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Ruzveltln Son Beyannamesi 
Y eJil Bir Vaziyet ihdas Etti 

Harp Zuhurunda •• 
Yeni Bitaraflık 
Mücrim/erle Mücrim 

Kanununa Göre 
Olmıganlar 

Gözetilrrzegecelr Arasında Fark 

I 

Vaşington, 5 (A.A.) - Siyasal ive ancak petrol, bakır, pamuk ve ea1N 
müşahitlere göre, Ruzvcltin arsıulusal gibi esasen harp malzemesi olmıyan, 
vaziyet hakkındaki beyanatı Amerika maddeler üzerine ambargo k.oymall 
cumur bankanının Mac Rcynolda tara- veya koymamak selahiyetine malik o
fından kongreye tevdi edilmit olan bi- lacaktır. 
taraflık projesini icabında ne suretle Selihiyetler 
tatbik edeceği hususunu aydınlatmak- Cumur başkanı, Amerikanın emni-

Vs motörlü ltalyflft uçaklan yeni bir haoa bom6arclımanuuı hazırlanırlarken tadır. yetini ve bitaraflığını temin etmelıi 

1 
Bu münasebetle, Mac Reynoldıun ve yahut çıkmış bir harbin ummaaına 

t 1 1 Ş• ide D T projesinin halihazırda mer'iyet mevki- ve yayılmasına mfuıi olmak m•kıtadl.-a yan ar ıma e aar- inde bulunan bitaraflık karamameain- le bu sel~i~ct~erini kullanacalrbr. Ar-
dan cumur başkanına hudutsuz eell- sıuluaal hır ıhtılAf zuhurunda cumur 

H 1 k B 1 d 1 
hiyet vermek noktasından farklı oldu- batkanının bu hudutsuz aeWıiyetleq 

ruz azır ı larına aş a 1 ar ~~:·:!!a~=a=~::i;:~ büyük~en~h:ı~=a;:.:~ -
bulunduğu tasrih edilmektedir. Berlin, 5 (A.A.) - «Diplomatiche 

Habeı imparatoru Neti
ceden Memnun 

Uçakla:,.. B:~:~u- ~~~~;~~: .. ~~!~~r~~ .] 
.. f ., mı .m 

Otomoblllerlni De de flllDildir. lta1yan uçaklara bayük 
Bombardıman Ettiler bir faaliyetle Habet tahıfidatın• ketfet· 

1 meye çalışmakta ve bir düşman grubu 
Londra, 5 (A.A.) - Royter ajansı zannettikleri her toplantıyı bombardı· 

l>ildiriyorı · man etmektedirler. 
ltalyanlar tarafından son zamanlar· (Deuamı 6 ıncı yü~de) 

Suriyede Abdülhamit Veresesinin 
Açtığı Davadan Netice Çıkmadı 
Berut, (Özel) - Suriyede Abdülhamide ait arazinin iıtirdadı içiı 

Ye.reaeıi tarafından muhtelif memleketlerde olduiu ıibi Suriye ve Lüb
nanda da bir takım davalar açılmıttı• 
Şam muhtelit malakemeıi ahiren bu davaya bakmıf, vereıe tarafm • 

dan bir çok müdafaa vekilleri dinlenmittir. 
Dava, aalibiyet meıeleıinin halli için batka bir güne bırakılmııtır. 

" Yeni bitaraflık kararnamesi aaye • Politische Correspondenz» pzeteai 
ltalyan Sefiri 12 Ada• sinde ıeumur başkanı muharip devlet- yazıyor: 
d SÜ 1 H I ki lere kartı harpte kullanılabilecek olan ( Deuamı 6 anca yhcle) 

a e azır ı ar ı 

Haberini Yalanhyor 
Ankara, 6 ( A.A.) - itaba bü

)'iJlı elçiliği aıafıdaki tek~bin net
rini Anadolu Ajmuından rica et• 
mi1tir: 

3 Kinanaeoo.l tarihli Deyll Tel· 
'l 1 :l e# ,,;.. ~ f' aL öt ç~ilen 
6lr A.._.,e /talyoma ,.,,_ 12 Ha
da ,_.datta oe -'i•l AıuarldılarJa 
6alundafa 6ildirilmelıteJir. 

Deyli T elgral tarafından nef"e• 
dilen bu haberlerin kat'i •fll'ette A· 
ianaınuı uaaıtaayle yalanlanmcuı· 
nr rica ederim. 

L ....................... ·-···············---··--··--
Bulgar Kabinesinde 

Değlflkllk ? 
Sofya, 5 (Özel) - Burada 1ortular • 

dan sonra kabinede bu:a deiifildik yapıla· 
caiı iç itleri bakanile F'mana bakam bas • 
talıklanm ileri sürerek kabineden iatif a e
decelderi söylenmektedir. 

Amerikanm mepUT Beya2 .araya 

Ayni haberlere söre, İç itleri hakanlığı- Dün içkinin K6tUIUklerl Sayıldı 
na eski yaverlerden mütekait albay Kir • 

1akof, Finam bakanbiına da bakan1ak y • ı 1 z f 
Nihayet Kurtulamadı ı..,..ıaeı.naeıörilecektir. eşı aycı ar, a erimiz 

Hauptman Ayin 14 U •• n M~!.~0~:.~omoı: .. ~ .. ö- Büyüktür, Diyorlar 
• yünden bir duvarın çökmesi yüzünden 

de idam Edl.lecekmı·ş ~~::!::~~m;:~ı~:::;=:~·~~r~~~:~ 'K' Bir Ölüyü v1aşatmak -~•terseniz ispirtoya 

Avukatlar Boı 
Durmuyor 

Yeni Bir Tahkikat isti· 
dası Daha Verilecek 

Nevyork, S (A. A.) - Dail1 News sa· 
setesinin yazdıima söre, Haupbnan'm •· 
vukatları idam ceusmın 14 ki.nunuaani ıe
cesi infaz edilecefinden haberdar edilmit
Jerdir. Avukatlar New jersey af divanına 
verilmek Üzere acele, yeni bir tahkikat is
tidası hazırlamaktadırlar. 

Lindbergin Kaynanası Da Gidiyor 
Yine ayni gazeteye ıöre, Lindberı'in 

kaynanası madam Dwisht • Morrow ile 
küçük ~ meç'bul bir btibmete doiru 
hareket etmiflerdir. Bunlarm ~ye 
sitmekte olcluldan llllllbyor. 

Gazetenin ilaveten rudıiıaa balulına, 
aon umaalanla Monow aBe.I Wr ~ 
tebdil ... bipi ....... 

Muila memleket hastahanesine setiril- oyunuz, Bir nsanı Da Oldürniek isterseniz 
mittir· · Onun içine ispirto Koyunuz,, 

U t D •• k •• M r İçki dütmanlan cemiyeti dün iöle-g pS Ş un u açı La Kazandı den evvel Cağaloğlu Halken mer. 

• kezinde toplanarak ıenelik konıre

Daı,Mi maçta Galataaaray lraledai bir lrurtarıı yaparlren 

Macariatanın profeeyonel takımı Uypeett dün T akalın udyomunda Pera 
epor kulübü o:runcularlle takvf7e edilen Galatuaıayla UgUnc:U maçını yapb ve l-1 
plip seleli. • be)tecanh .... ta&illtnu 7 ~ sahifemizde bulaoM•nız, 

lerini aktetmiılerdir . 

lçtimaa aaat 10 da bqlanmıf, 
kongre divanı seçildikten sonra ce· 
mi yetin genel ıekreteri doktor Falı • 
rettin Kerim kürsüye gelerek Yer.il 

hilal cemiyetinin bir senelik meni • 
sini anlatmııtır. 

F ahrettin Kerim cemiyetin hü • 
kumetten manevi müzaheret gör • 

düğünü, azaların günden güne ço • 
ğaldığını bildirerek: 

- Bu ıene zaferimiz büyüktür. 

Çünkü artık ilme ve hakikate da • 
yanarak mücadele ediyoruz. 935 
yılında bütün dünyaca içkinin fena. 
lıjı ilmen aabit olmuıtur. Demit ve: 

(De11em1 Sunca yücle) 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 
Denizin Altında Da 
Kaçakçılık Yapılma&ına 

Ne Dersiniz? 
Haber aldaiunaza ıröre, ırümrük 
muhafaza te,kilitı. yeni ve entere
san bir kaçakçılık usulü meydana çı
karmıştır. Bu yeni usul kaçakçılık, 

hariçten limanımıza gelen gemiler -
deki bazı qyalann çıkarılması au • 
Tetile yapılmakta imiıl Bu münase 
betle düiı bir muharririmiz rastgel -
diklerine yukanki suali sormuıtur. 

Aldığı kaJ"flhldarı apğıda bulacak • 
sınız. 

* ıCuledı"bi, 14 numaralı hane, Şahap: 

- Biz, bu itlerde çok ıül:ür hayli geri 
kalmııtık. Ve şimdiye kadar diğer mem
leketlerde yapılan harikulade ncayip ka
çakçılık vak·alannı kemali hayret ve ma
aumiyetle dinliyorduk. 

Bu son haber, bu iıte maalesef hayli 

ilerlediğimizi, gösteriyor. 
Eskiden parmak ısırarak dinlediğimiz 

vak'aları golgede bırakmamızdan, ve bize 
parmak ısırtanlara parmak ısırtmanuzdan 
korkuyorum 1 

Ne haz.indir ki yerin dibine batmasını 

dilediğimiz kaçakçılık deniz.in dibinde bi
le kök ıalıyor 1 

SON POSTA 

Toroslular Adananın Kurtu
luşunu Heyecanla Yaşattılar 

5 ikinci kanun Adananın kurtulut gü • 
nüdür. Dün İıtanbuldaki Toroılular bu 
kurtuluı gÜnünün 15 inci yılım lmtlula • 
mıılardır. 

Kutlulama Halkevi merkezi konferans 
salonunda öğleden sonra yaptl1111f ve daha 
saat 14 te bütün aalon Ye koridor uqtan 
apğı dolmUJtur. 

Merasime istildil maJ'file bqlanmıı, 
marf bittikten sonra lriinli7e gelen 
<<Toros gençler birliği» umumi katibi Ba
yan Hatiçe söz alarak: 

Hemıeriler 1 
Adana, Atatürkün yarattığı yurdun ge

nel kurtuluı tarihinde çok değerli bir say· 
gı İfgal eder. Bir çok acılardan sonra ye • 
niden Türk bayrağına kavufAD memleke • 
timize yaptığı ilk seyahatte Atatürk: 

ccJllc kurtuluı tqebbüaü bu topraklarda 
doğdun demİfti. Adanalılar Ulu Türkün a- 1 

dına yükselttikleri tunç anıdan üatüne bu 

ıözü yazdılar. Dünlıii toplanhdan bir lf"JP 

lkincikinun 

( Gtlntln Tarihi) 

Bir iki 
Sabrla .• 

Kültür Neıriyatı için Para Mükifatl 
Ankaradan gelen bir habere 1röre K&lıı 

tür Bakanlığı her ıene muhteHf mevzulant 
dair yazılmıı olan 12 eserin sahiplerine be .. 
ter yüz liradan aflliı olmamak prtile pa~ 
müklfab vmmeii karar~ıfbr. EaeJıı 
ler Kültür Bakanlığınca aeçilecek bir h.tı 
#·et tarafından ayrılacaktır. 

• •• 
Kahveye Giden Talebeler 

Cezalanacak 
Kültür Bakanlığının yeni bir tamimi illf 

bundan sonra kahve, gazino, bar gibi eğ• 
lence yerlerine devam eden talebeler sıkı 
bir kontrola tabi tutulacaklar ve yakala .. 
nanlar da mensup oldukları mekteplerin 
inzı"bat meclisleri tarafı- J n cezalanacak· 
lardır. Talebeyi kabul e~ n kahve, gazinoL 
bar gibi yerlerin sahipleri de ceza göre• 
ceklerdir. 

• •• 
13813 Köpek Öldürüldü 

Bayan Hatiçe eski rünlere ve o rünleri lik d M aff d Ad '--L- 1 • • akil ok •· l --·1-- ı ki ed , • • j azasın an uz er e ana aannı • gı arın iftir e ç guze ..-~ ça • 
Maliye tahsil müfettişlerinden Hikmet: ta • p e~ mea ut devrelere daır bar çok manlarmdan bir kaçının hikayesini anlat • IDlflardır. Muziktea ..,..... Adanalı Kerim 

. . tarihf vale alan anlattıktan sonra sözlerini 
- Kaçakçılığın denızın altıııdn yapıl- ö le bitirm" tir: mıt ve Kerim Molla, Naili MoUa, lbo O. • Toros havaliaine ait çok aiiael türküler te-

* 

Kuduz hadiselerinin çoğalmasından son
ra belediyenin serseri köpeklerle açtığı 

mücadele iyi netice vermiı, hC§ ay içinde, 
138 l 3 köpek öldürülmüıtür. Şehirde en 
çok köpek öldüren semt te Be§ikta§ olmuı
tur. 

• • • 
ması hayli düşünülecek iştir. Znbıtamızn, 11 ~ıTürk lfd k u1 _ man, Fatma gibi Türk kahramanlarının rennüm etmiştir. Bu zevkli dakikalar saat 
·· · ı· 1 k 1 E- b · h . yur unu urtaran ve uaal bağ- .... _ .k d ·· ·· b arad b•'t•• da t auvan po ıs er atı mıştı. ger u ·~ ıraz W • t A a.!: .. 1. • tek baılarına diian.an orduları ka şısına ~c a ar aurmuı u a u un ve. 

E. Muhsin Berline Gitti 

Şehir tiyatrosu rejisörü Ertuğrul Muli .. 
ain Alman tiyatrosunun yeni faaliyetlerini 
tetkik etmek üzere Berline gitmiştir. 

. . . . agını yara an tauını.e mınoet, saygı ve ..,..... 1 lil Ad _..._,. __ .. _ d - •-·-
daha ılcnye varırsa, denız altında da hır .L ıkarak ancak T .. k harikal ere ana poruaaauan agıb .. &Ufbr. A· 

sevgı .» ç ur e yaraıır ar ya • d 
11 

kl ka zabıta teşkilah kurmak lazım gelecek. 1 B d lcür. •• ana ı ardan bir ço arının ya lannda da 
un an ıonra auye l'elen Vedat ratlıklarını söylemiı ve alkıılarla .kürsüden kl J •• ··ı ·· ·· 

* Güçlü: pamu u rozet er goru muıtur. 
çekilmi§tir. Dün gece bu kurtulut gününün terefine Fındıklı, Daracı sokağı, 12 numaralı Toros lwrtuluıunun ulusal aav--ta yeri * • • • 

Bem Elçisi Geldi 
-a- T oros gençler birliği tarafından bir 1rece 

hane, Cem. •. leddin: .. .. ı bakJc~nda he.yecan.Jı aözler aöylemiıtir: Türk On dakika istirahatten sonra Adnnalı 1 Bern elçimiz Cemal Hüsnü diln sabah .. 
ki ekspresle ıehrimize gelmiıtir. 

~ eğ enceıi tertip edilmiı ve bu eğlence de 
- Azızım, bence bu haber, gumrıık oldugunu bızzat ısbat etti. Demiıtir. Bir • Ömer, Cihat ve arkadaılan muhtelif çal • çok zevkli saatle!' geçirilmiftir. 

muhafaza teşkilatının göğsiinii ifıihardnn =-

çatlatacak kadar kabartacak mnhiyetıedir: Haliç ~irketinin 
Öyle ya, demek deniz.in üstünde asayi, Y 1 Durumu 

:ıı~:.d·:;":::·::~"~~=~~··~::ı:.::~" Hissedarlar işi tmenı·n 
Yerin dibine 1reçmelerine fazla bir fCY 

Garsonların Yüzde 
Onları ..• 

••• 
Sigara Fiatları 

inhisarlar idaresi sigara fiatlannı indir .. 
mek imkanım araıtırmaktadır. Bu mak " 

aatla tütün harmanları yeniden tesbit edl .. 

kalmamı§ demektir.* Tekrar Ele Alınma T op!anan Paralar Meıeleıi lecektir. • • • 
Oniverıite Hukuk Fakültesi talebelerin • 

1
•
511

• 
den Galip: 

- Eakiden; itlerini kurnazca tıkınna 
koyan açık gözler için: er Saman altından 

r 
ıu yürütüyor!» denirdi. 

Kaçakçılann bu açık gözJülüklerini gör
dükten sonra bu darbı meseli: 

«Derya dibinde cirit oynuyorlı> tekline 
ıokabiliriz. 

Kümes Hayvanı Satı
lan Dükkanlarda 

Temizlik 

- - - - --
Yarın Toplanılacak, Karar Verilecek 

-
Bundan bir ay kadar evvel bir heyeti idare toplantm neticesinde faaliye ti-

ni tatile karar veren ve bunu hükumete bildirerek iılerini bırakan Haliç Şir
keti hissedarları salı günü mühim bir toplantı yapacaklardır. 

Hissedarların iddialarına göre, ıirketin faaliyetini tatil için karar veren 
idare heyeti, kanuni tekilde toplanmamıtbr. Bundan dolayı, bu idare hey
etinin verdiii karann da hükümsüz addolunması lazımdır. Hissedarlar es
ki tirketin itletmeyi tekrar ele alması için te§ebbüse giritilmesini istemekte
dirler. 

Hala Halled lemedi 

Lokanta, birahane, gazino ve emsali 

yerlerde müşterilerden garson hakkı 
diye alınan yüzde on zamların, mües • 

• ıesenin kaıannda kaldıtı Ye sa~la • 
rın cebine girmediği iddiaları garson • 

larla pat ronlar arasında bir ihtilaf çı· 
kardığı gibi, afl'ıca, garsonlara Yeril • 
miyen bu paranın mütterilerden niçin 
alındığı da halledilmemiı bir mesele 
halinde ortada kalmııtır. 

Garsonlar maaıla çalıtbkları bazı 
yerlerde müşteriden alınan yüzde on
ların, bu şekilde aldıkları paradan çok 

Çocuklar Ve Sinema 

Sinemaya girmeleri yasak olan küçüJC 
çocuklann bazı sinemalara alınmakta ol .. 

duğu göze çarpmış, belediye alakadarlara 
yeniden bir tamim ııöndermİftİr. Yasağa 

aykırı hareket edenlerden para cezası a· 
lınacaktır. 

• • • 
Büyük Harpte Batan Bir Gemi 

Yüzdürüldü 

Kesilmit ve canh kümes hayvanı '•a
blan dükki.nlaran aailak prtlarına uy
ğun olmadığı görülmüıtür. Bu dükkan
larda kesit herkesin gözü önünde ya • 
pılmakta, bunlar nerede kesilirse ora-

Vaziyet aalı günü Japılacak toplantı neticesinde belli olacaktır. 

Belediye ile Ev 

sındaki lhtilafh 
af Ara 

işler 

L8manda Gece 
Ye miyeieri 

Büyük harpte Ruslar tarafından Var .. 

na önünde batırılan bir Alman denizaltı 

gemisi Bulgarlar tarnfmdan çıkanlara" 
daha fazla tuttuğunu iddia etmektedir- yüzdürülmü§tür. 
ler. 

da yolunup, orada satılmaktadır. Evkafla belediye arasındaki ihtili.f-
Be1ediye bunu muvafık görmemi• • d k 1 h. k h • gece mesailerinde, gündüzden bir fark 

:r lı itleri halle ece o an a em eyetı 
tir. Bundan sonra satı§ yapılan yerde gözetilmesini ve gece ücretlerinin iki 

aym on dördünde toplanıp mezarlıklar 
hayvan keailmi7ecektir. Bu kabil dük- misline çıkarılması hakkındaki müra • 

meselesinden mütevellit ihtilaf hakkın-

Liman tahmil ve tahliye amelesinin 

Garsonlar Cemiyeti meselenin halli 
için yeniden teıebbüslerde bulunacak • 
tır. 

l:Sİr Üfürükçü 
Yakalandı 

kinlar da hayvanın keaildiği yer ayrı, ti ı· -dü ı·· T.·· f k 
daki kararını verecekti. Fakat bundan caa arını ıman mu r UgU muva ı Otakçılarda Meaçit sokak 28 aayıb Atıldığı yer afl'ı olacaktır. 
ıarfınazar edilmittir. Hakem heyeti bulmuş ve gemi acentelerine verdiği iı evde oturan (Yamalı oğlu) namlyle Her iki yer de behemehal çini ile 

1 bütün ihtilaflı meseleler hakkında kül faturalarında gece meaaileri ıçın iki maruf İbrahim adında bir eaki hoca döıenmif, duvarları da çini ile kap an-
mıı bulunacaktır. halinde bir karar verecektir. Heyet a· misli ücret iatemiıtir. Acentelerin bu ta- Eyüp Namazgah aokak 35 sayıh eyde 

Kızınca Bıçağı Fırlatmlf 

Fındıklıda ekmek satan 2 sayılı bil' 

dükkanda çalışan Mehmet müııterilerdan 

lbrahime kızarak tezgah üstündeki bıçağı .. 
iı lı:apıp fırlatmı§ fakat bıçak lbrahime de. 

ğil. Ahmet adında birinin koluna çarpa ., 
rak yaralamıştır. 

Ahmet tedavi 
yakalanmıııtır. 

altına alınmıt. Mehme' 

• • • 
Yolda Düıen Adam 

yın OD dördüncü sünü sene toplanacak, lebe itirazları üzerine vaziyeti tetkik üfürükçülük yaparken yakalanmıtbr. Hüviyeti meçhul bir adam Meşrutiy6 
(Haberlerimiz burada bitmedi lüt• mez.arlaldar meselesi haricindeki. dos· eden deniz ticaret müdürlüğü tetkik • İbrahim hocanın yanında kitap, def • caddainde birdenbire fenalatarak yerı 

l~n 1 inci •aylamıza bakınız.) yalar üzerinde tetkikatta bulunacak • )erinin neticeıini bir rapor halinde fkta- ter, bet yüzlük teabi.la, tütaii Te aair ede-! dütmü,. ifade veremiyecek bir halde hu 

l tır. 1 aat vekaletine de bildirmitir. 1 vat tutulmuıtur. tahaneye kaldmlmıthr. 

- Hasan Beyciğim! Biz ne tuhaf adam
larız !. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki : 

... Belediye, kırk yılda bir iyi bir it gör
dü.. Çocuklara .mahauı lİJatro temailleri 
Yerdiriyor .. 

... Halbuki o eünler, tiyatro bom bot . 
Çocuklarımızı afk ve cinayet filimleri sey
rettirmek İçin ıene de ıinemaya ıöndcrİ· 
1oruz! 

Haıan Bey - Fena mı?. Bizim artiıl· 
)erden ibret alıp ta aç ya§ıyacak yerde, si~ 
nema yıldızlarından ibret ahrk.r da zengin 
olmayı öjrenirler ! 



.. 

6 İkincikinun 

Her gün 
Dünyanın 
Gidişine 
Bir Kuş bakışı 

H abeıistanda: -
Harp her gün biraz daha Habeşlilerin 

lehine dönüyor. İtalyan orduları ileri ha
reketini durdurmakla kalmıyarak tedri -
cen gerilemeğe başladılar. Faşist meclisi 
bile Habcşistanda bir tevakkuf devre8inİn 
başladığını İtirafa mecbur olmuştur. 

Cenup cephesinde daha şimdiden şid 
'detli yağmurlar İtalyanları oldukları yere 
mıhlayıp bırakmı;stır. 

Şimal cephesinde Habeşliler her gün 
biraz daha ilerliyor ve Makalleyi zapt için 
düşmanı çevirmeğc çalışıyor. 
, Yalnız İtalyan tayyareleri faaliyetlerine 
Clevam ediyorlar. Fakat onlar da yeis için
de kiliselere, hastanelere bomba atıyor -
l~r. İ sveç Kızılhaç hastanesini bombardı -
İan etmeleri, her tarafta, fakat bilhassa 
•veçte ltalyanlar aleyhine büyük bir nef

ret ve heyecan uyandırmıştır. 
Avrupada sulh müzakereleri akim ka -

~nca Habeşliler kendi davalarını harp sa
asında bizzat halletmeğe karar vermiş 

görünüyorlar 

Franaada: * 
iki haftadan heri Fransız parlamentosu 

~aşvekil Lavali sıkı bir imtihandan geçi • 
rıyor. 

1 Lnvalin bu müzakerelerde vaki olan 
beyanatı Fransanın sulh ve zecri tedbirler, 
h"ıeselesindeki görüşünü tavzih etmiştir. Bu 
beyanata göre Fransa zecri tedbirlere pek 
taraftar değildir. işi daha ziyade sulh yo
l'l f 1 c. ~alletmek arzusundadır. Binaenaleyh 
ngılız hariciye nazın Edenin şiddet si -
~asetini pek tnsvip etmemektedir. Çünkü 

,:F'ransız milleti ftalyaya karşı zecri tedbir 
tatbikini hiç te hoş karşılamamıştır. F ran
sa Zecri tedbirlerden kaçınca, diğer miJ
'ctJcrin bu işteki rolleri ikinci dereceye 
düıüvcrir. 

1 Fransa, petrol ambargosu konmadan 
evvel Amerikanın vaziye tini anlamak la -
2.lm geldiğinde ısrar etmektedir. Amerika
nın fikri İse, ancak kongrenin vereceği ka
rardan sonr; belli olur. Kongre ise bu ka
ran bu sene verecek vaziyette değildir. O 
halde petrol nmbargosu ıimdiki ıeklinc 
göre ebediyen suya dü~üştür. 

Cenevrede b u ayın yirmisinde toplana

cak on sekizler komitesi ne karar verirse 
"'ersin, Amerikanın vaziyeti anlaşılmadık
ç.a Fransa zecri tedbirlerde ileri gitmek 
fikrinde değildir. 

Mısırda: 
Mısır gençleri bu defa vaitlere inana -

tak f ı· ) · 'h _ı_ ·b· -an ıyet enne nı ayet verec~ gı ı go-
tünrnuyorlar. İngilizlerin vaitlcrini nasıl 
tuttukl ··b ·1 ·· w d'kl · ı..:- E 'd a nnı tecru e ı e ogren ı erı vu• -

enin Paıliımento teşekkül eder clme:ı 
~c~çlcrin istiklal dileklerini tetkike hıuır 
n:: Unduğu hakkındaki cevabına kulak a.s-

Yorlıtr T . ikial . ._. d' l'orlar. · öıtn ıst · ıstcmeıue ıara.r e ı· 

Bu acbepJ h f 11.ı1 __ d ... aite 1 l e geçen :ı ta ıvwıır a unıver-
a eb · 

Lürat e 1 arasındaki galeyan yeni teza-
dcn a .. "esile olmuotur. Her tarafta yeni-

nurnay· l l l 'liz l' ·ı •okakl ı§ er yapı mı~ ngı po ısı e 
arda dövüşülınü§, kan dökülmü~tür. 

llz k * J Q Şarkta: 
IAf :l>~nya ile Mogolistan arasındaki ihti
lar da arnetini muhafaza ediyor. Japon -
\'İla·y '§. Mogolistanı, Mançuko ve beş Çin 
· etı 'b· · lau al gı ı Mogolistandan ayırıp nüfuz -
ed· tına almak için faaliyetlerine devam 

ıyorlaı-. 

Ne ln .. ·ııt • · • A k .,._ l <> erenın ıtırazı, ne meri anın 
··•ın da 
S nrrıası, hatta ne de Mogolistanın J 0 "Yet1erle askeri bir ittifak akdetmesi 
k aponyayı emelinden ve hareketinden ala

Cl=~~~amıştır. Bilfıkis dış Mogolistanda 
lı:· 1 1 kıyamlar tertip ederek prensleri hü
h ~;::et aleyhine k111kırtmıştır. Mogolistan 
J u urneti Sovyetlerle birleştikten sonra 
<ıponyny<. karşı daha sert bir vazivet al _ 

ITııştır. 

l Bu karışıklık çarpışmanın tevlit edebi. ec w. 

cgı tehlike bu yüzden günden güne art
trıaktadır. 

Lindber lngBDterede 
Yerleşi~or 

d londra, 5 (A.A.) - Albay ve Ma. 
hanı Lindberg, çocuklariyle beraber, 
d~ akıam otomobille Kardife gelmisler
a. ır. Buradan, doğruca Mndam Li~d • 
Qergj · · L n enıstesı evelyn Morganın otur • 
~ak.ta olduğu Lnndaf köyüne gitmiş _ 
erdır. 

SON POSTA 
--~ 

Resimli Makale 

fünema, bir terbiye vasıtası olduğu kadar, bir felaket Ami
lidiı Çocuklamnıza aöylemek ve göstermek İstemediğimiz, 
yani• "lllda konuşmayı ayıp saydığımız kötü feyleri o öğretir. 

Sinema öyle bir mekteptir ki, orada çocuklar iyiyi de, kötüyü 
de, fakat bilhassa kötüyü öğrenirler. 

Sinema çocuklara asnn kötü telakkilerini telkin eder. Ço-

• 

il Sinema a 

cuklar burada, aev&iyi, süaü, rezaleti öirenir ve taklit 
~erler. 

Sinema ruh mürebbisidir. Genç ruhları istediği gı"bi kalıba 

döker ve bize bizden ayn, bizden uzak bir nesil yetiftirir. 
Onun için sinemaya çocuiumuzu gönderdiğimis zaman, gö

recekleri filmi iyi seçmelerine dikkat etmek lazımdır. 

MUHTELiF HABERLER 
Dilsiz Ve Sağırlar Dün Toplandılar j Münhal . 

işaretle Yapılan ünaka- S.'!-Y~avlıklar.. . 
Huıeyın Raufun Muıtakıl 

Sayfa 3 

------------------, 
Sözün Kısası 

Kahvelere Devam 

Eden Talebe 

,._--·----- l!k ·Ta 
lstanbuldaki lise ve orta mektep 

talebesinden bazılarının ders saatlerin

de mektebe gitme} 'p kahvelerde tav

la ve iskambil oynamakla vakit geçir· 
dikleri görülmüş. 

Kültür Direktörlüğü de, zabıtanın 
yardımıyla bunun önüne geçmeğe ka
nır vermiş ve esaslı tedbirler almış. 

Dün sabahki gazeteleri açtığım za

man, gözüme ilişen en dokunaklı, en 
yürek parçalayıcı havadis bu oldu. 

Talebe ve kumar 1 İşte biribiriyle 
taban tabana zıd iki kelime. Birincisi 
bir ümit istikbal, öteki ise. bir vasıtai 
izmihlal!. 

Bana, gayri ihtiyari böyle seci'li 

bir eski zaman cümlesi yaptıran bu 
vakıaya fena halde canım sıkıldı. Mek
tepten kaçmak yetmiyormuş gibi, tah
sil v~ terbiyenin zararına olarak ihti

las edilen zamanı kahvelerde dübara 

talimine hasreden bu gençleri ayıpla
mak azdır bile. 

Bizler, gençliğimizde, kahvelerin 
önünden geçerken bile yürek halcca
nına uğrardık. Mektepten bizim de 

bazan kaçtığımız, bunalıp ta bir iki der

si yan çizdiğimiz olurdu. Fakat bu ha
reketimizden öyle utanç duyardık ki, 
kahvehanelerde kendimizi teşhir etmek 

şöyle dursun, biraz kalabalıkça cadde

lerin bile semtine uğramazdık. 
Dört meçhullü cebir muadelesinin 

yerine dört kol altmış altı belki cana 

daha yakın gelir. Fakat insanı adam e
den bu sonuncusu değil, ilkidir. Şalardan Bir Şey Çıkmadı Namzetliği Mevzuubahs 

Oluyor insanın Ömrü sayısız dübaralar, 
Ankara 5 - Önümüzdeki pazar günü düşeşlerle karşılaşacak, kapısız ne çok 

Parti tarafından açık saylavlıklara nam • marslara tutulacak nice kozlar kırdı· 
Kongre Yine Başka Bir Güne Kaldı 

zetler gösterilecektir. Namzetlerden biri - r k k d uz d' H · vakti. aca a ar un ur. er ışeyın , 
nin kadın olacağı, bir saylavlık için de ı· B' d h · ' l · k 

. •. . . sırası ge ır. ır a a gerı ge mıyece 
Partı tarafından namzet gostenleceği sa • l h .1 w d" y b ah ·ı w 

im kt d o an ta sı çagı ır. e u t sı çagını 
nı a a ır. w 

Yukarıda: Kongrede bulunan dilai:der 
Aıaiıda: Dilai%ler aralarında iıaretleıirken 

Saiır, Dilsiz ve Körleri Koruma Ce· toplamıtlar, ıalonun bir köıeaine çekil

miyeti dün ıaat 1 de Şehzadebatı Le- mitlerdir. 
tafet apartımanında senelik kongre- Kongre baılar baılamaz bu parti ce

ıini yaptı. Uzun senelerden beri azası miyet hesapları üzerinde baza iddialar
araaında büyük bir ihtilaf mevcut olan 1 da bulunmuılar ve iki taraf arasında 
cemiyetin dünkü toplantısı gene çok ·· k k l k el parmakla bir mu··na • d k &'OZ, af, U a , t • 
münakaıalı oldu. Evvela kongre e e - k b 1 t 

• • d ata aı amıı ır. 
seriyet yoktu. Sessız bır konuıma an .. • h t• 'd .. .. 

· • k Bunun uzerme eye ı ı are ıoz ıoy-sonra toplantıya devam edılmeaı arar-

ld )emek imkanını bulamamıf, kurumun 
Iaıtırı ı •• 

Müteakiben &'ene sessiz bir tekilde hesapları ve plinçosu esasen vilayet 

müzakereye ba§landığı aıra~.a ~~~ 1 mürakipleri tarafından tetkik ve kont· 
ile hiç bir alakası olmayan uç kıımın rol edilmekte olduğunu bir tÜrlü anla-
dıtarı çıkartılması istendi. Fakat aza • 1 1 d 

d 
.. .. 

1 
tamamı§ ar ır. 

dan bazıları bunların kongre e soz soy- • . . . 
'"d h l d b ı d El ışaretlerımn hararetJenmesı ve Jemeden ve mu a a e e u unma an 

hazır bulunmalnrını kabul etti. 1 kartılıkla münakatadan sadetten ayrıl-
Bu arada muhalif sayılan eski aza- mnsı yüzünden kongre neticesiz kalmıı, 

lardan üçü iıaretlerle muhalif partiyi bir ay sonraya bırakılmıştır. 

r 
iSTER iNAN fSTER 

Hüseyin Raufun dostlar:ından birisi bu 
açık saylavlık için: 

- Belki Hüseyin Rauf müstakil nam
zetliğini koymak istiyecektir, demİ§tİr. 

Esnaf Bankası işi 
Ankara 5 - İstanbul Esnaf Bankası 

iıinden dolayı Devlet Şurası kararını ver
miıtir. Belediye risi Muhiddin Üstündağ 
ile eski muavini Hiımidin ve diğer memur
ların hnklannda af kanunundan istifade e· 
dildiği için muamele yapılmasına lüzum 
kalmadığı neticesine vanlmıştır. 

Eski Gümüş Paralar 
Ve Mardinliler 

Mardin, (Özel) - Yıllardan beri 
doğu illerimizin baıına bela kesilen ve 
piyasadaki iniş, çıkı§ı yüzünden herke
si büyük :zararlara sokan gümü§ para
nın kalkmasına bir ay gibi kısa bir za
man kaldığından herkes sevinç içinde
dir. Ellerinde giimüt Mecidiye bulu • 
nanlar her gün mal sandığına giderek 
bunları evrakı naktiye ile deği§tİrmek
tedirler. 

Gümü,1 paranın günden güne piyasa
da azalmasından sonra bütün alı! v~ 
ritler §İmdiden kağıt para ile yapılma
ğa ba§lanmııtır Fakat bazı muhte • 
kirler bunu fırsat bilerek, yiyecek ve 
içecek &'İbi ,1eyleri eskisine nisbeten 
yÜkseltmitlerdir. 

An karada 
I ir Veznedar Tevk·f, Sonra 
Kefaletle Tahliye O:unc'u 

Ankara 5 - Ankara adliyesi veznedarı 
bir suiistimal tahkikatı üzerine iften el çek
tirilmİf, hakkında tevkif kararı verilmiı, 
fakat kefaletle tahliye olunmu§tur. Tah • 
kikat yapılmaktadır. 

İNANMA! 
Adanadan yazılıyor: 
cıBayram günü burada tüyler Ürpertici bir hadise olmuştur: 
Eski istasyon civarında oturan 8 yaşlıırında Ahmet isminde 

J:üçiik bir yavru bayram münasebeti1e üvey hnbasına çiçek 
götürmüş, eve vaktinden biraz geç dönmüıtür. 

Euna kızan annesi Rahime, zavallı yavruyu bir direğe iple 
sıkı şıkı bağlamı~, ateşte iyice kızarttığı maJa ile çenesinin al
tına bastırmıştır. Feryat Üzerine yetişenler tarafından kurtarı· 
lan çocuk, tedavi altına alınmış, anası yakalanarak hakkında 
tahkikata bapiarunııtır. •> 

151 ER iNAN 1STE { İNANMA! 

heder edenler, hayatta mutlaka mag-
)up olurlar. Hayatta yenilmek ise is· 
kambilde yenilmeğe hiç benzemez! 

Kültür Direktörlüğünün aldığı ted
birler nedir? Bilmiyorum. Lakin bun
lar ne derecelerde ağır, zecri olursa ol
sun, tasvip ederim. Ve öyle zanne -
derim ki, evlatlarının adam olmalarını 
isteyen ana babalar ve hatta bir kaç 

kötü arkadaşın tesir ve nüfuzundan 
kurtulmak arzusunda bulunan temiz 

süt emmiş gençler de bizzat benimle 

beraberdirler. 

Yaşlı başlı adamlara bile yakışma -
yan kahvehane denilen tenbellik o

cakları Cumuriyet gençlerine hele hiç 
yakışmaz! 

Çerez kabilinden : 

Kumarbazın Cevabı 
Vaktile Bağdatta, herifin biri bir ku -

marhane açar. Hükumet hnber alanlk bu· 
rasını kapatır, herifi de, şehre pek uzak 
olmıyan bir yere sürer. 

Herif orada da tek durmaz: Oturduğu 
evi kumarhane haline koyar, gene el al
bndan. eski müşterilerini birer birer top· 
lar. Bunlar da gezmeğe gidiyorlarmıı gibi 
eşeklere binerek, gizlice oraya gidip gel
meğe başlarlar. Bir müddet sonra hüku -
met bunu da haber alır. Herifi tutup vali
nin karşısına çıkarırlar. Yali der ki: 

- Senin eve gidip gelenlerin eşeklerini 
tutturup şehirden dışarıya salıvereceğim. 

Eğer bunlar senin evinden yana gidecek o· 
lurlarsa, vay haline! 

- Aman. paşa hazretleri! Sakm bunu 
yapmayınız 1 

- Neden} 
- Neden olacak? Halkın diline destan 

olursunuz( 
- Sebep? 
- Öyle ya: «Valimiz insnnlann lükar -

dısına iıı;ınmıyor da, eşeklerin ef aline iti· 
bar ediyor 1 ıı derler, sonra sizin cnnınız sı
kılır 1 

Tıflı 

Tly trom zu ls!ah için 
Ankara 5 - Tiyatromuzun ıslahı için 

Kültür Bakanlığı tarafından Alman sanat
karlarından Kari Öberg memleketimize 
getirilmektedir. Sanatkar gelecek eylw a
yına kadar bir rapor verecektir. 



... . . , eçının 
Arkasından 

Koşan Adam! .• 
ı.3iraz ürkek, biraz fll§kmdı .• 
- Ne yaptın sen il .. 
- Hiç bir suç etmedim. 
- Hiç bir auç etmedin de buraya niye 

geldin il •• 
- Bilemem ki: Tuttular, getirdiler. 
Hakim onun safiyetini anlamıştı. 

- Hele bir düşün bakalım 1 

Arkasındaki jandarmaya döndü. Sonra: 
- Aha bu, beni tuttu getirdi buraya 1 

dedi. 
- Kabahatin olmasa seni buraya seti· 

rir mi?.. 
Unutulmuş, lüzumsuz bir şey hatırlar 

gibi ilave etti: 
- Keçi yolda .kaçıyordu, tuttum. 
- Hangi yolda tuttun}. 
- Bir yoL:.uı var hani goca biz gonak 

yapıyorlar, aha igte orada. 
- Peki neden tutuyorsun?. 
- Kaçıyordu da. 
- iyi amma sen belediye memuru mu· 

sun, sana ne alemin keçisinden? 
- Bilemedim. 
- Bak gimdi sana çaldı, diyorlar. 
Korkunç bir teY görmüş gibi ürktü. 
- Yok, yok, ben öyle teY etmem. 
- Etmez.sin amma böyle söylüyorlar!. 
Dileğini anlatmak istiycn bir çocuk ma· 

sumiyetilc ellerini uzattı: 

- Müsaade et. ben diyeyim. 
- Peki sen, de ••• 

Bi çarıı diyorlar gapalı yer var. 
Hemşt •• nin biri, «oraya gel, memleketten 
danışlar var, onlann yanında sana İş bu -
lurum)) dedi. 

- Nerelisin sen}. 
- Erzurumlu. 
- E sonra?. 
- Aha oraya gidiyordum, yolda keçi-

yi gördüm, kaçıyordu tuttum. 
- Yolda tuttuğun keçiyi satmağa hak-

kın var mı}. 

- Hayır yok, ben satacak değildim ki 1 
- Ya ne yapacaktınil. 
- Müsaade et. diyeyim. Garagola gÖ· 

türecclctim. 
- Öyle ise niye götürmedin karakola). 
- Çıktım çarııya garagolu bulamadım. 
- Kar~kolu bulamadın da çarşıyı na· 

sıl buldun}. 

Sustu. Sonra tevekkülle ilave etti: 
- Bir köıede oturuyorduk, biri geldi, 

beni yakaladı, haydi gidelim garagola, de· 
di. 

- Kiminle bir kö§ede oturuyordunuz. 
- Keçi ile. 
Hakim gülmemek için dudaklannı ısır

dı. 

- Kaç gün oldu sen buraya geldi) .. 
Karışık bir muadele halleder gibi dü • 

şündü, sonra pannaklannı saydı. 
- Dört gün. 

Demek burya geldin, o gün keçiyi bul-
dun, yakaladın, seni de yakaladılar. 

- Kaza ba~ıma eeldi. 
Sonra dertli. dertli ilave etti: 

- Ne bileyim ki ben, keçi ko§uyordu. 
Hakim jandarmaya eöyledi: 
- Bırak bu adamı; aerbeattir. Suçluya 

da: 
-Adın ne~) .• 
- Refik. 
- Haydi git, bir daha keçinin arka • 

sın dan koşma e mi). 

Sevinerek salondan çıkan suçlu bu de
fa koridorlarda ko~yordu. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 
Eminönü: (Hüsnü Haydar). Küçük • 
pazar: (Necati). Alemdar: (Sım). 

Beyazıt: (Asadoryan). Sehzadcbqı: 

(İbrahim Halil). Fener: (Vitali). Ka
ragümrük: (A. Kemal). Şehremini: 

(Hamdi). Aksaray: (Şeref). Snmat
ya: (Tcofilos) . Bakırköy: (İstepan). 
Galata: (Merkez). Hasköy: (Yeni 
Türkiye). Kasımpaşa: (Yeni Turan). 
Beşiktaş: (Rıza). Snnycr: (Osman). 
Beyoğlu: ( Matkoviç, Kemal). Şişli: 

(Şark Merkez). Üsküdar: (Ahmedi
ye). Kadıköy: (Lcon Çubukc;ıyan, Os
man HülCısi). Büyükada: (Mehmet). 
Heybeli: (Tana,). 

Her Kıza 
Bir Koca 
Her genç kızın hayali nihayet evlenmek• 

tir. Tabiat bunu böyle istemiştir. Ve kad.
nasll düşünürse düşünsün, evlenememİf b~ 

Serik (Özel) - Serik Antalyaya kırk kadın, kalbinin ihtiyacını tabnin edeme -
kilometre olup Antalyamn fİmali prki • mİJ, tabiatin emrine aykın kalmıı bir kr 
sinde yeni tahrire göre 17,000 nüfuslu bir 

dmdır. 
kaza merkezidir. 67 muhtarlıkla idare e- Her genç kızın hayali evlenmek olun • 
dilen 61 köy ve 16 seyyar afİrel kümeleri ca, en ziyade öğrenmek istediği ıey de bit 
vardır. 927 tahririne göre 14,000 nüfuslu erkeğin hoıuna gitmenin SUTtdır. Tuvalet. 
olup arada 3000 nüfus tezayüdü vardır. süs, zinet hep bu ihtiyacın ifadeleridir. 
Civannda bir çok pirinç tarlalan olduğu Fakat erkeğin kadında beğendiği mll4 
gibi arazisi her türlü ziraate elveriıli, n • anen bir feY yoktur. Ne kadar erkek var• 
lak ve mahsuldardır. Her mevsimde ba • sa 0 kadar zor vardır. Her erkek için kıı:• 
har gı"bi her sebze ve meyva bulunm. Köy da aranan vasıf bqkadır. Birinin beğen -
balkının kımu azamını 93 harbinde lüc • dili km öteki beğenrniyebilir. Bu saye • 
retle yerleıen Rumeli cöçmenleri tefkiJ e- de de her kız kendisine koca bulabilir· 
der. Kaza merkezi de ba cöçmeDler tara• Y Oba erkeklerin aradığı kız muayyen va• 
fından lrurulmaı •e ellci köylerinin adla • afları olan kız olsaydı, ancak bunlar evle-
nnı muhafaza duygusile Kökez ismi veril- Serilt'iıı bir 11öriinüfii nebilecek, bu meziyetlerden mahrum o • 

rniıtir. Sen"kiıı bir saat timalinde muaz • ı Civar kazalara nisbeten Serik daha mala- siinar gelir. Merbsi kanda da bw mah lan1ar açıkta kalacBklardL 
zam Belkis harabesi vardır. Vaktile çok auldar Ye daha tirind.ir. Antalyanm bir bir faaliyet n.rdr. Hail fırtaumu fa'a) Fakat her kaidenin istisnalan olduğu gi• 
büyük bir medeniyetin eserleri az.ametile mahallesi cihi yalan olan Serike her aaat tubeleri her aah•da ilerlemekte olu maa- bi, bu kaidenin de müstesnalan vardır. Kıı:• 
hi.la mevcuttur. Serike gelen bU: yabancı otomobiller 1rider gelir. Pazar günleri ge- rif idaresi de ciddt bir siy ile çal flDUda· lar, kendilerine benzİyen erkekleri beğe .. 
burarun güzeJliğine ha}'1'1Ul olur. Burada rek Be.lkia harabesini gezmek ve gerek du. Bu sene pirinç ~ çd,;. ehem • nirl~r. Halbuki erk~ler kendilerine A be~· 
kıı nedir kimse bilmez. Her zaman ovalar Serikin yqil ve her dalın çiçekli ovala • miyet •erilınit olup her aem,den daha zemıyen kızlan tercih eder~er. Mesela bü• 
yemyqildir. Mer'alarmda .müler otlar. nnı seyretmek için Antalyadan pek çok fazladır. yük yapıtı bir erkek eksenya ufak yapıh 

Silivri de 
Bir Zira t Bankaıı 
Sandığı fatiyorlar 

Silivri, (Özel) - Silivride spor faali-
yeti günden güne tarakki etmekte ve lazım 
gelen gayretler ıarfedilmeldedir. 

Memleketin en bijyük ihtiyacı olan te
lefon febekesi ikmal edilmit ve hemen her 
köyle muhabere temin olunmuıtur. 

Bir çok zamandan beri ve istili dola-

Karamanda 
Bayındırlık 

Çalışmaları 
Karaman, (Özel) - Burada her 

sahada hızlı bir 

çalışma göze çarp 
maktadır. Bir 
yandan şoseler 

yapılır, ovanın yısıyla hiç İmar görmeyen Silivri kasaba-
sı günden güne bayındulapnaktadır. su1anma işi başa-

Memleketimizin çiftçi memleketi ol- rılmağa uğraşılır
masına nazaran burada en büyük ihtiyaç ken diğer yan
Bankadır. Ziraat bankası burada bir ıube dan da kasaba
veya sandık açarsa memleket çok büyük nın bayındırlaştJ-
ütifade edecektir. ] lı l 

Sinopta Bir idam 
Kararı 

Sinop hapisanesinde mahkimılardan 

Fazlıyı taammüden öldürmekle suçlu ve 

rı masına ça şı • 

maktadır. Kay-

makam Faik bu Karaman Jıayma-
hususta büyük kamı Faik 

mesai sarfetınektedir. Kasabanın bü-
diğer bir adam öldürme hadisesinden 15 tün sokaklarına kaldırım dö;lenmek
sencye mahkUın AbdWTahman oğlu Hı- tedir. Büyük caddenin genişletilmesi 
zır, Sinop Ağır cezasınca idama mahkum ı için 50 kadar ev ve dükkan istimlak e
edilmiı, Temyizden de ~en hüküm tas- .

1 
. . 

dik • · lis ~..:•-=-tır· dı mıştır. ıçın mec e v .... '"U&f • 

Karamanda 

Belediye Fide Ç1karılma
İu11 Yasak Etti 

Karaman, (Özel) - Belediye fmn

larm pide çıkarmasını yuak etmiftir. 

Bidnci nevi ekmek te kaldınlmıf, o-

nun yerfue kilosu 10 kuruta satılan tek 

bir nevi haa ekmek çıkanlmaia bafla

nılmııtır. 

Işık Maskeleme 
Lüleburga:ı:da Det 

Yapıldı 

Lüleburgaz, (Özel) - Burada da u
çak hücumlarına kartı ıtık maskeleme tec· 
riibesi yapılmııbr. Tecrübeye büyük saatin 
çanı çalınrôak suretiyle batlanılımı, he
men bütün ıııklar ıöndürülmiif, herkes ol
duiu yerde durmUft'ar. Tecribe yarım sa
at sürmiiftür. 

lklçefmelikte Sevindirilen Yavrular 

İzmir, (Özel) - iki çeşmelikteki istiklal mektebine devam eden öksüz 

yavrulara yardım hey'eti tarafından elbise, fotin, gömlek, çorap verilmiştir. 

Bu yavruların ayrıca günlük gıdaları da temin edilmektedir. 

Afyo,ıda 

Mıntaka ldmam Kongresi 
Yapıldı 

Afyon, (Özel) - idman mıntaka
aı yıllık kongresi Halkevinde yapıl-

kızlardan hoşlanu. Bu kızlar ona oyuncak 
zevkini verir. Keu ufak yapılı erkekler 
dev yapılı lcrzlan beğenirler. Sıkılgan, 

mahçup Qrkekler konuşkan kızlara bayı• 

lD'lar. Geveze erkekler de mahçııp, aessu 
kızlan tercih ederler. 

Fakir bir çocuğun ideali fık bir kızla ev .. 
lenmektir. Gene, fakir bir kız, kendisini 
lükse ka'\"11§turacak bir zengin erkekle ev .. 
lenmeğe can atar. 

mı§, stadyum iti konu§ulmu§tur. Galip Hüli..sa bu böyle gider. Her kıza bir er-
Demirer birinci baıkanlığa, Kadir Dün

dar asbaşkanlığa seçilmişlerdir. 

Futbol heyetine Şuayip, Rqat, Lüt-

fi, Hasan, Osman Fethi, 

Atletizm heyetine Hüseyin, Necdet, 

Ati, 

Heaap müfeltİfliklerine Bekir Ev
rende Kaya, A. Cemal, 

Merkez heyetine İbrahim, Süley
man, Tayyar, Mazhar MÇilmiılerdir. 

Bir Doktor 
Eşyasını Adapazan Haı

tanesine Vasiyet Etti 
Adapazarı, (Özel) - Geyve hüku- ı· 

met doktoru olduiu esnada ölen Dr. 

:kek bulunur. Binaenaleyh hali evlenem~ 
mipeniz, hala kısmetiniz çıkmamı§sn, bun• 
dan dolayı üzülmeyiniz. Herkesin bir kıs
meti vardır. Ve er geç kısmetiniz sizi ara• 
yıp bulacaktır. 

* Ankarada Hamra: 
- Ne istediğinizi iyi anlama ımı 

Sevgilinir sizi bırakıp kaçtı mı? Niçiıı 
size kendisinden haber vermiyor? Siz 
niçin bu kadar bedbinsiniz? DoğruınJ 

anlamadım. İzah ederaeniz fikrimi söy• 
lerim. 

----~-·*'· 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

TEYZE 

Pazartesi. 

(*) 
ı-------~--~~----------ı İzzet Fikri üç bin lira kıymetindeki il Kazip Sar' alar 

alet ve edevatına Adapazarı memleket J k k. 
hastan~e vasiyet ebnİJtİr. 

Tarsusta Kumarla Mucadele 
Taraua, (Özel) - Burada devamh 

bir kumar mücadelesi yapılmaktadır. 

Vatanda9ların gizli oynatılan kumar O• 

yunlan ile soyulması hususunda yeni 

komiser lsmail Hakkı ciddi bir teyak

kuz göstermektedir. Gizli kumar oyna

tan kahveler kapatılmaktadır. 

Kırkağaçta 

Fakir Mekteplilere Elb"se 
Ve Ayak Kabı Verildi 
Kırkağaç, (Özel) - Çocuk Esirıe· 

me Kurwnu mekteplerde okuyan fakir ve 

kimsesiz yavrulara bayram münasebetiyle 

elbise ve ayakkabı daiıblllft bu yavrulan 
ıevindirmiıtir. -----

Tarsusta Işık Maskeleme 
TecrUbesi 

Tarsus, (Özel) - lıık maskeleme 

tecrübesi burada da yapılmıı ve tecrü

be yanm aaat sürmüştür. Tecrübe mu

vaffakiyetle neticelenmiıtir. 

Niksarda Yeni Bir 
Ko··pru·· 

Muayenehaneme ge en genç ız se ız 
seneden beri pek çok sar' a iliıçlnrı kul· 
lanmış ve günden güne melikfıtı akli
yesinde bir durgunluk başlamış, mun
tazam geçtiği sınıflardan dönmüş, ha· 

tıraları uyuşmuş, on altı yaşında ol • ~ 

duğu halde adetlerini görememiş ve 
her gün ve bazan ayni günde iki de· 
fa gelen baygınlıklar artık önüne gc • 
çilemez bir hal almış, hastaneye yatır • 

mışlar, kan ve pislik muayeneleri de 
menfi netice vermiş. Hastanın annesi 
istikbalinden ve hayatından ümit kes
tiği bu kızı için son bir müracaat ye-

ri olarak bana geldiğini anlatb. Has
tada irsi gibi sar· aya taalllık eden. 
1 - Yaş üzerine bir sukut eseri yoktu. 
2 - :Bulantılar ve kusmalar mevcuttu. 
3 - Nöbetler 5 dakika ile on beı da
kika arasında devam ediyordu. 

4 - Barsaklannda cilt üzerinden gö • 
rünen dalgalı bir yürüyüş hareketi ve 
sancı mevcuttu. 

5 - Üç sene evvelden bir solucan dü
şürdüğünden şüphe ediliyordu. 
Sar"aaı taklit idi. Fakat hakiki bir sar'a 
nöbetinden bir çok noktai nazardan 
aynlan bu genç kızda solucan olması 
ihtimali kuvvetli olduğu ve aar'n deni
len kazip nöbetin bundan ileri geldi • 
ğini söyledim. Solucan ilaçlan verdim. 
Kanına ve adale içine solucnnlnn zehir· 
Jiyccek seromlar tatbik ettim. Evvelii 
diri, sonra ölü bir çok solucan düşür· 
dü, nöbetleri kesildi. ve böylece snr'a 
da geçti. 

--------------------------· Niksar, (Özel) - Niksar • Refadi- ("') Bu notları kesip aaklayınız, a• 
ye yolu üzerindeki Fati köprüsünün but bir albüme yapıfbnp kollekıiıon 

yeniden yapılması kararlathrılmıı ve rapm.ız. Sıkıntı zamanınızda bu no lar 
bir doktor ribi imdadınıza yelİfebifu. 

inıaata baılanılmıtlu• 11---------------------:------



Sir amuel 
Hoarın 
Hatıraları 

D·· - Muharebeden sonra 

l unyanın en 1 Almanyada Liıyük 
sır saklayan kumanl:lanlar tarahn

memleketi _____ _;__ dan yazılan harp ta -

rihleri bize gösterdi ki, Almanlar şark cep• 
hesindc kazandıklan büyük zaferlerin bir 
kısmını o zamanki Rus idaresinin sır sak • 
lamaya ehemmiyet vermemesine borçlu • 
durlar. Filhakika Rus ordularının ba;, ku
mandanlığı ilk zamanlarda cephelere bü • 
tün emirlerini telsiz telgrafln yolluyordu. 
Bu emirleri de hep şifresiz olarak ve -
riyordu. Alınan baş kumandanı da karşı -
sındaki ordunun ertesi gün veya bir hafta 
sonra ne yapacağını biliyor, bütün tedbir
lerini ona göre alıyordu. Adeta rakibinin 
bütün kuğıtlarını gorup kendisininkileri 
saklıyarak ona göre oynayan bir oyuncu 
gibi idi. 

Geçenlerde istifa ederek çekilen lngil -
terenin dış işleri bakanı Sir Samuel Hoar 

geçenlerde hatıralarını neşretti. Bu hatıra· 
lann arasında o zamanki Rus idaresinin 

sır saklama bilmeyişinin yeni bir misali 
vardır. 

Sir Samuel Hoar harbin ilk yıllarında 
Rusyndnydı. Diyor ki : 

- Bir gün bana Lord Kiçnerin pek ya
kında İngiltereden Rusyaya geleceğini bü
yük bir sır olarak tevdi ettiler. O gece sa-
ray ve hükumet erkfınının davetli olduğu 
bir ziyafete gitmiştim. Hayretle gördüm 
ki İngilterede bu derece mahrem tutulan 
4L'C İngilterenin Rusya sefaretinde nncnk 
bir iki kişiye söylenmiş olan bu rne ele 
herkesin ağzmdnydı. Lord Kiçnerin bir 
İskoç limanından gizlice hareket edeceği 
bile söyleniyordu. Bu vaziyette bu me ele 
elbette Alman casuslarının kulaklanna 
gidecekti.» 

Sir Samuel Hoar hatıralarında bir de 
Ras Putinin ölümü meselesine temas et -
mektedir. Bu mesele hakkında da hüla -
saten diyor ki: 

Papasın cesedi bulunduktnn aonra sır

sıklam bir halde bir hükumet dairesine 
eetirilmiş, üzerine bir örtü örtülmüştü. A
radan henüz bir saat geçmemişti k1 bu 
daireye yüzleri siyah tül ile örtülmü§ iki 
kadın geldi, ağlıyorlar, buhran geçiriyor • 
lar ve cesedi istiyorlardı. Dairenin müdü • 
rü bu talebi reddetti. O zaman kadınlar 
hiç olmazsa papasın elbiselerinin Yerilme· 
.ııini istediler. O kadar ısrar ediyorlar, o 
~adar ağlıyorlardı ve öyle baygınlık geçi-

Sayfa 5 

Rİ i B 

r 
Çinliler Japonlarla 

Anlaşıyor 
Şanghay, 5 (A. A.) - Santral a • 

jansının bildirildiğine göre, Nankin ve 
Tokyo, Çin - Japon münasebetlerinin 
tanzimi hakkında mutabık kalmışlar • 
dır. 

* Şanghay, 5 (A. A.) - Santral a • 
jansı, şarki Hopei" de faaliyette bu • 
lunmakta olan 18 inci kızıl livanın mağ
lup olduğunu bildirmektedir. 

Al ı Yaşlarında Bir 
Çocuk Ce edi 

Paris, 5 ( A.A.) - Choisye giden yo
lun kenarındaki bir hendeğin içinde, 
geçen çaramba günü altı yatlarında 
kadar tahmin edilen bir erkek çocuk ce
sedi bulunmuıtur. Cesedin üzerinde 
§iddetli dayak izleri görülüyordu. Ço
cuğun hüviyetini meydana çıkarmak 
için takip edilen bir çok izlerden hiç bir 
netice çıkmamıttır. 

Bu cinayet Paris bölgesinde büyük 
bir heyecan uyandırmııtır. 

Fransada Su 
Baskınları 

Paris, 5 (A.A.) - Fransanın her ta
rafında fena bava ve au baskınlan de
vam etmektedir. Bazı deıniryolları ha
rap olmak tehlikesine maruzdur. Bin • 
lerle hektnr buğday sular altında kal
mııtır. 

Clnın nehrinin sulan Paris • Bordo 
yolunu kesmİ§tİr. Sokaklar selden ge
çilmiyor. 

don dın Oftlu Da 
Namzet 

Londra, 5 (A. A.) - Dominyonlar ba
kanı Mister Malkom Makdonald, Ross ve 
Crnnarty liberal komitesinin daveti Üze • 
rine bu seçim dairelerinde yapılacak kısmi 
intihaba namzetliğini koymayı kabul et • 
mİ§tİr. Muhafazakarlar, bu namzetliğc 

müzaheret etmemeye karar venniılerdir. 

riyorlardı, ki bu talebin reddine imktm 
bulunmadı. Elbiseleri alıp çıktılar. O sırada 
refikam Misis Hoar tesadüfen bu dairede 
bulunuyordu. Kadınlan gördü ve bir ta -
nesinin Çariçe olduğunu anladı, Çariçe de 
refikamı görmüş, tanımış ve dışarı çıkar

ken sımnı ifşa etmemesini işaretle zev -
cemden rica etmişti. 

Sofyada Yeni Tedbirler 

Bulga ista da Faş:st 
T eş i atı Yok Edildi 

Universite Ve Lise Talebesinin T eşki
latları Da Ortadan Kaldırılmıştır 

Soofya, 5 (A.A.)-Bakanlar kurulunun! Makedonya Teşkllfttlar1 
bü- kararı üzerine hareket eden iç işleri ha- Sofya, 5 (A.A.) - Hükfunet neırettiği 
kanlığı, Bulgar milli lejyonu federasyonu 1 bir beyanname ile, Bulgaristanda kanunen 
ile Rodna Zaıçita faşist teşkilatını lağvet - müsaade cdilmİJ olan bütün Makedonya 
miştir. taşkilatlanna, 20 kanunuıaniden evvel yeni 

Bulgar milli federasyonunun 40 bin idare heyetleri teşkil eylemelerini bildir • 
kadar azası vardı. Ve bunlar bassalen miştir. Bu heyetler, iç itleri bakanlığı ta -
üniversite talebesi ile lise tnlebelerinden le· rafından tasdik olunacakbr. Bu beyan • 
şekkül eylemekte idi. Rodna Zaşçita ise namenin sebebi, kanuni teşekküllerin ba-
1933 den beri ehemmiyetini kaybederf'k şından bütün eski Makedonya komiteci • 
ikinci safa geçmiı bir teşkilattı. lerini kaldırmakhr. 

Londra Deniz 
konferansı 

Konuımalar Bugün 
Yeniden Başlıyor 

Londra, 5 ( A. A.) - Japon, Amerikan 
ve İtalyan delegasyonlan, deniz konfe -
ransı mesaisine devam etmek üzere pazar· 
tcsi günü Londraya döneceklerdir. 

Bu delegasyonlar kemiyet esasına müs
tenit bir uz.lafmaya vann k imkanı olup 
olmadığını anlamak ve olmadığı takdirde 
keyfiyet meselesini görüşmek üzere mü -
zakeratı tacil ebnek lüzumunda müttefik
tirler. 

Hesaptan 
Güç 
Yazı! 
Benim başım hesapla" pek uyuşmuş de

ğildir. Mesela Amerikanın yetiştirdiği en 

büyük heyet alimlerinden Hubble
0

in uranl• 
masına göre kainatın hacmi 1600,000,000. 

ooo.ooo,ooo.ooo.ooo.000.000.000 kilo -
metre mikabı imişi Bu tam otuz iki sıfırlı 

bir rnkkam !.. Gene bu zat, bu büyüklük
te olan kainat kütlesinin güneş kütlesinden 

90,000.000,000,000,000,000,000 kerre 
büyük olup 180,000.000,000,000,000. • 
000,000,000 ton ağırlığında bulunduğu • 
nu söylüyor. 

Ben bu hacmi ve bu ağırlığı bir türlü 
kafama sığdıramam. Bir ziya sene.,inin 
aşağı yukan 9,300,000,000,000 kilometre 
olduğunu da ne yapsam, ne eylesem anlı • 
yamam. Bana böyle rakkamlar ve böyle 
hesapları kavramak, bir pöstekinin kılla • 
nnı teker teker saymaktan daha güç gelir. 

Faknt yazı işinde idmnnlıyım. Osman
lıcanın en ağdalı üslubile yazılan kitapları 
bile evel Allo.h su gibi okurum, anlarım, 
hatta o çetrefil dildeki sakatlıkları da ko
layca sezerim. Hal böyle iken kültür iş • 
lerile ilgili olarak yapılan bir tamimin ifa
desi bana Nergisilerin, VeysHerin, :şefik. 

name sahiplerinin üslubundan ve hatta 
Hubble'in hesnplarmdan çetin geldi. is -
terseniz sade türkçe gibi görünen bu yazı
ya birlikte göz gezdirdim; 

«Tam numara ( 10) olduğuna göre bü
tün sene not vasatisi beşten aşağı duşen 

talebe, o dersten (?) tahriri imtihana ta~ 
bi tutulacaktır. Bu yoklamalarda dört 
dersten fazla, beşten az (?) numara alan
lar smıfta kalmış olacaklardır. Dört ders ~ 
ten aşağı, beşclen az numara alanlar 

a g e i ad·se ise yeni ders senesi başında ikmal imtiha-

Bir han iılctmeğe karar veren 
l zabcl Makdonald 

a dona dın 
iZi ancı 

Londra, 5 ( A. A.) - İznbel Mak • 
donald, Buckingham kontluğunda kain 
Anylesbury'deki Vieille Charrue adındaki 
hanı satın almıştır. Kendisi, bu müesseseyi 
bizzat idare edeceğini, orada babası Rnm
say Makdonaldın başbakan iken kullan • 
mış olduğu bir çok eski hizmetçileri kulla
nacağını söylemiştir. 

Danzig, 5 (A. A.) - Nasyonal sos • nına tabi tutulacaklardır.» 
yalist partisinin Danzİg senatosundaki I Görüyorsunuz ya, hesap çok çapra ık, 
mümessilleri dün ıahsan Polonya genel ifade ise anlatmak istediği hesaptan dah-. 
komiserine, 11 ilı:inei tefrİnde komiserlik çetrefil. Acaba bu tamimler daha açık ya
mcmurlanndan birinin evi üzerinden Po - zılnmaz mı? .. Yoksa resmi knlcmlerden çı
lonya bayrağının indirilmesi ve serbest fC• kan yazılarda bilmece kokusu b~lunmak 
bir arazisinde Polonyalılara bir takım te- şart mıdır? .. 
cavüzler yapılmac meselesi ile alakadar Yazanlara insaf ve okuynnlarn zihin a-
olnrak teessüflerini bilc1irmiılerdir. çıklığı dilerim. 

lspan eda Durum 
Madrit, 5 (A. A.) - Başbakan, kabine 

toplantılanndnn birinin sonunda sağ ce • 
nah s yla,·lan tarafından bakanlar aley -
hinde yapılmq olan muahezelerin cum.u • 
riyet aleyhine bir manevradan baJka bir 
şey olmadığım &Öylemiıtir. 

M. T. Tan 

Almanyada Tren Ücretlerl 
Arttı 

Berlin, 5 (A. A.) - Şimendifer mna • 
raflarını kapatmak için bilet tarifelerine 
zam yapılmııhr. Bu surelte yüz milyon 
mark faz.la varidat umuluyor. 

balı~çı .gibi gözlerini sesin geldiği tara- lletler yaşamı~, h.an~i ~ed~ni~etler ku-1 de ettikleri o Fenike, Yunan ve Roma 
fa dıktı. rulmuş hangılerı goçup gıtmış, yerle-1 medeniyetlerinden daha çok evvel or

H erkes o yana baktığı için bu se- rine kimler gelmiş, bu dünya üstünde 1 ta Asyadan garp Anadolusuna, hntta 
sin sahibini tanımakta zorluk çekme- ! neler olmuş, bilmeyiz. Hatta en bilgiç 1 Suriye kıyılanna kadar yayılmış bir 

di. Sorguyu yapan (cem.i~e~i sofiye) ge.çin~nlerin:'i~, bize alim görünenleri~ ı1 eski medeniyettir. Yani şöyle bir sıra 
reisi müderris Hafız Nurı ıdı. mız hıle tarıhın manasını ve faydasını yapmak lazım gelirse bu gün tarih il

Cemiyeti sofiye medreselerle be- bilmezler. Onlarca tarih, Hazreti A- minin meydana çıkardığı bu eski Türk 
-

1a - Bürhan Cahil 6 -1- !l36 raber kapandıktan sonra ahır vaktin- demle haşlar. Tarih vak'aları diye bil- medeniyeti kendisinden sonra gelen vo 

Dershanelerin bütün sıraları, is- f dettiği, fakat tam ve bol vesikalar el- de sefil kalma:ın diye .kasa~a kütüpa: dikleri bir kaç peygamberin adını ve I biribiri~den ı.şık alan büyük, küçük 
kemleleri bahçeye çıkarılmıştı. Kadın- de edemedigv i için hakikatte hangi ün nesi muhafızlıgına tayın edılen eskı masalını bellemekten öteye geçmez. ! medenıyetlerın babasıdır. Hoca efen-
1 k d• •ı 1 d' • d d•v• ed • • • d h , ar da vardı. Fakat onlar biribiri peşin- salmış millete ait olduğunu kestire- müderris şimdi en ıne çevrı en göz- Çünkü bunların okudukları, sadece ının e ıgı arap m enıyetı ıse a a 
~:n ayrılmayan tavuklar gibi hepsi bir memiş göründüğü ati medeniyeti en !erin cüretli bakışları altında bunal- mukaddes t~nılan kitaplardan ibaret- ' dün sayılan yakın bir tarihin ancak 
oşede toplanmwlardı. eski bir Türk medeniyetinden başku mış gibi sararmıştı. i tir. İncil, Tevrat, Zebur ve Kur'an .. bir kaç yüz yıllı~ par~asını .do~dumbi-

Muallim Haydar, kafası işlerken bir şey değildir. Bu gün elimize geçen ' Muallim Haydar karşısında eski Bunlar dünya tarihinin ancak bir kö- ~~n ;e parlamasıyle s~nm.esı .hır olan, 
karı::ısındakı0lerle 1 ) . ·k l ·h· b 1 k.. 1 · 1 d · · .. ·· haklayac - ·· 1 · · d 1 b·ı 'k I d .ba uzerıne arap kokusu smmıııı hır Yunnn 
t .. Th . rneşgu o mayan bü- yem vesı a ar tarı ın u oş oşe erı- mü errısı gorunce agına şup- şesını ay ın ata ı en vesı a ar an ı - . . T b. 
un atıpler gibi serbest ve rahat kon- · d ] ı h d . - · b. ak ip karı::ısı d h · T ·h ·ı · h . 1 · d k ve Roma medenıyetınden başka ır nJ ay tn atmıştır. e etme ıgı ır r T n a O · rettır. arı ı mıne ızmet en e pe w• • k kJ 
feransına hac:] d . b . b k · ·b· ' k ' l d . I . d. A ık· ] ı::ey degıldır. Orta me tep çocu arının ı a ı. Güneş gibi anlaşılmıştır kı, Türk- rozlanan ır o s şampıyonu gı ı ge- es ı o mayan evır erın mı te ·ın e- T . · - · b .h. } k'k d.. .. 

Ö ·h 1 • K f d'k"ld" T k b. d . . bıldıgı u tarı ı ıa ı atın uzgun ve nce tarı ten, eonra me- ler Asyanın göbeğinden kopup gelen rildı. a ası 1 1 1
• 

0 ve ıraz a 

1 

rini meydana çıkarmaktan ıbarettır. . .. 
1 

t h .
1 

.. I . . 
deniyctin ne demek olduğunu anlata- büyük insan kütlelerinden ibaret de- 1

1 

alaycı bir sesle: Halbuki tarihin temelleri bu toprakla- ~~ı u~u al ~ı rdor~eyen e~ı;ız~ ne 
~ak Türk milletinin bu gün, yaşayan gvildir Yaı::.qdıkları yerlerde san'atlcri - Hoca efendi, dedi. Suali soran 1 rın' içindedir. Hala bu gün bile elimize fa da:. aran 1 0 ugudn~ mtu etmt. si:' e-
'A · ,- . . . . . v ·1 ·? en ının şu sorgusu a ıspa e ı. , a-

vrupa medeniyetinden neden ayrı ve medeniyetleriyle kuvvetlı ızler hı- 1 sızdınız degı mı '\geçen bir eski çömlek parçasından, iş- k t k · · ld k. b .. ı b. 
\' • k 1 · • D' 1 a ÇO ıyı O U ı oy e Ir şey uGT• 

e gen a ışına geçti. rakan bir varlıkdır4u. Çın sedlerınden 

1 

Bunu mahsus sormuştu. ın eyen- lenmiş bir taş kırıntısından, ele geç- d b b h k.k t ·· l t k f 
G .. k 1 k · d h k k .. 1 u ve ana u a ı a ı soy eme r ur, a ın ve kandırıcı bir sesi batı Avrupasının Okyanuslarına a- ]erin kulağını bıraz a a çe ere soy-

1 

miıı bir eski mumyadan mukaddes ki- d. 
\'ardı: ' 1 satını ver ı. 

dar yayılan Türkler en yüksek eserle- ı ]iyeceklerini belletmek ve indireceği tapların anlatbkları vak'alardan bin- ı M 
11

. H d ·h · ··d · • s· . . d d 1 . . . . r k . . d . . ua ım ay ar ı tıyar mu errı~ı - ız, diyordu. Dünyanın en isti- rını Anadolu yarım a asın a yaşat- sillenm tesırını be ırtme ıstıyor u. }erce yıl evvelkı msanların hayatmı k l d.b. k d k L 
datl b S ·· ·· ·h· ·· sa a mm ı ıne a ar ızartan uu ı, en ecerikli bir milletiyiz. Ecda- mışlardır. onra yuruyen tarı ın o- Müderris Hafız Nuri kısık, ölü bir öğreniyoruz. 1 .• l . . l d 
dımız bu topraklarda şimdiye kadar nünde onlardan kuvvet alarak meyda- Müderris Hafız Nuri efendinin 1 soz erıBn~ takmad°? a ı :d . t" . ta· 
b

0

Jd· -· · k d • l . .. .. B sesle: 1 - ız en ı me enıye ımız ve ~ ıgımız medeniyetlerden çok eski na çı an me enıyet erı goruyoruz. u E 1 b h •v• d · f · . 
b d .. . . b. h k. - vet • a settıgı arap me enıye ı ıse o mu- 1 ihimiz gibi yüzlerce yıl di.ınyanın ge-
ır me eniyet kurmuşlardı. Yeni ta- artık ~unakaşa. e~ılmıyecek ır 8 1

• Dedi. kaddes kitaplardan üçünün hiç bah- çirdig-i büyük devrimleri bile kavraya-
rihi keşifler gösteriyor ki Anadolu kat halıne gelmıştır. Bu noktada ıçı- d•v · b. ··ı d · · d b ı 
t ki . Onun sesi soluk bir nefes gibi he- setme ıgı ır ço me enıyetın en aş- madan gözü kapnlı yaşadık. Osman ı 
opra arında dört bin yılın arkasında nızde kuşkusu olan yoktur sanırım. k. 11.1 il' H d k b. d - ·ıd· A d · · l l d 

b·· k . .. . . .. nüz dağılmamıştı ı n ua ım ay ar a ır şey egı ır. rap me enıyetı Türklerinin başında bu unan ar a 
ulyü bir Türk medeniyeti vardı. Lid .. Muallım Haydar soz gedlışı b"boyle, cesur ve hakim, söze başlamıştı: kendinden evvel Akdeniz etrafında 1 Asyadan A vrupaya geçen ve bu gün-

ya ar, Frijyalar, Celdaniler Roma ve soylerken kalabalık arasın an ır ses • . . l R B' d · kr · b ·· k .. · ti 
Bizanslardan çok eski bir Türk mcde- d ld _Arkadaşlar, dedi. Bızım en ko- par ayan oma ve ızans me enıyet- kü y<ırŞayış şe mı, u gun u ıca arı, 

· · B uyu u: b·ı ·s·zlig- imiz tarih üzerinedir. Ço- lerini takip eden, onlara ayak uydu- keşifleri yaratan medeniyetin ne oldu-nıyetı.. u toprakların altında izlerini - Ya arapları, arap medeniyetini yu 1 gı 1 1 · h · ·· ı ·· 
saklıyor. Bu izleri yavaş yawı~ bulup ğurnuz değil dünya tarihini, hatta ken· ıran, onlardan ışık alan hır çöl mede- ğunu bilmeden epsı o o muş arap 
çıkarıyoruz. " saymıyorsun 1 

di tarihimizin ne olduğunu bilmeyiz. niyetidir ki benim size demin anlattı- 1 medeniyetinin kırıntılarıylAa kyaşadıla)r. 
Bütün başlar o tarafa çevrilmişti. h ] T k d . . I . f f ( r ·ası var 

Tarihin altı medeniyeti diye kay- Muallim Haydar iyi bir av yakalamış Dünya neymiş, ne olmuş, angi mi. rğım ür me enıyetı arap arın ısı a• 
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Şe.hir TiyatrosunPa: 
Geçiken C.eza 

• • • 
Markin'in kızı isyan ediyor. Böyle 

~vde oturamaz, bir dansçile beraber ya
şayacak, evden kaçıyor, kaçarken de 
söylüyor: · 

-Baba 1 Seni de ben Kalins'le birlik
te yakalamıştım. 

Karısı soruyor: 
- Bu doğru mu} 
- Hayır! 

- Eğer beni sevmediğini anlarsam 
her ~eyi yapabilirim 1 

Karısı hasta, Markin karısına bakı
yor. Kolins geliyor. Para istiyor. Karı
sı bunu görüyor. 

Siyanür içip ölüyor. 
Piyes bitmiştir. 

ilk tablodaki şahıslar, son tabloda 
da görünüyorlar. Hamand, müşteriye 
katilin Markin olduğunu söylüyor. 

• 4 • 

mahkum olmuştur. 
Halbuki bitiş büsbütün ayrı: 
Markin 'in mahkumiyetine sebep, 

Cimi öldürmüş olması değil, karısını 
öldürmüş sanılmasıdır. Ortada bir cü
rüm vardır. Cürüm meydana çıkmı
yorsa da mücrim, cezasız kalmıyor. 

Bu özü belirten piyeste en çok gö
ze batan cihet Cimin öldürülmesidir. 

Cim, lngiltereye ayak basar bas
maz Markine koşmuştu. Ona karşı 
büyük bir sevgi göstermişti. Tabii ha
reket parayı vermemesiydi. Parayı 

vermemesi gayritabii oldu. Müellif bu 

l 

ı 
' 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

·-

Cimin yerine ba,ka bir tipi, meeell 
hissiz bir tefeci tipini koyabilirdi. 

• • • 

** • 

ispanya ile Yapılan lukıvılı 
Yumurtacılan Sevindirdi 

Türk - ispanya ticaret maka•eleü • 
nin imzalanınıı olmau haberi tehrimi• 
mahafilinde memnuniyetle karpl•n••t
tır. Fakat bu huauata hentla latanbula 
resmi malumat eelmemiftir. 

Bu mukavelenin imzalanm'f olma • 
aından en çok ae'"-ler J111Durta ihra
catçılarıdır. Uzuıa aamandaaberi ı.. 
panya ile yumurta Ga..m. muamele 
yapmaya alıtmıt olan J1llD.t& ticcar
lan mallarına bqb pasarlar ~lm•t 
olmasına rağmen ispanya O. mva=ele 
yapmayı tercih ecH,orlar, yapamemek• 
tan da müteeuir lnahmayorlania.. M .. 
kavelenin imzalllD'fl ~ ... 
vinclirmiı, endite'-iıai Ol'ladaa ~ 
mııtır. .. ................. _. ... 

Son Posta 
l ı 

Yevmi, Siyasi, Baftdlll ft Balk psetell 
l ı 

Eski Zabtiye, Çatalçepne eoJuıiı. 21 
tST AN BUL 

Gazetemizde ... :ram ve 
resimledn bütün haklan 
mahfuz ve auetemize aittir. ı 

~ 
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1 • a 1 
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l ı 

Ay AJ AJ 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
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--- - -
1400 7nO ı- 400 150 

YUNANİSTAN 2340 l22Ô 710 270 
ECNEBl 2700 OOtl 800 300 

Abone bedeli petindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruttur. 

Gelen euralr weri oenünes. 
Hanlardan mes'uliyet ahrumıL 

Cevap için mektuplara 1 O kunıtluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Posta kutusu: 741 İstanbul 
Telgraf : Sen Posta 

~' Telefon : 28203 

1 gayritabii vaziyeti yaratmamttk için 
J 
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Bu arada herkes onlan alkıtlıyor, · nilmez ona... Benim bir ayeiJm çukur • 
semiye götürülmek üzere her evden da. . . yerimi dolduracak bi!' damat istc-
armağan lar veriliyordu. rim, yoksa ... 

Beı Büyük Deniz Kahramanı İnci daha yalvaracaktı. Yeniden baba • 
İçlerinde sevinçli görünmekle be- smın ellerine sarılmak için davrandı. Fa· 

rabcr tasa çeken yalnız iki ki!i vardı: kat Demir Bey buna engel oldu ve oda • 
Demir Beyle kızı... dan çıkıp gitti. 
Demir Bey, Pulatın bir ölümden Annesi PJınDlflı. 

döndüğünü, hatta yaralandığını gördü- Her ikisine de hak veriyordu. Hangi ta-
iü zaman bu deli oğlanı o zamana ka- raftan olacağını bilemiyor, uzlqtırmaya 

dar zannettiğinden pek çok sevdiğini çallfıyordu. 
anlamıştı. Fakat bunun önüne geçeme· Kızı geri çekti. Sedire oturttu ve ku • 
diğini, gcccmiyeceğini de hemen hahr· caldadı. 
lamı!;tı. Adının tersine olarak pek yuf- Şimdi inci, çakır ıözlerindeen inci gibi 
ka yürekli, pamuk yaradılıth bu adam Yatlar dökerek ağlıyordu. 
şimdi inciyi ona vermekten büsbütün Pulat, bütün bunlara hemen o gece öğ-
vazgeçmiş bulunuyordu. Hele ziyafette renmİ§, kızmıtb, Levent yazılmak için he-
bir aralık Durmuf Reis beı delikanlı· nüz karar vermemi§ olduğu halde ertesi 
yı göstererek demişti ki: I gün d.iier arkadaılarile birlikte Dunnuf 

- Akdeni::de düımanlara söz aç- gemisine ginnif, denize açılmıfh. 
tırmayan leventler ve reisler arasında det delikanlı hemmı hemen bütün ıehir 
<lçelli) hiç yok. Bu sanırım ki ıehriniz ihtiyar: -Al heybeni de yoluna balkı ve sevdikleri tarafındn hem göz 
için bir eksiktir. Eğer bu beı yiğit de- düzül evlat!. dedi. yaıları, hem de sevinçle uğurlandılar. 
likanla, yanıma levent yazılırlarsa hem Denizden sak sak yeni zafer haberleri ge· 

- Gel, !Uraya otur. Sana diyecek- l' d 
bu eksiği tamamlamı! olurlar, hem de ıyor u. 
Türk donanması yarının beıt büyük de- lerim var.·· Durmuı reis bir defasında Kıbrısa (Ki-

:r - Peki babacığını. ' · ) k ) · · · ı M il · niz kahramanını kazanma! bulunur. • • . rınya a esıne gıtmıt er, arçe onun h-
Genç kız daracık cepkenmın, bol ve lf• mandaki son gemisini de yakmıılardı. Va-

Onlarm söylemelerine lüzum kalma- 1 li al · · deki · .. ·· .. 
ı eme f varan ıçm ınce ve suzgun vu- kit vakit (Tatucu) dan Silifkeye dü•man-

dan pek iyi biliyorum ki benim sözü- 'b" b b d k" ı " 
cudile bir rüzgar gı ı a asının yanın a 1 dan alınmı" olan kumaı. cam .. •ya, silah 

mü kabul edeceklerdir. " · _.,. 
sedire oturdu. ve saire tqınıyordu. 

inci ile Pulat Arasındaki Boıluk - Benimle Pulat haklcmda mı konuşa- Bu hal dört ay kadar sürdü. 

Demir Bey böyle bir söze hiç !ÜP· cak.san? Pulat, amcasına olan büyük saygıdan 
hesiz: Dıye sordu. Kıpkırmızı dudaklarının ara-1 ötürü inciyi unutmağa ala ı ordu. Arka-

01 d k' d.. .• 'ki d" ı . ile' ç f y - amaz. sın a ı uzgun ve ı sıra •f en ı sıra 1 daıları ise ona: 
Diyemezdi. inci gıoiydi. Yüzü de bütün güzellik, par- _ Kaçıralım ... Zorla alahm ... 
Beş delikanlının bcıi de birden ı laklık ve beyazhğile büyük bir inciyi an • Diyorlardı. Bu düıünceyi Durmuı reis 
- isteriz! dırdığmdan İnci içine inciler konmuş gi- bile alkıılıyor, hatta bu iıin hiç gürültüsüz 

Diye cevap vermişlerdi. biyeli. yapılabileceğini de anlatmak için §Öyle 
Etraftakilerden bir çoğu da ayni Babası kuru bir sesle cevap verdi: diyordu: 

suretle bağırmıJlardı. Bunların içinde, - Evet .. · - Mustafa Beyle Subaşı Yunus Ağayı 
yalnız Pulat omcasının niçin vakit va- Annesi de babasının diğer tnraf-ına otur- alır, evin giderim. Allallın emri, pey • 
kit dureunlaştığım, ona dargın görün- muş bulunuyordu. Demir Beyle kızı nra • gamberin sözile isteriz. Bizi kırabilir mi? 
diiğünü hemen anlamı" diğerleri kadar s•nda §Öyle bir konuşma oldu: Pulat razı olmuyordu. 
coşkun olmamıştı. Ayni zamanda am- - Biliyorum ki sen Pulatı seviyorsun. - Yapamam ... Zaten İnci de böyle 
casma da b\kmı§tı. Son sözlerin onun Bu sevginin kardeş sevgisini çoktan geç • yapılmasına İstemez. 
yüzünde yaptığı izleri de dikkatle göz- miı olduğu da meydanda ... Fakat bun • Pulat Silifkcye her dönüıte geceleri 
den geçil"IDif, İnci ile kendi arasındaki dan vaz geçmelisin, kızım. genç kızın penceresinin dibine veya karıı· 
boşluğun alabildiğine genişlediğini ırn· - Baba!.· · sına geliyor, hiç olmazsa onun gölgesini 
lamıştı. - Senin saadetini herkesten çok düşü- görmek istiyordu. Fakat bu arzusuna da 

Bununla beraber gemiciliğin heye· nürüm. Halbuki sen bu oğlanla mes'ut 0 • eremiyordu. Teyzesi İnciye sokak üstün-
canları onu şimdiden sarmış bulunuyor- lamazsın. deki odalara çıkmasının bile yasak edil • 
du. 1 - N~de?., baba? . 1 diğini söylüyor, onun son aylarda zayıf-

- Ne yapalım, kısmet neyse onu - Çunkü o senden zıyade, atını, avını ladığım, sarardığını da ili.ve ediyordu. 
görürüz. ve dövüşmeyi şeviyor. Kardeıim de öyle Kaç defa Emine kadına: 

Demişti. idi ve Pulahn ~v~~lı annesi bahtsız ola • _ Ab, Pulat babamın dediğini yapmıı 
Pulatın Yarası rak genç yafta oldu. olaydı! .. Evlendikten sonra artık ona kim-

Demir Bey eve döndüğü zaman fn- Bu sefer kızmak sırası genç kıza gel • se karıımazdı, ben bile ... Hatta baba • 
• mitti: rh kah 1 t · d d cı onu heyecanla karşıladı: ~ • . . mın P. nı u e se onu ına ın an vaz 

Y k h f .f . .. 
1 

d .
1 

- Yaplıgı ıılerı becenyor ve ona daha geçirirdim dediğini haber VPl'ln;•ti. 
- arası ço a ı mı§, oy e eğı • -··-.r 

. b b v z· f d 1 çok yakıııyor. Ben onun yaptıklarını duy- (Ark ) 
mı, a acıgım. ıya ette o a varmıı d d .. v .. k b .. ası var 

h. 
1 

.. .. .. um a gogsum a ardı. Herkes te oyle •• 
•e Dıç t~ y

8
ara kıı gorunmuyormuı. Fakat yalnız sen... Kadıköy 

emır ey zını kucakladı, alnın· D . B d v ld K 1 1 Hale Tiyatroıunda d .. .. emır ey ogru u. af an çatı mııtı. 
an oEptu. .. 

1 1 
Sakalı azıcık titriyordu. Kızına bakarak de Halk Opereti 

- vet, oy e. ..• . 'b' b" ---'-. Bu akıa oo 80 d D d' mır gı ı ır ~. m ~ , a 
e ı. - Senden akıl istemiyorum. Sana son BAY - BAY AN 

Genç kız babasının aakalını Öperek .. .. O ta ak ı Art k 1 • 
1 

h 
1 

d sozum: nu unu c sın... ı ne 0 ur-
ıevınç e op uyor u : j l b"l k" ı ı · ! · 

N 
. . y d" .. .. sa o sun, ı ı onuna ev enemezsın •• 

- e ayı... aman OVUfmUJler am- D' b v d 
ıye agır ı. 

ma. . . O en baıtaymıı. Durmuı Reis G •- b ld • • enç Kız onun oynuna atı ı. 
hepsınden çok onu beğenmıf. Fak t b b v d ? . - a , a acıgım, ne en •• 

Bunları ona bır aralık Kele! Meh- Diy ı k · ted' On k d 
1 

e ya vanna u ı. u an ırma-
met an atmıJh. ğa çahıacaktı. Demir Bey, kızanın jncecik 

Babanın durgun yüzü §İmdi aaık bileklerini tutarak kendinden ayırdı: 
bir halde kızına döndü: _ Artık dinliyemem seni .. Zaten de-

- Evet. ·· Öyle!.·· memiıler mi ki kızı bırakıraan ... 
Diye mınldandı. - Babacığım, neden üzülüyorsun? Se-
Genç kız sordu: nin ıartım kabul ederse ... 

ki onun her yaptığına ıen «delilik u der· 

Aakıam Franııs 
Tlyatroıanlia 

Şerif Muhiddin Konaerl 
Pek yakında 

DENiZ HAYASI 

Naılt • Ertufrul Sadi 
Şebudebaşı TURAN 

tiyatroıuoda 

Bu gece 11aa' 20,80 da 
Gör DUGUm 

vodvil 3 perde Ayrıca ı 
Şeytan Permalı 

komedi 1 perde 

• Halide 

- Neden kızgınsın baba, biliyorum 

1 
_ Etse de istemiyorum artık... Güve-

ıin. Halbuki . . . J 2 Otla Kaldı 
Genç kız sözünü bitiremedi. 

Demir Beyin Kızı 1 A L K A Z A R 
O aırada annesi gelmiıti. Demir 

Beyin durgun olduğunu ve kızının söz
lerinden hoşlanmadığını görmüıtü. fn. 
ciyi odadan çıkarırken: 1 

- Havdi yavrum, baban yorulmuı, 

Konuşmal< istemiyor. Onu rahat bı· 

rak .. 
Dedi. 

inci ona hak verdi. Pulat hakkında 
sonra konusmayı daha uygun buldu, 
kapıya doğ.,.u yiirüdü. 

Fakat Demir Bey onun arkasından 
aeslenJi: 

inci... 
- Buyur babacığım. 

Sinemasında 

25,ooo kioi tarafından görüleu 

'i'ABZAN YAMYAMLAR ABASINDA 
Türkiyede ilk defa olarak NOA T BEERY Jr. tarafından temıil 
edilen bu fl:m, ıimdiye kadar gördüğünüz bu cins filmlerin en 

fevkalidesidir. 
Son 2 gUnUnden istifade ediniz. 

,_AŞK ve 
Oynayanlar: PiERr E 

NATHALiE 

• 
TALI~, 

RiCHARD WiLLM ·J 
PALEY ... ____ .__ 

lldncikinun 6 

Işıklar Sönünce 
Bir Kız Kaçırdılar 

Gazetenin Beş Bin Değil, Be, Liraya 
Bile Artık lhtiyacı Kalmamıştı 

- 6 - Hatice Hatip 

Ne kadar ağladım. Ne ka~ar yalvar ~ ; parayı v doğr~dan doğruy~ ıyı kalpli 
dımsa da kabil olmadı. Nıhayet benı babacıgıma ıade edecektır. 
paralı olmaktan ~ka hiç bir meziyeti Bu mek.tubu~~n. gazeten.izde ay' 
olmayan bir adamla nişanladılar. 1 nen neşredılmesını rıca ederım. 

B d d
•v. E11ma Ôzger 

u vaziyet ne beni, ne e sev ıgım D l'k 1 k 1 · .. · v. . . _. . . . e ı an ı a emı masanın uzerıne 
erkegı tatmın etmıyecegı ıçın bar çare b k V kt b "'k k l .. .. ıra tı. e me u u yu se · ses e <>' 
duşundük. Hem aşkımızı herkese tanıt- k k h"h · uyara tas ı etli ve sonra: 
mak ve bütün lstanb~lun sempatisi~i I _ Şimdi, dedi. Genç kızın sevgili, 
kazanmak ve ebeveynıme bu sempatı· siyle olan bir resmini kılişeciye vere
nin müessir olmasını temin etmek için 

1 
ceğiz, mektubun da kılişesini çıkara• 

bir kaçma planı hazırladık .. Ve bu pla- cağız ... Yarın .. Yarın bakalım satıf 
nı yeni sene gecesi tatbika karar ver -

1 
kaça çıkacak? .. 

dik. Gazetenin Sabfı 
Küçücük Kamyonet . - Gördün mü? .. Gördün mü köP" 

Sevdiğim erkeğin bir ressam arka - rü başındaki satıcı ne satml§} 
daşl boyacılık yaptı ve bir başka arka~ Rakkamlar dolu bir kağıdı Ali Va9' 
daşının ticarethanesindeki küçücük fi masanın üstüne attı. 
kamyoneti beyaza boyadl. Ve tabii o· - Boğaziçi bayii kış geldiğinden 
nun harici şeklini bir imdadı sıhhi oto- beri satışı müth~ gevşemişti. Halbuki 
mobiline benzetti. soğuk almış olmasına rağmen atlamıf 

Sevdiğim erkek bir arkadaşiyle be- otobüse gelmiş .. Odaya girip te beş yüı 
raber bu otomobilin içine girdi. Ve be· gazete isterim!. 
yaz önlük giyindi .Bir kaç arkadaşı da Deyince allah bilir aklını kaçınnıf 
benim nişanlımla yeni sene gecesini' zannettim. Bu sabah gazetelerine bit 

darbe, amma nasıl bir darbe~ İstan~ geçirmek üzere gitm!ş bulunduğum 
barda bizim yanımızdaki masaya, bir bulda kaça ~kseldik biliyor musun?. 

- Biliyorum. Biliyorum. 
kısmı da barın şurasına burasına yer· 
leştiler. iki arkad~ da gündüzden te • 
lefon tirketinde -ldanarak gece nö -

betçisinin üzerine hücum edip 12 de 
telefonu kesmeğe hazırlandılar. 

Saat Tam On ikide 

Demek Evlenebileceğiz? 

Birden yan kapı açıldı ve spor elhi' 
seli, kara saçlı, kara gözlü incecik bit 
kız kapıdan başını uzattı. 

- Alil. 
Saat tam on ikide de imdadı sıhhi o- - Esma 1. 

tomobili bizim olduğumuz barın kapı1 - Babamdan bir mektup geldi mi?· 
sına gelmek üzere olduğu yerden ha· - Geldi canım... Mükaf.atı san• 
reket etti. Işıklar söner sönmez ben vermeği kabul ediyor ve bizım evlen' 

· d k Ik M k memize de razı ... 
yerım en a tım. asamıza ya ın o- k . 1 d l'k l b Y' 

k d 1 . l b ~ l d l Genç ız sevınç e e ı an mm o 
turan ar a aş ar nışan ımı ag a ı ar. 'k' kl d ·· ~e . . nuna atıldı, ı ı yana arın an opmeg 
Ben de barın kapısına gıttım. Hazır • ha l d 
lanmış olan sedyenin içine upuzun yat- ş a Dı. k 1 b'I w ·z o"yle m'ı?• - eme ev ene ı ecegı 

tım. Ve otomobil bir imdadı sıhhi _Elbette canım ... 
otomobili süratiyle hiç kimse tarafın· _ 1 te ~i tutturmak açın ihtiyncııt 
dan rahatsız edilmeden bir semti meç· olduğu~u söylediğim beş bin lira dı 
hu le doğru gitti. artık elinde ... Ah ne kadar bahtiyıı-

Muazzam Rakkamlar 
Şimdi sevgilimin bana hazırladığı nm. 

bir yerdeyim. Fakat anacığımın, baba· 

cığımın ne kadar telaş içinde oldukla penç adam onu kolundan tutara~ 
masanın başına götürdü. Masanın ür 
tündeki bir takım kağıtları gösterer~ 
konuşmağa başladı: 

rını gazetenizde okuduğum için daha 

fazla kendimi gizleyemedim. Gazete
nizin bana vasıta olmasını ve annemle 

babamın sıhhatte ve hayatta olduğum· 
dan haberdar bulunmasını istiyorum. 

Yedinci Kat 

- Bak bu boğaziçi bayiinden (500) 
fazla .. Bu Eminönünden, görüyor m\J' 
sun?. Ne kadar ... Bu da .. 

Bu mektubum intişar ettikten son- Genç kız anlamayan gözlerle Vas-
ra sakın ha beni polis vasıtaşiyle arat· fiye baktı: 
mağa kalkışmasınlar ve sevdiğimin - Çok iyi amma ... B~nlar nedir? 
şahsiyeti hakkında azami ketumiyeti Bir şey anlamıyorum, dıye sordu. 
muhafazadan geri kalmasınlar: ı - Bunlar, bu muazzam _rakamı l~ 

w w • • azetenin satışını gösteren ınanı m~ 
Eger bulundugum yer k~fedılır de g d R k' · b ·· bill ' sayılar ır. a ıp gazetenın ayıı . 

beni olduğum yerden almagv a gelen- d d k ·· · t ..ı;. bugün gelip ben en o uz yuz ıs cor 
ler bulunursa şunu haber vereyim ki Dokuz yüz .. Ve gazetemin artık bef 
yüksek bir binanın yedinci katında- bin liralık değil, beş liralık bir yardı' 
yım, kapıdan girdikleri takdirde pen-1 ma bile ihtiyacı kalmadı. Gazeteyi tut 
çereden kaçarım. Paraşütüm olduğu turduk Esma ... Ve tutmuş bir gazetf 
için neticeden korkmuyorum, ne ola- sahibinin karısı olacaksın artık .. 
cağımı da kestiremiyorum. Son Perde 

Fakat anneciğimle babacığım ma· 
kul ve cici olurlarsa kendilerine yen
mi bildiririm. Yalnız bir şartla: 

iyi Kalpli Bir Baba 

- Peki o parayı ne yapacağız? 
Ali Vasfi baş parmağını kumnt 

eskimiş yeleğinin koltuğuna soktu v' 
hakikaten büyük bir gazete direktör~ 

Beni bulana vadettikleri mü· nün, mükellef odnsında gösterecc, 
kafatı bana vermeği çok değer - 1 

bir tavır ve sonsuz azamet e: 
li gazeteniz vasıtasiyle bildirirlerse .. 
Bu para sevdiğim erkeğin işini ilerlet- _ O parayı da artık babana iade 
mek için muhtaç olduğu ufak bir kredi dersin yavrum. 
olabilir. Bunu ona borç olarak verece· j Dedi. 
ğim ve itini ilerlettikten sonra o bu B l T T l 
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6 lkincilwum 

Yazan: Gerhart Ellert 

' 
ı d n, 

Onu aradılar, fakat derhal bulamadı
lar. Karargah henüz kurulmuştu, ge
nişti, orada daha intizam tesis oluna
mamıştı. Karargaha yeni vasıl olan 
kıt'alar emirlerini bekliyorlardı; her 
tarafta Onegesin eksikliği hissolunu
yordu. 
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SON POSTA 

6/1/936 Çeviren: 
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unGö 

~ • 
Si gı a-

•• edi • 
Attila'nın kumandası albnda bulunu
yorsunuz.» 

- «lstanbulun kara ıurlarını 
tetmek mümkün değildir.» 

- «Zaptedilmiyecek hiç bir 
yoktur.» 

zap-

şey 

- «Bunun için muhasara makine· 
leri ve bu makineleri kullanacak adam
lar lazım. Bir de deniz tarafından hü
cum etmek için gemilerimiz olmalıdır 
ki ..• 

Dün iç nin öt··r·k
i ayı dı 

içki dü1manları bir arada 

Hoamus (1) dağlarındaki geçitleri iş· 
ga) eden askerler, Attila tarafından e
sas orduda toplatılml§tı. Onların yerine 
Ardarih'in kumandası altındaki Gepid
ler gönderilmif1ti. Gepidler İ8ter hava
lisinde işgal olunan hudut ~ehirlerini 
tutuyorlardı. 

Gemiler mi?. (Baı tarafı 1 inai )'ii:dc) ı Kürsüye ıelen doktor Mazhar 
Attila onun sözünü keserek: Hiç bir ıeyden yılmıyoruz. Ozman da içkinin fenalıklarını VÜ• 

- «Gemiler mi~ dedi. Ülküye açıktan açıia yuruyoruz. cude, ruha, fikre yaptığı zararlarını. 

Örümcek Ağı Denizi ve suyu, su üzerinde gemi Adıle, sanile içki düımanıyız. Diye içkiye müptela kimselerden doğan 
ile seyahati hiç bilmeyen bir milletin bağırmııtır. çocukların acınacak akibetlerini Si• Attila'nın zaptettiği yerlerle irtiba· 

h nıuhafaza etmek için muhtelif men
ziller tesis olunmuştu. Bunlar arasın· 
ta gidip gelen postacılar, Tsalyadan 

0 eleman' a karşı duyduğu nefreti At- Doktor F ahrettin Kerim, İsviçre- raladıktan aonra: 
tila ~u kelimelerle ifade etti: de toplanacak Arsıulusal yeıilay • - Y emİ§ yiyiniz. Hem de kabu .. 

st~ havalisinde yurt steplerien ve ta 
Borıstenese (2) kadar uzanıyordu. Yal 
nız 8 ıl vatan ile değil, menziller ara
sınd k" · ·ha 

- «Gemi mi~ Bana gemiden falan cılar kongresine Türkiyenin de işti- ğile yiyiniz. Yemi§ ne mideye doku• 
sakın bahsetme.» 

rak edeceğini aöyle::miıtir. nur, ne de barsağa .• Hatta ekme!C 
- «Ü halde lstanbulu hiç bir za-

olabl·• Sonra cemiyetin senelik bütçe ra- yerine yemi§ yenebilir. Demiştir. man zaptedemiyeceğine emin 
lirsin. » poru okunarak heyeti umumiyenin Kongre başkanlığına iki takrii 

. ~ ı ırtı ta dahi ehemmiyet veril-
mıştı ki asıl mühim olan nokta buy
du. Attila ordusu bu suretle kendi 
~a~ sahası Üzerine tam manasiyle bir 
orumcek ağı germişti. 

Attila düt1ünceye daldı. Gençlik fikirleri sorulmuştur. verilmiş, bunlardan birisinde «Yeşil 
senelerinde rehin olarak Bizans'm ge- Cemiyet azasından Safiye Hüse- hilah> adının «Yetilny» a çevrilme• 
çirdiği günleri hatırladı. Tereddüt için- yin kürsüye gelerek: • si ikincisi de kongre münasebeti le 
de: - Sayın ülkü arkada,larım ! Di- büyüklere teşekkür telgrafları çe • 

Bu ağa en ehemmiyetsiz bir nok
tadan dokunulsa bile derhal esas or
du ve Valamir bundan haberdar olu
yordu. Ayni zamanda Valamirin de 
haberdar edilmesi şu sebepten ileri ge· 
liyordu: Valamirin vazifesi, Attila is
tedikçe, bitmek tükenmek bilmeyen 
step menabiinden asker tedarik ede
rek göndermekti. 

- «Belki .. Belki Bizan8'1 muhasara ye söze baılamış ve medeniyetin kilmesi istenerek her iki takrir de 
etmek tecrübesine girişmem.» dedi. aile hayatile başladığını, iyi bir aİ· ittifak la kabul olunmuştur. 

Oneges, lstanbul surlarını gösteren lenin her hususta sağlam erkek ve Yeni idare Heyeti 
kum duvarlann ve kalelerin üzerine kadından meydana geldiğini, bü • Sonra yeni heyeti idare seçimi 
elini koyarak dedi ki: tün aile facialarının alkolden iJeri yapılmıştır. 

- «Bu tecrübeye girişmemeni rica geldiğini söyliyerek sözlerini §Öyle Yeni idare heyetinin namzet lis • 

Kadınların oturduğu çadırlar 

tarafında Prcnaea Erelieva 

ederim. Bunu yapmadan dahi istekle- bitirmiştir. tesi şunlardır: 
rine tamamiyle nail olmak senin için «Bir ölüyü yafatmak isterseniz is- Başkan: Profesör Mazhar Oz .. 

göründü. kabildir. pirtoya koyunuz, bir insanı da öl • nıan. 
Onegesi nihayet karargah haricin- y k Prense• Erelieve dürmek isterseniz onun içine ispirto 2 inci başkan: Dr: lbrahim Zati, 

sun) o , işte bunu olsun ynprna, . A w • • 

de buldular. Yunanlı, Olemp dağınn Tanyü I» Attıla başını egdı. Elıyle kumları koyunuz.» Safiye Hüseyin. 
bakarak derin düşüncelere dalmıştı. Oneges bunu söyl k h r düzeltti. Yalnız kavis şeklinde bir kum Yine cemiyet azasından doktor Genel sekreter: Fahrettin Kerim 
Mavi mehtapta o dağlar bir rüya gibi, dekı' Ap ll d. l er Oen.d aya ın- dalgası kaldı: • o on ıyar arı, vı manzu· İbrahim Zati de bilhassa meyvaln • muavıni: Muallim Mehmet Ali Sa· 
sanki bulundukları yerden daha uzak- ] · k ] ak · H·· k l p k .. 1.. d d. S 1 d k I f lih Erdem . • .b. .. .. .. d y l me en yı ı ar yerme un ra ı ve - « e a a, e ı. ur ara o unu - rın aydalarından bahsetmİ§, hal • • 
tAa ımı~ gı ık god~u.n~yor u. unadn ı, Hün muharebeleri kaim oldu. masın. Fakat kıt'alanmızın kavis şek- ka d l • Üyeler: Ferit, Şevket, Tahsin 

tfl'" ın en ısın v s'ı meyvayı, meyva an yapı an ıc • . . 
ı an 1 çagırma n an «Neden yap } lindeki vaziyeti muhafaza edilecektir. kı·s· dd l . . .

1 
~ Hamdı, doktor Kutsı, doktor Süheııı ·· ·· · d" o d · · mayayım » ız ma e en tavsıye ı e· 

memnun gorunme ı. an a mazının - «Şarki Roma devletinin temel- Oneges, sen cenup cenahımızı idare I k" d.. • yil, Nevzat, Latife Bekir, Nebahet, 
hdurafcsi, halihazırın kat'i taleplerin- lerini sarsmağa teşebbüs edenler için- edeceksin. Ben ortada kalacağım. Ar- « ç 1 ırz U§manı, namus dütma- avukat Cemal, Ayşe Remzi, Piraye, 
.~n .. daha kuvvetli, daha canlı gibi gö- de biz birinci olmıyacağız. O temel darih te yardımcı kuvvet olarak Hae· n~~ hayat düşmanıdır. Biz de içkinin Cemal, Cemil, Reşit, muallim Ali 

runuyordu. . henüz pek sağlamdır; hesabında ya- müs dağ1arında bizi bekleyecek.» d~ş1?anıyız.» diye sözlerini bitir • Rıza, Habil, Halit, Fuat, Hamİtf 
Attilcinrn Parmakları nılıyorsun.» mııtır. M·ıthat. Attila sözünü birdenbire kesti. Ka-

Oneges, mektepteyken Ovid'den - «Hünler nelere muktedir olduk· kadınların oturduğu çadırlar tarafından 
ezberledigwi bazı manzumeleri hatırladı. larını bu gu··ne kadar sana ispat etme- · E ı· • Gepid prensesı re ıeva nın yavaş a-
Apollon, kendi diyarı içinde Attilanın diler mi~ dımlarla gelmekte olduğu görüldü. 
hüküm sürmesine nasıl tahammül e- - «Ettiler, fakat sen: onlardan git- Onun Haemüs'ten gelen kuvvetler-
debiliyordu ~ tikçe daha fazla şeyler istiyorsun.» 

le beraber geldiğini Attila biliyordu. 

E Cinayet 

. .Attila nezdinde geçiri1en hayat bu - «Böyle olmasaydı, düşündüğüm 
gıbı düşüncelere dalmak için vakit bı- ~eyleri sonuna kadar nasıl tatbik ede
rakmıyordu. Bazan o düşünceler, öl- bilirdim, Oneges?» 

(Arkası var) y 
--======-==--=-==-==-==-

r17 
ürdO 

nıek üzere olan eski medeniyete iha- Tecrübe•i:z Bir Ordu yeni Neşriyat: 
net edildiği endişesi uyandırıyordu. Yunanlı, hadden aşırı fikirlerin 80-

Attila Yunanlıyı gördüğü zaman nuna kadar tatbik edilemiyeceğini dü- Tedavi Kliniği - Dr. Akıl Muhtar tnra-
kk~mda~. ve çakıldan in~a ettiği istih- şündü; fstanbulu muhasara etmek te fından çıkarılan bu derginin eylül sayısı 
amı gostererek d d k d h dd b. çıkmı"tır. İrinde bir çok tıbbi vak'alara ona e i i: onun nazarın a a en aşırı ır te- ... ~ 

- «Ben ıııimd" b·· ·· bb•• .. F k b . k . . dair yazılar vardır. 
b

. Y. ı utun askerlerimle şe ustu. a at unu ıspat etme ıçın 105 · . 
d Yeni adam - ıncı ıayı ile üçüncü 

ır yarım aıre şeklinde ~u d gösterilebilecek bir çok sebepler oldu-
• •• • y yarım a- yılına girmiştir. Bu sayıda Cami, İsmail 
ıre uzerıne yüklenecek l l" gwu halde bunların hiç birisi Onegesin A · z h l w• o ursam ga ıp Hakkı, Hüseyin vnı, a ir Sıtkı, V. Gül-
ge ecegım.» !hatırına gelmedi. Yalnız: tekin, Dr. Saip Rağıp, Van Leon, Dı. İz • 
d Attila, sözlerini hakiki bir netice- - «Vizigot'lu Fridighern Şarki zettin Şadan'nın yazıları vardır. 

en kbahs~diyormuş gibi söyledi. Üne- Roma devletine karşı yürüdüğü zaman ...... .-................................................... .. 
ges endı düşüncelerine kapılmamış «duvarlara dokunmayınız.» demişti.» 
~}saydı o cümlenin bir suali ihtiva et- dedi. 1 So D p o s ta l 
tığini derhal anlardı. Fakat anlayama- ' Bunu hatırlatmak doğru idi. Vizi- tLAN FİA TLARI 
dığı için evvela sustu. o, hala Olem- got'ların Bizans'a karşı yaptıkları ce· I 
pin mehtapta arzettiği rüyalı manza- surane seferleri ve ondan sonra lspan
rayı hafızasında yaşatmağa çalışıyor- yaya muhaceretlerini hatırlamaktan 
du. Onun için Attilanın parmakları Attila hoşlanırdı. Hatta hazan onla
arasında eğrilip bükülen kum kaleleri- rın bu hareketlerinden ilham alıyor 
ne bakarak lakayıt bir tavırla: gibi görünürdü. Oneges tekrar dedi 

- «Bunlar nedir?» diye sordu. ki: 
Bi:zana'ın Kara Duvarları - « (Duvarlara do~unmayınız.) 

Attila: Bunu söyleyen Vizigot Kr~lı da yal-
nız meydan muharebelerine alışmış o· 
lan tecrübesiz bir orduya malikti. Se· 

- «Bizansın kara duvarları.» dedi 
ve elinin keskin tarafiyle o duvarların 
arasından bir yarık açt •. 

- «Bizans'ın kara duvarları mı? 
Bizansı muhasara etmek mi istiyor-

- --
( 1 ) Balkanlar 
(2) Dinyeper nehri. 

nin gibi kral Attila!» 
Attila, yaralı ayağını çektikten ve 

Zerkon'a, rahat bırakmasını işaret et
tikten sonra cevap verdi: 

-<< Vizigotların kumandanı yalnız 

bir F ridighern 'den ibaretti. Sizler ise 

1 _ Gazetenin esas yazısile 

bir ııütünun iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

·2 _ Sayfasına göre bir san • 
tim ilan fiatı §Unlardır: 

sayla ayf.ı Jlğcr ı Son 
_3 __ s_ Vt'lr C f e 7fa 

sayfa 
2 

ıayfa 

1 
400 250 200 100 60 30 

Kıt. Kr~ K o. h.r f. 

3 Bir santimde vasati ( 8) 
kelime vardır. 

4 - İnce ve kalın yazılaı 
tutacakları yere aöre 
santimle ölçülür. 

•. Adana - Bayram giınü Kargılı köytin- mut ile bayram namazını kılıp evine git -
de çok acıklı bir cinayet olmuş ve ,.ski bir mekte olan Baki oğlu Cebbarın önüne çık .. 
kin yüzünden altmış yaşlarında sakallı bir mış ve bunlardan kasap Ali oğlu Mahmut 
adam o köyde bulunan on yedi yaşların • tabancasını çekerek bu zavallı çocuğun Ü• 

da bir genci tabanca ile kalbinden vurn - zerine ateş etmeğe başlamıştır. Fakat 
rak öldürmüştür. kurşunlardan hiç biri isabet etmemi§ ve 

Kargılı köyünde oturan Bakiyle Timur çocuk kaçmağa başlarken ayağı bir tqa 

oğlu Mustafanın aralan birer emlnk ve takılarak düşmüştü r. -
muhtarlık meselesinden dolayı açıktır. fa· , Bunun yaralanıp ölmediğini gören Ti • 
kat h e r iki tara! da kuvvetlı partilerı bu - mur oğlu Koca sakallı ihtiyar koşmuş, ev• 
lunduğundan biıbirlerine diş geçirmemek- velU sopa ile boynuna vurduktan sonra ta• 
tediıler. bancasını çekerek yerde can çekiştiren za• 

Bunu cözöniınde tutan Timur oğlu Mus· vallı gencin kalbine kurşunlannı bo!'Ullt • 
tafa ; o köyden yeğenı Kasap Alı oğlu mı§tır. Cebbar derhal ölmüş, katil yaka « 

Mahmut ve Hatip Hacı Musınfa oğlu '.\fah·. lanmıştır. 

~~-------------·-·---------------
Amerika da Bir iş 

Bir Uça!< Şir .ı: et A'eyhin :e Yapılan Takibat D ,. ,..'u 

Va§ington, 5 (A.A.) - Dışişleri 1 Dışişleri bakanlığı, bu ifin yeni bil&• 
bakanlığı, Bolivyayn dört bom bardı • raflık kanununu alakadar e t n ekle ole 
man uçağı • ki geçen yaz Perulular ta· duğu ve yalnız cenubi Amer"kaya de
rafından yaralanmı§hr. • satmak te- ğil ayni zamanda Avrupnya <i §Ümuhı 
tebbüsünde bulunmuş olmakla itham bulunducu mütaleaşındadır. 
edilen Curtis adındaki uçak şirketi a- Yapılan tahkikat, Curtis şirketinia 

)eyhindelci takibatında uğrama1<ta ol- bu sahtı kendi §Ubelcrindcn biri vaaı • 
1 

duğu mü~küllerle uğraımaktadır. I tnsiy]e yapmıı olduğunu meydana çı • 
Nevyork mahkemeleri önünde yapıl· karmı§tır. 

mıı olan takibat, Bolivya konsolosu -1 Dışişleri bakanlığına göre Nevyork• 
nun beraber çalııması yüzünden dur •

1

1 tak; Bolivya konsolosunun da bu İte 
muıtur. parmaiı karı~mııtır. 
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Trende Yapılan Cinayet Tecrübesi Mu-
vaffakiyetle Başarılmış Bulunuyordu •• 

Büyük Tecrübe 
Frenç: 

- Dumfriz'e gelmeden İJe ba,la· 
mağa hacet yok, dedi ve tekrar yata
ğına uzandı. Bir müddet daha yatıp 

tekerleklerin ahengini dinledikten 
sonra, saatlerine baktılar. Asıl büyük 
tecrübenin vakti gelmişti. Frenç yavaı
ça ayağa kalktı; lambayı yaktı ve 
kompartımanın koridora açılan kapısı
m sürgüledi. Ondan sonra aralak kapı· 
nın sürgüsünü çekti, kapıyı açtı ve yan· 
daki kompartımana geçti. Ormsby ha
kikaten uyumuştu. Fakat Frenç lam· 
bayı yakınca uyandı. Frenç gayet neı· 
eli bir surette: 

- Şimdi, azizim Ormsby, ömrün
de hiç kafana bir darbe indirilmek su
retiyle katledildin mi? Eğer edilmediy
sen, bunun nasıl yapıldığını timdi gö
receksin, dedi. 

Cebinden bir kur§un kalem çıkar

dı ve yukarı kaldırarak: 

SON POSTA 

Efganistan 
Dıı Bakanı 

Feyzi Muhammet Han 

Dost Efganistan dlf bakanı Feyzi 
Muhammet Han bugün Ankaraya ge
lecek ve dı§ bakanımız Tevfik Rü,tü A· 
ras tarafından karıılanacaktır. 

Feyzi Muhammet Han altı ay süre
cek olan seyahatinde dost Türkiyeyi 
de ziyareti vesilesiyle Türk • İran hudut 
ihtilafnda hakemlik vazifesini aören 
Türkiyeye tetekkürlerini bildirmİ§ o
lacaktır. 

1 
BU 

lkincikinun 6 

1 
Borsada 

c:: 

HAFTA IÇlNDE 
NELER DUYDUK? 

Geçen hafta bayram ve yılbaşı dolayı• Fiatlar: Diyarıbekir ıertleri 6,25, 6,30 
sile ticaret boısasında muamelat tama - para, Pulatlı ekstraları 8,30 Trakya kızıl. 
men durgun denilebilecek bir şekilde geç• calan 7, Trakya sertleri de 6 kuruı otuz 
miş ve hemen hemen her türlü mevat üze• paradır. 

rine pek az iş olmuştur. 72 kiloluk ekstra ekstra unların çuvalı 

Yapağı : Hafta içinde küçük partiler 85 5 ile 1O30 kuruş arası, ekstralar 890. 
halinde tek tük iş olmuşsa da satılanlar, Yumuşaklar: 8 l O ile 900, sertler: 735 ile 
miktar itibarile mühim bir yekun teşkil et· 760 kuruş arasıdır. 
memektedir. Arpa : Son günlerde Mannaranın çu • 

Karahisar, Eskişehir mallarından 100 vallı arpaları fazla miktarda aranmağa 
balya kilosu 40 kuruştan ve deri malı ile başlanmıştır. Diğt!r cinsler üzerine ise az 
kirli güz yününden mürekkep 100 balyalık iş olmaktadır. Anadolu dökme 4 buçuk, 
bir parti 41 kuruş ile 45 kuruş arasında, Trakya çuvallı 5, Marmara çuvallıları da 
bundan başka 35 balya Trakya malı yapa- 5 kuruştan satılmaktadır. 
ğı da 49 kuruştan satılmıştır. Mısır : Durum gevşektir. Bu münasebet· 

Yıkanmış güz yünlerinin iyi cinslerinin le az mal geJmektedir. Trakya 5 yirmi beı 
65 kuruşa kadar alıcısı varsa da stok mik- para, Bandırma 5,35, Adapazan cinsleri 
tarı pek az kaldığından iş olmamıştır. de 5 kuruş yirmi beı paradır. 

Tiftik : Tüccar, piyasada incelemeler Susam : Evvelce fazla miktarda ihracat 
yapmakta ise de henüz ehemmiyetli bir iş yapılan susamlanmıza, ıon zamanlarda 
olmamıştır. Yapağıda olduğu gibi tiftikte fiatların yükselmesi üzerine hariçten ~tele 
de küçük partiler halinde muamele olmak- kesilmiştir. Antalya malı 1 7 on para ve 
tadır. Son yedi gün içinde san, kaba ve Mersin, İzmir, Fethiye cinalerl de 16 buçuk 
deri mallarından 125 balya 54 ile 58 ku- kuruştur. 
ruş arası, 1 O ton Kastamonu malı 7 5 ku • Fındık : Tamamen dıı piyasaya tabi o

ruş ve 12 5 balya oğlak 7 4 ile 86 kuruş a• lan bu mahsul sene sonu münasebetile ha
rası satılmıştır. riçten istek olmadığından aab§lan dursun 

- Bunu bir kaç gÜn evvel Londra
dan tedarik ettim. Bu, tahminime na· 
zaran içine saçma doldurulmuı, yumu
ıak ve kalın lastikten yapılmıı kısa ve 
iki tarafı tıkanmt§ bir tüptür. . Yumu
ıaktır amma gayet ağırdır. Deride bir 
sıyrık bile husule getirmeden insanın 
kafa tasını çatlatabilir. 

Buğday : Geçen hafta bayram müna • geçmiştir. Çekoslovakya son zamanlarda 

R T 
sebetile piyasaya az miktarda mal gelmiş Rus fındıklarını tercihan aldığından, o 

usyada ürk ve fiatlarda da ufak bir düşüklük görül • memlekete olan ihracatımız kesilı:nqtir. 
müştür. Fiatlar: Levant 54,55, ısivriler de 24 ile 

Resim Sergisi Yedi gün içinde Anadolu ve limanlar - 25 kuruştur . . 
dan 903 ton buğday ile az miktarda un Almanyaya ihracat yapılmamıpa da 

Gazeteler Sergiden Tak- gelmiştir. Ziraat Bankası da piyasaya es- fiatlar Sifhamburg 58 kuruftur. 

Kurbanlık Koyun 
dirle liahsediyorlar kisi gibi günde 300, 400 ton kadar buğ- Ceviz : Kabuklu ceviz fiatlan dokuz, on 

day çıkarmışsa da tüccar, fiatları daha bı"r k k d d.. .. tü C vi · · tu -1 

Belki de bir kum torbasıdır. Her ne 
hal ise ben buraya silahımla geliyo
rum. Sen de Ormsby, ilaç aldığın için, 
uykudasm ve eli ayağı bağlı bir kur
banlık koyun vaziyetindesin. Anlayor
aunuz değil mi? dedi. 

Moskova, 5 (A. A.) - Pravda ga • uruşa a ar uşmuş r. e zıçı na reı 

zetesi, Türk resim sergisi hakkında bir miktar düşürdüğünden satıı yapamamışbr. harman 28, 30 kuruş arasıdır. Piyasada 
makale neşretmektedir. Değirmenciler mevcut stoklanru sarfettik· ancak memleket dahilinde aarfolunan milc-

Makalede, bu sergi Türk • Sovyet mü • !erinden piyasadan mübayaatta bulunma- tar kadar satış olmaktadır . .Dq mem.leket-
nasebetleri tarihinde mühim bir hadise o· maktadırlar. lere ihracat durmuştur. 

Her iki polis memuru da heyecanla 
J>aılarmı salladılar. 

Frenç sözüne devam ederek: 
- Sen yanüstü yatıyorsun Ormıby 

İ§te ben de tam muvafık noktaya elim
deki silahı indirerek kafanı patlatıyo
rum, dedi ve elindeki kurıun kalemle 
Ormsby'nin ?kağına dokundu. Sonraı 

- İ§te artık cinayet iılenmit demek
tir. Sen ölü bir adamsın, ben de bir ka· 
tilim. Şimdi arkadaşlarımın yardımıy
la bu cinayetin izlerini örteceğim. Hem 
J>ak bunu nasıl yapacağım, dedi. 

Coa'un Pelerini 

Diğer kompartımana geçerek kahve 
rengi pelerini getirdi: 

Kart er: -Az kalsın treni 
kaçırıyordum, dedi. 

ediyorlarsa da ,onu sonuna kadar ta
kip etmek istiyorlardı. 

Birdenbire trenin düdüğü çaldı ve 
tren yavatlamağa baıladı. Frenç elin
de İp merdiveni tutarak heyecanla aya
ia kalktı. 

Kasıl Duğlas'a geldik. Şimdi gözü
nü dört aç Ormsby ve diyeceğim §ey
leri süratle yap, dedi. 

Trenin Pencereainden 

larak tavsif edilerek deniliyor ki : 
. Sergi, artistik kültür seviyesi itibariyle 
göze çarpmakta ve memnuniyet uyandır
maktadır. On seneyi henüz geçen bir müd
det içinde bu kadar mühim terakkiler el
de edilebileceğini asla zannetmemiştik. 

Türkiyenin kendisi için yeni olan bu 
sahadaki başarılarından dolayı daha şim
diden müftehir olmakta haklı olacağı la· 

mamen tebarüz eder. 

Turizm 
Komisyonu 
Toplanıyor 
Önümüzdeki hafta Ankarada bir tu-

- Unutmayınız ki Sir Con soyun- Tren gittikçe yavaşlıyordu Frenç • . v 

muı bir halde yatağında yatıyor. Se- her iki kompartımandaki lambaları rızm komısyonu top)~nacagı haber ve-
• lb' ı • • d f Jd v f ·· d" d'" E 1• d . d rilmektedir. Bu komısyon memleketi-

nın e ıse erının e ra ta o U&'lJnU ar- son ur u. vve a per eyı, sonra a . . . . • hır' 
· t 1 mızdekı turızm meselesını esaslı zediyoruz. Şimdi bu pelerini sana giy- pencereyı aç ı: 

d . • N k d' · d p k d • d v • 1 proğrama bağlamak ve memlekete 
ırıyorum. .. eyse sen en m geyın e - encere o a ar genıı egı am- • . •. 

beni geydirmi• farzet. Benim anlamak k b d k fazla seyyah getırtebılmek çarelerını 
"S" ma, ne yapıp yapaca ura an çı a- .. . T · .. .. 

istediğim Cos'un pelerini Sir Cona giy - caksın. Sen, bahsettiğimiz hakiki ce- araştıracaktır. Turkıye u~mg Klubu 
dirip giydiremiyeceğidir. Şimdi giydi- &et obnuı olsaydın seni pencereden dı· bu hususta bir rapor tanzım ederek 

b 'l' · • 'k' • d F k .. l v Ankaraya yollamıstır. re ı meceğme sız ı anız kani misnz? ıarı atar ım. a at oy e olmadıgı ıçın k : d • A • 

1 1 •..1 d' . Sıhhat Ba anlıgı a ticarı 1§ er e a-
ue ı. pencereden kendın çıkacaksın. Fakat d ... 

Her iki memurun da Cos'un Sı'r 11 h buk d .. k"' lakası olmayan ve sa ece turuıt l&§ı • 

Con'a pelerini giydirebileceğinde fÜP· 
heleri yoktu. 

Frenç sözüne devam ederek: 

- Bu koyu renkli ve donuk kumaı· 
tan yapılınıt pelerinle gecenin karan
lığında kimse seni görmez. Şimdi de o
nu tecrübe edeceğiz. Size Karter'le 
Hanri'nin ne yaptıklarını anlatayım. 

:V almz unutmayın ki Karter Viktor'un 
ve Hanri de Tier'in rolünü yapıyorlar, 
dedi. 

Ormsby pelerine bürünmüt ve ku
kuletasını da çenesine kadar indirmiı
ti. Frenç eJleriyle iıaretler yaparak hi
kayesine devam etti: 

- Onlar dün gece bu trenle Kaası) 
Duğlas'a gidecekler ve yataklı vago
nun iııtasyonun neresinde durduiunu 
tespit edeceklerdi. Siz de bilirsiniz ki 
'renler, her gece hemen hemen ayni 
noktada dururlar. Ertesi gün de istas
yonun etrafını ve vaziyetini tetkik ede
ceklerdi. Bunda nsonra Dumfriz'e gi
dip bir otomobil kiralayacaklar ve ge
celeyin tekrar Kasıl Duğlas'a hareket 
edip trenin muvasaletinden biraz ev
vel vasıl olacaklar ve koyu renkli pele
rinlerini giyip hat boyunda, belki de 
peronların arasında bizi bekleyecekler, 
dedi. 

Her iki polis memuru da gittikçe 
artan bir merakla dinliyorlardı. Her 
ne kadar neticenin ne olacağını tahmin 

a a ını seversen ça avran, çun u • • .. • 
t b d k b . d kik d yan ecnebı vapurlardan vıze, mururı.-
ren ura a anca ır a a urur ve • . . 

ye, şamandıra, klavuz resımlerının ahn-
şen çıktıktan sonra daha Karter'in 
trene girmesi lazım, dedi. 

de hh' ht ·· 1 • mamasını ve sı ıye, rı ım ucret erı • 

Perona yaklaııyorlardı. Frenç ip 
merdivenin çengellerini pencerenin ke
narına taktı. Bunların hususi tekli, ip 
merdiveni biraz ileride tutuyor, vago· 
nun kenarına yapıfıp kalmasına mani 
oluyordu. 

Tren durdu. Frenç gayet yavaı f •· 
kat sert bir seale: 

Haydi Ormsby, dedi. 

Bir Aksilik mi? 

Ormsby pe§in ayaklarını çıkararak, 
güç beli. pencereden aığı§tı ve karan
lıkta kayboldu. t p merdiven bir müd
det gergin kaldı ve sonra tekrar gevşe
di. Pencereden dıtarıya bakan Frenç, 
karanlıkta hiç bir teY göremiyordu. 
Birdenbire büyük bir ümitsizlik hisset
ti. Derin bir endişeyle pencereden ata· 
ğı bakıyordu. Eğer Karter acele etmez
se, işler berbatb. Ya yolda bir aksilik 
zuhur ettiyse?..... O sırada İstasyon 

memuru düdüğü çaldı ve tren de yavaş 
yavaş harekete başladı. Muhakkak bir 
aksilik olmuştu .. Allah belasını versin .• 
Fakat dur bakalım ... İp merdiven yine 
gerilmişti. Tren tam yolunu alırken 
pencerede Karter'in başı, bir müddet 
sgnra da omuzları göründü. 

(Arkası var) 

nin de yarıya indirilmesini bildirmi§tir. 

Lübnan Cumhur 
Başkanlığı 

Beyrut, (Özel) - İki sene evvel, bir 
kararname ile Lübnan cumhur başkan
lığına tayin edilmİf olan Haltibüssat 
Patanın riyaset müddeti bitmek Üzere 
olduğundan, ortaya bir çok namzetler 
çıkmı§tır. 

Cumhurreisliğine ıimdilik namzet 
görünenler arasında en kuvvetli olarak 
iki §ahsiyet göze çarpmııtır. Bunların 
birincisi sabık batvekillerden avukat 
Emil Ede, ikincisi de gene eski başve
killerden Başarehilhuridir. 

Domuz Avında 
Bir Kaza 

Söğüt, {Özel) - Burada Uluklu 
dağlarındaki domuzlarla mücadele için 
bir sürek avı tertip edilmiştir. Başta 
Söğüt ziraat memuru olduğu halde bir 
çok avcıların iştirak ettiği bu avda 14 
d<imuz öldürülmüftür. Köylülerden bi
ri av esnasında tüfeğine fazla barut 
doldurmuş, patlayan silah zavallının 

kolunu koparmııtır. 

Milletler Cemiyetinde Yeni Bir Mesele 

R-sy -Urug A a 
Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler Ce- vermek istiyecek fakat Sovyetler Birli

miyeti mahfelleri Sovyet - Uruguvay. ği ise rnünasebatı kesmek gibi ağır bir 
anlaşmazlığının, konseyin 20 • 1 -936 karara esas teşkil eden dosyayı hazırla .. 
toplantısındaki gündeliğe gireceğini ve mak için şüphesiz mühlet isteyecek • 
fakat umumi bakımdan bu devrede 
derin tetkika tabi tutulması fÜpheli ol
duğunu bildiriyorlar. 

Çünkü Uruguvay bu işe ait izahat 

tir. Buna binaen konsey, Moskovanın 
şikayetinden malumat alacak ve iti 
tetkik için küçük bir komite tefkil e
edecektir. 

Kahirede lngiliz Bayragı Yırtılmadı 

Kahire, 5 ( A. A.) - Bakanlar Kurulu tarafından neıredilen bir teb
liğde, 31/12/935 tarihinde beynelmilel Cerrahi kongresinin açılııı aı • 
rasında yapılan nümayiılerde İngiliz bayrağının yırtıldıiı hakkındaki 

haber kat'i yalana çıkarılmaktadır. 

Heryo istifasını Ver~cekmit 
Paris, 5 (A. A.) - Yeni intihabat hakkındaki tahminler batka bat

kadır. 
Bu mesele, parlamento toplandığı zaman halledilecektir. Meselenin 

halli ıimdiki kabinenin yerinde kalıp kalmıyacağına bağlıdl.I'. 
Jur gazetesi tarafından kaydedilen bir §&Yİaya göre, Heryo iatifaaı

nı vermeğe karar vermit bulunmaktadır. 

Adanada Kurtulut Bayramı 
Adana, 5 (A. A.) - Bugün Adanalılar 5 kanunusani bayramlanni 

her yıl olduğu eibi heyecanlarının bütün tazeliği ile kutladılar. Yaya, 
atlı bir çok köylü baıta 'olduğu halde binlerce halk Adananm tarihsel 
büyük bayrağını alarak elleri üzerinde taıımak ıuretile ilbayJ.ıia aetirdi. 
Burada toplanmış olan on bine yakın Adanalıların coıkun göıterilerl 
araıında ilbaylığın büyük balkonundan aıağı doğru sarkıtıldı. 

... 

ADIHi iKTiDARnBU GlVSEKllGiNi 
TEDAVi iCiN EM EMiM iLA~ 

HORMOBiNDıA 
HOAMO.BiM DiMAG YOAG"NLUGUMU,VüCUD 

BiTKiMliGiNi SüR'ATLE GiDERiR. 

TAFSiLAT : GALAYA 005TA WUTUSU 1255 - MORt-IOBiN 
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Bir Saray 
Faciası 

6 - 1 • 936 - 29 -

Haremağası Beşir; 
Acılarına Vakıf 

Yaza=: .•• Ş. 

Hakikatin Bütün 
Bulunuyordu. 

~~~~~----------
- Tuhaf §ey ı b' · kah _ B · · · • • kadın; müstesna ter ıyesı ve yumuşa • 

. u kadın hakkındakı ıu malumatı, la.kile de herkesin derin muhabbetini cel· 
Nurıye göstermekte de bir bei.S görmedim. b tın" t' O · · ıehzade Ali Efendinin V . e ıf ı. nun ıçın 

e; azızim, sen yanılıyorsun. Herhalde, k kus d --L· buyu-··k bir sükut gös-b .. ük . or un an z.wııren 
uy hır mÜJabehet karşısında bulun~- terenler; tenha köıelere kapanarak bu ta-

yorsun; dedim. Nuri de buna hükmettı. lih . k d • · ·· a•ı do."kmektelerdi Kal . . . . . . sız n ın ıçın goz y " · 
• ~ıp gıtti. Ondan sonra, artık bmbırı- İkbal Haıtımefendi saraydan ayrılır -

ınw göremedik . .. Ben, bizim bitmez tü- k h k · k;ıb· o~unla beraber gitmiı-k · l en, er esın ı 
enmez ış er arasında, bu meseleyi unut- ti s··r- k lfalar ve ağalar onu düıün • 

tum •tti• B' .. k d lard b" • • u un a 
gı . ır gun ar a aş an m, se- kt 1 d' F-'·at biç kimse onu ziyarete · N · · . . me e er ı. ~ 

nın urıyı tevkif etmişler; dedi. Sebebım cesaret edemiyor; bütün kalfaların ve ağa· 
~ordum. Y akup Cemil meselesiyle alaka- larm teessürleri kalplerinde gizleniyordu. 
arnuı; cevabını verdi .. . Nuri, eski bir _ Hanımefendiden bir haber var mı? .• 

aı:ka~Cl§ım olduğu için onun böyle işlere _ Ne haber olacak?. Konağa gidip gc-
~ıyeceğin~. cmind~. Heı:had~, • basit len yok ki ... 
~ır z;; ve !upheden ıbarettir, dıyıp geç- _ Çok hasta imiş; diye kulağıma ça • 
tim. e aynı günde de, Nuriyi divanı har- l d 
be götürürlerken ona tesadüf ettim. Bir ın ı. A Ali h • • f •Allah 
d · - man, C\ esırgesuı. . . n,.-

Suriyede Türk 
Emlaki 

Yakında Emla:dn iadesine 
Baılanıyor 

Berut, S (Özel - Bura gazetelerinin 
verdikleri malUnıata eöre Suriyelilerin 
Türkiyede, Türklerin Suriyede bulunan 
emlakleri hakkındaki aon konUflllalar §U 

tekilde karara bağlannuttır. 
1 - Yüce komiserlik, Türklere ait em

lalcin kendilerine iadesıni emretmİ§tir. Fa
kat bunun için iki prt koıulmuıtur. Bi -
rincisi, bir Türkün emlakine tasarruf et • 
mesi için bu emlakin tapu dairesinde mü
seccel olması lazımdır. İkincisi, veraset ev· 
rakının Türkiye cumu.riyeti kanunlarına 
göre tescil edilmesi İcap eder. 

2 - iki hüklımet, bu emlakin karııJıklı 
olarak sahiplerine teslimine kadar, bütün 
rüsumu emiriye ve belediyeyi affetmeği 
kararlaıbrmıılardır. 

3 - iki hüklımet, bütün emli.kin sahip
lerine iadesi hususundaki teminatı venniı· 
lerdir. 

edıkoduya meydan vermemek için, ken· 
disini görmemezlikten geldim. Bir ild istic· 
vaptan sonra, Nurinin serbest bırakılaca
ğına enıindim, .. Halbuki, Nuri hakkında 
verilen ıiddetli emirler arttıkça arttı. Ar
tık vaziyeti, korkunç bir hal aldı... Oç 
ıec:e evvel, nöbetçiydim. Ne olursa olsun, 
Nuri ile görütmeğe karar verdim. Gece 
yansından sonra, divam harp mevkuflan· 
~~ kontrol hehanesiyle Nurinin hapsedildi
gı odaya indim. Vaziyet balikında kendi
sinden İzahat İsledim. Şehzade ile aramız· 
da kavga çıktı; bir kaç ağır aöz söyledim; 
herhalde benim aleyhimde o bir müzevir
lik yapmıştır; dedi. Nurinin bu sözleri, ba· 

Bundan baıka her iki hük\ımet hudut • 
lardaki baılıca karafus.Horı birbirine tele • 
fonla bağlamağa karar venniılerdir. Bu 

yalandır. telefonlar, hudutlarda çıkacak emniyete 
Bütün kıyılarda, köıelerde, hep buna 

müteaJJik hadiselerle eıkiya ve kaçakçı benzer fısıltılar duyuluyordu. . 
• takibatında kullanılacaktır. 

Yalnız bir tek kişi, haremağası Betır: - -· -· " ·-· ·- ·-·-·-. --· 
hakikatin bütün acılıklanna vakıf bulunu- r ., 

yordu. Bqir, her gün baıağaya müracaat Yılbaşı Pı·yangosu 
ediyor; cemaatle namaz kılmak babanesile 
yarım saat için izin alıyor; saraydan çıkar 
çıkmaz, doğruca İkbal Hanımefendinin 

Yıldız caddesindeki konağına kotuyor, ko-1 
nağm kapısını çalıyor. İlk kar§uma çıkan
lara: 

na derhal bir İp ucu verdi .• 

Bir kaç kelime ile Nuriyi teselli ettim. 
Fakat, onun bana verdiği ip ucunu sımsıkı 
tutarak tahkikata geçtlın. 

- Netice? .• 
- Haaa.. Neticeye gelince.. Size bunu 

- Hammefendi, nuıl oldular? •• 
Diye soruyor. 
- Vallahi bilmem.. Boyuna, doktorlar 

gelip gidiyor. fyi diyelim de, iyi olsun. 
Cevabını alıyor. Bu cevabın her gün 

biraz daha derinleıen yarasının azhrabile 
dönüp saraya geliyor. Kalbindeki ızbrabı 
herkesten gizliyebilmek için bir köteye çe· 
kiliyordu. 

Bir Numara Listede 
Yanlış Basılmıı •. 

Türk Hava Kurumu Piyango 
Direktörlüğünden: 

936 Yılba§ı Piyangosu ke§ide lis
tesinde (üç bin) lira kazanan nu
maralar arasında ( 15298) numara 
aehven (16298) olarak çıkmı,hr. 

Binaenaleyh (15298) numaralı 
bilet hamillerinin ikramiyelerini al
mak Üzere direktörlüğe müracaat 
eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

üç bet kelime ile izah edemiyeceğim. Fa
kat merakınızı izale etmek için kısaca söy
liyeyim ki; Nuri, hislerinde kat'iyyen al
danmamııtır. Bu gün, Şehzade Ali efen· 
dinin metresi olan o kadın, Madam U Ba
ron HübiJtayn defil; Bulgar kızı Pavla

Bu ıztırap Beıirin kalbini kemiriyordu. ıım•-•li'i!!mD•••a~•ınııs:Jırı~ 
Bazan odasına kapanıyor; batını yastıkla-. IJ '";.. 
nn arasına sokuyor; dakikalarca hıçkıra o e n i l ı 
hıçl ıra ağlıyordu. Gün ve gecelerinin çok . Z Y 0 a f l 
zamanı; İkbal Hanımefendinin kapalı ka- J Ş L E T M E S J 
lan odasının önünde dolafmak; duvara 
dayanıp boynunu bükerek, uzun uzun bu 
kapıya bakmakla geçiriyordu. Acaba Be· 

fİr, bu kapıdan ne bekliyordu? Yoksa; bir
denbire kapının açılarak; İkbal Hanıme· 
fendinin çıkıvereceğini mi zannediyordu 1 

dır. 

Müstantik İbrahim Beyin ağır vücudu· 
nu yiiklenen koltuk, §İddetle çatırdadı. 

- Vay kaltak, vay. . . Derhal tevkif 'e
delim. 

- Evet ... Tevkif etmek lazım. Fakat, 
derhal değil. 

- Niçin? •• 
- Çünkü bu kurnaz kannın maskesini 

Yırtacak kat'i delil mevcut değil de, onun 
için. 

- E, pek aıa.. Bu kadının Bulgar kızı 
Pavla olduğuna siz nasıl hüküm verdiniz?. 

- Bunu da size, ancak iki üç gün sonra 
izah edebileceğim. 

Bir gün, bir teY aramAk için batkalfa, 
İkbal Hanımefendinin bu metruk yatak o· 

1 
dasına gİrmi§tİ. Fakat girer gİrmez, derin 
bir. hayretle geri çekilmişti. Çünkü Beşir, 
İkbal Hanımefendinin bomboı kalan kar- : 
yolasının ayak ucuna çökmüı; Y\IZunu, ~ 
İkbal Hanımefendinin ayaklarının sürttü- ' 
ğü yerlere ömmü~, hüngür hüngür ağla
makta idi. 

Betirin gösterdiği bu vefakarlık, batkal
f ayı pek mütehassis etmiş; Beıiri omuzla

Odayı, derin bir sükut kapladı. Ve bu 
ıükut, dakikalarca uzadı. Müstantik ibra· 

lıbn Bey, aiır ağır başını iki tarafa salla-
dı: - Ne yapıyorsun, lala?.. Eğer efen -

- Zavallı Nuri Bey. Darbeyi, ~k kuv- dimiz görürse, mahvolduğun gündür. 

nndan tutup kaldırarak: 

vetli yerden Yernİ§ ... Allah vene de, bu Demek mecburiyetini hisseylemiıti. 1 

darbenin altında büsbütün ezilmeden .kur- Mahvolmak ... Sarayda herkes hu iki 
tarabilsek. kelimeden titrerdi. Fakat Bd§ir, titreme-

Diye mırıldandı. m11ti. Simsiyah çehresinde bembeyaz iki * nokta gibi par)ıyan gözlerini, baıkalfanın 
Şehzade Ali Efendinin zevcesi İkbal Ha- gözlerinin içine dikmi§: 

Acenteleri: Karaköy Köpriibaıı 
Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdarzade 

Han Tel. 22740 

ir Sür'at Yo u 
İZMIR vapuru 7 lkincika • 

nun SALI günü ıaat 11 de İZ • 
MİR'E kadar. (31) 

İzmir ıü'at, Mersin sür'at, Ay
valık, Karabiga, Bandırma, 
Bartın, yolu kahve ocakları 936 
yıh sonuna kadar pazarlık su
retile kiraya verilecektir. Is . 
teklilerin şeraiti öğrenmek üze
re her gün ve pazarlık için de ~ 
teminat parasile 7 ikinci kanun 
936 sah günü saat 15 te idare • 
miz işletme şubesine müracaat 
etmeleri. ccSl » 

~ IW!QAM 4 iç; 1 

Dr. A. KATiEL 
nımefendi; babasmın evine gitt:'-t - Zaten mahvoldum. Ben, omuz ya•ı· b"· .. k b. • . m en sonra :r 

u~u . ır sınır buhranı geçirmif; ve bunun yamıyacağım. Karaköy Topçular caddeıi No. 83 

netıcesı olarak ta yatağa serilın" r B Demi1ti. -----------------·-. 

( A. KUTIEL) 

lihsiz k d b b lf ı. u ta- + """' 
a ının a ası, Şurayi Devlet aza • Beprin bu cevabı, baıkaJfaya biisbütüıı 

ımdan İhsan Bey, telaı içinde ·d· İ . ı 
b l ı ı. stan • hayret vermiıti. Sarayın binbir eararı için 
b~ .u~ :n mühim doktorlarını getirtmiı; de aaçlarını ağartan bu kadının vücudu bir 

Ankarada : A K B A 

ı~ıc ızını, pek büyük bir güçlükle ölü- anda buz kesilmiı; zavaJlı genç haremaia- 1 
Her dilde gazete, mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. Tele fon: 3 317 

mun elinden helaa edebilrni§ti. sının kalbinden kopup gelen bu sözlere \.. 
.. Doktorlar, ikbal Hantmefendiyi bin karfı tek kelime ile mukabele ıöstereme • '--·D·o-k•t•o•r-H•a•f•ı .. z-,.·.-rn-:··1--.J 

rnu k··ı·t ·ı ..... d 1 "" -
f u a 1 e 0 um en kurtardıktan sonra miı; sadece elini, Beıirin ateı gibi yanan i.Jahl.lye mU eha1aıaı 

on b.eı ııün, hiç kimse ile görüırnemesini ı' dudaldarı üzerine kapamakla iktifa et • Paurdııu maada hergün 3 • 6 
ve ~ılhasaa, aaraya ait hatıralarını unuttu- miıti. Dinoyolu (118) No. 'fttlefoo : 21'398 
rab!!mek için oradan gelecelderin hasta ile * 
~~t ıyyen temas etmemesini emretmişler Pavlanın yatak odasındaki adam, an • 

L cak &abaha karı• apartımandan çıkabildi 
.. Es~.sen bu ıon kayıt, tamami)e fazla idi. Hrisantos, bu adamı takip edebilmek için 
~~ku fehzade Ali Efendi, bütün hisle • kötede saklanmıfh. Bulgar çarfısına doğ
: ve düıüneelerini Bulgar kızı Pavlaya 1 ru ilerlİyen bu adamı derhal takibe baı -

retmiıti. Hayatını kendi varlığın. rap- !adı. 

OOYÇE URIEH r BAN,( 
Dreadner Bank Şubeal 

Merke&İ: Herlıo 

Türklg•delci pbeleri: --
Galata - latanbul • lzmlr 
Dcpoıu: lst. l'utüu Gümrügıl 

-.. Her tür/il banka. i,l " 

leden zavallı zcvceı;İni, üç gÜn zarfında u- 1 Tepeden tırnağa kadar siyahlar giymiı 
~utuvennİfti. Hatta; onu tatlika kat'iyyen olan bu adam, hiç telaı etmeden l'lğır a -
arar verdiği halde, lkbal Hanımefendi sa- ğır ilerliyor. Yalnız. ikide birde durarak 

~aydan ayrıldıktan sonra, onu bütün bütün cebinden mendilini ç.ıkarıp bumunu sili
b~ra~.ından .•il.miı; resmi bir aylığa lüzum yordu. Onun bu suretle hareketi, Hri!an • 

f ıornıernııtı. tosu fenll halde sinirlendiriyor: I •.. ~ ........ --·-- • W••···--···- ·-· ... -
kbal Hanımefendinin bu vaziyeti. sa _ - Kok..,heranalı:İs !. Nezle olacak zaman 

rayd~~~lere pek acı gelmiftİ. Çiinkü; buldu ... Şu, bir an evvel nereye girecekse, 
ıençlıgı ve harikulade güzelliği ile bütün airse, timdi sabah olacalc:. 
saray halkının takdirini kazanan bu zarif ( A rhaaı var) 

Son Posta Matbaaaı 

Ne§rİyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. E.krcm, S. Raaıp, H. Lütfü 

Niçin Cild 

İster yağsın, iıter rilzgAr ea in umu 
rumda değil, terkibindeki "Krema köpUğD,. 
1&Jeı!inde "Tokalon pudrau,, nın her ttirlll 

havaya dayandığını iyi bılıyorum. Cildim yağlı amma 
''Tokalon pudra ı,, diğer adi Jmdralardan 4 dofa ziyade 
ci de yapı~ık kalır, tere dayanır n mcsamatın genle• 

Jenmuiue mani olur. 
Ne yapsanız, güodU:ı: glinewlnde veya gece aydınlığında 

buluneanıı hnıkulide gUzeJllğtn tabii tenin site Yerebilecek Ye parlaklık eseri 
bırakmıyacak yegane pudra " Tokalon pudral!ı ,, dır. Kuru bir cild için 1Tokı• 
lon Petalla pııdrası,,m yaA'h cil<ller h,ıin "Toknlon Pero pudruı,, m k•1llanını1. 

[_E_m_ı_a_k_v_e_E_y_ta_:n ....... e,..·a_
0

_;;_k_;-_· .-_ı-_-ı:ı_a-_n-_ı-a:r:•:::~ı 

Kiralık E
0

mlik 
Vol~ler: 

Esas No. ıı 
343 
406 
165/8 
258 

165/14 

ve 

Mevl<ii ve Nev'i 
Burgaz adasmda HaJik Volisi 

Depozito 
45 Lira 

n » Dam » 26 )) 

BeyoğJunda Avrupa pasajında 8 No. 1ı dükkan 46 ,, 
Büyükadada Kamino Voliıi 55 )) 

Avrupa pasajında 14 No. lı dükkan 75 )) 

165/18 » » 18 )) )) 75 )) 

165/19 )) 1) 19 )) )) 75 )) 
165/20 » )) 20 )) )) 75 )) 
Mevkileri yukarıda yazılı Emlak ve Voliler bir, yahut üç sene müd-

detle. kiralanmak ve 17 /2 inci knn .m/ 1936 cuma günü saat onda ihal• 
leri yapılmak üzere açık arthrma·•a konuJmuştur. 

isteklilerin Bankamıza gelme]eri. (294) 

Dr. ETE VA SAF Sinir v• akıl 
bıutalık.arı mtitt:ııılı:!Sl91 
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Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet - Sılılıat. 

Pirine • Buğday • Patates • Beyaz mısır • Arpa • Bezelye • Yulaf • 
Mercimek • irmik - Çavdar • B•dem • Türlü özlü unları .. 

Çocuklarmıı:a yediriniz. istediklerini ve ıevdiklerint bıktırmıyarak dei:iftire değiştire yedirlnlı. Vitamini Ye kalorlıl çok olan 
bu mllkemmel, özlll unlarla yavrularımız neıeli, sıhlıatli, tombul, kan ı, c:ınlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk dit çıkarırlar, 
kemikleri kuvvetlenir, iahal olmazlar. Hasan özlll unlarile yapıla:ı m~baI:ebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve 
yemeklerin lezzetine payan olmaz. Hasan öılU unları nefasetini on aene mahahza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz 
hiç boıulmaz. Taklitlerinden sakınımı. Başka marka verl~lerse alma;1.ıız ve aldanmaayımz. Hasan markasma dlkkal 
Hasan depoıu: Ankara, iıtanbul, Beyoğlu. ,, 

...•.......................... · ........................................................................ ~ ............................................................. ..... 

Dişlerinin l:>ukadar beyaz ve parlak 
olması için ne yapıyor ? 

RADYOLIN 
Formülünün bulunduğu 
gün den beri artık bu bir 
ıır olmaktan çıkmııbr 

RADYOLIN yemek, clgara 
ve içkinin huıule getirdikleri 
paı ve lekeleri çıkararak ditl• 
ri en kısa zamanda beyazlatır 
ve parlatır. 

RADYOLIN diılerin fırça 
girmiyen yerlerine kadar n(I • 

fuz ederek mikroplan % 100 
öldürür. 

RADYOLIN dit eti hastalık
larına mani olur. Diı etlerini 
besler ve kuvvetlendirir. 

RADYOLJN bütün bunlar • 
dan baıka fevkalade teksif e • 
dildigi için iktisadi olmak gibi 
bir meziyete daha ıabiptir. 

Türkiye halkının yilsde 99 u gibi ılı de 
dlılerlnlzl aahah akıam 

ile fırçalayınız 1 
~ 

Istanbul Orman Direktörlüğünden : 
Haliç Orman idaresince mazbut 15 adet tahta ile 19 adet gürgen 

kereıteıi ve 801 kilo mete kömürü ve Y enikapı orman idareıince maz
but 3 adet tahtaıile 20 kental mete odunu ve 11 kental meıe kömürü 
8/1/936 pazartesi ıünü aaat 14 t• ihale edilmek üzere satılığa çıkarıl
mııtır. istekli olanların mezkitr günde Orman Direktörlüğünde teıekkül 
edecek komisyona bat vurmaları ilin olunur. (7998) 

RAHAT 
T~AŞ OLMAK 

• • 
iSTERSENiZ 

HAFTALARCA . 
SÜREN MÜTHİŞ 
sırt ağrıları küçük 

bir tedavi sayesin-
de teskin ediliyor 
Bay E. C. bize yazıyor: «Arasıra sırt 

ağrılarına tutulduğum vardır. Lakin bu 

seferki kriz o kadar şiddetli olmuştur ki 

ilimi terketmemek için müthiy ezalar çek

tim. Bir çok devalan tecrübe ettikten son

ra gazetede rekl3.mını okuduğum ALL • 

KOKS yakılarını da tecrübe etmeğe karar 
verdim ve öyle yaptım. Elde ettiğim netice 

cidden şayanı hayrettir. Pek az zaman zar

fında ağrılarım teskin edilmiş ve tamamen 

zail olmuştur. 

ALLKOKS yakıları adalatın ağrılarına 
karııı çok müessir bir ilaçtır. Bu yakı a • 
deta otomatik bir masaj gibi iş görür. Saç• 

tığı sıcaklık sayesinde ağrıyan yeri teskin 

ve ağrıyı büsbütün defeder. Yakı iki sani

ye içerisinde acısız ve kokusuz derhal çıka· 

nlır. Siz işinize bakarken yakı da kendi işi

ni görür. ALLKOKS mesameli yakılar ec· 

zanelerde ve ecza depolarında 40 kuruşa 

satılır. Kırmızı bir daire içerisinde kırmızı 

bir kartalı gösteren fabrika markasına dik

kat ediniz. 

Parls Parfümü 
Hakiki bir tabii çiıek buketi olan 

CREME 
SIMON 

eaf çiçek eaanelaril• taktir edilmiş 
olan bu mükemmel tuvalet kren:ıinio 
tevlid ettiği tazelik haeabile en ştlc 
Ye kibar Bayanların memnuııiyetfoi 
mucip olmaktadır. Muntazamen kul
lııııldıkda teni ıaf Ye a9 k, cildi 
yumugak ve nermin kı1ar. 

Her yerde satllır. 

Sl~ION KREM, PUDRA VE 

~---ı. SABUNU 1 
Parlatan avdet ~-tıı.. 

İki senedir Paris Tıp fakülttıiude 
muvaznf asiı;tan olarıı.k çalııan 

Dr. Operatör - Jinekolog 
CAFER TAYYAR 

ıelmiJJ, Beyoğluoda Aj'aoaaıl, Ru
meli hanında muayenehane acmı~tır. 

Hastalarını 2 den 8 e kadar 

' kabul eder. 

VAPURCULUK 
TÜRK ANONiM ŞİRKETi 

İstanbul Acentalığı 
Liman ban, Telefon : 22925 

Galata ıubeai Tel: 43663 

BARTIN YOLU 
T A R 1 Yapuru 7 lldnci 

kanun S A L 1 saat 20 de 
RfZEYE kadar. 

.1lafi1e 
lA HmET ÇE;/YOR.,. 
sunuz~--. 

Jfemerı 

za • 

.O ın-12 .. 

VIM bulaşık · yerinin yağh pislik
lerinide temizler. 

Vim yalınız bulaşık kurnasını te
·mizlemek için değil, hatta bakır 
.kapları, bıçaklan, boyalı tahta~ 
Jan mükemmel temizler ve hiÇ 
ıbir ,. çızmtl brakmaz. 

VIM· 
(TAKLiTLER l N DEN 

.-- SAKININIZ 
/:fİi ~ 

ı~ k \ 

(~ 
;• _ _,.-,.(~ 

.. ·.~ .... · 

J.EV.ER BROTBEll~ LiMiTE.:». fOBT IUl'IUGUT. AlfCl.lt'llll 

Türk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kiı'yl ze.1gi t etmittir. 

3~ cU Ke,ıde 11 2. el KAnun 938 dad1r. 

8UyUk ikramiye: Liradır. 

Ayraca: 20.000, 12.000, 10.000 Hralık ikramiyeleri• 
( 20.000) liralık bir mllkifat vardır. 


