıelebildi ve derin bir nefes aldı. merak edecek bir ıey kalmadı, diye yumuş Lk ve ue rıu ııı kıh r. 
Daha evvel gelen dört arkadat ça. bağırıyordu. Her yerde satıhr. 
hlıkların ortaıma dalmıtlardı, fa • Havanın soğukluğuna rağmen 8lMON KB E:\1, r UI>h A VE 

kat ileride elektrik fenerlerinin zi- Frencin alnından nohut gibi ter ta- ~----. SA HU~ U 4111-•-.:I 
yası görünüyordu. frenç durmadan neleri yuvarlanıyordu. Kendisin~ ı 
ıene onları takibe koyuldu. Zaten yaklaımakta olanlar derhal gerı 
ıılanmıttı. Fak at yaprakları su do- döndüler; F renç te derin bir nef eı 
lu olan çalıhkların içinden sürünür- aldı. Şimdi gene ilerisini seyredi -
ken büsbütün ıslandı. Yat tenine yordu. Dört arkada§ bir araya top
kadar geçti. Fakat böyle ufak tefek lanmıf, yerdeki bir noktaya bakı • 
fCyleri dütünmeğe vakti yoktu. yorlar~ı. Tier: 

Frencin Küfürleri - Ala!.. Haydi öyle ise çabuk ol, 

ılcrı"dekı" d ·· t k d d deliği aç, makineyi çıkar da tura • or ar a at urmuı • . . . 
ıardl F 1 d .k. .. d dan ııvıııp gıdelım, dedı. . renç ara arın a ı ı uç a ım 
mesafe k ı k d b I Viktor, Malasdan malayı alıp kaz • a ıncıya a ar un ara w ba l d 
yakla§h ve oradaki sık çahhkların magB~ d tk.ak ı. lk' k k ·ı ı 

ır a ı a evve ı or usu zaı o an 
a~.a~.·~.~ ~z~n~rak, adeta bir ağaç Frenç bu ameliyab yakından seyrede-
kut~gu. ııbı. hl~ kımıldamadan yattı bilmek için biraz daha ileriye gitmek 
ve ılerıdekılerı hem sözetlemeğe, üzere yerde sürünmeğe batlarken ba-
bem de dinlemeğe baıladı. cağ1ndan birisinin çektiğini hiaaetti. 

Viktor, bir aralık: V'ktorun Kazma Darbeleri 
- Her halde buralarda bir yer· Bu, Reyni idi. Ağzım Frençin ku • 

de olacak ... Tabii, makineyi söm- lağına yaklqtırarak: 
düğüm yere bir ipret koymadıiun (Arkası var) 

To,TAN 5ATI~ DEPOSU: İsTANBUL·KATIR<İOGLU HAN 43·PoSTAl<11rusu31 

RE V U E Saatı 
eo ••nelik bir tecrübe mahsulüdür. 

Her nevi kol ve oep saatleri 

~ontörler, Kronograflar 

Spor aaatıerı 

Batlıc:. eutçllerde Htılır. 

\Jmuml 0.poeu ı 1.tantıuı, Bahçe Kapı, T-. Han 19 Telefon : 21864 

~ 
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a·l-936 - 47 - Yuaa•-·.. meıhur ALLKOKS 
l' :ıi~, I~bal ~· ~fendini~ ASaade~n~ Y•~;~e;:;~~~de 

hlın f çın Bır Cınayet frtıkap Etmıştı Bay _E. L. bize yazıyor: .Geçen 
laafta, bır aoiukalsmlıimdan clolaJI 

· Pa•~ın casusluğu neticesinde, j' veli divanıharba sidelim. Müıtan • boynum. tutu~u" pek çok ajnyonla. 
endifer battınm lnsiliz torpito- tik İbrahim Beyle ıörütelim. Senin B~, be~ı, nıuıterilerime kartı sülünç 
··-fın ı·· ..... vazıyete soku d z· bo ._... dan topa tutulmaıı onu irin adeta Şarlok Holmea ro u oynı- . yor u. 1ra Y • etJn. 3' numu çevıremeclitimden onlar kar ı 

ıı: yan fU iyi kalpli adama bir tetek • unda bir kukl .b. d ~ bJ • 
- AL L • • k"" d 1. Ond Be•irin • cı ı urmaaa mec ur-. bu 4'1l, uudala tebzade.. Kim bı· ur e e ım. &n sonra :s bum. Çok tükür ki doatlarundan birisi 

. kanya daha ne sırlarımızı bil- yanına sidefiz. INuıa bir ALLKOKS yakıaını •asetme-

ll'bıittir. Allah vere, it bu kadarla * ii t~vaiye e~. Bunu yapmakta secik· 
laa da hatka bir felaket olmasa... Bu kararı derhal tatbik etmitler. ~edım. ~etıce cidden pyanı hayret • 

\l ita k k k lb tir. Erteaı cün he in b tutulma nyı endi elimle kıtır kıtır ke- iki arkadat oradan kal ara ra· . b 1 m • • em 

Bu kutunun içinde k•dın gUzellltlnln 
bUtUn arrn glzll oaduıiunu blliyorrnuaunuz ? 

ed'"• . . l d. seçmıt u unuyordu. Bunun için ALL· 
iı- •ıırne acmıyorum. Şunu öl - him Beyin odaıına ııtmıt er ı. KOKS yakıl .. .__ k t • · • . ı, ...-e

11 
• b" . • . d. aranın y.ıK&e esannı ., ,.,.. ..;;, . 

. . • .. ılıem; alimallah, gider: el- lbrahim Bey de sevinç ıçmde ı 1• minnetle yadetrnek borcumdur. "~'(,,_t;- ~~~~ .,. .• • ! 
1 operiın. Nurinin boynuna ıarılarak büyük ALLKOKS yakılan adalibn ain. ., ) · ~\ı~.~\~ ~ .. "'-o#~i ...... 

I\_ • • • l ı •--- .. ~ , ... ~ ~""~ '\~~' ; .. ~ 
~•ft~. bir aamımıyet e: arana aar§ı çok müeaair bir iliçbr. . :. TJ ı .,.. ~ -

liizhatı Saffet, büyük bir kayıt- - Seni çeke çeke çıkardık am· 8~ · ~ak· •. ~deta otomatik bir muaj PERTEV PUDR.ASI,. ·~.-Cil~e yap11ık durma7. 
'1ılllda ce . . ma .. Biz de Allahın emrini çektik. •.ib• •t !orür. Saçhiı aıcaldık saye • .., 

_ :•p. ve~ıı~: Dedi. ~de ·~~·Y~~- yeri hemen teskin ve &-fUnkU clldln ta kendlsldlr, yGzU parlatmaz. 
_Onu oldürenı mı?.. Şimdi burada da hararetli bir ko- ·~•YI. bu.s~utün defeder. Yakı iki sa. ~ CUnkU parlakh ( onu11 kendisindedir. 

!-.et. . nıye ıçerıaınde acısız ve kokusuz der· 
nuıma bat söıtermiıti. lbrab~ Bey hal çıkanlar Siz iıinize bakarken yakı 
yaptığı itleri anlattıkça, Nun hay- da kendi itini cörür. ALLKOKS meaa· 
retten hayrete dütmekte idi. Niha· meli yakalar eczanelerde ve eaa depola· 

yet ıöz; kendisini Enver Papya ih- ~~·. 40 kul'Ufa aatdar. Knmm bir daire 
bar eden Kont ((Benedik» e intikal 1Ç91Umde lmnıızı bir kartalı gösteren fab-

- O, pek kolay. Ne zaman ister
; IÖriir ve sörütebilirıin. 

-Nerede? .. 

.;;: Burada... Merkez kumanda • 
111 odaıının yanındaki küçük o-

• ••... rika markasına dil<kat edı'nı'z 
etmiıti. Nuri, bunu öğrenır ogren • · 

·~·--
mez kendini zaptedemedi: Dokto C ,. 1 . . d r ems ın 

- E.. Ben bu ıfı, bu a amın ya-
nına bırakmam. Gider, mutlaka be- NA S l R f LA C 1 

._ kiın bu adam? .. 
ha._ Genç ve terbiyeli bir boArema· 

•• y sap sorarım. 
iizbaıı Nuri yerinden fırlamıı: Dedi . 

._ Yok canım?.. Sakın, Setir a- Saffet, bir kahkaha ıahverdi. E-
;.ı.....ın? .. lini Nurinin omuzuna koyarak: 

•Je bağırmııtı. - Hiç zahmet etme birader. Maa· 
._ E: leaef Kont Benediki bulamıyacak • 

vet ... Ta kendisi... Sakin, 

ile~.'·· Adeta bir kız aibi narin, ıınDiye cevap vePdi. 

d 
.... ~r feY. .. Bu karıyı bunun öl
\11\ine bir türlü inanamıyorum. - Bulamıyacak mıyım?• 

• halde kan"" ıehzade öldürdü - Hayır. 
.. J· N' . ' 

'1dı ~tir, bu cinayeti kendi üzerine - ıçın · · · · 
"-•yorum. - Üç sün evvel kararsl)ıta mfl-

IL. · · him bir ıirkat meselesinden dolaJI 
tf..._ ~. ·n hayali, bir anda yüzbatı -:...._ Kont Benedik kuvvetli bir muhafa· 
~bir lll gözleri önüne gelmit; ger- za altında memleketine sevkedildi. 
~eleainde ıöylediği sözler Eier herif burada olıaydı, o hesabı 

S.f da tekrar akaetmitti• ıenden evvel biz soracaktık. 

~ 

Avrupa vı Amerikada fev kalade 
mazban takdir olmuı*ur. En eaki 
naaırları bile pılr ır... zamaada 

kökünden çıkanr. 

laıillz Kamak Eczaaeal 
Beyoğlu • lstanbul 

GRiPiN "1J.d!7tin yüzüne bakarak batını Dedi •. 

-;;; :Z.Y&Uı Detir!.. iletir, merk: kumandıuımm o· D J J 
leri :.• lllırıldandı. Ve ıonra, söz • daıile nihayet bulan koridorun ü • e D f Z Y 0 8 r 1 
~ -: noktaya daldı. Bu dalgınlık zerindeki küçük bir odada oturu • 1 Ş L E T M E S 1 
!'t, S "'•~Je devam etti. Yavaı ya- yor, derin derin dütünüyordu. Acenteleri: Kar.köy Kôprübatı 
fıaıı-:ffetın kulağına eğildi. Seıi, Bu düıünce onu uzaklara, Çam • Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdanade 

._ lihi ititildi: lıca teJM!lerine kadar sürüklüyordu. H• TeL 22740 

~~ Buna.. in._ Saffet!.. Karıyı, Gözlerinin önüne, açık kavun içi bir •••-"' .._ __ .. 
lttıı,· t 0 ~lclürmü1tür. Çünkü onun yatak takımının dekoru içinde sarı- Trabzon Yolu 
'teı IJade öyle bir ateı vardı ki •• O ıın bir hayal seliyor; ve bu hayal GOLCEMAL vapuru 28 lkin-
1'tti ?11u her teye.. Hatti, en kud • ona: cikinun SALI paü uat 20 de 
tatla lnaa~lann bile 7apamıyacakla- - Beıir ... Zavallı Betlr. RIZE'tt bclar. «436» 
'-la, ~tın itlere aevkedebilirdi. O- Diye fısıldı:rordu. 
"'-:un kalbindeki o ateıin ma - Betir, fU anda hakikaten çok za
~lten Yalnız ben anlamıttım. Ve vallı idi. ikbal Hanımefendinin saa
• ._ l ona ne kadar acımıttım. detini temin ~ek için bir cinayet 
idi? tihaf fey ... Bu ateı ne ateti irtikap etmiıti. Ve onu bu fedakar-.. ı lığa sürükli:ren sebep te, bütfln ak-:: ik ateıi. lına ve tuuruna bikim olan, onun 

de biriıa·lah, Allah ... Demek Betir 
._ E:~~viyordu? 
......_ ar. , .... ? 
....... l ... 

......_ ~clenia zevcesini. 
~ t, ole canım? •• 
......_ bea bili:rorum. 

'~ Nuri .. Ne aöJlıayonun. 
~ tf•l&aı nasıl sever, yahuu? •• 

et_ ~için ~m~in, Saffet? .• O 
lttıı,i k deıd mı?.. Onun da bir 
et_ ~ ınu? ·• Onun damarlann -

....... oı .. bir kan kaynamı:ror mu?. 

........ oı \il' feY değil vallahi ... 
~et, .. 

01
"' feY Saffet ... Hem de, o 

~~.. Ut. feY ki; bak, senin bir kız 
,-..~~zık, mahçup, bilmem ne 
)\i -~ ... iin 

l'Gııd 0 zavallı, yalnız bu atk 
.._.. 1c. en ellerini dirseklerine ka -
"-f1ıı1 ~" l>oyadL Simdi, isin tiir ta

' ;~~alım Saffet. Beı'rle ne 
......_ N Oliitebilirim. 

e ıra-- • ---uan ııter en. Hele ev • 

1 kalbinde esatiri kahramanlar de 
recetinde bir cür'et ve metanet u 
yandıran çıts-ca bir qktaa 
bir .. , cleiildi. 

(Ar'-a ...,., 

--------·--···-----·----···-·-· -
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---------------------...;~ Ankarada ı A K 8 A 
Her dilde ıazete, mecmua 'Ye 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3371 

...., e6••-c.•iec•" 
A ,,, .. C.alDI 
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İŞTE: 
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Yüksek kalitenin 
Alimeti Farikası. 

DiKKAT: 
PBILIPS ismine 
beazer marka· 
lardaa sakınınız 

Satış salonlarımızı ziyaret ediniz. 
ISTANBUL: Pbilipa Salonu, Galata, Voyvoda cad. 17 Jeneral Han 

Orozdi Bak 
ANKARA : Pbilipı Şubeal, Bankalar Caddeal. 
IZMIR, ı Penoettl Y• Parlente ikinci kordon No. 11 

Ve diğer Anadoludakl 30 kadar reıml acentalarımız 
TÜRK PHILIPS Limited 'lrketl latenbu~, Galata, 

Telgraf : PH1LİPS, Istanbul 

6 lamba 
akllmUIAtörlO 

Han. 

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

Cumurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

Orkeetra kadrOIUDda açık olan yerlere atanmak üzere Piyano, Keman, 
Yiyola, Viyelonsel, Kontrbu, Flüt, Obuva, Klimet, Fago, Korno, Trompet, 
Trombon, Tuba Alto Saksafon, Tenor S.knfon, Akoediyon, caz bateriıi 
aazlan çalanlann 7/3/9'36 cumartesi günü aaat 10 dan 17 ye kadar latanbul 
Galatasaray lisesinde ama'Ylan yapllac:aiından bu azlan çok iyi bir surette Son Poata Matb•aaı 
çalabilen artistlerin kendi emtürümanlan ile birlikte ımav komisyonuna bi· NcşTiyat Müdürü: Selim Ragıp 
rer dilekçe ile bqvurmalari. «142» «361» Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 

. 
Bu Şomlneye Yaz Güneflnln 
Tatil Sıcakhğını Veren -TURK ANTRASiTi'dir 

En kuvvetli, En idareH 
En Temiz Kömür 

TÜRK ANTRASiTi'dir 
En Sürekll, En Parlak 
En Çabuk Yanan Kömür 

TRA 
Her Sobada Ve Maltazda Yanan, Fire 
Vermiyen, En l .. afif Ve En Ucuz Kömür 

• 

iTi'dir 

l~ORK ANTRASiTi'dir 
iŞ FAN Madenkömürl\ işleri T. A. Ş. - Gala a, lı Bankası Şubesi 

Y aln1z bir tüh kullnn -:!ıktan 

aonra aynaya bakınız! 

. 
ın 

Miike•meliyeti ha1<kında 

en aon •• en doğru aözil 
lize o ıöyliyecektir. 

••beyaz, pırıl pıral parh yan 
•ıı .. , tıtb bir nefes, pembe, 
11hhatli llif etleri, temiz bir dil, 

mlkrota11z bir ağız... işte 

Radyolinin eseri ! 
Bugüaden itibaren 

aabah akıam 

kullanmaya baılayınızl 

iyi giyinmesini seven tık adam 
kö 'd klln: 

bUyük elbise mağazasına ısinerlar. 
Mahir bir makaatar tarafındı• bitil.. ve bOytlk bir 

itina ile dikilen en 1Ji kumaflardao ı 

ls111•rlama, kusursuz ve flk kostümler 

-- Lş liradan itibaren takdim eder. 
Kadın, erkek ve çocuklara mahıua : 

PALTOLAR, PAROESULER VE MUŞAMBALARIN 
En nıüotahab ve mütenevvi çetitlerl vardır. 

Tediyatta kolayllk g6sterlllr. -----

VIM mutfak takımlarınızı çızın·tr 
yapmaksızın, parlatLrl 
Vaş,,ir bet OıerinA bir az Vim ·koyara1 
')temizlenecek~ e~yayı eyic~) ovaıay~ruıl 

- ·~im -ç;ııntı ~apmakaızın~temizre1l 

TAKLiTLER 1 N DE~ 
SAKININIZ 

Dr. ITBM V &iSAF haıta~~7! v~i~~!--
c.a•, .. ~I o, .. apaıbaa•aı Tel. llO.U E• Katb417 aalaq• !leıı ••uls T.ı. ~ 


