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Almanya· ~şi Siiriincemeye Mi Dökecek? 
Mukabil Tekliflerin Bugün Lonl Bu Çocu~. Hangi Ananın? 
d B•Jd• •ı • B ki • Bakteriyoloji Ustatları "Son Posta,, nın raya 1 iri mest e enıyor Doktoruna Davayı Hal Çaresinin Kan 

Al K t 'A B~ R d C b Tahlili Olduğunu Söylüyorlar 
manyanın a ı ır e eva ı • ,,. . 

Verml.yec· egı"'. Tahmı·n Edı·ımektedı·r Muallim, Bakteriyoloğ Kemal Hüseyin "Ortada 
Madamki Analar, Babalar, Ve Çocuk Mevcuttur; 
Babayı Kat'i Şekilde Tayin Edebiliriz ,, Diyor 

Şaht Ve Ordu Şefleri İtilafcu Bir Siyaset Takip Edilmesine 
Taraftarmış. Fransa Milletler Cemiyetinden Çekilecek Mi? 

Fatma isimli bir kadın müddeiumumili
ğe verdiği bir İstida ile ortaya çok ıayanı 

dikkat adli bir mesele attı. Öyle bir mesele 
ki halli çok müşküldür. Y egône ümit tıb -
hın müdahalesinde ve yardımındadır. 

Paris, 23 (Son P osta) - Lokamo 
pevletleri tarafından teklif edilen uzlaf
ına projesine Amanyanın vereceği ce
vap burada sabırsızlıkla beklenmekte
dir. Cevabın bugün (pazartesi) veril
nıesi kuvvetle muhtemeldir. Sisayi ma· 
hafilde F ransanın noktai nazarında so
na kadar sebat edeceği katiyetle söylen 
rnektedir. Avni mahafilde Fransanm 

Soldan sıra ile Van ZeeJand, Flanden, Paul Bonkur. 

gazetesinde ~iddetli bir mak le yazmış 1

1 

edilmesi lü:=umunu ileri .. ı.irmektedir
Milletler Cemiyetine hücum etmiştir ler. 

Burada gayri resmi bazı mahafilde, Mukabil Teklif Mı? 
dönen rivayetlere göre Fransa icabın-
da Milletler Cemiyetinden de çekilme-1 Berlin, 22 (A.A.) - Angrıff ga
yi göze alacaktır. zetesi, Hitlerin, Hamburg'ta «hukuk 

Berlinde Müzaker~ler müsavatı sahasında bir santimetre bile 
ric'at etmeyeceğim)). dediğini hatırlat- ! 

Londra, 23 (Son Posta) - Berlin- makla iktifa etmekte ve Ren mıntaka-

Bu kadın: 
- Mehmet Ali adında bir adam benim 

den bildiriliyor: sında yeni bir gayrı askeri mıntaka te- Ostat Kemal Hüseyin 
Von Ribhentrop, Hitler ve Von sisi projesini açmış bulunmaktadır. Al- '.. lAd N . 1 h. . . . . . oz ev a ım ermıne zor n sa ıp çıkmak 

Neurath ile müteaddit defalar görüş- manya, prensıp ıtibarıyle Lahaye dıva- . . B • b adama da müs 
ıstıyor. ana çocugumu, u • 

mü~tür. Bu görüşmelerde bütün Al- nına müracaata muarız değildir. Fakat tnhak olduğu cezayı veriniz, diyor. 
man bakanlar hazır bulunmuşlardır. bugünkü hadiseye, bu muamele uy- Hakikaten bu Mehmet Ali Nermin :simli 

Alman cevabının biraz gecikmesi : gun değildir. Zira mevzuu bahsolan bir çocuğu gasbetmiş midir? Mesele mah -

nın cevabında, tam müsavat isteyece- Paul Shaefer «Berliner T ageblatte» meselenin rengi de değiııiyor. 
ihtimali ileri sürülmektedir. Almanya- , mesele hukuki değil siyasidir. kemeye intikal ediyor ve edince derhnl 

Alınan murahhası Ribbentrop Almanyanın ği kat'iyetle söylenmektedir. 1 gazetesinde yazdığı yazıda: «Lokarno Mehmet Ali: . . .. 
Londra sefiri Von Hö, ile beraber Diğer taraftan Sunday T aymis ga- muhtırası bir ültimatom değildir. Lo- I - Bu çocuk benımdır. kadın yalan soy -

lı • • h f . . Be }' h b. . . d .•. ı k d l tl . . . h tt.kl . . lüyorl demektedir. er şeyden evvel emnıyetı mu a aza zetesının r ın mu a ırının ver ıgı arno ev e erının ız ar e ı erı ıs- .. .. . . 
' .. · · f k• 1 b ki · ı· ·d· d ·· k 1 Bu suretle ortaya kuçuk Nermının an -ıçin kendi kuvvetlerine dayandıgı bıl- hır habere göre Muha aza ar ar, u I te erm ıstesı ır ve sa ece muza era- . Al" . . . N· ' • • 1 f b h k" nesı olarak Mehmet ının ze\icesı ezn-
dirilmektedir meyanda doktor Şaft ve ordu kuman-

1 
tın temeJıdır. Maa ese u mu tıradcı ı . . 1. b" b k k d d k · . . . .. . .. hat ısım ı ır aş a a ın a çı ıyor. 

M.Andre Tardieu «Pöti Pariziyem> danları daha itilafcu bir siyaset takıp [Devamı 11 ınc. yuzdedır J Nezahate göre çocuk kendısinindir ve 

13 ler Komitesi Bugün Toplanıyor Romada Yeni 
Andlaşma 

Hazırlanıyor 

Mehmel Aliden olmuştur. Fatmaya göre 

de keneli evladıdır ve nafaka vermemek 
için babalığını inkar eden başka bir adam
dan dünyaya gelmiştir. 

Bu iddiaların hangisi doğrudur? Çocuk 
hangi ananındır. Mahkeme bu meselenin 
halli için çocuğun kanı ile babası oldukları 

iddia edilen adnmların kanlarını muaye • 
neye karar veriyor. 

İşte bu araştırma bir yandan yapıladur
sun nSon Postaıı da doktoru Etem Vassafı 
bu muammayı çozmeyc memur etmiı bu
lunuyor. Çocuğun kime nit olduğu anlaşı
labilecek mi? 

Etem Vassaf bir yandan kendi tetkika
tı neticelerini, öbür taraftan da büyük tıp 

üstatları ile yaptığı konuımalar neticesini 
akuyucularımıza anlntmnktadır. 

* Anketimiz etrafında malumatlarına ve 
ilmi tetkiklerine müracaat ettiğim salahi -
yctli şahsiyetlerden birincisi Ciılhane tat -
bikat mektebi ve hastanesinde muallim 
bakteriyoloğ Kemal Hüseyin oldu. 

Kıymetli üstadı Cağaloğlundaki mua -
yenehanesinden dışan çıkmağa hazırlnn -
dığı akşam santinde ziyaret ettim. 

Kemal hoca beni günün yorgunlukların 
birden uınıtmuı gibi mütebessim bir çehre 
ile kar ı1ndı. 

- Bilmem gazeteleri takip ediyor mu
sunuz, dedim. Bir çocuk hikayesi var. İki 
ana bir çocuğu paylaşamıyorlar. Her ikisi 

(Devamı 11 İnci yüzde) 

-

\ 
Hangi ananın evladı olduğu henüz. belli 

olmayan küçük Nennin 

Habeşler 
· Arttığını 

Enerjilerinin 
Bildiriyorlar · 

1-Iabeş Hükumeti Milletler Cemiyetine Bir Nota Verdi, 
İtalyanlarla Müzakereye Girişmediğini Bildirdi 

Roma Anlaşmaları Diğer 
Tuna Devletlerine De 
Açık Bulundurulacak 

Dün Altı Maç Yapıldı 

Londra, 22 (A.A.) - Grandi Dış 
~akanlığına gitmiştir. Bu ziyaretin, 
liabeş hükumeti tarafından Milletler 
C:erniyetine verilen iki nota ile ve pa

~ttesi günü toplanacak olan On üçler 
~<>rnitesiyle alakadar olduğu söyleni-
~~ . 

Londra, 22 ~(A.A.) - Habeş hü
~Urneti, A ven ol' e ikinci bir nota tevdi 
~ rek ltalya ile doğrudan doğruya 
lı'ıliı;akerata giriştiğini tekzip etmiştir. 

Bu notada, ltalyan kıt'alarının, son 

~nrplerde Habeş mukavemetini kırdı
~1 inkar edilmekte ve «altı ay süren 
~tpten sonra halya - Habeş milletini 
Y'lınduruk altına almağa muvaffak 

(Devamı 11 inci yüzde) On üçler komitesinden bir kısmı bir arada 

Roma, 22 (A. A.) - Musolin i, 

Şuşnig ve G ömhöt arasındaki ko -
nufmalara d evam olunacakt ır. Mü
zakereler hakkında §İmdiye kadar 
eld e e dilen malumat kat' i değilse 
de üç de vletin menafi ve tefriki me
sai h ususunda azim birliğini teyit 
eden ve Roma anla!malarını geniş
leten bir vesika imzalanacaktır. 

Roma anlaşmaları diğer Tuna 
devletlerine de açık bulundurula -
caktır. Avusturya batbakamnın ya
kında Belgrada gid erek V iyana ve 

Prağ arasında tesis o luna n son mü
nasebata benze r münasebetler k ur

maya çahtacağı hakkında dün rı -
(Devamı 11 inci yüzde) 

Dün yapılan Galatasaray • Eyüp maçından bir enstantane 
(Dünkü maçlara ait yazı 8 inci sahifemizde] 



SON POSTA: Mart 23 

' Resimli Makale 
r 

Her gün a Paranın Hakimiyeti a 
Söziln Kısası 

Gençlik 

işleri 
y U&IU ... L A.t., 

T emps gazetesinde me,hur bir mu • 

lıarrir, artık y~i franmz ençlikle

rilıi tanımadtğım yazmakta idi. Eaki genc:.
hazin ruh\u., cılr& bünyeli idi. Hareket 

i~tahı yoktu. Yeniı;İ canlıdır, nt'şelid;r, "\'U• 

cut ve ruh sağlığı kazanmıştır. Çünkü r.sk.i 
e-nçlik 70 bozgunundan geliyordu: m,.k

tq>lerde bir ~ manastrr terbiyesi vard1: 
bedeni eğitim yoktu. Yeni gençlikler ıse 

zaferden doğan bir nefis inanı içindedirler. 
Bedeni eğitim bütün Fransayı lmplamı.tn. 
Karma l tedris, mektepleri neşelendir • 

mistir. 

'Bizim c~'ki ehir gençtiklerimizin ne hRl
de oldur,.'unu henüz hatırlarız. Çünkü on • 
ların, ba:u baknnlardan, esash bir d~şı"k
Jiğe uğradığını da pek iddia t"demeyİl"A 

Eksiklerimizden biri, bedeni eğitim •dava

sının kendi ihtiynçlanmıza gorf" ve geniş 

ölçüde netice verecek tarzda halledilmem:~ 

olmasıdır. 

Devlet haznesinden ı•c llx-ledi) elerden 

}-.- sene Lu iş için harcanan :rardınu kü • 
çükscmek kimsenin hatırrndan gec,,mez.. 

Bilôkis, diğer masraflarımıza nisbet olunur
sa. kafi fedakarlık edilmekte olduğunu da 

• aöyliyebiliriz. Geniş ölçüde netice sözü ık. 
ne bütün gençlerin futbol oynamadıkları -
ın, ne de enternasyonal atletizm rekorları 
lmmağa muvaffak olmadığmuzı kıu.dct

miyoruz. Mabadmuz.. bütün emek ve 

masraflarm Türk gençliğinin pek Jdıçük 
bir kuınurun pek mahdut beden l aliyct • 

lerine hasrolup k.alma&ındadır. Bu inali • 
yetlerden gençliğin umumi manzarası ÜS· 

tünde tam ve devamlı bir tesir Leldemek 

doğru değildir. Bedeni eğitim politik.asını 

~n iyi kuran harp sonra$1 memleketleri ile 

bizim aramızdaki fatkın, masraf .azlı&ı Vf'.• 

ya çokluğundan değil, &istem ba~nlığın
dan ileri gddiğini düşünerek, ınesel~ye, 

büyük milli davalarımız gibi, ve onlardan 
biri olarak, esaslı bir hal şekli bulmamız 

lazım .gdiyor. Hc;pimiz.in i&tedi~iz. mil • 
Jetin bütün genç unsnrunu bünyece kuvvet
lendirmek, ve bünye sağlamLğırun maddi 
manevi kazançlarını dde etmektir. 

Bahar geliyor; Rusya, A'lmany.n veya 
diğer memleketlerden :geçerken, gençlik -
lerin, dağlara. kpderc. ormanlnra, deniz 
kıyılıınnn doğru akın ettiklerini görecek -
einiz. Her yerde açık hava idman (iam:la
nnın mwıik:iııini. yıpranmamış taze göğhs
~eırdcn bo nan c.o ·un gençlik rlcılannı 

duyacakııınız. Hq>8i lknpalı handan. du -

Jnsan kuvvetin esiri olabilir; bu, ıkuvvet karıısmda acz <lU • 

y&n adamın halidir. 
zi insanlığımızdan çıkarır. 

Para esareti, insana izzeti nefsini wmttwur ve manevi !kıy • 

metkri öldürür. 

Bir Köprü, Bir Da 

Rıhtım Hikô.gesi 
Ekrem· Talu 

T arihini ben iyice bilmiyorum. Dün• 

yada ya var, yahut ki yok inıi~irıtı 

Fa'kat sonradan duydum ve pek te lıoşum• 
gitti: 

Kayın babam Rıdvan Paşanın şchremiıt' 

liği zamanında imiş. Zarafetile, lltiktesikı 

tOk sö~lülüğü ile meşhur olan Manas Efen' 
eli de Yeni.köy belediye daiTcsi müdürlü ' 
ğünde bulunuyormuş. 

B 
~rıı 

tı'ıııa] 
Dıla 
&ıı 
~ki 
lİ§ar 

O sıralarda Almanya imparatoru Vil • 
ndm, Abclülhamide misafir gelmiş. T eş • 
rifattan, uzun uzadıya bir program hazır' 

lanmış. Bu programın içerisinde İmpara• Fı 
torun Tarabyadaki Alman sefnretini ziyıı.• .... 1 

retini de unutmamışlar. 
Bir snbah, Mnnns Efendi Şehrcmıı.ne • 

tinden şöyle bir tezkere almış: liri 
«Misafir hasülhası hazreti şehriyarf ~eli 

Ka);zer ikinci Vilhelm hazretlerinin bernl\11 

Luan bir fikrin esiri olabilir; bu. bir idea~ kendisini ve-en 

adamın halidir. 
lnsan par&Qln esiri olabilir, bu da idealsiz, bayab parada.o 

ve paranın temin ettiği zevklerden ibaret sanan aclamm balidir. 

Para insanın ıeytanıdır. Onu her türlü ahlaksızlığa süriikli -

yebilir. 

cibi karar Taraby.ı:ı.daki Alman sefareth • ııtlc 

nci 'Stıyfisini de öbür gün tiyarettc bulun• ~tıı 
malan musammem idigünden, teşriflerin< lıı~i 
intiznren sefarethanci mczbur hiznsındakJ ~tya 
sahilde boydan boya bir rıhtım inşa etti 1 n 
rilmesi muvafık görülmüş olmağla bu hıt' ~}' 
IUS8 sarfedilmek üzere tefrik ve tah'lis edıf llır.ı 
len 1 5 00 kuruşun tarafı valfı.larına gön • be 
dcri1diği beyan ve keşfinin müstacelen ynP,1 ı; 

tınlarak tarafı senaveriye elden gönderif. ~i 
~ mesi temenni olunur ... :» 

Esaretia her türlü.ü kötüdür. Fakat 1Para esareti .llepsinden 
kötüdür. Para, bizi avucu içinde sıkar, istediği kalma .okar, bi-

lstiktaıine ~ olan kimse ber ~desı evveJ kendini para 

esaretinden kmtarm w a çabpnahdır. 
Pç günün içerisinde boydan bo)· bff >iik8 

rlhum inşası için 1500 kuru para tahııt! btıki 
edilmesine ikal)l ne diyeceğini §<1. ıraıı böyl, 
Manas Efendi, ertesi gün doğruca emnn~ ~i'a (sOz 

lngiliz Gençleri En 
Çok Harp F:ilimlerini 
Sevigorlarmaş 
İngilizler reye müracaat etmesini pek 

severler, geçenlerde bir :gaz.ete mektepli 
gençler arasında lbir anket nçarıık en çok 
lhangi filimlcri lbeccnd~lerini sormuştur. 

Kahir bir ekseriyet. ihıup ıfilimlcrioi sev -
diğini söy]~ş. 

İngilizlere kızan bir Fıran ız gazetesi genç
liğin, hnrpçuyane fikirlerile, lhükfunetin, sulh 
ısiy.aaetini mml ıtelif ettiğini, harp ıstıyen 

lbir ıgençlik ile genç Edenin ınasıl olup ta sulh 
teraneleri terennüm ettiğini anlıyamamak

ıtadır. 

* lk'lye ayn1an 'kll1se 
Heidelbergte ilti asırdanberi, katolikler-

te gidip paşanın yanına çıkmış ve: Itır, 
- Hazır muıın. .l\1nnas Efendi~ llı(jn 

Sua1ine, derhal: )t iıt 
ARASINDA ) 

--·----------------------------.. 
HERGüN BiR ~IKRA 

Onuda Onlar 
Söylesin! 

Salamon ölüm dö,eğinde yatıyor -

du. 
Bütün aile efradı, etrafında toplan " 

mışlar, vasiyetini dinliyorlardı. 

Salamon, hastalıktan ve mecalsiz • 
likten kısılan sesile eon rzulannı bil
dirdi. Sonra, alacaklı o!duğu !kimsele

rin birer birer dbrını şdL Böylece 
bir düzüne kadar eşhas .zikretti. 

Bu İ§ :bitince, büyük oğlu izak, sor

du: 

intihap lıakkı verilmegen 
Fransız kadınları 

- Hazınm 1 Mukabelesinde bulunaraID lllJ 
- Efendimizi D~: bütün gece dü ' tıı 

fiindüm, taşındım. Nihayet. ita buyurulllÔ ~ti!8 
para ve zamana uygun olabilen ancak ~ ~ttı 
çareyi buldıun. Lcbideryadan, acfaretba 1 Ç· 

Grev yapacaklarmış 
Geçen sene padamcntoya girclıümck ne kapısına kadar, yanyıına. beş ltı kayt !\ıı 

için Maten gazetesinde büyük bir müca • ..:ı: ___ !:_· lk" ·· t d ··-ı·· m_ tVı ., ~rm. ı uç ııne e gu~u, ıı::uvve 
dele aç.an Fransız kadınlarının istedigi ol- · - .. b"l" d t t ., j tol 

ıyı yuzıne ı ır a am u acagım. moara 
mamıştu. 1936 .senesinde intihabntn gene ıı.___ tl · d · d l ·r _..ıı l L k"' . • • • . . ınuzre erı enız en eşrı c::ucr erse ou •· 
ıştuak ettınlnuyeceklerdır. ....;u_ b" • d -b·· ·· t1 k _:ı...•U ,,_nn ınn en o urune a ıyara saııı 

Bundnn pek fazla müteessir olan bazı ...:L l \T et H d -•- d klad 
'!r"An~ ar. e f;Sy , u nnı::K.cr e aya 

1fyansız kadınlan açlık grevi itan etmek k d d .~ d- k 1 ı d __... ayar a enıze utıece o ur atsa o a aı•r 

ist~iş'lerse de iltoca1nn müsaade etme • Lı ıı_ d"J · · •-hl" cd 1 r "-en ı cnnı ..... ıs er er. 
diğinden bu anulan da akim kalm1~1r. B ~ _ -'b" · "ist •---= ibuyu 

* 
u u:o ın er uu.np run, 

buyurmayın: Bu tartlar dairesinde 
~isini düşünen olursa, hodiri meydan!. 

it 
Ven zelo• Yunenlstanda 
Oturmaaanı &evmezdll 

Venizelos me"f'lcii iktidarda olmadığı Aradan yıllar geçmiştir; belki de ya:rtıı1 ~· 
asnl. 

ımıın ve içici Uhirinden kaçmaktadır. Her le protestanlar ayni kilise de ibndet eder • 
tarafta kamp lbarakaian kurulmu ur. O- ler. Kavga etmesinler diye ıı.ralanna bir 

- Baba! Şimdi de kimlere borçlu 

olduğunu söyler misin? 
Salamonun gözleri birden par1ayı· 

verdi. Oğluna hiddetli \ıir bakı§ te,•cih 

ederek: 

zamanlar Yunanistanı sevmez ve ltendi 
memleketinde ohıımazdı. Mecburi isti -
ırahat deı,.rClerini. p Lmıdraaa, yahut ta 
Pariste geçirdi. Kum lngiliz olduğu için 
Londrada otunnağl terci)ı eUİği .balde, 
kendisi Pariste Beaujon .aokaiındaki apar-

Ltanbul şehir mcdisinde. bir gece zorl~ ~i 
bir ftrtınnya kurban giden Unkapanı köf 
ırilaünün tamiri mevzuu bahsoluyafketll 
belediye m-cisi, köprüyü tamir edecek va' 
ziyette o'lmadığını söy1cm.iı ve: 

muz.'lannda çnnta arı ile. kız ve -crke!k ka
fileleri; yurdlarnun ta'biati içine c!!alıp gi -
.dooddlcrdir. 

T°"urlciyenin cnç rn~1lerine ayni re • 
l.et .aşkını ve ıiın1dlnla:rını '\'\ermek IAzımdır. 

Bunu da ncak ınesdeyi tchar esasından 

~nmclt. bülriimet ve ha1kın par.a fe -

.da'kir'lıkLın ik. phii cmc'lı:lerim.izi •e bü
tfua miieaesekriu -oChdlcini bu CSb ıüze -

rinde toplayıp bir iistika~tt'" ıkullanmnkla 
lemin edebiliriz. • IUlus - t.n 

Biliyor Musunuz? 
~ - «Sen padi,ah olursan iharbetmek 

için bLcımı k pmn:ıy !bile tenezzül et • 
mem111 cümlesini 1kim söylemiştir~ 

2 - KöpükJü §araplarda .köpüğün <le
recesini ölçmiye ıyarıyan aletin adı nedir? 

3 - insan viicudundan cıtaşı> çurmıya 
mahsus alete ne derJer? 

4 - Beı lambalı ibir radyo ma:lı::inesi 
~ kaaar clekuik .aarlcder? 

du,•ar örülmüştür. 

Nasyonal sosyalist hükümeti ~imdi 
duvarı yı\:tırmıştır. Sebebine gelince 
zı1arı din için artık kavga edilmezıı diyor, 

bazıları iıe, Hitler her iki dine de düş -
mandır, birbirlerini ye.9inler diye bu işi 

yaptırdı. Mütaleasını ileri sürüyorlarmış. 

* Mah.kQmları Muhafaza 
Eden 'Kedi 

Amcı-ika lıapishanclerinin birinden firar 
etmek istiyen mahkUınlar 2 1 ay ç !ışarak 

'bir -tünel açmışlar, tam lkaçacn1':1an mrada 

tünc1in içine hiT kedi kaçmı§, baolamıı mi
yavltımıya ... O kadar ~ürültü yapmış ki ... 
Niha}"et lkNıdirn muhalız1ara duyurarak, 

i~in meydana çıkmasmıı sebep olmuş. 

* Köpeaın siya ai kanaatleri 
Fransız1arın sağ cenah fikirlerinr. men· 

aup reis1~rinden Cuy-Amounun köpe~i de 
ıeiyasidir. 

Kendisine bir cün ıc!kcr uzatmıo]ar. U-

- Gn.. da lbnak, o kerata1ar ö1ür -
ken 11Öy)csinl .dedi. •----------------ir limanı biç tCt"ketmez. her sene kirasını tec

BULMACA dit ederdi. 
Muhaliflerinden 'biri bundan dolayı ona 

ıu tarizde hu1unmU§tu: 
- Venizelos Yunanistam değıl, mevkii 

iktidarı severdi. Omm için de koltuğun -
c!an uı:alcla r -uza\laşmaz, memleketi tez • 
ık.edip giderdi. 

..... .., ·- =- ·------------

cuklan severken .c>yleıtt. 3 - Anne, bey
gir. 4 - Arapça eben», oğlan değil. ka
ba bir tabir. 5 - Söz, açJlc. 6 - Edibin 
dişisi, sız. 7 - Doğru. 8 - Valide, pa
raya hcsab müteallik. 9 - OamıınMn • 
rın sürdüğü. 1 O - Gömüyen, bir deniz 
İsmi. 1 1 - Üye, çanak. 
~-L·· B 1 Halli L'UD.KU D macan!D ; 

Soldaa •i•: 
Soldan sağa: 1 - Habe§i•taıa 2 - Kazak, azap. 

1 - Çok söyli)·en, bir R ilavesile kışın 3 - E.nak. ah, mi. -4 - Aia, reha. ur. 

5 - Nil nehrinde buhara inkılap eden zatan zat köpeğe: yağar. 2 - Yalvarış. dans eden kıL 3 - 5 - Ebe, isa. 6 - Mas, kıı. 7 - Aç. mi. 
lstanbulda bir semt, sarhoı haykırışı. 4 - 8 ::_Nisa, zalameL" - Arh. 1 O - Jnp., 
Su, dest. 5 - Rüzgar. eski kırmızı aerpuş. maaş. 1 1 - Zair. 

yun miktarı nedir~ - Marsel .Ka en göDderiyor, demi,. 

br. 

(Cevaplan J'aJ'!Jl~ 

* (Dünkü malle~in cevapları) 
- Se:>han vilayetinden 18 mcb0 us çı-

2 - Karakoyunlu :\'C Akkoy:un1u aile-
11"..ri ıki Türkmen lkıı.biksinin isintler.icfo, 
Orta Asyadan Anadoluya !CclmiŞlcr, 0.s 
manlıların teessüsünden az evvd müsta • 
)ul birer hükumet lkurmu..-lardır. 

3 - Ama' utluk O ınanh idare ine geç· 
mf'den cvvd Vencdik lhukÜrnctinin ihima
) esi a) md ydı. 

4 - Kömür çaıpm ına l.arşı ilk ted • 
bir aç k h 'aya ç1kma •. 

5 - Cumhuriyet drHİnde ) cıpılmıi O· 

lan d " i \ •'l'n•ı ara.,,.,rfa ın<cı tı t n \;H _ 

bul:: ilcıh.u.ış oianı Ah on - K.ırakm u lrnı
tıdıı. 

(Katt:n il:omüniattir. Umanite gazetesinin 

bapnıllmrriri ~. 
"öpe'.k lbirô~bire ters yüzü geri dönmü,. 

- Möş_yô 1.;Con Blum gönderdi ıdenıi,. 

Köp~ gene wtcmemiş. 
Öyle iae ~olonel DCla Roques lbediye 

etti .deyince :atlamı ve §Ck.cri yemiş. 

6 - Rabıt, vesaiti .nakliyeden biri. 7 - YUkandan ~: 
Hayret e~ı, açmak, halk. 8 - Üye, yap· 1 - Egemen. l - Ahaba, ikiz. 3 --
mak. 9 - Bir duygu hüısi, ve dahi. 1 O - Bazı, esas, oa. 4 - Eza, çarp. S - \Şak· 
Bir adet. 11 - Vezirler, sulamak. relk, ·ar. 6 - ~.imza. 7 - Ah, şiar. 8-

Vukanclan apğıya: Tohan, hami. 9 - Az. Hamza. 1 O -
l - 'O.tün ge1mek. ! - Ciğerler, ço- 1amus. :at. a ı - Bim, atı§. 

r 
İSTER İNAN İSTER İNANMA! 

• gazetede okudUk: 
aBir tamdıiım aı::IJaUı. Edirnekçı civarında imıİJÜ iburnya 

yazmadığını ıbaıis ve fena yürekli bir imalatbane sahibi on 
lcuru yevneye ile on yaılannda çocuklan çalqbrmakta İmi§. 

u çoa.IJdann saballleyin önlerine !büyük bir yığın İf koyarak 

bir odaya kilit1İyormuJ. Öğle vakti birer dilim ekmekle birer 
avuç zeytin yemelerine mÜ$aade ettikten soma kapıyı ıene ki
litliyor ve Uf&!ll geç "akitlere adar llaıt'ıiyyea açmıyonnuı.» 

oTabiatile ufak çocuklu bu ifkenceden farksız bayata zorla 
tahammül ediyorlarnttf.» 

İSTER İNAN iSTER iNANMA t 

- ' T§Jdan br!)Jya araba 'Vapuru ;;şleCI' 
meyi düşünüyorum. e deminiz? Oi)'I 
sormu§tur. 

Bu suale ba~kalarırun ne cevap 'verclilr 

lerini bilmiyorum. Fnkat ben bunu r:ııtC: ' 

klerde okuyunca. ~di llcc:ndimc: 
T -'L ek •• d •1- • J n;.,•' - ıa ann t cnur en oarettır IV"1 

söylendim .•. Ve kayın babam Rıavan Pllf• 
ile Mana E.f-endiyj bir dah nıhmetle an ' 
dun .. 

. ~/ 
Hadt$e/er Karşı&ında: 
----~~-------------------

-
1' eki rn eme 

Bir .razetede okudum. 
«Kedi kürkü moda olmuş, kedi cJerİ$l' 

mn çifti iki lirnyn satı1ıyormu . » 
- Jyi ia. dedim, bundan tıonra 

yeyi kediye yükletmiye bakmalı! 
Karım evdeki kediye hep: 

- Pisti 
Derdi; dün a'kl!am ilk defa: 
- Pisi, pisi1 

Dediğini duydum. tt 
Kadınlara kedi kürkü. tillci l;ürkürıd', 

.Jjf 
daha çok yarn§<lcak. Tilkiden çok ket> 
benzerler de .. 

Kadın. kadına nisbet verecek: 

D.. k k d" . ıkcf - un a şam e ımı omuzumn d1'' 
dum. Kollarıma kadar indi. Hele birıı:t 

ha ciğer yesin, bak ne olacak .. 
Evli erkeldere derim ki: 

d. ı;it' 
- Karılnrınızln aranıza knrn ke 1 ~-· 

memesini İsterseniz: kendilerine biret 

Ta !kedi kürkü alın.. #J 
«Kedi ciğere ba~r gibi» sözürıii 

tarzda da söyliyebiliriz: ·bİ'' 
«Kedi ciğere, kadın kediye bnknr l:}'( 

iMS~ 
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Siyaset Aleminde 

Haber Alına 
Vasıta/arımızı 
Düzeltelim. 
t. eynelmilcl hadiseler hakkında bize 

Q akseden haberler, intişar ettikleri 

ı laYnaklara nazaran ya birbirinin ayni bir 
ltıahiyet arzcdiyorlar, yahut ta birbirine ta
'bamcn zıt bir ifadenin mahsulü oluyorlar. 

Nötr denilen ve siyasa noktasından e -
~mmiyeti haiz olmıyan basit hadiselere 
'İt malumat, bu kastımın haricindedir. 

Bu münasebetle, şu son Avrupa vukua
lıııı ele alıyorum. Almanya ile Lokarno 
llıııahedesini imzalamış olan devletlerle ya
hlan müzakereleri gözönünc getiriyorum. 
~ müzakerelere ait haberler Fransız kay
'-klanndan veya İngiliz menbalarından in
!İtar ettiklerine göre, şekil değiştiriyorlar. 
Fransızlar, son vaziyete göre, iddiala-

ltııı kabul ettirdiklerini söylüyorlar. İngi
~ler ise, son kararın sakat olduğundan 

hsediyorlar. ltalyanın bu karara İştirak 
\ttirilmi olmasını doğru bulmuyorlar. Şu 
._dise gösteriyor ki, siyasal vak"alar, bi
~. tam olarak aksetmiyorlar. İntişar et -
\leri mcnbaların mahiyetine göre damga

ıyorlar. Bu kaynak f ngiliz ise, haber <le 
~ıtiliz süzgecine göre süzülüyor, Fransız 
~tfa Alman ise, gene Fransız veya Al • 
l n süzgecinden geçerek objektivliğiııi 
~>'bcdiyor. Binaenaleyh, Türk efkarı u-

lımiycsi de, umumiyet itibarile, bu nevi 
herleri, hep bir taraflı görmiye alışıyor. 
Hadiseler karşısında efkarı umumiye -

'-'i2in bitarafanc bir hüküm verebilmesi, 
ııerait altında mümkün olmuyor. Onun 

lı.ı ~sek tecellisi muhataraya düşüyor. Hal
~ ki, bir milletin efkarı umumiyesin.in, 

Ylc, yanlış akislerle muhakemesinde ha
~)'a düşmesi kadar mahzurlu bir şey yok

~· Def atla tekerrür eden bu vaziyete, bu 
nascbetle işaret etmeyi bir borç bildim 

t istedim ki politika sahasındaki tahav · 
Uer, Türk efkarı umumiyesine. tama -
1\ bitaraf ve afaki bir adese ile akset • 

· İnler. Ta ki oıadan çıkacak olan hü
rtı de, yanlışsız olsun. 
Çiinkü, anlatılışa göre verilen hükümle
kıymeti yoktur. - Selim Ra11p 

lhtiyat Zabitleri Her 
~ene Orduda 
lf izmet Görecekler 
~ara 21 - HükUnıet her sınıf ihtiyat 

erinin her sene muayyen müddet ve 
)arda orduda hizmet etmelerini 

huri kılacak mühim bir kanun layihası 
larnaktadır. Bu suretle orduda hizmet 

tcek ihtiyat zabitlerinden ehliyet göı
İyenler bulunduklan memuriyetlerde 
etmiyec:eklerdir. 

(Kurun) 

. 
• 

TELGRAF BABERLIRI 

Cicikaya 1000 Bomba Atıldı 
G. Graziani Kuvvetleri Ogadende 

Büyük Bir Taarruza Geçiyorlar 

Muhariplere 
Zecri Tedbir-.. 
•ı talyanın Habeşistana saldırmasından 

sonra guya muharebenin önüne geç • 

mek için mütecaviz devleti sıkıştırmağa Ce
miyeti Akvamca karar verilmiıti. Devlet• 

Adisababa: 22 (A.A.) - Röyte- ı harp muhabiri bildiriyor: j bir İtalyan uçak filosunun dün Kora· ]er. iştirak. ettikler! ~u ka_ran ne dereceye 
rin harp muhabiri bildiriyor: Her iki tarafta, cephelerde büyük mı ve bu mevkiin cenubu şarkisindeki kadar tatbık edebıldıler: ltalya bu karar -

General Graziani"nin Ogaden'de bir Jaaliyet olduğu bildiriliyor. ı ovayı bombardıman ettiği ve zehirli 1 dan ne kadar müteessir oldu; hele böyle 
bu··yu""k bı"r taarruza geçeceg-ı' ve Cı"cı'ka- M f"h Ras K ....... ~ Se , 1 - b"ld" ·ı ktcd" B 1 bir kararın harbin bir an önce sonunu al -aama ı ....._.,.ve yyum un j gaz ar attıgı ı ırı me ır. u gaz ar l . . k' . f d d' ) B'" 
nın bombardımanının bu yolda ilk a- Uaari vadisinde İtalyanların sağ cena- yaralılara çok feci istıraplar vermiştir. ~akbışınldc 1 tesır ve b~Y ası ncl ıdr . Fu -

ff k. tun un ar ayrı ayrı ırcr mese e ır. a-
dım teşkil ettiği zannedilmektedir. hına karşı muva a ıyetli bir taarruz- Cicika Üzerine 1000 Bomba Atıldı kat bu noktalarda durmadan şu muha • 

Umumi kanaate göre, Graziani, Ci- da bulunmu~ olduğu hakkındaki ha- Adisababa, 22 (A.A.) - Bu ~abah ribe silah ve erzak vermemek ıcklindcki 
cika - Berbera yolunu kesmek isteye- be~1~r henüz r.esmen teeyyüd ctm~- 1 g İtalyan bombardıman tayyart>s i Ci- :zecri tedbirin hiç te yeni bir şey olmadığı, 
cektir~ Çünkü Habeşlerin silah tedarik mıştır. Keza ımparat~run Antalo cı- cika'ya gelerek binden fazla bomLa a t- '"" ' ~ıil e Osmanlı devletinde bu usulün uzun 
ettikleri ve Kızıl denizden gelen ve ' varında İtalyanlarla hır meydan mu- l d B b d d k d .. man tatbik edilmiş olmasile anla§ılıyor. 

h be . t ld w h be . d mış ar ır. om ar ıman an ma sa • Bu hususa gerek saray, gerekse sadra· ellerinde bulunan yegane yol budur are sıne tu uşmuş 0 ugu a n e N 'b k "h · · · t h · t 
· .. ..d . ~. . H ası u ararga ı umum ısını a rıp e - 1 "dd d"kk t t · ı d . 

H t 22 (A A ) - B" b henuz teeyyu etmış degıldır. ar- zam ar uzun mu et 1 a e mış er ır; 
ar um, · · ın aşı rar'ın ltalyanlar tarafından bombardı- mekti. Fakat ne Nasibu ne de erkanı l bir aralık ikinci Sultan Mustafanın padi -

Kelly'nin idaresi altındaki İngiliz sey- manına dair Romaya gelen mah'.imat harbiyesi orada bulunmuyordu. şahlığı esnasında sadrazamın lstanbulda 
yar hastanesi Tsana gölünün 20 mil şi- ta öyledir. Cicika'nın bombardımanında, Ha- bulunmadığı bir sırada bu eski usule riayet 

1 k b ha d d 1 h ı b h . l I . b" 1 edilmediği hünkarın kulağına gitmiş. ikinci mai p,ar isinde om r ıman e imiş. Ze iri Gazlar eş astanesıyle Avrupa ı ara aıt ır 1 M f h' • 
1114 

.h.l h'"k .. 
k d"kk• h 1 usta a ıcrı tan ı e şu u mu çı-

Londra, 22 (A.A.) - Röyter'in Bir Habqş resmi harp raporunda ço u an arap o muştur. kararak Asitane kaymakamına ve bos • 
"""' ...... - ......................... - --~·· ••••••••••••••••••••••••••••• ····--·-·--············ •• tancıbaşıya aöndermişti ! 

Do .. rt Taraflı ltı• laA f 1 A m erik ada cı Memaliki mahrusamdan muharibine 
barut ve gülle ve yay ve ok ve sair alata 

. Su Baskını harp bey· olunmamak üzre men· olunup 
bu makule nesnelerden bir fCY taşra git-

F it 1 B ı • k Ve İn • Jtere D Ed • memek üzre bundan akdem defeat ile ransa, aya, e çı a gı evam ıgor emri şerifim gönderilüp tenbihi hümayu -

A d B• ı• •ıAf Ak d•ı k • Nevyork, 22 (A.A.) -Tuğyanlar num olmuş idi. hususu mezburda tekasül 
rasın a ır tı a te 1 ece mış d - ve taksiriniz istima' olunmağla imdi emri devam ediyor. Ponsilvanya a yagan 

Paris, 22 (A.A.) - Stefani ajansı nın, zecri tedbirleri derhal kaldırması 
bildiriyor: zaruretinden bahsediyorlar. 

Fransız efkarı umumiyesi, Hitle- Siyasi mahfellerde Fransa, ltalya, 

rin hareketi üzerine, İtalyan muhibli- Belçika ve İngiltere arasında dört ta
ğini arttırmaktadır. Müteaddid gazete- raflı bir itilaf akdinin Fransanın emni

ler İtalyan • Habeş anlaşmazlığının yeti için şart olduğu kanaatinde bu
haUini kolaylaştırmak üzere Fransa- , lunanların sayısı artmaktadır. 

• 
Italyanlar T rablusa Yeni-
den Asker Gönderdiler 
Napoli, 22 (A.A.) - Piemonti va- · miştir. Principessa Maria vapuru da ôO 

puru, 211 zabit ve 3600 kara gömlekli 
1 
zabit ve 1200 mitralyöz ve sıhhiye ne

ile Trablusa müteveccihen hareket et- ! feriyle Somaliya hareket etmiştir. 

~--~-----------.-·------------~~ 

şerifim vüsulünde bu husus .airc kıyas O• 

şiddetli kar durumu daha fazla fena ' lunmayup ihtimam olunacak umuru mü -
hale koymuş ve imdat imkanını zor- himmedcn olmağla minba" d memnuattan 
laştırmıştır. olan alatı harp makulesinden bir nesne 

* Boğaz hisarlarından taşra çıkmamak üz .. 

Fredrikton, 22 (A.A.) _ Nevb- re ihtimam edüp hilafından bcgayet ihti -
raz eyleyesiz ve bundan ma" da fıtanbul • 
dan Akdeniz tarafına buğday ve arpa ve 
darı gitmek dahi mukaddema mcn'olu • 
nan mevaddan olmağla deri devlet meda
rımdan mahsus tuğralı emri ıerifim sadir 
olmadıkça bir kil buğday ve arpa ve dan 
çıkmamak üzre tckayyüdü tam ve basi • 
ret ü intibah üzre hareket eylemeniz ba • 

runsvik: 
Sular burada çekilmekteyse de bazı 

noktalarda aileler henüz evlerin üst ka
tından aşağı inememektedirler. Bunun
la beraber yiyeceksiz ve içeceksiz su-

suz kalmak tehlikesi çok azalmıştır. 

Yunan Kabinesi 
----

Bir Bakan İstifa Etti 

hında ... u 

Bir lngiliz 
Torpidosuna 

Lehistanda Grev 
Atina 22 (Özel) - Kral dün top

Ç\J manevralarında hazır bulunmuştur. 

Almanyada Deniz Bakanı istifa Etti Londra, 22 (A.A.) - Griffin tor· 

A · ?'> (Ö 1) D · B k pido muhribinde bir suikast keşfedil-

Suikast 

s • H J kJ tına -- ze - enız a ana . . l ahk"k eç)ffi azır ) art ip · l h 1 ~ d l l . 1 mİi?tir. Bahriye ıdaresı, açı an t ·ı at Amele Polisle Çarpışb .afparıg~p~ es asta ıgı 0 ayısıy a us-- hakkında büyük bir ketumiyet muba-
h a etmıştır. k d ' G "ff' h "b" 13 .. 0 Deniz Konferansmda iki Kadın Öldü Nasyonal Sosyalist Partisi ı faza etme te ır. rı ın mu rı ı, ~> 

Hükumete timad Meselesi tonluk ve en son tipten olup geçen' a-
ltalyanm Vaziyeti - - 1035 Namzet Gösterdi Atina 22 {Özel) -Anti Venezilist · ğustosta denize indirilmişti. 0 22 (AA) B h . .. Varşova, 22 (A.A.) -Krakovi'de, . 

•\oma, . • - a rıye mus- cepheye mensup say lavlardan on beş 1 
tı Amiral Domenico Cavagnari Pinomatik fabrikası cıvarında işsizler Berlin, 22 (A.A.) - Namzedlerin kadarının hükumete itimad reyi vere- Dün Ankarada Toprak 
lisde şu sözleri söylemiştir. «İtalya, 1 grevciler ve polis arasında şiddetli kar- resmi listesinde, Hitler başta olmak ü- ceklerine dair general Metaksasa te- Bayramı Yapıldı 

l~f edilen deniz muahedesi hakkın- gaşalıklar çıkmıştır. İki kadın ölmüş- 1 zere Nasyonal Sosyalist partinin 10:13 minat vermiş oldukları söylenmekte- Ankara, 22 (A.A.) -Toprak bay-
ı Vaziyetini, Akdenizdeki halihazır tür. Şehrin muhtelif mıntakalarmda azasının ismi vardır. Altmış bin rnün- dir . tamı bugün jehrimizde törenle kutlu-

tlltn vuzuh kesbettikten sonra tayin daha başka çarpışmalar olmuştur. Beş 1 

tehip için bir namzed gösterilmektedir. Venizelosun Cenaze Merasimi lanmıştır. Bütün civar köyler halkı ve 

C:ektir.J» V • • 1 amele ve iki polis memuru ağır suret- Atina 22 (Özel) _ iç Bakanlığı binlerce kişi sabah saat dokuzda Hal-
aponyanın azıyetı 1 ~oo 1 • · b k lzm·ıt Akyeş"ıl Kulu""bu··nu··n du"n Ven"ızelosun cenaze merası"mı" kevi önünde toplanm1A' bulunuyordu. 1' okyo, 22 (A.A.) _ Japonyanın te yara anmııŞtır. ~ ame e ışı ıra - • . 

Z f t programını tanzim etmiştir. Cesedi Törene İstiklal marş~. ile başla~mış v_e 
tldra deniz anlaşmasının denizaltı mıştır. ---- ıya 8 1 h lk d K · Omer Çaglar bır 

Brendiziden getirecek olan iki torpido a a ına erım .. 
ih ilkeri hakkındaki 22 inci maddesinle ltalya Veliahdrnm Karısı lzmit, 22 (A .A.) - Akyeşil sppr klii- ı yarın hareket edeceklerdir. I ı söylev vermiştir. Bundan sonra onde 
· a etmeğe karar verdiği öğreni • bü, 24 ncü yıldönümü münasebetiyle akşl*m J • la N V ed" muzika olduğu halde Samanpaza• 
'ttir. HastabaklCI Ulu Gazi okulu salonlarında bir danslı ı Yugoı vya ota erm 1 1 n - Çocuk sarayı yolu ile Ulus meyda-

Roma, 22 (A.A.) - Roma gazete- çay vermiştir. ı Atina 22 (Özel) - Bazı gazetele- nına gidilerek Atatürk anıtına çelenk 
Mançukoda iki Rus lerinin Napoliden aldığı malumata gö- Bugün de ıinama salonunda Akycşil ri~ ;ug~sla~a hükumeti~i.n Yunan 1 konmuş v~ söylevler ver~lm~ştir. 

Tevkif Edildi re, veliahtın refikası kızılhaç hasta ha- klübü senelik genci toplantısmı yaparak huk~met~ne hır nota verdigı ~akkın~ 1 Halkevı tar~fında~ mı~~rle~e ~h
~oskova, 22 (A.A.) - Tas ajan
l'l Harbin'den öğrendiğine göre, 
... rk demiryollarının satılması üze

t artık vücuduna lüzum kalmayan 

kıcısı olarak Sezare hastane gemisiyle yeni çahşmalar üzerinde konl.fşulmuş ve verdıklerı haber resmen tekzıp edıl- rimiz dclegelerı altı yuz kişılık hır ogle 
yakında Afrikaya hareket edecektir. heyeti idaresini yenilemiştir. miştir. yemeği verilm_iş;...t_ir_. __ _ 

Pazar Ola Hasan e. Diyor Ki: Alman Silezyasmda Bir Tevkif 
. Şark Sovyet bankasının tasfiye- ·r.::=:;::::::;::c::::;=~:::!::==;r:;:====51j=:==~~=; :F=====::::=::====;7:::1====~::;5$i~5) 
1 İtıtaç için oraya gönderilen iki Sov-1 

Varşova, 22 (A.A.) - Alman Si
lezyasmda Gleıwıtz'de, Alman zabıta
sı, kont Bolko Vonhachberg'i tevkif 
etmiştir. Kont, Leh Silczyasında çok 
zengin emlake sahip bulunmaktadır. 
Tevkifin sebebi malum değildir. 

l'tıemuru Mançuko makamatı tara~ 

1 
•hı tevkif edilmiştir. 

Sovyetlerin siyasi mümessilleri key

bi protesto etmişler ve bunların 
a] tahliyesini istemişlerdir. 

Fransız - Sovyet Paktı 
'ıt~aris, 22 (A.A.) - Sovyet elçisi 
~.trıkin dün öğleden sonra B. FJan-
1 2;İyaret etmiş ve ahiren tasdik e

F' tansız - Sovyet paktı hakkında 
İıiyle 1ıörüşmüştür. 

ciiim ! Bu. israf deiil de, ne - deki vakit kuresı IÇlll"; 
- Allah, Allah, Hasan Bey-ı . '. . ~lata •• ku~e~İ~İn iP-İn· 

dw? 

. . . İstanbul belediyesi yıl • 
da 3000 küsur lira harcıyor • 
matl 

Hasan Bey - Harcar ya! 

lıtanbullulara ayni zamanda 
<ı vaktin nakit» oldujunu öi · 
reteceJd 

Postanelerde Soğuk Damga 
Makineleri 

Ankara - Posta ve telgraf idaresi 
soğuk damga makineleri getirtmiştir. 
Bu makinelerle Ankara ve lstanbulda 
tecrübeler yapılacak eyi netice verirse 
bütün memlekette maktualara pul ye
rine soğuk damga basılacaktır. 
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r ' 
Damadını Balta 
ile Yaralıgan 
Kadın 

" Ben Ona Kaynanalık 
Değil, Analık Y apbml,, 

Bundan bir müddet evvel Balatta 
oturan Saffet adında bir kadın dama
dı Seyfiyi bir sabah yüzünü yıkarken 
balta ile yaralamıştı. 

Bu hadisenin davasına evelki gün 
3 üncü cezada devam edilmiştir. Ve ev
velki günkü duruşmada müddeiumu
mi suçu sabit görerek Saffetin 456 ncı 
madde ile tecziyesini istemiştir. 

Bundan sonra söz suçluya verilmiş 
Saffet müdafaasında: 

- Bu İllİ ben yapmadım. Damadım 
komşulardan bir kaç adam1a kavga et
miş. Onlardan bir tanesi evimizin 
bodrum katında gece saklanıp sabah~ 
leyin bu işi yapmış olacak. Ben bila
kis damadımı ölümden kurtardım. 
Hem ben ona şimdiye kadar kaynana
lık değil, analık ettim. Ne diye onu ya
ralayayım? Ben 'irret bir kadın deği
lim. Böyle bir İf benim elimden gel
mez. Ben cani değilim. Karakolda da
madım hemen benden ~üphelenmesey
di asıl suçlu meydana çıkanhrdı. Hal-1 
buki hemen beni yakaladılar ve suçu I 
başkasında aramadılar ... 

iddiasında bulunmuştur. 
Duruşma karar için başka güne bı

rakılmıştır. 

Sekiz Defa 
Hapse Girmiş 

Siz de böyle 
Düşünmüyor mu&unuz? 

Bizde Tiyatro ı,ının 
HalledlleceAI Yoktur 1 

Mevsim başında Şehir tiyatrosu o • 
peret ve komedi kısımlan tek bir 

bina altında birleştiği, çift kolluk • 
tan tek kolluğa indiği zaman buna iki 
sebep gösterilmişti 

Birinci olarak: Esasen mahdut olan 
artistler ikiye aynlınca her gece oyna
mak mecburiyetinde kalıyorlar, çok 

yoruluyorlar. 

İkinci olarak: Fazla masraf gidiyor, 
komedi ve operet bir. çatı altında birle
şince masraf azalacak, kar çoğalacak. 

Denilmişti. Şehir tiyatrosunun aon 
mevsim içinde (50) bin lira açık ver
mesi bu düşüncelerden hiç değilse, ikin
ci kısmının yanlı~lığını gösterdi. Gele
cek mevsim için Şehir tiyatrosunun ge

ne eskisi gibi operet ve komedi ola -
rak ayrı ayrı binalarda çalışan iki kıs
ma ayrılmasının teminine çalışılması 

kararlaştınldı. 

Zararın neresinden dönülürse kar
dır, derler, bu seneki açığın gelecek 
yıl görülmiyeceğinden berveçhipeşin e

min olarak bu karardan memnun ol -
mak lazım. 

fakat bize öyle geliyor ki bu karar 

da muvakkat bir çaredir ve Şehir ti • 
yatrosu meselesinin kökünden haUi an
cak kendisine mah.sus binasının, bina
larının yaptırılması ile mümkündür. Bu 
ıı~h.ada v ise senelerdenberi düşünlilmıy
ıııne ragmen paranın yokluğundan, he
nüz hiç bir adım atılmamıştır ve va -
ziyet gelecek yıllarda da atılacağa ben

zememektedir. Leyleğin ömrü gibi bi
zim tiyatro işimiz de laklak ile geç -
mekteclir, diyoruz. 

Siz de böyle 
Düşünmüyor musunuz? 

SOR 

iç Bakanlığına 
Sorulan Bir 
Mesele 

_,, 

Zabıta Memurları Suçlu 
Evlerine Serbestçe 

Girebilirler Mi ? 

Zabıta memurlarının, suç görüldüğü 
takdirde evlere serbestçe girmesi son 
zamanlarda bazı müskülab tevlict' etti
ğinden belediye iç bakanlığından mev
cut bulunan ni~mnamede daha açık 
bir şekilde hu noktanın tasrihini iste
miştir. 

İç Bakanlığı belediyeye gönderdiği 
tezkerede bunun için ayrıca bir kayde 
ihtiyaç olmadığını ve suçlarından dola

yı zabıta memurlarının meskenlere gire 
bilmeleri için ceza mahkemeleri usulü 

kanununun arama hakkındaki 97 inci 
maddesinde sarahat bulunduğuna işa

ret etmiş ve bunun da lazam gelenlere 
bildirilmesini ıöylemi~tir. 

Bebekte Bir Rıhtım Yavas 
' 

Yavaş Çöküyor 
Bebekte eski Şirketi Hayriye iske

lesinin bulunduğu sahildeki rıhtımlar 
denize çökmeğe başlamıştır. Rıhtımın 

üstü su seviyesine kadar inmiş, yol da 
tehlikeye düşmüştür. Çöküntünün da

ha fazla zarar yapmaması için tedbir
ler alınmağa baslanrnıstır .. . . . 

Hem Mal Almış 
Hem Para ... 

Karadenizliler, Darüşş 
f akalılar dün toplandı la 

Niğdeliler De Bir Cemiyet Kurmak İstiyorlar 

Dün toplanav Karadenizliler bir arada 

Karadeniz hava1isinden yeti.şenler raporu okunmuş, müteakiben 
dün saat 15 te Yüce Ülkü lisesinde Qe- hey'etine Refik, Enver, Cemal F 
nelik toplantısını yapblar. Toplantıda Halid, Rıdvan, Müntekim seçilmi~ 
yeni sene kongre hey'eti seçilmiş, Art- dim. 
vin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Gi- Toplantıdan sonra Atatürke, fs 
reson, Ordu, Samsun, Amasya, Zon- lnönüne ve diğer büyüklere tazim 
guldak ve Kastamoni vilayetlerinin grafları çekilmiştir. 
yüksek tahsil gençlerinden üçer kişi Niğdeliler Arasında 
lik şehirler komitesi seçilmiştir. Bun- Niğde ve havalisi gençleri dün 
dan so~ra yeni idare hey'eti intihap e- 14 te Cağaloğlu Halk.evinde bir t 

dilmiş, Atatürke İsmet İnönüne ve di- lantl yapmışlardır. Bu toplantının 
ğer büyüklere tazim telgrafları çekil-f defi Niğde ve havalisi gençlerini 
mistir. cemiyet içine almak ve Niğde gençl 

Da~ünefakahların Senelik Toplantıları nin bir araya gelmelerini temin etJJ'l 

Darüşşefakadan yetişenler kurumu tir. 
dün saat 11 de Halkevi salonlarında Niğde ve havalisi gençleri bu ~ 
senelik toplantılarını yapmışlardır. 128 inde İstanbul halkı için Halkevi 

Evvela eski idare hey'etinin mesai bir ccNiğde gecesi» yapacaklardır. 

Radyove gramofonl 
Plak Sabşı Ve Plak 

• 
imali Azaldı 

Adli Tıp İşleri 
Umum Müdürlük Ankara 

Nakledilecek 
Gece Şehzadebaşında 

Şüpheli Bir Adam 
Yakalandı 

Çirkin Bir Hadise 
Bahtiyar-Adında Bir 
Kadın Muhakeme y . b k 1~ı_ı d Yalnız Adli Tıb işleri Umum~ 

enı mat uat anunu p aıs. an a d .. ı··~ .. ·· A k ki" k rl 
Ediliyor neşriyattan saydığı için müddeiumu-1 tur) ugununb n ~dr~_Y1~.kn~ .1 anı. s· T l b . p 1 ·1·~· A •• • • •••• , ırımış ve umu uru ıçın yenı 

Polis gece yarısından sonra Şehza- ır a e enın a tosu . . .. .. .. mı ıgın plak uz~rındekı ~ontrolunu bina yapılmak üzere lazım gelen t 

b Alhnda B• p d ·· Bahtıyar adında bır kadın uçuncu kabul etmektedir Müddeıumum .. ılı"k 1 • 1 
de a~ında mektep o""nu'"nde ı<:u""phelı" va- ır ar esu 1 • sısat ta ayrı mıştır 

T T ceza mahkemesi tarafından mevkufen h · · d d Jd lan 1 .. kl d" I ı 1 . b" 
ziyette dolaşan bir adam yakalamıştır. Bulundu . . şe rımız e o uru P a an ın e- nşaata bu yaz başlanacak ve 

1 

B 
muhakeme edılmektedır Bahtiyarın 1 d"kt iki' ·· h d '"d "k I d"l' I k k .. , unun adı Nehabettir. Sekiz defa ha- --- f • 1 1 en sonra şer nus asını a mu - ı ma e ı ırse ge ece ışa umum "' 

pishaneye girip çıkan bu sabıkalının Hayriye lisesinden Orhanla arkada- suçu do~andınCJlıktır. Şehremininde 1 deiumumilik hesabına fabrikalarda mu ıdürlük Ankaraya t~macaktır. Bufl 
gece yarısından sonra sokaklarda do- şı Mahmut Şevket Fatihten geçerler- tramvay on trol memurlarından Yu- ~ hafaza altına aldırmaktadır. Geçen se- Ja beraber fstanbulda Morg, müşah 
)aşması şüpheli görüldüğü için müd- il ~en Orhanın paltosu içindeki şişkin- sufun alış veriş ettiği bakkal Saide gi- 1 ne İstanbulda 240 plak doldurulmus 1 ve kimyahane ile tam teşekküllii 
deiumumilik tarafından asliye ikinci lıkten şüphe edilmiş, bakılınca palto derek d~kkandan Yusu_f_ namına sa- [ ve müddeiumumiliğin murakabesin: tıbbı adli müessesesi bulunacaktır· 
ceza mahkemesine verilmiştir. altında bir pardesü çıkmıştır. bun, yag, gaz, şeker, pmnç ... vesaire den geçmiştir. Yapılan t hk'k tta b d . almış bir de ayrıca yine Yusuf namına 1 F b 'k 1 b k 54 l"k Ankara lstanbul Hava . a ı a u par estinün _ a rı a ar u sene anca p a 

Meyhane Çekmecesmden ayni mektebin son sınıf talebesinden bakkaldan ;) lira istemiıŞtir. Bakkal Sa- doldurmuşlardır. Bundan plağa rağbet Seferleri 
Aşırılan 1J3 f Lira Faruk'a ait olduğu anlaşılmış, Orhan id kadından şüphelenmekle beraber 

1 azaldığı anlaşılmaktadır. Alakadarlar İngiltereye ısmarlanan 3 yolcu t9· 

Be w I Balık da 
39 

l 1 ve Mahmut Şevket suçlu görülerek ya- bakkaliye mallarını ve parayı vermiş 1 
bu rağbetsizliği ihtisadi buhran kadar yaresinin techizat noksanları tarrts 

yog u pazarın - sayı ı kalanmı~lardır f k t k t l ha d d d 1 B l l"kl )e içkili meyhanenin kapısına anahtar T • a a az sonra on ro a ş vurunca ra yo a a arıyor ar. ası an p a ar ]anmak üzere olduğu gelen haher 

d 1 ak 
. l R k 1 dolandırıldığını anlamıştır. 1 

ekseriya Anadolunun uzak se, hirlerin- den anlasılmıstır. 
uy uru ar içeri gıri miş ve para çek- y • 1 
mecesi kırılarak içindeki 131 lira ap,ırıl- a 1 erıne Evvelki günkü duruşmada kontrol 

1 

de satılmaktadır. Eskiden Eminönünde Tayy~rele; 20 nisanda Ankflt 

mıştır. Yapılan tahkikatta meyhane HaJı•S Su ~usuf ş~hit _ola~ak .dinlenmiş ve Bah- ve Beyoğlun~a bir ço~ plakçı dükkan- ı ~ul~nacaklardır. 25 nisanda A1:1't 
kapısının iki anahtarı olduğu ve hiri- tıyara hiç bır sıparıştc bulunmadığını lan vardı. Plak seslen sokakları dol- ıle lstanhul arasında bu tayyarel 
nin birahane sahibi Hüseyinde, diğeıi- Polis müddeiumumiliğe Hüseyin bildirmiştir. Fakat Bahtiyar kendisine dururdu. Şimdi buralarda ancak bir iki muntazam seferler başlayacaktır. ,' 
nin çırak Mehmette bulunduğu anla- adlı bir delikanlı vermiştir. İddia edil- isnad olunan bu suçu inkar etmekte- 1 dük.kan kalmıştır. Plaklar i~portalara .... · · · ' · ' · • ,_ · ' · ' ' ' ' ' · ' · ' · · · 

J d·~· H d' 1 Model getirmek üzere Avrup y3 
şı mıştır .. Mehmet yakalanmı~tn. ıgıne göre Üseyin rakı şişelerine su ır. düıŞmüştür. 

d ld d 
gitmiş olan 

o ur uktan sonra tedarik ettiği inhi- Bu davanın duruşması başka güne 
sar handrollarını yapıştırarak şuna bu- bırakılmıştır. Buna da sebep şahitlere Japonyada Tütün istihlaki artıyor iki Amele Kavga Ederken 

Kahveciyi Yaraladı 
na ra~ı ~iye sa~~mış, Hüseyin şoför gönderi]en celpnamelerde duruşma sa- Japon tütün inhisar bürosunun ver
Rauf ısmınde bınne böyle bir şi~e sa- atinin sehven (14) gösterilmis olması- diği malumata göre 1934 - 1935 mali 

Kasımpa!lında Uzunyo]da 23 sayılı t k k 1 dl. ı ' ' 1 J · hl k T- ar en ya a anmı,ş ve a ıyeye Yeril- d H lb k ' c t . .. 1 . h yı ında aponyanın tütün ısti a atı Nisanın ikisinde İstanbula dönecektif· 

Taksim Şark ap~rtı~ 
Telefon: 4 1 36? 

kah d k ·· ·· l 1 · d N · . ır. a u ı umar el!lı gun erı ma _ 
!I_ Mve e omur ame e erın en ecıp mıştir. Tahkikata Dördüncü müstan- kemeler l3 ten itibaren tatildir Mah yüzde 9 nisbetindc artmıştır. 
11t:: ustafa kavgaya tutUfmutlar, kah- tik el koymu tur . . · · -
V C

• H '" · 1_ .. ] ş · keme şahıtlere yenıden teblıgat yapa-
e ı useym ayırma-. uzere ara arına 

pince caktır. 
Necip: Şirketi Hayriye Yeni Yaz r·---------

(( - Vayı Sen de Mustafayla birlik Tarifesi Hazırhyor M .. b f • 
mi oldun?» diyerek bıçağını çekip Şirketi Hayriye bu sene Boğazdaki O e Ç l 
kahvecinin koluna saplamı.tır. Yaralı 1mesirelere halkın rağbetini arttmnak Eczaneler 
hastaneye kaldırılmış, suçlu Necip ya- için ucuz bir yaz tarifesi hazırlamakta-
kalan mıştır. dır. 

Mektep Eşyası 
Şehrimizdeki lise ve orta mekteple-

Talebeler de ellerindeki pasolar la 
yalnız oturdukları mahal ile mektepleri l 
arasındaki iskelelere değil, Boğaz dahi- 1 

lindeki bütün iskelelere de gidip gele
bileceklerdir .. 

Şehrimizdcki lise ve orta mekteplere a 
hnacak CfYayı tespit etmek üzere kül
tür direktörlüğünde bir mübayea komis 
yonu toplanmı11tır. Bu komisyonda l::ü- Bir Hamal Yük Altında Kaldı 
tün lise ve otra mektep müdürleri hazır T opane hamallarından İsmai) de-
bulunmuş ve her müdür mektebine la-ı mir taşırken yükün ağırlığıyla müva
znn olan eşyanın miktanm tespit ede- zenesini kaybederek yere düşmüş. sır
rek komisyona biJdirmi.tit .. Komisyon tındaki demirler ha11ına çarparak yara
mevcut tahsisat nisbetinde mekteplere! lanmaeına sebep olmuştur. İsmail has-
lazım aelen eşyayı alacaktlr. . 1 taneye kaldırılmıştır. 

Bu gece nöbetçi eczaneler ımdmchr: 
Beyoğlu: ( Matkoviç. Kemal Re bul). 

Şişli: (Şark Merkez.) . Galata: ( Mer
kez). Samatya: (Eıofilos). Baknltöy: 

(Hilal). Be:ıiktaş: (Nail). Sarıyer: 
(Osman). Büyükada: (Halk) . Hey -
beli: (Tana~). Üsküdar: (Ahmediye}. 
Şehzadebaşı: {İsmail Hakkı). Kadı -

köy: (Sotraki, Üçler). Karagümrük: 
(M. Fuat). Aksaray: (Sinm). Fener: 
(Hüsameddin). Beyaz;t: (Cemil). E
minönü: (Beşir Kemal). Alemdar: 

(Sırrı Rasim). Küçükpazar: (Yorgi). 
Hasköy: (Halk). Kasımpaşa: (Mcr -

kez). Şehremini: (Hamdi). 

KIRK YIL 
• 

HAliD ZIYA UŞAKLIGil 

• 
Yeni çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

50 kuruştur. 

~ ...... . ----&- -~------------

Beyoğlu Frao8'
1 

Tiyatroınııd• 

Halk Oper•"
Bu akıam 20, J!J 

ıon haf tal-' 

ŞI R iN t 
TEYıP 

HARRY BAUR·GABY MORLA1 
İlk defa olarak: Henry Bernstein'ın eseri 

SAM SON 
Senenin en dramatik ve en zarif filminde beraber oynuyorlat• 
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EMLE KET HABERLERİ Günde 15 uruşla 

artın Halkevinin Bir 
Yılda Yaptığı İşler 

Karamanda 
Modern 
Bir Kög 

Karaman (Özel) - İlisra 400 evli 
ve 900 nüfuslu bir köydür. Pekmez 
imalatı ile m hurdar. Biraz aşağısın

İstan ul Düşkünler Evi Senede 1500 
Cana Bakıyor 

Düşkünler evi İstanbul bdediyesinin en ı eS3Csenin 4 doktoru, bir ha hekimi, hir 
hayırlı müesseselerinden biridir ve bu ev başhekim muavini, bir operatori.i vardır. 
yalnız lstanbulun değil, bütün Turkiyenin Göz rnütehassıSJ buraya du hnkmnktndır. 
bu sahadaki ihtiyacına, en iyi cevap ver -
mektedir. Bursada küçük mikyasta bir 
darülaceze daha vana da bu ancak muhiti-

Köycülük Şubesinin iş 
Köylünün işini 

Kovalama Bürosu 
Takip Etmiştir 

222 
nin acez.esini kısmen bakabilmekte, ihtiyacı 

dan geçen çay bu köyün adeta servet tamamen lca~lrynmamaktadır. 
kaynağıdır, köyün arazisini sulamakta 
ve mahsulünü beslemektedir. Köylülc- İstanbul Dü~künler evinin Şirketi Hnyri
rin hepsi okuyup yazma bilmekte, köy ye, Akay, eğlence yerleri, irat ve akarları 

k ile belediyeden al bildiği paranın yd...,jnu 
çocuklarının fıffeai de mektebe de-

180 bin lirayı geçmemektedir. Bu para. ile 
vam etmektedir. Köy '-·olları munta· 

J müessesede 1 S 00 k~e yakın in na ba • 
zamdır. Telefon ile de kazaya, nahiye- kılmaktadu. 
ye ve diğer köylere bağlıdır. 

lzmit Halkevinde Çahşma 

180 bin liranın 85,250 lirası ınaaşat, Ü· 

curat ve idat, 1 S bin lirası da tamirat, 
nakliyat, kırtasiye, su parası, tnmirat ve 

Acezehane · 

Acczehanede 900 malul ve ihti)ara ba
kılmaktadır. Bunlar içinde maaş ve eml'lk 
sahibi olanlar da vardır. Maaşlarını ve 
crnliJderinin gelirlerini kısmen Darülac"Le 
almaktadır. Fakat bu o kadar azdır ki hôy
le mütekait, maaş ve emlak sahibi malulle· 
rin sayısı beş. altıyı geçmemektedir. Bun· 
lann emlakleri de ya çüriik çarık bir ev, 
ya bakımsız bir arsa, yahut ta hiç bir i~e 

yarnmıyan metruk bir tarladır. Bu kısma 
kurbnn bayramında dört kurban, paskal
yede de bir kaç çörek ile bir kaç yumurt 
gönderilmiştir. Müessesenin uıemleket zen• 

ginlerinden gördüğü yardımın yekunu da 
bundan ibarettir. 

·re gı'bi masraflara ayrılınca, geriye 80 
bin lıra gibi bir para kalmaktadır ki bu pa· 
r.ının da l SOO nüfusa taksimi tnkdiriode 

ayda ancak 4 lira 40 kuru Acczehnnede de malullerden yüzde be-
ad r bir para düşnektcdir ve bu kadar oi çıılı bil~k bir hald.edir. Bunlar mü~-
z p:ua ile bu koca müesseseyi çevirmek sescnin muhtdif hizmetlerinde kullanıl • 

hakikaten büyük bir muvaffakiyet ve ma· makta, kendilerinden hu surdle istifade 

Bartın Halkevi avcıları bir a. Kaİntisindaa aonra 

lzmit - Halkevi dil, tarih tclebiyat 
kolu bir müddetten beri devam ettiği 
araştırmalar sonunda lzmitin tarihine 
ait zengin malumat toplamıştır. Bu 
malumat tarih bilginlerimizce de ince 
lendikten .sonra İzmit tarihine ait bir 
kitap hazırlanacaktır. Bir taraftan da 
müze, sergi kolu ilimizde bulunan ve-

h ret meselesidir. edilebilmektedir. 

Bartın (Özel) - Burada Halkevi 
ilen üz bir yaşındadır. Buna rağmen 

bu mıntakada en eyi çalwan en ileri 

bir müessese halindedir. Evin yedi fll· 
besi vardır. Yedisi de cidden çok ve

rimli bir şekilde çalışmaktadır. 

Dil, tarih ve edebiyat şubesi bu bir 

yılda iki konferans, bir bayram tertip 

etmiş, Ar şubesi bir kurs açmış, 32 

genç yetiştirmiş, bir bando takımı tet· 

kil etmiştir. 

Temsil şubesi altı müsamere yap

mış, spor ubesi üç ayak topu takımi 
yetiştirmiş, bCf maç yapmış, deniz, bi

siklet, kayık, yüzme yarışları tertip et

miş, binicilik, güreş, av şubeleri ltur

;-uş, yedi av gezinti-,i yapmıştır. Dene.. 

bilir ki bu şube ev1erin en fa"al şube

sidir. 

Sosyal yardım şubesi bir poliklinik 

açmış, köycülük ,ubesi bir iş kovalama 

bürosu tesis ederek 222 köylünün işi

ni takip etmiş, 300 köylüye mektup ve 

istida ynzmış ve birkaç köy gezisi yap· 

mıştır. 

Evin bu bfr yıllık çalışma vaziyeti 

vilayet halk partisi tarafından takdirle 

kartılanmıştır. 

• 
ya ilimizle ilgili bulunan tarihi eserle· 
ri fotoğrafla tespit etmektedir. 

Halkevi 18 konferans verecektir. 

lstanbul Düşkünler evi teşkilatı itibarile 
3 kımı aynlmış bulunmaktadır: 

Kreş, hastane. acczdıane. 

Krq Kısmı 

1 uğlada Sürek Avları 
Muğla - Her tarafta sürek avlan 

yapılmaktadır. lkincikanun ve ,;;ubat 
ayları içinde 374 domuz öldürülmüs· 

Kastamonuda sevindirilen yavrular Kr~ nasız ve babasız metruk çocuklara tür. Bunlardan başka daha bir çok ~
tahsis edilmi1 olan kısımdır ve 100 ki "lilt- kal, kurt, sırtlan öldürülmüş ve derileri 
tir. Burada çoculdara dört y n:ı kadar Aydın mücadele Espektörlüğüne gön
baltılmaktadn-. Bu çoeuklann bundan son· derilmiştir. 
ra ökı;;üz mekteplerinin ana kısımlanna 

gönderilmesi icap etmektedir. Fakat bızim 
memleketimizde böyle müesscat"ler olma
dığı için bu çocuklar ya evlatlık olamk 

1 aileler nezdi ne verilmekte, ) ah ut ta ister 
~emez Danılacezenin imalathane kısmın
da çalış cak çağa gelinciye kadar gene bu 
çatı nltında bnkılmaktadırlar. 

Kreıte 100 çocuğa 3 çoeuk nezaretçisi 
ile 6 sütnine, bq çocuk bakıcısı bakmakta, 
ayrıca 3 çamaşırcı ile bir ott.khı.v memuru 

'" temizlik işlerini görmektedirler. 

Kastamonu ( Özel) - Çocuk Esi rgeme kurumu iki yüze yakın çocuğu 
tepeden tırnağa giydirmiştir. Vali Tevfik Talfü kuruma müzaheret göster
mek suretilc yurt çocukları ile yakın dan alakadar olmakta, bu alaka bütün 
memleket]iyi sevindirmektedir. Resimde bu yıl giydirilen çocuklar görül
mektedir. 

Bundan şka bir çocuk mütehaımsı, 

bir de göz hekimi vardır. 

H aBtane Kısmı 

Hastane kısmı 200 kişiliktir. Burada yn
tal k. haa • kat acezeye bakılmaktadır. 

Bunlann hastalıklan gayri kabili tedavidir. 
Fakat h yatlarını mümkün olduğu kndcır ıs
tırnp z geçirmelerine çalı:ıılmaktadır. Bu 
kı ımda hastalara bir ba~hcm~ire ile bir 
hemşire, 1 6 hastabakıcı bakmaktadır. Mu-

············································-······ ........ 

BUTON ULKEY I· 
HER~UN 

"" 
DOLASAMAZSINIZ 
FAK~TI 

Ienler vali ile belediye reisinin peşini şer vagondan iniyorlardı. Nafia Ba - dağlara kadar çarpıyor, yurdun bu ~.-
bırakmıyorlardı. kanı, meclis reisi ve meb'uslar... kin köşesi o güne kadar görmediği bir 

Vali daha önceden vilayet hudu • Belediye reis,i hazırladığı teşekkür ınilli heyecanın akislerile sarsılıyor -
dunda trene binmişti. Belediye reisi - nutkunu okuyup bitirinciye kadar du. 

K E -A · N y u· R u· y o R nin yanında meclis azası, ileri gelen hepsi inmişlerdi. Bu arada elinde kü - Ağlaşanlar çoktu. 
14 . eşraf, fırka erkanı ile arkada bir' ago· çük çantam ile (Gülten) in de ön saf· ihtiyar erkekler, mütekait askerler 

--------------- na doğru gittiği görüldü. ta yer aldığı görüldü. Uzun boyu ile ve kadınlar bu kadar heyecana taham-
- 90 - - BüThan Cahit 23 - 3 - 936 Onların peşini bırakmıyanlar bir - ne kadar da gösterişli görünüyordu. mül edemiyerek boşanmışlardı. Bu ne 

- Doğrusu melek gibi kızdı. iki e- çiyordu. denbire haykırdılar: Belediye reisinin nutkuna Başvekil kıyametti. Başvekili, meb'usu, çiftçi· 
Jim yanıma ge]ecek ne yalan söyleye- Bazıları da: - işte, i§te, pencerede? içten gelen, fakat havayı lt:aplıyan he- si, tüccarı, mekteplisi, sporcusu, bü-
yim. Bu zamanda onun gibi aklı ba- - Budala olmayın ayol. O r,imdi Eski bir- lise a.rkadaşı ona uzaktan yecandan ilham alan kuvvetli bir ce • yüğü, küçüğü bir ağızdan Türkün ka· 
,Şında, uslu, kamil, hanım hanımcık büyüdü. Sizi, bizi tanımaz bile! Nafile elile selam veriyordu. Fakat o mah -ıvap verdi. nı pahasına kazandığı istiklalinin, cum-
kız nerede! Allah için gül gibi taze idi., zahmet edip te gitmeyin, diyorlardı. , şer içinde bu bir elin selamını görme- Onun kalın, tok sesi saf saf etrafını ! huriyetinin marşını okuyorlardı. 
ifanrı gecinden versin. Tuttuğunu Eski arkadaşları onu çok merak edi. 1 ğe imkan yoktu. Mızıkanın çaldığı fs· 'aran halk çenberini daraltıyordu. Her· Beraber okuyorlardı. Çünkü zaferi 
kolay etsin. O da bizim evlfıdımız sa- yorlardı: tik.lal mar ı herkesi olduğu yerde tu - kes bu sözlerden bir kelimesini bile ka- de beraber kazanmışlardı. Millet ve hü-
yılır. Bunca yıl kapı bitişik komşuluk - Kim bilir nasıl giyiniyor. Elbi - tunca gözlere rahatlık geldi. Şimdi çırmamak lçın birbirini itiyordu. kumet o gündenberi kaynaşmıştı. 
ettik. Gelir gelmez işallah göreyim. sesi nasıldır acaba r diyorlardı. pencerenin önünde ayakta duran Başvekilin sözleri şöyle toplanabi- Mar. bittiği zaman programa göre 
Hazır meb'us da olmuşken şu. b~m Bütün bu dedikodular arasında bek- (Gülten) i tanıyanlar onu rahat rahat 

1 
lirdi: otomobillerle kasabaya inilecekti. 

J°ürkanı yablı mektebe yerleştırtcyım. lencn saat geldi. t seyrediyorlardı. 1 - ccTürk yurdunun bir köşesi yok- Fakat kalabalık arasında bir genç 
Kızcağızın okumağa öyle hevesi var ilk tren binlerce halkın ovalara ya-1 Genç kız ne kadar serpilmiş, büyü- tur ki oraya yeni devletin yapıcı ve birdenbire ileri atıldı. Heyecan içinde 
kil yılan, dağlarda akisler bırakan alkış - ' müştü. 'kurtarıcı eli erişmesin. Bu güzel top· idi. Şapkası elinde, gözlerinden ateş 

Onun gibi bir çoklan hep bu mak- lan arasında ağır ağır istasyona girdi. Fakat ne kadar da ağırlaşmıştı. rakların bizden bekledikleri hizmeti fışkırarak: 
sadla hazırlanmışlardı. Bütün tedbirlere rağmen halk saf - Arkasında lacivert bir kostüm tay -

1 
programla, sistemle yapacağız. Bu - - Bir saniye, bir saniye! diyorrlıı . 

Eski lise arkadaşlarından Neşide larım geride tutmak kabil olamıyor - ,yör, bnşında ayni renk bir küçük şa}> 
1 
gün Antalyaya, yarın Vana, öbiir gün Valinin yüzü biraz karıştı . Fakat 

vilayet yazı işleri kaleminde katipti. du. Dalga halinde ahali trene doğru 

1 

ka vardı. 1 Ha kariye... Türk vatanı demir ağ· bir şey söylemiye vakit kalmadan genç 
Karı koca (Gülten) in kasabaya meb· yürüdü. Keskin bakışları asker safları ar • larla sarılacak. Bu plan durmadan yü- heyecan içinde Başvekilin önüne gel-
us olarak gelmesine çok seviniyorlardı. Vagonların bütün pencereleri yeşil kasında kalan kalabalığı süzüyordu. rüyecektir ... )) di '\e içinden gelen bir sevinç "'e tnş· 

Neşide: dallar ve bayraklarla süslenmiş, arala-1 Marş bitince önce vali trenden in • Bir uğultu halinde dalgalanan alkış kınlığı ve çok düzgün bir ifade ile: 
_ Benim hatırımı kırmaz diyordu. rından bir çok başlar uzanmıştı. di. Belediye reisine bir şeyler söyledi. sağanakları daha bitmeden mızıka - Var olun. Bahtiyar olun! piye 

Gülten gelince söylerim. &ni daha Bir pencerede beş altı baş görünü - Ve hemen geri döndü. Şimdi trenden cumhuriyet mal)Şını çalmağa başlamış· ba lardı. Yurdu kurtardınız e• 

iyi bir işe yerleştirir. Böyle kalırsan yordu. Kadınlar, erkekler, zahitler ... I başbakan iniyordu. ı tı. . refi kurtardınız, namusu kur-
..kırk yıl ileri gidemezsin. Arka olmak Kalabalık arasında çocuklar, kadınlar • Onun güler yüzünü gören halk zap- Ve ~un~ orada toplanki~I. odn beşk~ın tardınız, gençliği kurtardınız. Bize ne 

b. b. 1 · 1 d . b" h 1 bav ı_ halk hır agızdan · Basve ın e.n ·or- olduğumuzu, kim olduğumuzu anlat • 
lazım. (Gülten) her halde hatırımı kır- ır ır erme soruyor ar ı: tedılmez ır eyecan a grıştıınr: 1 . .. . . , . w ,k d 

M b' d K d meb'us! y usune, ıhtıyarmdan çocuguna a aJ tınız. Gözümüze sanlan bağları çıkar-
maz. - e us nere e. 8 ın - aşa! . bir ~ğızda1' eöylüyorlardı. dınız, attınız. Önümüze dikilen engel· 

Kimi çocuğunu yatılı mektebe yer- Genç kadınlar da onu arıyorlardı: Gözlerinden eksik olmıyan neşesı I . k d · d" · k f ·· ··t 
ı takd.ım Demir ağlarla ördük erı yı ·ıp evır ınız, a nmızı çuru en 

leştirmek, kimi kocasına, kardeşine iş - Gördünüz mü Gülteni. Hangi 1 ile nönü kahramanı valinin Ana yurdu her yandan! kilitleri parçalayıp kırdınız. Şimdi bize 
bulmak kaygusu ile Cülteni karşıla • vagonda acaba} ıettiği belediye reisinin elini sıkarken varlık, hayat, refah getiriyorsunuz. 
ınağa hazırlanan1arm yekunu yüzü ge- Böyle merasimin yolunu, izini bi - arkadan heyetin öteki azası birer iki • Ovalara yayılan bu coşkun marş 1 lArknsı var) 



6 Sayfa 

Eski istanbul 

Osmanlı Saltanahnın 

İdare Edildiği Yer: 
KUBBE ALTl---

Kubbe Alh toplanblan çok heybetli olurdu. Kallaviler, 
Örfler, Selimiler, Mecuzeler ve Horasaniler 

arasında başlar sallanır dururdu 

Osmanlı salta • 
aatının terakki ve 
tedeımi devirlerin .. 
de bütün ıiyaıi ve 
içtimai rolü oyna • 
yan divanı hüma • 
yun, T opkapı sara· 
İında orta kapı ile 
Bibüsaaade arasın· 
da dıı hazineye bi· 
tifik bir binada 
toplanırdı. Buraya 
kubbe altı denirdi. 
Fakat halk arasın • 
da uesird pazarlı> 
ismini almııtı. He
le ağalar saltanatı 

zamanında bir «sa· 
n katip dedikleri 
fettan ve meı'um» 
vardı ki, ağalar 

meclisinde maska· 
ralık eder, durur • 
du. Ona: 

- San nereden 
gelürsün?. Dedik • 
)eri zaman San ka· 
tip: Kubbe altı toplantılanndan biri 

- Esir bazarından ıelirüm L Diye ce • rinde yediye çıknuı, bilahare dokuza ka-

vap verirdi. [ *] ı dar JÜ)uelmitti. 

Çünkü Kubbe altı zaman zaman yijkselip Kubbe altı İçtimalan cumartesi, pazar, 
alçalan, asli kudretini .bir türlü temin ede· pazartesi ve salı sünleri yapılırdı. Bu top• 
mİyen, kih icizler, entrikacılar, iktidarsız· lantılar çok heybetli olurdu. Kallaviler, 

lar meclisi, kih kısa bir zaman müvazene- Örfler, Selimiler, Mecuzeler ve Horasani
yi elde edebilen muktedirler sahafı olurdu. ler arumda hatlar aallanır, samur ve at)u 

Kubbe altında veziri izam il. kubbe ve· kürkler lutır hıtır lutırdardL 

.iırlerİ, derya kaptanı, Rumeli •e Anadolu İçtima pnleri herkes gelip te Kubbe al
lı&ZJaskerleri, yeni~i ağall, Pdo evvel, tında yer alınca herkes ıelip <' helvahanei 
taldu sani ve tıklu salis defterdarlar, nitan· hassaı> dan buzlu mümıik ,terbetler kotdu
cı, reisülküttap ve ıstanbul kadın hazır bu· rurdu. Mevsim klf İse bunun yerine «mÜ
lunurdu. Vüzeranm toplandaiı yerin kar • 

messik macunlar ıetirilir, Kubbe vezir • 
tısında, kafesli bir pencerede paditaJı o • 
tlD'Ur, müzakereleri oradan dinlerdi. 

Kanuni Süleyman zamanında Kubbe ve· 
:ıirleri altı tane idi. Dördüncü Murat dev· 

[*] Naima C. 5: S. 1-49 

leri «fwr fısır solabet edip» macunlaruu 
yalarlar, veziri izanu beklerlerdi. 

Veziri azamın ıeliti bir bayii hafmetli 
olurdu. Saka batı veya kapucu bAfl derhal 
Kubbe aiti kap11ma kopr, kapı aralıiından 

~ÖNÜLİSLERİ 
Genç Kızların 
Müıterek 
Derdi 
uJki ay evvel nişanlım öldü. Nişan • 

laman bir arkadaşı vardı. iyi tahsil gör· 
müş. ciddi, sevimli bir genç. Nişanlım 

öldükten sonra benimle dostluğunu iler
ıetti, şimdi de ni anlanmamıZJ teklif e
diyor. Fakat ben nişanlımın ailesine kar
fi, aradan iki ay geçmeden, tekrar bir 
başkasile nişanlanmaktan çekiniyorum. 
Siz ne dersiniz? » 

Rahime 
Hakl111nız. Fakat İnsan evlenme ça • 

fanda önüne çıkan fırsattan istifade et· 
mesini bilmek ıerektir. Bu ıenci beğe • 
nİyorsanız ve nitanlanmayı muvafık gÖ· 
rüyorsanız, böyle manasız dütüncelerle 
istikbalinizi karartmayınız. lnsAnlar öl
mek için yaratllmıtlardır. Ölülerin ar • 
kumdan da ilelebet matem tutulamaz. 
Nifanlmızın ailesi bir müddet sizi belki 
takip edebilir. Fakat sonunda hakkınızı 
teslim ederler. 

* 41Benim derdim, bütün arkadaşlara • 
mm mÜ§terek derdidir. Biz erkeklerden 
tikiyetçiyiz. Bizimle dost oluyorlar, ar
kadaş oluyorlar, hatta hazan sevdikleri 
de oluyor. Fakat sıra nişanlanmağa ve
ya evlenmeğe gelınce !llr olup gidiyor· 
lar. Halbuki biz samimi iimitlerle onlara 
bağlanıyoruz. Hem kalbimizi yoruyor • 
lar, hem de ümitlerimizi kırıyorlar. faz. 

la olarak ta kendimizi te§hir etmiş olu
yoruz. Ondan sonra evlenmekte güç • 
lük çekiyoruz.» 

Ferhande 
Kabahati yalnız erkeklerde arama • 

yanız. Erkek arkadaı veya dost tuta • 
cağı.az zaman aiz de erkek hakkında 
biraz müıkülpesent olun. Her erkek ev
lenmek niy~le aevml:?z. Btu1u temyiz 
etmek sizin vazifenizdir. Her alaka gös
teren erkeie gönlünüzü kaphnr, her 
sevgiden bahseden erkeğin evlenmek 
istediğine İnanırsanız, elbet ikibet böy
le feci olur. 

Onun için kabahati paylatmak la • 
zım. Siz biraz daha ihtiyatlı, biraz da • 
faa vakur, biraz daha uzağı gören olur
sanız, bu hatalara düımezsiniz. 

* "Kızımı yeni evlendirdim. .Fakı.t 
0'11es'ut deiil. Sebebi ııayet garip. Koca
ıına kendisini sevdiremiyeceğinden kor
kuyor, bu korku onu rahatsız ve bed
baht ediyor. Onu bedbaht görmek beni 
de müteessir ediyor. Onu bu vaziyetten 
kurtarmak istiyorum. Bana bir yol gös • 
terir misiniz?» 

Vacide 

Yeni evli bir kwn bu korkusu ga • 
riptir. Kadının biricik marifeti kocasına 
kendisini sevdirmeıini bilmektir. Hele 
ilk evlilik aylarında böyle bir korkuya 
hiç lüzum yoktur. Onun korkusu koca
sını kendisine çok üstün görmesinden 
ve tecrübesizliğinden geliyor. Zamanla 
alı~ır ve ıeçer. 

TEYZE 

SON POSTA Mart 23 

·AFYO.NA KARSI MÜCADlLE 

Afyon kaçakçuının koluna dövme 
yapılırken 

Çindeki afyon iptilası hakkında bir fi
kir verebilmek için afyon tiryakilerini si • 
ıara içenlerimiz ile mukı&yese etmek ka • 
fidir . ...Cinde 18 ini geçen her delikanlı af· 
yon çeker. Kahvelerde açıkça çi~nenir, 

evlerde kahve ıibi raflarda duran bir ma· 
tadır. Milletler Cemiyeti Çini bu huııu!lta 

yaptıiı mukaveleye sokamamıştır. Ve Çin 
dünyanın her tarafından dehşetli surette 

afyon almaktadır. 
Vaziyetin fecaatı karşısında, Pekin hü· 

kumeti, afyon İçenler ve bilhassa kaçak • 
çılar aleyhinde ıiddetli takibat yapmağa 
baılamıştır. Afyon kaçırırken ve çekerken 
yakalananların aağ koluna dövme vurul • 
maktadır. Bu suretle, bu kötü uyuşturucu 
maddeye alııık olanlar, resmen ilin edil • 
mektedir. 

Ceza ve müeyyidelerin de mekana ve 
zamana göre kıymetleri ölçülmek lazım 
gelmektedir. Bu müeyyidenin Çinde hiç 
bir tesiri yoktur. Zira, kolunda damga ile 
gezen bir adam efkarı umumiyenin indinde 
fena bir insan olarak telakki edilmemek • I 

Çinde Tiryakiler 
Kurşuna Diziliyor 

Tiryakiler 3 Gün Sokaklarda Gezdirildi .... ~ 

Birçok Şiddetli Cezalara Rağmen Afyon Evlerde 
Kahve Gibi Kullanılıyor. 18 Yaşındaki 

Gençler De Afyon Ç ~kivor_lar ____ _ 

Bir afyon müptelU ı kurfuna diztliyor 

tedir. Bu ipretler ancak zabıtaya yardım· faidesi yoktur. Nitekim yakalanan 654 ki-

l '-t dır ıinin ekserisinde, polisin kollara vurdulu 

ayakları zincirli dol8fan bu adamlar çoJi 
büyük ıstırap duymakta idiler. Önde yafta 
taııyanlar, fazlaca kalabalık bir yere ge • 
lince, hemen yük.ek bir tatın üzerine çı • 
kıyorlar ve halka. nutuklar vererek "fvoQ 
kullandıkları takdirde, hem aıhhatleıial 
kaybedeceklerini ve hem de elinin altın • 
dalr.i canlı misaller gibi. sokaklarda tcşhi( 
olunacaklarını ilan ediyorlardı . 

cı o maK a • 

Hükumet le mücadelesini devamla ya· 
pamamaktadır. Sebatlı bir mücadelenin 
muvaffak olmamasına imkan yoktur. Hal
buki Pekin hük\ırneti, ara sıra ve aklına 
geldikçe harekete geçmekte, bazı kimse • 
leri gafil avlıyarak canlarını yakmaktadır. 

Son zamanlarda bir sürü ev, ve dükkun 
basılarak 654 kiti afyon İçerken yakalan • 
mıştır. 400 milyondan fazla nüfusu olan 
ve bunun laakal dörtte biri afyon çeken 
bir diyarda 654 kişi nedir'? .• Bu türlü hl!,.· 
reketin manası, bir nevi göz korkutma Ye 
tedhiş siyaseti takip etmedir. Yoksa ameli ........... _ ....................................... ..... 
<ı batını sokup savtu meclit ile ıı : 

- Buyurun!.. Diye baiırırdı. 
Vüzera derhal topLmarak kalkarlar, 

pürtelit Kubbe altı kapısı önüne el pençe 
dizilir, beklerlerdi. Veziri azim vezirlerin 
önlerinden ıeçer, Babüssaadeyi hürmetle 
selamlar, sonra da dizi dizi bekliyenlere se· 
lam verir, içeri ıirerdi. 

Veziri izamın İçeri ıirifinden sonra bat· 
ka bir idet tatbik edilirdi. Hazinedar batı 
hazine kap11ınm mum mührünü uzatır, 

sadrazam da mührü «tazim ile takbil ey • 
leyÜp» bozar ve iade ederdi. Geçip <ısad

n iliya » oturunca etrafa mağrurane bir 
ıöz atarak: 

- Sabablarınu bayır olsun!. Diye mı • 
rıldanırdı. 

Bu sırada divanı hümayun civarında 

fethi terifler okunurken mahzar ağa vası
tasile vüzeraya akide tekerleri dağıtılır, 

tekerler yenilir, ve davalara bqlanırdı. 
Bu saydıklaruna benzer daha bin türlü 

adetler arasında en ıayanı dikkat olanı 

itler bittikten sonra mutbabı amireden en
vaı çeıit yemeklerin gelmesidir. Divan er
kanı üç sini etrafında toplanırdı. Bir sini
nin batına sadrazamla ıakkı evvel defter
dar ve nitancı ıeçer, evvelkilere de ayrı 

ayrı rütbeye ıöre divanı hümayun erkanı 
ikiye ayrılarak ıeçip otururdu. Bu yemek 
fasla ıörülecek feydi. «Erbabı divan sima
lı niamı nefise ile nice bin sabn taam beze
nüp cümle zülüflü baltacıları vüzeraya, 
mehteııan v~ ba)'!lne neferatt sair erbabı 
divana hizmet ederlerdi. [ * * ] 

Yemekten sonra bütün divanı hümayun 
erkanı ak aia kapısından arz odasına ıi • 
rerek padiıaha her divanda ne zuhur edip 
ve hak nasıl İcra edildise arzederler, sonra 
taıra çıkarlar,, yine Kubbe altına gelirlerdi. 

Orada çavut batı sadrazamdan ınührü 
abp dlfarıdaki hazine ve defterhaneleri 
mühürler, yine sadrazama teslim ederdi. 
Nihayet «dua ve sena ile erbabı divan a • 
)ayları ile hanelerine revan» olurlardı. 

* Her üç ayda bir Kubbe altı önünde <•Ye-

niçeri ve aipah taifesine mevacipleri » da • 

[**] Evliya Çelebi C. ) : S. 20l 

damgalar görülmüıtür. 
Tevkif edilenlere çok ağır para cezaları 

tahmil edilmiştir. Bu paraları verebilen 
-43-4 kiti serbest bırakılmıt. ve paralan 
olmayanlardan 220 kişi. ise ibreti alem ıçin 
fU suretle tecziye edilmiştir: 

Halka Nuihat 
220 kiti üç grupa aynlmı~ birbirlerine 

zincirlerle bağlanmış olarak sokağa çıka· 

nlmışlardır. Göğüslerine ve sırtlarına, isim· 
)erini, ne itle meşgul olduklarını, nerede 
yakalanmıı bulunduklarını gösteren yaf • 
talar asılmıştır. Her grupun başına elinde 
büyük ve beyaz bir ilin levhası taşıyan bir 
adam konmuş bu adam halka naıihat ver-
mittir . 

Alay böylece harekete getirtilerek Pe
kin sokaklarında dolaıtırılmııı, afyonkeş • 
ler aittikçe kesafet peyda eden bir seyirci 
kütlesinin gözü önünde teşhir edilmitlcr • 
dir. Bu sahneye şahit olan bir Fransız mu· 
harriri diyor ki: 

«Halkın merakı, pek müthiıti. Gürültü 
ve patırdılar aruında sokaklarda elleri ve 

Bu resmi geçit üç gün devam etti. .ı\n • 
cak her gün geçtikce. 9Uçlulann miktara a• 
zalıyordu, çünkü bunlana bir luımı •Yol 
zamanda afyon kaçakç.ılıiı yapıp idama 
mahkum edildikleri için, kurıuna diziliyo~· 

1ardı. 
Mahkumların içinde yirmisi kadın var• 

dı. Onlar da gözden kayıplar arasında i<.li, 
ler. 

Çin hükümeti, biraz müfrit olan bu mij. 
cadele tarzına sebatla olarak devam ede • 
bilseydi belki felaketin önünü mehmaem11 
ken alabilirdi, fakat. halkın da hük6metİD 
de bildiği bir fCY vana o da bu tiddetli 
mücadelenin zamanla tavsamakta bulun • 
duğudur. Ne oluyorsa arada, kurıuna di .e 

zilenlere oluyor.» 

Afyon tiryakilerinden bir grup te bir ıokaklarmda dolattanhrken 

iJırdı. itte divanı hümayunun önü bugün· hümayun önüne bmlen IMmesı bütün y .... 

le, elçi ıeliflerinde dehtetli kalabalık olur· çeriler ıetirilir, yemeld. çokça pitiri)irA 

du. ((Olaün ruzu mahferden nİfan verir y· d __ 1._ -L-..L lem" _.-.Ja 
ıne or u .__ .. ~-en a ı ,_.. 

bir divanı azim olurdu ki iki yüz cevher • d kr b--.ı- t·-1!._ edilir" •• ser arı e eme - ...un , C1I • 
lere müstairak küheylan atlar ve cemi f'r· A • • • 

bab d
. 1 .• ta- ._ 1 • )"t )uslarda baat acrası, muayecle .reamı iMi" 

ı ıvan a tana mus gra~ o up cemı a " 1 b d I d 
.. .. b ··ıı •. s·· ura a yapı ır ı. ve evamı t-m mucev er lfU e er.» u • 

tün bu bapnet ve debdebeyi elçiler görün- Osmanhlann mukadderatının yıllard 
ce udembüste ve hayranı> olurlardı. cirit oynadıiı bu Y• ne İIJanlar, Df! ıüliiD9 

Devletin en mühim itleri h~p Kubbe al• ve feci hadiseler sönli. 
bnda aörülürdü. Elçiler kabul edileceği t Bunu da baıka bir yazamıada bulacall ' 

uman •ıalebe divam» yapıir, devletin ı •mız. 
•uclreı ve kuvvetini ıöılermek için divam Ra.ıp ~evlıi 
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"Venlzelosu Yakından Tamnm!n 
* * * Bir gün Venizel~ Pariste bir suikast yapılmış, 

kurnaz diplomat kendisini yaralı ve ölü göster
mek mtile, ikinci hücumdan kurtulmuştu 

Yazan: Galip Kemali 

Dünyanın En Pahalı Oteli 
Bu Otelin Bir Geceliği, Sabaha Kadar 

Uyumamak Şartile, 63 Liradır 
Buna Mukabil, Bütün Ge<;e Ayağınız Dibine Gelen Vahşi 

Gergedanlan Ve Filleri Seyretmiş Olacaksınız 
Dünyanın en pa- te doğru ôlmua gerektir. 

hah otellerinden da- F.ıı Pahalı Otele Nual Gidilir? 
ha pahalı, c:lün)'alllll Yerin albnda ve üatünde y ... yanlarıd 
en ucuz otellerin- mecmuu 60 nülueu geçmediği gibf1 
den konfor itibarile evlerinin miktarı da 15 kulübeyi af.-
daha kötü bir otel mu. Buraya kadar kendi hatlar na g .. 
vardır. Hatb üıtü- len eyyahlar, yanlarına bir iki lclavua 
vada Kenya or- alarak clünyanm en pahah oteline ta-
manlıklannda bu- dar sokulurlar. Bu yolu &fDlak ta m~ 
lunan bu otel üç 1'.ü- eledir. Memaliki hare nebatatı ga) et 
çük odacıktan mij.. çabuk büyüdükleri için, keçi yollarınl 
ıekkeptir. Sahibi or- aür•atle kapamaktadır. Yerlilerden blı 
manın haricinde bir grup önden giderek otları temizleye 
köyde Y8f811lakta- temizleye yol açmaktadır. 
dır. Bu eararenaiz Geceleri çok eoiuk olduğu için ~Y.· 
otel ormanın içinde- yalılara kaim elbi.eler giymeleri tavıi-
ki tek akar ıuyun ye olunur. Gece ile gündüz arasınq 

- 4 - J lığa yol açarak ikiainden birisinin üzerindeki bir ağa- 60 derece sühunet farkı vardır ... 
Zavalla Kostantinl Fransız amiralı mahvolmasiyle biteceğini» anlatmıt cm Clalları arasına Nihayet bin mütkülitla otelin İnfl' 

Dartiye ele F ouruet biz dört devlet se- ı ve vakit varken oradan çıkıp gitmesi- kurulmuftur. edildiği ağacın akma gelinir, yukc. -in 
firlerini 22/11/916 tekmil maiyeti - ni tavsiye etmiştim. Bikir ormanla- uzun bir merdivenle çıkılır .. Otel "iç o-
miz erklniyle, zor ile Atinadan çıka - Venizelos her zamanki bet;'uş tav .. nn meraklı zairleri dadan ve bir ele taraçadan ibarett, . . ~ 
nncıya bdar aünde durabilmi:f, fa- riyle: ((Merak etmeyin azizimf Ben o- de. bu otelde gece- Kenya onnanlannclalô ......... otel ............. Kötede telin en kıymetli yeri, tabiidir ki tat~ 
kat F~ .ili komiseri Jon~artı? ~da~ k~~r faydalı feyler yapaca .. )erini uykusuz ve ot~.-~ .. . çuıdır. 
cebrü tazyiki karfmnda 17 /6/91 ı iJm ~ı T urkler de memnun kalacak .. eeeaiz geçirerek, ormanların hakiki sa- gı zamanlar, apç)ann da golgelerıyle ICoaDflDlllr Yuak 
de o da taht ve tacmcLm aynlarak Yu- lar. Sız bizi lzmirden çıkarmak için hiplerini, vahti hayvanların her çqidi- büsbütün kararan ormanda bu hay- Ziyaretçiler akfam üstü gün karU. 
naniatam terketmeie mecbur olmuf, muzafferane bir harp yapmalısınız. . tm kted" 1 r Her _,,. fil, vanları eyretmeie imkan kalmamak- mağa baflaymca orada yerletirler, ıi-

L---· . .-.1:::.: d'" .. B . dd" . k" lar k nı seyre e ır e • ·--• tadır "-'-·- bu _.!....__.1_ • insafsız llllUlllnı lltııı;;ıııugı zaman uşu- una ıse ma ı ım an ınız yo tur. eda ban Cfeii çaktl sırtlan . ı lllDIZ cıVIUUll yanı, orman gara içmek ve konutmak kat'iyyeQ 
rebiJeceiini tahmin eylediği çukura lzmiri kurtaralım derken lstanbulu da gerg n, ya b benz• :t it sakinlerinin su içtikleri yerde avlan- memnudur. Ayakkabıların altında lifo 
L• .ı_L __ .._ _L - k d" . d.. k bed . . b . . maymun ve una er çef1 Çef k d V elin 
ıııll' U111111 ,,-.. .. ama& uzere en ısı uş- ay ersınız.» ceva ını vermıftı. ha I l u___ a•-• l ma memnu ur. e ot taraçasına, tik bulunmazea yalınayak gezmek -

.. idi"I iki sene B·· .. k Ga yvan ar, susuz UIWUIDI, ~ .... Fi ... ih ha ıl lur 
IDUf on ay sonra uyu .. . ... .1 · tüfek veya bqka bir ileti car· a ile rureti ı o . 

Vakıa iiç ene 10Dra Kostantin tek- ı zinin ~ssizce hazırladıiı bir hücum kan çayın .temız ve eoğuk suyu 1 e 11· çıkmak ta yuaktır. VÜfi llayYanlar 
rar kral olarak Atinaya d~nmiif idise 1 on ~unde ... Yunan . . ordusunu is- dermektedirler. • • Her ene fevç fevç eyyahlar Ken,"' 

1 
Güne, battıktan sonra vahti haY'.'1 

de, Venizdoeun elinde hır oyuncak kambıl kljıdı iJbı arka ar- Mehtapta MiAfir Kabul Edilir , ıvanlar YBV&f YBV8f aörünmeğe hatlar. 
haline aeJmif olan Loyit Corcun «har- kaya devirdi ve dütman .. batku • Otel mieafirlerini ancak mehtaplar- Sabahtan beri içlerini yakan auetızluli 
be devam etmezae lngilter .. tarafın - mandanının millet kürsüsünden a- da kabul etmektedir. Mehtap olmadı- ve harareti burada doya doya söndü· 
dan bükümdarhiı tanınmıyacağm leme ilan eylediği ıibi - hakikaten -· ..• - "- - · .-...-.. - rürler. Muhtelif c:imler biribirlerine hig 
hakkındaki tehdidi üzerine, beş altı «vatanın harimi ismetinde boğul .. tubunu kendiaine göetererek «vaktile rutaelmezler fakat biribirlerinf ~abu)i 
eene evvel daha lakırdısı olurken ve duğu)> tam manasiyle «denize dökül- bize güzel nasihatler verdiğiniz halde çabuk takip ederler, 2.ı> tane filin bir .. 
tiddetle aleyhinde bulunduğu Anado- dü f)) idi. Ömrümde duyduğum birinci sonraları Iİz de büyük hatalara düt- rada hararetlerini te.kin ettlkleri ~ 
lu harbine devam etmek zaruretin - büyük acı, Lausannede mütehassıs tünüz. Bereket ki uman onları düzelt- rülmüftür. Korkunç gergedanların. ay~ 
de kalmlf ve bildiğimiz akıbete uğra - olarak Venizelosun karfısına çıkıp ta: ti. Size ve bize pek çok pabahya mal ni meraaimi yaptaklan da çok defa v .. 
mıttul « Gel bakalım dostum! Şimdi seninle olan bu ders bizden sonrakilere ibret kidir. Fakat fillerle gergedanlar biri· 

Vminlos Balkan harbinin eo • hesap görelim!)) diyemediğim içindir. olsunh> dedim. Hak verdi ve Atatürke birlerini hiç eevmedikleri için su ba· 
nuna bdu memleketine çok büyük Venizelos hakkında yine Romada ve ismet lnönüne W,. sim derece hür- tında blribirlerine rastlamazlar. Filler 
hizmetler yapmlfbr. Fakat elde etti- geçen bir muhavereyi de nakle f8Yan met ve minneti olduğunu samimi ola.. su içlyorlana. aeraedanlar, bir iki yüz 
ii kolay w az külfetli muvaffakıyet - görürüm: rak söylediydi. metre makta, fillerin itlerini bitirme-
ler, kenııl.ine lüzumundan fazla bir Venizelos, Pariste <ıP. L. M.\) ga- Son hareketi, bir cinnet c:leiil «cüm- sini beklerler. 
itimat telkin eylediji için yanlış hesap rında bir Yunanlı tarafından suikasta huriyeti » korumak için yapılmlf mu- S.'-ha b..,a ıeami geçici yine bq-
ve yollara apmlf, yok yere bir çok uğramıt ve hemen kendisini - yaralan· annidane bir saldırıt idi. Bismarkın lu. G6n doimedan evvel, alt--v;, 0 -I.• 
Türk ve Rum kanı dökülmesine sebep 

1 mış ve ölmüt vaziyetine sokmak için- mqhur bir sözü vardır. imparator i- dar ~uğa Clayanmak için r mi oldu) 
olm1Jftur. yere atmak kurnazlığını gösterip düş- kinci Vilhelm sıra düttükçe daima: ıini ıalatmak ihtiyacuu duyarlaıyalnız içmı. 

1919 ela Romada uBabıili» yi ıay- manın ikinci hücumundan kendisini Le mieux eat l'ememi de bieu dermif. Otel köyün malıdır ve adam 
ri reaml olarak temsil eylediğim sıra- kurtarmış idi. O gece Romanyanın Venizelos ta: ((Çaldaris hükumeti re.i- 750 frank (63 T6rk lirası} alınır. 
da tabü Anadolu aiyMetini var kuvve- Roma sefiri M. Lahovary- ki ben Bük- karda kaldıkça kuvvetlenecek, günün dır. Eier gece 61 ve gergedan goıyacak-. 
timle müdafaa.ediyor ve damat. Feri- r~~ ~~ar~ti ~katibi ik~n fstanbul se- bi~de _mas~e.ini yüzünden. a~ak Otele böyle mun bir menliYeale ...._. memİfse, ~ ~ı ~em~n iadt 
ele, bu hmebti el albndan takvıye et- fırı ıdı - ıle hır yazlık sınemada yan- kranyetı getırecek. Buna vakit ve ım- dllmektedir. Maamafih \Hmdıye kaalamak. 
meaini tavaiye ediyordum. yana tesadüf ettik. Beni görünce güle- kin kalmadan hükUıneti ele geçire- ya ormanındaki oteli ziyarete batla- fil ve aeraedanlar, köylülerin yüzün ietiııt 

Damat Ferit nihayet istifa etmiş, rek: ((Geçmiş olsun! Mümtaz dos .. yim. Kraliyet tahbnı kökünden kuru- mıtlarclır. Rağbet gitgide artmaktadır. hiç kara çıkarmamıtlardır. 
Mu.tafa Re,it P.,. hariciye nazır~ ol- tunuzl Büyük bir tehlike atlattı. Tabii tayımh> endifesilei>üyük bir ihti.lil ha- Nyeri'deki Outapan otelinde bulu· Esrarengiz, hattı üstüva gecelerinin 
muftu. O enenin teffinisanismde memnun olmuşsunuzdur!» dedi. Mak- zırlamış, kendi eliyle kraliyetin vaktin- pn seyyahlar, otomobillerle, yirmi ki- aüzelliğini seyretmek zairler için ayrİ 
Venizeloe Pariste uzun bir ikametten sadı tabii tamamile aksini ima eyle- den evvel avdet etmesine sebep ol- lometre katettikten sonra, dar bir ke- bir zevktir. Vabfi ormanlann korkunç- ,. 
Ve dünyaya hakim mevkiinde bulu .. mek idi. Ben cevaben ı<sizi temin ede- muttur. . . . çi yolundan ilerlemeğe batlayarak, bir luğunu bu~daba eyi ve daha e-
~an .Loyit Corc ve ~n~oya şark rim ki kurtulduğuna cidden memnun J_'ral Kost~t.~n ıl~ Venızelo~~ Yu- kaç saat katettikten aonra Ana - Kala min hiç bir yerde aörmeğe imkan yok· 
ıtlerınde adeta rehberlik ettıkten son- ld ç·· k.. w l . nanıstanda buyuk bırer mevkiı vardı. k"" .. 1. 1 B na ko··y demek --L tur . "' . o um. un u tuttugu yanış sıyase- d. . !L_ı I oyune ge ır er. u ~ · 
ra pn ve teref içinde ilk defa ·"'tınaya t• 1.. "k"be . . .. . . k d·ı Şimdi ikisi de ebe ıyete ıntuuu eye-

l . . ın e ım a ı tını gormesını ço ı e- K l J · · d' ka 
dönmek üzere Romaya ge mıştı. . . .. .. mit bulunuyor. ra orı "ım ıye - ı-

ıtal L_ı. k .l!-!_• L--~· k'l Mös- rımf)) dedım. Lahovary: « Goruyo- d h t f koruyacak çok akilane 
J8 1U1111 enWRDı. UGfYe ı k" . 'k k deh ]"f ded' ar er ara ı 

yö Mitti. hariciye müatqarı Kont Sfor- rum .. 1 
•• ınbatı akmımzd~o .ted~ 1.d>~ ı. bir siyaset gütmüştür. Hayatta G6rd0klerimiz 

za, Yunan hariciye nazın Mösyö Poli- ve sozu f a va ıye çevır 1 1 1' Bundan sonrası ne olacak} Libe-
tia ve Yunaniatanın Roma sefiri Talihin garip bir cilvesidir ki, Ve- ral fırkası içinde Venizelosun yerini 
Mösyö Coromilaa ile birlikte öğle ye- nizelos Tütk - Yunan dosduğumfo hakkıyla tutacak yetiflllif kimse yok
Jneiine davet etmİf idi. lıakiki.Juymetini büsbütün ve tam ma- tur. Onun alemtumul bir töhreti var-

Gece üçte Brendizi yoliyle Atinaya nasile, geç te olsa anlamış ve iktidar dı. Dahilde tekmil muhacirler onun 
aidecek idi. 1915 martındanberi yüz 

1 
mevkiinde olmadığı sırada artık tabak- candan taraftarıdır .. ~vall.W:. ~~iseler 

)'Üze aeJmemittik. E.ki doat düfman kuk eden bu büyük ((hBdise» yi sa- .ki bütün felaket~erının en büyu~ ve 
olmaz! derler. Hem Pariste hakkımız- mimi olarak alkıtlamıftır. 1933 te la- bir tek müsebbibı taptıklan Venızelo
.a. neler clüfünüldüiünü imkan daire- tanbula geldiği zaman kendisini eun o ((sakim ve hayale müstenid ıiya
linde anlamak hem de hal ve istik - evveli Perapalis otelinde ziyaret et- eti» dir ! Herhalde komtumuz ve dos
L.Je ait müna.:ehabmız 

0

hakkında fikir mif ve f~rda~ı günü Modanın en tumuz Yunanistanın müıtakar bir ai-

t · ı __ L k--· le L d' · · tur kibar bir Rum ailesi kızların .. yaaet takip ederek huzur ve aükunet 
eatı eyJCJDC& -..ıy &en ısını o - . • k li b · Ih 
duğu Ekaelaior otelinde ziyaret ettiın. ı dan olan refikasiyle birlikte bize ıçmde yaralarını sarıp u~et . ır su 
Bir saatten ziyade süren mülakatımı::- çaya' davet etmi,tim. Bu seferki müla- unsuru olmasını temennı ederız. 
da ccfzmir ifgalinin Yunanistana pek kat büsbütün bafka prtlar içinde ve ŞitJi Ömer BeJ Aputımam 
pahalıya malolacağını, Türk milletinin on beş sene sonra vukubulmuf idi 1 ~l /1 • • • 
l>u it1ali hiç bir vakit kabul etmiyece- Tatlı tatlı konuştuk ve çay sofrasında &ki Maı~va Sefiri ... Galip Kemali 
tini, bu vahi kararda İsra~ etmenin lb~~ saatt~n fazl~ dertlqtjkti! • ~rline SöJleaaa OIN 
~ millet aruında ebedi bır düşman- gondermıt oldugu 9-9-912 tarihli mek· 18/3/36 

Dolandırıcılıkla müştegil baba kı6 şirketi 
Davacılar; bir bakkal, bir kasap, bir 

fırıncı, bir de manav. Suçlu: ömrünün 
muhtelif devrelerinde s(iya avukat. reji 
direktörü, ve hariciye müstetan olan bir 

komaiyoncu. 
Bunun Afet isminde çirkin, biraz da 

kurnaz bir kızı var . 
Heybeliadaya tapnıyorlar. Kız. hü

tijn esnaflarla ayn ayrı konuşuyor, ve 
her birine babasını başka bir şahsiyet 
olarak gösteriyor. Yaz müddetince alıı 
verit edecekler. Aralarında anlq.a)ıyor. 

Bakkal, avukatla it yaptığı zannında, 
kasap, reji direktörile... Böylece hepsi 
ayn ayn ayni eve mal veriyorlar. llk bir. 
iki ay borçlar ödeniyor. Hiaıl olan em
niyet iti uzatıyor. Yaz sonunda koma • 
yoncanun luunm hilesi yine imdada ye-

tifiyor, alac:akblann biç birine o para 

vermeden evalan alıp ilk vapurla la
tanbula kaçıyorlar. 

Oyun anlapL,.or. Hayu sahibinin br. 
ri adresj haber veriyor. 

Sahte miiatepn. komaiyoncunua 
Betiktattaki küçük evinde buluyorlar. 
paralan alamayınca hep birden dav" 
lçıyorlar. 

Reis bütün borçlann ödenmesine ka• 
rar verdi. Sahtekarlıktan dolaY1 da ayn

ca mahküm edilecekti. 
Kapının önünde kasap fırıncıya sor• 

du: 
- Ne idi bu batımıza selen yahu~ 
O. ııülerek: 
- Ne olacak clecli bir cAF'ET ı 

il na FAiK 
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deniz incisi 
- 81 I 

Veli söze karııtı: 
- inci kendisinin kim olduğunu 

anlatır ve kurtulur amma, yine bak-
malıyız. 

Ramazan ili.ve etti: 

Sohallunun 
Gemi•i 

- Soluk Mehmedin gemisinde de 
kendisini tanıttı amma, güıiiltüye 

karıştı. 
Pulat eğer incinin Rodoıtan İs • 

tanbula niçin ve kim tarafından gön
derildiğini öğrenmiı olaydı timdi 
Lala Mustafa Patadan bile bunun 
hesabını sorardı. Fakat baremağaıı 
Hasan hem çok konupmadan öl -
müıtü, hem de konutsa bile tüphe
siz iıin iç yüzünü ona anlatmazdı. 

Pulat, Merdan Beye söyliyerek 
hemen kalyonun bulunduğu tarafa 
hızlı adımlarla uzaklaıtı. 

Bu gemi, adaya bir kaç gün önce 
erzak getirmiıti. Sadri.zam Sokullu 
Mehmet Paıa tarafından kendi ke -
sesinden yaptırılmı§b. 

Pulat her tarafı gezdi, bütün esir
leri ve bu arada aekiz yüz kadar 
genç kızı da gözden geçirdi. Fakat 
aradığını bulamadı. Sorguların so
nunda o zamana kadar Magoaadan 
hiç bir kız veya kadın çıkınıt olma
dığını da öğrendi. 

Onun son ümidi Magosanın ele 
geçirileceği günde idi. O zaman ya 
inciyi bulacak, yahut ta son haberi 
alacaktı. Fakat hepsi de incinin Pav
lo denilen herif tarafından manaa -

.. 

Lik Şampiyonası Maçları 
kadirgayı Meyiı aduile Rodoa ara
sında bırake.rak asıl donanmayı Pi
yale ve Ali Paıalarla birlikte lstan
bula gönderdi. Fakat bu yüzden Ve-

• 
Galatasaray T opkapıyı, Güneş lstan-

nedik amiralı Marko Antonyo Kiri
ni kumandasındaki yirmi iki gali 
ve dört parçadan ibaret bir filo 
1571 yıh ki.nunuaaniainin yirmi ü -

bulsporu, Fenerbahçe Eyübü Yendi 
Diin Bisiklet Müsabakalan Da Yapddı 

çünde Magosa limanına airdi. Bir lstanbul lik şampiyonasının ikinci dev ·ı 
çok erzak, asker ve cephane çıkar - re oyunlanndan olan Galatasaray • Top

dı. Bundan baıka Venedik gemileri kapı m çı dün Taksim s'tadyomunda oy -

Kıbrıs sularında yinni üç gün kala- nand.ı. 
rak Türklere ait rastladıklan yük Mc'"Sİrn başında sa~aya 'Çllkardığı ta • 

lamın hemen hemen yansını ik;_aybc:tmiş <>-
gemilerini batırdılar. Bu arada Is- lan Ga1atasarny ikinci devre açlarında 
tanbulda 1 para getirmekte olan bir ukıımını çok genç. oyunc.ularla .do1durmUf 

kadirgayı da ele geçirdiler. bir haldedir. 

p;,latın T ~ker teker bymetler.i yüksek oyun • 

Sabıraızlığı culann vüoııde getirdikleri Galat.asar y 

M k 1 . . talamı lik maçlarında z.orlulcJa .kazan~ı 
agosa a esının artık aç.ide ve 1 ~ . b d el 1 .. 

• _ •. oyun ana nctıce a yors:ı. a, oyun a uu -
yoklukla lealım olmıyacagına fUP - yük f>ir zevk ve fuı.bofon icap ettirdiği 
be yoktu. ahe:ıgi bir tiirlü temin edemiyor. 

Lala Mustafa Paıa lstanbuta bir iç.erinde -eski ve tecrübeli oyunr.uların 
mektup göndererek kalenin yıkıl • bulunmaması Catatasuay tabınını "Zanıa.n 

ma11 için kırk tane orta ve altmıı zaman en acemi ibi .. tabın ıbalinc sg'k.tıyoı, 

Galatasaray • ToJlbpı ınaçından heyeanilı IHr "Sahne t b .. ··k t t ·ı · · b. pek ender zamanlar ta:bm bdki de ıbilmi· ane uyu cap a op ı e yırmı ın ___ . .._ _ı.. ı_. • 
- y~ c;ıuzgun ıuır oyun tuttwuvcrıyor. 

kantar .barut istedi. Yeniden imdat T o-•·nnı mac.ının '90 dakikasında :baı • 
I .-...... --.. lebeyi temin ederek rna~ı 4 • :2 kazanmııı·ı Fener Yılmaz arasındaki müsabaka .Şer ge mesıne engel olmak için de bü- tan, sona kadar bakim bir oyuna rag" nıcn pıl M 4 O B ı b 

tır. .stadında ya mıjtlr. açı - ey er e 
yük bir filonun Kıbns sularına gön- ilk devreyi 1 - 1 bitiren Galatasaray ikinci f' enerbabçe - E.:yüp takımı kazanmıştır. 
derilmesini bildirdi. Kendisi de kı- devrinifı 35 inei da'kikasmda 'bir p~altı S O Altmordu - Ortaköy 
§in devamı sıruında yalnız sıkı bir kaçırdı. ,. 1i 

Asabın l:ıaddi azami dereceyi bulan ·ıstanbul lik şampiyonasının en <kuvvet · 3 2 
abluka ile kaldı. k f' b "- k l -''-lil " · gergini.iği içind~ ayale.tan • .c\)".ağa .dolastır - ta uru ener aaçc en uvvet i şc.ıı;. e sa· ıutinci küme oyunlanndan olan Altıno 

Günler, haftalar, aylar geç.tikçe dıklan topu yine bir kargaşalık iç.inde 39 haya çı'ktı. lf'enerbahçe daha başlanglçta du, Ortaköy arasındaki müsabaka Kadı 
Pulat sabırsızlanıyordu. Gözlerini uncu dakikada Salim .ikinci defa .kaleye 50• hal.!miyeti elde etti. lf'enerbahçe birinci go- köyde yapılmııtu. Güzel ve hakim bir o 

Magosanın göklere yükselen kule - karak oyunun uğursuz 'bağını çözdü. lü !S inci dakikada serbest vuru la yaptı. yunla Alunordu 3 • 2 galip gelmi~tir. 
ferine, korkunç top ağızlannm gö • T op'kapının şayanı <dikkat bir müdafaa- !kinci ve ıiiçüncü golü F enerbahçe yine ser- Vefa - Beykoz 
ründüğü mazgallara dikiyor, inciyi sile geçen oyun Galatasaray ·ı,gın ne kadar best wuru§la y.ıptL . 3 3 

tnlihsiz.lik içinde geçti ise, Topkapı 'çin :de llk devre 3 - O ısona erdL 
dü§iinüyordu. Ik· · _ı ed I'." b-'1-

o kadar tiJihli lbir oyun olarak ikaydcdile· ınc::ı .uevr. e r 'encr ıınçe 
Acaba nerede?... ~k bir ek.ilde idi. 
Ne oldu?... Galatasaray; Sabahattin; .R~. Lutfi. 

Sağ mı? ... Suavj, Hayrullah~ Hicri; Necdet. E,fnk. 
Salim, Bülent. Danyal. 

Bu sorgulara hiç bir cevap alamı- Maçı; lstnnbulspordan Kemal Halım 

akim oy • Kuvvetli bir :rüzgizla beraber oyzııY"" 
Vefa ilk devrede 3 gol yaparak 3 • O galiP 
olarak devreyi bitirdi. Jlcinci devrede Bef 
koz takımı çok gayretli bir oyundan aoll ' 
ra 3 gol yapmış ve oyun 3 - 3 bem'be~ 
'!)itmiştir. 

8isi1det Maçlarf yordu. Zaten kaleye ne giren vardı, idare etti. 
tıra götürülmü§ olmasıni istiyorlar- ne de ıkan... Güneş _ lstanbu1spor 
dı. Çünkü böyle olursa İncinin Mar- Delikçanlı kaç defa dal kılıç olup tstanbul lbisa1det 'heyeti tarafından ter ' 

1 O lip edilen 'kinci eı~ik müsabakafan Me-
çellonun eline düşmesi veya esir di- ta duvarlara merdiven dayamak, lstanbu1 1ik !birincilik müsabakalarının cidiye köy.ünde yaptldL 

ye pazarda satılması ihtimali he - tek baıına içeri dalmak İstiyordu. ikinci devre oyunlarından o1an İstanbul ikinci katagori Mecidiye !köyünden l{t' 

men hemen kalmazdL Lakin inci LAk• b I b·ı· d.? spor, Güneş tnkımlan anısındaki müsabn- feli köye kadar .aidi" olarak .,..,..,,11m...tır. a ın unu nası yapa ı ır ı . l ... ,.. "...,... -s· 
papazların dileklerini kabul etme:::- Bah I . t' ka da Taksim stady<>munda oynandı. lk F-ener Yıhnazdan Anaatas 26 lcilomet • 

o:tf" "'~lacaktı? Bu nokta kızgın de- N. ar ge m:eı·. d K . . de\-.redc berabere ık.alan bu takımlar ara - 1 ıroyu 48.30 da .bitirerek kazandı. 
'L ~,ır çenge gı ı Pu atın kafa- K B ·ı d•w ·· ··ıı·· · • · k ı t ·~,J'. • l .b. I ısanın on !ID e ocaelı beyı ndaki müsabakada a; taraf galibiyet için Birinci 'kategori de Mecidiye köyündet1o 

0 0 '" ~ aya ey ı e ıger gonu u reısıerm ço ça ışını t.ar. lstinye, Tarabya yolunda gidiş. geliş ola' 
· .,;~,~ .. /C"?tıPlı olarak duruyordu. gemilerini yanına alarak K.ıbrısa ge- Oyun esnasında çok :siddctli ıve o nisbet- · 'ILlk yapıldı. 

--.-ı'i~ıS.! <?., len derya kaptanı Ali Paıa berabe - te kuvvetli esen rüzgar top kontrolünü Ga1atasal'ay - Eyüp maçında 'bir 1curtarıı Birincilıği Süley:maniyedcn Abdull•• 

G ~~ !;'~.... .ı • d k• t k h . !iL güçleştirdiği için ma_ç. zevkini kaybetmış • _ ~ .31.8. saat ile .kazandı. Calatınıarayd•" 
• 't"~ ... rın e ı op, as er ve cep aneyı Ka - . b ·'k d 
)' c~ tır namnsına rııgmen OZu oynU}'Or u. M h . ·ım • eldi 

~ <"(i~ .. kadaşları henüz kal • raya çıkardı. Ayın yirmi üçünde de .Yirmi beşinci dakikada sağ muavinden Bu devrede de iki go1 daha yapan Fener· u sın ncı g . 

A.· ~.. :ılmıılar, Merdan Beyin veıir Pertev Paşa yüz yirmi dört aldığı pası kn1e uzaklarından çektiği lbir bahçe 5 --0 "galip ge1di. londrada Y~ılacak Maçlar 
t;~~ nmüşlerdi. Deniz kıyısın- gemi ile iatanbuldan yola çıktı. şiitle Rebii Ci.ineşin yegane sayısını ya.o - Süleymaniye - Hilal lngiliz halı kupası maçlannm Dömi fi 

nç bir patlama oldu. Bu pat- SaVaf mı~tır. Qyun bu uretle ~ • ı() İstanbuls~o- 3 O nal 'ç.in .kar§Ila an ATsenal yine ayni Ulct' 
~ri gökü sarsh. Herkes gü- Baıladı run mağiubiyetile bitmistir. Birinci ilik maçlarından. Süleymaniye - Grisbi TaYn, ile ikinci Jikte bulunan Şcfild1' 

geldiği tarafa dönünce Be,iktaı - Anadolu Hilal arasındn:lci. 'lllüsaba'ka Şere'f ıttadmd,a mejtit de Fıulhaııı ile kar~lanmışluclır. 
ıet Pata kalyonunun büyük bir Mayısın dördüncü günü top ateşi 4 2 oynanmı§tır. Arsenal l - O, Şefild te 2 • 1 kazanar•~ 

•mının havaya uçtuğu, her tarafı ile savaşa baılandı. İstanbul lik şampiyonası oyun1anndan İlk devre nisbetcn .müsavi ir oyunla finale kalmıştır. 
P 1 ·ı k d l b B--:ı.. A d 1 daJci .. baka 1 - O Süleymaniyenin lehinde bitmiştir. angın kapladığı, yüzlerce insanın u at ı e ar a af arı u top ate • ~taş. na o u arasın musa t . . .. 

1
. .

1
. .f •

1 
S 

· · b .. ··k b' h 1 d. ilci devrede hızını kaybetmcmi§. son da kıncı devrede daha ,guzel ıve canlı ov • n<n JZ lŞÇJ er por 
1 k d . . şmı uyu ır eyecan a seyre ıyor- · 

5 
.. 
1 

. • . • o· 
parça parça o ara emzın fur& - l d lcikaya kadar •}'nİ zevkle devam ctmi tir. :nayan u eymanıye ıkı S<\Y• daha yaparak F d Q 

b d •• ••kl • ld ar l 'ı 0 L e erasyonu limpiv.atıJar• sına urasına uştu erı görü ü. · BC§ik~ ilk. devrede iki, ikinci dev.rede maçı ı1 - ;r;;azanrmştar. ;, · 

Kalyonun yanında bulunan iki bü . Ayni zamanda kale duvarlarılnın yine iki gol yapmı§Ur. Beylerbeyi - fener Y'.llmaz İştirak Etmiyor 
yük gemi de bu aralık tutuımu! ve 

1 
altına doğru tüneller açılıyor, bu - Anadolu takınu sür'atli bir oyun gös • 4 O 

patlamışlardı. ralara barutlar konarak ate§ verili • termiş. Be,iktaş daha canlı bir oyunla gn- Jkinci :küme maçlarından Beyllerbey.&, 

Her nedense Mehmet Pata kalyoJy~~du. Bir sababwerkenden bö~le bir 

Londra, 22 (A. A.) - İngiltere atle' 
tizm amatör federasyonunun 'bugünkü İÇ' 
timaında, işçiler spor 'fcderaşyonu namın' 

lbir takrir tevdi edilmiştir. Bu tafairde. şt' 
letizm federasyonunun olimpiyat oyunla • 

b t d im 
lagım patlatıldıgı sırada hucuma 

nunun aru eposu ateş a ıştı. .
1
. 

O . b . geçı ıyor, savaş akşamlara kadar sü-
. ç g~mı~e. ulun.an ~ır ço~ ta · rüyor, fakat zafere ula,ılmıyordu. 

cır ve sıpahı ıle sekız yuz carıye ve 
8

. k .. b. 
1
• w 

w . ır aç gun sonra ır agım daha 
sayısız denecek kadar degerh mal- I ld 
1 h ld 9at atı 1. arma vo u. 

Şimdi Pulat ile arkadaşları Ma -
gosanın kuıatılmasında hep ön saf
ta b· 1unuyorlardı. 

Fakat Lala Mustafa Paşa kaleye 
zorlu bir saldırış yapmıyordu. Ka • 
lenin aralıksız bir bombardıman ve 
açlık ile teslim olacağım umuyordu. 

Zaten kıı mevsimi de gelmiıti. Ro
dos beyi Bali ve f skenderiye beyi 
Şoluk Mehmet kumandasında kırk 

Gene hücum yapıldı. 
Lakin Venedikliler daracık kale 

gediklerinin ağzında zırhlı elbise -
lerile çelikten bir duvar gibi duru -
yorlar, Tiirk askerlerini içeri sok -
muyorlardı. 

Lala Mustafa Paıa lağımlarla iş 
görülemiyeceğini anlayınca bu se • 
fer toprak sürerek tabyalara yakla
~ılmaaını emretti. 

( A.r/rcm uar) Günq • fatanbulspor miiıabakasuıdan ... easteat•ne 

nna muavenetten vnz geçmesi ve iştir~ 
edecek arlerlerc müsaade \'ermemesi is ' 
tenrnektedir. 

fıçi federasyonu tarafmdan iki ay z;ıtt' 
iında ycnide-n bir talep ıra'ki olursa, Jat.ı • 

1Suııi bir içtima yapılacağı 'ndedilmeai 11.1ıt" 
rine bu t:Jcrir geri ahmnqtır. Atlctinn f~ 
deraıyo1tu kraldan, hamilik :sıfatım kllbıJ 

etmesini ricaya karar vermi tir. 

Müzakere esnasında azadan pff:.ı{ 
Lampson. olimpiyat oyunlarının Alııı"11 

1. · · ı_ • k ·ı S ı · ı· t 1e rna ıyesmı ıuır ço · mı yon ter ıng ıaJI 

zenginleştireceğine ve bu paraların ilıi1' • 
!anmaya sar'folunacağına vakıf olup ol.ıJı"'' 

1
1 dığını matiye nazırınClan sormak fikiıııcl' 
o1dujuftu lbilclinniıtir. 
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lngilizlere Casusluk Edenler, Türklere Gençti, yakışıklı idi, az müşkülpe- - Eyvah aldanmı~sım .•• 
sent olanlar onun için: Yüzü birdenbire değişmişti. Artı. 

VeF ransızlaraDa Casusluk Ediyorlardı 
- Tam bir erkek güzeli! biraz evvelki mes'ut adam değildi, 
Derlerdi. Evlenecekti, alacağı ka - Biitün saadeti mahvolmuş bir zavaJll 

dının sarı saçlı olmasını istiyor, fakat idi. Karısı haışmı çevirdi: , 
nedense sarı saçlılar ondan hoşlanmı- - Ne oldun Necmeddin, ne var} 

Sütliiceli Celal -Uzun boylu, çenesin· cutlu, beyaz çehreli, karakat ve kara göz- mat etmitlerdi. Fakat, bazı ıüpheler üze - yor1ardı. - Daha ne olsun} Sen sarı sa~ 
de derin bil' b1Çak yarası nipnesi olan bu lü, bıyıklan gayet derin kesaünit olan bu rine inceden inceye tahkikat yapınca; bun- - Talihim böyle, diyordu, sarı~m- değilsin ha ı 
fSİr de, Haliçteki mavnacı1ara musallat o- adam da, Kadıköyün kendi İfİ ve gÜcİle lardan çoğunun para halın için en korkunç lar heni sevmez! _ Sarı saçlı değil miyim? 
lan bir canavardı. Bu saf adamlara soku- meygul olan hallonm bqma bir heli kesil - iftiralar yamamaktan çekinmiyen birer te- - Sen de bir siyah saçlı, yahut _ Değilsin ya; saçlarının d ipled 
larak dereden tepeden aö:ıleT a(Ar; mİflİ ... Geceleri kahveleri, gazinolara ge- rir olduklanriı hisaetmifler; ve pek çok- kumral saçlı ile evlen! · · h 

ll _ıı_ b ı.___ ----•- k ·---•-- h' • la d öz sımsıya ... _Falan werde ;. var. Usu acm mavna- zer; llf--ro voı:n:n:a on~ıu ÜV• - nn an Y çevirmi.Jercli. R J d 
J ·T ..,,. azı 0 muyor u: - Evet hakikatte siyah saçlıyı...c-

"" orawa -Lin. Gelecek adamları bekle- yetlerini gizlice öirenerek bunlar hakkın - ( A rkaın VCJJ') 5 1 l h 1 • ._ 
J- J "~ - arı saçı o mazsa iç o masın! Fakat boya ile sarı saçlı oluyorum . 
J- B A D ., O vlenmekten ümidini kesmisti. _ Tevek.keli degw il ı ..;.. da türlü iftiralarla dolu raporlar tanzim e- ' E 

DiJe ı. adamlara bir pusu kurar. Son- derdi. • y ] ' anız sarışın görmek, sarı saçlıları - istersen artık boyamam. 
ra; iltillbarat aervisine koıarak: Topal Serkis - Kuruçeımede Kilise w-

- Falan 1erde bir mavna bekliyor. Si- katında ikamet ederdi. Bu da o civıudaki Bu Akf&mkl Program seyretmek istiyordu. Vapura bindiği Necmeddin cevap vermedi. 
liıla ~e cephane kaçıracak. Çabuk sicfin ameleler arasında dolatarak tunun bunun 1ST ANBUL zaman salonda sarışın kadın arıyor· - Sarı saçlı olsaydın. befti sevme• 
.,-L-•-•m. ağzını arar; Kuvavi Mı'11=-e•e dair ala - Onun yanına, yahut ta karşısına otu • din ki.. Bunu hen anlamalıydım. tıı.1.a J-... J- •ııu' "' 18: Üpera musikisi (plak). 19: Haber- 1

• 

~e, uvallı mHnacılara iftira atardL. bildiii yalan yanllf havadislerin birine bin ler. 19.15: Orkestra musikisi (plak). lO: ruyordu. budala imişim .. 
Derhal onıJa müfrezeler koıturuhlr. ~ katarak jumallar yapar; istihbarat servisine Muhtelif sololar (plak) . 20,30 : Stüdyo Talihine .bakın ki bu kadı~lar bile Güzin sevilmek istiyen bir kedi sqa 
llir teJd• haberi obnayan saf mavnacılar ko,ardı. orkestralara ve Türkçe eözlü eserler. 21, beş on dakıkalık bakma zevkınden o- kulganlığile Necmeddinin yüzüne ba .. 
hllturalur. Tevkifhanelere ahlır; isnad edi- Kanbur Apoatolilri - Fenerde ve ya - 20: Son haberler. nu mahrum ediyorlar, o oturur otur - tı. 
len c:irmi itiraf ettirmek ic;in kırlNıçlar al- hut Balatta Kiremit mahallesinde ikamet Saat 22 den sonra Anadolu ajansının maz yerlerini değiştiriyorlardı. - Ne çıkar Neco. İstersen siyah sa~ 
...... ayl.rca Jahnhrdı. eden bu adam, (deni aabtk) ta, Sirkeci gazetelere mahsus havadis servisi verile • . .. . * Jı olurum. ı 1 

A..ı lleJ -Vanikö,ünde doktor mira- istaa7onunda pasaport memurluiandan le- cektir. Bır gun bır lokantada yemek yiyor- Necmeddin çirkin bir şey görüyor • 
~ mütekaid eyi bir •bn damadı kaüt edilmitti. HükUmetten tekaüt maafl ANKARA du. Tam karşısındaki masada bir ka • muş gibi gözlerini kapadı. 
idi. Füat, bu maJaaı bozuk ıenç te, ca- almasına rajmen, bu ela c:asaa tebekesine 19,30: Hukuki ilmi yayımı, J9,'4S: Ka- dın gördü. Tek ~ına oturmuştu. _Peki Neco, sen darılma; ben se.d 

.... tebekeaine intiaap etmİI; Vaniköy, iltihak etmİftİ. Çok iyi tiirkçe bilirdi. Ba- rışık müzik, plak ne•riyatı, 20: Karpiç sc- Sap .,. ] d H "' 
ha 

,, --rı saç arı var ı. em ne earı. çok sevdim. Kendimi de sana sevdir • 
Çeınsellr.öJ, Beylerbeyi ve civanm raca tına, bir ıün dahi ppka IİJmemİfl.İ. Ken- hir lokantasından nakil (orkestra), 20,30: Sank· ) 11 • 1 ·ı · · ] ') 
• aitti· O civardaki yalılarda ve köfkler- diaini sörenler, mutlaka Türk zanneder - Ajans haberleri, 20,40: Karpiç şehir lo • .. . ı atın ~e e~ ınce tı ~~f· ı~c~tı • mek için sarı, daha sarı olurum. 
de 11ir Uıc ubap bi:1epe, derhal istibba- lerdi. Bu adamın iti giicii de, vapurlarda, kantasından nakil (orkestra). ;:ış, ao~ra l ıvrı mış Keaçk ıie k a ının - Neye yarar. San renk sahte ol-
rat 1erviaine jurnal ederdi. Bu adamın ,er- tramvaylarda konutalan sözlere kulak ka- BERıJN şına onu muştu. or a or a bak- duktan sonra.. Bir iki gün geçine;§ 

aileler d b
. ha r · 1 L-~ 1 7 ş k 1 tı. Kadın da baktı. Kadın başını cevir- d' 1 · b. • hl k d rme kshan olan e, • Y ı 11 ı- uanmaktan ibaretti. Bir tek ıüpheli söz : ar ı ar, 18: Operetlerden kısım - . rd S kı 'b. .. .. .. ~ saç ıp erı gene ır sıya ı pey a 41 

nıp ~· itilmek ona kifi ıelirdi Yatlı bir adam ol- lar (plak). 19: Berlin tiyatrolarının artist-ı mıyo u. 1 lmış gı ı gorunmuyor • diverir. • 
Teni Mehmet Ali - Üsküdar balkının masına rağmen, fiipbeli söz aöyliJeni evi- leri (plak), 20,15: Piyano, 21,10: Frank- du. Bilakis ~~m~u~~u. .. .. - Hayır bundan sonra hiç, amfti11 

nllat Ye lııamrunu kaçıran ,erirlerden biri ne kadar takip eder; hüviyetini öirenir; furt, 22: Solistler, 23: K., 23,25: ccTekrar Aca~. t~lıhı~mı d~nm~şt~. Sarı saç- hiç kararmıyacak gibi hoyanırım. Y• 
de bu idi. . . Ekaeriya, üniformasız bir :sa- derhal istihbarat bürosuna ko,arak haber işitilmiş», 2 3,40: Keman, piyano ve vi - lı ~endısını begenmış mıydı. Cesaret ni bir boya keşfetmişler. Bir kere ~ 
lıit kıyafetinde olarak batında kalpak, ba· ı' verirdi. yolonsel. ettı: . w. sürüldü mü altından çıkan t:ıa ayni 
caldannda setir, elinde ıümüt saph bir Eftim - Deniz fnsiliz sevlôyabnı idare MONtH - Bayan, dedı, yemegı beraber ye- renkte çıkıyormuş. Onunla hoyata~ 
L-L--la ıezerdi. A11l ikametgahı, Oskü - eden kapiten Conan maiyetine memur - 17,50: Oda müziği, 18: (Schadewtz), sek -~ ı 3 i · ğım. Bütün ömrümce sarı saçlı ka e 
duda Ahmediyede idi. Fakat cuusluiu- du. Fakat dalına, Karadeniz ve Manna - 8, O: skeç, 19: Operet, 20: Alman şar· H h ha - ay ay Y· lacağım. 
- hodaclu, bütün Oeküdar hududuna ti- ra havzasına ifliyen Türk vaparlanndaki kılan, 21,10: Breslau, 23,20: lskcç, 23,30: Sa l k d 

1 
•-- Stuttgart,' 2,. .. Dan•. rı saç 1 a mm masasına gitti. Necmeddinin gözleri parladı. 

mildi. ~lerbeyi karakolunun yamnasma yo cuuın taruautta bulunurdu... Zenain "' ~ Be N dd' - n ecme ın. - Sahi mi söylüyorsun Güzin 1 
Ye IPncleki kiilliJetli miktarda silah ve oldujunu biaaettiği yolculan bir bahane ile BIJDAPEŞTE Be G - n üzin. - Niye yalan söyleyım· . Bu akCIAW. 
ceplle--ün mahvolmasına sebep olanlar- vapurdan dıpn çıkarır; Arapyan banma 18: Klasik eserler tegannisi, 19: Caz, y l v--ıııı 

L!..: de L.__ ı ld ~ üz yüze, göz göze oturdu ar. Sarı oörürsün, kocasının ooynuna abLU.! 
.1aa _. uu azı ı cuua o USU, aonra • ıöndermekle tehdit ederek para aldıktan 20,40: Filarmonik konser, Beethovenin 3 "' ._, 

&-L-'1-•-•- • • ı saçlı Güzin Necmeddı'nı· bı·r anda ken- Nermeddı'n go·'zlerın~ ı' kapamı•tı. sı· ... 
dan ....-KUa etmifti. sonra, aerbest bıralurdL yİ tiirkçe bildiii Üncü üvertürü, 2 3, I O: Lalcato!I zigan or - '9A•• T • 

Bu 
L- • • • • -•--- • 1 k f . d . k 2 K dine bağlamıştı. Fakat Güzinin de yah1a•mı• ·-ç dı.plerı·nı' gor·· me'-t-ıııı BlılamJu Avram - cesur uc:urgan IÇID -.cnya ame e ıya etin e vapura ıı- estrası, 4: onser. ..- ... ...,. a ~ 

d., lliç bir alikuı olmadaiı halde pek çok rer; rüverte yolculara arasında dol..-rak BOKREŞ Necmeddinden hoşlandığı belli idi. iki- korkuyordu. 

Yllkİl Gürcü kiyafetinde ıezerdi. Bundan her defasında mutlaka bir kaç masum 18: Radyo orkestrası, 19, 15: Vals ve si de birbirlerine yakın bulunmaktan 
Mifade ederek Kafkasyalılann arasına so- Türkün batma çorap örerdi. marşlar, 20,20: Ses kuatuoru. 2 l,JS: O- zevk duyuyorlardı. Necmeddin sordu: 
blar; ulen Gürcistanlı olup pek küçük Miço (namı diğer) Dimitri _Bir :ıa _ da müziği, 22: Teganni, 22,45: Don Ka- - Bayan siz evlenmediniz değil 
7~ lstanbula ıeldiğine dair bir takım rnanlar, Yunan konsoloshanesinde kavaslık zaklan korosu ve Balalaikalar konseri mi? 
7alanlar UJdurur. Onlarin lngi)izler bak- etmiı; sonra bir meseleden dolaya kendi - 23,45: Almanca ve fransızca, 24: Konse- - Evet. 
kmclaki diifüncelerile Kafkuyaya dair buı sine yol verilmİftİ. Uzun boylu ve kıran- rin devamı. - Ben de ... 
,e7ler öirenir. Bunları istihbarat hürosuna ta bir adam olup ekseriya HCI elbiseaile, PRAG 
halter Yerirdi. bllfında asker ppkaaı ve elinde kırbaçla p- 19,55: Plak, 20, 10: Plak, 20,30: 0-

Fazla düşünmeden ilave etti: 
- Mademki ikimiz de bekarız .. Ev

lenelim. 
Güzin güldü: 
- Olur ... 

* 

Cemal BeJ - Sabık rüsumat muhafaza zerdi. Şiddetli bir V enizelosçu idi. Veni - peret potpurisi, 2 1, S 5 : Beethovenin Ill cü 
miifettiflerinden idi. Bu da, pmriiklerde :zelos aleyhinde SÖJI söyliyen Rumlardan piyano konseri, 22.40: Asri musiki (Schön 
•ti muhafaza iclateainde KUTa,; Milliye- bir çok zavallıyı, türlü iftiralarla İngilizlere berg ve Milhaud'un best. ). 23: K .. l'J, 15: 

7e temu eden itleri öjrenir, iltibbarat ser- jurnal etmİf.. Deniz zabıtasına memup Sıt-, Plak, 23,20: K., 23,35: Plak, 23 ... 0: Ha-
Yiline mantazaman rapor verirdi. lu isminde bir memurla birl.,ek bir çok herler. 

AJunet Zekii _ Bu da aabak rüsumat Türkün de felaketine aebebiyet vennitti. ROMA Evlendiler. Evliliklerinin ilk haftası 
'--~ :~· n--- k .,__ ani Al-'- __ L:- 19 J 5 M 'k' · 'h' 19 25 B çok iyi geçti. Bir saniye bile birbirle ---..ıaza meınur ........ an .uL JIHIA9n en- -am 1 cao - Aad sanatı, :&aUU"e • : usı mm tarı ı, , : ari, 

di a....bma casusluk eder; hazan da Ce- bonumda ayak simsarlığı idi. fyi türkçe ecnebi lisanlarda konferans, 21,35: Ka • rinden ayrılmayı istemiyorlardı. Nec
...ı Beyin itlerine yarclan e11erdi. bilir ve temizce giyindirdi. lstihbarat aervi- rışık konser, 22.15: Vodvil ve dans mu- meddin sarı saçlı kansına delicesine a-

Kilisli Raa Efendi - Ummni harp için- aine kapılandıktan IODl'a artık bu İfİ ter - sikisi. şıktı. Güzin de kocasını ayni hararetle 
de ~ iken, askerlik terefini ihlal e- kelmİf; bütün ha~ vapurlarda, tren- -·-·--· .. •••••••· .. ··-·--······ .. ···-· ..... __ seviyordu. Bu sevgi, hep böyle gide-

dea harelıetlerinclen dolayı tarctedihnitti. lerde, kalabalık yerlerde fUD1I bunu din- ı Yeni Neşriyat ı cek sanıyorlardı. Amma bir hafta ge -
Ve illa adam, o tünden ib"baren de terir bir lerneye haarebnİftİ. Aizmclan - ller ne IU- _ _ çer geçmez yanıldıklarını anladılar. 
llRlhüf kesa~ Mütarekeyi müteakip, retle olursa olsun - (lnsiliz) kelimesi ~- G 1 b' hah G · hah d b' 

ol 
Genel Kim•••erler Kurumu Der.n .. ; _ üze ır sa tı. üzın çe e ır 

lttihatçüra aalcbnnak moda olar mu, kan bir adamı, derhal ihbar eder; imaf - ,,._ •-Evvelce (Türkiye Umum Kam' yaaerler Ku- fezlonga uzanmıştı. Necmeddin ona 
.. da orta1a ablmıt; pyz n sara:z ta - ıızca iftiralarla o adamın mabvma kadar • 
pdtiJ llir çok kiıımelerin camm yakrnJttı. siclerdi. Orta boylu, kara b1Jıkh, burnunun ıumu ,Mecmuası) adile Ankarada çık.mı- gözükmeden, giineşin ıfığı altında bir 
bir zamam1an1a bu İfİ intikam maluadile üstünde büyücek et beni olan bir adam ya baılamış olan ve türkçeden başka bazı kat daha sarı, bir kat daha parlak gö -
~ Raa, sitside İfİ azdmlf; istihbarat olup, Kalyoncuku1Juiunda ikamet ederdi. yazılan almanca, fransızca ve İngilizce ola- ı rünen sarı aaçlannı seyrediyordu. Bir 
w+İıliaiD en ,en'i ve en müfteri bir casusu Jorj Mika (namı diier) Mike _ Ka • rak ta neşrederek kimya ilmi alanında Tm· aralık sokulmak, ellerini bu saçlara 
.... ......., ... Milli orda&an latanbala dakö~e (o tarilate mncat oa..) Kut- kiyemizde yapılan çalıtma ve araştnmala- sürmek, okfamak, uzun uzun okşamak 
aiımuindm lııir kaç sün evvel t.kenderi - dili ainemau karpamda Hamdiain eelü sa- rı dünya ilim alemine tarutmıya çalışan bu iıtedi. Ayaklarının uçlanna basa basa 
~ &. elmİflİ. Şİaldİ onda ....._ .. ;•09Ulla bititll sakakta, (T_..) fırllll ilim mecmuamızın ikinci cildinin birinci sa- yürüdü. Karısının arkasında duruyor-
ebnelıtedD'. yanındaki evde ikamet eder " lnailia baf. yıaı. iami türkçeletmit olarak çıkmlfbr. d 

•--"' .. if ___ 9 d. Bu • de İçinde bir çok faydah yazılar vardır. uB. . ) k bak w t.ailia hmail - Resmi vazifesi, .._.iz çaVUfU un on1111N1e seaer 1• ..,... o V hk 8 d b" 1raz evve uza tan tıgı sarı saç-
dellİa Jnamandanbtı maiyetinde idi. Fakat muhiti haraca kennitti. tkide birde müslü- mua::un ~ in:i e .. ~:~~t -;:;,: ı;:: .. : lara bu sefer de yakından, pek yakın -
.. .ı iti, "r.k vaparlarmm Karadenis aer - man ve luriati,an bir~ bu beri • da bakt 

* Necmeddin karısının berberden dö• 
mesini bekliyordu. Güzin hakiki h1-
sarı saçlı olarak gelecekti. Necmcddiı( 
kabına sığamıyordu. Nihayet karııi 
göründü. Saçları daha tatlı, dal-ın ta • 
bii bir renk almıştı. Ne hoştu bu haJile 
o. Necmeddin kar.şıladı : 

- Karıcığım. Benim güzel Cüzi • 
nım. 

Güzin biraz soğuk duruyordu: 
- Hasta mısın, bir feY mi oldu? 
- Hayır hasta değilim, yalnız içi~ 

de bir tuhaflık var ..• 

- Saçların? 

- Yapıldı. Bir daha kararmıyacak.,. 
Artık tam bir sarışın oldum. 

Necmeddin karısını kucaklamak 
sarı saçlarını k~klamak, öpmek isti
yordu. 

Kadın bir adım geri sıçradı: 

- Ne oldun} 
- Hiç, tuhaf dedim ya. senden h()ft 

lanmıyorum, senden ürküyorum, eenJ 
sevmıyorum. 1 

- Anladım şimdi. '1 
Necmeddin anlamıfb. Karııı şimdi 

tam bir sarı saçlı obnuttu. Bütün 18' 

rı saçlılar gibi o da kendiaini sevmi • 
yordu. Sevmiyecekti. içini çekti. 

- Bilirim, dedi, sarlfJlllar beni sew 

mez! 1 Yieleriııııİ balrol etmekti. Orta ltoJlu, ...., fin jumalile haPMCfildiii, ~ mun istin - Nabi, Ziya Omnan. Necip Fazıl, Abdülhak n ı. 
Şinasi, Sabahaddin Ali. Cevdet Kudret, ==============================,==-. 

k..11 L--LL lııir edem olap ••c• elbieesi taklardan ıeçirildiii İfİlİ)İrdİ. Orta boylu, 
mR7- Cemil Sena, Mahmut Ragıp, Sait Faik, Sa-

abs; daima nhbmclalü Jolc:u salonunda san bıyıklı, çalur sözlü, çehresinin heyeti lahaddin Hikmet, Baki Süha ve Papazoilu
....._. eder; batmclaki kalpajı sol katmm umumi7eai, nefret uyandıracak kadar ao • nun ya:ıılarile çıkmıftır. 
iilliDe iterek çahmh çalmıh ~rdi. iuk bir adamdı. 

Kuru Yani - T.tavlacla Bo7acı soka -
lmcla ikamet ederdi... Bu da, muhteljf 
aemdetde aobk sokak sezer; tesadüf et -
lifi filpbeli adamlarla, fiipheli hareketleri 
........ ildJıb.at aerviaine ihbar eylerdi. 
Orta bo7Ja, esmer benizli, kesik kara bı
~ pJet u1ıl bir adamclL Ve bu da 
1Nr hayli muumun camnı JalmuttL 

MetiaJan - Kadakö7de Pekmezoğlu 
lllrlauncla Nalbant sol&ajmda 33 numaraL 
evde ibmet eden mun bo1lu, u7af vü -

Yeni Hayat - Bu haftalık mecmuanın 
Fenilu - Bu adam, ulen Ramclu. Fa- 5 inci aayııı renkli bir kapak içinde bir çok 

kat bu İlmi tafıyordu Bu da, kapiten Be - güzel resimlerle çılunıttn. Bu sayıda Er-
netin tavaiyeaile HarbİJ• mektebine yer - d Ek B h cümen rem, ür an Cahit. Server Be. 
leftirilmitti. · · Her Jİrmİ dört saatte bir, di, Ragıp Şevki, Hatice Hatip, Salih Ze
mektepte rördüiü fiiplıeli hareketlere Ye kinin yazılarile, daha bir çok alakalı mün
itittiii söalere dair i.tilabarat aervİIİne jur- dericat vardır. 
nal verirdi. 

* insiliz istihbarat aervisini idare edenler, 
ilk zamanlarda bu adamlann faaliJet1erine 
ebemmi1et vermifler, Ye her sözlerine iti· 

Ataç - Bu fikir, sanat ve aksiyon mec-
muasının 2 nci sayısı Necip Fazıl, Bür
han Toprak. Suut Yetkin, Sabahaddin, 
Rahmi, Ahmet Hamdi ve Ahmet Cemilin 
yazılarile çıkmıftu. 

Darphane ve Damga Matbaası Mü
dürlüğünden : 

Eksiltmeai diğer ilana bırakılan 200 tonkatod bakınnın 1/Nian/1936 
Çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf usulile ekailtmem yapıla· 
cakhr. 

Talipler eksiltme aaatmdan bir saat evvel teklif mektuplarını 
ve leflerini Komisyona vermeli ve zeyil pıtuameyi almakiçin 30 
kurufluk pulla 16/311936 tarihinden itibaren her gün Muhasel::emize 
müracaat eylemelidirler. (1335) 

-------------------- -
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"Son Post•,, nın Tefrikası: 32 Yazan: A. R. 

Zahire Borsasında Bir 
Haftalık Vaziyet 

Cemil,Köşkün Bahçesine Doğru İlerlerken, Birden Derinden 
Gelen İniltili Ve Korkunç Bir Ses İşitmişti 

Yapağı 
~~~~~~~~~~-~ 

Ve Tiftik Sahşları Hararetlendi, 
Stok Bitmek Üzere 

Y APAGI PİYASASI : Bundan ev- ' bulunduğu memnuniyetle görülmek • 
- Yüksek ve her tarafa hakim bir ' le olsa, güle güle gideceğim; ve yalnız ( rünen tekir kedi artık miyavlamasını velki haftalara kıyas edilmiyecek de - tedir. Geçen sene Almanyaya ihraç e

tepede .. Küçük bir kulübe .. Hiç eksik 
1 
seni düşünerek öleceğim. Beni, ebe - arttırmaya başlıyor; şimdi Cemilin recede hararetli muamelelere sahne ol- dilen tiftikler evvelisi sene ile kiyas & 

olmayan yaprak hışıltıları.. Mütema- diyen sev. Fakat akibetimi düşünme. karşısına geçerek; melul ve hazin bir muştur. Alman ve Sovyetler müba .. dildiği takdirde mühim bir gerileme gö
diyen akan suların tatlı şırıltıları ... İş- Hele sakın artık benimle m~gul ola- tavırla bağırıyordu. Açlıktan şikaye- yaalanna devam etmektedirler. Şim - ze çarpmaktadır. 934 senesinde 
te, hakiki saadet!.. yım deme. Çünkü bu, benim felake - tini anlatmıya çalışıyordu. diye kadar dış memleketlere gönderi- 5,573,000 mark kıymetinde 39,315 

Diye söylenmişti. timi arttırmaktan başka - ne sana ve ·Cemil, zavallı hayvanın bu haklı şi- len mallarımızın mühim bir kısmı İs - kental ihracata mukabil 935 yılında 
Ve .. Bu hakiki saadete bir an evvel ne de bana- hiç bir şey kazandırmaz. kayetini pek güç anlıyabilmişti. Ona tanbul limanı vasıtasile ihraç edili - 4,182,000 mark değerinde 27,289 ken· 

kavuşmak emeliyle, derhal bahçeye 1 O kıskanç canavar pençesinin, sana da yiyecek bir şey vermek için ağır cığır yordu. Son hafta Mersinde İstanbu)a tala düşmüştür. Bu gerileme gene per~ 
inmişti. Orada, Cenanı görür görmez 

1 

uzanabileceğini unutma. Kendini, çok yerinden kalkmış, köşkün bahçe kapı- rekabet edecek surette büyük işler ol- mi müşkülatından ileri gelmiştir. Maa-
derhal onu çağıracak .. Her şeyi göze iyi kolla. sınd doğru ilerlemişti. duğu haber alınmaktadır. Bu liman .. mafih Almanyanm Türkiyeden itha • 
alarak büyük bir cesaretle düşündüğü Benim, senin ve aşkımız için bir tek Fakat 0 zaman, derinden gelen inil- dan satılan yapağılar doğrudan doğ- latı umum Alınan tiftik ithalatınm 
maceraya atılacaktı. ümidim kalmıştı: - Allah... . tili ve korkunç bir ses işitmişti. Bu ses, ruya ihracat mahalline sevkedilmeğe yüzde 54 ünü bulmaktadır. 

F ukat henüz kuyunun başına git- Cenan bir kaç batarya topun bir anda ate,ş .. baıı;ılanmıştır. BUGDA Y : Son yedi gün içinde 
meden kapı çalınmıştı. Sebebini bilme- Cemil, ayakta sallandı. Düşmemek lenmesinden husule gelen ağır, he; - Geçen hafta Sovyetlerin cenup vi - buğday piyasası eski durumunu mu • 
diği halde Cemilin yüreği oynamış~~· 'ı için tutunacak yer aradı. betli, tüyler ürpertici tarrakasına ben- layetlerimizden yapağı mübayaa et - hafaza etmiştir. Yalnız iyi cins be • 
Sokak kapısını açar açmaz, posta mu- Ve sonra.. Ellerini yüzüne kapıya- zemekte idi. mek üzere istihzaratta bulunduklarını yazlara fazla istek olmuştur. 
vezzii, kırmızı bir kağıt uzatmış: rak: Cemil, bir anda olduğu yerde dur _ bildirmiştik. Hususi surette aldığımız Cumartesi gününe kadar lstanbula, 

- Telgraf. - Onun felaketine ben sebep ol .. mus; kulağını bu sesin geldiği yere çe- haberlere göre Sovyetlerle Almanlar Haydarpaşa tarikile 570, Trakyadan 
Diye homurdanmıştı. dum. vir~rek dinlemişti. Dakikalar geçtiği tarafından Mersinden 5000 balya ka- 372, limanlardan 261 ton buğday gel-
Cemil. bir hamlede kağıdın katla- Diye hüngür hüngür ağlamıya baş- halde, bu ses bir daha işitilmemişti. dar Anadolu malı yapağı satın alın - miştir. Ziraat Bankası hu hafta da sa· 

rını açmıştı. Kırmızı kağıdın üstünde !adı. Gene her taraf, 0 kızgın ve durgun mıştır. tış yapmam~tır. 
temiz ve işlek bir yazı ile şu kelimeler * temmuz havasının derin sükutuna av- fstanbulda da son yedi gün içinde Ekstra Polatlı 8,15, ekstra beyazlar 

vardı. k b' f . d.k Saatlar geçtiği halde, Cemil kımıl _ det etmişti. takriben 3000 balya yapağı satışı ol- 7 ,30, mahlut kızılcalar 6,20, iyi kızılca 
Büyü ır ırtma geçır 1 ten sonra, d d ç d ~ I muştur. Ayrıca 200 balyası yerli fab- 7, sertler 6,10 paradır. Ekstra ekstra 
1. B d k bildilc Sıh ı amıyor u. ar agın a tında, uzandı- Cemil, dudaklarını büküp, omuzla- k 

sa ımen an ırmaya çı a · • ~ 1 k fi A b' h 'b· h. k rikalar tarafından olmak üzere 600 unların çuvalı 970 birinci yumuşa 
h . K d' . b k S k _._, gı şez on ta, me uç ır asta gı ı ıs- rını kaldırara : .'X 

67
es 

atteyız. en ıne eyı a · a ın amıı· · h k · d balya Trakya malı satılmıştır. 755 - 800, ekstralar 750, sertler de u k d d sız ve are etsız uruyordu. - Garip şey ... Ne olabilir? .. 
ma. Me tup posta a ır. Sabı"re fŞidkdetli bir temmuz gÜnCjŞi. her ta.- Diye, kendi kendine söylenmişti. Talep mütemadiyen artmaktadır. kuruştur. . 

k d Y k k Son satı~lar Anadolu sıra malları ARPA : Dahili ihtiyaç için az milt .. , ra ı aslp avuruyor u. eme va tı, Ve sonra.. Acı acı haykırmalarla, et- • 
B . d C ·ı· .. 1 . y nmıstı b' f ı h Id Ce 50-51,20, Urfa, Dı'yarıbekir ve bu a- tarda satıs, olmaktadır. Fiyatlarda ge· ır an a emı ın goz erı a , · 1 ı rsaatten az a geçtiği a e, mil rafında dolaşan kediye: 

Kirpiklerinin dipleri, sıcak biı· yaşla ıs- en küçük bir açlık bile hissetmiyor _ _ Ne oluyorsun, Tekir. Patladın yar mallar 47-48, Karahisar, Bulvadin çen haftaya nazaran değişiklik olma • 
lanmıştı. Gözleri, yarı açık duran ye- du. mı?.. Gel bakalım. cinsleri 54 - 55, Trakya yapağıları 64~ mıştır. Anadolu dökme 3,30, Trakya 
mek odasına kaymıştı. Orada, iğrenç Yarım saattenberi, dimdik tuttuğu Diye. söylenmişti. 65 kurustan olmustur. 4 kuruştur. 
bir meyhane manzarası gösteren içki kuyruğunu titrete titrete dizlerine sü- (Arkası var) Alm~nyaya bu ~eneki ihracatımızın MISIR : Durum gevşek, piyasa iı 
masasını görünce kalbinde acı bir ne- geçen senelerden fazla olacağı ümit e- teksizdir. Karadeniz limanlarına dr 
damet ve hicap uyanmıştı. L -

1 
dilmektedir. Bundan evvel yani !)34 ihracat azalmıştır. Adapazan 4,37, 

Derin bir r~efkat ve muhabbetle üs- Emlak ve Eytam Bankası ilanları senesinde 8,118,000 mark değerinde Trakya 5,05, Bandırma 5,10 paradır. 
tüne titreyen annesinin; bu saf, temiz 21,351 kental ihracata karşı 1935 yı- FINDIK : Paskalya yortuları için. 

bucağını böyle mülevves şeylerle kir- T k •tı t ı k lında 2,062,000 mark kıymetinde ve dışarı memleketlerden talep beklen .. 
letmeğe nasıl cesaret bulduğuna, ken- a Si e sa 1 1 arsa 12,256 kental yapağı ihraç edilmişti. mektedir. Geçen hafta fındık ihraç e • 
'1isi de ~aşmıştı. Memleketimizde ihracatın azalması- dildiği işitilmemiştir. Levant hndıklar 

- Lanet olsun, benim gibi na1'ıkör ve tarla na en büyük amil de Türkiyeden iste- 50, sivriler 23 kuruştur. 
ı A d r nen fiatların Almanyada çok görül - B.::l~lıca fındık ihracatımız Alman " ev a a ... ..,,. 

mesi ve permi verilmemesiydi. yaya yapılmakta ve her sene bu mem· Diye mırıldanmıştı.. O süfli man -
zarayı görmeğe daha fazla dayanama
mış; misafir odasına dalmıştı. Ayakta 
konsola dayanarak düşünmeğe başla-

' Esas No. si Mevkii ve Nev'i Depozito Memnuniyetle öğrendiğimize göre lekete dlan ihraca~ımız muntazaman 
655 Sultanabmette Alemdar mahallesinde Y erebatan Almanya ya idhalat için tekrar permi ~ artmaktadır. 934 yılında 8 milyon 

sokağında eski 4, yeni 18 No. lı 755 metre murab- verilmis ve bunun üzerine de piyasada ı mark değerinde 95,073 kentala muka-
baı arsa. 1055 lira mühim. isler olmasına vesile ihzar e - bil 935 yılında 13 milyon mark kıyme• 

mıştı: 497 Beylerbeyinde Bostancı batı Abdullah ağa mahal- dı"lmı·ştı'r. · tinde 150,789 kental fındık ihraç e -- Eger kadıncağız bunları haber Ö · 
lesinde Hacı mer efendi istavroz sokağında eski Son Almanya fiatları yüzde 45 ran- dt.lmiı::tir. alırsa.. Alimallah, derhal yüreğine i- -r 

k k 5, yeni 7 No. h 3097 metre mtirabaaı tarla. 62 ,, dımanlı Anadolu kirli yapagıy lan 100 Bu suretle Almanya ya ihraç edilen ner. . . Ana katili olacağıma, eş e ge-
499 Beylerbeyinde Bostancı başı Abdullah ağa mahal- kı.losu Sifhamburg 58-59 liradır. fındık 934 senesi umum Alman itha-berip gitseydim ... Pek ala .. Cenanı a-

lıp kaçmayı kuruyorum. Bunun neti- lesinde Rasim ağa sokağında eski 6, yeni 4 No. h . TlFTİK : Geçen hafta tiftik üzeri- latında Türkiyenin payı yüzde 46 
cesini, hiç düşünmüyorum. Bu, yanı- . . 1 Hektar 7870 metre murabba~ ~arla:. . . . . 72 " . ne de iyi iş1er olmuştur. Durum geçen iken 935 senesinde yüzde (64) de 

Mevkılerı yukarıda yazılı yerler bedellerının bırıncı takaıtı PCflll ve gerı hafta a nisbeten daha isteklidir. Stok yükselmiştir. mızdaki hafiye heriften başlayarak pe- ed ı y 
kalan yedi taksiti yedi sen e ve yedi müsavi kısımda ve fU suretle tamam- mevcudu azaldıg~ ından önümüzdeki CEVİZ : Mevcudu az, piyasa sa • 

~imize düşecek olan polisleri, zaptiye- f • · k" _.__. öd k · 1 k ·ı l 24 
ları a1:uız se ız müsavi tıuuıtte " enme tartıy e ve açı artt1rma ı e satı • haftalar içinde depolarda mal kalmı • kindir. Kabuklular 1 O, iç cevizler • leri, ha tta tabur tabur askerleri hiç he- im ı 

saba katmıyorum ... Hadi bunlar bizi mak üzere.artırmaya konu .u~tur. .. .. .. yacağı kuvvetle tahmin edilmektedir. 26 kuruştur. 93-1 senesinden e~el Al .. 

H . İhalelerı 27 mart 1936. tar.ihıne .tesaduf eden .. cuma gunu saat .onda .• fube- Hafta içinde daha fazla Ankara, manyaya ceviz ihracatımız, hiç me_ • ele geçiremesinler. Fakat, annem.. iç 1 k 1 klil 1 b 
mızde yapı aca tır. ste erın taym o unan gun ve saatte fU emıze muraca- Bulvadin gibi orta ayar mallarla kaba sabesinde idi. Sonraları ihracabmız bır-onun yakasını bırakırlar mı?.. Ondan ( ) 1 

ık 1 atları. 318 ve deri cinsleri satılmıştır. Alman mü- denbire büyük bir inkif<if göstererek intikam almağa ka ışmaz ar mı?.. 1 

H k A d · y ki - - messilleri ve ihracatçı tüccarları tara- ı altı misli artmıştır. Bu ~sur.etle 934-, se-aydi, si.i ·ut e eyım. aptı anma l - 7 38() 
k k k ı fından 2100 balya kadar tiftik satın a- nesi 323 bin mark degerınde • tövbe edere , odamın öşesine çe i e- 000 

Y C Y 11 k O O lınmıstır. Fiatlar sagvlamdır. Kaba ve kental iken, 935 senesinde 2,145, 
yim. a, enanı.. a, o zava t ızı E!:..[IHJlllRILll 
kendi mukadderatına nasıl terkede- ;::ıJ 

9 
deri ~aUarı 68-70, orta mallar 76-78

1 

mark kıymetinde 50,873 kentab bul " 
yim? .. Şimdi benden öfkesini alama- • 0 kuruştur. muştur. 935 senesi memleketimizin 

KO
OO ~ L lOU Bu sene tiftiklerin de yapağılar gi - Alman yanın umum ceviz ithalahnda· 

Yan o cnnavar karı, biçare Cenanı kim ?- b 1 
bi Almanyaya ihracatı fazlalaşmakta ki payı yüzde _;:ı i u muştur. bilir nasıl didikleyecek.. Kim bilir ne 

azap ve işkenceler altında ezecektir ... 
Keşke bu çılgınca işler1e böyle müşkül 
vaziyetlere gireceğime, yediğim Bulgar 
kurşunlariyle geberip gitseydim. 

Fakat böylece durup düşünmek, 
beyhude idi. Bir şey yapmak, bu va
ziyeti ıslah etmek elzemdi. 

- Bari, şu kızcağıza bir şey söy]e
sem .. Onu teseHi etsem ... Benden bek
lediği bir hizmet varsa, onu öğıenebiJ-
sem. 

Dedi .. . Ve Cenanı görebilmek için 

tekrar bahçeye çıkarak kuyu başına 

do~ru ilerledi. 
Yağmur suyu fıçısının önüne gelin

ce, gözleri yerde duran bir kağıda ili.ş
ti. Derhal ortaya atıldı. Kağıdı aldı. Ce
nan ın yazısını tanıdı. Pek acele yazıl· 
dığı anlaşlan kağıtta şu kısa cümleler 
vardı. 

(Cemil!.. 
Askın , beni derin bir uçuruma sü -

rükledi. Bu uçurumun sonu, öll.im bi-

•• 

·-ca ın 
Jt. .;; C> ,. ... .. 
::1 ~ 
U>-.ı:::: 
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TRAS --BIÇAGlNI 
KULLAN\ YOR 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum idaresi ilanlar 

Maden Cevheri Nakliye ücretlerinde 
tenzilat: 

Yalnız muayyen iskelelere yapılan nakliyata tatbik edilmekte 
olan Maden Cevheri tarifesi, bu kerre şebekenin her istikametinde 
tam vagonla taşınacak cevherlere şamil olmak üzere genişletilmiş 
ve nakil ücret1eri de mesafeye göre 9o 5 ila 23 Atisbetinde ucuzla .. 
tılmış olup 680 kilometreden fazla mesafelerden taşınacak cevher
lerden ton ve kilometre başına alınacak ücret bir kuruştan iba
rettir. 

15/ 4/936 tarihinden itibaren tatbikine başlanacak olan bu yeni 
tarife hakkındaki fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edil
melidir. "609,, "1482,, 

Hayrabolu Belediye Reisliğinden: 
Her sene ilkbaharda yapılmakta olan Hayrabolu Hayvan ve Emti• 

panayırı bu sene dahi 8/Niıan/936Çartamba ıünü açılarak üç gün d .. 
vam edeceği ilin olunur. «1526» 



1 BALIKÇILIK 1 

SON POSTA 

Romada Yeni 
Andlaşma 
Hazırlanıyor 

.,,. ıı 

• 
Almanya işi Sürünce-
meye .Mi Dökecek? bkbaharda yenecek balık

ların başında kefal gelir (Bot tıaolı I iıtci 7Üll•) kul bir tekilde kabul ettireceği ümidüt 
vay~tl4:" d:tmlf i~7!:..!~ rebade edici iddialar ve tek.lifler onu de bulunmaktadır. 

( lltlf taralı 1 İllC!İ 7'isJe) 

proJ~ın 7 ıncla t •· müakerat eaha11ndan ziyade kağıt e- Lehlilenn· Gft.iimii 
7ecesı anlqılmaktad1r. petine atılmaia mahkUnı kılmaktadır. -· ~ Kefalın avlanması çok güçtür. Durgun sularda denizin 

içine girip serpme atmak, sonra balıklan teker teker 
toplamak lizımcbr,bunun için çok usta olmak icabeder 

.Macariltam selnce, .__. da... ALnanya, muhtırayı ceffelkalem VarfOva, Z! (AA) - Hükumet 
ahecleleria tadili •e tekrar aililalaa- red edip yoluna devam edebilir fakat Orıanı olan Kurjer PONnny ve EX~ 
mak hakkını elde etme7e uir&fbİI mukabil teldifletde de bulunabilir. Kö- preas Poraııy ga8eteleri, Lobmo c:Jev,. 
fakat itaba ile AYUStarpnm ha • tü uzlltma çareleri bqünldl buhranı Jetleri itHlfuu ~ ~--L--8 - '.li 

Kefal olta ~ ~-·•· a. 1eheple olta larda ............ Bir ......._.. hir kaç kilo h lll1UllMIZ CUI' 
ile ............ a. ...... .,.......,, tleniı.. kefal t-.lın ... •u 911e sirii)ir. Serpme ıünki prtlar içinde bu 7olda Ma • alle kifi gelmez.» yorlar. Ayni gazeteler, Milletler Cemi--
INr .m ince .... m.lar. Sallnmmla her atJ1ma ~ ....., ..lmea, '" kefal aü • cariatanı takibe mütemayil olma • Jngilt H- 1 yeti hakkında, mutad hilifında bir t• 

d ki ed·1m 1 ..... _..ı!_ ereye ucum ar h hL 
zaman bulunana u • ......_. ........ ,u- riWiıaıiin ...,.. •• Ji1ı11 ........... , Jizun- ı an zann ı e1UCUU. ra ar & göstermektedirler. Kurjer Po 
murta dökmeie '-''"'• .......,. aylan- dJr. Uç lııet kefal için ala ~ .. ve aa ltal7011 mediainde taaltiirler Yan resmi Berliner Boersen Zei- ranny diyor ki: 
dır. Eti P79i ~ ;raib ........,ela la. içine sirmiJ• deimez, Boiaziçi alunbla • R ma 22 (A.A.) - Ş • W ). tug bilhassa lngiltereye hücum etmek- ((Milletler Cemiyetinin mevcudiye-1 
zet1i. '"..w..Jcliir, Bir kaç nevi kefal nr· rmcla kefah kepçe ile de tutarlar. Yalılann O • UfDll• a J l t" ] lıklard b' k daha ı. • .J 

d G
.. bö" d .,. __ ltal te ve ngi iz diplomaaiıini, bu ife iete- ı. an aşmaz an ır ere ~ 

dır. (ı.,.), (alemli) ve kum kefallan nbbmlannda elde kepçe bekleyip balaklar eneıı om f, e n.auJa • d·· 1ı:·· 1m-..ı- L__ • d' 1 
1 

' ' . yerek ıürüklenmi~ olmasından dolayı, 0 u c::uen çı.ınnarmzı temın e ıyor. 
sularnnızda en .-nk tesadüf olunanlardu. geçerken suya r•rnarak lcepreye girenleri •la-lar I' · d imle T 

y- ~r T yan aa,, "·1m· mec ıam e meraa tenkit etmektedir. Askeri Tedbı.rler 
Bet on gramhktan bir kaç kiloluğa kadar çakanrlar. Bu usul ile büyük kefalları tut- kabul edı ıılerdir. fqiat miJiai •• 
kefal 'bulunun• da en çok aranan lezzet- mak pek mütküldür. Fakat (ilieya) deni- Moskovaya Gore üniformuını .ftvw.it olan Muaolini P · '>2 (A A ) P b lileri üç y1s,......1a yanm kilo arumda o- len küçiilderi çok tutulur. Kefal babğı bir •• ,,... arıs, - · · - erşem e ve 
lanlardır. 8itUa •menle varcllr. Kam - kaç tirlü yenir. Sıcak başlaması pek latif de hazır bulunmuftur. Moıkova, 22 (A.A.) -Yarı resmi cuma günleri huduttaki istihkamları 
lak :yerlercle daha çok olur. Ve daha ko - ve nefis olut ..... temizliyerek limonlu Meclia baıkanı kont Ciano mİaa· bir phıiyet, Lokarno enlatmaJarı hak- teftiş etmiş olan aüel komisyon devam 
lay avlanar. Bu halık dalyan1orda da tutu- bir suya atmalı. ve Wr tacerede bir mik • firleri aeliml&mlf ve aöylediji nu • kında müteaddit mütalea yürüttüğü 11• etmekte olan çahf!D8)ann eyi bir şe
luna da • ziyade u serpnıe o ile avlamr. tar zeytİnJaiı ile üç miaU au bynabp içine tukta, üç memlketi birdenbire bajlı- rada «l.ondra kararlan hakkın ve ak!. kilde ilerlediğini teebit ve diier bazi 
Bu ince ai bpkı bir ,emsiye gibidir. iki, bir iki bat aanmaak, soğan, havuç, kere • yan doatluk rabıtalannclan baJuet. eelimin zaferini ifade eder» demi~r. yerlerde daha evvel bitmİf olan bazi 
ild t.çalı felDIİJe l:MiJijkltiiiinde olar. Et- Yİzbafa, yerelmua atarak bunlar i7ice hat- ;>•• nı-ta 1.:-::.L '---unlar L-ıı:.LI ... Bu ait •----·---•kadar L---"--'· aon- mit 'ff bu rabıtaların, AYUatur7& ile Almanyanm kat'i bir reci cevabı i'1erin mümkün olduiu kadar çabuk ~ --• -..- -.... ,-··-w-,-, _,._.., M • 1 ___ L bö le bir surette genifletihne.ini tavsiye et• 
aetpeeek oJ.n balıkçı sabahlan ve akpm- ra huu bulunan balıklan ve tuzda duran acanatanın zecri tedbir aiyaaetine vermeyeceği zanno U1111111&ta ve y . . ._.al.._.._ kmnlak aahiDerde dolqv. aGYUhnat patatesleri ilave edip hıllıcseyi ittirik etmemelsi suretiyle daha bir cevabın, her gün daha çapraflk mı'1ır. 
Denhıi dilduıtle sösetler. Dursun auluda, kapıyarak bir saat kadar küllü atette 'bı • ziyade kunet 'bulduiunu aöylemit- hale gelen ekonomik ve mali aüçlükler Casus Yakalandı 
bmlar iiltWe kefallana aiirii sürii do • ralcmah, iadirilecejine yalan bol maydo • t kartısında cihan vicdanı alqhine bir . 
llfhlr'-' kolım,ca aüıı•. Banlan sören noa a.pip, his '" az karabiber kanttır • ir. M •- • _.ı~1.1 • isyan demek olacağı eö7)enmektedir. Strazburc. 22 (A.A.) - Ren liUı 
halıl&p ......_ JHtfpı swya sirip tfildretle malı '" ueaJr oltıralr liıno. .lap ,emelidir. actll'uuın Ulccıuuen A .__ __ h L b' . L!-..ı dudu IJölaeainde, cumlalda maznuq 
\ıl' Lra Wr bç ....... ka1ma,a bür Kautmaaı: 81Nrl-. p.lce tanide • Buda te 22 (A. A.) - Gaze • nllllDD ü&Uınetinin blm 

11 m~ bir çok lrifinin tevkif edildiji haber v~ 
,....,... Sonra 'bü7iik bir maharet "" lii- dikten sonra behemehal limonlu aada bet teler, ~ müzakerelerinin üç tehlikeaini söze ahnayacağı ilave edili- rilmektedir. 

nıde kolaacWô ail balıkların üatiine • da- on dakika Jabnnalı. IOlll'a lür tfilhentle im- devlet araamcla clalaa adu bir tepiki yor· 

.. ••a-- ....-. ...,. •mpc .. -. ._ nı1ayıp - ..._._ m.m tseJeimd• i eaaalan temin edeceiini e • 1- Sürüncemeye Dökülecek H ım;.. e· 1ar 

....... •o1n - .....,.... Ai bplo Wiyilı... Jawtm.lıclır ... ..,. '°" aue ...... iJi ..... 11 asara VB' •JH ına 

.-.iJe sibi hemen baYada açahr '" ı..Jlk. lmarmw. " -=ak J ı .,_.. •••m. hemmi7etle kaycletaıektedir. Büyük futma NMlmcM hasar• ujı 

..._ iltille bpemr. H• tarafmda lmr • Pillüi: Kefal pilikili mııtmnlur.e.- ccPeater Lloyd» diyor iri: Parla. 22 (A.A.) - Gazeteler Al- rayan eMi eeerleıin tamirleri bitmek~ 
fm Mill oWaiu içila ö~lece diniain diltine - için Wr tep8 M--a. T..-i7e biru ((Macariatan, hukuk müaavabnm manyanın Lokamo devletleri tara~- zeredir. Evkaf müdürlüğü tarahndaq 
War imıer. Altmda kalan hahldmr tabü zeytlnJaiı koyup Jai iJice ,.-.W. -· tanmıneanu ft Maar ablliyetleriae dan. y~pılan tekli~er: ceva~ vermem- da y enicami, Sultanabmet, Atik Ali-
ph-edu. Balıkçı sidip birer birer top- ra holca ~'"Pim üç milli au ko- uhtariyet verilmesini iater.» ne mtiza.ren bugunku vazıyeti teabit J>Bf8• Rüstem pafB, Beyazıt, Suhansoı 
ı.. Bö1le mavaffaki7ede <ıaerpme» bJ. 11IP J8rllD IMt War b,....tmahclD'. Son- m ektedirler 
lmnehilmek içiıa iyi bir eerpmeci oJm.k il· ra t.Wden doiramnıt halde -..- iat- • .. ccMauvonzaa» pzeteai ele, ccA· etm . • . • • • lim. Murad pafB camilerinin tamirin~ 
_... ki ı.u da umn müddet çahfmıya, terine hol maydanos, halla laalluı keailmit vuaturyanın iatildilini mümkün '" ccPBazıetit Pıar;i:» d~. baflenmlf ve bunJaıdan bir ikisi ikmal 
wleke hUd --J.e bailıdır. Serpm-i limon kOJUP tepei,i aPı --1. balcle bir Alm "l __L.,_~ L---le « n gaze m telmih edilmiftir . ..... ~ _, -.- anya ı e muaannaet ınau p · k . d'kl . . L~U.L-- 1 __ .._ ı 
..... ....,. WJmqen ... ad .. n - 1 r de- aaat kadar bafif aletle lnrakmalı, aonra ta- .ı· b'I I_ L. L - ~ • - '-a..I....! etme ıste ı erının llllil.lllUI OliUllA Bir kaç güne kadar da Süleyman 

ıre ı ece& oar muaneaenın aauaa 
il lıplE -... .....,.L Al birbirine b · Nldlra ...._ -ıclilt loiutmaWll'" TJplu d • I ekted" Londra anlafmaaı muYBllat ws hir ha- yenin upnUf oLm kUJfUDlannın tami 
.,... ve doJatw, topluır. Tabii hehldv tla paça siW donu. Ve pyet lezzetli, h.fif, erpıf ey em il'.>> reket noktası değil fakat kat"tdir.» rine ba,ı.naadmr. 
_., Pler. Serpme daima açak ha.alarcla, maaaddi bir ,emek ob. 

Salih Mabmat Sandal Hırsızı Yakalandı .....,... ..ıann dmsm olduiu zaman • ----· .......... --··-"··------·------" ············--·----·· ..... ····----···----
Bu Çocuk Hangi Ananın? 

13 ler Komitesi 
Bugün 

«Matin» gazetesi f(iyle yazıyor: 

<<Almanya. Fransa, İngiltere, Bel
çika ve ltalya tarafından kendisine ko- Sandalcı Alinin KamnP&fil iskele r 

•ulan ... .+)arı elveritli bir hale sokmak ıinde bağlı sandab •hık•h Şevki tar~ 
"' ~ • fından çalınmı~. Şevki aandalla birl;ı;..ı 
için müzakerelere ~ktir ve zan- k 1 T • • ~ 

Toplanıyor nedildijine göre c1e • sürüncemeye te ya ayı e e vermiftir. 

[ .. ,_.. ı inci 7iDJeılir l lbilinae ve gruplara göre tahlilden müsbet <•-- ·--L ı .:-...: -.J:-~-, dökmeye çabf8cak1ardır.» An. karada Harbiye Mektebi 
d b _s,. , _ _ ..J!..,!__ • old w nu bir netice elde etmek üzere laboratuvarda __, .__... -· ~ 

e u çoc ..... n &euu.ınc a1t uau t ~ı-!ı_ b Sö 1 d:x.: 1t·ıd Jngiltered Muhal ~ t "--L- Harbiye --L-L· • • 
•• 1::... Sizin" 1aL_ la b h····--- e~at yapı r. Ye ... m fe 1 e grup- la ltal )" • k L.L. e eıe l"UJIUlr8 - mcARVmlft irİ 
80Jıu7or. ..uvratuvar r u .._. .• o mamJf, yan meza •mı, anca r.-

L _____ Lı_ ba) On .. w e- lar tevafuk edene bu 1De9ele katı olarak be . pab bitmİftir. Tefrifiyle uiratılmali 
ne aaru •~ aca u ocrenm h lleclihn" d __ L. t. enerjisini arthrmıftır.» denilmek· ((Ecbo ..ı_ p-.:.~ .. p•etam•n Lon 
ie seldim iltatl a ıt eme&tir. t aııc .. ..,, - ~ • ı.hr. Nnk-'v ••mrn'lencWrtan sonı 

Sicuunu yaktı, biraz durdu düfündü. - Hazreti Süleyman hiklyaine ihtiyaç ~-L- h:.:.L.a-.-: U..L- _:IL.a.!-....L dra mabahiri. Lokamocalu •m pna- ra harbiye mektdıi Anlramya naklecij. 
kalmaz mı demek iltiyonunuz) 0-dım.. •-.-. -~ •-.-. ~ ıının fnsiliz e6in umamiyainde kuv- lecektir. 

--:;_~ ~e -~ratuv~lar ma9;.~ Oetat trülümaiyerek yan taka. yan cici- noktai nuar ihtilafı huJduia hakkın. vetli hir maı.lefet ~ oldaiu-
JneJ- ~ar- YeMite di: Oç ,.... - y-... .. 
Yaı.. ....,.ın ~cut olmul ..,aır. Ba- -Artık busünkü ilim Sile 'bal daki rivayetleri de tekzip ebnektedir nu ehemmiyetle b,dedaek cliJw ki: •--ru 
'ba wplMat 'baba olduiu iddia ~len bir lile halledilmekten olclakp il= d.: Notada, Hahefietanm On üçler .... ctSalı p.ü Be7az \ iıııılm mi • M Be,iktaş Akaretlerinde 8 · 8 aaydi, 
...... ortada meYCUt olduiu takdırde kan K lan al baba . . . rafından ---·•-- mllı miizakeratı tek- L_ "- -L .:.1_ T arlmbqında 41 ..,m. Y miköyde 63 .....,ıu- tetkikile bazı ,erait dahilincle . - an pup Y naz ta)tirUDe nu J'...- ııraıında A~ ~ 'i"la T--
'babaya bt'i olarak hiiküm verilebilir. ~.eder) Bu lmaulta .erolojinin daha lifine müspet cnap Yel!Dekte müsara- detli münehfl'lv cAıı1 r llllE.._,,k-- myıh evlerin baad-n tuluf1"11f yanp 

Y
-L- .. L- L • • ne 11hı yardımln vardır) at göetermeeine mabhil ltalyan ceYa- tedir.>t - mehel verilm11•ea .aadiiıriilmütle~ı 

- - anne Ye çocupn -m au 111 • •• dir 
• . - Kan sruplan 'bahli husünk• (sero- b ad . bakı dank bul v l'\:..:1-:. • 

neliceleDclirem mı) . . lojinin) mühim bir fUh.i laalindedP. (Fo- . ının ece pıenmp mm a eray .,......... ..----ıeııeııiı---------..ıa· 
- ~aı.. anne bnmm mncuclıyrti ,,__ ) be L• • L...!ı ___ 1..:1 • ıfade ettijinİ ele me\'ZUU babeedilmek· · 

----.ue tu ye aızmeti aauı m__.enn- Loodn 2'l (A.A.) Ol.ener 
ve~ bmnm beraher olutu bu ~~·a~ de de ite yanyabilir. Sazan mevcut kan tedir. zet-!_..ı_ ;. _ _.:_ --1.~ bir p-
hale meal•ef Ufi ae)mez. Bunan içindir lekeleri katili fiipbeli olduiu waanlarda 1-iabq hükGmeti, .,.....,.iyeti mül- ..... mac U111WS .7__. makalede ~=~--------~-... 
ki mutlak surette baba kanının da bulun· tek ve fiiphe bırakmayacak şekilde mese - k h ve Milletler diyor ki: 
..,... l&wnchr. Kan puplıumda arachiı • le,ri halledebilir. Ve hakikati ortaya çıka- iy~ine. ürmet e~ile • «V--.y tekrar diriltilmiftir. l.Abr-
- 9 ,,eaf n werait bu kanlann ve CTUP - rabilir. Cemıyetı çerçevem mamname de.lederinin teklifleri hiçte eyi de-
lanmn imtizacile mümkündür. HülUa o - - Avnapada bu mesele etrahnda ne mefhumu içinde bir aulh yapmaja ;ldir. Bi)felgw P femıııllr. Ba meyma-
la...k .&yliye'bilirim ki çocuiu• habwnm gibi cereyanlar vardır) amade olup olm-"im• ltalyan hük4 da, ualumda ..... ft ~ .,,_ 

tayini içia bazı kan cruplanmn imtizacında A d 1 b-._,__• . · d defa _, __ L • • ) ele L-L .l..ll:.- ... ~il hir 
.......... kaha hile bugün ilmin koyduju - vrupa a l'boratuvar ~~n Ye metıJl'teD 80n umnaa eoımw lpD vet erillin .........._. m -.. 

• cf-L!l!-..l L_ba 'L.L.L· bbbı adli miiteha .... lan. baba ta)'IJlı kan ko"'- nezdinde 181'111' etmekteclir. ecne~ •-t .Aı- • ..__..._..ı ıada ,..u _e ana Dil ve çocuauıaı lekel . . . . .. . • --,, m a .... ,,... -.-
---•- d k •• k"I enmn tayinı hududu üzerindeki meea- !L---~~ ietenivor. LL...L--: bir S•....-ı mey ana çıkana baba atı te ı • il · · --Lı_ I . ,,_L_ --L:ld k L_ı uuuoıı:: alUIJICll, . .,, ~ 

de . ..ı"'- Baba . d k ennı UJaU&eme enne mU11UCt,..... e aUUJ TAK VIM mı"llet L:..Je L?- t_L1!fi L_L _ __., ... _ııt.LL1• 1a7Jn &GllU'. yı taym e tıp artı ett:..-:..ı--...1· Bu .. . bi UU.J' UU' elL.ll ua&a•""" ~ 
L •· .. _ . eli d .. ....,.ıı:ruır. eaaa uzenne uzun r za-
&al -nen mçJZ r enemez. manclan'beri Avrupa mahkemeletinde ha- edecektir· Şayet bize, imparatorluğu-

- f•nin yanıldıiım ve kan ~i .ile kimler bu silH meseleler zuhur ettiii za _ MART muzma bir ~ cebren ecnebi 

Elki ~ Ç..ıı rıs ........... 
ISTA.R8UL 

~p' ........ ~ 

ıı 5 1 jw .......... .... 

ABOllE FIATLARI 

D . 
aeticeye Yutl olamadıiı vaki deiil mıc:lir) manlarda evveli liboratuvar muayeneaine kuvvetlerin ibmeei i8tenine, ne de-

- Her kaidede bir istisna ayırmak ge- müracaat ediyorlar. Ve bu noktayı hallet. Baaıt HD• 23 Araltl ıene riz)>) :=..AR 
ıe•aiı. BuKiin için maalesef bütün bu mü • mcden meRleyi kapatmıyorlar. ~ ~ Amerikada ne diHıiinüluy-or _ ___. 

400 
711 

racaatlerin hepsine cevap verilemiyor. Fa- _ Kan 1 Et fpha· v Kuım Reıml ıeae Mart -,.- u..n-grup arının nogra e 187 10 
ltat cevabı verilenler yani laboratuvarın Antrepalogüg veraıet ve uklann tetkikin- 1936 V.,matcm, 22 (A.A.) _ Ameri- -Al-•~ \,edeli p 11° dir. AdJIM 

Wrmek21km...-. (bal>.chr) diye tayin ettiği şah .. üzerinde de bir yardımı -.ar mıdır) --------
ima 

L 1 p .ı. "7 .ı. nTF.SI kan lriildbneti. matbuat ve efkan u-
yanı ya İm1tan yoktur. Kan grup anrun - Pek tabiidir dostum. Kan .... •plann- ~ · · d k 1 d ··- ____ _. mumiyeai, Lokamo paktı meselesinde 
tayının e ço mümarese azım ır. da mevcut (Haction) lar miyaılaı gerek ._S_A_li_A_II_...,.-____ İMSAK 

Ve bunun tekniğine riayet etmek ,.,t - YenıS4f ve gerek ırkların bir yerinden ay- Zilhicce Franaaıwı Almanyaya kar,. 8ÇID1f ol-
S. D. IJ. D. dug~ u mücadel-1 büyu-k bir alika ile 

in. nlmaa veya münasebeti etnaflnda çok ite -.,,-
- Bu vak'a hakkında ne düfiinüyur • yarar hayati Ye deierli birer kıymet ifade 11 :'7 29 9 156 takibe devam ediyor. 

... ) _..ı ı 6 00 4 19 Von Rihbcntrop"un, Edenin nutuk-uz cuer er... , fL 

-Ortada mademkt analar, babalar ve Vakit ıecikmifti. Müsaade 'istedim. Ve Oil• .ı&u-di Aktara . ~auı. ları -ye Beyai~taba tamaıniyle neMe-

çoeuk mevcuttur. Baba olduğu iddia edi- lr.ıymetli mütaleaları için teşekkür ederek Jt D"- S. -~ Stı D. S. D. den ~)er, Almanyanm nihayet 
1ea •aekl rden. analardan, ve çocuklar - ~yrıldım. E.z.: ~a : !'1

1 
9 U : 12 ~~. ·· l 31 _. _ _.. ı.lrW• ve iptidai maddeler 

dan ıahnacak kanlann muayyen terait da- Dr ........ v...ı q .. Ji: .... fi 27.r19 · ~·5, ... me~ h•klrmclMi talcple:ıini ma-

ili' Ja~ .. 9 7 

Cevap için mektuplaıa 1 O kunııluk 
pal illve8 lizlmdll. 

Paeta kulmm: 741 lstanbal 
T ...... :SoaP_.. 
Telefaa : 2!9203 
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Tatsız kar, ranm 

r•lb gece ve 
badem ı•lb ve 

acı 

1aı111 
DünyaC:la mevcut bütün kremlerin en mükemmelidir. Ergenlik, sivilce, uçukları tamamen ve kat'iyyen iyile•tirir çil ve lekeleri · ı d ç· k. ı · ·· il · · fh • 

B
. k d • . b d .. - . ~ ' ıza e e er. ır an erı guze eıtarır. tlyarları cenç•-.:..:.. 
ır a ın ıçın un an mükemmel ve hayatı bır krem yoktur. Hasan pudralarını kadınlar unutmazlar Hasan markasına dikkat Hasa d A k ı· ta b ı Be ~ 1 ~,.. 

• Değişmiyen ve değişmiyecek bir hüküm ·· 

R·ADYOLiN 
kullanmak 

Beyaz, Parlak, Sağlam 
Dişlere sahip olmak manasına gelir. 

Mikroplan Diş etlerini 
öldürür besler 

il 

Emsalsiz for
mülü, birçok bey

nelıDilel sergiler• 
de aldığı altın 

madalya ve dip
lomalarla takdir 

edilmiştir. 

Mükemmel bir 
dit macununun 
bütün vasıflarını 

haiz bulunmakla 

beraber, hoş bir 
kokusu ve lezzeti 

de olduğu ıçın 

büyükler kadar 
küçükler tarafın

dan da seve seve 
kullanılır. 

• 

Nefesi 
tatlllaştmr 
il 1 

• • n eposu: n ara, s n u , yog u. 

BOYNU AGRIYAN 
TEZGAHTAR 
meşhur ALLKOKS yakısı 

sayesinde iyileşmiştir. 
Bay E. L bize yazıyor: <tCeçen haf

ta, bir soğukalgınlığından dolayı boy· 
num tutiılmuf, pek çok ağnyordu. Bu, 
beni, müıterilerime kartı gülünç vazi -
yete aokuyordu. Zira boynumu çevire• 
mediğimden onlar kartmnda bir kuk· 
la gibi durmaia mecburdum. Çok fÜ• 

kür ki doatlarımdan biriai bana bir 
ALLKOKS yakmnı vazetmeii tavaiye 
etti. Bunu yapmakta gecikmedim. Ne
tice cidden ıayanı hayrettir. Ertesi 
gUn hem ağrı, hem tutulma geç.miı bu· 
lunuyordu. Bunun için ALLKOKS ya· 
kılannm yüksek tesirini minnetle yi. • 
detmek borcumdur. 

ALLKOKS yakd&n adali.bn airıla· 
rına lıı:arıı çolıı: müessir bir ilaçtır. Bu 
yakı adeta otomatik bir masaj gibi İf 
ıörür. Saçtığı sıcaklık sayeainde ağrı· 

yan yeri hemen teakin ve ağrıya büsbü
tün defeder. Yakı iki saniye içerisinde 
acısız ve kokuauz derhal çıkarılar. Siz 
i.tinize bakarken yakı da kendi itini 
görür. 

ALLKOKS meaameli yakılar ecza .. 
nelerde ve ecza depolarında 40 kuruıa 
satılar. Kırmızı bir daire içeriainde kır· 
mızı bir kartala gösteren fabrika mar· 
kasına dikkat ediniz. ,_ ___ .... __ ,. 
1 OSMANLI BANKASI 

TÜRK ANONiM ŞlRKEll 

TESiS TARlHl: 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 lagiliı liraıı 

Türkiyenin batlıoa oehirlerilı 

Pariı, Mareilya, Niı,Londra vı 

Mançeater'de. Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin n Yunanistaıı'da 

Şubeleri, Yugoela•ya, Romanya, 

Suriye vt Yunanistaıı'da Filyalleri 

vardır. 

Her tUılU banka muame1el srl 
yapar 

'---------------~ - . NAS1~1lAC1 
1-< ANZUK 

Nasır illcı Avrupa ve Amerika<la 
Iıvk1&lide mazharı &akdir olmu§· 
tur. En eski naaırları bile pek 
kısa. zamanda kökünden çıkarır. 

lngiliz Kanzuk Eczanesi 
-~ Beyoğlu • İstanbul 

OOYÇE ORIEN T BAN.< 
Dreadner Bank ŞubeaJ 

Merkezi: Uerlın 

Türkiysdeki fUbelı:ri: 

Galata - lstanbul • fzm1r 
Deposu: lı:ı t . l 'utün (himrtig ü 
~ Her türlü barık.a iıl .r 

.............................................................. 
Son Posta Matbaa•• 

Ne,~iyat Müdürü: Selim Raııp 
Sahipleri: A. Ekre1nı S. Rigıp, H. Lütfii 

.. .. .. .. .. .. .. .... 

il .. 
1 1 

Baş, diş ağrılan, nezle, kırgınlık ve üşütmekten mütevellid ..... 
ıstırapların başlamuı ile beraber aklınıza gelen ilk isim olmllhd.r. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

1 En seri tesir, en kat'i n~ce 1 .................. 
Kadın yDzlerl 
tecrlibe tahta• 

olmaktan 
kurtulamadı! ... 

Hayır'··· O kremlerin biç biri 
değil. Size en tanmmıt kremi 

KREM PERTEV'i 
getirdim!. •. 

TOPTAN SATI' DEPOSU~ İsTANBUL·KATIR<İoGLU HAN lt3·POSTAl<uTUsu31 

# üç AYDA BiÇKi ve DiKiŞ ~ 
Maarif V ıkaletince musaddak GeJ kpaja Biçki ve Dikiş mektebi müdirt1i: 
NOEMI ASADURYAN, Gedikpaşa Balipaşa caddesi Esircikemllettin •o
kağı Bay Vahram Asaduryan ecsaneıi fevkinde No. 1 1enelerdenbtri 
mUeeHBem yüzlerce terıı ve makastar meıualarıııın mu•affakiyetleri Ti 

ha.yatta kazaadıkları mevki dolayısile gurur his11eJer. Ea son ıre kolay 
Fransn: mt-to<lu ile dıkit bilenlere 3 ayda bılmiyenlere 6 l\f la ttınl•t, erkek 
n kadın tayyör ve beyı&z takımları miikemmel öğretir ve deYir aoııuoda ma-
arifce müıeddak f&hadetnaıno ' 'erir. Mezün olan birçok Bayanlar keadi 
hesaplarına ım:ktep açınağa veya maka11ar ve terr.il ık etıneğe mu•affak 
olmııijlarclır. Dersler 15 Nisanda ba9lıyaı:aktır. Talebe kaydi batlamıştır. Pa-

zarteıi, Salı ve QarıJamba güaleri öğleden ıonra müracaat. ._ 

----------------------------------------------------..... 1 lstanbul Vaklflar Direktörlüğü ilanları 

İstanbul Tapu Batmemurluğundan: 
T opkapıda vaki Beyazıt a~ camii arsası müstağni anhı • olarak latanbul 

Evkaf Bat Müdüriyetinden talep olunmakla tapuda kaydı olmadığındaa 
senetsiz tasarruf muamelesi yapılarakbu mahallin vakfı namına tescili E\f• 
kaf Müdürlüğünden talep edilmesine binaen f&yet bu yer hakkında tuat"' 
ruf iddiasında bulunan var ise vesaiki taaarrufiyeaile tarihi ilindao on bet 
gün zarfında İstanbul Tapu Bafmemurluiuna müracaatları ilin olunur. 

«1440• 


