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:Musolini gece söylediği nutukta "Roma Be'Jk Mektupıi{ • 

. lmpaİ-atorluğu yeniden doğdu,, dedi t a l ad onsİyd .. JJı~ 
• • 

y ı paratorl diye bağınyor, ır ilhakı hı'ç bı·r ., op an 1 ve nası agı 1 • . 
Halk sokaklarda " ~şasın : istana" imparator Belgratta yapılan toplanh ile neticelerinin en 

Maraşal Badoglıo Ha eş d·ıd· d 
1 

İ derli toplu şekilde ifadesi 

• 

Naibi tayin e 1 1 ev e Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 
Belgrad, 6 Mayıs - Balkan Antantı-

. clıi terhin ettiii mücevherler 
. . f.ınnıyel San ına d ) 

Eyüp Sabri çeteıınan ( y Ulll U inci ıayfamml• ar 

1 amma yaca k 
Milletler Cemiyeti yarın 
toplanıyor, murahhaslar 

harekete başladılar 
Londra, 9 (Hum.i)-Sinyor 

Maıolin.i'nin Habeıistanı ilhak 
etme•i ve ltalya Kralına lmpa· 
rator ünvanı verilme•i diğer dev· 
lefler tarafından tanınmayacak
tır. Ve devletler Mançukonun 
Japonya tarafından i•tila•ını ve 
orada bir imparatorluk tesisini 

nın daimi konseyi bu sabah beşinci ve son 
toplantısını yaptı. Üç gün, sabahlı ve ak
şamlı devam eden bu samimi toplantılar
dan alınan netice §udur: Beynelmilel sı· 

kıntının, yabancı memleketlerde çık.arılan 

şayialara rağmen, Balkan Antantı üzerin
de hiç bir tesiri olmamış, onu teşkil eden 
dört devletin arasındaki tesanüdü asll sara-
mamıştır. 

Bugün, konseyin bu seneki reisi 11fatı 

ile Tevfik Rüştü Arasın, Avrupanın her 
tarafından gelmiş yüz elliden fazla &raze· 
tecinin huzurunda okuduğu tebli~ ile, iki 
gün evvel ba_şvekilin ziyafeti münasebetile 
teati olunan nutuklar bu hakikatı isbat ve 
ilan ediyor. 

«Kendi menfaatleri ve bizim menfaat-
lerimize uygun olarak bizimle te§riki meali ÇCk Baıbakanı M. Kroh Yasoalavya 

tanımaJiJJarı gibi Habefidanın (Devamı •u·çu··ncu·· yu""zde) B bak iJ b b B ı d • •t anı e era er e gra istasyonunda 
ilhakını da ayni ıelıilde karııla· 

(Devamı 11 inci aaylamızJa) ı•fı A h 1.. d b k e t 
i~~;;:!~;~:~;~;;; :~k:tİ~r~dea~ia :1!0? a 

götürmüş 

Dinarlı Mehmet Pehlivan 
"Son Posta,, ya Ali 
Hasanı anlahyor 

lzmir, 9 (Son 

Posta} - Detro

if te Şıkatı mağ · 

lup ederek dünya 

baş pehlivanı olan 

Ali Baba hakkın; 

da malumat ol 1 

mak üzere Dinarlı 1 

Mehmet pehlivan 

başvurdum. Ya · 1 
kın senelerde A - Ali Hannın dünya aAır 
merikada yu··zler. siklet tampiyolutunu 

elinden aldıAı 

ce güreş yapan Diclı Sikat 

Dinarlı, bir Tiirkün on binl'erce fersah 
(Deuamı 11 inci aaylamuJa) 

( 

.Jt t ın ·u rHiı l /'elPTIH 
](r;1 Jdılnuı ı H l(1l llt Rı /lmtnm 
E BttTHtt t ., ıthl l ttttl Hl KiKi 1 TIR 
lR Cı:ttç.)oı uıuı th tı r 'h:u11tn~? 
t:NIH l<•:tAttnu Goıu: Oım hnHAKI A~ 

Şu camekana yapıştırılmış yazıla
rın ifadesi gösteriyor ki burası, bir, 
din propaganda meşheridir. Came
kanda okunan yazılar incilin muh
telif mezmurlarından alınmış par
çalardır. Camekanın içindeki kitap
lar ise, bu cümleler vasıtasiyl(', ge
çicinin dikkati üzerine çekilmek iste
nen İncil kitaplarıdır. Dini telkin, 

mabedin içine has olmak lazım ge· 
len bir şeydir. Görülüyor ki kanu
nun bu kaydini dinlemek istemeyen 
kimseler vardır. Biz, bu r~mi, o 
kimseleriıı üzerine dikkati çekmek 
ve kendilerine «artık yP.tcrn de
mek için bastık. 

Tahammül derecesini aşan bu 
propagandalara bir son verilmesini 

istiyoruz. 
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Herıün 
' Resimli Makale a Gençlik fJe tabiat a Sözün Kısası 

Orta At1rupa 
Devletler in in 
Vaziyetleri _ı 
D ün Balkan devletlerinin vatiyetlt"• 

rini tetkik etmiştik. Bugün de Orıa 
Avrupa devletlerinin vaziyetlerini teııbiıe 

çalışacağız: 

* Avusturya 

A vuııturya yalnız Orta Avrupanın de-

ğil, bütün Avrupanın barut fıçı~ı • 

dır. Orada bin türlü ihtimaller çarpışır. 

Harp tehlikesi, ııulh ümitleri hep oradadır. 
Avusturya harpten sonra başı büyük 

vücudu küçiik bir galeti tabiat haline ~o

kuldu. Kendi kendine yaşıyamıyacağı için 
Almanya Avuııturyaya göz koymuştur. Fa
kat Fransa, halya ve lngiltere Avusturya
nın bugünkü şeklini muhafaza etmeğe ta
ıaftardırlar. Almanyanın büyümesine, Ad
riyatik' c kadar inmesine mani olmak için 
ona para verirler, söz verirler, bir sürü te
minat verirler. Bugünkü Avusturya bu 
eun"i beslenme sayesinde ya;ar. 

Bugün iktidar mevkiinde bulunan Şnş· 
nig - Starhembcrg hükumeti Musoliniye 
dost, Almanynya düşmandır. Romanın or
ta Avrupa paktı azasındandır. 

Bugünkü hükumetin dahilde dayandı
iı kuvvet öldürülen eski başvekil Dolfus' -
un katolik hıristiyan ıoıyal partisi, prens 
Starhemberg'in Fa ist Heimwher'leri, hü
kUmet memurlan, yahudiler ve ötedenberi 
Prusyayı ıevmeyen eski Avusturyalılardır. 

Hükumete düıman olanlar sosyalistler 
ve nhzilerdir. Her iki parti de resmen da
ğıtılmıştır, fakat hakikatte mevcuttur ve 
çok kuvvetlidir. 

Yalnız unutmamak lô.ztm ki Avusturya· 
lılar ekseriyetle Almandırlar ve ltalyanları 

Koca&ını öldürmek için 
Bir treni 
Bombalayan kadın 
Kocasından kur

tulmak, ve •evgili
ıi ile evlenmek için 
kadınların bir ta-

Yazı Çok Olduğu için 

Bııgiin Konamatlı 

"Katillerin b.;Şi~r~;: 
adaletin kılıncına 

arzediyorum ,, 
Müddeiumumi Veznedar1 

Hf s y."n Hüsnüyü öldüren1 

Al:d1llahla Yunusun 
idamlarını istedi 

Galata postahanesinin kasasını so;J 
mak için veznedar Hüseyin Hüsnüya 

öldüren Abdullah ile, Yunu~un ve bunJ. 

... ,,/ ~ ların curum aleti tabancayı saklama~ 
_ . . .. tan maznun Mükafatın duruşmalarınq 

nunla beraber oldugu zaman daha büyük bır heyecan, daha bu- d .. d ~ hk nf 
.. k b' , d 'd t h . k d' • d kl--brd ğ un e agır ceza ma emesinde deva yu ır nete uyar. A e a ıe rm en um en uza ""'* ı ı d'l . . 

b l·~· ,__ e ı mıştır. 1
\ 

en ıgıne -vuıur. .. · .. • f 
Onun için çocuklannm tabiat içine atmak için elinizden ac- Muddeıumumı Muhlıs stnnl ul hat' 

leni yapınız! Bütün bir kış, febir içinde yonılan nıblanru kur • kını günlerce işgal eden, 7.abıtayı bf~ 
tarmak için onları tabiata götürünüz. Yazın aayfiyeye çıkmak ih- hayli yoran bu esrarlı cinayetin bütüıj 
tiyacını büyüklerden ziyade çocuklar duyarlar. safhalarını en ince teefrrüatma kadat. 

tahlil ederek suç delillerini ayrı ayri 
gösterdi. ve sözlerini şu suretle bitit• 
di: .• 

·-------------------------· 
HERGüN BiR FIKRA 
Bari bunu olsun 

yapayıml 
Vaktile, Arabistanda tenhelin biri, 

Dünyada $armısak 
Gibi nimetin 
Eşi bulunmazmış 

Avrupalılar, ear
mıaak yiyenleri boı 

ıevmezler. kım cinayetler işle 
bir adamın evine misafir gitmif. 

Ev sahibi bekar ve kimsesiz oldu -

görmezler, ıannıaak 
yemeği gayri me· 
deni telakki eder-
ler. Geçen sün, 
Fransızca gazetele
rin birinde uhhat 
cemiyetlerinden bi
rinin bir beyanna
mesini okuduk. Bu 

- Galata postahanesinin kasasınd 

fazla para bulunduğunu Abdullah sı~lr 
ıık pastahaneye gittiği için gayet iy 
biliyordu. Bu para Abdullahın hırsı 

celbetmiş ve yorulamadan zengin ol • 
mak bahanesiyle bu kasayı soyma~ 
karar vermiştir. Bu işi yalnız başın' 
beceremiyeceğini anlayan AbclullaN• 
kendi memleketlisi olup bir hafta e~ 
vel askerlikten terhis edilmiş bulunan 
Yunusu kendine cürüm ~eriki etme1( 

istemiştir • 

Prens Otto' nun tekrar tahtına dönmesi- diii, veya işlettik.le- ğundan ortaya biraz çiğ et getirmiş ve: 
- Sen bunu doğraya dur, ben ateı 

yakayım 1 demi~. 

ni isteyen kralcılar hükumetin arkasında 
görünürler. Çünkü hükumet böyle bir ni -
yet beılediğini, fakat küçük antant devlet
lerini kızdırmamak için buna cesaret ede
mediğini, ikide bir tekrar eder durur. Fır
sat bulursa lc.rallıiı iadeye taraf tardır. 

Avusturyanın dostlnn: İtalya, Macaris· 
tan. 

Daha az dostları: Almanya ve küçük. 
antant, bilhaaaa Yuğoslavya. 

Harp tehlikesi: Almanyanın Avustur -
yayı ilh ka kalkması, prens Ottc> nun 
geri getirilmesi. 

* 
Macaristan 

M acaristan Orta Avrupanın en 
muztarip memleketidir. Bütün eme-

li harpte kaybettiği topraklarını geri al -
maktır. Bu emeline kavuşmak için ne yapa
cağını vnşırml.§tU. Kiih Romaya yanaşır. 

Kah Polonya ile anlaşmağa çalışır, kah Al
manyadan ümit bekler. T rianon muahede· 
•ile topraklarının üçte ikisini kaybettiği İ· 

çin, ona bunu geri verecek her anlaşmaya 
razıdır. 

En büyük ümidi ltalya, Almanya Po -
)onya, Avusturya ve Macaristandan mü -
ıekkep bir orta Avrupa bloku vücuda 
getirmektir. Bunun için de her §eyden ev
vel Avusturya meselesinin halli lazımdır. 

Fransa ile lngilterenin ltalya ile ara;oıı açı· 
lırsa bu hayal belki tahakkuk edebilir. Fa
kat şimdilik ümit kuvvetli görünmüyor. 

Macaristanın dostlan: İtalya ve Avus-
turya. 

Düşmanları Küçük antant devletleri. 
Harp tehlikesi: Macaristan başlı başına 

bir vey yapamaz. Fakat bir tarafta harp 
patlarsa, eski topraklannı geri almak için 
derhal harekete geçmeğe hazırdır. 

* 

ri görülmüştür. Fa
kat hiç bir kadın 

kocasının içinde ıe-

vaya uçurmak 
şebbüsünde bulunmamıştır. 

Otuz yqlarında olan Amerikalı Ma
dam Wann, yetmiılik kocasını öldürüp, 
evvela, sigortadaki parasına konmak ve 
sonra da genç •evgİÜıi ile evlenmek iste
yi~ce, gitmi§ ve koca11nın bindiği trenin 
altına dinamit koymu~ o kompartımanda 

yetmişlik kocaaiyle beraber 28 kiti var
mıı. Tren yürümüı gitmiı fakat bir teıadüf 
eseri olarak bomba patlamamış ve kadın 
da arzusuna muvaffak olamamıttır. 

* * * Aydınhkte sineme hotune 
gitmedi 

Amsterdamda bir 
kahve salonunda 
ve aydınlıkta film 
gösterilmeie baı

lanmıştır. Bu yeni 
icat büyük rağbet 

görmemiştir. 

ma ıahipleri, 

Sine 
ka-

ranlıktan kimse şi 
~~~ kiiyetçi değil ki, bu 

İ§İ düzeltmenin yo
luna bakalım, demiştir. 

* • * 
Rokfeller ••lrll§e başladı 

Şimdi dünya işlerinden uzak yaşayan 
milyarder Rokfeller galiba biraz bunamış 
olacak ki, işi ıiir ve edebiyata dökmüş. Ga
zetelerde neşredilen şiirlerinden bir tane-

Tenhel: 
- Ben et doğramasını bilmem .. ce-

vabını vermiş. 

- ô).le ise fU pirinci ayıkla. 
- Pirinç ayıklamak ta elimden sel-

mez. 
- Kalk, sofrayı kur. 
- Şimdiye it.adar hiç •oha kurma-

dım beceremem . 
Ev sahibi bütün bu işleri kendi gör

dükten ıonra: 

• 

- Buyurun, yemek yiyelim 1 
Deyince, bu ıefer ten be]: 

- Birader 1 hiç bir dediğini yapma· 
dım. Bari bunu olsun yapayım! 

Deyip, ••kılmadan ıofraya oturmu~. 

~IJLMACA 

' -ı 3 " 9 .e 1 e 9 

sinin tercümesi budur: Soldan 6&ğa: 

• 

Genç yapmda hem oynar, hem de çok 1 - Yemek pişirilir. 3 - Annın yaptığı, 

çalıprdım; dinlemek. 4 - Kırmızı, c~ız) manMına gelir, 
O zaman ıırtımcla ben ağır yükler ta - bir R ilavesiyle geceleri eğlenilen yer o

frrdrm.. lur. 5 • Altın bilezik olan, methetmen1n 
Zaman geçti yükleri atıverdim yollar- külhanbeyccsi . 6 - Tatlı değil. 7 - Vergi 

Ç ekoılovalıya 

K 
dn, bastırmak. 8 - Sebep, sÖL. 9 • Üye, haya, 

üçük antantın ba~ı. Fransanın Al • Allah beni neden•e bıraltmadı hiç Jur- üçüncü rahıs. 
manya etrafındaki zencırının en da. . Yukandan apğıya: 

kuvvetli halkaaıdır. Fakat dört taraftan Mektep tatili gibi geçirdim bu ömürü. 1 - Riyakarlık. 2 - Üstiin, hayır manası · 
düşmanla çevrildiği için Kayet nazik bir va- Bahtiyar bana derler İJte bundan ötürü.1 na gelir iki harften müteşekkil bir seda. 3 • 

beyannamede sarmlMlktan ıu ıekilde bahıe
diliyordu: 

cıBilhassa sarmısak hulasaları, damar
ların üzerine yerleşerek onları sertleıtiren 

Cholcatrine ve Fibrines gibi maddeleri eri
tir, ve bu suretle damar sertliği hastalığı
nın önüne geçer, faydası bununla kalmaz, 
bir kaç haftalık bir tedaviden sonra, da
marlar normal elaatikiyetlerini yine iktisap 
ederler ve bu suretle ıon zamanlarda mQda 
olan T ension iner, kana karıpn sarmııak, 
vücuddaki T oxineleri yakar, mikropları 

izale eder. 
Beyanname fU aatırlarla bitiyor: «Dün

yada sarmısak gibi nimet yoktur. Bol bol 
sarmısak yiyiniz.• 

••• 
191 kentlrllyo naln•k 

Amerikada sinekleri itlaf eden ilaçlar 
yapan bir fabrikanın laboratuarında her 
çeşitten 5 O bin sinek bulundurulmaktadır. 
Müstahzaratın kuvveti hergün bunlann 
muayyen bir miktan öldürülmek suretiyle 
ölçülmektedir. Eğer öldürülmeseymişler, 

sinekler beş ay içinde 191 kentirilyonu 
bulurlarmı~. 
..... ' • ' • 1 1 1 ··----·-· ·---· ,_,, __ _ 

Atların ayakkabısı, bileğimizde atan. 4 -
Ağa. 5 - Neticelendirmek. 6 - Uzağı göste· 
ririz, nota. 7 - Bir göz rengi, beygirlerin te
mizlenmesi. 8 - Çoban gocuğu, bağışla -
mak. 9 - Sözünü bilmeyenler için bir (sız) 
ilavesile söylenir, üçüncü şahıs. 

Dünkü Bulmacanm Halli: 
Soldan sağa: 

1 - Bil, Ya Ali 2 - Atatürk. 3 - Yalo
va, la. 4 - Ana. bad. 5 - At, yele. 6 -
Raf, bad. 7 - Asabiyet. 8 - Asit, lar. 

Yukandan af&iıya: 
1 - Yaygara. 2 • ita, tasa. 3 - Lala, 

Fas. 4 - Tunç, bi. 5 - Yuva, bit. 6 • Ara, 
yay. 7 - Ak, bedel. 8 - Laal, ta. 9 • Jba
drt. 

:ıiyettcdir. Dahilde Çekler, Slovaklar, Al- ( 

manlaT, Lehliler, Macar ve RotenyenleT ı• s T E R ı• N A N ı• s T E R 
var. Bunlann her biri ayn ayrı istiklal da- • İNANMA! 
vasındadırlar. Bu bakımdan Çekoslovak
ya eski Avusturyaya benzer. 

Bu seb~le sulh taraftarıdır, ve bugün
kü hudutlannı muhafaza etmek ister. Bu
nun için de bir taraftan Fransaya öte taraf
tan küçük antanta bağlıdır. 

Dostları: Fransa, Sovyet Birliği, Ro • 
manya, Yugoslavyadır. 

Osküdarda Dürri zadenin eski bir konağı vardır. Yüz sene 
evvel yapılmııtır. içinde sultan Mahmudun if:ar yaptığını söy
lerler. 

Bugün harap bir haldedir. Tavanları çökmüıtür. Sofala • 
rında yürürken altınızda bütün binanın esneyerek gerindiğini 
hissedersiniz. En zayıf bir rüzgar ince sesler çıkaTarak bütün 
binayı dol~Jır. Damlan akar ve odalarında barınmak imki.n-
sızdır. 

Bu asır görmüş bina muhtelif zamanlarda mühendislere 
tetkik ettirilmİf, yıkılmak üzere olduiu, içinde oturmanın teh
likeli bulunduğu hakkında rapor verilmİf. 

Burası, Üsküdar adliyesinin bugün itıal ettiği binadır. Her 
gün yüzlerce İnsan buraya girer çıkar. içinde yüzlerce memur 
çalışır. Belediyece yıkılması lazım gelen bu binanın adliye 1ri
bi mühim i§lcrin merkezi olan bir daireye mesken vazifesi 
görebileceğine, arlık •• 

• 

iki suçlu veznedar Hüseyin Hüs • 
nüyü öldürdükten son;; kasayı soy ~ 
mak için pastahaneye gelmişler, faka~ 
veznedarın kardeşi doktor Zekinin Q 

gece eve gelmiyen kardeşini aram 

ve arkadaşlarından sormak üzercı 
pastahanede bulunuşu, bunların dev. 
Jete ait 8000 lirayı ellerine geçirme ı 
lerine mani olmuştur. 

Suçlu Abdullah ile Yunus vezne • 
dar Hüsnüyü taammüden öldürmüş • 

)erdir. • l 
Mükafatın beraetini isterim. Suç)~ 

Abclullahla Yunusun da veznedar 11~ 
seyin Hüsnüyü taammüden ve müş ~ 
tereken öldürülmeleri noktasından heı, 
ikisinin suçları Türk ceza kanununwt 
450 inci maddesinin 4 üncü bendine 

uygundur. Yunusla Abdullahın başla-! 
rını adaletinizin keskin kılıcına arze • 

diyorum.» 
Reis, Yunusun vekili avukat Nuri

ye müdafaasının hazır olup olmadığı· 
nı sordu. Yunusun vekili müdafaasİ• 
nın hazır bulunduğu cevabını verdi • 

Reis Abdullaha da miidaf aaei 
hakkında ne diyeceğini sordu. Abdul• 

lah: 
- Efendim, ben müdafaamı hazır• 

lamadım. Avukat tutacağım. Onun 
için mühlet isterim, dedi. 

Ve mahkeme Abdullahın bu talebi

ni kabul ederek muhakemeyi başka 
bir güne bırakmıştır. Yunusun vekili 

Nuri de müdafaasını o gün yapacak • 

tır. 
.__.... ·- .. _......... .. 

Biliyor Mu$unuz ? 
1 - Ankara keçisinin hususiyeti nedir?J 
2 - Örümceğin kaç ayağı vardır) 
3 - Harbi zaferle bitirince kılıcını kı· 

nına sokan ve: «Söz şimdi kalemindirl.»' 
diyen başkumandan kimdir) 

4 - Budistlerin peygamberi kimdir) • 
5 - Venüs kimdir) 

(Cevaplan Yarın) 

(Dünkü suallerin cevapları) 
1 - Dünyanın en sanatkar hayvanı B'" 

ndır. Şaşmaz bir ölçü ile bol peteklerini 
yapar. 

2 - Anfiteatr eski Romalıların şen • 
liklerini yaptıkları, nutuklarını söyledikleri 
etrafı duvarlarla kaplı ve tamamen merdi• 

1 vcnli beyzi bir meydandır. Bu meydanda 
Düşmanlan: Almanya, Macar•stan ve 

Polonyndır. 

Harp tehlikesi: Hariçten taarruza, d.,. 
bilden isyana maruzdur. 

1 

at yarışları, glfıdyatör dövüşleri yapılırdı. 

1 S T E R İ N A N M A l 3 - Richclicu 1 3 üncü Luinin nazır .. 
L larındnndır. Fransa için büyük bir adarıı 1STER 1NAN 
·---------------------------------------------------J laayılır. Politikasile meşhurdur. 



Blgrad 
Mektupları 
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Almanyaya 
Verilen Notanın 
Akisleri 

(Baf tarafı 1 inci saylamı%da) 

etmek isteyenlere kapımız daima açık bu
lunacaktır. Lakin, sağlam ve aşılmaz hu
dutlarımızı da, herhangi bir mütecavize 
karşı bütün kudret ve azmimizle müdafaa 

E 
M. Musolini, İtalyar.ın hala 

sulh gayesi güttüğünü 
söylüyor {andarma ile grevciler arasındaki müsademede 12 kişi 

öldü. 22 ağır yaralı ve 250 de hafif yara:ı vardır. 

L d edeceğizlll diyen dost Yugoslavyanın muh-
.. on ra, 9 (A.A.) - Gazeteler, in- terem Başvekiline, Konsey Reisi Tevfik 

gıliz sualnamesinin ifadesindeki itida- R.. .. A · ld v H li hemen h uştu ras vermış o ugu cevapta: n er 
emen ittifak ile tasvip et- manianın ve her müşkülün hal ve bertaraf 

mektedirler J d"ld·v· · · b ı B Ik A 
N 

• e ı ıgını, zua un arın, a an ntantı-

Selanik 10 (Hususi) - Tütün İfçile • fesinin jandarmal\ın silahlarından atılan • otanın vaktinden evvel nefredil- nın, yol üzerinde tesadüf edeceği her mu-
tinin nümayitlerinden sonra bütün İfçiler kurtunlardan ileri &'eldiği sabit olmuştur. mıs olmas k f' . h 1 f • 1 ey ıyetini izah eden a e eti yenmek hususundaki azmi ile çar-
tal ı · kad b' - Hükumet jandarmanın şehirden çekile - M h t G ep erı terviç edilinciye ar ır tesa- anc es er uardian, diyor ki: pıştığını .. » söylemekle ayni hakikatı bir ke-

•. rek onun yerini muntazam askerin alına - B l ltut grevi ili.o etmişlerdir. .a' angıçta bu notanın ne•redilme- re daha teyit eylemiştir. 
sına emir verrnİf ve dün gece yar1Smdan k T 

Grevciler küıne küme toplanarak ame- mesıne arar verilıdf idı'. Fakat Al- Bu beş toplantı esnasında temas edilen 
sonra Selanik asker tarafından İşgal edil-ı .... :_ h man harı'cı'y • • 'h fk en nazik cihet, Balkan Paktının, do'"rt mu'·t-

...... ~ ukuku hakkında nutuklar vermeğe miştir. Bunun üzerine ortalık bir dereceye e nezaretınm cı an e arı f k d I 
\'e nümayitler yapmagva devam etmişler· kadar sükunet bulmuıtur. umumiyesini idliI etmek temayülü te i ev et tarafından ne türlü tefsir edil-

k d j ·ı mekte olduğu meselesiydi. 
dir. Bunun u""zerın' e J'andarma grevcileri da- Dün gece toplanan vekiller heyeti inti- artısın a ngı tere hük:Umeti, bu ka· y 1 d 1 

d unan ı ost anınızın kendi emniyet-
iıtm k · • d zam ve asayİfin yerine getirilmesi için bir ı rarm an rücu etmis, tir. 1 · il k d a ıstemıştir. Neticede jan arma ateş erme taa u e en bir takım endişelerin-
•2rnağa mecbur olmuştur. İlk önce bir şo- çok tedbirler ittihazına dair karar vermiı- Paris, 9 (A.A.) - Hariciye neza • den bahsedilmiş ve muhtelif Yunan siyasi 

fC>r çok ağır surette yaralanmıştır. Az son- tir. reti mahafilinde İngiltere tarafından partilerinin arasında münakaşa mevzuu o-

t~. foförün ölmesi grevciler arasmda bü - Umumi grev Almanyaya gönderilmis olan sualna· lan bu endişeler o devletin Antant;ı karşı 
~ bir galeyan husule getİrmi§tİr. Bun - Atina 10 (Hususi) - Yunanisatnın u- me hakkında müsait ~ütalealar ıerd· itimadının sarsıldığı hissini vermişti. 
ili' hükumet dairesini muhasara etmeğe te- mum amele birliği Selanik grevcileri ile O• edilmektedir. Bununla beraber bu Bu his, sonradan, ölen başvekil De· 

febLüs ebnlf' ler ve yedm' den müsademeler lan tesanütlerini bildirmek üzere bütün Yu· ah f"I B" ük mircis'in, Yunan parlamentosu huzurunda-Ln m a ı , uy.. Britanyanın Alman • k 
0 Uf, jandarmalar ıiddetli ate§ açmı§ • nanistanın her türlü İfçilerinin dahil ola - · i beyanatı ile kuvvet bulur gibi olmuştu. 
ı __ . b' il. yanın mustemlekeler talebi meselesi • Bunun arkasından Rumen han'cı"ye na-
~·r:. Müsademeler yavaş yavat Selani • cağı 24 saaHik umumi ır grev anma ka-ıun b t'• rar vermı'ttir. Bu grevin b•ulamasına her ni ortaya atmamıt ve Almanyanın ne- zm Mösyö Titülesko'nun gazetelerde bazı 
1 

u un sokaklarına sirayet etmİ§ ve öğ- -s- d d l 
Leye doğru Selanik şehri bir harp sahnesi dakika intizar olunmaktadır. en ° ayı tarki Avrupa ile garbi Av· beyanatı görüldü. Hem Küçük Antantı 
,qaJini alınıthr. Dedeag" acın Bulgarlardan rupa arasında fark gözetmekte israr et- hem de Balkan Antantını bazı taahhiitler 

Su h I' . Iarak mesi keyfiyetinin tenvır' edı'lmesı' ı'çı'n altına sokacak gibi görünen bu beyanat 
Liitün d~·kk· g:~:n ahali d~ paınığektutu kurtuf US, U bayramı Yunanlıları büsbütün kuşkulandırdı. Ve 

u 1UUar ve magaza ar apanmıt· bir gftna tetebbüste bulunmamıf olma- k k"tl · b k'I o lir (Ö 1 Ded - B l gere o va ı cı aşve ı emircis'in, ve 
·)' • Şehrin her tarafında silah sesleri iıiti • Atina, 9 ze • - eagacın u • smı hayretle kartılamaktadırlar. gerek kendisinin halefi olan Metaksas'ın 
'Yordu. garlardan kurtulufU yıldönümü mü • Gazeteler, İngiltere tarafından Al • parti başkanlarına vermiş olduğu teminat 

Bugünkü kanlı müsademelerin bilanço· nasebetiyle yapılacak bayrama İftİrak manyaya gönderilmis oJan İngiliz su- bu kuşkuyu tamamiyle yatıştıramadı. 
~~ fudur: 12 ölü, 32 ölüm derecesinde ve etmek üzere, kral gelecek hafta bir alnamesini oldukça ~üsait bir surette Bu hava içerisinde açılan bu seferki 

O de hafif yaralıdır. harp gemisiyle Dedeağaca gidecektir. kartılamaktadırlar. konsey toplantıları bu nahoş vaziyeti orta-

. Selanik askeri isgal altında Kral T~yadaki bu se:aha~den Frankfurter Zeiung, diyor ki: dan kaldırmakla ilk ve en büyük muvaffa-
Ar , avdette yedı adanın Yunanıstana ılha- Bu vesilca, '--ili'z mamula"tından • kiye\ti kaydeylemiş bulunuyor. 

• d uıa 10 (Hususi) - Dünkü kanlı mü· .uıg 
•l em ı d la tenliklerinde bulunacaktır. Batba • dır, yalnız İngiliz hariciyesi erkanı Muhterem Yunan Başvekilinin hüsnü-
•ilah e er e grevcilere kartı jandarmanın •- M ks d kral 'l b' likt ad p • • l niyeti, duygularının samimiyeti bu muvaffa-
1 kuUanması efkarı umurniyeyi sinir • "'an eta as a 1 e U: e a- ansın arzu arını unutmamı9lardır. k 9end' !..I kt' iyetin amillerinden biri olmuştur. 

ı.rnıiştir. Ölenler ve yaralananların kaf- lara gKıece ır. Fransa, neden dolayı Almanyanm ken- K onsey bundan başka -söylendiğine 
~ · .....,_ ,,,._.. _ __,___ disine uzatmakta olduğu eli sıkmıyor? göre- Akdenizdeki bazı Yunan adalan-

AmerİkaJıJar Filistinde Ne sebebe mebni bize «prkta bir Fran- nın tahkimi meselesini de müzakere etmiş 

H abeş .. sergü~eştinin kanlı safhası ş\>y• 
le boyle hıtama erdikten sonra ltal

ya tarafından sulh sesleri tekrar yükselmeğe 
ba§ladı. Eğer bu !Asler, salahiyetli ağızlar
dan başkaları tarafından yükseltilmiş olsa 
idi, birer sondaj mahiyetinde telakki edilebi 
lirdi. Fakat sözü söyleyen bizzat M. Mu. 
solininin kendisi olduğuna göre, onun bu 
hitabını hem bir iskandil, hem de açık bir 
teklif olarak kabul edebiliriz. 

M. Musolini, bu hitabını, bir lngiliz gıı .. 
zetesi olan Deily Mail vasıtasile yapıyor. 

Bu gazete, faşist renklidir ve Habeş dava• 
sının başlangıcından beri, İtalyaya hak 
vermekle temayüz etmiştir. M. Musolini· 
nin İngiliz efkarına Daily Mail vasıtasile 
hitap etmesi, İşte bu noktadan garip gÖ· 
rünmemek lazımdır. 

* İtalyan hükumet reisi diyor ki: 
«Harbi yaptıktan sonra sulhu nasıl kura• 

cağımızı, Habeş imparatoru hakkında na· 
eıl bir hattı hareket takip edeceğimizi he· 
nüz kat'iyetle tesbit etmiş değiliz. Çünkü 
Habeş imparatorunun kaçacağını beklemi 
yorduk. Onun firar etmesile yepyeni va 
ziyet hasıl olmuştur. 

Demek oluyor ki Habeşistanın siyasi 
ve hukuki mukadderatını ileride tayin et· 
mek kabil olabilecektir. Habeşistan, esaı 
itibarile muhtelif ırklara mensup karma • 
karışık bir kabileler halitasıdır. Bu vaziyet· 
te, İtalyan hakimiyetinin bütün Habeşİ3 -
tanda bir an evvel teessüs etmesi bir :za· 
rurettir. 

Biz, topal bir sulh istemiyoruz. Habe~ 
meselesinin bir defada ve kafiyede hal
ledilmesini istiyoruz. 

1 h 
sız ittifakı yapılmamıs farzederek ve Romanyanın Boğazların tahkimi tasav-

m e IDD UD si a sız isyan garpte o suretle faaliyete geçelim.)) vurundan dolayı duyduğu endişeleri de Habeşistanda iktisadi kapılan dost mil· 
teklinde vahi nasihatler vermeğe la • izaleye muvaffak olmuştur. Jetlere kapamıyacağız. 

A
c ene \7 renin z ay J f la y ışı Grevcilerin reisi mah- yam ediyor? Fransa, askeri bir takım Bu suretle, dört Balkan devletinin son Milletler Cemiyetinin vaziyetine gelin· 

ittifaklarla kuvvetlerini arttırdıkça Al- Belgrad toplantıları, Balkan Antantı kuru- ce; herkes teslim etmiştir ki MiUetler Ce , 

.. ınerika bir lig" i teşebb ü- kemeye verildi manya, Fransa ve İngiltere arasında lalıdanberidir en mühim bir tesanüt teza- miyeti yeni baştan kurulmalıdır. Bu hu • 

Su .. hürüdür. · nu k 1 d. . uş Kudüs, 9 (A. A.) - Filistinde hakiki bir muadelet mevcut olabilir susta ltalya fikrini söylemiştir. Hadiseler, Uvvet en ırıyorm k · · · · H '? Avrupa milletlerinı'n bı"rbu' lerı··..ıe rek·ı- b k • b umumi grev oınıtesı reısı asan Y' "' - unu, ati ir zaruret haline sokmakta • 
'f· Ne\>york, 9 (A. A.) - Nevyork Sıdki Gani Havas ajansı muha- mı. .. ıerek, umumi sulhu her.an tehlikeye dü- dırlar. Şahsi kanaatime göre Milletler Ce-

unes g ı c . ti airine şu beyanatta bulunmuştur: T k·ı A E . şürrnek istidadını gösterdikleri bir sırada, miyeti, yürüyebilir ve yaşamalıdır. Fakat 

nl·n "fazetesi, Millet er emıye - d eş 1 ati Sasıye bu tezahürün kıymeti her tu"rlu·· takdı'rı·n nu . - Arap milleti, grev en vaz ona verilen vazife, elindeki imkanlarla mü· 

11
" uz ve haysiyetinın zıyaa w. l h t t' k fevkindedir. tenası'p olmalıdır.>> 
gra geçmegı as a a ırına ge ırmeme - K 

1 d nıasının tevlid etttiği netice- tedir. Bilakis her türlü fedakar- aDUDU 
~r en birinin Cenubi Amerika hkları göze almağa amadedir. 
li ~.ınriyetlerinin bir Amerika bir- Ortada bir Arap - Yahudi meselesi 
d gı . vücuda getirmeleri hususun- mevcut oldukça kimse kendi se-

ak.i temayüllerini takviye etmek lametinden emin olamaz. Arap 
oluş olduğunu yazmaktadır. milletinin iradesine uygun olan 

Föniksin malları 
İki hükumet arasında 
tnüzakere açılmasına 

sebep oldu 
it' Peşte 9, (A. A.) - Avusturya 
ükuıneti ile Macaristan hükUıneti 

;ra.sında iflas etmiş olan Viyanah 
hoenix sigorta şirketinin Macaris

tan' da bulunan mallarını iki hüku
llıetten hangisinin müsadere et
:eğe hakkı olduğunu tayin etmek 
Zere müzakerelere girişilmiştir. 

V eni--Mısır kabinesi 
Nahhas paşa tarafından 

teşkil ediJiyor 

Al
. Kahire 9 (Hususi) - Başvekil 
ı Mahir Paşa bugün istifasını 

l<ral Earuk'a vermiştir. MiUiyet• 
~erver "Vefd,, Lideri Mustafa 
kılahhas Paşa yeni kabineyi teş-

e davet olunmuştur. 

Mühürlü vasiyetname açık 
bulundu 

Kahire 9, (A. A.) - Gazeteler, 
Mısır mebusan meclisinin müteveffa 
Kral Fuad tarafından gösterilmiş 
olan zevatı Niyabet Meclisi aza
lığına tayin etmekten imtina et
blesi hakkında uzun tefsirlerde 
bulunmaktadırlar. 

Gazeteler, Mısır mebusan mec-

ittaatsizlik beyannanıesini olduğu 
gibi ibka ediyorum. 

Hasan Gani, silahsız itaatsizlik 
beyannamesi ve memurlar grevı 
dolayısile bugün muhakeme edile
cektir. 

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

F ransada vaziyet 
Komünistler ha1kçılar ile 
mesai birliği yapmıyorlar 

Paıis, 9 (A. A.) - Gazeteler, 
Sarraut ile Blum arasında temas 
vukunu büyük bir alaka ile ·kayt 
ve tefsir etmektedirler. 

Blum Populaire gazetesinde ya-
zıyor: 

Halkcılar cephesi ; hükümetin 
bütün gay!'cti, yeniden faüliyet 
ve refahı uyanc'ırmağa ve milli 
faaliyetin bütün kaynaklarını can
landırmağa matuf olacaktır. 

Cebrü şiddete müracaat edecek, 
bir takım kargaşalıklar ve gürül· 
tüler çıkaracak olursak kendi ga
yemizin hilafına hareket etmiş 
oluruz. 

Petit Parisien diyor ki: 
Blum'un komünist fırkasının 

mesai arkadaşlığını temin etmesi 
için sarfedeceği gayretler, boşa 
gidecektir. 

İi;i~i~ 'mÜt~~~ff ~ . K;aİ . t~r~h~d~ 
Niyabet Medisi azalarının isimlerini 
taşıyan kağıdı muhtevi zarfın 
açılmış olarak bulunmuş olduğunu 

' öğrendiği zaman çok müteheyyiç 
olmuştur. Asıl vesika, bilahara 
bulunmuştur. 

Halk partisinin 6 vasfı 
vasfı olarak 

kanunlaştırılacak 

devletin 

Ankara 9 - Parti genel sekreteri Re
cep Peker dün Halkevinde inkılap dersini 
vermiştir. Genel sekreter teşkilatı esasiye 

kanununun değiştirilerek Halk Partisinin 
altı vasfının devletin vasfı olarak kanun • 

laştırılacağını söylemiş ve bu altı vasfın 
artık bir siyasi partinin dış vasfı olmak • 
tan çıkarak devlete malolduğunu ilave et· 

.miştir. 
--~~~~~~~~~~~~ 

SON DAKiKA -• 
ilhak Kararı 
Bütün Dünyada 
in/ ial Uyandırdı 

Cenevre 1 O (l lususi) - Ünited Pres

sin muhabiri bildiriyor: İtalyanın Habe • 

şistanı ilhak kararı Avrupa ve Amerikad.a 

İtalyaya l:arş. d<.:ı iı: b~r infial uyandırmış· 

tır. Kelloğ mi~rnkını imzalıvau hütun dev

letlerin ilhakı tanıınıyacakları anlnşılnıak

tadır. Avrupa ve Amerika de\·letleri il -

hak kararını biitün dünya) a bir meydan 

okuma sayıyor ve bu hareketi tanımamakla 

mukabelede bulunmak lazım geldi;;in,. 
inanıyor. 

lngiliz donanması Akdenizde 
toplamyor 

Cebelüttarık 1 O (AA) - «Eıı sınıfı -
na mensup 9 lngiliz torpido muhribi İngil
,tereden buraya gelmiştir. «Dodneyu bii
yük dritnotunun pazartesi günü buraya 
vasıl olacağı sanılmaktadır. 

E. Ekrem • Talu 

Emi Mollison dönüyor 
Kap, 9 (Hususi) - Londra Kap 

UÇUfunu muvaffakıyetle yapan ve re
kor kıran Bayan Emi Mollison yarın 
saat onda dönüş seferine başlayacaktır. 

Kanunl~rı bir araya tophyacak 
hır eser hazırlanıyor 

Ankara 9 - Milli hükumet zamanın • 
da çıkan kanunlarla bunlann eklerini bir 
araya toplıyacak bir eser vücuda getiril
mesi için Başbakanlık tarafından alaka • 
darlara bir tamim gönderilmiştir. Bu suret
le halk kendisine li'.tzım gelen kanunları ko· 
laylıkla lemin edecektir. 
=--

Bütün bunları söyleyen 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

M. Musolini, 

«Yazılarınızda israrla kaydediniz ki J. 
talya sulh İstemektedir. Onun dış siyasası, 
muslihane gayeler gütmekte devam ede
cektir. ıı 

M. Musolininin mütalaasına göre Habeı 
harbım yapmakla İtalya, sulhu ihlal etme· 
miştir. Bilakis sulha hi:zmet etmistir. Su 
halde, onun iddia ettiği gibi, Milletler Ce· 
miyeti kendisinden beklenen gayeyi temin 
edebilmek için hakikaten yeni bir dü:ı:en ve• 
rilerek ku vetlendı~·ilmelidir, Aksi takdirde 
ve eğer bu cemiyet yıkılıp gitmezse, bu ne. 
vi iddialara daha çok zaman şahit oluruz. 

Selim Ragıp 

-,-------------------------.a..--~ 

- .;;u_, "4in ... r Ç~füım, y G. g ma ~ ,oı. .. ı: be Y uz[d.l ın hartkıdır. 

- İngıliz karikatürü -



4 Sayfa 
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Talebe birliği kongresi 
Kasada 274 lira açık çıkbğı iddia edildiği için çok 
münakaşalı oldu, kongre divanı istifa etti, toplanb 

başka rfine kaldı 

Dünkü kongreden bir intiba 

Milli Türk Talebe BirHği ikinci kon- dört lisan üzerine bir memleket bro ~ 
gresini dün yapmı~tır. sörü hazırlanmaktadır. 

Kongrede azaya birliğin şerefiyle 
mütenasip bir bina kiralandığı, tatil • 
de Anadolu gezintisi tertip edildiği, 

sporla ciddi bir şekilde meşgul olundu
ğu, yüksek mektepler arasında voley
bol ve futbol maçları yapılarak şam
piyonlara birlik tarafından birer kupa 
verildiği, Beyoğlundaki sinemaların 
ekserisinc pazardan maada her gün ~O 
kuruş mukabilinde birlik azalarının 
girebilmesinin temin edildiği, birliğin 
köycülük kolunun bir bro,şör hazırladı-

dığı, Balkan talebe birliğinin kurulma
sı için mukabil proje hazırl.,nmakta 
olduğu bildirilmiştir. Verilen maluma
ta göre memleketi tanıtmak için de 

Pire Mehmetle 
Kocakarı Şaban 

yakalandılar 

Kızıltoprakta Dalyan sokağında o
turan Zarohi dün köprünün Kadıköy 
iskelesinden vapura binerken sabıka -
Jılardan Kocakarı Şaban, mantosunun 
cebinde bulunan 30 lirasını almış, 
kaçarken yakalanarak tahkikata baş
lanmıştır. * Beşikt8fi!ta Kılıçali mahall~sinde 
oturan 38 yaşında Neriman dün Balık
pazarında yufka alırken el çantasının 
içinden 46 lirasını sabıkalılardan Pire 
Mehmet yankesicilik suretiyle çalmış -
tır. Pire Mehmet yakalanarak tahkika
ta başlanmışbr. 

Dil imtihamna giremiyecek 
talebeler 

Birlik C<Gençliğin Sesi» adında bir 
de gazete çıkaracaktır. Bunu niçin hü
kumetten müsaade istenmiştir. 

Bir1iğin kasasında 273 lira !J:l ku
ruş açık bulunduğu iddiası yüzünden 
büyük bir münakaşa çıkmı.ş, bu müna
kaşa yüzünden kongre reisi istifa et
miş, tertibat alan polisler sükuneti 
muhafazaya çalışmışlardır. 

Kongre divanı istifa edince yeni bir 
heyet seçilmiş, hesabatın kongre ve 
teftiş heyetince yeniden tetkikir.e ka • 
rar verilmiş, netice heyeti umumiyeye 
verilmek üzere toplantı başka bir güne 
bırakılmıştır . 

j Esnaf hastanesi 
Müşterek esnaf boresu bir 
sıhhiye teşkilah yapıyor 

Müşterek esnaf bürosu idare heyeti 
salı günü toplanarak cemiyetlerin bir 
yıllık çalıışma raporlariyle varidat ve 
masraflarını gösteren plançolarını tet· 
kik edecektir. Tetkik işi nihayet bul -
duktan sonra İstanbul esnafının sıh -
hatini düşünmek için bir sıhhiye teşki
latı vücude getiril'mesi işi tetkik edile
cektir. Bu iş için bir bina kiralanacak 
sıhhiye teşkilatı bu bina dahilinde ku
rulacaktır. 

Binada 2 doktor, ve bir eczacı ve 
hasta bakıcılar bulundurulacaktu. 
Bu iş için bütün esnaf cemiyetleri büt
çelerinden tahsisat ayrılacaktır. 

Kubbeden düşen kütük bir adamı 
yaraladı Üniversitede önümüzdeki pazarte -

si günü başlıyacak olan dil imtihanla -
rına girebileceklerin listeleri asılmıştır. Akbaba mecmuasının idare rne -

Dil derslerine senebaşından beri yüz- murlarından Arif dün Nuruosmaniye 
de altmıs nisbetinde devam etmeyen camiinin avlusundan geçerken cami -
talebeler ' imtihanlara dahil olamamak- in kubbesinden başına büyük bir kü -
tadır. Bu sekilde imtihana giremiye - tük düşmüş, ağır surette yaralanmı~
cek olan taİebeler epeyce bir yekun 

1

1 tır. Arif derhal hastaheneye nakledil -
ter;ıkil etmektedir . miştir. Kütüğün kubbede çalışan ame-

• • lelerin e1inden kurtularak düstüğii an-
Bir otomobil hır marulcuya çarptı Iaşılmıştır . · 

Şehremininde Çukurbostanda otu -
ran seyya rsatıcı Mehmet oğlu Hüsnü 
dün Beyazıtta tablasiyle marul satar
ken arkasından gelen 2300 sayılı oto
mooil kendisine çarpmıştır. Hüsnü 
bacaklarından ağır surette yaralana -
rak hastaneye kaldırılmış, şoför yaka -
lanarak tahkikata b~lanrnıştır. 

lneboludaki mayn bulunamıyor 
İnebolu açıklarında görülerek, im

hası için bir müfreze gönderilen rnayn 

Bir adam çatldan düştü 
1 Fındıklıda Selma Hatun mahalle -

sinde Selvi sokağında :n numaralı ev
de oturan Mehmet evinin çabamda ta
mirat yaparken 3 metre irtifadan yere 
düşmüş, vücudunun muhtelif yerle -
rinden ağırca yaralanmış, baygm bir 
lıalde Cerrahpaşa hastanesine kaldı -
rılmıştır. 

-------------------
Kost Parise gidiyor 

mütemadiyen yerini değiştirdiği ıçm 1 Uzun mesafe üzerinde bir çok dün-
henüz bulunamamıştır. ' /ya rekorları kıran meşhur Fransız 

D ğ 'ıtayyarecisi (Coste) Ankaradan şehri-
0 um mize dönmüştür. 

Gazetemiz musahhihi Remzinin bir Tayyareci şehrimizde bir kaç gün 
erkek çocuğu olmuş ve Günsel ismi ı kaldıktan sonra Parise avdet edecek
verilmiştir. Yavruya uzun ve kıvançlı tir 

--ıürler dileriz. 

SON P_OSTA 

Hakkımız Yok Mu? -
latanbql gibi bir sanayi mer· 
k•~lnde faal bir murakabe 

heyetine ihtiyaç vardır 1 atanbul ve civarı yavaş, yavaş fa
kat şaomaz bir kat"iyetle sana

yileşiyor. Sanayileşen her yerde 
ticaret te ileri gider. 

Vaktiyle bu rnıntakada bir ticaret Ye 
sanayi mıntaka müdüriyeti vardı. 

Bu makam kaldırıldı. Şimdi, İstan
bulda yalnız bir sanayi müfettişliRi 
vardır. Vazifesi de, idari formalite 
ferin yerine getirilmesini teminden 
ibarettir. Halbuki böyle mühim bir 
merkezde, her türlü sorgu ve müra
caab karşılayabilecek bir makamın 
bulunması elzemdir. Öyle bir ma
kam ki, geniş]eyen bu faaliyetle mü
tenasip olarak murakabe vazifesini 
günü gününe yapabilsin. 

Her ne kadar merkezden buraya gön
derilen teftiş hey' etleri vasıtasiyle 
bu vazife gördürülmüyor değildir. 
Fakat seyyar bir teftiş hey' etinin 
muvakkat zamana inhisar eden mu· 
rakabesiyle daimi bir kontrol ifa e
den makamın mütemadi nezaretin
den doğacak neticeler birbirine ben
zemezler. Sonra bu iş bir hesap me
selesidir de. Bir veya bir kaç müfet
tişe, adam başına günde ( 13 - 14) 
lira yevmiye verilmek suretiyle İs
tanbula gönderip aylarca aürecek fa. 
aliyetlerinin ağır yükü ile hazineyi 
külfetlendirmektense, eski şekil mın
takavi murakabe usulünü ihya et
mek ve seyahat masraflarından e
saslı tasarruf vücuda getirmek her
halde faydalıdır. Şu farkla ki bu 
makamlar, muayyen mıntakalarda 
tesis edilmek ve tali sanayi merkez
leri hu makamların nezareti altma 
konulmak fartiyle. 

İstanbul gibi mühim bir sanayi merke· 
zinde, icabında baş vuracak merci· 
in bulunmamasını biz doğru bulmu
yoruz ve son sigorta tirle.etlerine ait 
vaziyetlerin başlıca sebebini bunda 
görmekteyiz, diyoruz. 
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MEKTUPLARI 
lnuisar idarelerinde tekaütlük mese]esi p endik tütün deposu müdürü iken, 

inhisarlar kanununun neşri üze

rine tekaüde sevkedilen Ecvet Y1laz 
gazetemize yazdığı bir mektupta diyor 
ki: 

miktarı ancak iki maaş tutar, halbuki 

ayni kanunun on sekizinci maddesin' 

de yirmi seneyi doldurmadan sin tah'

didi sebebiyle tekaüde sevkedilenlerid 

her hizmet seneleri için bir maas ikra' 
1<İnhisarlar tekaüt kanununun 'Jl - · ·ı v• 1 d . . - mıye ven ecegı yazı ı ır. 

ınci maddesine tevfikan altmıs yasını ı y · 'd l kl l • · em ı areye a ınaca ar a, idaredtt 
doldurmu,ş olanlar tekaüde sevkedil - 1 k 1 l b"k d"l k la ·' 
d ·ı K .1 . .. a an ara tat ı e ı ece o n onunc"' 

ı er. endı erme, tekaut sandığma 
verdikleri aidat iade edilecek ve kanu- maddenin kanunun neşri üzerine işted 
nun onuncu maddesine tevfikan n:~.ı çıkarılanlarla alakası olamıyacağı ka ' 
yılından itibar edilerek çalıştıkları her naatindeyiz. Bu husus hakkında bir keıl 

sene için bir maaş ikramiye verilecek. re de gazeteniz vasıtasiyle alakadar ' 
Bu maddeye göre, alınacak ikramiye ların nazarı dikkatlerini celbederiz. n, 

GU~::~8:ı~ ~:.!:!uıl:-;ly~::.:~;;a v,--D~UZUR cevapları 
Gümüşhacı köyünde oturan eski asliye Gebzede ıekerci Basana: 

mahkemesi reisi Kadri Çelebi yazıyor: - Bazı insanların muayyen yemeklert 
karşı hazim güçlüğü hissettikleri vakidit. 
Yumurta kuvvetli bir pepsin ve vitanı.id 
kaynağıdır. 

. - Bizim kasabanın isminin değiştiril
mesi için müteaddit defalar müracaatlar 
yaptık, fakat hiç bir netice çıkmadı. Ka • 
nunen hacıhk. hocalık lakapları kalktığı 

Yumurtanın hazmi için sa&a lazımdıft 
ve kasabamızın ismine benzer isimler mev-
cut olduğu için mektuplarımız günlerce do- Sizde saha işi oldukça az ve güç olduğU' 
ı nu tahmin ediyorum. 
aştıktan sonra elimize gelebiliyor. Nitekim 

Samsundan bir tüccara gönderilen bir mek- Evvela idrar ve mevaddı gaita mua • 
tup tam 26 gün dolaştıktan sonra ele ge· yenesi yaptırınız. Karaciğe2-in va:myetiol 
çebilmiştir. öğrenelim. Ona göre ilaç tarif ve tavsiyıl 

edelim. 
Ceyhan da M. Fevziye: 

- jntişar eden askeri mecmualar şun
lardır: Askeri mecmua. Piyade mecmuası, 
Süvari mecmuası. Topçu mecmuası, Fen 
mecmuası, Askeri mecmua40, digv erleri 25 

Eğer muhabere ile buna imkan bula • 
mazsak İstanbula geldiğiniz bir gÜn biıf 
görürsünüz. Belki daha müsbet bir neticd 
alabiliriz. 
---.~ ____ _.... 

kuruştur. Piyade ve Askeri mecmualan üç zur değil, içtimai ve askeri faydalar vafl1 
ayda bir çıkar. ikisi de şayanı tavsiyedir. dır. Son spor kongresi bu işe doğru atıl ~ 

Atış kulüplerinin teşkilinde kanuni rnah. mış bir adımdır. .............................................................. 
Aksarag soggu- Türk soğanı 
nunu yapanlar 
Bulunamıyor 

Almanyada çok rağbette, 
kilosu 14 kuruşa satılıyor 

R kk y; k M ? Aksarayda Pertevniyal lisesinin kar-
a ımız O U 1 şısında 122 numaralı evde oturan Na-

Almanyada soğan fiyatları günderi 
güne yükselmekte, bilhassa çok rağ ' 
bet görmektedir. Alman iaşe birliği 
Alman bahçeciler birliği ile berabet 
yemeklik soğan sahş fiyatlarını yeni" 
den tesbit etmişlerdir. Veril'en karara 
göre soğan1arımızın 50 kilosu için AJıt 
manyada her hangi bir istasyonda tes' 
llin edilmek şarti'yle toptan satış fiya' 
tı 4.40 Türk lirasıdır. Kilosu böy]d 
toptan 8,8 kuruşa müşteri bulan Tür~ 
soğanları Almanyada perakende ola ' 
rak da 14 kuruşa satılmaktadır. 

Muamele böyle olur direnin evine güpegündüz girerek za-
vallı kadını soyan haydutlar henüz ya-

Beyoğlunda T arlabaşı caddesinde, 
Altınbakkal sokağında oturan Kırşe· 
hirli Hasan dün bir dairede muamele 
yaptırırken cebinden 11 O lirasını çal-

dırmıştır. Yapılan tahkikatta bu para
yı ayni daireye muamele yaptırmak 
üzere gelen Y eniçeşmede Arda soka -
ğında oturan Süleymanın çaldığı anla
~ılmış, suçlu yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

kalanamamışlardır. Dün de polis mü
düriyetine bir kaç qi getirilmiş, bun
lar da Nadireye gösterilmiş, fakat Na
dire bunların kendisini soyan adamlar 
olmadıklarını söylemiştir. Elektrik 
saati üzerinde yapıJan tetkikatta bir 
parmak izi tesbit edilmiş, fakat bu 
izin Nadirenin manevi evladına ait ol
duğu anlaşılmışhr. Polis bu cüretkar 
adamları hümmalı bir faaliyetle ara -

' makta devam etmektedir. Almanyaya gidecek talebeler 
Oldüresiye kavga 

Karaköyde Çamurlu sokakta otu-

ran Ahmetle arkadaşı Sarı Ali kavga 
etmişlerdir. Sarı Ali Ahmedin gırtlağı
nı sıkmış, Ahmedin ağzından ve bur
nundan fazla miktarda kan gelmiştir. 
Ahmet baygın bir halde Cerrahpaşa 

hastanesine kaldırılıwştır. Hayatı 
tehlikededir. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler fUDlardır: 
İstanbul cihetindekiler: 
Ak.sarayda: (Sarım). Alemdarda: 
(Abdülkadir). Bak.ırköyünde: (Mer
kez). Beyazıtta: (Cemil). Eminönün· 
de: (Hüsnü Haydar). Fenerde: (Hü
sameddin). Karagümrükte: (M. Fuat). 
Küçükpazatda: (Y orgi). Samatyada: 
(Rıdvan). Şehremininde: (A. Ham • 
di). Şehzadebaşında: (Halil). 
Beyoğlu cibetindekiler: 
Galatada : (Hilal). Hasköyde: (Ye
ni Türkiye}. Kasımpaşada: (Turan). 
Sanyerde: (Osman) . Şişlide: (Şişli). 

Taksimde: (Galatasaray, Vinkopu -

lo). 
Üsküdar, Kadıköy ve Adadakiler: 
Büykadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköyde Eski İskele cad • 
desinde: (Büyük). Yeldeğirmeninde: 

Kira im tutulan mektepler 
Kira ile tutulan ilk mektepler mü -

fettişler tarafından tetkik ediimekte
dir. Şimdiye kadar yapılan tetkikler -
de bazı mekteplerin işe yaramadığı gö-
1ülm üstür. 

ı. 

Bu meyanda 1 O uncu ve 49 uncu 
ilk mekteplerin de tedrisata elverişli 
olmadığı görülmüştür. Bu mektepler -
deki talebeler başka mekteplere taksim 
edileceklerdir. 

Rumenlerin milli bayramı 

Gemi in~aatı ve ihtisas için, Oeniı .. 
yoUan idaresi tarafından tahsile görı"' 
derilecek 6 talebe, çarşamba günii Al" 
manyaya hareket edeceklerdir. ~ -·- ·.:~~•~s~·z · 1'i;~·ı,-ö~~·~ci~· ·· 

Amerikaclan yeni gelen illüziyonist 
Profesör 

ZATI SUNGUR 
Hor alı:şam saat dokuzda. Cuma, Pazar matine 

ıı1~nbul Beledıyni Tepebaşında Anfi 
$ehir1Yyatrosu Tiyatrosunda 

Bu 
111111111111111 akşam saat 20.ao dtı 

LOKOS 

111...111 Buy~Ao~e!ı T 
3 perde 

Yarın, Romanyalıların Milli bay -
ramları olması hasebiyle, gerek şehri
mizdeki Rumen konsolosluğunda, ge
rekse Ankaradaki Rumen elçiliğinde, 
merasim ve resmi kabul yapılacaktır. 

~--~--~~~----~~~--~~~--"""""' 
111111111 

Bugün: M E L 1 B' de ~ı ____ .._ 

2 filın birden : 
1- RENKLi PEÇE 

Baş rolde: GRET A GARBO 
2- YARALI KUŞ 
Oynıyan : P A U L A V E S S I! L Y 

~------~ Bugün saat 11 de tenzilatlı matine --••••--'"' 

Bu hafta FERAH 'Sinemada 
lstanbul' da ilk defa olarak 2 büyük film 

MASKE Li B A L·O DONANMADA CiNAYET 
GUSTAV FROHLİCH ROBERT -'l'AYLOR-JEAN PARKJ<~R (Üçler). Üsküdarda Abmcdiyede: l 

(Ahmediye). ~-.. İlaveten: Paramount dünya haberleri ve MlKE MAVS ..--.. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
Geyvede define aranıyor 1 Malatyada ete 

Geliboluda. yeni bir 
köy kuruldu 

l . b. fı dk f.d . ·ıd· Narh kondu zmıte Giresondan 141 ın tane n ı ı anı getin ı, M' 1 

Postahane, Liman dairesi, gümrük binaları tamir 
ettiriliyor, Cumhuriyet meydanında güzel 

bir abide hazırlanıyor 
1 ı ·· d J J z· t a atya (Hususi) - Kasapların 

Muzır hayvan ar a muca e e yapı ıyor. ıraa halka fazla f. ti 1 1 .. • • ıya ara et satma arı u • 
işlerine ehemmiyet verıhyor. zerine beledJye tedbir almı,tır. Ka • 

s~~lar ellerindeki mevcut hayvanların 
Y~~sck .fiyatlarla alındığını ileri sür -
muşlerdır. Bunun üzerine et fiyatları
na muvakkat bir narh konulmuştur. 

Kuzu 27,fi kuru,a koyun 30 kuru· 
şa satılmaktadır. 

Bi~ada ~zum cinsi islah ediliyor 
.. Bıga (Özel) - Biga bağcıları, ü -

zum c.insl~rinin islahı için uğr~makta
dır. Şımdıye kadar her nedense ince 
kabuklu, yenmeğe salih üzüme özenil

hmitten bir ıörü nÜf: K.iiıthane . . . .. .. ~e"?iş, daima pekmezlik üzüm yetiş-
lzmit (Hu A) lzmit memleket hu· ılk tcref verdlklen 19 Hazıran gunu Ata· tırmış olan b .. l b l . .. .. 

susı - .. k k b 1 ed·ı . . H . agcı ar, u yı cıns uzum-
lahanesine, geçen yıl içinde 71o7 hasta türk eünu olara a u 1 ml§tır. alkcvı lerden La k. ı 
müracaat etmi•tir. Bunlardan 5935 fi a• temail kolu bu mutlu aün için büyük bir d f"d p] se 

1 
ve Bergaz asma arın • 

" 
1 

k d an ı an ar celbedip dikmişlerdir. Celibol d b" ::..::..:o-
rakta, 73 1 •İ yatarak ve ı 08 i de meraaim hazır ama ta ır. M h. u an D' s-......, 

G 
J J ı· u ıtte üzümcülük bakımından Gelibolu (Özel) Gelibol L-:ı:. bal k _Lı ı-ontk ] d · d.l · 286 ttaf& eyveae ae ıne aranıyor - uya ~- ara an ercste naıuetmektedir. 

Cf en e te avı e ı mıf, ve yuhr V 11:. H dl b" • .• d hummalı bir uğraşma göze çarpmak- lı Bolayır köyüne yakın ve yenı· aelcn * Şeh·un· ı"z poıtaneaı" gu··zeı.ce tamı"r 
a ameliyat yapılmı~tır. Adapazan uta- i ayete asan a ı ın muracaat c e· d e • ıı 

Lanesine de müracaat edenler pek çoktur. rck Ccyvede define olduiunu söylemiş ve ta .;;· göçmenlerden teşkil edilen köyün De· edilmiış ve altkatı muntazam bir şekle 
Ceçen sene 25 70 hasta müracaat etmiotir. hafriyat için müsaade istemiştir. Şimd:ye ur~da tekrar ipek böcekleri bes • mirtepe olarak tesmiy~sine Çanakkale ifrağ edilerek posta kısmı aşağı kısma 
1 15 ki~iye ameliyat yapılmı~tır. İzmit ida· kadar yapılan kazıda hi~ bir netice elde e· lenmege başlanılmıştır. Bazı böcekler umumi meclisince karar verilmistir indirilmiştir. 
~ci hususiye köyler birliği Adapazarı rnem· dilememiştir. b_iri~ci uykuya bile yatmışlardır. Şeh - Evreşc nahiyesinde ve diğer bÜtÜn Sahilde ve daima göze çarpan bina· 
leket hastahanesine 480 lira para yardı - /z:mitte HıJırellez: rımızde bu yıl fiOO kutu kadar böcek köylerde göçmenlere arazi tevziatı de- lardan olup rıhtımı ve binası eskimif 
rnında bulunmuşlardır. H d ll .... h .. d . l tohumu açıldığı tahmin edilmektedir. vam etmekte ve kaynıakam Tevfik bu olan ve çirkin görünen liman daı·rcsı· 

ı ıre ez ıunu avanın musaa eaız o - . . . • . 
Giresondan lınJılt lldanı ,etirilJi ma11na rağmen Terzi bayın, Manastır ve I ışı ehemmıyetle tak.ip eylemekte, ikı ile sahildeki gümrük binası da esaslı 

kiiıt fabrikası civan ile bostanlar akın akın zmit Halkevi spor komitesi iiç günde bir bu köylt!rİ ve yapılan işi surette tamir edilmektedir. 
İzmit zirııat mu··dürlüğü. muzır hayvanlar· d k f"l ı ·1 d 1 M J go··zden geçı'rmektedı"r K b n· 

l 
ıen ka ın a ı e en e o muştur. emur· "t (H · asa anın en şere ı ve en mutena 

• rnücadeleye bu··yük bir ehemmiyet ver· zmı ususi} - Halkevi komite B··ı·· k ek f d l . ı 
'ardan Laıka bütün halk Hıdırellcı •ünu··nu·· · I · u un azaya P ay a ı nısan mevkiı

0

nde bulunan C h · t 
rn k d 111 • seçım erme o··nemle devam edı'lmekte· - I b l .. k d .um urıye mey· 
.. e tedir. Ceren vıl içinde 3350 omuz L b • - d 1 " ,, kırlarda büyüa. ir nq. içerisinde ıcçir - d' E ık· yagmur arı me ZU en yagma ta ır . anında yapılacak abidenin inı::aatına 
o dürülmü§, kargalarla yapılan ıavaı da ıü- ır. vve ı gün de por kolunun sene· 1\1 h 1·· b k tl" ) - k •A 1 k b Y 

1 
mittir. ı·k k . n a su un ere e ı o acagı at ı o ara aşlanmıştır B d J t b Jd tı 

te neticeler vermictir. ı ·ongresı yapılmış ve faaliyet rapo- h . d'I' E . d h" d · ura a 
8 

an u an sure ı ,. Havalar elin bozuk ıitmekte ve fa7la k ta mm e ı ıyor. v ınşaatı a ı evam mahsusada g t. ·ı t 1 1 k 
ru o unarak yeni idare heyeti seçilmic:- d. K b d h .. e ırı en us a ar ça ışına . 

Yine ziraat müdürlüğü tarafındu Gi· yaimur yağmaktadır. Kocaeli mıntakasın· t. • e ıyor. asa a an ergun göçmen tadır. 
tesondan getirilen 141 bin fındık fidanı da ekin vaziyeti çok iyidir. Yalnız Değir- ır. 
"ilayctin muhtelif mıntakalanna dajıblmıı mendcre bağcılannın bu yaiıılardan mem• 
'Ve kaffesi de tutmuıtur nun olmadıkları aöylenmektedir. Fakat or-

Büyük önder Kam&f Atatürk.ün lır:mit• tada endiıeyi mucip zayiat yoktur. 

lnkilap ekonomisi Adapazarı talebesi lzmitte ı Gemlikte Kızılaym mekteplilerQ 
fzmit, 9 (Özel) - İstanbul mual - İzmit, 9 (Özel) - Adapazarı orta yardımı 

İzmir 
limlerinden Mediha Muzaffer Halke - mektebi talebelerinden 100 kişilik bir Gemlik (Hususi} - Kızılay Ku 1 

1 

Mu•• reftede petrol Vİnde «inkılap ekonomisinin tahliföı tı· l • } b• ı·Lt h • • ?UmU tarafından ilk defa olarak bu limanı grup mua ım erıy e ır ı~ e ~e rımı - h 
adlı bir konferans vermiştir. . aftadan itibaren fakir mektep yavru· 

~•·• ze gelmışler, parlak bir •urette istik- 1 ··-ı -· ·ı ğ b 1 
uıut h f.k . e gııre aranıyor . . .. .. . .. arına og e yemegı verı me e aş an . e assısın 1 rın u lzmitte Balo bal edılmışler, Ataturkun heykelı ~ mıştır. Bu usulün, bunu takip eden 

4 milyon lira sarfı icap Bütün hazırlıkJar ı·kmal nünde heyecanlı tezahürat yapmışlar yıllar için de tatbik edilebilmesi için 
f zmit (Hususi) - Gölcük anneler ] k k ] d 

ed
iyor ve çe en oymuş ar ır. imdiden tedbirler alınmaktadır. 

edildi 'birliği evvelki gün Necati Bey mekte-

ı ı b
. d b. b ı · t• ç k .. 1 ı· Talebeler kaX.ıt fabrikasını gezmi11- Gene Kızılay tarafından geçen haf. 

~rnir, 9 (Son Posta) _ ktısat Ve· ın e ır a o vermış ır. o eg ence ı ~ Y T I .ft .... Jcaı t• b d p d Mürefte (Hususi) - Petrol bul • olan baloda lzmitin tanınmııı aileleri ler, akşam Halkcvinde şereflerine bir ta ukz ~. çı lıgın~e yapı.lan at yarışla.· 
e ı aş müşaviri Fon er orton en " rı ç.:> 1 -ı 1 hn B 

80 r d L. mak için iki aydan beri devam eden ge- ve bazı zevat bulunmuşlardır. ziyafet verilmşitİT. . .... ~uze v~ eg ence 
1 

o uştur. I· 
nra zmir Ticaret Odaaı a ıınan ı ı 1 E t k celi ..r1;ndüzl'U nlı11ma neticesinde son- ncı ıgı · nverın a ı azanmıştır · 

Jneselesiyle ciddi surette arakadaı ola- ... r- Y A d K J ) ilk Qk J 
tak tetkikler yapmıştır. Bu tetkiklerin daj tesisatı tamamen ikmal edilmiş, a· masya a 1 IÇafS an U U 
ve d'•· çılacak kuyu yerleri de tesbit edilmiş· 
· r ıgı neticeye göre: 
. 1 - 923 _ 936 yılları arasında lmıi- tir. Makinenin ilk faaliyete geçeceği 

rın liman faaliyeti eksileceAino artmıt· aün Müreftoliler bayram yapacaklar -

tır. Artma 929 yılına kadar daha iyi dır· b' .ı Hali: civar tepelerde vurulacak ilk 
ır şekilde müfahede edilmw; üt yn· beki 1 k b • d k buranyu aörmek heyecaniyle eş-

1 ir tevakkuf devresi geçır i ten o-

sonra 93.) mahsul yılında eski vaziye· mektcdir. 
t . Yüzlerce amelenin çalıştığı ve Türk 
ıni bulmu11tur. 

2 Y d ki mütehassısların idare ettiği bu mühim 
- Ancak liman faaliyetin e 

L • 1 t d i~in pek yakında iyi neticeler vereceği 
ou ıyilik sırf hilkumetçe a ınan e - "iT 

b. ' k b.l umulmakta, zengin petrol damarları -
ırlerin bir neticesidir. Buna mu a 1 

923 na tesadüf edıleceği tahmin edilmek • 
yılına kadar İzmir limanı vasıta -

siyle yapılan transit muameleleri ta " tedir. _""" _______ _ 

ınanıen Pire limanına geçmiştir. lı:mir mühim :;i~n bu nokta, fzmirin ticari 
firnanının çok büyük olan bu kayb.ı, faaliyetine sahne olan fehrin en işlek 
lzrnirde muntazam bir liman, aentf kısmını değiştirmeğe matuf bir hare • _,_ 

ı kd. d •· Kuıç arSlan mektebinden mezun olanlar 
antrepolar ve vapurların ihtiyaç arını ket sayılmaktadır. Bu ta ır e gum • 
karşılayacak. kömür depoları bulun - rük işlerinin de Alsancağa nak1i mev- Amasya (Özel) - Kılıçaslan mektebinde li9 u kız ve 251 i erkek olmak 
ınamasından ileri gelmi41tir. zuu bahistir ki, bu mesele büyük mas· üzere 340 talebe vardır. Mekt~pte teşkil edilen kızılay gençlik derneğinin 

Şimdi, İzmir limanına yeni bir şekil raflara yol açacaktır. ~2 nzası .vardır. Demek 3 talebeden mürekkep bir idare heyeti tarafından 
Verilmesi mevzuu bahsedilirken Al - Alman miltehass11 ve lzmir Ticaret ıdare edılmektcdir. M:k.tepte talebeler için voleybol Mhaıı vardır. Mektep 
ınan mütehassıs fzmir limanının Al- Odası kendi hususi görüşlerini birer beş sınıflı, 8 dershanelıdır. Mektepte 3 piyano vardır. Talebeler tarafınd 
sancağa naklini ve Alsancaktan başl.ı- raporla lktısat Vekaletine arzedecek - bir !sti~lak kooperatifi ~eşkil e~i!miştir. 1 O kişilik bir idare heyeti tarafı: 
Yarak Mersinliye kadar giden genış le:,:r:;d;,:ir=.,. --=---==--===-=-=-=~=c::d=a=n=:ış~l=et=ı~le:=n:=b=u~kocoo=p=e":r:a=lı=f ~ç~o~k=ıy=ı=n=e=t:=ic=:=e=:=l=er=v=e=rm=e=k=tcd~i~r ·==-----=-==-=--=-= 

sahayı kaplamasını telkik etmif~ir. Paz•r Ola H•san B. Diyor Ki 1 
Bu kısımda geniş bir liman yapılması 
İçin orta bir hesapla dört milyon liraya 

lüzum görülmiiftÜr. 
Bu nokta üzerinde dikkatle duran 

ınütehassıs, Alsancak istasyonunda 
birlestirilecek olan Aydın ve Kasaba 
hatla.rı üzerinden gelen ambalajsız ih
raç emtiasının hiç bir vasıtaya haf vu
rulmadan doğrudan doğruya vapurlara 
tahmilini göz önünde tutmuştur. Bu 
suret le ihraç emtiasının maliyet fiyatı 
da bir hayli inmiş olacaktır. 

İzmirin istikbali noktasından çok 

r Bankada bir tasarrul hesabı - Baııma gelenleri ıoorm Hasan Bey .. 
}' rttaf : j " 

olmayanın yarını karanlıktır. -

hanının ondu le parasını, bir ihtiyaç ha n .U E h At.~ ~Y - yva ... ~ama senin 
üzerine yedim. Bakalım alqam evde ne ba§ın DUlfalanacak; desen el 
yapacağım?. 

İzahlar 
Jıtanbul radyosunun bir günlük prog· 

ramını yazıyorum; ve program hakkın· 
a. biraz izahat veriyorum: 
Ht&diseler lcarıııında: 

18 .- Dam musikisi plik. 
- Hiç ldmaenin ayak uyduramıyaca· 

iı kakavanya danslarının plilklandır. 

ı 9 .-Haberler. 
- Söylenenleri anlayabilmek için 

dinleyenin eöyleyenden arif olması ge· 
roktir. 

19,15 .- Muhtelif pli.klar. 
- Pllkçının gönlü 'hangi plliı ia • 

tene onu vereceii için; ne plaiı oldu· 
ğunu yazmak imkanı bulunamamı,ıır. 

19,30.- Hikayeler (Çocuk saati) 
- Saçlı sakallı spikerin çocukluiun• 

dan aklıma eeldifi .aattir. 
20 .-·Şan. 
- Radyomuzun namlı pnlı bir rad· 

yo olduğunun iahatıdır. 

20,30 .- Stüdyo orkestrası. 
- Bir kemanla bir piyanoya da or • 

keatra denilebilir. Ahini kim iabat ed• 
cekl ... 

21,30 .- Son haberler. 
- Spikerin söyleye söyleye aeai kı~ 

sıldığı için hiç anlarılamaL 
22.-Anadolu ajanıınm gazetelere 

mahsuı bavdiaa servisi. 

- Yirmi nokta, otuz istifham işaro 
ti, kırk virgül, elli noktnb virgülden t 
barettir. 

** H~ iye: 

lki dakikalık program aralarında o• 
bet dakika çan çalınac&kbr. 

fMSET 
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Misli görülmemiş bir hırsızlık SEYAHAT MEKTUPLARI 

Lehistan da 
köprüyü 

hırsızlar bir BU 
çaldılar , Kedili Kadının 

Hergün 70 zabıta vak'a
sına sahne olan mahalle 

Büyük demir köprüyü sökme ame1iyesi tam 
üç gün sürdü, köprünün tamir edildiği zanniyle 

hiç kimse şüphelenmedi 

Çalman Köprü 

B~ on gün evvel Lehistanın Kutnojanlaşılmıştır. Şimdi zabıta hem köprü
kasabasında şimdiye kadar Cfİ, emsali yü, hem de bu köprüyü çalanları ara-
görülmemiş bir hırsızlık yapılmıttır. maktadır. 

Hırsızlar Kutno kasabası civarında 
Ohniyo ırmağı üstündeki demir bir 
köprüyü çalmışlardır. 

Hırsızlar köprüyü sökmek için lazım 
gelen bütün afat ve edevatı vinçleri ha· 
zırlamışlar ve bir gün gelip çalışmıya 
başlamışlar. Üç gün üç gecede hem 
köprüyü sökmüşler hem de köprünün 
bütün demir aksamını kamyonlar ile 
hala izi bulunamıyan bir yere naklet
mişlerdir. 

Ahali köprünün değiştirileceğini 
zannederek bu ameliyatı günlerce 
memnuniyetle seyretmiş, memurlardan 
hiç birisi de bu adamlardan şüphele

nip de resmi ruhsat tezkeresi isteme
mişlerdir. 

Hırsızlar köprüyü yerinden kaldırıp 
ortadan kaybolduktan sonra yenisinin 

yapılması için de bir te.şebbüı ve ha

zırlık görülmeyince alakadarlar hare

kete geçmitler, köprünün ne olduğunu 

araştırmaya batlamışlardır. ' 

Kutno polis merkezi nafia mühen

disliğinden köprünün ne olduğunu 

ıormuş, alınan cevap herkesi hayrette 

bırakmıştır. Çünkü nafia dairesi köp
rünün devlet ve belediye tarafından 

ıöktürülmediğini, tamirinin ve değiş
tirilmesinin de mevzuu bahsolmadığını 
bildirmiştir. Bundan sonra köprünün 
bir çete tarafından sökülüp çalındığı 

-· t • ........_. ,,_. ___ ... ·---· ........ ,_.,,,_ 

Bir asırlık adam 
Sudan baılca birşeg içme

diği söylenince atıldı: 
" Rakıdan başka birşey 

içmedim!,, 
Yunanistanın son asırda yetiştirdiği 

büyük muharrirlerden ve Atina akade
misi azasından Gavrilidis için geçen· 
lerde büyük merasim ile bir heykel di
kilmişti. 

Vaktiyle Makedanya tarafların -
da bir gezintiye çıkan edip bir tarla 
da gençlere taş çıkartacak bir şekilde 
çalışmakta olan bir ihtiyara rastgelmiş . 
Orada durup biraz ihtiyarın çalışmasını 
seyrettikten sonra yanındakilere: 

- Acaba kaç yaşında diye sormuş
tur. Yüzden fazla cevabını alınca hay
ret içinde kalmıf, ihtiyarın yanına so
kularak: 

- Senin için yüz yaşından fazladır 
diyorlar doğru mu} diye sormuştur. 

- Tabii doğru cevabını alınca da: 
- Öyle ise şimdiye kadar ağzına iç-

ki koymamışsındır. demiştir. 
İhtiyar yüzünü çevirip uzun uzun 

bakmış, sonra da:. 
- Ne diyorsun Allah aşkına} een 

hayatımda ağzıma bir damla bilıı! su 
koymadım, sadece rakı içtim. Cevabını 
vermiştir. 

CÖNÜL İSLE·Ri 
Okuyucularıma 
Cevaplarım ..• 
Ayvanıarayda Alaedd in: 
Anlattıldarmızm bepıi me.'ut obna

•P.. ve evlen~yeceiinbi l'Ö•!eri

JOI'. Nipnldak evlilik demek dejildir. 

Bu ,...tlar içinde nlenip de hem bet· 
biıbt olmaia, hem de bedbaht ebneie 
lüzum yoktur. Nitam bozmanaz daha 
muyafıktar. 

* iz.mitte M. K. 
Kukançlık bir tabiat me~ele,idir. ().. 

ea itimat telkin edecek tanda hareket 
ederseniz kıskanmasına sebep kalmaz. 

* f znikte O. O. O.: 

Kızım, çok çocuksun. Daha bu ya~

h evlenme vaadi yapılmaz. Binaena
leyh ne cencin vaatlerine inan, ne de 
ten ona bir teYler vaadet. Hatta müna, 
aebeti keımekliiin hakkmda daha doi
nı olur. 

İznikte D. K. M. N.: 
Abla .. ızm matemini tutacaksınız di· 

ye önünüze çıkan fınata tekmelemeyi -

niz. Aradan bir aene ceçmİf, daha ne 
olacak. Siz cençainiz, ilelebet matemli 
duramazsınız. 

* Tokatta M. J.: 
Kadmm arzuıu kocaımdan ayrılmuı 

için kili delildir, boıanma, bahuıus üç 

çocuklu bir kadının evini bozması o ka. 

dar baıit ve kolay bir İf değildir. Onun 
yaphiı mu·nkkat bir zaafın neticesi • 
dir. AyıldJ. zaman yapbima pifman 
olabilir. Onu tetci edecek hareketler • 
den içtinap ediniz. 

* Ankarada Mehmet S. 
Bahsettiğiniz kız, evlendikten aon• 

ra yapılacak bir feY kalmamıttır. Ni • 

kahı bozmak kolay değildir. Nikihh 
lı:aldıiı müddetçe bu kızla evlenmenize 
irnkin yoktur. Bu ıebeple ıizin için em. 

ri vakü kabulden batka çare kalmaımı
br. 

TEyzE 

ölümü 

H erhalde acı ve hazin bir ölüm. Ca

zete sütununun ölüm haberlerine 

Barselonun 
insan vardır : 

sabıkalılar mahailesinde her milletten 
Beynelmilel hırsızlar, kokain kaçakçı-

kanıksamıı ağzında bile insanı bir"an dü
ıündüren garip bir ifadesi var: 

cıDünkü nüshamızda faizcilik yaparak 
geçinen Mevhibe isminde bir kadının evin
de ölü bulunduğunu yazmııtık. Yapılan 

tahkikatta Mevhibe'nin gıda alamamak yÜ· 
zünden öldüğü anlaşılmıştır. Mevhibe se
nelerdenberi tek bir odada oturmakta 
imi!I, kışın en soğuk günlerinde bile ateş 
yakmamakta, ve beslemekte bulunduğu 

1 5 kediyi koynuna almak suretiyle ıııtmak
ta olduğu anla~ılmıştu.,, 

Bu öliimün hazin ve feci tarafını aça
cak değilim. Ve bu satırları okuyunca gö
zümüzün önünde karakteristik hatları ile 
beliren Molyer'in «Harpagonıı unu Şehir 

tiyatrosunun sahnesine bırakıyorum. Fakat 
bir islam tarihinden şu satırları nakletmek
ten kendimi alamıyacağım: 

Ebu Caferülmansur, Abbasi halifeleri· 
nin en büyüklerinden biridir. I:::lmansur, 
gayet zarif bir simaya, pek parlak vasıfla.1 

lan, beyaz kadın tüccarları 
profesyönel suikastçılar ... 
Barlarda kokain • 

sıgara 

verilir gibi ikram edilir 

ra malikti. Fakat yegane noksanı hasisliği Barselon hayatiyetini kaybetmemiıtir. müılerdi. iki varyete numarası arasında 
ve tamahkarlığı idi. Hatta hirn1etçilerine Sokaklar tıpkı nümayif veya mitina var· danı edilebiliyordu. bana anlattıklarına 
yemi elbise giydirmez, eskilerini bir kaç de- mıı gibi kalabalıktır. Halkının kanı 11cak- nazaran. barın ıahibi, çıplak artist oynata• .. 
fa tamir ettirir, nihayet tersini yüz yaptır- tır ve hepsi de Akdeniz muhitinin hararet- pilmek için her gece 300 peçeta ceza ve
tır, onu da bir kaç kere tamir ettirtir, ve li İnsanlardır. Baraelon'a çıkar çıkma:z ki- .riyormuş. 
bütün bu i!!ler için terzilerle bizzat uzun u- tapçı olduğunu sonradan öğrendiğim bir İçeri biraz yadırgayarak sirdik. Masa• 
zadıya pazarlık ederdi. Bir defa yine sara- adama sordum: larda oturanlar, biribirlerine sigara ikram 
ya bir terzi çağırttı. hizmetçilerinin e ki _ Barrio Chino nerede } eder gibi kokain veya heroin veriyorlar\ 
esvaplarının tamiri için pazarlığa başladı. İçini çekti. «Nerede 0 eski günler» der ve enfiye çekenlerin serbestisiyle bu uyuş• 
Bu sırada yanlarına oğlu prens Mehdi gir- ııibi baıını salladı. turucu maddeleri iliklerine kadar teneffüs 
di. Mehdi, babasının tamamen aksi, çok _ Orası cennet oldu, herkeı bal ayla· ediyorlar. 

cömert bir gençti. Halifenin bir terzi ile rını 1ıeçirmeğe 1ıidiyor, dedi. Hey cidi gün- Bir aralık, caz hızlı hızlı c;almağa baş-
eski esvap tamiri için bazirgan gibi pazar- ler heyi.. ladı, masalar yerinden oynadı, bıçaklar 
lığı oğlunun gücüne gitti; baba~ının kendı- Barrio Chino'nun İımi parladı. Ve: 

ıine layık olmayan bu vaziyetini yüzüne O akoam Francisco isminde bir saze. - Polisi .. Seıleri duyuldu. Kapıdan f. 
vurmak, onu mahçup etmek istedi: teci ile tahtelarz bir lokantada yemek yi- çeri polis girince, kavgacıların her biri, 

- Baba, çok üzülüyorsun, eğer müsaa- yordum. Etrafta bahriye askerlerinin k,. kollarına birer kadın takarak, hiç bir ~ey 
de edersen ben hizmetkarlarına yeni birt:r yafetine giren kadın garsonlar hizmet edi- olmamı~ gibi dansa ba!lladılar, pos bıyık· 
kat elbise yaptırayım, dedi. yorlardı. Her masanın üzerinde cıvıl cı- lı bir emniyet memuru kapının önünde 

Elmansur"un gözleri birdenbire parla. vıl öten kanarya kafeıleri, yarı karanlık beı on dakika boşuna bekledi. Ve çıktı, 
dı. Yerinden kalktı, oğluna: olan salona başka bir hayat veriyordu. 1ıitti. Ark ad atım: 

- Teşekkür ederim oğlum! dedi. Ve l\luhatabıma sordum. - Buradaki zabıta vak"alarının günde• 
sonra terziye Mehdiyi göstererek: _ Barrio Chino artık dağılıyormuş. lik miktarı 60 il& 70 arasındadır. Şu kar• 

- Artık oğlum ile görüşürsünl.. Eski 1ıüzelliği ve hayatı kalmamış. Ne der- ııda dolaşan adam yok mu) Onun kim 
Diye ilave etti. Ve dışarı çıktı. Ve o siniz~ dedim. olduğunu kimse bilmez. Bir kaç kereler 

yıl, Abbasi halifesinin saray hademeleri Muhatabım: tevkif edildi, fakat kendisini mahkumiyc• 
Mehdi tarafından 1ıiydirildi, Elmansur bir _ Size mübalaga ile anlatmışlar, de- te ıevkedecek bir emareye raıgelinemedi-
para bile yardım etmedi. di. Söyledikleri biraz da doiru, meşhur ği için eerbeıt bırakıldı. Kimdir, Nedir? 

Reıad Ekrem Koçu ıilah kaçakçıları, Kanarya adalarına yer- Necidir} Kimse bilmiyor. 
--------~-------

Eşarplar 

Kadın giyiminde, kadın zevkin' n 
ölçüsü daha ziyade şapka, eşarp, port
föy, sentör gibi şeylerle ölçülür. 
Bilhassa eşarplar bu mevsim • 
de en faz]a nazarı dikkati celbe
den ıüs1erdir. Resimdeki eşarplardan 
biri şapkasiyle ayni desen emprime -
dendir. Diğer tafta eşarp, r,apkanın ko-
kardı ile birdir.. M. F. .,; ______________ _ 
Hindenburg balonu rekor kırdı 

Nevyork 9 (Hususi) - Hin
denburğ hava gemisi geceleyin 
ay ı11ğında Nevyorkun üzerinde 
uçtu. Kendisini yirmi tayyare 
karşıldı. Manzara son derece gü
zeldi. Hindenburg 62 saatte Ok
yanusu geçerek rekor k•rmıştır. 

Hariciye kAtibi umumisi 
Moskovada 

Moskova, 9 (A. A.) - Numan 
Menemencioğlu, Leningrad'dan 
Moskovaya dönmüıtür. 

1 eş tiler, casuılar, mimlenmemek için artık Adamı yanımıza çağırdık. Şarkı eöy]c,. 
bu taraflara uğramıyorlar, hem size hay- yerek geldi. Çeşit çeşit, Anarşiııt nutukla
ret edeceğiniz bir fey ıöyliyeceiim: Ben rı ıöylüyordu. Arkadaşım eline 30 peçeta 
bu yerler hakkında bir reportaj yapmış- 11kıştırdı. O da yeleğinin cebinden ufak 
tım. Yazıma bir eerlevha koyamadım. bir paket çıkardı ve masanın üzerine bı

Mahalleye bir isim uydurmak lazımdı. Bü- rakb. 
tün dünya milletlerinden nümuneler bulu. Arkadaşım: 

nan bu yerde bir gece bir tek Çinliye ras· Verdiğin ıcy Asidborik olmasın, 
geldim. Ve bunu fırsat addederek buraya (beni gösterdi), efendi yabanc. değildir, 
cıÇin mahallesin ismini verdim. 

İıpanyollar bu tabiri pek beienmiı ola
caklar ki derhal o mahalleye «Çin mahal
lesi» tabirinin İspanyolcası olan Barrio 
Chino'yu koydular. 

Biraz ıonra gideceğimiz mahallede 
takriben 20 bin kişi oturur. Beynelmilel 
hır11zlar, kokain ve heroin kaçakçıları, be.. 
yaz kadın ticareti yapanlar, profesyönel 
ıuikaetçılar, hep orada yerleşmişlerdir. 

Mesela birisini vurdurmak isterseniz, az 
bir Ücret mukabilinde kendinize orada bir 
yardımcı bulabilirsiniz. 

Puankare'yi Vuracaklardı!. 
Barselonda oturan bir Alman kitapçı, 

Almanya lehine çalışıyordu. Bir gün harp 
esnaıında Puankareyi vurdurmak istedi. 
Barrio - Chino'da profoayönel bir katil 
buldu. 100 bin peçetaya pazarlık ettiler. 
Fakat ıon dakikada profesyönel katil or· 
tadan kayboldu. Ve sözünde duramamak 
ıerefıizliğini bir daha Çin mahallesinde 
görünmemekle ödedi . 

Barrio Chino Gecesi 1 
Arkadaşımla beraber saat on bire 

doğru esrarengiz mahallenin İçine daldık. 

Bana söylenen sözlerin doğru olmadığını, 
«can çekişiyorn dedikleri, yer~n hala dün
yadaki emsallerine taş çıkaracak derecede 
hareketli olduğunu gördüm. Her açılan ka
pıdan, ıokağın karanlıiına çeıit çeşit ıes

ler aksediyordu. Boyalı, buzlu camlardan 
renk renk ıııklar, dar ıokaklan aydınla
tıyordu. Kendimize bir rehber bulduk. Bu 
rehber için Barrio Chino'nun gizli ve bi
linmedik tarafı yoktu. 

Yeni açılan bir bara girdik, duvarların· 
da Çinli reıimleri vardı. Carsonlar, Çinli 
mandarenlori andıran kıyafetlere bürün. 

dedi. 

Alışkın olmadığı yüzünden 
Ona göre bir rejete tanzim ettim. 
yarıya ... 

Kabadayılar 

belli. 
Yan 

Büyük ve maruf katilleri mahalle sa. 
kinleri çok severler. Onlara adeta teabbüt 
ederlermiş. Beni gezdiren arkadaş bunlara 
ait fU vak"ayı anlattı: 

Primo dö River Anarşist ve suikastçı• 
lara karşı büyük bir mücadele açmı§tı. 
Hepsini yakalatıyor, ve elde edemedikleri
ni iıe öldürtüyordu. Suikastçıların şefi 

Barrio" da ıaklanmıı ve polis tarafından 
bir türlü tutulamamııtı. Aradan bir müd· 
det geçti, ıuikastçı bulunduğu yerde O• 

turmaktan usandı, tehlikeyi atlattığını zan• 
nederek ııokaia çıkacak oldu ... Fakat Bar
selonda bir polis tarafından tanındı. Kaç. 
mak İstedi ve bir kurşunda yere aerildi. 

Haber Barrio Chino'ya derhal ~itti, 
ıuikaıtçının arkadaş ve hayranları, mak
tulün etrafına geldiler, o kadar kalabalık
tılar ki, polis onları dağıtmaktan çekindi. 
Ölünün etrafında bir halka çevirdiler, ka
dınlar, diz çöküyorlar, sızan kanı ile men• 
dillerini buluyorlar. Ve yadigar diye gö. 
ğüslerine bastırıyorlardı. ' 

(Pariı Sair) 

Bulgaristanda hükümet 
aleyhine tahrikat 

Sofya, 9 (Hususi) - Burada 
geçen gün hükumet adamları 
aleyhinde ittihamlarla dolu bazı 
beyannameler dağıtılmıştır. Bunun 
üzerine zabıta bir kaç kişiyi tev· 
kif etmiıtir. 
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TARİHTEN SAYFALAR: 

Geçmiş asırlarda külhanbeyler 
* * * 

Yeniçerilerin sopalarını tarttıran donanma Muhtesibi, 
diye evler yıktıran remmal ve 

kandillerini teftiş eden Nazır 
define arayacağım 
berber dükkanlarının 

Ele avuca sığmaz, haşarı, gözü pek. her 
nevi edepsizliği yapan ve her yaptığını za

rafeti ·ile hoş göateren bir külhan bey, arşrn 
bir kelime ile bir bıçkın tipi vardı ki Is • 
tanbula mahsustu. inkılabın silindiri altın-
da ezilip kaybolan bu İstanbul bıçkınının 
orij inal bir kıyafeti, edebiyatı, tarihi var· 

~~· lstanbul bıçkını, kelimeyi israf etm~di
Rıtrıi sanıyorum, hayatının bir çok safha· 
larında artist olmustu: Orta oyununa 0 çık
lnış, karagözü o o;natmış. kahvede 0 med-
dahlık .. 

etmıştır. 

J 
Kendisi de en kuvvetli manası ile bir 

stanb l b .. .. .. 1\1 u ıçkını olan şair Haşmet, uçuncu 
v Ustafanın kızı Hibetullah Sultan'ın do
ilırnu rnünasebetile yapılan ,enliklere dair 
YazdıO. · 1 • d ki · · daki 1 "'' rısa eaın e on se zıncı asır 
ıtaııbu] külhan b:ylerinden üç tip yaşat· 
maktadır. 

Hi • ı ·· ın.. en 1 72 yılında on ıün on gece sur· 
uş olan bu donanmanın en ıayanı dikkat 

~rafı zarif ve zeki İstanbul külhanlarının 

1 
tııattan istifade ederek nice nice dilber • 
e. 
ı/1 sineye çekip felekten kiın almaları, ve 
ır takım «yaramaz katlet» )erin yine fır· 

•ıltta · · l n ıstıfade ile halkı dolandırmaları 0 
• 

:Uftu. İtte Haşmet «Velicletname» adını 
lklYan risalesinde bunlara dair üç vak'a 

lla letrnektedir. 

Yeniçeri kulluğunan •opalarını 
1011•rcın donanma malıte•ibi: 

O ıarnanlar latanbulun en zarif ve şaka
q efendilerinden birisi, batın• bir destar 
•arını . . 

ş, sırtına rengarenk bil ferace gıymış, 
•enıer· . .. r 
rek ını aarip ve tuhaf naJu~larla ~~~ ıy~-
e ıt. Deccal'lD merkebine döndürdugu hır 
ıeıse bi · . · d " kl" on ~ . lUnitti. Yanma ellen egne ı 

la
1 

Ylttni kadar zıpır herifler alınıf, baş-
ına ki" k . henıi rıt~n yapıhnıı yeniçeri eçes:n.e 

Yen lı:iil&ııJ · dinnitti Bunlar ıkı-
ter ile· ar aııY . d 
En .. l§er bıerkebin yanı ma yürüyorlar 1

• 

a k ondeltinin elinde bir terazi vardı. En 
~ adaki ornuzuna falaka değneklerini 
M r~U§tlJ. Bu 1Uretlc kendisine «Donanma 

u teaibiıt •Üıünü veren bu :zarif İ•tanbul 
Çapkını h " b la fe ri taraf taraf dolaımaea aş-
d llıııtı. Kalabalık olan dükkinların önün· 

e dur k 1 d U.Yor, kaılarını çatarak kor u arın • 
an tir · • tır tılYeyen esnafa: 

.. .. orada duruyor, etrafına üşüşenlere 
gorurse . . 
kendisini şöyle takdım edıyordu: 

_ Ey yaranı safa, ben yer altından mal 

çıkaran remmalım. Mar~.avald~~ ba~ka bir 
ıeY olmıyan remil ve nucum ılımlerıle ne· 
rede bir define, bir hazine varsa çıkarmak 
i in kazmai meharetime sarılıp bir anda ~u 
ç h l . . .. b d mamur ve matru yer en zıruze er e ıp 

gömülü malı çıkarmaia memur ve mecbu
rum; her ne kadar habis olan yaradılışımız 
icabından: ve baba ve ecdadımdan, ak
.nba ve üstadımdan aldığım «altına yapı· 
şır i&en toprak olsun» duası sayeainde Ka
runun defin~ine de rast gelsem derhal top• 

rak olacağını biliyor isem de hele bir ba
kalım define bu mahalde nerelerdedir! Di-

yordu. 
Bunu müteakip derhal koynundan ka • 

ğı.dı ve diviti çıkarıp bir iki nokta atıy~~· 
bir iki harf ve çizgi yazıyor, ve ırgadına do· 

k 
'cYa ıurdadır, ya burada!» diye ev 

nere : ' . .. 
d ··kLi.nın önündeki bahçenın en gu-

veya u K • 

zel bir yerini kazmalarını emredıyordu. 
Kazmalar havaya kalkar kalkmaz ev ya

hut dükkan sahibi atılarak: 
«- Bre dur remmal çelebi ne yapı • 

riniz ruşen olsun, meclisleriniz müzeyyen 
olsun! 

Diye çarşı ve pazarları dolaşarak es -

naftan para koparmıştı. Haşmet bu ada • 
mm bir berberden nasıl para aldığını şöy· 

le anlatıyor: 

Donanma nazın hazretleri dükkanın Ö· 

nünde durup berberi huzuruna çağırtıyor. 
Berber gelir gelmez hiddet ve gazap ile: 
«-Be gel adam şuraya, aen niçin kandil

lerini ruşeu ve lebrizi rügan etmedin, ve şu 
mahalle 25 kandil asacak yerde niçin 
on beı kandil yaktın} Fitillerini niçin bu 
kadar ince yaptın} Bire na tıraş tasma kı· 
ran, timdi senin saçın ve sakahn tıraş edip 
tersaneye gönderaem zerre kadar cürmüm 
var mıdır n.)) 

Diye bağırdıktan ıonra maiyetindeki-

lere emir veriyordu: 

«- Değnek aıörün ıu aslacağa t 1 
Hepsi bir alay baldın çıplak serseri o • 

lan adamları, evvelden sözleşildiği aıibi a· 

raya giriyorlardı: 
cı- Sultanım alfedin, ocaklıdır; kazan 

ocağından çıkma oturaktır ( 1 ) , kerem bu-

yurun!. 
Bu manzarayı gören konu komşu da ri· 

na ((- Baltnı adamlar, diyordu. Ben do • 
'\'c nnıa rnuhtc8ibiyim. Dükkanın noksan 
d kusurlarını tecessüı ·we tehiıe ikdam e· 
t e~İtn. Ben ıizin için uykumu ve rahatımı 

1 Hanımarumızı ve kaldırımlarımı
yorsun 
:ıı harap edeceksin! cada bulununca; nazır aia hazretleri ber

, bere: Diyorlardı. 
Remmal cevap veriyordu: 

er cttiın G ·· d"" t •ek boy-n · ece ve aıun uz a ve e,. 
Una d·· tll uştüın. Bakayım zevk ve ıafanız la• 

fa~tn .nıı > • Sakın ha zevkinize dair en u· 
Q) hır teyi dahi eksik iflemeyin, pişman 

Ursu h · p.. nuzf» Sonra etrafını ıaran <ccep esı 
ur nu d kAf aü] r, idesi mahmur, eerdanı . ~. u~'. 

tlir]·~a~~klı, kiraz dudakh, inci di9lı, turlu 
u soyleyifli dilbereı> dönerek: 

ly· «:- Bakın •Y güruhu nazenin, ey şehr 
~llın Çeraianı olan çelebi1crim. kuzula• 
b 1 diye tözüne devam ediyordu, size 

B hey canım ne durayım, bu husus· 
-: eb karar olunur mu, züğürtlük 

ta hıç ıa ır ve . k 1 
k

A tti •erçi sizin hanenız yı ·: ı· 
canıma ar e • • . . 

biz yapılıyoruz. Zıyanı yok sız 
yor amma 1 d 
biraz durun, şu malı çıkaralım, yer a tın a 
ı. 1 bı"z pek derin kazmayız, hemen 
~m~~ . 
şuralar tarumar olacak kadar kazarız, ıs • 
ter mal çıksın, ister çıkmasın, ıonra bırakıp 
ııiderizl 

Etraftan yalvaırmaie başlarlardı: 

C m 
remmal çelebi, kerem eyle, 

- anı 
lCituf eyle, ortalıim nizamına halel ver • 

enden tenbih ve nasihat olıun, aşıkı biça· 
tele· . mel ~il r~~;ze kendinizi di.rbem dirhern satma· Remmal çelebinin istediği de bu İ• 

D
' u tadelerinizi aldatmayın!» d ' Hemen: ~ 0 nanma muhte1ibi bu surette dolaşır· ı. H e yapalım. derdi, siz adam ol-

.... cn 'bir Yeniçeri kulluğunun önünde dur • -:: . toşm, :zsiniz. aünahı boynunuza, fa· 
~•l.lt k ll maııı ıı e .. A • 

t ' u uğun sopalarını ııetirtmiş, ve m•- b . b. e bir mikdar hakkı sukut verın 
'l\tt t b kat arı ız . . 

erazi•i ile tarttırarak yeniçeri çor a • · bir bot vakitte defineyı çıka-
c:ıeına 

1
_ de ıonra sız 

Çhlltınaıv a baılamıfb: 1 rın ve ıafa sürün . 
•- Baka bire çorbacı aja, ıen bu kadar k a · 2-nıa d d" ·w· Para kopardı tan ıonr . 

l:ı n ır ocağı.oda çorb8cıyırn ıye yıgıt· K ız• hak bcrekit T.. 
"'it •~-L. - azmam 

d 
--uuaın da ve dayak atmada uıta, mey- . w• . baıka bir dükkanın önü-

anı . d . k l Oeyıp eşeıını b 
) 

v rn PÜ bir apyım denin c ıenın u - . .. .. d Haımet bu adamın u ıu· 
U11ın • . i ] 1 ne auruyor u. " k d d" b .. • ıştıha ile dayak yeme e ge en ere ek ok para topladıgını ay e ı • 
0 Yle elı:ıik sopa yedirmek ]ayık mıdır: 1 retle P ç 

huni k .k . . d" yor. arın aiırlıiı. kanundan e aı tır, ım ı ber Jiiklranının lıanJ:illerini 
ilen dbıt deiil misin, sende eksik ıopa ne 

8.er d J anma nazırı: 
•tar, a:Ab h" ı.. • d .. eği ek· teltıf e en on 
•ik ıbn ve aAJnun ceza . egn . l'klerde bir başka İstanbul bıç• 

olursa hiç ekmekçi tamam ııler mı~ Bu ıen ı 1 tu B .. D 1· al kını donanma nazırı o muş . u, ırı yarı 
e uae arayan Remm : . d dı Başına bir destirı 

Ş . bır a am . 
en Ve takacı bir külhan, başına Üzİ.ım . arkasına samur mu, nafe 

lı:üf · d ki. perışane ve 1 b" f · k.b eaın en yapılrnı• kafesi destar şe ın· . Jduguw anlaşı maz ır eraceı ı a• 
de . ., . 1 l' b' mı, ne o acaıp bir külah ve urbna ış eme 1 ır ·y·p •ekil ve kıyafeti muntazamca bir 
hı k b" d' rane gı ı .,, . . 

, r 8 giymiş; beline hurda halinde ır ı· beygire binmiş, yanına on bet yırmı nefer 
'\rıt ve koynuna bir kaç parça eski kağıt k k ı. ukadar kıyafetinde ayağına çapı o -
•o.:ınuş; altında tuhaf bir surette süslen- ç ] b" k .. rn uklar almı~. bu uçan arın ır ısımı on • 
'' bir merkep, yanında on on beş tane p k d ·· d k"l · ı· d k d• bir kısımı ara a; on e ıenn eme 
a:ıınalı kürekli ırgat, çartı ve pazarı do • -· la kA .. kocaman fenerler: 
.. Şınağa başlamıştı. Hangi dük anın o- kandı"]) ... n d -Ben donanma nazınyım, ... 
un e çiçekli ve temiz bir avlu, bir bahc;e 

«-Var bu ıecelik seni dükkan komşu

larına bağışlad1m, amma taifemize bir mik

dar hare ver de ırzını satın ali 

Diyor, berberin on beı yirmi parasını 

aldıktan sonra ayni alay ve gürültü ile 
başka bir dükkanın önüne varıyordu. 

Reıad Ekrem KOÇU 

(1) Tekaüt. 

Manisa yolunda 
otomobil kazası 

Alhsı ağır olmak Üzere 
12 kişi yaralandı 

lzmir 10 (Özel) - Düu alqam 
Bornovanın Manisa ıosesi 
de bir otomobil faciası 

altısı ağır olmak üzere 
yaralanmışlardır. 

üzerin

olmUf, 
12 kişi 

Bomovadan kalabalık bir ka
file Doğanlar köyüne giderek 
içmifler, sonra da Manisa soşesi 
üzerinde otomobille bir tur yap
mıya karar vermişlerdir. Şoföriin 
dikkatsizliği yüzünden otomobil 
yolda devrilmiş, yolculardan 12 
kişi otomobilin altında kalJDJt ve 
yaralanmışlardır. 

Y arahlar sıhhi imdat otomo
bili ile hastaneye kaldınlmıılardır. 
T ah ki kata baılanmııbr. 

Say Fııa 7 

Çöken Boğaziçi : 13 .. 

Arnavutköy ve 
* * .. 

Bir Arnavutköylü "İnsan Bebekli gibi hem Boğazda l 
o~urmasını, hem kendini şehire bağlı hissetmesini 
ister. Boğazı diriltmek isteyenler her yer için ' 

bunu temin etmelidirler.,, diyor f 

Bebeğın denizden görllnUşü 

Ben gurbet acısını evvla Boğaziçinde acımı unutur ve akşam oluncaya kadar 

öğrendim. Onun için ne zaman Boğaza Modayı hatırlamazdım. 
gitsem içimde hüzne benzeyen garip bir 
his duyarım. 

Küçük bir çocukken bir yaz, kız kar· 
deşim ve mürebbiyemle birlikte hava teb
dili için beni dayıma yollamışlardı. Bu 
annemden ve evimden ilk ayrılışımdı. 

Dayımın Arnavutköyünde bir yalısı 

vardı. Üç katlı penbe bir yalı ... Bu yalıda 
çifte, çifte kanaryaların ötüştüğü yaldız· 

lı kafeslerle ıüslü bir yemek odası, bu ye
mek odasından bahçeye bir kapı açılırdı. 

O zaman biz çocukların bahçe dediğimiz 
yer daracık bir nhtımdı. 

Ben gündüzleri elime ufak bir kova a
lırdım onunla durmadan dinlenmeden de
nizin suyunu çeker ve denizi boşaltnıağa 

uğraşırdım. 
Yalının önünde yeşil, sarı ve kırmızı 

boyalı mavnalar yatardı. Odun kayıkları 

ve yalının sağında bir odun iskelesi, kar

şısında bir odun deposu vardı. Ve ben 
bütün gün, tirket vapurlarını, odun ka· 
yıklarını, önümüzden başlayan ıandal ge
zintilerini ve rıhtımdaki piyasayı ıeyreder· 

dim. 
Onlarla avunurdum. Fakat akşam Bo

ğazın •ularının rengi koyu laciverde bo
yanınca ve şirketin vapurları bir tehlikeden 
korkarlarmış gibi denizi projektörlerle ta· 
ramağa başlar başlamaz, elimdeki kovayı 
taş merdivenlerin yanında bırakır ve ka
naryaların sarı tüyleri içine gömülüp sin· 
dikleri, kafealerle süslü yemek odasından 

taşlığa, taşlıktan merdivenlere doğru ko
tardım. 

Ve oradan dayı zademin yatak oda
sına süzülür, gözlerimin zahmetle üstünden 
aştığı pencerelerden denize ve karşı ıahil
lere bakarken: «Annemi isterim, babamı 
isterim.» diye ağlamaktan utandığım için 
mini mini dişlerimden umulmayan bir kuv
vetle dudaklarımın içini ısırır ve henüz pek 
küçük olduğum için Modanın ne tarafta 
olduğunu tayin edemez ve kendimi kosko· 

ca dünyanın içinde kaybolmuş hisseder
dim. 

işte gurbet acısı bu değil midir}.. Bü
yük bir dünya içinde, yabancı bir alemde 

yalnız kalmak, kimsesiz kalmak korku
su 1.. Ve en sevilen çehreleri, en sevilen ef· 
yaları özlemek acısı ... 

Fakat sabah olunca deniz, balıkçıların, 
mavnacıların, hamalların ve iskele cadd -

sini dolduran kalabalığın sesile uyanın:a 
bu vehm ... Bu acı kalbı"mden ·1· . h b sı ınır, rı tım 

oyundaki evlerin pencerelerinden süslü 
rum bayanlarını, ermeni doktorunun saç
ları kı~ır, le.ıvır lngiliz karısını, Herde bir 
bahçenın güllerini bin itina ile ıulaya .. 

k 
. . n mu-

te aıt bır paşayı ıeyrederken d . . • enızın su-
yunu boşal~ağa çabalarken, mavnalarda 
yaşayanları ıeyrederken, onların Y L • . l . eme11: yı-
Ylf erıni balık luzartıılarını gözetlerken 

O zamanki Arnavutköyü neş" esi mütema• 
di faaliyet olan hayatiyle temiz evleri, le· 

miz ailelerile, bakılı bahçeleriyle muhnk• 
kak Boğazın en iyi yerlerinden biriydi. 
Bugün işittiğime göre orada da bu aile 
topluluğu kalmamış diyorlar. Eskiden mü
reffeh birer aile barındıran güzel binalar 
şimdi pansiyon olmuşlar, eski Arnavut· 
köylüler ortadan çekilip gitmiş... Maama· 
fih bu Arnavutköy ve Bebek bugün bir 
Boğaziçi köyü sayılamazlar. Tramvayla 

şehre olan irtibatları dolayısile onlar aı tık 
şimdi Şişli ve Maçka gibidirler. Öyle ol· 
duklannı da bilhassa Bebekte yapılan yeni, 
yeni binalarla müteaddit apartımanlar pek 
ala isbat ediyor. 

Boğazın şimdi en modern yeri Bebek

tir. Tramvayla gidip, gelmek gibi bir ko
laylık olduğu için yaz aıünleri en kalabalık 
olan meııirelerden biri de Bebek bahçesi, 
gazinolar da Arnavutköyündeki Akıntı 
burnundaki gazinolardır. 

Sözü biraz da ismini vermek isteme
yen eski bir Arnavutköylüye bırakıyotum: 

- Arnavutköy Bebeğe nisebeten da

ha ıert havalı olduğu için tramvay daha 
fula Bebeie yaradı. Çünkü Bebek koyu 
hem muhafazalı hem de güzeldir. Bunun 
için yeni bina yaptıranlar Bebeği tercih et
tiler ... Bebeğe dökülen para ziyan olmadı. 
Bebek timdi Jstanbulun en muteber semt
lerinden biridir. Ve apartımanlar yaz kı§ 
boş kalmamaktadır. Boğazın ölüm sebep• 
!erini araştırıyorsunuz. Bunun birinci sebe
bi vesaiti nakliyenin rahat ve pratik olmama 

sıdır ... Vapura binmek vapurdan inmek 
ıehrin ta ortasında ioi olan bir adam için 
büyük bir külfettir. Tramvay şirketi semt• 
ler arasında daha muntazam irtibat yaps" 
buralara rağbet daha çoğalır. Bence Bo· 
ğaza doğrudan doğruya bina yaptırmak. ve 

eğlence yerleri yaptırmakla i~ bitmez.. ev
vel& bütün bu yerlere kolay vesaiti nak· 
liye temin etmelidir. Şehrin merkeziyle, 
şehrin diğer semtleriyle doğrudan doğru• 

ya bağlı olan vasıtalar •.• Vapurlar değil. .. 

Onlar da ıslah edilebilir amma . . . Vapur 
seferi daima İnsana tehrin haricine bir 

sayfiyeye gidiyorum telaşı ve vehmi veri• 
yor.. muntazam otobüs servieleri ve tram
vaylar •.. Boğaza lazım olan budur ... Yeni 
köye otobüs işlediğindenberi sorabilirsiniz 
ve anlayabilirsiniz oraya hem gezmeğe 

gidenlerin, hem de orada oturanların ade

di artmıştır. Boğazda böyle bir kolaylık 

olursa pek kısa bir zamanda bütün sahiller 

kendiliklerinden dirilirler. Bugün hiç bir 

insan Boğazda oturmak için şehirle bütün 
1 

bağlarını kesmeğe katlanamaz... İnsan 

Bebekli gibi hem Boiazda oturmasını hem 
de kendini ıehre bağlı hissetmesini ister. 
İşte Boğazı diriltmek için bunun temini la• 
zımdır. Geri kalan tedbirlerin hiç biri bu 
kadar muteber olamaz.» ' 

Suat Dervİf 

ı-Hafatta Gördüklerimiz 
ihtiyar denecek bir yaşta .. ıuçu şu: 
Nüfus kağıdını tahrif suretile yaşını 

küçültüyor. Polis tarafından anla~ılarak 
mahkemeye veriliyor. Evrak okundu. 

Reis sordu: 

- Niçin yaptınız bu işi}. 

- Yapmadım. 

Kağıt tekrar tetkik edildi 

1 

kardı. ' 

Reis: 

- Haydi dedi, ne olsa aörülüyor 

•uç aşi-

Yaş farkı 
tunun doğrusunu söyleyin 1 

Suçlu karşıki camdan tenha sokağa 
uzun uzun baktı: ne söyliyeceğini dfo;ij. 
nüyordu, sonra döndü: ~ 

- Böyle lazım geliyordu, dedi. 
- Niçin? .. 

- Genç bir kadın seviyordum. Q. 

nunla evlenmek istedim. Razı oldu. 

Amma njkahta yaşım meydana çıkarsa 
bütün ömıümce utanacağımı düşiindiim1 

.Muauu FAJK 
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gureş Serbest 
"Terlhitefrlka n No. 38 YAZAN: KADIRCAN Katlı müsabakaları 

Zabitler ona anlattılar: Kara Hoca ile arkadaıı kurtuldu- h Son Postanın Tefrikası: 38 Ya.zan: Osman Cemal 
- Kürekçiler de askerler de ter lar. Limandaki hıristiyan donan • eyecanlı o)du -;-- Peki, 0 kızla orada nasıl tanış • rın herife çatıp tokat atarak işe baflr 

• ' d b"tk' b' bald d' l A l k tın dıklarını söylemiı:ılerdı', ıçın eve ı ın ır e ır er. r- maaını tam o ara aayamamıılardı G 1 H T 

tık kımıldanacak kuvvetleri yok. Bir fakat donanmanın Mesina ve Kor: .. a ataaara~. klübünün güreş şubesi . a~, ~f gündür ~ından geçen· ** -12-... .. .. . dun akşam klup salonunda serbest gü- lerı bırer bırer Zehraya anlatıyC\rdu. 
çogu sıraların ustune yarı bayım fudakı sayısına ıöre &'Öze çarpacak .. bak 1 Birdenbire k t ft k b' k 
d

.. .. l B h ld d.. l ka k d reş musa a arı yaptı Müsabakalar - ar a ara an sı ı ır aya H uıuyor ar. u a e utman a r- a ar çoğaldığını anlamıılardı. De· d .. fed · A . patırdısıdır k t İk' · b' d 1,., I asan iki buçuk seneye mahk0-

1 k b
. . . . f ı~•-et l k k' y a gurq, erasyonu erkanıyle bera • op u. ısı ır en teıaş a ld w h ld b 

fl aıma ızım ıçın e... o ur. me ı unanh koraanın verdiii ha- be T" k k A A .. geriye döndüler· dönmelerile be be 
0 

ugu a e ir buçuk yıl sonra hr 
Hakk O 

l b'·tün·· .. L __ ..L...:-... idi.' r ur spor urumu umumı katıbı . ' ra r p' h d k Ç" k'' - ınız var. nar u ıun 1191" """''u • N' dd' K . elındeki bostan çapasını havaya k l • ıs ane en çı tı. un u 10 Temmul 

d
. l . I t ızame ın ırsan, tenıs ve basketbol a 324 · k IAb 'k' . . I . __ı ın ensın er... * I f d .'. .. dırmış, olanca hızile Hasanın başına ın ı a ının ı ıncı günü stanDUI! 
Akıama filo yeniden yola çıktı. - 16 - . 1 e erasyon u re ısı Tokat saylav~ .Su - indirmeğe hazırlanmış genç irisi, iz- hapishanesinin kapıları içten, dlştaJI 
Fakat güçlükle ilerliyordu. H . r ' re~y~, spor kurumu muhasebecısı Ce- bandut gibi bir herif gördüler. Bu, üç zorla açılmış, bütün mahbuslar: 

dalgaları ıaha kaldırıyordu. Geıni - arp IS ıyoruz ···· mı e bulunmuşlardır. gün önce kızın bostandan kovdurdu- - Ycwasın hürriyeti 
ferdeki kürekçiler kürekleri her ç.e- P~tra~ körfezi ıarka doğru biraz Mevsim içinde ilk defa yapılan bu ğu yanaşma idi. Hasan çok çevik bit Diye avaz avaz bağırarak lstanbul 
kiıte bir kaç adım ilerliyorlar, fa - ıenı~ledıkten sonra gittikçe daralır 1 müsabakalarda nazarı dikkati celbeden hareketle çapanın ağzından baı:ıını sokaklarına yayılmışlardı. Hasan di 
kat yeniden denize daldırmak için ve bır boiaz yapar. Bu boğazın büyük istidatlara tesadüf edilmiştir. kurtardı. Fakat ilk dehşetli darbeyi 'sol ~n.a~ yüzl~rce mahbus gibi hürı+ 
geçen bir kaç saniye içinde kazan • ·fark tarafı da Korint körfezi adını Büyük bir kalabalık önünde geçen omuzuna yedi. Zehra Hasandan daha yet fılan nedır pek farkında değildi. 
dıkları yolu yarıdan fazla kaybedi- alır. müsabakaların dereceleri şunlardır: çevik bir atlayışla harifin arkadan kol- Kavurucu temmuz güneşinin gözle( 
yorlardı. Bu d~r y~rin ~i. tarafındaki bu • 56 kiloda Ahmet birinci,, Kenan ları~a ~apıştı .. Lakin oğlan çok kuv • :~aştm~ı ~şıkları altında kendisiıd 

Karanlık bir ıecede, kocaman runlar uzennde ikı kuvvetli ve iyi ikinci. 61 k'lod M h t b' . . Şe vetlı, bır şeydı. Zehranın kolJarından ye vakıtsız Sultanahmet meydanıJJ" 
d l la k 1 . . d silihlandırılmıt biaar vardı Bir ve- si ikinci 66ı k ·ı ad ~ ~e b. ~rın.cı, lb m· zorlu bir silkinifle kendini kurtardı da bulunca '8Şırdı. Kendisi timdi yir 
• al ıal rın ya a~oz arı ıçın ~ ~e ya birkaç ıemi belki b d. . 'k'. . ı o a ~ı ırıncı, ra • Çapanın yine demir tarafını, havalan: misini bitirmif, yirmi birine baamlft 
ıp er e yelkenlerın arasında ruzl'a· .. ura an epey- hım ı ıncı, 72, 79 kılolar nihayetlen - d d H ı__ ba k arslan gibi bir delikanlı 1 t 

ld 
.. k k lıkl d" 1· ce zarar ıorerek ıeçebilirdi F k t d' 87 k'lod ır ı. asan, ~çsa. ta na uvvet ~ o muş u. rın ça ııı or unç u an ın ıye- b' d • a a me ı, ı a Hüseyin Ahmet birin- radan 11 k t I cak Ç" k" Anası Medihayı Dağiatanh kırk ı.-

k b 1 1 k b 
ır onanm.anın l'eçme,sine • k"' . M h yo ansa uru a tı. un u Ik h ' U'li"I' 

re geçen u yo cu u ütün gece k ım an cı, e met Ali ikinci. Hasan çok iyi LnlU!lrdı. be 'k' h 'f' i ir kalpak ve kürk tüccarı ile e'V • .. d.. yo tu. ~.,.- , rı ı en ın l . . . 
sur u. T" k fi .. . Galatasaray - Beykoz ayağındaki altları nalçalı koca bah- endıreli hır buçuk yıl olmUftu. H-

Don Jan ertesi ıün aabaha doiru ur 1 osu .bu dar boıazın ıç çıvan kunduraları ile ona yetişmesine !'İmdi Mediha ile anası lstanbulda dr 
kıyıya yaklaıma emrini verdi ve do- tarafınd.a ve tımal kıyıaında olan lstanbul lik maçları ikinci takımlar imkan yoktu. Yoktu amma Zehra ne ğildi. Top sakallı, orta boylu, kalın ell" 
naıfma Kefalonya adumm --..L.~- lnebahtı veya Lepant denilen li • arasındaki oyunlardan Galatasaray, olacaktı) Herif ya Haaanı k t.. seli, ayaklan her zaman rugan çm.ı. 

,_.-.auuca d d • (" b l Be k d k' T k · n aç ıgını ı· ve ortasında, doğu rüzl'irlanna kar- man a emır ı u unuyordu. Hafif Y oz arasın a ı oyun a sım stad· görünce hıncını Zehradan alma a kal· ı ve gayet sofu tüccar, burada Medio 
fi kapalı olan Samaa limanına l'irdi. te~elerden ibaret küçük bir filo yomunda oynanmıştır. karsal Y ha ile evlendiğinin ikinci haftanndl 
Demir attı. Boıazda ve Patraa körfezinin aj • ~alataaaray güzel bir oyundan son- Hasan, çapanın demir tarafile ikin· onlan lstanbuldan almıf, Dağiıtana r 

Fırtına devam ediyor ve donan - zınd~w~~laprak dütmanm gelip gel- ra 6 · 1 galip gelmiştir. ci yaman darbeyi de ense köküne ye- tırmı.ftı. . . 
mayı limana bağlı bırakıyordu. medıamı ~özlemekteydi. Fenerbalıçe Güne,e hükmen galip di. O zaman darbenin 'iddetinden ser· İkı senel~ ~apı~hane hayatı Ha~ 
. O gün, o ıece ve erteai pn de . İnebah~ı lr.uaba ve kaleıi kayalık Günef B. takımı nizami vaziyette semleyip yere yuvarlandı. Zehra tek· o~dukça degıft~~ı~e de 0~ ~evgi# 
ayni hal devam etti. bır tepenın üıtüne kurulmuıtu. Et - olmadığından F enerbahçe hükmen aa- rar diti bir dağ kedisi keaildi. Herifin n~ i~hut ... sevgılilerı~l, onlar ıçın oku' 

Birinci tqrinin altıncı günü öi • rafında yüksek duvarlar ve dört lip gelmiftİr. tekrar arkadan kollarına asıldı; dişle· . u ar~ waş~ne kıtaplarını, onlar : 
leden biraz önce Samaı limanı ai- kule vardı. Kasabanın bazı evleri - BugUnkU açla rini onun bir kulağına geçirdi. Herif çını y~z. ~I ~l~e :azılarla dolu de 
zında açıktan gelen iki Venedik nin damlarile yedi camiin yedi mi • m r şimdi bir kolunu Zehradan kurtardığı ter erı~ı ır tür u o utt_uramamıfb. 

· · .. ·· d'· B 1 h f'f k d' ıe- naresi uzaktan ıörünebiliyordu Galatasaray • Beykaz halde ısırılan kulağı ile öbilr kolunu Hapıshanenm pek firaklı koğufU~ 
mısı gorun u. un ar a ı a ırra · k d d · • ·ı · ·ı·J Ş hr. tr f ·ld' S genç a ının kollarından ve dişlerin· a ara sıra sevgısı, sevgı en, sevgı ı. 
lardı. Limanın ağzında dolqan ke- b e ın e a 1 yemyqı 1• ebze Ankaraya yaptığı seyahat dolayısİ· d k t d H l ve sevgilileri için karaladıgw ı bir çok 
'f ·ı . h 1 b ahçeleri portakal r 1 l h f Be 'k l en ur aramıyor u. asan yuvar an-ıı aemı erı ayret e aka kaldılar. .. ' ' ımon, e ma a- e geçen a ta şı taş a maçını oy • dı w ı erden zorla kalktığı defterlerle, kitaplar koltuğunda olarak 

Çünkü bütün Venedik semileri li • saçları uzaklara kadar yayılıyor; bu namıyan Galatasaray bugün Beykoz· ·~ r 1 f 1 d" .. 'd' 'd~~a~ yer doğruca evine gitti Anası babası on• 
mana girerken sayılmıa_ tamam of .. bahçelerin arumdan etrafa bereket la kartılatacaktır. Lik maçlarında za· go d ırı edırı konhuyı·or gkı ı ı kı. eFrakaya böyle vakitsiz kar-·;--ında aörünce _. 

:P sa s bol b' d akı .. l l .. .. yar ım ece a ı pe yo tu. at ~ • 
dug"' u görülmüı amirallanmn etra çan uyu ır ere yordu. man zaman guze oyun arını gordu • } ı d · b' 1 vinçlerinden çıldıracak oldular Ma " ' • Ka . w .. .. Be .. .. ne o ursa o sun eyıp son. ır gayret e · 
fına demirlemiı bulunuyorlardı. .. sabanın ve kaleaın önünde iki gumuz . ykozun bugunku maçına gerindi; ayağındaki küt burunlu is • halleli, hele mahalledeki kendi ak 

Bu iki gemiden birisinin bat ka • yuzden çok harp ıemiıi demirlemit da ehemmıyet vermek l8zımdır. Yeni karpinin ucile herifin kasıklarına bir ran ve arkadafları onu görür g()rm-' 
aaraıında Uluç Ali Papnın kaptan- bulunuyordu. Bunların arasında an- kadrosiyle düzgün oyunl~r yapmağa tekme salladı. hep birden boynuna 8&1'1ldılar. 
larından Kara Hoca vardı cak on, on bet ayak uzunluğundaki başlayan Galatasaray da ılk devrede V . t k d M•'th' k d (Arkan vat) · f k ·· k"IA 1 "'lu ·~· Be e ış e o a ar... u ıf avga er-

Güpe gündüz limana l'İrerek düt· ır ateler olduiu ıibi iki yüz on a- ~~ u ~ta d':ı:agli P ettı~ıbe ykoz hal mayna oldu. Herifin sağ kulağının 
man donanmasını aaymak iıtiyordu. yak uzunluiundaki Riyaleler de var· arlşısın a 1 k at 1 ve .0 dnı~ tte he- bir parçası Zehranın di,leri arasında Adapazarmdaki suiistimal 

. . dı Büyük ve .. l" d lla "k aap ı oynama zaruretın erı • ld w h ld . ha d 'b' 1 Hırıstıyan karakol gemilerinden · su~ u aan a r yu • 0 ugu a e ız n ut gı ı yana~ma zmit, (Özel) - Adapazarı inhiaat" 
birisi diğerlerinden önce f6phelen- aek bordalı kapıtanelerden ayrılı • Fenerbabçe. Güne, o. yumuşak toprağın üzerine devril • larındaki suiistimalin tahkikatı büy\$ 
di. Provasını Türk gemisine çevirdi. yorlardı .. Kavuklu, kürklü, ıalvarlı Haftanın sayılı oyunlarından biri dı. bir ehemmiyetle derinlettirilmektedit• 
Ayni zamanda diğer arkadqlarına .ve bellerınde ağır kılıçlarla piıtov- de hiç fÜphe yok ki F enerbahçe ile * Suçlu muhasebeci Muammerin timdi' 
da iıaret verdiii görüldü. lar ve hançerler taııyan paplar, kı· Güneş maÇldır. Ertesi gün müstantik Zehraya çı· ye kadar zimmetine geçen paranıtl 

_ Reis, iti çakhlar... aa cepkenleri ve hafif küli.hlarile el- ilk devrede oldukça hafif bir takım· kıştı: 20.400 lira olduğu tesbit edilmiştir• 
- Acaba? biseden çok silih tqıyan levent re- la F enerbahçe karfısında büyük bir - Hanım, aen adamın sağ kulağı· -·--·-·----.. - ... -.... ' 

- Üstümüze geliyor, bakaana! •• isleri hemen röze çarpıyordu. mağlubiyete uğrayan Güneşin, bugiin- nı dişinle ~~~mışsın hal .. 

A 
• Bunlar ba k d p P kü maçta böyle bir akibetle karşılaşa - Zehra gogsunde asılı sakız gıbı pa~ 

- tlatırız belkı • f uman an ertev a- t' k b' t hadan k" "k l k b' · · h ı· · 'd cagw 1 umulmaz ıs a ır or uçu ve so u ır 
- Diğerleri de bize dönü•orlar ,tanın arp mec ısıne 11 en Türk a- . k k d k k .. •w. ' • • 1 k .. • 1 ı ır a parÇ891 Çl anp mustantıgın 
Kara Hoca bir iki dakika irin ia. mıra ve aptanlanydı. Suleymanıye • stanbulapor .. .. k d : 

~ M r d onune oy u. 
tifini bozmadı. Limanı battan baıa ~ ıs, . erya kaptanı Ali Paıa- Pek küçük farklarla, fakat daima _ Kopardıkaa yimedik ya ı huyu • 

.. d . k d 'nın rıyalesınde kuruluyord b" "k ı ki d b' 'b' ı · goz en geçırme ve onanmayı . u. uyu zoru ar an sonra ırı ır erme run işte kopan parça budurl 
saymakla uı"' raııyordu Kıç kasaranın kırmızı çuhadan galip ve mağlup olan bu takımların B' . t' t k d . . H • 1 .. .. • . . . ıraz sonra, ıs ın a aıresı asanı 

_ Reis vallah' t ld k sırma ı ve suslu tentesı altında bü • maçı, mevsımın en hararetlı oyunla • k ki z h k dınlar tevkifh • , ı anı ı • tü' • il b d b . 1 t, er e er, e rayı a ane 
V d

'k b w T k n amıra ar, eyler ve kumandan- rın an irı o aca .• tır . . .. d . k A F t H ene ı ayragını tafıyan ür I I sıne gon erır en ygır a ma asa· 
·ı · d "k' · · h ar top anmıtlardı. Anadolu Hilil"' 1 baba il' d' d l'emı erın en ı ıncısı emen seriye M I' . • nın yaş ı sını tese ı e ıyor u: 

dönmüı, açıia vurmuıtu. Kara Ho- A ec ıse donanm~dakı kara aske- - Ağlama efendi baba, ağlama! 
d 

.. . . • rı kumandanı vezır Perte P Kadıköy sahasında yapılacak bu B k l b' l'kt be . d IA 
ca a dutman ıemılennın ıeldiı"'i v aıa .. bak l'kt . I a onuna ır ı e nım e cey an baıkanlık edi•ordu musa a ı e en son vazıyette o an 'b' k 'd' D bak 1 h 1 
tarafa baktıı"'ı zaman bı"r kaç dak" ' • H'IAI k . . .. k l k b' gı ı ızım gı ıyor. ur a ım e e, ı • K ı a ta ımı ıçın guç azanı aca ır . 
ka daha aeç kalı sa ak 1 .. onuımayı fU sözlerle açtı: l cakt herıf hastahaneden çıksın; elbet bun· • r y a anacagmı oyun o a ır. artık anlamııtı. - Düıman donanmaıı Kef alon· - . - - .. ... . · --,.._ .... -- lan da o zaman kefaletle serbest hı -

D .. ·ı · d b" · ya lnyıla d d Belk· b. k rakırlarl uıman ıemı erın en ın prova rın a ır. ı ır aç gün - u o u 
toplarından birisini atqledi, bu: ıoma üstümüze saldırır. Eğer bunu 8 T N l K 1:y 1 Git gelle tam altı ay süren mahke. 

h · · h I;. meden sonra Zehra d~lerile kulak ko-
- Silah batına!.. yaparsa ıç flİp esiz kartı koyaca - LJ d "' F k b H E RC, • N partmak ve Hasana yar ımdan altı ay, 
Demekti. gız. a at unun iki tekli vardır: B · · · 1 b h Hasan da bostan yanaşmasını kasık • 
Limanda bir kımıldanma oldu. ırısı ne a ti limanına sıgw ınmıt b k larından ilelebet sakat ıra maktan 

Herkes silih baıına koıtu •• toplar ~lduğumuz halde kalmak, diğeri de iki buçuk yıl ceza yediler. 
ate,e hazırlanmakla beraber l'emi- lımandan ve Korint körfezinden çı- Onlar bu işi sırf hayatlarını müda· 
ler de demir almaia bqladılar. karak karıılapnaktır. Sanırım ki faa için yaptıklanndan çok daha az 

Fakat bütün bu zahmetlere lü • hepiniz bu iki dü,ünceden birisini ceza yiyecekler; belki de hiç yemiye· 
zum kalmadı. kabul etmiı değilsiniz. Herkes açık- ceklerdi. Ne yazık ki ikisi de kendile-

iki Türk ıemisinin birer misli ço- ça hangisinin bizim için daha iyi o- rine, bu işi gören hiç bir müdafaa fa· 
jaltılmıf olan kürekçileri kürekleri lacağını söylesin. Bunun sebepleri - ff • hidi bulamadıkları halde bostan yanaş 
ıaıılacak bir hızla denize daldırıp ni de anlatsın, ona göre yapılacak DOLAŞAMAZSINIZ ması esasen kendisini sinsi sinsi bu i 
çıkarıyorlar', hafif ve kayım tekne- it için son bir karar veririz. FAK~ T I şe teşvik eden poyraz Selahaddini, a· 
leri açıktan esen rüzgara rağmen Pertev Paıa sözlerini bitirdiği za- rap Zeyneli, topuz Süleymanı hak şa-
ıanki uçuruyorlardı. man hem yaılı, hem de eski bir deniz ~- hidi olarak göstermiş: korkularından 

D k d l 
~4...ft ~!··~ vak'ayı ta bir çeyreklik yerden gizli 

ÜJman gemilerinin birbirinin ur u o duğunu dütünerek Cezayir •4i V &al d d a DAK R. fLANI gizli ve yarım yamalak seyreden bu 
ar ın an atılan topları hiç bir he - beylerbeyi Uluç Ali Paıaya: uUTUN UIJ(lYI HER c;.UN DOL.Aiill üç kopuk da kabahatin tamam ile Zeh-
def bulamamıt tı •. • ' (Arkası var) ra ile Haaanda olduğunu. önce onla· 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Cumartea 

Enginar Yemek 
Faydalı mıdır? 

(*) 

Böbreklerinden bir çok zamandan" 
beri baatalık çeken bir hastam timdi
ye kadar aldıiı ilaçlar ve pehriz ye ,. 
melderine rağmen hutalıian pddetİ 
eksilmediğinden şikayet etti ve teda~ 
istedi. 

idrar muayenesi: 
Bu hutamda mebzul mikdarb 

fosfat ve ürat olduğunu sösteriyor .. 
du. 

Şiddetli bq ağrılan da üreden ileri 
ııeliyordu. 

Tansiyonu çok zaman yüksek ur 
yordu. ( 19 • 11 ) üzerinde bulunu " 
yordu. 

Akoam yemeklerinde yoğurt ve sil~ 
llç portakal gibi hafif yemek taniY• 
ettim. 

Öğle yemeklerinde ve muntazaaıd 
(enginar) haşlatarak üzerine ~ 
ısıtılmış zeytinyağı dökülmesini ve bd 
enginara bir aydan fazla devam etınr 
sini tenbih ettim. 

(Enginar) böbrekler ve kara d ,. 
Kerindeki bütün arızalanndan hutad" 
kurtardı. Tavsiye ederim enginar 1ifi" 

~· ---"" 
( •) Bu notlan kesip saldayuua. .,r 
hat bir albüme yaplfbnp kolleksifol' 
)apum. Sıkmb samanmızda bu notW 
bir doktor sıDi imdadmna ,.~· 
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Doktor hemen kOfbl ve Skelı kan· 
Yazan: (DoıuthJ Sayen) lann bulunduiu tabaia baktı. Valter-

.---...:------~~:ı in kan damarlan değifiyor, tane tane 
lft6ilter•nİll • ,_..,,.lf altı _. ay,,lıyor ve rengi karan]Cordu. 

lıda romGllCUI Mor_., A..,_, Doktor içerden çıkarak tabağı tet-
AnthoflJ' BerlıJey, Fre.,,.aıa Vilb 

, __ _u ıc.- 0.- kik etti ve.: 
Gro11., F.ıla.r •- • -~~ -Tam. dedi. Dirdüncü pup kanr _,.,, ~ ..... r,..,._...-
,.,.,.......,_. ,,...,, altı _..,~ Skela hemen ıordu., 
romanı ~ •• IHafiUeriıa 1ı.,tı- - Hangimizin. 
ni l,..ilter.,.;n .,. ,,.,.,., scıllıf• naii- Ve cevap aldı: 
lettİfİ uGeor•e CornİJI» • bırola- - Senini 
)'Orlar. Banlanlan Fr•emaıı Vil~ Valter'in canı ııkılai: 
Crolt.'a• ••erini olıa4'anrıs. poı;. _ Demek ki benim kanım ite ya-
rniilettifİ de lilırini anlattı. Şi'"'!i ramıyacak. 
İltinci malaarrir Doroflay Say.r~ıll _ Hayır 1 
eaeri 6aflamıffa'· Doktor daha ıonra (Skelı) e döndü 

Ba ner bitine• ••• ,.U• ııalilflf· 
IİfUtia htili ,.,..,, to7İJI -.ttifiıtl ,.,... ve~ Bu hesta sizin kanınızdan imfa-

~cl~i ,;:"il:;" as=nd:cın~d:i:,:nl:,:•~7-=~·"-..,..~· "."'·s.--::----: de eder. Sıhhatiniz yerindedir. Kalbi-

Otuz adeleli f~topaf ...... 

t 

( Hikige " Karım ve kocası.. ,, 
Maurlee Lel)laneden 

Doktor Doren fU Yak'a11 anlattu - Ne var, tehlikeli bir l8T mi sö 
Geçen 80Di>ahar. Lovarda aTlanvoı- nüz doktor). diye eorda. 

dum. Hevaimi abmttun aTdu. Daneıken, Bir teY .a,.Jemedim. s.tulumu • 
yolda otomobilim 'bitdenbiM 'bonldu. Da· dlace ıelaarlaclı: 
ruyoruz. Ne ben ne de toförüm anzamn - Rica. ederim. bakibb aöyıe.ilmc'l 
eebe'bini 'bulamadık EllerbDizi bVUfbn'Up Kanm her. f&)hoclir --.. 
oturduk. Elbette bir otomobil seçer. Nite-- - Hayır tıü 187 ~ M~ 
kim biraz 110nıa karpdan bir otomobil aö- diye teminat verelim. 
ründü. Küçük apor bir otomobil Yanımı- Adam. madamın koaelerim 9bnro1'. 
za gelince atop etti. O vakit: 

Şoför yerinden biri iniyor. Deri ceket• - Ben doktor Doren•bn diye halclM 
li bir adam. Arabamızın bozulduğunu ve yorum. 
akpm yemeii için muhakkak Pariate bu- Bu sefer de afalladı. 
hmmakhiım llnm ge1diiini aöy1edim. Be· Bir kanına. yani kanama 'bakıyor bll' 
ni netalcetle davet ettı. de bana. Bu 11rada kadm kendine gelir p 

Araba ... a .. Jcahimda bir kitilik yer l:ri oldu. Kocua J.emen: 
var. Qa.rchım oraya. Yanemcla blm kihk· - Bff yerm mi ai11yor) diye 80nlw. 
lere aöınülmü.t. yijzitni tiDerJ8.. artmU,. 1ııir &.ı çek Minnii.J'or. Ve bchn yine keM 
kadiQ. Herhalcle b1111 olmala. Otomoba1e tltdl ~or. 
binitim acele olduiu iGfn •kcfian merui Ve kocam bana dönerek: 
mi falan yapılmamııh. Artık komşumla - Doktor, dedi. Kanma kurtaJıım. ~ 
konupnak hrsatuu aramaktan baıka yapa• yapılacakaa yapın. 
cak bir fey yok demekti. Fakat kadın ora• Karım bir sinir buhram geçiriyordu. 

Herhangi bir haat•mm11 pi eski kan.r 
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Yeni maliye 
teşkilatı 
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lstanbul için ayrı teşkilat 

YUSUF iZZEDlfiN 1 
Öldü mü, ö!dürüldü mü? 

" &on Posta n nın tefrikası: 77 Yaza A R n • • 

Cemil, aşkının ya büyük bir saadet yapılıyor, maaşlarada 
bir mikdar zam var yahut ta bir felaketle biteceğine emindi 

Mümkün deği], ya tıeydiL 
- Acaba, Meliha San' aya varabildi 

miL 
- Hiç şüphe etmeyiniz ... 
- Hadi bakalım.. ya hey, öyle i -

se ... Güneş doğmadan evvol, Cel'şe 
kalesine varabilmeliy;z. 

- inşallah, varırız; ya Cemi) bey. 
Süklıt, devam ediyordu. Yalnız, Ce

milin ayağındaki sandalların taşlara 
çarpmasmdan hasıl olan sesler işitili
yordu. Vakit vakit çakalların hep bira
ğızdan kopardıkları feryat, uzaklara 
doğru sürükleniyordu. 

Yol, büsbütün çetiııleşmişti ... Salih, 
yalın ayaklar ile kayalara tırmanıyor: 

- Dikkat edin, ya seydi. Sakın ar
kamdan ayrılmayın. 

Diye ihtar ediyordu. Zifiri karanlık
tan hiç bir şey görünmüyordu. Fakat, 
şağ tarafta derin ve simsiyah bir uçu
rumun boşluğu hissediliyordu. 

Rumeli balkanlarında kayadan ka
yaya sekmeye alışmış olan Cemile, 
şimdi buradaki bu yalçın bazalt kaya
larına tırmanmak o kadar güç gelmi -
yordu. Ve sonra onun dımağında çar
pışan hisler, bu çetin yolun meşakkat
lerini ona duyurmuyordu. 

Cemil, adeta kendi kendine söyleni
yordu: 

- Ne talih.. aman Allahım, ne ta
lih} ... 

Diyordu. 
O zaman hayatı, tıin bir macera ile 

(folu bir roman gibi, zihninden geçi • 
yor; derin derin içini çekerek: 

- Bunun sonu pelmiyecek miL 
Ben, sakin ve ebedi bir saadete kavu
şamıyacak mıyım) .. 

Diye inliyordu. 

miş; dün gece, baş başa geçirdikleri u
zun saatlerden sonra. 

- Ebedi saadetimiz. ancak babamın 
düşmanlarına galebe ettiği gün tahak
kuk edecek. Bunu Ja, ancak sen ya
pabileceksin; Cemil. .. 

Demişti. 

Cemil; Seyit Kasımın düşmanlarile 
uzun mücadelelere girişmeden evvel, 
tek başına bu işi halJetmeye karar ver
mişti. Bu kararı da, San'ada düşün -
düğü plandan ibaretti. 

Şu anda (Zımar} kalesinde bulunan 
Nasır Mebhfü'un bir anda karşısına 

çıkacak .. onu bir kurşunda öldürecek· 
ti. E, sonra) ... 

Artık sonrasını di.inünmüyordu. 

- Eğer, o patırdıda yakamı kurta
rabilirsem; neticeyi kazanırım. Fakat 

muvaffak olamayıp da, onun adamla
rının cenbiye'leri altında parçalanır • 

sam; Türk miJletini bir düşmandan 

kurtarmw. 
(Arkası var) 

Balıkçıhgm islAhı için 
Ankara, 8 {Hususi) - Balıkçılı • 

ğın islahına dair kanun l&yihası hazır
lanmwtır. Layiha alakadarlar tarafın
dan bir daha gözden geçirildikten son
ra son şeklini alacaktır. 

Balıkçılık Bankası }akında kurula
caktır. 
----- ... ,_. __ .,__.., ____ " E 

Neşriyat 1 __ _J Yeni 

Ankara 9 - Kamutay Bütçe Encüme· 
nince tetkik edilmio olan yeni maliye teı

kilatı Kanunu layihası Kamutayın pazar
tesi günkü toplantısında müzakere edile· 
cektir. Bu layiha ile maliye işlerinin büyük 
bir İntizamla görülmesini temin maksadile 
ıslahat yapılmaktadır. Sade maliye işleri· 

nin değil diğer bütün dairelerin işlerini td
tiş vazifesiyle mükellef olan Maliye Teftiş 
Hey' eti kadrosu genişletilecek, teftiş işleri 
yalnız müfettişlere bırakılmayarak ihtiyaca 
cevap verebilecek bir surette defterdarlu· 
rın emrine lüzumu kadar tahakkuk varidnt, 
tahsil ve kontrol müfettişleri ve memurla
rı verilecektir. 

Encümenin Maliye Vekaleti teşkilatm
da lüzum gördüğü ıslahat ve değişiklikler 
merkez ve taşra olmak üzere şu şekilde 
hulasa edilmektedir. 

Merkezde 

İıılerin ehemmiyeti ve çokluğu gozo
nünde tutularak iki maliye müsteşar mu
avinliği ihdas edilecektir. 

Vergi vesair mali kanunların hakkiyle 
tatbik edilebilmesi İçin evvelce teşkil edil
miş olan tetkik Bürosu kadrosu genişleti

lerek mali tetkik hey' eti haline sokulacak 
ve kadroya da bir reis muavinliği ile tet
kik hey· etlerinin icabında üçer kişilik iki 
grup halinde çalışmaları temin edilecektir. 

Daha faydalı ve fa'al çalışmalarının te· 
mini için ücretle müstahdem olan bina ve 
kazanç vergileri temyiz komisyonları reisi 
ve azalan ile lzmir, lstanbul ve Ankarada 
evvelce teşkil edilmiş olan itiraz komisyon
ları reislerinin hakkı müktesibleri de ibka 
edilmiştir. 

Borsa komiserli~ine bağlı müdür ve 
memurlar kadrosu maliye teşkilat kadro
suna nakledilmiştir. 

T afl'alarda 

M. T. A. - Maden tetkik ve arama ens- Taşralardaki defterdar, mal müdürü, 
titüıünün tertip ettiği güzel mecmuanın i- varidat ve tahsilat memurlanyla ıeflcrin 

kinci sayısı da çıkmıştır. İki ayda bir neı· maaşlarına bir miktar zam yapllacaktır. 
Evet ... Onun hayııtını dolduran bu redilen bu kıymetli mecmuanın, aon sayısı, Maliye teşkilatının muamelatını da da-

bin bir maceranın tıonu gelmiyecek mi memleketimizin umumi maden durumuna imi bir kontrol ve murakaba altında bu
idi?.. Bir aşk macerası; onu sevimli bir göz attıktan sonra geçen yıldaki dün - lundurrnak üzere kendilerine salahiyet ve
yuvasından, anacığının şefkat ve mu- ya kömür vaziyetini inceliyor. Kütahya rilecektir. 
habbet dolu kucağından koparmış, bu- Linyit havzalarını ele alıyor, o mın- Bazı vilayetlerde bulunan tahakkuk ve 
ralara atmıştı.,, Şimdi burada da kar- takalardaki made!l araştırmaları ile meşgul tahsil müfcttiılerinin unvanları değiştfrile-

b 
oluyor. rek bunlar kontrol memurluklarına tahvil 

'ısına büs ütün ba~ka ve hiç beklenil-
k Mecmuanın büyük bir kısmı da dünya edilecek ve her sene asgari bir defa kaza· miyen yeni bir macera çı armıştı. ı 

maden haberlerine, Cenubi Afrikadaki al- arı kontrol edebilmeleri için kadroları 
Artık Cemil de hükmediyordu ki; · ı ı k tın araştırmalarına, mukayeseli borsa fiyat- ,genış eti ece tir. Bu kontrol memurlarına 

bu son aşk, Melihanın bir alev dalgası- ki f ._ h 1 h . merkez kazası harı"cı"nda 150 kuru .. vcrı'l-larına, ren i gra İıı; ve arita ara ta sıs c- ~ ,.. 
na benzeyen cıışkı, kendisini ya saade- dilmiştir. mesi kabul edilmiştir. Tarifeleri muayyen 
tin en yüksek tabakalarına çıkararak nakil vasıtaları bulunan yerlerde de kendı" _ Maden tetkik ve arama enstitüsünün 
iıtedigw i ebedi saadete kavuşturacak.. k d .1 lcrine otomobil, otobüs vesaire, nakil va· 

mecmuası, uğraşılara mey ana getin -
veyahut da, hüsran ve felaketin en sıtası ücreti verilecektir. 

miş, rakkamlara dayanan, tetkik amhsulü 
rukarlarına kadar yuvarlıvacaktı. l k l Vergi tahakkuk ve tahsilatının munta-~ - J güzel ve modem bir eserdir, a a ası o an 

Köyde, Seyit Hadinin evinde; üç herkes bu kıymetli mecmuadan bir tane e • zam ve sağlam bir teltilde yapılması için 
gün üç gece Meliha ile baş başa yaşa - dinmek zaruretindedir. piyadeler iki ve atlı tahsildarlar da üç 
mıştı. Bütün Yemen kızları ve ka - Siyual Bilailer - Siyasal Bilgiler "Mül- sınıfa ayrılarak hunların alacakları para 
Clınları gibi Melihada hudutsuz bic ser- kiye» mecmuası 61 inci aayısile altıncı yı- da ücrete tahvil edilmiş, ve atlı tahsildar-

be ı .k d Z Y •· lına baımı•tır. lora ayda 1 O lira yem bedeli kabul edil-st ı var ı... aten emen ın en ga· .. 
,miştir. 

rip hususiyetlerinden biri de, derin bir Bu sayıda Şükrü Esmer'in, Prof. Cıo- Suiistiınallerin önüne geçilmek için tah-
b d k d ı ' b' zat'ın, Jbrahim Fazıl Pelin'in, Osman Er-taassu un yanın a, a ın ara genış ır sildarlar tarafından tutulan mükellef def-

serbeslıı.k verı"lmesı· ı"dı·. Buı·ada hemen gin'in, Ömer Barkan'ın, Guatave Mcquet·- h 1 ,ter ve eaap arının vilayet ve kaza merkez. 
her kadın ve her kız, tamamile kalbine in, Samet Ağaoğlu'nun, Muharrem Feyzi lerinde tavzif olunacak memurlar tarafın. 
ve sevgisine sahipt;. Togay'ın yazıları vardır. dan tutulması esası kabul edilmiştir. 

Onun için Melihanın San'adan bu- Varlık - On beo günde bir çıkan bu Merkezlerde hukuk müşavirliğiyle vi-

1 . .. .. .. . sanat ve fikir mecmuasının 68 inci sayısı }ayetlerin muhakemat mu'"dı"rı"yetı" ve haz"ıne raya ge mesıne ve uç gun uç geceyı 
Ce ı be b h . Yaşar Nabi, Samed Ağaoilu, Süreyya Sa- avukatlıgı" te•kilatı da lu'"zumu nı"sbetı"nde mil i e ra er geçirmesine ıç ,.. 

mizade, Cevdet Kudret, Abdülhak Şinasi, çoğaltılmıştır. 

Eski Osmanlı V eliahtı katledilmiştir 
Yazan : Ziya Şakir 

- 12 - yetle bu manevralara gitmifti... Bir 
Usulen Osmanlı hükumeti ta - fendi, yine maiyetinde bir askeri he

rafından Londraya bir heyet gönderil- hafta kadar süren bu manevraların her 
di. Mühim zevattan mürekkep olmak safhasında Osmanlı müşiri ünifoıma· 
üzere gönderilen bu heyetin riyasetine, sile isbatı vücut eden Yusuf lzzcddin 
(Veliaht Yusuf Jzzeddin Efendi) ge- efendi, elinde dürbün o1arak Fransa 
çirilmişti. erkanı harpleri ve diğer devletlerin a-

Yusuf lzzeddin Efendi, bu heyetin taşemiliterleri arasında akıllı bir adam 
başında olarak Londraya gitti. Bir mis- gibi gezmiş, dolaşmış; erkanı harp gu· 
li daha görülmemiş olan o muhteşem ruplarının bütün müzakere ve müna
meras~in bütün teferrüatına iştirak kaşalarına iştirak etmiş, söylenen söz. 
etti. leri dinlemiş, fikirlerini beyan eyle • 

İcabına göre günde bir kaç defa el- mişti. 
bise değiştirmek şartile, altı gün de- Srrasile ~ydığımız f'U deliller de 
vam eden bütün saray davetlerine, gösteriyor ki, bu tarihlere kadar (Os
ziyafetlerine, resmi kabüllerine, balo- manlı veliahtı, Yusuf lzzcddin efendi) 
larına, resmigeçitlerine bitmez tüken· aklına, şuuruna, muhakemesine ve i· 
mez resmi ve gayri resmi ziyaretlere radesine tamamile malikti. 
devam ederek Osmanlı sefaret heye- Şundan bundan işittikleri aülünç, 
tine verilmiş olan programın en küçük sakat hikayelere dayanarak Yusuf İz
bir maddesini bile ihlal etmedi. zeddin efendiyi ezeldenberi (zır deli 

Şimdi burada, bir lahze durup dü- ve mor kerraki) göstermek isteyen ba
şünmek icap eder... f ngiltere sarayla- zı mizah muharrirlerine yalnız bir nok
rının ciddiyeti, merasimperestliği ve tada hak vereceğiz ki, o da; veliaht 
haşmeti nazarıdikkate alınsın .. bir de Yusuf İzzeddin efendi o tarihte - tıp
bu müthiş merasime iştirak eden bir kı kendileri gibi - sadece megalomani· 
çok krallar veliahtlar, prensler, pren- ye müptela idi . 
sesler, Hint racaları, yüzlerce mareşal- (Mecnun lbrahim) oğullannm her 
lar, cenerallar, amirallar, diplomatlar birinde ayrı ayrı kendini gösteren ir
göz önüne getirilsin ..• Eğer Yusuf iz- si ve cibilli delilik istisna edilir, Yusuf 
zeddin Efendinin aklında, şuurunda lzzeddin efendinin husuıiyet ve mah· 
en küçük bir sakatlık mevcut olsa idi; remiyet hayatında vakit vakit görülen 
Osmanlı hükumeti veyahut - o devrin gayri tabiilikler de • bu irsi kan ve si
hakimimutlakı olan İttihat ve Terakki nir bozukluğu dolayisile - tabii görü· 
cemiyeti - bu adamı böyle muazzam, lürse; 329 senesi ortalarına kadar Yu • 
muhteşem ve tantanalı bir cemiyete suf İzzeddin efendi, ara sıra nevraıte· 
göndermeye cesaret edebilir mi idi~.. nik asarı gösteren bir adamdan başka 

Eğer bu Londra seyahati ve taç giy- bir şey değildi. 
mc merasimi, beş on dakik.alık bir boy Hatta bunun içindir ki; -1tanat 
göstermeden ibaret olsaydı; veliahtın makamına biran evvel çıkmak için 
maiyetine verilen zevat, bu be~ on da- mecnunane bir hırs ve iştiha baliyen 
kika zarfında onu idare ediverdiler; Şehzade Vahdeddin Efendi; .ıtana
denilebilirdi. Halbuki arzettiğimiz gibi tın ilk ve ırsi olan amcazadesi Yusuf 
bu merasim; İngiliz sarayının en ağır lzzeddin Efendiyi çok yakından takip 
teşrifat usulJerine tamamen riayet edi- etmekte devam etmiş.. Onun mutla
lerek günlerce devam etmişti. Bu müd- kıyet devrinde gösterdiği - ( Megnlo .. 
det zarfında da bu krallar, veliahtlar, mani ) den doğan - bazı akıl çatlak
prensler, prensesler, Hint racaları yüz· lıklarının, Meşrutiyetin ilanından 80n· 
lerce mareşallar, cenerallar, amiral1ar, ra salaha doğru yürüdüğünü garünce, 
tek gözlüklerinin arkasından insanın bazı gizli teşebbüslere girişmİf; Üs· 
dımağında dönen şeyleri bile bir bakış- manlı taç ve tahtı ile kendi arasına ge
ta anlıyan diplomatlar arasında (Üs· rilen bu haili, mahirana bir cinayetle 
manlı veliahtı), diğer davetliler gibi ortadan kaldımayı kafasına yerlqtir
bütün teşrifat usullerine riayet etmiş, m~ti. 
hiç bir pot kırmadan saatlerce süren ( Kafasına yerleştirmiştir ) dediği
ziyafetlerde yemek yemiş, danı etmiş, mize bakan muhterem karilerimiz; aa
laf söylemiş, söylenen sözleri dinle - kın gülmesinler, ve: 
miş; tavurlarında, hareketlerinde, söz· - Biz, öyle bir muharririz ki; Şeh
Jerinde nazarı dikkatı celbedecek hiç zade Vahdeddin Efendinin kafasında 
bir sakatlık göstermeden vazifesini bi- dönen dolaşan şeyleri bile biliriz. 
tirmiş; bazı Avrupa t\lehirlcrini de zi- Diye, kehanet iddiasında bulundu· 
yaret ettikten sonra, lstanbula avdet ğumuzu zannetmesinler. Böyle bir id
ederek Sirkeci iskelesinde büyük mera· dia; hiç bir ifade veremeden vefat 
simle istikbal edilmişti. eden Yusuf İzzeddin Efendinin ne su· 

Yine 327 senesi sonbaharında, F ran- retle vefat ettiğini tasvir eden bir ar
sa hükumeti büyük bir askeri manev- kadaşımızın; 
ra tertip etmişti. Yusuf lzzeddin e - (Ark .. 'ftl') 

kimse dedikodulu bir mana vermemi~ - Jsmail Hami, Cemil Sena, Vasfi Mahir, fb- Y · k l ih 
• enı anun ay· asında memurlukta lunan kısmı için -Bakırköy, Adalar, Bey-

tı. rahim Hoyi ve Nahid Sırrının makale, hi- devamı caiz olmayanların ve iktidarsızlıg" ı koz, ve Sarıyer hariç olmak üzere- def-
bir sene zarfında ve yalnız bir defaya 
mahsus olmak üzere, tetkik bür08U re.ia ve 
azalıklanyla, müsteşar muavinWerine. Halbuki; .Meliha ile Cemilin böyle k. ·· l ·1 k aye ve şıır erı e çı mıştır. dolayısıyla tasfiyesine lüzum görülen ;ne- terdann idaresi altında bir birlik tctkil e-

baş başa kalmalarına müscımaha gös- y ı B l 
üce - u mecmuanın mayıı sayısı mur arın idari tahkikattan sonra memur- dilecektir. lstanbulda varidat itleri biri irad 

terenler, bunu kendi siyasi emellerinin çok kıymetli yazılarla çıktı. içinde bilhas- luktan çıkanlabilmesı· ı"çı"n Malı"ye Vekı"lı"ııe ihl k ve servet, diğeri muamele ve ist" a ver-
tahakkuku için bir menfaat telakki et- sa «Orhan Seyfiye mektup». ile Robert 3 senelik muvakkat aalahı"yet verı"lmekıe- 1_ b"k gilerile, üçüncüsü damga a.anunu tat ı a· 
mektelerdi. Fakat Cemilin saf kalbi, Buckner·in, Üniversite profesörlerinin, Os- dir. 

tı, dördüncüsü kara ve deniz ve av vergi-

bütçe ve mali kontrol, muhasebat. vari
dat, ve nakit işleri umum müdürliiklerile 
muavinliklerine, tahsilat müdürlüiüne ve 
Jstanbul defterdarlığı ile Varidat müdür-

böyle düşüncelerden tamamile azade car Wilde.in, Arnold Bennett'in, R. Ta - Bütçe Encümeni tarafından kabul olu- leriyle meşgul olmak üzere dört varidat lüklerine yüksek mektep me2unlan doiru· 
idi. gore"in, Ludwig Tugel'in,Tolstoy"un, Char· nan yeni maliye teokilatı şu dairelerden i- mu""du'"rlu··g"u··, lu""zumu kadar da varidat mü- d dl b"l '-l d. 

l D 1 ' y · 1 h k b b l k an dog" ruya tayin e i e ı eceıı; er ar. Cemil, Yemen hav alisinde en bü • es e on un, ve unan mıto oji i aye • aret u unaca tır: 
l · ı d H • k 1 dür muavinliği ve İstanbul, Beyoğlu ve Ancak bunlar memurin kanununun icap 

yu .. k Türk düşmanı olan ( Nasır Meb- en ve yazı an var ır. ususı a em müdürlüğü, mali tetkik 
ı h · · f · h Üsküdar mıntakalan tahsilat itleriyle meş- ettirdiği ilk maaşla işe başlayacaldaı ve 

hut} u her ne suretle olursa olsun, te- Motörlü vasıtalar - nhisarlar tütün io- ey etı, te tıı ey' eti. Hukuk Müşavirliği, 
B"' M l gul olmak üzere üç tahsilat müdürlüğü, 

pelemeye karar vermişti. Onun kalbi- leri müdürü mühcndiı Adnan Halet Taş· utçe ve a i kontrol Umum Müdürlüğü, • 

b ıh 1\1 ı .h "h" pınar tarafından (Motörlü vasıtalar) adlı Muhasebat Umum Müdürlüg"ü, Varidat U- bütün vilayet için bir muhakemat, bir mil· 
ne dogwan u i anı, e ı anın sı ır ve h b ··d·· l .. w.. k'l 

bir kitap neşredilmiştir. mum Müdürlüğü, Nakit iııleri Umum Mü- li emlak, bir mu ase e mu ur ugu teı ı 
füsun saçan gözlerinrlen ziyade, mille- d"' 1...... M edilecektir. 

185 sahifeden ibaret olan bu kitapta ur ugu, untazam borçlar Umum Mü-
tine olan aşkından ileri gelmişti. dürlüg"ü M'll" E l"L M'"d·· l .. w T Bakırko··y, Adalar, Beyı_oz ve Sarıyer motörlü vasıtaların sınıfları dünyada mev- • 1 1 m aa. u ur ugü, ahsilat ıı; 

Cemili ellerinde alet yapmak iste - M .. d .. 1...... z · ı M t lh k cut otomobiller, motörlü vasıtaların fay - u ur ugu, at ış eri üdürlüğü, Leva- kazalariyle atanbul Vilayetinin mü El 

Yenler, onun büyük ve tenıiz dü~ün - zım v k ti" k M'"d"' l l rr dalı ve mahzurlu tarafları, otomobil yol- e ıyme 1 evra u ur üğü, tiraz kazaları diğer vilayetlerde olduğu gibi 
celerinden gafil değillerdi Fakat mak- lan, motosiklet, binek ve yük otomobilleri, ve Temyiz Komisyonları. defterdara bağlı birer mal müdürü tara· 

kanuni müddetlerini bitirdikçe maat zammı 
göreceklerdir. 

Şu kadar ki bu memuriyetlerin berhan• 
gi birinde bulundukları müddetçe bu müd· 
detlere mahsus maaşla müstahak oldukla· 
rı derece maaşı arasındaki fark hakkı 

müktesip teşkil etmemek şartiyle kendileri
ne ücret olarak verilecektir. 

&atlarına bir an evvel nail olabilmek i- elektrikli otomobiller, motörlü nakil va- lıtanbul Tetkilab fından idare olunacaktır. Bunların vazife 
M 1 h b l k k l Maliye Müfettiş ve muavinliklerine ye· 

çin e i ayı da ir vasıta 0 ara u - sıtalarının hareket kuvvetlerinin tayini ve lstanbul Vilayetinin hususi mali vazi· ve salahiyet noktasından vaziyetleri diğer niden tayin olunacakların mülkiye. hukuk, 
lanmava karar vermişlerdi . alelumum motörlerin cinsi ve sınıfları ve yeti gözönüne alınarak ıehrimiz için ayrı vilayet mülhak kazalarının ayni olacak- .Yüksek ticaret veya bu mektepler evsafını 

Mel."\a, onu bir an ev~el bu .. s.i.yasi l b~nların ~şletme ve bakımlan ayn ayrı ba- ,maddelerle ayrı teı~ilata teabit .edilmiıtir. tır. ,haiz ecnebi mekteplerinden mezwa olma· 
ıayenın tahakkukuna dogru surukle- haaler halande yazılmıştır. 1.tanbulun beledlJ'e bududu açinde bu- Yeni kanunwa mer'iJetindeo itibaren lan prttıı. 



Yolcu gemileri de 
Silahlandırılıyor 

lngiltere posta vapurlarına 
seri' ateşli toplar 

koydurtuyor 
l d 9 (A A.) - Dün akşam ne~· on ra, . ~'h" 

tedilen ve posta nezaretiyle Cunard ıt~ 
Star Linc ara51nda yapılan bir mukavekyı 
ihtiva eden bir Beyaz kitap, müstakbel in· 

·ı· ·· hhez olacak-gı ız posta vapurlarının muce _ 
lan silahlar hakkında ,tıayanı dikkat molu-

. T 1 projelere hlat vermektedır. asar anan 
~ ·ı Nevyork gorc. bilhassa Southampton 1 e . 

• . . k olan gemıler. 
rasındakı seferlı•rı yapaca 

en az 15, en çok 24 santimetrelik seri a-

teşli toplarla mücehhez olacaklard_ı:· B_u 
topların posta vapurlarına yerleştırılmcsı· 
ni bnhrıyc bakanlığı temin edecektir. 

Dünya güreş şampiyonu 
olan Türk kimdir ? 
( Baı taralı 1 inci aaylamızda) 

uzağımızda dünya şampiyonu olma -
sından duyduğu sevinci gizlemedi. 
Şunları anlattı: 

Londraya ısmarlanan yolcu 
geldi tayyarelerimiz 

Tayyareler YeşllkOyde 

Havayolları idaresi tarafından, Londraya ısmarlanan 3 yolcu tayya ·' 
resi, sureti mahsusada Londraya giden pilotlarımızın idaresinde dün sabah( 
Y:eşilköye getirilmiştir. / 

Tayyareler pek yakında, Ankara - lstanbul - İzmir hattı üzerinde scferJ 
lere ba~layacaklardır. 

~--------------···----------~-~~--İtalya Cenevreye bir daha 
meydan okudu 

( Baı taralı 1 inci aaylamızda) 

<<Zabitler, askerler, Fa,iat ihtilalinin karagömleklileri, ltalyanın bütün 
erkekleri ve kadınları! Beni dinleyin! 

«Fatist yükaek divanı büyük kararını verdi. Bu kanı döğü,en, kan dö
ken ve ölen ukerlerimizin rüyalarını gerçeklqtirdi ve bir İtalyan Fatiıt 
imparatorluğu vücude getirdi. Bu Fatiat imparatorluk 14 aene]ik çalıtma· 
larımızın mahsulüdür. 

Bu imparatorluk, ıulh imparatorluğudur. Çünkü ltaıya herke. için ıulhü 
diler ve ancak hayati mecburiyetler lüzum gösterdiği zaman harbe girer. 
Bu imparatorluk medeni bir İmparatorluktur. Çünkü içinde YBfayan bü· 
tün milletleri herteye ittirak ettirir. Tarihimizde bir devri kapayan ve 
bir devri açan kanun f Udur: 

1 - Habeş İmparatorluğu namı albnda yaşayan bü
tün üJkeJer ve milJetler ltaJyanın tam hakimiyetine 
geçmiştir. 

2 - İmparator ünvanı bundan böyle ltalya Kralına 
ve haleflerine aiddir.,, 

Yeniden doğan Roma lmparatorluğ~ 
ltalyan, imparatorluğunu kanıy la tesis etti, bu imparatorluğu çalııa 

çalııa İ•tiamar edecek, ve ona ailciluile koruyup müdalaa edecektir. Bu 
karar mucib:nce teıekkül eden ııe15 a•ırlık bir devirden ıonra }'eni• 
den doğan Roma lmparatorlujunululırlarınız.la ve .kalblerini%le •e· 
lamlayınız. l» 

Halka sorulan sual 
Halk bu sözleri heyecanla alk14ladı. 

lini halktan aonrdu: 
- Siz buna layık mıamız? 
Halk yükıek ıeale: 
- Eelbet! 

Allat tufanı dindikten sonra Muao-

Diye bağırdı. Bunun üzerine Muaolini aözlerine fU tekilde devam etti: 
- O halde bu sayhayı Allaha -ye bütün dünyaya kllrfı büyük bir and 

olara kkabul ediyorum! 
- Kralı selamlayın!. 
Diye bağırarak sözlerini bitirdi , 

Halkın cotkunluğu bunun üzerine azami hadde vardı. Herkea «Yatasın im
parator »diye bağırdı, ve laalın sarayına doğru yürümeğe ba91adı. 

Habet imparatorluğu bu ~ekilde balyaya ilhak olundu ve Milletler Ce
miyetine kartı bir emri vak\ yapıldı • İtalya bundan böyle Habe,istanı ia
timlik aiyaıetini tatbike geçecek ve önümüzdeki senelerde bir kac: milyon 
ltalyanı Habefistanda yerle,tinneğe çalı,acaktır. 

Graziani maraşal oldu 
Roma, 9 (Hususi) - Habeşiatandaki cenup cepheai kumandan1 qene

ral Grazianinin rütbeai mareşalhğa yükaeltilmittir. 

Maraşal Badoglio imparator Naibi 
Ali Baba Elazizli Ali Hasamı Ame- Roma, 9 (Hususi) _ Marapl Badoglio, ftalya imparatoru tararından 

rikalıların verdikleri müstear addır. Habetiıtana imparator naibi tayin olunmu9tur. 
Kendi~yle Detroit'te tanıştım. 37 ya- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
şında olduğunu, ] 907 tarihinde fstan- tim. ilk karşılaşmamız beraberlikle zanmıştı. Şimdi gelen haberlere göre 
buldan Amerikaya hicret ettiğini pehli- bitti. Bu maçın revan~ını HR3 yılında Ali 1 fasanda Şıkatı yenmek suretiyle 

vanlık yaparak geçimini temin ettiğini yine Nevyorkta Bronks stadyomunda bu ünvanı kendisine ve Türk milletine 
söyledi. Kendisi profesyoneldir. 1 !).) 3(j bin seyirci huzurunda yaptık. Ra-

Pound sıkletinde olan bu değerli Türk kıbim çok serbest güreşiyor, malmre
çocuğu benim bildiğim orta sıklette bir tinden ziyade vücudunun kuvvetine 
pehlivandır. Rakıbi Dick Şıkat İse ağır i tinad ediyordu. :~4 cü dakikada Şı • 
sıklettir. Şıkat telsiz haberlerinin bil - katı tuşfo mağlup etmiştim. 
dirdiği gibi Amerikalı değil, bir Al - Dick Şıkata gelince: Genç ve haki-

mandır. katen kıymetli bir Alman pehlivandır. 
Ben H:l:J yılında Nevyorkun Yankee Cim Londosu mağlup ederek Cihan 

stadyomunda Dick Şıkatla _güre~ şampiyonu olan lrlandalı rnkıbini 

BANZOPiRiN kaıcıleri HER veRoe40KuRuş 
NEFES BôRUL.6R ı Nt TEMİZLER. BALGAM 5Öı<TÜRÜR.ÖKSÜRÜGÜ HEMEN GİDERİR 

yenmek suretiyle !):JG yılında dünya 
oğır sıklet şampiyonu ümranını ka -

mal etmiştir. 

Bundan bir kaç gün evvc1 Amerika· 
dan aldığım bir mektupta Ali Babanın 

Arkadya bahçesinde meşhur l lindli 

Nango Singh ile kapışarak onu mağ· 

lup ettiği bildirilmişti. Dev gibi bir 

adam olan ve (Hindu Killer) adını ka 

uman bu Dehlili pehlivan yenildikten 
sonra Ali Baba yahut Ali Has:mın Şı· 
kntı mağlup edece&'i muhakkaktır. 
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• il 
Bir bahar sabahı kadar güzel! 

Çünkü her9eyden 
evvel günde iki defa 

Radyolin 
kullanarak diflerlnln 
sağlamllğını ve goz 
kamattıran parlak· 
•L 

llğını kazandı 

D Li 
llUtUn dit ve dit etlerl er1zalar1nı giderdikten 
batk•, •lız kokusunu izale eder, •lızdakl 
mlkrobları temlzllyerek eıhhetln ve gUzellllln 
•rnaeı olan •Azı bir konca gibi gUzelle9ttrlr 

il il 

~EN 

GALATASARAY ECZANESi 
AHMED CEVAD AKISKA 

Beyoğlu, lstiklil caddeai, T okatlıyan oteli karşısında No, 241 

Reçeteler çok dikkatle hazırlanır. Yerli ve ecnebi müstahzarat 
daima mevcuttur. Anadoludan vukubulacak reçete ilAç vesair 
husu.set posta vaaıtasile tediyeli olarak temin edilir. 

SON .!>OSTA 

PiY ANGOSUNUN 1' 

sizi mutıalı:a zengin edecektir. 
UiUR GIŞt.51 

Karaköy caadesi No. :... 1 
Şubesi: Cağaloğlu, İstanbul 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun
dan: 

Paraya çevrilmesine karur verilen 
Yenişehirde BülbOldcre caddesınde 
80 numaralı bakkal·dük. anında borçlu 
Koçoya aid muhtelif hane eşyaları 
15- G - 936 tarihine nıılsadif Sttlı günU 
saat 16 elan itibaren sözU ge en 80 
numaralı bakkal dUkkAnı önünde ha
zır buluna<·ak memuru larufından sa
Wacağı ilan olunur. 

~·------------, JUVANTiN KANZUK 

Saç boyaları 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabit renk verir. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. YegAne znrarsız 

ve tanınmış sıhht saç boyasıdır. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu - İstanbul 

MUSiki SEVENLER 
Mandolin, lı:eman, lı:itar, muhtelif boyda 
armonilcler, meıod veaair ihtiyaçlarınızı 
ESKİŞEHİR: Aben.lı: mucidi S . Suattan 

isteyiuiz. 

Şehir dahilinde telefonla vukubulacak her türlü siparişler hemen , __________ ... ._ 

__ yerlerine ganderilir. Tel. 40786 ~~ Denizyolları 

OevJet Dımiryolları ve Umanları lşletm3 Umum idar3si ilanlar 1 A 
1
1 ~ L ~-~-·~ E 5K~. . b 

cente en: ...---oy oprü qı 
Hilen haftada iki gün işlemekte olan T oros sürat kataı

arının 16/5/936 tarihinden itibaren haftada üç gün işleyecekleri ve 
Haydarpaşadan Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri FevZİP8fadan Pazar, 
Carşamba, Cuma günleri kalkarak aşağıdaki tarifeyi takip edecekleri 
Muhtrem yolculara ilAn olunur. "955,, "2400,, 

Pazartesi Çarşamba Pazar Çarşmaba 
Cuma günleri Cuma günleri 

Varı t KalkIJ Varış Kalkıt 
Haydarpaşa 9 00 F evzipaşa 11 00 
lzmit 11 Ol 11 03 Adana 14 10 14 30 
Bilecik 14 15 14 19 Ulukışla 18 46 18 56 

Eskişehir 16 24 16 38 Niğde 20 10 20 16 
.... · Ankara 21 42 21 54 Boğazköprü 22 32 

Boğazköprü S 25 Kayseri 
Kayseri 4 55 Boğazköprü 22 25 
Boğazköprii S 15 S 40 Kayseri 23 30 
Kayseri 6 00 Boğazköprii --Boğazköprü 5 33 Ankara 6 50 
Niğde 7 52 7 58 Eskişehir 12 07 
Ulukışla 9 26 9 34 Bilecik 14 13 
Adana 12 44 13 08 lzmit 17 32 
Fevzipaşa 16 15 Haydarpaşa 19 40 

GAZ OCAlil almak isterseniz 

22 05 
23 10 

22 42 
7 03 

12 22 
14 16 
17 34 

J u v v EL ve DEM o M t!~~~ale'!ll~lı 

Tel. 42362 - Sirkeci MübÜrdarude 
Haa Tel. 22740 ·--·,. Mudany• Hattı 

1 O Mayıstan itibaren Yaz tarife
leri bqlayacaktır. 
Vapurlar lstanbuldan Cumartesi 
günleri 14 de diğer günler 8.30 da 
Mudanyadan Pazardan maada 
günler 11 de Pazar günleri 18.30 
da blkacaktır. 
lstanbuldan Cuma, Salı, Pertembe 
günleri kalkan postalar Armutlu 
ve Mudanyaya uğrayarak Gemli
ğe kadar gidecekler ve Gemlikten 
ertesi günleri kalkıp ayni iskele
lere uğyarak lstanbula dönecek
lerdir. 
Vapurlann Yaz seferlerinde sür
atleri arttırılmıftır. 
Pazar günleri lstanbuldan 8.30 da 
kalkan vapur Mudanyaya 12.15 
de varacak ve Mudanyadan 18.30 
da kalkarak lstanbula 22.30da va
racağından Bunayı gezerek aynı 
gün dönmek iateyenler bu posta
dan iatifade ecW>ilecelderdir. 

((2486)) 
Deposu: Tabmia; Kurukahveci ban No. 21 ._ __ ,, .. _ _ ________ r 

ÇABUK 
RA~AT 

TQAS OLMAK 
İSTERSENİZ 
HEMEN BıQ 'l)t · 

POKER:PL \. r 
ALIN iZ . . .. " .... ,., f q.'""' 

Türk Hava kurumu 

Maym 10 

UK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni Tertip plAmm görünüz. 
1. inci Ke,ıd~ 11 Ma''!5 938 dadır. 

l 
Büyük ikramiye: ~ 5 •O O O Liradır. 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mükafat vardır ... ______ _______, 

ô~~ 0A""~c ONU BANk:'AYA YATIRINIZ 
'i"> ' \ MriD Tc:IRLO tZAMATI GiŞELEQIMiZOEN AUNIZ 
~ • z 

\ / WOLANT~[ RANk' ONJ NV 
tisr~~Q~ l(AQAKOY. PALAS ALALE..MCI MAIY 

Akay İşletmesi Direktörlüğünden: 
Kadıköy - Haydarpata - Yalova - Adalar ve Anadolu batlanna 

işliyen vapurların Kahve Ocaklan mültezimliği 1 I Huira / 936 
tarihinden itibaren bir sene müddetle açık arrttırma ile ihale 
edilecektir. 

Arttırma 15/Mayıs/936 Cuma günü Akay Şefler Encllmeninde 
saat 15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapılacağından meldilerin 
şartnameyi görmek tlzere hergün işletme Şefliğine ve Artbrma 
için de % 7 ,5 güvenme paralarile Encümene gelmeleri. (1691) 

İktisat Vekaletinden: 
Mart 936 tarihindenberi 14 kul'Uf 30 para Bu fiyat llzerinden 

muamele gören Karfiça tabir edilen Demir çiviler ilin tarihindea 
itibaren 13 kuruş yirmi para olarak tesbit edildiği aükacLuUra 
bildirilir. (2538) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
300 lira muhammen bedelli 1 adet haaau maktap makineü ile 800 .. 

muhammen bedelli iki adet orta boy demir maktaba prtnameleri ,.. ....,.. 
ayrı ayn pazarlıkla satın ahnacaktır. 

Vermek isteyenlerin f&l'bıameleri almak üzere beqün, puarhk 1giD cll 
2/Vl/936 Sah günü aut 14 de Kabatafta levazım ve mübapat Şalu ıl a'M 
Ahm Komiayonuna ~ t<l9Zl» 


