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HALKIN KULAGI 

HALKIN DILi• 

Yazı Y,leri telefon 
- CUMA -15 MAYIS 1936 idare işleri telefonu: 20203 Fiyatı 5 Kurul 

Sene 6 - No.2077 

İTALYA DÖRT DEVLETi CENEVREDEN AYIRACAKMIS 1 
~~......................................................... 1 
Avusturya karışacak mı? talyan meclisi dün toplandı, fakat 
Vigananın İtalgannüfuzundan sıgrı- Musolini ayrılma kararını ilin etmedi 
lıp sıgrılmıgacağı henüz bilinmiyor 

Prens Starhemberg, Hayimvehr teşkilabna .hit~ben 
bir beyanname neşretti, Avusturyanın vazıyeh bu 

beyannamenin tesirine batlı 

Roma'nın Avusturya, Macaristan, lsviçre ve Arnavutluğu Milletler Cemiyetinden 
çıkarmıya çalışbğı, Almanya nezdinde de teşebbüste bulunduğu bildiriliyor 

Roma 14 (Hususi) - Bugün milli 
medi8 toplandı. Musolini derhal kürsü
ye çıkarak Habe,istanın ilhakı ve kralın 
imparator ilam için verilen karama .. 
melerin tasdikini istediğini söyledi. 

Kararname, tetkik edilmek üzere 
bir heyete havale edildi ve celse tatil 
olundu. Celae tekrar açıldığı zaman 

- meclis reisi, kararnamenin ilan edildi-

A L •• L-1- .:ı...~.,·ıe kabineden ç&art.ığı ği gün millet tarafından tasdik edilmw 
~Vusturyada cliktatörlöilFiinü ilin eıılea u-w-· .,..._1

• ' -- __ L_ :1_ beralNr olduğunu, meclisin de milletle bera • 
· • Prens Star laeıu-• 11111 

Viy 
14 

(H ın~)vıoa P-n• tahdit edip etmiyeceği ancak zamanla her ayni tezahürlerle kararnameyi ta• 

S 
ana, ususı - '" dik ederek ona kanuniyet vereceğini 

tarh b . k 1 belli olacaktır. em ergın kabineden çı arı ınası· 1c·ı· • k b' · d h:!lk' söyledi ve kararname ittifakla tasvip 
t\ın L 

1 
. . d h 'yi BafVe ı ın yem a ınesın e il ım 

atıla s~ epkerıdzaman geçtıkçe a a ı olan fırka. katoliklerdir. Yarım askeri olundu. 
şı ma ta ır. . kl" I Ha mvehri üç nazır tem- Bundan sonra mareşal Badoglionun 

l' Bunların birincisi Prensin faşıst teş· teş 1 at ko an !....., k T . . d imparator naibi tayinine dair olan ka-
datı olan Hayimvehrler arasında baş si etme te ve bv~ 1 ın ~u;vını e ramame de ayni şekilde tasdik olun • 

tosteren itaatsizliklerdir. İkincisi baş- bunlara men~up u unma .. h ~ ır. I du ve meclis «Faşizmin 14 üncü sene· 
\'ekil ŞuıŞnİg ile Prens Starheınberg a- Avustı:ry~ a h'~k~ ~u ım m~se e sinin 9 Mayıs günü Benito Musolini 
tasındaki fikir ihtilafıdır. Starhem rgınH u umhe . en '-"~ky.:ı ma- imparatorluiu tesis etti» sözlerini 

S ıd v dan sonra aymve rın 11 :ı umete . . • h 1. k 

1 
tarhemberg müfrit faşist o ugu sın d' . v 'd' B muhtevı bır ıev anın mec ıs«_ onma -

~alde başvekil bu ifratın aleyhin- müzaheret e. ıp ~tmıyec~g~ ~: ~;u sını kararlaştırdı. 
Qedir ve mutedil demokrasi lehinde - Starhembergın. a~medve r ket.

1 
nu u- (Devamı 11 inci sayfamızda) 

dir S . k' nun derecesı tayın ece ır. 
· onra Prens Starhembergın ta ıp zu S h be k bineden çıkarılaca,-

Ctti • · h . .. . b kT _ tar em rg a 
1 

gı arıcı sıyaset de aşve 1 ın mu .., I l Haymvehre hita -
rıalefet · ·ı k l k d Başve • gını an ar an amaz itil ı ı e arşı anma ta ır. . . bir be anname neşretmiş ve «ar-

• Starhembergin Sinyör Musolınıye ben Y l I v • • Ro d . .., . . . hk' d kadatlar, soğuk kan ı ıgınızı ve ıntıza-
" erdıgı ve demokrasıyı ta ır e en d. . s· . b' k bir ·f . 'k ı f 1 mınızı muhafaza e ınız. ızı ır ta ım 

ı ade ıle yazdığı tebrı te gra ın 1 k · ı · b 

Beyazıt camiinde 
Zarf içinde saf sata ve 
hezeyan dolu bir kağıt 

bulundu tas · . f .. deril· tahriklere a et etme ısteyen erın u 
vıp etmemıs bu telgra ın gon · .. d · · y 1 it} . • • hareketlerıne musaa e etmeyınız. a - .. d b' f b esınden müteessir olmuştur. . v. . ) . Beyazıt camım e, ır mazru u • 

S 
.., · t A- nız Starhembergın verecegı emır erı b ·ı · . . tarhembergin tuttugu ıuyase • . ] .. h k lunmuş ve za ıtaya verı mıştır. Bır 

"-- I 1 l d' leyiniz ve o emır ere gore are et f h d .ba :usturyanın istiklalini ya nız ta yaya 1~ • • • takım sa sata ve ezeyan an ı ret o-
18tinat ettirmek, nazi Almanyaya kar- edınızl» dem~ştır. .. I d lan zarf muhteviyatının, bu bakım -
•ı . k . Haymvehrın bu soz ere ne erece .. . bo k ı_ • h k 
"" şıddetli husumet gösterme tı. . .., . k d bell' I dan, muvazenesı zu uır şa sın a-

Başvekil Şuşnig'in bu siyasetten ne ehemmıyet (vDerecegı yıaı ~n .
8 

l ıtlo)a- )eminden çıkabileceği hatıra gelmekte-
d 1 .. f caktır evamı ıncı .ay a a M f'h b h 'h . 1 

erece ayrılacağı ve talyan nu uzunu • dir. aama ı , za ıta, er ı tıma e 
~ kar.şı tahkikatını derin1eştirmektedir. 

Mareşal Allenby 
1917 de Filistinde Osmanlı 
ordularile harp eden İngiliz 

kumandanı dün öldü 

Aksaray soygun
cuları gece yarısı 

yakalandılar 

L d 
14 (Hususi) - Büyük hllrptc Zabıta Aksarayın en kalabalık yerinde 

on ra . 1 1 . . k d 

k
. f'kl · memleketlerınde Fılıs- ve tam Pertcvnıya ısesının arşısın a ev 

es ı mutte ı erın ' . f .h. d' cöhret kazanan Mare<ıal basarak bir kadını soyan hırsız çetesini de 
t n atı ı ıye .. 
Lord Allenbi bugiın ansızın öldü. Son gun- yakalamıya muvaffak olmuııtur. .. . . 

1 d Lo d Allenbı'nin hastalıibna dair hiç Çok kurnazça hareket eden huvıyctlcrı 
er e r h' b' b b' h ber duyulmadığı için bu ani ölum malum olmıyan ve ıç ır ız ırakmıyan 
h:yrc~lc ka~şılandı. Mut , ef a 75 yaşında bu h~r ı.zlurın ya kal.anışı. lstanbul polisi irin 

ciddı hır muvaffakıyettır. 
idi. Lord Allen'->i Kimdir? Poli:ı bu hırsızlardan birini dün gece ya-

Hahet lmparatonmun ~ t.._m. :ımfılmndan İrÜfİ 

imparatorun lauineai karaya çıkanLyor 

[fngiliz muharriri Ward Pricc Habcı İmparatorunu karşılamak için Flliıtinc glt
rniı.. l~paratorun birlikte getirip Manaıtı ra kapadığı hazineyi görmüıtür. Muharrir 
hazıneyı ıe tekilde tarif ediyor: 

((l~i. küçük oda t~~ta sandıklarla dolu dur. Sandıkların sayısı yüze yakındır ve 
her bınne 2000 İngılız altını sığabilir. Bu ıuretlo Habeş imparatorunun serve~ 
200,000 altındır.] .............................................. 

8 - 10 yaşındaki ı;;;ı~;~. 
musallat olan canavar 

Papas mektebinde hoca! 
Delaruj, yakalanınca zabıta memurlarına "hayret 
ediyorum, zabıta İnsanın keyfine ne karışır?,, dedi 
lstanbulda, Landril ayarında bir cana- bulunan bu insan ıeklindcki ca 

l
var türediğini dünkü nüshamızda dehtet· tüyler Ürpertici marifetleri ctrafınd:av:~n 
e okumuşsunuzdur: k.k ] · 1 • .. . . . ı at arını genış etmışler, zaten uyan• 

Dun muharnrlerımız, halen mevkuf (Devamı ] l . . f d ) ıncı say amız a 

İhracatı teşkilatlandırma 
İhr~cat tacirleri hükumetten ruhsatname alacaklar 
h<l .... 'Ce ~atPc~kları maddeler için teminat .sröstereceJ ı:r 

L d f.dI"Qund Ali nby 1861 de l on- rısı şehir haricinde )'nkalamıya muv ffok 
dradao~oğdü' ve 1 B ya ında orduya gıre- olmuş, bunun itirafı üzerine arkadaşlarını 

k 1884 den' 1885 yılına kadar Afrikada da tespit ederek bulundukları yerlerde ele 
re . .... 8 d Z 1 1 d d . . t. İzmirin ihracat tacirlcrınden bır kıa .11 Ticaret Od T k fi . 
Beçuvan'da, 188 e o o ar yur un a fıeçırmış ır. • . . . . . ak' ası ve ur o s mumes ill 

h
. t tti ve ~nubi Afrika harbinde Gece yarısı yakalanan adamın ısmı nnın lflir ıyle yapılan bir toplantıda ihracat vaziye·i li k' d k s e• ızme e .. ~ . ·...- . N d' .

1 
k f . • a Kın a onuıuyorlar 

Marepl Lord Allenbİ 

mühim bir~. oynşdı. 19~dc Miralay. ,Mehmettır. Bu ıaba~ .. a ıre ı e &r§ıla§· zmır, 14 (Hususi) - ihracatı teş- ni alını tır Bu k . · 

1910 
da •;r:; !I• oüvui mü· ,tmlm•~ kadm kend'5ono d~·~•l tanunoı ve kili.tlandırma hakkında hazırlanan ka şi ş .. · "h anun, lıcarcttc tağşi· 
(De • ada} ,büyük bir heyecan eeçinnlftir. nun llyihaaı encümenlerde son fekli~ n m~~~v::,• r;c:~~ ::Y~!~:ı~ hak • 
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r Horgün -, Resimli Makale r------------------4 

Eılıi ve yeni Roma 

• 
Zecri tedbirlere 

Niçin devam ediyorlar? 

Eaki ve yeni Roma 

Manialı at yanıı hiç seyrettiniz mi? Da

ha birinci maniada bir kaç kİfİ 'JCl'e ıeri

Jir. Her maniayı ceçİfte yarııçıların adedi 

azalır. Gitcide sona ya bir, ya llıi kiti ka· 

lır. Minialı yantta kazanmak için hem iyi 

bir at sahibi, bem de iyi bir binici olmak 

R omulus devrinde Roma büyük bir li21mdır. 

imparatorluk olmut. ve milattan Hayat ta ltuna benzer bir manialı ya-
bir yıl sonra Truvalılar zamanında Avru -

b
• k ) ' k ş k ve ·•ı'malı· rıthr. Hepimiz lıör topal bu yarıp karıtı· 

panın ır ısmını, a ın ar ı ,. 
Afrikayı istila etmiıti. n:ı. Kimimiz ilk maniada diiJerl:ı, .her mi· 

Roma, o devrin en büyük, en kudretli niayı atlayıJla bir kaç tdait veririz. Son 
devleti idi. Nüfusu 100 milyona varmıştı. maniayı atlıyarak muvaffakiyet kazanan

Benito Musolini eski Romayı ihya ile me~- lar parmakla ııösterilecek kadar azdır. 
guldür. Evveli Roma tehrindeki eski en -
ka21 meydana çıkardı. O vakitten kalan 
binaları tamir ettirip güzelleştirdi. Mey • 
danlan genişletti. Ve büyük Piyaza mey • 
danını yeni Roma kurulufU için verilen nu· 
tuklann sahnesi haline getirdi. 

Bu iı bittikten sonra bü)ük Roma im • 
paratorluğunu yeniden kurmak hülyasına 
düştü. Ve bu İte Afrikada bir müstemleke 
kurmak.la baıladı. Habeıistanın ilhakı bu 
programın ilk. maddesini teıkil ediyordu. 
Onda da mu va Hak oldu. Yeni Roma im • 
paratorluğunun araz.ısı 5000 kilometre 
murabbaı geniıledi. Kral ayni zamanda 
imparator oldu. 

Şimdi proaramın ikinci maddesini tat -
bik için hazırlıklar baılamı§tır. HabeıUı • 
tanda yerlilerden mürekkep bir buçuk mil· 
yon kiıilik yeni bir ordu ihdasına tetcbbüı 
edilmiftir. Bu ordu Afrika ve Asyada yeni 
topraklar fethi için kullanılacaktır. 

Roma zamanındaki tcrait buııün mev • 
cut deiildir. Dünya büsbütün baıka ıartlar 
lçinde bulunmaktadır. Eski Roma impara
torlujunun yerini İngiliz imparatorluğu al
mııtır. Eaki Romayı kurmalı:, bugünün Ro· 
ma imparatorluiile çarpıpnayı ıöze al • 
madılı:ça mümkün delildir. 

Binaenaleyh b\llrÜDÜn meselesi lta)ya ve 
fngiltere meaelesidir. 

Hayatta muvaffak olmak için de iyi 

bir karak:er, Te bu lıarakteri iyi kullanmak 

için kuvvetli bir bilgiye ihtiyaç vardır. Ha· 

yatın maniah yarııına ancak bu ıartlarla 

iftirak edersek muvaffak olabiliriz. 

Bir tırnak parças• 
Neler yapabilir? 

Finlandiyada bir 
hastahanede brna
iını yuttuiu için a 
meliyat yapılmak 

lüzumu hiuedilen 
ufak bir çocuiu bir 
operatör kesip bi 
çerken, çoc.ulc. na· 
aılaa öksürmÜf, ve 
)'Utulan tırnak, o· 
peratörün sözüne 
fiddetle çarparak 
adamc:aiızı kör et• 
miıtir. 

* Halk .. raflnd•n 11lçln 
•11ın111•111••l•r 

HERGüN BiR FIKRA 
Asansör 

Mqhur çikolata rengi artist Jozefin 
Baker geçen aene Pariste. huauai oto -
mobili ile bir gezinti yaparken, kaza 
ile, baıka bir artistin arabasına çarptı. 

Bu çarpışma neticesinde, h&11l olan 
sarsıntıdan midesi düşen artiıt Joze • 
fin Bale.eri mahkemeye verip, kendi -
ıinden 150,000 frank taz.minat istedi. 

Mahkemede, Jozefin Baker bu id

diayı ititince: 

- Allah Allah 1 dedi; bu kadar çok 
tazminatı ne diye istiyor) Yoksa, mi -
desini yukarı kaldırtmak için a .. nsör 
mü yaptıracak) 

a Manialı yarış a 

Çiçek koklamanın Ja 
U&ulü varmış 

S6ztın Kısası 

Rakıdan tenzil •• 
Elektriğe zam I 

•------E. Ekreın•Tal:.1 
Bir ay içerisinde gazeteler iki t.... Deyi 

acaip haber ne~rettiler: Yeni vaıİ' 
dat peıinde kopn lstanbul belediyesi ht' 
vagazı, elektrik '\'e telefon ücretlerine - lon 
iatemiJ.. diğer taraf tan ispirtolu içlc.iledl )'enid 
ıNrümünü artırmak için bunlann .. tıı fi ler e 
yatlarından tenzilat yapmak tasavvurlad D 
varmıı. '\' ey) 

B ·L. h b . 'k' . d . _.. Ctbro u ı&ı a erın ı 1111 e ınsanı pıırtac- p' 
tuurunu, mantılc.ını unutturacak, yerleoroll h l~tnan 
kanaatlerini altüst edecek mahiyettedif. cyeca 

Bir yandan, ana vatanın her tarafıllf lngi 
medeniyetin nimetlerine bir an evvel k .. tek ki 
vuşturmak, her vilayetin her kasabasın• ha~ve 
her kasabanın her mahallesine elektrik ticiye 
verdirmek, odun sarfiyatına nihayet vct" arama 
dirip ormanlanmı21 tahripten lc.urtarm.r Bal 
için kömür ve havagazı istihlikini artıt' 
mak, telefon gibi bu asırda mübrim bir ih' y 
tiyaca tekabül eden me~i bir vaıııta1' 
ıümullendirmek isteyen, bu maksadla malt 
fedakirlılc.lara katlanan, kıymetli gayretld 
.. rfeden bir hükumet.. sonra da bunuO 
kartııında, bu fedakarlıklarla bu gayret

Cüzel bir çiçeii, leri körleştirecek mctalip serdeden bir bet 
bir lavantayı kok- lediye var. 
~amak, için derin Bu belediyenin bu dileii tchrin imaıt 
derin nefes alır, namına dahi olsa, kabul edildiii takdird• 
kokuyu ciierleri· bemterilere çok ağır ıelecektir. 
mize olanca kuv- Esaaen muhtelif ver~lerle çok bahaJı. 
vetimizle çekmek ~a ıelen elektrik kilovab, havaıa:ıı met1' 
isteriz, Almanlann mik'abı ve telefon mukilemeai. kasenin 1-
tesbit ettiklerine çlndeki suyu taııracak olan bu yeni da111• 

nazaran bu çok batalı imİf, kolrnnun tam la ile. lstanbul halkının bir kısmını medet 
zevkine varabilmek için kısa ve yavq ne· niyetin bu suretle ckülf et» haline gelccelı 
fes almah imit- •nimet» lerinden ıoiutacak, vazgeçir., * cektir. 

Haatar• 11lt111.,en bir doktornn 
aıa111a 

Gece vakitleri., tehlikeli zamanlarda 

hastaya çağrılıp ta, uykulannı terkedcmi· 

fnailtere bu tehlikeyi hiuetmiıtir ve da
ha timdiden kendiaini yann mukadder o
lan tehlike için hazırlamaia baılamııtar. Er 
geç bu iki devlet kart1 karpya kalmak 
mecburiyetindedir. 

Almanyada Görins, Cöbelı ve Doktor 
Şaht, kır lokantalannın birinde bir ııün 
yemek yemit)er. Fakat pyanı hayret bir 
fCY olmut. 'hu üç lideri kimse tanımamıt. 
bunun sebebi fU imiı: Cöring o gün üni
formasını giymemiı, Cöbcls konuımamıf, 
ve doktor Şaht ta hesap yapmamıı. 

Diğer taraftan, zehirleyici mahiyeti .O 

sötürmeyen ispirto ve iapirtolu içkileriıl 
sürümünü artırmak için fiyatlannı indirip 
de. bu zehri harcıilem kılmak, onu, baha• 
Wıiı yüzünden timdiye kadar sokulamad .. 

.ıt yerek içtimai vazifelerine koımayan dok· iı yerlere aolunaia çalıımak ta belki malt 

torlar dünyanın her tarafında tceuür ve politika bakımından faydalı, fftkat sosya1 

* Zec:ri tedb:rler Jeuam ediyor 

I
• talyan ordusu Adisababaya girdikten 

aonra zecri tedbirlerin iflas edcceiine 

ve terkedileceiine hükmedilmiıti. 
Fakat İngiltere zecri tedbirleri bırak -

madı. Bilakis mesele halledilinciye kadar 
bunların devamında ııırar etti. 

Nihayet Milletler Cemiyetinin pazartesi 
sünü toplanan konaeyinde de on bet ha • 
ziranda yapılacak toplantıya kadar zecri 
tedbirlerin devamı kararlaıtı. 

lngiltere niçin buna devam ediyoı) 
Çünkü bütün rivayetlere ve zecri ted

birlerin müsbet netic.e vermediği iddiaları· 
na raimen, lıalyanın mali ve iktisadi va -
ziyeti pek düzaün deiildir. 

Zecri tedbirlerden ıonra ltalyanın altın 
ıtoku dörtte bire inmiıtir. Hariçten ıelir• 
teceii malların paraaını altın olarak öde -
mcğe mecbur olduiu müddetçe, elinde ka
lan atok altın ona üç ay daha ancak yeti • 
ıebilir. 

ltalyanın ithalat ve ihracatı, zec.ri ted
birlerin tatbikindenberi, yarı yarıya in • 
miıtir. Bu yüzden İtalyada kıtlık ve buh -
ran vardır. Fakat zafer ne'e ve sarhoı • 
Juğu §İmdilik halkın bu hakikati görmesi· 
ne mani olmaktadar. Fakat sarhoıluk ge -
çip te lıalyan milleti ayıldıiı zaman karıı
laıacağı acı hakikat onu her halde ıevin • 
dirmiyecektir. 

Bu~ünk.ü harpler yalnız silah harbi de· 
iil, silahtan ziyade iktisadi ve malidir. İk
tisadi harp bir milletin elini kolunu bağla
yıp aciz mevküne düıurmeğe Ufi gelebi • 
lir. 

Jngilterenin zecri tedbirlerin 
istemesinin sebebi budur. 

Özlü sözler: 

devamını 

Ölüm, bir erkeiin bir kadından evvel 
ıeçebildiii ycaane kapıdır. 

Dumas Fila 

Ölüm! Güzel dediğimiz ıeyleri ıenin 
karanlıiında hybetmeııeydik seni bilme· 
yecektik. 

M. Morıan 

Ölüm ..• Karanlılc, daracık soğuk bir 
toprak yıiını içine hapsolmaktır. 

Ölüm, bizim bitişimiz, fakat 
devam cdİ§İdir. 

Goethe 

hayatın 

S. Pınar 

* Alm•nr•d• ••vllm•r•11 
ia111plyon 

Almanyanın meıhur otomobil pmpiyon
lanndan Stück bir yahudi kızını aevip al -
dıiı için halkın nazarından düomüıtü. Es -
ki pmpiyon seçen hafta zarfında Bavye
rada yapılan bir otomobil müsabakasına 
iflirak ediyordu. Yollara, cStüclc.e tükürü
nüz, ırkımıza hiyanet eden kahpe» teklin
de yazılar yazmışlar ve kazanamamasını te· 
min için de etraftaki çığırtkanlar, bütün 
ıayretlerle uiraımıılardar. 

Buna rağmen Stüc.k birinci ıelmif, ve 
birinci mükafat olarak, Hitlerin imzalı bir 

Paraşütle atlıgan 
insan 

Ne dugugormuş? 
F ranııız kadın 

p a rafiitçülerinden 
biri bir muharrire 
tayyareden paraşüt• 
le ilk defa atladıiı 
zaman neler duy
duğunu fÖyle anlat-

mııtır: g 
- insan bir tür- ~ ). 

~Ü a~iıya at~amak /" y f"\ 
ıstemıyor. Nıhayet < r ,.) 

bir ıuursuzluk anı geliyor. Ve kendinizi 
koyuveriyorsunuz, bir müddet boşlukta 
yuvarlanıyorsunuz. O zaman hemen hemen 
hiç bir feY hiuetmiyorııunuz. Biraz sonra 
dehşetli bir sarsıntı ile kendinize geliyor· 
11\ınuz paraıütünüz açılmış, aiz de ağır a· * iır yere iniyorsunuz. Paraşütçülüğün en 

6kUzl•rl ve ll•ndal•rı dUrtmek zevkli anı iıte bu zamandar. O zaman bü-

reamini almııtır. 

lçln r•nl bir usul yük bir marifet yapmıf gibi, ıöiıünüz if. 
Bir Franaız mühendisi. kurunu uladan tiharla kabarıyor. 

zamanımıza kadar intikal eden bir usulü * 
değiştirmek teıebbüsüne sirmiıtir. Bu te· Flandenln hatası 
ıebbüı ıudur: Malumdur ki, çiftçiler ve Fransız Dış lıleri Bakanı MöıyCS Flan• 
sürücüler, öküzleri mandaları, qekleri, ya den, Musolini'nin Habeşistanı ilhıı1' etmek 
değnekle ya kamçı ile yahut ta çivili bir niyetinde olduğunu öğrenince ttJefonu a· 
değnekle dürterler. Bunun aayri medeni çıp bizzat Musoliniye bunun imlı.lnı olma
.olduiunu gören bir Franaız mühendisi bir dığını, ancak Habeşistan üzerinde İtalya· 
ucu demir bir elektror va11taeiyle bu iti nın himayekir bir vaziyet takınması lazım 
ıördürmeii münasip görmüıtür, hayvanın geldiğini söyleyecekken, bu i, için daha 
İstenilen tarafa, elektrikli bir demirle doku- dolambaçlı bir yol bulmuı ve 11Roma aefiri 
nuyorlar, ve bu temas, çividen, kamçıdan Şambrönü bu iıe tavassut elmit. Şambıön 
fazla teıir ediyonnuı. Venedik aarayına aidince, Musoliniyi, kabi-* nesile hali İçtimada bulmuş ve yanına soku-

l1111llterecle reni bir haatahk lamamıt. Musolini içtimıu bitirir bitirmez, 
lngilterede yeni bir hastalık meydana derhal pencereye çıkarak, ilhak lcarannı 

çıkmıı ve ıimdiye kadar on tanesi çocuk- ilan etmiş. 
larda ve iki tanesi büyüklerde olmak üzere Bu ıatuları yazan Fransız ıazeteleri si· 
12 vak'a ıörülmüıtür. Bu hastalıiın ismi · yasette hazan acele etmemek, tamiri mÜş· 
Adenite Crebrale' dir. Arlzı, birdenbire kül neticeler le\ lid eder» diyor. 
ateıin yükaelmeıi, sesin kıaılmaeı, badem- ;;uş. • ·---- ••• -· • ·---

cilc.ler tiımeai ile sıörünüyor ve dimağda Fransız doktorları bu hastalıiın Manı 
bazı teıevvüpt yapıyormuf, bu hastalık denizini seçmemesini temenni etmektedir· 
bilhassa kalabalık mühitlerde ıörünüyor- ler. 

asabiyetle tenkit edilmektedir. bakımdan çok zararlı ve tehlikelidir. 
Avrupa gazetelerinin birinde okudulumu Onun içindir ki İstanbul tchrine laı.ırd 

za nazaran, ıcçenlerde Paria civarında bir olan varidatı, havayici zaruriyenin bugün 

gece yarısı, bir huta için, civardaki met· ön safında yer alan elektrik, gaz ve tel~ 
hur doktorlardan birini çağırmak lhım fon sibi ıeyleri bahalılaıtırarak temin et' 

ıelmiı. Doktor, derhal sıelemiyeceiini. an• mektensc, içki fiyatlarını olduğu gibi bıra• 
kıp, bundan belediyelere bir hisse ayırma~ 

cak isterlerse, sabahleyin haıtayı muaye- ldare hile.metine daha uysun ve aoayal ba· 
ne edeceğini bildirmit. hasta, kalb krizi kundan daha hayırlı olur sanırım. 
geçiriyormuı ve evdekiler ilmitle dokto~ Bu suretle eski bir darbı meselin hük

bekliyorla rmı§. Doktora ıiden adam, eli nıünce: «Hem pmdan temizlenir, hem d• 
boı dönünce, hep beraber beddua etme· pillv yağlanır!» 
ie baılamışlar, ıarip bir tesadüf neticesi 

olarak o gece hastaya selmek iatemeyen 

doktor sapasailam bir insanken birdenbi

re bir kalb arızaama tutulmuf, derhal bu 

arkadaşını çaiırmıt. fakat lümıeyi bula

mamıştır. Neticede haata kurtulduiu hal

de, imdadına yetipnek İatemeynn doktor 
ölmüştür. 

* DUnr•••n •U•tbl• tehllk• 
Delport isminde Belçikalı bir Astro· 

nüm, ıimdiye kadar kimaenin kqfedeme
diği bir yıldızın dünyaya aydan daha faz. 
la yaklaıtığını ve küremizin iki milyon ki
lometre civarından ccçtiiini tesbit etmit
tir. 

Bu yıldız. dünyaya çarptığı takdirde 
büyük bir felakete maruz kalacağımız mu
hakkak ise de, (Dclport} un yaptıiı tet
kiklere nazaran komıumuz haddini bili
yor ve dünyaya lüzumundan fazla yaklat-
mıyormuı. 

Billgor Mıı&unıız ? 

1 - Eski Alman imparatoru Vilhelrd 
umumi harpte Osmanla ordusunda hanıi 
rütbede idi) 

2 - Meşhur TimurJenk nerede 
muştur) 

3 - Madam de Stael kimdir) 

doi" 

4 - Amerika bayrağında kaç yıl~ 
vardır) 

5 - Gündüz uyuyan, gec.e gezen kuı 

hanıisidir "> 
(Cevapları Yarın} 

* Dünkü suallerin cevaplan : 
' - Orangotan en çok Somatra ve Bor• 

neoda yapr. 
2 - Tam öğle üstü ıünq toprakta hiç * bir gölge yapmaz. Fakat bu ancak bir kag 

Bo,•nm•d• sUr'•t rekoru saniye sürer. Müteakiben hareket eden zi· 

Los Anceloı dünyada itleri aüratle ha- ya, ıölıe vermeie baılar. 
ıarmakla maruf bir yerdir. Geçenlerde hi- 3 - Kız kardeıle erkek kardeşin, baba 
kim sekiz aaniye zarfında on senelik bir ile kızın, ana ile oğlun evlenmesi cari olan 
yuvayı dağıtmııtır. eski bir diyar Mısırdır. 

Kadın mahkeme huzurunda: 
- Kocam hotuma gitmiyor, demiı. Ve 

hakim de: 
- Sizi boşadım demek auretile mesele

yi bitirİ'\'ermiştir. 

4 - Ayın dünya etrafındaki harcketilc. 
kendi mihveri etrafındaki hareketi müd " 
detleri ayni zamanda olduğu için ayın dün
yadan yalnız bir yüzü görünür. 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Özlüsozler 

Kainatta her oeye ilk defa ısım verilir• 
ken, eminim ki ADEM hayvanlara, HAV" 
VA da çiçeklere i•im koymuştur. 

l~it muhabirimiz yazıyor: ~ memesinin sebebini tetkik etmek istedim. Verilen malumat be. 
.. Kağıt fabrikasının maddci aaliyelerinden birisini tetkı1 eden ni ıatarth. Göknar aiacı Sivaıtopol tesliml Beher metre mik'a· 
ı~k~r alacı yabancı memleketlerden ıclmektedir. Memleke bı ( 4,5) lira olduiu halde bu ağacın memleketimizde ayni mik-
timizde bol olan bu atacın memleket dahilinden tedarik edil • tarın tealimi ( 12) lira kadar bir para tutmaktadır, 

lSTER 1NAN 1STER 1NANMA1 
J 

W. L Pbelpa 
Bir devir açan bütün ihtilal ha• 

reketleri yazı ile deiil aöz ile 
tır. 

Hitler 



• 
lngilterede 
Bütçe esrarı 
Nasıl ifşa edildi? 

s.,ı. J 
• 
ihracatı l (' ı 
T eşkilô.llandırma ~~Wı.-"ıac:::;;..-

rsa, tarafı, İnci •ayfamızda) AL: E ...... ~-E 
kındaki 1705 sayılı kanuna ektir. 

Cenevre, bugünkü halile 
garip bir sahneye döndü 

Layihanın esasına göre ihracat ti • 
careti yapmak isteyenler iktisat veka
letine baş vurarak ruhsatname alacak
lardır. Ruhsatnarnesiz ihracat yasak _ i ngilizler ~o~ re~lisl. insanlardır. lca , 

hında, hadıselerın üzerinden sünger i taJll Deyli Ekspres sahibi : " fngilterede ke?dilerine şef Müstemleke tır j bu gibilerin maUarJ gümrükten ge-
v~ k k• l kt dıyor nazırının çirilecektir. Ruhsatname alabilmek i-denebilece ımse er yo ur " b k d k. h b . geçirmesini veya geçirmiş görünmesini rok 

i ha' an a a 1 esa 1 çın de ticaret kanununun do··rdu""ncu" b " iyi ilirler. Fakat bu demek değildir ki ge· 

. zati Londra 1
4 

(AA ) -· Gazeteler iı:ı başına geçtikleri andan itibaren, mahkemeye verı·lı"yor maddesi mucibince tacir ehliyetini haiz çen vukuatı unutmuşlardır. Nitekim ltal _ 
ıleril 'b • t • • t T • .. d k bolm ı k h k 1 a. ıenıden B ld . h.. etmektedir- «mıllrn 11efler orta an ay uştur. 0 ma • sa te ar ık, tefecilik, do • yanın Habeşistanı ilhak etmesi kararı kar· 
ış ır 1 • a vıne ucum T • ba L d 14 l d 1 k urlad. er. Bu iki z~t, şi~~ıye kad~r aca ne on :a, -:- B~ sabah bütçeye ait an ırıcı ı , emniyeti suiistimal suç • şısında en derin noktalarından yaralandık-

Deyli Ekspresin sahibi Lord Bea _ yaptılar) Sıyasetı ı~.al ~ttıler. İm~a • esrarın ıfyşa edilmesıne ait tahkikatı ya- lanndan ve Türk ceza kanununun lan muhakkaktır. Bu yaranın tesirile ve 
cak4 \rerbrook k d' . d «Baldvin ratorluk işleri ile ıştıgalı terkettıler. pan mahkemede müstemlekat nazırı 358, 359, 3G3 üncü maddelerinden bi- ltalyaya karşı duydukları duygunun dere-

t.' • en J gazetesın e b' 'b. . . k.b d Th d . ·ı . 'l .. . l k Al h kk .. -" .. ışınan l k ? ı ltında Bunun neticesi, m mnı ta ı e en omas emıştir ki: rı e veya tıcaret kanununun 6-l u··ncu·· cesı e mutenasıp o ara manya a ın-
,.lll'I t o aca mı » unvan a . . M .. d d · d k d ki h edil• ııeyecanl b. k I t . tı·r bir takım muvaffakıyetsızlıkler oldu. eslekı hayatımda dokuz bu·· tçenı·n ma desile 1705 n.umaralı kanunun hu··_ a ml.İsaa e ar avunaca arı mu akkak-

ı ır ma a e neşre nıış · , b · k J t afaııl İngilter d k d"l . sef denebile- Bununla beraber mes ul devlet adam - es abı mucıbe mazbatalarını dinledim. üm erine tevfikan mahkum olmamıq ır. 
k 

e e en ı erıne , k . l'k z d b b 1 k T Gerek Almanyanın, gerek ltalyanın ta-
ka' te kiın l k B' l"d l ·mı'zi ları her muvaffa ıyetsız ı ten sonra, anne ersem u, bir rekordur Boı:ı • u unma şarttır. 

b 
se er yo tur. ız ı er erı • • . b. h '] b ., J kl d · T fh 1 kip ellikleri siyasete muarız olan bazı dev• 

sın• aşveka"l d h.
1
. t' d ha- sandalyelerine daha zıyade ır ırs ı e ogaz ı ar an bahsedildig~ ini ilk defa ra. cat91 ar, ticaretini yapacakları ... . ette, a ı ıye nezare ın e, 'k .d k.. d . 'd' h h letler, ayni zamanda bu iki kuvvete karp 

trll'! tıch'e n . d F kat bu yapıı:ıtılar. Hala da ı tı ar mev un e ışı ıyorum. er ı ra:at mad. desi için ayrı, a"'·n 
, J ezaretın e arıyoruz. a T • im k Th "OOO ] J koymanın imkanı olmadığını anlamış ve 

vet ltarnaI b ·d· duruyorlar. Acaba PWman ° a sa- omas, muhaberatının neı:ıredil - mecmuu D ırayı geçmemek üzere bunların arasından bir tercih yapını· ..... 
at arımız osa gı ıyor. · d T '>50 J' d 'Jr::OO 1' :,. .. P;:ıtt Baldvin il~ Makdonaldin 1931 de ati henüz çalmadı mı?» mesın en ve zevcesi hesabına bir ev -· ıra an -~ ıraya kadar teminat ba..,lamışlardır. Bunlardan bir kıımı hal .. 

satın almıf olmasına telmihlerde bulu- göstereceklerdir. Tacirler, vekaletin yayı, bir kısmı ise Almanyayı tutmak iste. 
nulmasından dolayı teessüf etmekte n:ıukarreratını ve teşkilat icaplarını pe- mektedirler. Bu sebeple, ayın on birinde 
olduğunu beyan etmiştir. ışı.ne~ kabul ve teahhüt edeceklerini toplanan Milletler Cemiyet" konseyi, umu• Yeni bir İngiliz 

diritnotu 

Diyarıbekire dün 
de dolu yağdı 

Bundan sonra Thomas, bu işde oğ- bıld.ıreceklerdir. mi bir tereddüt içinde ve hiç bir şeye kara~ 
lunun da isminin zikredildiğini dostla· Üç defa teahhüdünü ifa edemiyen veremeden dağılmak mecburiyetinde kal4 

null 

ret' 32 b" ·• -d h Civar bağlarda, tarlalarda 
hasarat büyüktür 

rının kendisine ne suretle haber ver • ve mahkum olan tacirlerin, ihracat mıştır. 
mis ve kendisinin ogwlu l h ruhsatnameleri ellerinden almacakt Habeş murahhasını meclis celsesine ka4 

he' ın tonluk bir gemı a a T nu nası emen ır. b t t k ·ı H b · t ı 
yanına çağırmış olduğunu hikaye et-· Meşru bir sebep olmaksızın, fazla ka- ~ ~ me ·ıhı':;etı e W a ~şıs~anın ta ya ta• 

Akdenize gönderiliyor 
·r~~ ~ londra, 14 (A.A.) _Son üç sene _Diyarıbekir, 14 .. {Hususi muhabiri-

. t. zanç temini maksadil "h t 11 ra ın an ı a mı e atunı hır surette tanı ., 
mış ır. • . . e ı raca ma arı • madığını ifade etmiş olan Milletler Ce .. 

&tfırıda t . l"h d"l · olan mızden) - Bugun de yarım saat ka-
~ amam en ıs a e ı mış d d 'dd l. ~ 

ı el>ulse d ·t 8 H . d İngiliz dar evam e en şı et ı yagrnur ve 
a ı- fil rı notu azıran a ., D 1 d.. · b 
.... Osunu t k . . . 'kd . ıka • dolu yagmıştır. o u une nıs eten 
""' ı-~ı. a vıye ıçın ;""' • enıze Ç • . H k 1 · · fıı ""q~ht , daha hafıftır. ava apa ıdır. Y enı bır 

Nazır, oğlunun görmüş olduğu işler mı~ı~ 1?. ":'.e dış pıyasalardaki kıymet • miyetinin böyle zımni'. bir protesto ile ik .. 
hakkında tahkikat yapılmasını Çorçil- lerı~ı duşurmek .veya a~ttırmak mak • tifa etmek mecburiyetinde kalması da, ne 

den bizzat kendisinin i&temiş ve bu hu- sadıle 11.ormal pıyas~. fıyatlarını millt İngilterenin Fransayı, ne de Fransanın e
susta israrda bulunmu~ olduğunu ila- ckonomı .~enf~atlerı ıcaplarına aykırı ııas itibarile lngiltereyi kırmak istemedik· 
ve etmi,ştir. olarak muteessır eden veya bu mak ~ ]erinin bir delili sayılmak gerektir. 

ın• ~epul · · l d · in- fırtınadan korkulmaktadır. 
d· se yırmı sene evve enıze d I 1 l d h 1 

det 1tilrni t• E 1 2- r;OO hac • Yağmur, o u tara ar a ağ arda 
Hakimin talebi üzerine Thomas, satla birlik vücude getirenler 1705 nu- Milletler Meclisi, fena bir karar ver .. 

bankadaki hesabının ve mevduatına maralı kanunun hükümlerine göre ce- mekten ise hiç bir şey yapmamıı görün .. 
müteallik bordronun mahkemeye tev- za görebileceklerdir. «Milli Ekonomi meyi tercih etmiş ve bunu şerlerin ehveni 
di edilmesine muvafakat etmiştir. me?faatleri icabı» iktisat Vekaletince addeylemiştir. Fakat bu, öyle bir ıiyasi ha· 

cJ ..._. ş ır. vve ce :J.tJ ton h Ç'ft · •· 
e• •q•llde 'k · 1 ... h '}"tosu büyük asarat yapmıştır. ı çı ye ıs al) b• 1 en ıs a attan sonra tonı a . . d. 

< ın t k b"lh t yya • ıçınde ır. 
relere k ona çı h~ış dv~l ~ .assBa at hi Meteoroloji enstitüsünün tebliği 

111 ~' arşı tec ız e l mıştır. u ec • 14 z• v A • 

-.qttan d .d d'. d t re Ankara, - ıraat ekaletı me-

Nazırın vermiş olduğu ifade üç çey- tayın olunacaktır. rekettir ki, bilhassa büyük devletler için 
uzun boyıu devam ettirilemezler. Aksi 

•rİJI h l nıaa a gemı e ort e ayya l . . . .. .. .. d Id ~ 
ip ll tınrnaktadır. teoro 011 enstı~.usunun. en. ~ ıgımız 

rek saat sürmüştür . M 1 Ali b kd areşa en y ta irde, bütün dünya nazannda beş pa· 
(Baf tarafı 1 inci aayfamız.da) ralık kadrü haysiyetleri kalmaz. Hüküm 

- malumata gore, yırmı dort saat 

Mareşal Oespere Belgradta bütün yurtta yer yer yağışlı geçmiş-
ıt l) Paris, 14 (Hususi) - Mareşaf franşe tir. 

a1 'trı Ciflere Belgrada gitti ve orada fevkalade Diyarıhekir ve Mardin havalisinde 
'ıt etasinıle karşılandı. Şehir, bayraklarla fmdık cesametinden ceviz büyüklü
s.:~anmış ve Yugoslavya erkanı Mareşalı ğüne kadar olmak üzere dolu Cliifmiif-
1( bat merasiminde hazır bulunmuştur. tür. Zarar henüz tesbit edilmemiştir. 

till naibi Mareşalı kabul etti. 

İhtisas 
Mahkemeleri 

Yunanistan da 
grev bitti 

SeJanikte yeniden bazı 
ehemmiyetsiz hadiseler 

oldu 

Selanik, 14 (Hususi) - Galeyan 
devam etmektedir. Umumi grev esna· 
sında kanlı hadiseler çıkmaması için 

lstanbulda 
Devrim abidesi Ankara, 14 (Hususi) Adliye tedbirler alınmış, sabah erkenden u-

~ Ankara, 14- İstanbulda büyük bir Vekaleti Haziran ayından itibaren ih- çan tayyareler ~ehre beyannameler at-
• tee~riın anıtı yapılacak, bunun için he- tisas mahkemelerini ilga etmeğe . karar mışlardır. Beyannamelerde amelenin 

~ dt:Yeler bankasından on senede öde~· vermiştir. Yalnız İstanbul ve .Dıya:ı • haklı talepleri hükumet tarafından 
ı~ ek ve yüzde beş faiz verilmek şartı- bekirdeki ihtisas mahkemelen vazıfe- tetkik edileceği bildirilmekte ve grev
' 300 bin lira borç alınacaktır. Bu hu- }erine devam edecektir. den vaz geçilmesi tavsiye edilmekte 
t~ııta Kamutaya bir kanun layihası ve- Diğer yerlerdeki kaçakçı!~~ .. işleri idi. Beyannamelere rağmen şehirde e-
1 trıiştir. adli mahkemeler tarafından gorulecek- hemmiyetsiz, ufak bazı hadiseler ol -

:.ı Anıt için ecnebi san'atkarlar arasın- · muştur. 
~q b tır. 
t'f İr müsabaka açılacak, projeler Maa· d iki f Gece yarısından sonra bütün işçiler 
1 • Nafia ve Dahiliye Vekaletleri ta- Çekoslovakya a par I greve nihayet vermişlerdir. Alınan 

• ~~•nd~n tetkik edilerek ~çlerinden en dağıldı tedbirler sayesinde grevin devam etti· 
l.lnasıp olanı seçilecektır • Prag, 14 (A.A.) - Senato dün ge- ği müddetçe ahali çok müteessir olma-

C ce «Devletin Müdafaasrn partisi ile mıstır . 
- enevrede esrarengiz bir Habeş ((Casuslukla Mücadele» partisinin da- . Atina ajansının tebliği 

tevkif edildi vıtılması hakkındaki kanunu meb'uslar Atina, 14 - Atina ajansı bildiri ~ 
~eclisinden geldiği şekilde kabul et- yor : 

t Cenevre, 14 (A.A.) - Bacha • U- miştir. Komünistler kanunun aleyhin- 2-! saatlik grevin bittiğini bildiren 

fettişliği yaptı, 1914 de Fransaya gönde- ııüren umumi keşmekeş derin bir İıhrap 
rilerek orada bir süvari fırkasına kumanda ve endişe doğurmuştur. Arıııuluııal alaka· 
etti. Sonra 1915 de beşinci kolordunun ]arı mahdut olan devletler, siyasi gidişat
kumandanlığına tayin olundu. Üçüncü or• tan me~nun değ.ildirler. Harpten yarab 
dunun kumandanı sıfatiyle Som h - çıkmış bır çok mılletler vardır ki hak bil• 

mu are d"kl . • ld 
belerine iştirak etti ve Arraıı'da mühim 1 

• erını e e etmek İçin fırsat gözetmek· 
ınuvaffakiyetler kazandı. tedırler. Bazı büyük devletlerin birbirlcrl-

19 1 7 h . d r·ı· . d ı_ ne bakarak ve onların oynadıkları oyuna u 
azıranın a ı ıstın or usu AU• • 

ma d 1 v t . l Ali b O yarak Milletler Cemiyetinin daha fazla eti n an ıgına ayın o unan en y sman- b 
l d 1 

• I 
1
• ağlı durması doğru olmaz Bu cem· t 

ı or u arıy e çarpışmış, evve a Cazze, son- . .. · ıye ya 
ra Yafayı zaptettikten sonra 191 7 senesi- emrıvakıı ~abu! v~d.er~k aczini açıkça vurma 
!'tin 9 birinci kanun günü Kudüse girmif, lı, ~ahut dıyece~ını. dıyerek duyulan endiş~ 
ııHıristiyanlığın mukaddes şehrinin halas- v~ ıstı~a~lara .. hır .. nıhayet vermenin yolunıı 
karııı diye bütün hıristiyanlık aleminde bü- bılmelıdır. Çunku Cenevre, adeta bir ko-

.. k b" .. medya sahnesine d .. ·· t ·· -S ı· R yu ır şohret kazanmış, hatta «Son ehli _ onmuş ur. e ıın agıp 

salibin muzaffer kumandanı» ünvanı ile a· 
nılmıştır. 

Allenby büyük harp bittikten sonra 
Mareşallığa terfi etmiş ve kendisine 50,000 
İngiliz lirası mükafat verilmiştir. 

Macar kabinesinde 
Peşte, 1 J - Dahiliye nazırı, bütün 

hükumet erkanı namına dün meb'u .. 
san meclisinde beyanatta bulunara~ 
ne harid ve ne de dahili siyaset saha
hasında kabine azası arasında kat'iyen 
ihtilaf bulunmadığını söy!emistir. ................................................ : ............• 
(Allenby) nin bu seferi gayet mükemmel 
bir şekil<le hazırladığını ve tertibatnı mrk~ 

Allcnhy"nin harpten sonra tayin olun
duğu ilk vazife Mısır fevkalade komiser
liği idi. Bu sırada Mısırda milli ihtilaller 
kopmuş bulunuyordu. Allenby 1919 dan 
itibaren bu ihtilalleri bastırmakla me~gul 
olmuş ve lngiltere hükumetine Mısırın ar
tık İngiliz himayesi altında yaşamasına im- tum ıutınağa ınuvaff ak olduğunu söyler• 

kan bulunmadığını bildirerek 1922 de ler. 1 
M 

ngiltnenin meşhur casusu 
ısırın istiklalini ilan eylemistir. ~ LorJ Allı.-nby

0

ııin emri altında 
Allenby 1925 yılına kadar Mısır kc>· d u. 

miııerliğinde kalmış, sonra Jngiltereye dön
müştür. 

Lavrens, 
çalışıyoh 

~ ~srnini taşıyan ve ~ab~şis~anı~ de rey vermişlerdir. gazeteler, ger;· Atinada gerek vila • 
d tlın maslahatgüzarı oldugu ıddıasın. • • k I · yetlerde hiç bir mühim hadise vukua 
~ bulunan esrarengiz Habeş, evvelkı Rusya ile demz_ mu ave esı gelmemiş olduğunu kaydediyorlar. 

lngilizler, Allenby' nin Fifütin seferini, 
biiyük harbin en parlak nf,.ri ~ava·!a·. 

Lord All ·nby son on yılını lngiltr.redc 
tarihi bir kalenin muhafızı olarak ~eçİr· 

mi tir. Bununla beraber lngilterenin en ile· 
ri ımf•a 1,i ricalind,.n .:avılırdı. 

llıc~arn tevkif edilmiştir. ... rnüzakerelerı başlayor Gneteler, bu grevin, mütemadi 
.~umaileyhin üzerinde sahte :esmı l4 (AA) _Haber veril- ı tahriklere kars. ı hiç bir sempati duyma· 

llı"h · ht b pa Londra · · 
a," Ürlerle rnühürlenmış sa e ır - d' ~. .. ' Londrada İngiltere f ran-,1 yan ve müfritlere kar,şı büyük bir mü-
'"qı> K d" · Cenev - ıgıne gore, • • 
t d0 rt bulunmuştur. en ısı l A "ka arasında son defa akto- dafaa ordusu teşkil eyleyen çok kuv -

il~ eki ecnebi murahhaslarının bazlıkarı Isa ve dm~rı kaveleaı· esası dahilin -ı vetli bir isçi şebekesinin mevcut oldu-
e t bb"" .. ka ıs- unan enız mu " · . ı .._ ernasa girmek te;şe usune • d S t R ı'le d·· bir deniz mu- ğunu bir kere daha gösterınış olduğunu 

••ııştı. e ovye usya . . -
• kavelesi yapılması ıçın pek yakında tebarüz ettiriyorlar . 

Y . .d i teşkilat müzakerelere başlanacaktır. y u n a n k r a 1 1 
80I 1 ar . Sovyet ata.şenavalı binbaşı, Çkonski, 

bırA~~ara, 14 (Husus~) - :~nı~~ bu hafta başında Londraya d~~ü~tür. Korfuya gı·dı·yor 
~v· Vılayet idare heyetı, beş _valı ~ t Mezkur mukaveleyi müzakere ıçm ıcap 
~ •nliği, 9 kaza merkezh_ 2~J ~aıye eden salahiyetleri haiz bulunmaktadır. Atina, 14 (Hususi) - Kral Jorj, 

l\t.tern~rluğu ihdası içi~ ':1e~lıse bır ka- Sovyet elçiliği bu müzakereler için .i~- yedi adanın Yunanistana ilhakı yıl -
n layihası tevdi edılmıştır. zari mesaide bulunmak üzere fngılız dönümü münasebetiyle, yapılacak 

A • • dış bakanlığı ile temasa gelmiştir. senliklere iştirak etmek üzere cunıar -
nkara tayyare meydanı IÇln . . •

1
. t . · ~esi günü bir harp gemisiyle Korfu a· 

~ Ankara, 14 (Hususi) - Burada ıran elÇISI ı ıma namesini dasına ::.gi_de_c_1gk_t_ir_. ----
1.lrulacak tayyare meyd:mı için D35 Cumhur Reisine vardı . .. ,. 

1\-ıa}~ yılı bütçesine _kon.uln:1ak üzer~ Ankara, 14 (A.A.) - İran büyük Heryo ve Tıtu.ı~.sko ~.~lakall 
Malıye Vekaletine ~.>0 bın lı.rahk mun .. Ekselans Halil Fehimi, bugün sa- Liyon, 14 - Tıtulesko ogle ~-~me-
~arn tahsisat verilmesine daır olan ka- elçlıs6ı d t t merasim1e Cumur reisi ğini şehrin lokantalarından bnınde 
l'ıun 1 .. h' .. .. . de kabul at > a mu a H ·ı b" l'k . t" l\1 ·1 h ay ısaı butce encumenın A .. k 't' atnamesini takdim et- ı eryo ı e ır ı te yemış ır. .umaı ey 
~il . . . .. .h b },afta K tatur e ı ım k . . .... tnıştır. Kanun layı ası u •, · ~bu akşam hare et etmıştır. 
.. lecJiste konuşulacaktır. \ miştir. 

, ' 
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Eyüp Sabri çetesi 

tevkifanede 
Emniyet Sandığında bulu

nan mücevherlerin de 
sahibi çıkıyor 

Eyüp Sabri çetesi tahkikatının 
Uk safhaıı ikmal edilm~ ve dün Eyüp 
Sabri ile kanleti İsmail ve Mihal 
müddeiumumiliğe sevk edilmişlerdir. 
Ancak dün Eyüp Sabri çetesinin yeni 
bir hırsızlığı daha tesbit edilmiştir. 

Onuncu Hırsızlık 
Bu hırsızlık Beşiktaşta Akaretlerde 

bundan bir müddet evvel Zekinin evi
nin soyuluşudur. Bu evi kimlerin soy
duğu düne kadar meçhul kalmıf, fa -
kat Zeki evinden çalınan eşyalar· 
dan bir kısmını dün Eyüp Sabrinin ya
zıhanesinde ve evinde bulunan CfYa· 
lar arasında bulmuştur. Bunun üzeri
ne bu evi de Eyüp Sabri çetesinin 
aoyduğu anlafılmıttır. 
Emniyet Sanmiuıda bulunan mücev

herlerin ele abipleri çıkıyor 

IOft POST• 

• BA LiR 
-Hakkımız gole mu?- Viyanaya kaçırılan 

Ucuz taksi meaeleal bltmlf para 
dellldlr 

T epebaıı bahçesinin önünde tram· 
vay bekliyordum, yepyeni bir tak· 

ai bekleme .kaldınmma yanaıtı ve 
ıoför pencereden ba,mı uzatarak 
seslendi: 

Türkiye milli sigortası 
hakkında cezai takibat 

yapılacak 
-Beyazıda on kuruıl T k 

ür iye Mmi Sigorta Şirketinin lkBenim gibi tramvay bekleyenlerden bir 
kaçı otomobile daldılar. Bir ltiıilik hsat müfettişleri tarafından yapılan 
yer boı kaldı, iki üç dakika eonra tehiş ve tetkikler neticesinde firketin 
ona da müfteri çıktı, otomobil de ha1iacze düştüğü sırada elde mevcut 
Beya21dın yolunu tuttu. paraları Viyanaya kaçırdığı teabit edil

Kulak misafiri oldum. O aonuncu müı· miştir. 
teriyi beklediği iki üç dakika içinde Bu nokta hakkında da cezai takibat 
ıof ör otomobilin içindekilere dert yapılacaktır. 

yanıyordu: 1917 de tefekkül eden Türkiye Milli 
-Onar kuruıtan bet kiti elli kuruı ya- ıigorta o zaman ittihat ve Terakki Ce

par. Bunun 30 .ku1UfU benzin para· miyeti tarafından himaye edilmit ve en 
sıdır, üst tarafı bana kalır. Böyle büyük ıigortalar bu firkete yaptırıl • 
günde on on beı aefer yapabilsem b 

mı9, u meyanda Emniyet Sandıa" ı ıiekmek para11 çıkacak!... Çıkacak 
amma belediye bırakmıyor ki... gortaları da buraya verilmi9tir. Gene 

-Sebep) bu esnada firket hesabına 60.000 lira-
-Yasaktır. Biz de kaçak çallflyoruz. lık da dahili istikraz alınmıftır. Bu 

Yarı aç yan tok .kalıyoruz. tahviJJerin bir aralık kıymetten diiışme-* mesi tirketin sarsılmasında ilk imi) ol-
ltte bir adam ki. belediyenin koyduiu muştur. 

talimatnameye bile bile aykın ha- Bundan sonra da en büyük zarar1a
reket etmektedir, hareketi bir suç- rı nakliye ve gemi ıigortalarında gör • 
tur, cezayı hak etmittir, tutulursa müştür. Türkiye Milli Sigorta tirketi 
neticesine katlanacakbr. Bu muhak

vaziyetini düzeltmek için bu zararları 

MEKTUPLARI 
Filistınden lstanbula akseden yanlış haberler 

<Filistin» den bir mektup aldık, imzası tul dütenlerinki ise 20 den ibaretti. 
<<İ. K.ı> tır. Ve anlatılan bir muıevi oku- Türk mecmuasının bu kadar yanılmıt 
yucumuz tarafından yazılmlftU'. Bu oku - muına doğrusu sakıldım. Lütfen tashih 
)'ucumuz diyor ki: der misiniz) 

•İstanbulun haftalık gazetelerinden bi • lıt~ mektubunu koyarak okuyucurdl 
rinin 20 nİlan tarihli nüahasında Filistin zun bu İsteğini yerine getirmiş oluyo 
kargaplıklanna ait bir fıkra aördüm, için-
de ı 000 muevi evinin yandığından, bir maamafih bizim bildiğimiz de Filistin 
çok musevilerin maktul düıtüiünden bahse- dseleri bu okuyucumuzun aöyledi~i dl 
diliyordu. Halbuki karptah.klann en fid· 
detli zamanında ben Yafada bulunuyor • 
dum. Ve yanan evlerin saym 3 ten. mak-

recede basit geçmiş değildir ve an1' 
tılan okuyucumuz hadiaelerin ancak 
kıımına tahit olmuıtur. 

~,..,....... .... ~ 
KadıköyUnde bakımsız bir Doktorumuzun Cevapları 

meydan . Fatih Çar,aml.unda AhcluDaha: 
KacbköJinde olaraD Wr ob,'ıii wıuus - Eskiden dizantefi geçirdiniz 

JUl)'or: Bunu bize bildiriniz. Bir müddet maı 
- Kadıköyünde i8kelenin bir tarafında kattar içiniz. Yemeklerden birer tatb 

güzel bir park vardır. Bu park aündeo SÜ- .Piı nevropatin, biraz su içinde alınız, 
ne aiaçlar ve ~eklerle .a.leniyor Te ak- meklerden aonra marul yiyiniz. Tuzlu 
pmlan halkın güzel bir tenezzüh yeri olu- biberli, salçalı yemeklere, yumurtaya, 
yor. Fakat ayni meydanın karf1 tarafı ve veye, çikolataya pehriz ediniz. Saba 
rıhtıma bakan bllin ön kısmı daima ça • idman hareketleri yapınız. Günde en 
rnurlu, pia ve at aübrelerile aeçi)emiyecek iı iki saat yürüyüı yapmalwnız. 
bir haldedir. Ba m-o'dan menelerdenberi ikinci eoqunuz için size tunları ıorO 
bir türlü temizlenmemittir. Umumi eıhhati yoruz: 
de berbat eden bu vaziyetin düzeltilmesi Hutanın Yafl kaçtır) Tanaiyonu n 
İçin Kadıköy belediyesinin nazarı dikkati- idrar tahlil raporu var mıdır) Bun lan 
ni çekerim. bildirin, ona göre cevap verelim. 

Son Postanın netriyatı üzerine Em
niyet Sandığında terhin edilmit olarak 
bulunan mücevherlerin de birer birer 
eahipleri çıkmıya ba§lamı,tır, bu mü -
cevherlerden birinin Kadıköyünde evi 
aoyulmuf olanlanlan Ec:lmona ait ol -
duğu meydana çıkarılmıştır. Diğer 
mücevherlerin de bugün yarın sahiple· 
ri çıkacağı umulmaktadır. 

kak. Fakat bu adam bu hatalı duru-
ma neden düımüıtür) Altında ken- yaptığı hayat sigorta bedelleriy]e ka - Cumhuriyet lbidesine ilk çelenk 
di malı olan bir otomobil vardır. patmağa uğraşmışsa da umumi buhra· koyanlar 

Devlet demiryollarmda yeni 
ıenzilAt Bu otomobili belediyenin koyduğu nın doğması neticesinde bu tarz da 

bütün prtlan doldurduktan sonra müsbet bir netice vermemiştir. Çünkü Beyoğlu kaymakamlığı, •imdiye Devlet Demiryollan odun nakliyl 
taksiye çıkarmııtır. Aydan aya be- sigortalılar para vermemeğe ve fazla kadar Taksim Cümhuriyet abideıaine bna mahsus yeni bir tarife hazırla 
Jediye re.mini ödemektedir. Söyle- para verenler de bu paralarını avan& çelenk koyanlann bir listesini yap • br. Bu tarifeye nazaran bir haziran 
diği de tudur: Ben belediyenin tea- suretiyle tirketten aeri almağa batla • makta ve gerek.~. için: ge~ d~n i!ibaren Sa~sun sahil hattında 

MüddeiummniHk evrakı iade etti 
Müddeiumumilik zabıtanın gönder· 

diği tahkikat fez1ekesini böyle her gün 
yeni bir hırsızlığın meydana çıkmakta 
olması ve tahkikatın ikinci bir safha 
arzetmesi üzerine zabıtaya iade etmiş, 
bütün tahkikatın ikmal edilmesini, 
bundan sonra evrakın müddeiumumi
liğe gönderilmesini iatemittir. 

bit ettiği fiyattan daha ucuza adam mışlardır. bundan sonrakiler IÇtn bır defterı bırlqık tebekenın bazı mesafeleri 
taşıyacağım, rağbeti celbedeceğim, ş· k t" • . .dd f mahsus açmap karar vermiftir • yeniden tenzilat yapılmıftır. Ayni 
b d k ır e ın son vazıyetı cı en ena • ş· d.d "b.de le f u saye e azanacağım, geçinece- d B .t dah·ı· d . J • • ha ım ı en sonra, a ı ye çe nk ko- manda Afyon - Karakuyu ve aparta 
•. B • . 1 1 ır. u tcraı ı ın e ış erının Q. lar d f • __ ı_lar bu 
arım. ana manı o mayınız k . k l . .. .. Y yan e tere ımza atagm ve Bozanönü kı81mlannda da yolcu üC 

Bizim bildiğimiz belediye geçenlerde a fı~ et .. erül~ de~rı ~e mumkun olamı- güzel ve tarihi bir hatıra olarak Akla- retlerinde tenzilat yapılmı,tır . 
on kurup müıteri t&1ımak isteyen yacagı gor me&tedır. nacaktır. Cumhuriyet ibideaine ilk 
toförlerin taıeblerini inceledi., 1tabu- çelenai vu'edenler. liman•mıza ..._ P1tll bp faklltesi delcan1 gel• 
16 halinde bunlara otobüs talimat- Kı k " dı 

Eyüp Sabri ile kardeşi ve arkadaşla
n da tevkifhaneye gönderilmişlerdir. 

ara 0111 e yan_ Lehistanlı bahriyelilerdir. Bir kaç konferans vermek üz 
r>Rmr inin tatbiki )Azım geleceğini, .7 -
bunun ise mümkla olamayacağını B . Şark şimandiferlerinin tenzilatı chwet edilen Budapette tıp fakiiltel' 

19 M 1 ki uuşundü, reddetti. bununla bera- lr Çarpışma dekanı profesör doktor Von Dar 
ayıs şen i eri ber eizliden gizliye on kurup müt- Dün fayda vermedi tehrimize gelmittir. 

·· Karaköyde bir tramvay • oto - --1 teri tapnmakta olmam gösteriyor ki b.. ..aad . I 
169 

Şark timendiferleri Şirketi Avrupa- Bugün üniversite konferans ıRUO 
Dünkü idman şenliği pro- hiç deiilae takıi fİyabnın ucuzlatıl- u:,.:: ..=;1 ?cı:;u•: dek" numaralı ya ihraç edilecek yumurta için yüzde nunda Mat 16,5 da reami ııhhat tef 

muı, belki otomobilleri 11nıflara a· vaf·· M hmed.n ~darea~nd-L~ t
7
ramvay 30, taze sebze ve meyva için de yüzde JıiJltmın inkitah mevzulu bir konfe 

valan muvaff aki•etle )'ırmak wretiyle mümkündür, ve dı·- fO or e ın l esın e&l nu - 15 il" ı arife . b.k. ı- _)_t• 3 ah r .ı!_ b·· . 1 tenz at ı t nın tat ı ıne a ranı verece& ır. neticelendi yoruz ki bu mesele belediyenin ita- mar ı;..aune oto mıy e çarplfmıf - . da . 'bar ba lam•... Fakat ---------

1 
im h b br. Tramvayın yan camlan kırılı - ~ıaan n ıtı en ' . .,..... Eczacı mektebinde Jlplla-·" - rarına ra en enüz itmit değildir. b·· .. ıhraç malJanmızm naldı Romanya ta• çal' 

19 Mayıs, AtatirtOn Bamsuna. ayak bas- Hakkımu no/c mu? mıf, oto usun 801 tarafı parça- .k. 1 ş k ş· elif 1 . . . ı"s•ahat 
...... mllll bare'--H rın ..... b 1 d·... ü ., 1 b M·· d da rı ıy e ar ımen er erının yenı .. _ ,. ac ... e ua. ata .. & ı n ______________ ,.,; anmıf r. uaa eme esnasın camın .. 'fed --:-..J 30 dah 
olmuı dolayJllJle o &ün yapılacak olan jlm- } 3 yanında oturmakta olan olculardan yaptıgı tarıA en ~U&Ue a ucuz Dün üniversitede fen ve bp fakül ' 

teleri dekanlariyle profesörlerden 11111' 
rekkep bir toplantı yapılmıttır. Top ' 
lanbda eczacı mektebinde yapıla~ 
olan ıalahat ve itler görüfiilmü9tür. 

nuttt fl!Dutıertne bu sene diler aeneıeıdP.n rakam 1 n I n H ı· ala Se .. y ve daha serı olarak yapılmaktadır. Bu-a ıt yar nmıfbr. yrusefer me- • . Şa ..._ · diE le · · 
daha fazla ebemmlJ8t verilece;cıır • la tahk.kata bala nun ıçın r& fDDCD er nnın yap • 

o sin mektepler jimnastik şenlikleri şeametine inanan mur n 
1 

f mıştır. tığı tenzilat semereaiz kalmıtbr. 
J&Ptıklan &lbl bGtön spor lı:lüpleri de ayrı Bir traş kazası - Yeni Fransız safiri geliyor ayrı lln1lk ve banketler yapacaklardır. kadın 

Bunun lçtn bir Protram ha'?ll'Iaıuruştır. Evvelki gece saat 19,50 da Küçük Franaanın yeni Ankara elçiıi Fran-
8abahley1n 20 de mektepler "Ye tıüpler MusatafapafB Yenice sokağında otu • çois Ponsot bu eabah tehrimize ıele -
'J'ablm Abidesine ~ıc lı:oyacaldantır. Tıbbiadlide müşahede ran tütün amelesinden lstanbullu cektir. 

10,16 de Tatalın stadyomunda jlmna.stik ) al 
11nııtıert bqlayacattır. Saat H de de Fe- a bna ınacak Rahmi jilet bıçağiyle tıra, olurken ji- Elçi bir kaç gün tchrimizde bldık-
nerle oaıataaaray anamda bir maç yapıla- leti kaza ile elinden düşürmÜf ve bı- tan sonra, Anbraya aidecek ve iti-
catm. Nüfus tezkeresinde yazılı olan çak sağ bacağının diz kapağındaki matnarnesini takcfün ederek vazifeti -

Saat 16 de Bebüw yellı:en ve kürek deniz 1313 doğum tarihinin kendisine şea- kalın kan ~marlannı ~esmittir .• Faz • ne batlayacaktır. 
J&l'Jflan 1apı1aca1ı:tır. n de de tazananıara met getirerek hayatının felaketli aeç _ la kan zayı eden Rahmı .baygın bır hal- ·------
mülı:ltat tevzii yapılacalctır. Bunlardan baş- mesine sebebiyet verdi.ini iddia eden de Cerrahpqa hastanesıne kaldırılmıf-
b o san fedel'UJOD& dahil olıruyan tıüpll"r .. f k . g . t 

• ve nu us tez eresınde tahrıfat yapa • ır. 
arumda da bir ıamm maçlar ve m~ - k d w .h. . 1323 rı;;;;;;;;;:====~------
kalar tertip edllaüPlr • ra . ?gum tarı .ını _ e çeviren .. • l 

Din Talı:almde 1dman şenlikleri için umu- F ~tı~ı~ ~undan ~ır ~üddet evvel ye - N obetçı 
iDi blr ~ JaPJ]mıf ve talebelerin muvaf- clıncı ıstıntak daıresınde sorguya çe -

ıu old1llu grllmlfttır. kilmişti. Eczaneler 
Bir kadın profesör geliyor istintak dairesinde nüfus tezkere- Ba secelü nöbetçi eczaneler pmlardw: 

ıinde bu iki 13 rakamının kendisine aıanbul cibetindekiler: 
AvuaturaJyada, MeJburn üniversi- uğursuzluk aetirdiği için bu tahrifatı Akaarayda: (Etem Pertev). Alemdar-

teai tan1ı profesörü Mis Jessie Webb'in yaptığını itiraf eden Fotini bu suçun- da: (Abdülkadir). Bakırköyünde: (Hi· 
Türk kız mekteplerini ve terbiye usu]- dan dolayı tahtı muhakemeye a1ınmı~- lal). Beyazıtta: (Belkia). Eminönünde 
lerini ve Türk kadınının yeni medeni tı. Dün asliye üçüncü cezada bu kadı- (Salih Necati). Fenerde: (Vitali). 
atatüaünü tetkik etmek maksadiyle nın duruşması yapılmlf ve Fotini Karagümrükte: (Fuat) . Küçükpazar • 
lstanbuJ, Ankara ve lzmiri ziyaret e· mahkemede de bu yanyana gelen iki da: (Huan HulU.i). Samatyada: 
deceji, bu seyahatinden istifade ile 13 rakamının kendisine uğursuzluk ( T eofiloı). Şehremininde: (Nazım). 
1 ruvayı ve T anuatt aezeceğini, Avua- getirdiğini iddia ederek bugüne kadar Şehzadebaıında: (Halı))· 
turalyanın MiJletler Cemiyeti nezdin • hayatının mütemadiyen felaket ve ke- Beyoğlu cibetinclekiler: 
deki delegesine bildirmiştir. der içinde geçtiğini söylemiş ve bunun Galatada: (İsmet). Ha.köyde: (Halk). 

Kasımpapda: (Merkez). Sarıyerde: 
Mis Webb'in bugünlerde, ~hrimi- yegane saikinin de bu mes'um rakam- (Asaf). Şişlide: (Halk). Taksimde: 

iPEK Sinemasında 
Yarın matinelerden bqbyarak 

1 • SiLAH BAŞINA 
Senenin en blyak FranllZCa filmi 

ye 

2 • N A TA ş A ( Ru• AflH) 
Ayrlca: 

Berlin Olimpiyatları nasıl olacak 
(Yeni film) 

Buglln matinelerde ve suvarede 

HER ŞEY SENiN iÇiN 
Shirley Temple - Gary Cooper 

ve 

SARIŞIN KARMEN 
Martha Eggerth 

Fiyatlar : 20 - 25 · 35 kuruş 

Cuma günü bir toplanb daha yapl 
lacaktır • 

Osküdarda ölçU ve tartı 
Ölçü ve tarblann damgalanması ,,f 

muayen~'i devam etmektedir. Ölçü..,, 
ayar müfettitleri dünden itibaren dl 
Üıküdar kaymakamlığı binasında ç' 
lıtmaya batlamıtlardır. 

lllinbul ııttdı1Jtsi Tepebapnda Anfi 
.$1hiP'l\gatPOsa Tiyatromnda 

Bu 
akşam saat 20,30 da 

TOSUN 
3 perde Komedi 

T1lrkçeye çeviren 
S. Moray 

Ye MELEK 
Sinemalannda 

BUGÜNDEN İTİBAREN 

Yaz Fiyatları 
DUhuliye 20 - Balkon 25 • Husust 

36 kuruş 

ze gelmesi beklenmektedir. lar olduğunu ifade etmiştir. (Taksim, Beyoğlu). 

Tlirk - Çek klering anlaşması Müddeiumumi Fotinin akli müva - Oıküclar, Kadıköy ve Adadakiler: 
--~------------------------------------------·---------

15 Mayısta müddeti biten Türk • zene derecesinin Tıbbıadli tarafından Büyükadada : (Şinasi). Heybelide: 
Çekoslavakya an}a.qmas·nın yerine öğrenilmesini istemiş, ve heyeti haki- (Tanaş) . Kadıköyde Modada: (Swh-

Y anndan itibaren 
Şehzadebaşında 

BiLAL 
Ayasofyada 

. ALlllDAB KÖNiGSMARK \:aim olmak üzere, yeni bir Klering me Fotininin Tıbbıadlide müşahede al· hat) . Pazaryolunda: (Rifat) . Üskü • 
latması imza edilmiştir. tına alınmaıına karar vermi9tir • _d_a_rd_a_Ç_a_rı_ıh_o_y_u_nd_a_(_lt_ıih-at_)_. ___ ,, ............ Her iki sinemada birden &österilecektiı. 41•••••• 
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/C~~~uriyet Kız Enstitüs~' 
Enstitahmırde büyük bir ra wbete . 

,... 

HABERLER/ MEMLEKET 

İzmitte bir de Sellüloz 
fabrikası kui-ulacak 

Anadolada 
Yağmurlar 

sayısı 1440; buldu bu yılgilk maihaı r oldu, ~alebe 
' mezun arını ven.Yor 

f zmitte çok hareketli bir çalışına var, lzmitli mütekait 
sporcular bir maç yapblar. Adapazarlılar Gölcüğü 

ger.diler, lııaitte IJir de lise açılacak 

İzmirde bir gence 
ça.rpb 

Elaziz, (Hua "'t 
.Elazizde ber~aı :- San eünlerde 
achT. eu yıl lf la }'agmurlar yağmak
mulmaktadır ~ w bereket olacağı u
her !kilesinde. ıoogty fiyatlarının be
rünnniştür. uruş tenezzül gö _ 

1zınir, 1( (Rus " 
dolu böJg,,.., · · heusı) - Garbi Ana-

..... ının r y . b 
yağmurlar y ~ k erme ereketli 

agma tadı v w b'lh sa Denizi' M . r. 11 agış ı as-
ı, anıaa Me Aklı. 

kalarında fazlamı: ısar ılllmta-

Akhisaruı ıErQ ~ j k .. 
den yeni c:Limen g ~ . oyünde, asker " 
~cldırırn . be Ah ısminde hir :gence 

-~lDJ~;k~~~k;iüşfür. 
Karaman (Hususi) - B k )Enditii .. kL. ıı . . zamızda b l u sene a- . --s niı&ıı hir lrl1fP wı ,....- a..i 

yağmı t o ve hereketJi yağmurlar 2mır, (HU9U8i) - ı"GÖ'Ztepe aa.. . . 
berolc ş ~r. Bu :üızden mahsulün gayet nın mütevazı bir tepesine yasla gı - e~ttillere gösterilen ra'ğbetten ileı'I 
Ç

"ft ·eıtli ola~agı tahmin edi'hnek~dir. Cumuriyet Kız Enstitüsü'nü l na~ _gbelkıyors .. a da, her feyden üstün kültür 
.. .. ı ~ı er aevınç ·,.: __ ı_'.)~_ 'h · · n zmır a anlıgının c lbett' .... .. h .............. ..- ........ ........ ....... a·· [""k . ·-""""'· mu ıtme yaptığı 'hizmetler say 1 il' . c •111 mute aas11 n•u-

kmi• (Hususi) - ,.....,... .. orta - .,...uıan bir baıdl torJl>ereJ< _..,,. ve u~ u ıktioadi 'Vaziyeti iyi eczcn yacak kailin çoktur. Geçen y 1 ~ amı - a·ı'°'lerın. Y~mile verilen teknilı: bil-
talebeıeri muallimlerile birlikte izın,ltl, iz- ydlanmıı v:ücutlan ile sahada top arka. - N'e yka. ından bilen 'köylülerimiz bu se titüsünün talebe kadroau .. l •• lZ ke?~- gı eraen ılerı gelmektedir . 

.. - c:1aa k arlarken seyirclle tarafmd ne e ım iAI • • • d uç yuz lfl· ~itte bulunan kö.ğıt fabrikasını ve Oö~ur- sın oş r an uzun he. . "iT ermı geçen senelerden da- en ibaret olduğu halde bu yıl dokuz v • . . 
.. ,.,., maksadile • <ünlük bir .. ,.....-- ve ·- aJklolarla ~dJT. Ne- genış tutın"l'larda. yüz kıdu .geçmW>ir. Burul '--'L- ,ıJını mııallımlerın mllsamer.ele..i nı""tır .. .. u ıneJrtep tıced• maç 2 - 2 beraberllkle nettcelenmı.ş - Kuraiklıgy k I k an ~ a- &J-L · (u 111 ~ . Sa,yısı yuzu geçen Ada.pauı.r al a arşı da bir çok tedbirler çı an a şam kurslarına beş y" tal be ıaesır (T)\laUflİ) - Nctcat' bey 

1•lebelerlnı İzmit gençllğl, kalabalık bir lıalk tir. , • .. ınnuştır;. :Ekin eahalannın pek az kabul edilmiftir. uz e "'.uollim mektebi 986 yılı mezu~l kutlesı büyük b:tr sevinçle kal'şı1aJDlflalXlll'· Necati Bey mektebinde mmamere kısmı sun ı su1am al da bır ayrrhk m·· . en. ;.__ 

1 

k a vasıt arın n..mah E t" .. .. •1 usameresı verm'"'le 11· 

«milli gen<le< Atatürk horkalinl çe"1Ukler. - - ... ille lllektebl ,avruları rum almaktadır Bu . . - ns ıtuye gosterı en bu fazla raii • Müsam a 1 be . ı.• ruır. •üstemJşle<dlr. -plorllıln miisamon ..ıonunıla İzmltle mahsul her aen~un ııım bu <ene bet, sırf genç kızlarımızın son zaman- muş 9 ~ •: .• ta e vt!lılerı bulun-
İzrnlt oı'la mektebinde Adapazarı ıııoaJID!l• ıimdJYe tadar grülmeınlf parla!< vo muvat- lacağı tahmin .edi'- , n w.ha fazla o • !arda yüksek tahsile devam etmiyecek- piye~le ";~ e. ogr~t"'.en aHlı meıleıtt 

leri şerefine bir ziyaret verilmiştir. ztyatet- fak!YeW bir müsamere vermişlerdir. M.iisa- ınıeJCtedır. leri için liseyi bırakarak t't·· h . A d 'l man ısımlı manzum piyea, 

t 

. li HA-•t f ,.A ko * ens ı u ta sı- n ava palas . . li 'L 
e lzmit valisi .T:llmlt fırka kornııtanı - - ınered• va ....._ • ır- mutaıu general Polatlı H lini tercih etmelerinde il . ) ısrm .&.omedi oynan .. neraı Mürsel İstanbı:ı Halkevl azalannda.n Mik'lel ile talebe .Wert bulunmuşie.rclır . d b(ı usuai) - Nahiyemiz ve tedir n erı ga mek - mış, çok muvaffak olunmu11 ve genr. ı... . . • .. -~· t .., f-L....!1-·-- . • cıvarın a u a- h l . ler sık k ıL_ J o;s., •ııı.edıha, Izmit Halkevi reisi Yuce, E:JU.UYe ~ ....----u faaliyeti · "d' y .. ... .. e ma su son derece .sı a~ş dnınwlardır. 

lllüdü.rü Şerif ve memleketin tanınnılf bir inpatı biten kAtıt .labr1Usına. Jıer taraf- ;r ırk' agmurlar vaktinde yağC:lığın- Enstitüye devam eHen bir çocuk beş PerHe aralarınH ·· I 
•ok zevatı ha'1r bulunmuştur. Ertefil gilnü tan sipadşler gelmektedir. Bu meyanda hı- da~ " mlcre Ve bostanlara çok faydası yıllık tahsil müddeti İ&İnde hem li söylenmiş t.ıleb a, t" er 'Ve ptl:ıla• sabahı Gölcüğe gidilmiştir. aölciık zabitanı ı:u.aarıar u.mwn Müdürlüiü tarafındaıı.30 ıbin do!J·unmuştur. Çiftçiler sevin9 için • tahsilini ikmal .etmekte h d b' se da _güzel ~ 1 e ot ~strası ta~afmdan Ada.pazarlı gençlere şirin Gölcüğün ııer tara- ton unon ilSmarlanmıştır. Gazete tai1ıdı euır • k d em e ır e.v b f nd rça ar ça ınmış, yme tale .. 

f 1 t 

• a ınına yanyacak · l · · .. v e tara ı an oynana b k 
ını gezdirmlıterdlr. Dônüş te ayni saınbn Je buJırallllllll önüne ge,ııme.ı için yakın _ ev ış eYını ognm - l . n zey e oyun-

lçlnde •-•ov• izınıte avdet edlldild;Bn ıon- da.,. -· - da-_..,..__ Muşla tayinler mektedir. Biçki, Dikiş, Nakış, Şapka- arı mu~allakıyetle başarılmıştır. 
ra .Ylne Hakevinde Adapaıarb gen0ıer vo ur._...,.,,. ,._. - yine banda ya- 'Muş (Husu•l') Ağır ceza relSl «lık. Mada, & iiaresi, Pasta v...W- ev Muallım mektebinden bu yıl 42 
tn"'.'lliınle< §erellne bir z1yaıe• daha veril • _. ııa- Sellüloz -. - Şev~et .~erfian Adana ihtisas mohke- ida ... ini aıaı...ı., eden tdknök i ler bu - mazun alac:aktU'. 
nuş ve gençler arasında voıe,Yl>Ol uıa.ç • sıııın temel atma meraslml lle birli.kte yapı- m:sı muddeıumumiliğine, Elaziz müd- müeeseeede kola lılda .. .. . ' . lacı yapılrnı§tıc. Akşam üzeri Adapazarb ıacaktlt· · • dewnnmıiai Jamail lılakkı da ~. • . F. . .. Y ogretılmektelln. 

gençler İzmit talebeleri, kalaballk blr ha1k Lise .a. ç.ılacak. _ m.ie ~•ır c-a reiali'Y• e ılay.etı- Jnstıti.iden mezun olan bir kız her · '"Al ti üzd 1938 193 -... ....... gm Band Inebolu faciasının mahkemesine 
kütlesi ve memleketin tanJl1llllf zevatı tara- M~~ ı!!~ o:m ll88 :çı.1- '\"I ~ fue ımemuru .Ata da feh . . ırnıafu n:.- şeyden önce !Yi bir ev kaClını, daha başlıklı yazıda benlnı hak başlan& fından teşyi edilmişlerdir derS ı- o;••· k .. 

1
. ~ımız nu s 'Ol- d .. b' . mu emt? esnasmııa 

1 
. . ~ - ıt,.ete blldtrmiftlr. 'Edime ta:bBil genç.ıtrl tıe- r.e toı: ~üue taıyin :edilmi\!lerair. ao~ra a !YI ır :tcrzı Ne p._pka rmualli - VekAletten aldığım emir üzerine kaptana faz-

zmıtte mütekaitler nıaÇJ ııiDÇ jç1Ddedlr.ler· mı olacak kad .. t"' b ·ı ·ı le la yük alması· e ln1 İzınl• İdman ınıcdu ne A1ı: • :y.,ıt sporun Burada yatwııla bir atb spor tOfkllAtl ya- ICaraınaıtda • ar us un '111 er dolu mahke mr verdlğlml söyUyeret )aşı otuzu geçmlş mütekait sporeutan -- ptlacak"'· Klübün açıım ... !Çin çalışanlar K sınemı olanık bu mü ...... Clen oynlmaktaHır. Mahkemeye veSlkalar ibraz ett~lm -1ttııı. 
sında çok: etlenceti ıve he'Yl'CBJlll '* ·= hazırııklarını yakında ikmal edeceklerdir. araman (Huwst~ - Halk fırkası Daha sonra bu yıl 8:Çılan · . · .. 1 hU be me _zabıtlarında da YUtlı oldutu veo -nıaoı .-ıır. BD Jkl tıtllJijn ınıı, ' • ' • . . kaza& bir ..nnema binası açacaktır Bu- esi 1 • . •.!P""Ş alo - e n böY!e bir sö• söylemeoım:Bu tasblhl· 

1 

Dl·yarıbekirda ıkı .,_!l.,~ı mın için haztrlrklar basla t s" y ' kıçaı ışmak ~echurJN:etirule olan mln neşrini saygılar.ımıa dllerıın 

B h 
• ı •ı •n . IWl\4"1" . mış ır. ıne- genç z arımızı ılf eahaaınd.a f , l h De iıY . eyşe ır f erı 1rt1talandl ma haziranın ilk haftasına f a1· 1 d a a u - n olları işletme Şefi Zekeriya 

ı- k a a ıy.ete un urmak üzere organi:zıe ekt -------------
• Di arıbekir (Plususi) - Hazro na- ~e~ece t bu suretle 'kazanın medeni ih- dir etm e - 1 H A • 

/sfeJ/1-leTi h' ~ baalı Cirmik '.köyünden Sü - tıyaç1arından biri karşılanmıf olacak- . adıseler LK.l i ıyeSJ.lle • tı K " l .. .hak I y • • leyınaıı oilu Hatip ile ar'kad~ı Şav. - r. in : ~.ur . an .ıgı SJPCU'Lf mtölyeısi i . 

Beyşehirde su ve elektrik saklıyan köyünaen Mahmut oglu Saıt 1zmirtfe havacllik ko f 1 ~··zıe utedavil bır ıaermaye aynm~tır . • hti "" ;ki .ı...pan yükü .kaçak tütün ile yaka- 1 . ') o :erans arı ll rce genç bzuı dl omeği, göz nu-
1 yaet ı.mnı,Jardır. Tütünler ve hayvanlar ··r.zmır, 1- .. (~n P~ta~ - İzmir ru ~e genç kızlıka:~i hir kooperatif 

Beysehir (Husu9i) - tca~ız müsadere edilmiş, kaçakçılar .mahke- ~l:k i(Ufu lldu~uVmı~~lllımliğine tayin ,ekim& bu sermayeye ıeklcniıree mü.s 

h 
ın.. • '. _._.L- bir ~ hee-- . _ı:J • l "~- caı en 'tayyarecı ecıhı zmir k essese daha g · · k"' I aıın 1Çınde ~ıtma -ve "Cllllla ç meye ievdı etı.11m:ı• erwr. ) rirrB 'l'k me tep- enış ım an arla faaliyet 

tal ki 

"k ı..- IL.....L.-...n Bey•eb.ir . e e tayyarecı ı ' paraşütçülük ve vesilesini kazanmektach• .Ayn· 
ı arın mı roou uoıuu... l' , ... ..in b "" lıl'lı lı... l'f" IA •· l"k h kk d •· M 

1 

"Z8 -
gölünlin suyunu içme'kte ve kullan • Bor4UV;uıa 31J!!Ull MJep8fA 1 1 P a~or u a ın a konleramılar ver - manda cnsıit.ü ":'.czurılan bu atalyede 
ınakta bu yüzden de hastalıktan kur• lioııir, 14 (Husuoit - Bornovaıla. m_ege ""'!'°"?"br. '~ ~~erans dün altı aylık •laJ ınıuld..ılo.ini tamamla" 
tulamamaktadır. Halbuki kazaY~ ti& ~ wrüdiirii 'Şe-fik &o1us ıteşelibü-' TKaTet lısesınde verılm~rr. maktadırlar. 
lcilom.ctre mesafede ç.em,eDl iamınde sile bir Bağcdar kooperatifi. ~urula - ıEski Ma'8t.Jmda tletk"k t U<ız enstitüsü ilk mezunlarını bu yıl 
eilr bic menbıa :eu.J• vardır. Bu •uyun cakhr. Ege mıntıkasının 'etl ıya şarap- "1-.ı; 1 a verecektir. Bir ay sonra emft" k 
lr.zaya ...&.fl:H'..ba9l ~ ~ seneden· lık üzümlerini yetiştiren Bornovada Mal~ya (Hus~•) -. Malaty.a .ilk mırn1an 2:J, Ak ku ı u ı~ -
b . _u. ·!...A-- ...... ~ takat elin ko t-fi 1' ulması çok faydalı 0 • mektebı talebelerı muallımlerile bir d d 40 1 ~beşam rsu talebelerın-

en tescuuuma:• ·•-'iV'_....,., __ ı.. opera ı ın ur l'k k' M lat "d k - en e taae mezun'.OiaaMc. ve b 
bir n...;,. .....ıo1ın-ıır. Az bir - lacaktır. Ziraat mektebi şarapçı1ık mü- ı ~ es ı . a Y-*:• ere tarihi wer- lar hayatın muhtel"I s8lı l d u~-
sarfile kanva ıulaft.ıtıda.- miJnkün tehassıaı Rafet Baysan, kooperatifçi ~ ~rıhagezmdi~l. ve ~uallılarmlerinin verdiği yetin kendilerine ~ttıgıva ~::ı'fealce.mı-

J- • • 18z fı d ·· h T ız.a tı n ıyereA not lmı ak "QC. erı "tl-
'91a.n bu wyan tılıtdm- Çil un lik ve şarapçılık etra n a musta sı ı d . le d' a ' ~e - lacaklar<:lır. Bu -müessesenin muvaff 

l 

L... _ _... edi}mi" k dir şama av et etmış r ır. k' h a-
ge en bütün lftBHtCllM ...... .,_. teııvlr etme te · ıyet sırrı er ne kadar son zamanlard 

t.orular geri~· ı-ıı.ıtder ~: = Paz•r Ol• H•Hn P. 'Diyor Kh ~ 
Ve icap eden tafısııat ayn(~~· ~ 
tün bu bazırfıldara rağmen bIT türtft 
İte başlawunarnıttır. Beyşehir efan 
.Petrol Iam'baıı da tenvir eailmekte, 
mezarlıklar acınacak bir hald• bulwı-
-.ktad.ı.r. ·.ı -

Türbdeıre hajlanan pis blEler .ao 

hem gülünç hem iğrenf bir ınaaura 
a~Ictedtr. Halk bütün bunlardan 
ınuştekidi~. Şehre sa ptfıilmesi, e " 
lektrilc işinin bk an e-vvel ıbafanfmaıı 
1ıalkı çok sevlndirece'ktfr. 

-Manfindı baymthn.k müdlr~~u 
Mardin (Hus~si_? ~ .-:- ~1!!etım~ _ tJak, haıiİll kef'fim ~ fhıısaııl . . . Galatasarayla, Güneş ve Fenerbab-ı Hasan Bey _ Dar.sı Avl'\ı a MYI 1 

bayındırlık dir.ktörlugune et ot ta ._
1 

AJC! •pot lakımlaa ....-ada bant, aBrilt o- rinin bqına ! Onlar d bari b ~a.::.... et e· 

)'
. d'l · · ~ '····--- a u ----..lerden ın e ı mıştrı. 1 .......---. n.ret alialul 

-Ne 

'Cem!y.eti A:1cvam • 
Habeı impare.toru frl•ile '"S41.aıip 

Gem•yeti Akvamın llUlilılbiyetinin se
beplerini arJatly.or: 

IHaile Sdujyıe -'X>ıilaruı Mhirliı:aıu 
ları ;vardı, halbuki biz "'2elıirli gazın ta• 

mamiyle aleyhindeydik. ' 
Cemiyti Akvam - T tPkı bizim gl 

bil 
Haile Selasiye - 'Odlarm tepeda 

tırnağa kadar ıilahıaomıı mun-.zam 
orduları :Mıdı .. halbuki bmm ı>riWlan
nuz yoktu. Hem biz ailAhlanmaya de
ğil, ailibıız&aıunay,a .taıaıihardlk. 
Cemiyti Akvam - Tıpkı bizim p. 

bi 1 
Haile '-Seluiye - Biitijn devletlerİll 

:Jmimle birlik olac:aldanoı aanmıııtık. 

Umd\lğumuz gibi çıkmadı. Hiç bir yer
den yardım ~örmedik. 

Cemiyti Akvam - Tıpkı bizim p. 
bit 

Haile Selasiye - Son -.aziyet kar.., 
sında yalnız mağlup olmakla kalmadık.. 
adımız bale tarihe kanıtı. 

Cemiyti Akvam - Tıp!L: kizim .p 
bil 

H aile Selasiye - Artık b ütün ümit
ler m ahvoldu, tekrar d irilmemiz içia 
mucizeler beklemek lazımı 

Cemiyti Akvam - T ıpk.ı b&zim ....... 
bil ---



• s.,fa 

Çöken Boğaziçi : 17 

Emirgin ne idi, ne oldu? 
* * * Hayır, biz Boğaziçinde birer sefahathaneye benzeyen eski muaz-

zam saraylan görmek isteyen bir neslin çocukları değiliz. Biz 
bunlann ihyasını değil, buralarda küçük'; temiz, mfitevazı evlerin 
çoğalmasını istiyoruz, ıu parkı biltün hafta çalışan latanbul heınte

rilerinin doldurmasını arzu ediyoruz. 

Emirsandan hir mamara 

iki tarafı kocaman ağaçlarla süslenmiı 
sölgeli bir yoldan bir sırta tırmanıyoruz. 

Fıstık ağaçlarının en levendi. çamlann 
en güzeli, etrafımızı sarmıı ... Eski bir par· 
kın bütün haşmetinden arta kalmıı olan 
kıymetli ağaçların üstünde renk renk a • 
çan ve sarmaııklar arasında artık bir bah· 
çıvan eli ıörmeden yetiıen nadide çiçek· 
lerile önümüze serilen bu manzara bir genç 
kız elile iılenmit kıymetli bir örtüye benzi-

yor. 
Baharın seldijini ben bu sene birinci 

defa olarak buradaki öten bülbüllerin şar
kılanndan, etrafımda uçuıan kelebeklerin 
giyindikleri ıen renklerden anlıyorum. 

Daha ilerideki tepede elinde tırpan tu• 
tan koyu renk elbiaeli bir adam var. O • 
nun yüzünü ıöremiyorum. lıık arkaıın • 
dan vurduiu için o mavi bir perde üstüne 
Tiırmuı ıiyab bir ıölıeye benziyor. 

Tepede rUzııar daha kuvvetli olmalı ... 
Çünkil bu siyah insan ıeklinin saçları ve 
oeketinin etekleri durmadan dalııalanıyor. 
Ve adam eiilip kalkarak durmadan elin· 
deki tırpanı kullanıyor. Yerde hemen, he· 
men diz boyuna yakla .. n çimenleri kesi • 

yar. 
Bir an duraklıyarak bakıyorum. Ve kar· 

fUDda Boiaziçine musaUat olan. Boiazi • 
çine brpan atmıı bulunan earareoııiz he • 
yulAJrı ıörür ıibi dehtetle irkiliyorum. 

Bu tırpan acaba kaç zamandanberi bu
rada ve böyle iıliyor L 

Emirıiııdayız. Fetihten evvel buraıım 
kaplıyan methur servi ormanları nerede) •• 
Hani (Helcab) mabedi) .. Hepli yıkıldı • 
lar. 

Cörülmiyen bir tırpan bepaini doiıama• 
Clı mı) •• lıte burada ıimdi ıezdiiimiz yer
lerde yüzlerce aene evvel kurulmuı olan 
köıklerden ve aaraylardan eser ıörmü • 
yorum. 

lesinin anahtarını dördüncü Sultan Mu • 
rada ellerile teslim etmit ve bu ihanetine 
mükafat olarak ihsan almış olan 
o haine ki padişaha iltica etmi'- ona sı • 
iınmııı ve ihaneti pahası olarak dünyanın 
en güzel bir nokt~sında bir cennet hayatı 
yaşamııtır. 

lki fıstık ağacının arasından sahile ba
kıyorum. Sahilde eski ve kırık tahtalardan 
çakılmıı bir deniz hamamı harabesi var ... 
(Müsahibani hazreli padişahide.n) Emir· 
ıün oğlu Yuauf Paf8ya hediye edilen sahil
ıaray nerede} .. O sahilsaray ki orada dev· 
rin en büyük musikifinaslarından biri olan 
Emirgün oilu Yuıuf Paşa, sarayında dev • 
rin ıultanma, devrin en ıüzel beıtelerini 
dinletirdi. Ve o suıtuiu zaman mehtaplı 
ıecelerin lfık bülbülleri prkı ıöylerlerdi ve 
Sultan dördüncü Murat bu muhteşem ea • 

rayda kendisine mahauı olarak yaptınl • 
mıt bulunan tahtın üzerinde cnnalı es· 
vaplar içinde dolaıan cariyelerin araeında 
hayatının en güzel saatlerini ııeçirirdi. 

Geçen aenelerin muazzam tırpanı bu de
virlerin üzerinden ıeçti. Sonra ayni yerde 
ıene baıka ıaraylar ve başka yalılar, başka 
köşkler kuruldu. 

lııte erıuvan aiaçlannın ve aan salk.ım
]arın ıölıeainde bir baıka devrin haşmeti 
yaşandL 

Hidiv İsmail Papnm ıahildeki sarayı ve 
bu koru içindeki köık1eri ..• Bir başka ıal· 
tanatın ve kim bilir nasıl bir eilence haya· 
bnın sahnesi olmufhır .• 

Fakat timdi muazzam havuzun biraz Ö· 

teıindeki eaki kötkten batka ortada bir 
ıey görmüyoruz . •• 

Türk Kağıdı 

B ir kaç hafta evvel İzmit fabrikaıı • 

nın yaptıiı kiiıtlardan bir iki nü-

muneyi bir arkadaıın elinde ıördüm. Muh· 
telif renklerde ve Sümer Bankın filigranını 
taşıyan bu kağıtlar, imparatorluiun iki a
sırlık bir ihmalinden sonra Türkiye cum• 
huriyetinin ihya rtiği Türk kiğıtçılığına 

layık bir nefasettedir. 
Bir iki gün evvel de: «Faaliyete ıeçen 

kağıt fabrikası sipariş almaia baılamış • 
tır. inhisarlar umum müdürlüğü fabrikaya 
l 0,000 ton karton ıipariı etmiştir. Şimdi 
bu ıipariııin ihzarile uğraıılmaktadırn diye 
bir havadis okudum. 

Bir memlekette kağıt sarfiyatının ne ol· 
duğunu yakından görenlerden biriyim. 
Kağıt bedeli olarak e.:nebi memleketlere 
verdiğimiz para, her yıl müthiş bir rak • 
kam ile gösterilir. Ve bu öyle bir maıraf • 
tır ki, memleketin fikir inkitafı uğruna ya
pıldığı için bir eantimin kııılmasına imkan 
yoktur. 

lzmit kağıt fabrikası, memleketin aer • 
vetini J&'bruyan en büyük miJJi müesıese o· 
)arak kuruluyor. Bizde ilk kağıt fabrikaeı, 
ilk Türk matbaasile birlikte on sekizinci a
sırda kurulmuştu. Li.le devrinde, eadrizam 
Nevıehirli lbrahim Paşanın himayesi ve 
yirmi ıekiz Çelebizade Sait Mehmet Efen· 
dinin yardımı ile İbrahim müteferrika ilk 
Türk matbaaeını Sultansefimdeki evinde 
kurmuş ve birinci kitap olarak 1 729 da 
Vantulu lugatini basmıştı. Patrona Halil is
minde bir serserinin önayak olduğu l 7 30 
ihtilalinde, Nevşehirli İbrahim Paşa ile ar· 
kadaşlan öldürülürken lbrahim Mütefer • 
rikanın matbaa11 da kapatılmıştı. İbrahim 
müteferrika, iki yıl ıonra matbaasını ye • 
niden teıiı etti, ve bu ıefer ayrıca Yalova· 
da bir de kağıt fabrikaeının açılmasına 

ıayret etti. Bu ilk Türk kağıt fabrikasına 
dair hazinei evraktaki divanı hümayun ka
yıtlarından ıunlan öğreniyoruz : 

((Kaiıthane» Kocaeline tabi olan Ya • 
laka bat (Yalova) kaeabaıı civarında 
«Harka» deresi üzerinde «Çartak» diye 
anılan değirmenin yerinde müceddeden ya
pılmıştı. Kiğıthanenin en mühim işlerinden 
biri derenin muntazam cereyanını temin 
etmek, bend ve çarklarının mu haf azasına 
dikkat etmekti. Defterhane Saruhanlı diye 
kayıtlı. ve yerinde Elmalı adile anılan kö
yün halkı bu vazifeye memur edildiler. 
Kendilerine görecekleri it için hiç bir üc
ret verilmiyecekti. Yalnız : Timar sahibi -
ne verdikleri iprdan, sahibi arza verdik· 
leri resimden, cizyedarlara verdikleri ciz
yeden ve T ereanei imireye verdikleri iva· 
riz bedellerinden sayri diğer bütün resim 
ve vergilerden affolunmuılardı. 

Yalakabat kiiıthanainde, o devirdeki 
Avrupa kağıtlarından kat kat üıtün kiğıt• 
lar ve bilhassa o zaman çok rağbet ıören 
(abadi) kağıtlar yapıldı. 

Kısa bir zaman ıonra İzmit kiiıt fabri
kasından en nefis Türk kağıtlarını alaca • 
iunızı sanıyorum. 

MaJD 15 

Tramvaylarda kimler 
nelerini unuturlar? 

Şirketin unutulmuş eıya memuru, raki şişesi, kirli 
çorap, balık paketi, baston, aşk mektubu, çakı diye 
sayarken arkadaşım abldı : " Tabii birader, kaza 

korkusu insanda akıl mı bırakır? ,, 
Y•z•n : 8ellm Tevfik 

Tramvaylarda INr arda aautulan etY• 

insan vapura biner: Şapkasını. buto • 
nunu, paltoıunu bir yere aıar. Paketini, 
çantasını bir yere koyar. Ve yükilnden böy
lece kurtulup rahat bir köşeye yerlqtikten 
sonra da eier tiryakiyse, tabakasını. aiız· 
lığını, kibritini çıkarıp, denize karıı bir ıi

gara tellendirir. 
Fakat iğreti bir yere bu kadar dökülüp 

saçılan bir yolcu, eğer biraz dalgınca, a • 
celeci iıe şapkasını da, bastonunu da, pal· 
tosunu da, paketini de, çantasını da, hat· 
ti tabakaeını, ağızlığını ve kibritini de u• 
nutup çıkabilir. 

Bunu tabii görmeme rağmen seçen sün 
gazetede sözüme ilişen bir ilin beni hayli 
hayrete düıürdü. Bu ilanda, tramvay tir • 
keti. geçen ay arabalarında unutulan eı • 
yaların liıteıini neşrediyor, ve meçhul a
hiplrini çağınyordu. 

Eğer size, neşredilen bu ıcunutulan et • 
yalar liste~den bir kaç kalem okuraam, 
hayretimi yeniz bulmıyacaksınız .anının: 
Çünkü tramvayda unutulan eşyalar ara • 
ıında çakıdan, tabancadan, aşk mektubu· 
na, kirli çoraba, tahta bezine, tabakaya. 
bot cüzdana kadar akla gelmedik neıneler 
var. 

Tramvayda çakı, tabanca, aık mek • 
tubu, kirli çorap, unutmak tabii aayı)amı
yanaiına söre, bu nesnelerin orada 
bırakılııında kim bilir ne acayip aebeplerin 
rolü vardır) 

* Nitekim, bu eıyalan muhafaza ve sahip
lerine teslim eden memur: 

- Hakkınız var! diyor. Bu etyalardan 
her birinin, birer romana mevzu olabilecek 
kadar meraklı maceraları vardır: 

Kimisi, acele bir randevuya ıiderken 
tramvayda yenisile deiiıtirdiği eıki çora• 
hını bırakır. 

buren ben de yerimden kımıldamadım. 

Tramvay Harbiyeye vardı: Bizim bayandtt 
sene hareket yok. 

Nipntaşına doğru yollanırken: 

- Devlethane ne tarafta hanımefendi) 

dedim. 
O: 
- Maçkadal cevabını verdi ve sordus 
- Ya siz) 
Bu vaziyet karşııında ben: 
- Bendeniz T akeirnde oturuyorum, de~ 

dim. Ve ilave ettim: 
- Fakat bu aktam Maçkada bir ar • 

kadap ziyaret edeceğim 1 
Maçkada mecburen birlikte indim. V• 

ricaıı üzerine onu epey ilerideki evine ka· 
dar da götürdüm. Fakat bu kııa ve neti• 
ceaiz refakat bana tam iki kilo taze lüfere 

patladı. 

Hikayesini tamamlıyan memur güldü: 
- Görüyorsunuz ya, qyaların naııl u• 

nutulcluiunu) 
Ve ilave etti: 
- Maamafih tramvay yolcu]an araıın

da sade eşyalarını değil, kendilerini unu 
tanlar bile var: Sarhoılar ... 

Tramvayda unutulan eıyalar ekeeriy .. 
İfte iıe yaramıyacak bale gelmit nesne ., 
lerdir. 

Nitekim, her ay, kaybolan qyalann lise 
teaini neşrederiz de ne anyan çıkar, ne so., 

ran. 
Maamafih, çok kıymetli ıey )er unutul.' 

duiu da vakidir: Meseli bir kaç sene evve~ 
bu tahsildar, kirli bir kağıt içinde tam 
1400 lira unutmuf. 

Bereket ki paralar, bir açıkgöz yolcu .. 
dan evvel biletçinin sözüne ilitmif. Biçare 
tabaildar, erteıi ıün parasının bulunduiu
nu duyunca, aevinçten 1400 takla atacak• 
tı. 

Bir zamanlar Boiazın en cüze) bir ya
lısı olan Hidiv İsmail Paıa yalııı ve onun 
yanındaki Prenıes Fatmanın yalısı ve da • 
ha bir çok qleri de ortada yok ..• Bir tır· 
pan; ıörünmiyen bk elin tuttuiu bir tır • 
pan a1trlardanberi devirleri kökünden ke· Bu yerin bir zamanlar bir devrin Raı 

Cubası olmuı olan Emirgan oiluna ait siyor. Repd Ekrem Koçu 
olduiu rivayet edilmiyor mu).. Erivan ka· Boğazın harap olmasına sebep olan ıey ---.. - .... --... - .............. ·--·--·· .. 

Kimisi, rastladığı bir kadının sözün • 
den düımek korkusile cebini ıitiren bot 
rakı tişesini unutur ( 1) 

Biletçinin söylediğine göre ( 1400) li ~ 
rayı kurtaran, üzerine sarılan pil kaiıtmıı: 

- O kadar pia bir pakette 1400 lira 
bulunabileceği oeytanın bile aklına ıelmezl 
diyor ve ilave ediyordu: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· b~azda tırpanlanan bu dev~krinyoko~-, il fU deği) mi) 

Hatta geçenlerde bir bildik anlatmışh: 
Balıkpazanndan iki kilo balık almıf. - Ayağıma iliıen paket o kadar piıti 

ki, elimle tutmıya tiksindim. Ayajımla pa• 
çavra bir top gibi aahanlığa kadar çıkar • 
dım ve tekmeyi vurunca kaldırıma attım ı 
Fakat kaldırıma düşen paketle beraber be
nim gözlerim de açıldı: Çünkü gözlerimle 
görmeaeydim, beni, bile tutulamıyacak ka· 
dar piı kağıdın içinden 1400 lira çıkaca • 
ima 1400 tahit dahi inandıramazdı. 

•t-----.. ,-----.. 1------~··-----------------~ml!'" .... ~~ 

CONUL ISLE·Rı 
Annemi mi 
Sevgilimi mi 
Tercih edeyim? 
•Annem dul bir adamla evlendi. Bu 

kdivaç annemi bedbaht etti. Çünkil 

lurçm, aert bir adam. Fakat bir oğlu 

, •ar, onun tamamen zıddı, fazla olarak 

tevifiyoruz da. Evlenmek istiyoruz, ba
bası razı olmuyor. Evlenirsek acııını 

annemden çıkaracağını söylüyor. Şaşır· 
dık kaldık. Annemin üzülmesine sebep 
olmak iıtemem. fakat bu adamın kap • 

nai yüzünden istikbalimi de feda ede • 
Jİm mi~ Siz ne tavsiye edersiniz} 

Perihan 

Ovey babanızın tehdidi manua bir 
•apristen ibaret~. Sözüne ve tehdidi • 
ne ehemmiyet vermiyerek evleniveri • 

iliz. Anneniz zaten memnun ve mea'at 
olmadijma söre, neticesinden kork • 

makta bir mana sörmiiyorum. 

* ııBir senelik evliyim. Birbirimizi se-
viyoruz. Şimdiye kadar iki defa ara • 
mızda kavsa çıktı. Birincisi annemin bi· 
zi ziyarete seJdiji gündü, ikincisi de O · 

nun anneeinin ziyaretine tesadüf etti. 
Her ikisi de iyi kadınlardır. Bizim aaa
detimizden ba9ka bir dilekleri yoktur. 
Bu ıui teıadüfe ben de taşıyorum. Fa • 
kat kavganın tekerrüründen korktu • 
ium için bir defa da sizin fikrinizi al • 
mak istedim.>> 

Neriman 
Hiç fiipbe etme ki kavgalann sebebi 

kaynanalardır. Anneniz aizi, kaynana • 
nız kocanızı hazı noktalarda hüsnü ni
yetle temvir etmek iatemitlerdir. tki 
niz de farllma vamuyarak sinirlenmİf • 
ainizdir. Kavıa bwıdan çıkın1ftır. Bu • 

nu kocanızla açıktan açıia konutup 
balledebilirıiniz. Bu açık konupna sizi 
daha ziyade hirbirinise bajlamaja yar
dan eclehUir.' 

TEYZE 

Ve iıte karşımızdaki mavi gökün üs • 
tüne resmolmuı bu siyah tekil; fenayı yı· 

kan ve iyiye yol açmak istiyen esrarengiz 

kuvvetin, kitlelerin dışında değil, içinde 

kaynıyan nehirlerin bir senbolü gibi dur-

Ve taze lüferleri, oturduğu kanapenin al • 
tına yerleştirmiş. Tam o sırada yanına, u
zaktan tanıdığı bir kadın oturmuı. Kadına 
karşı büyük bir zaafı varmış. Bu itibarla, 
bu tesadüfü bir nimet saymış. Fakat biça· 
re: 

muyor mu} - Kadın, diyor, oturur oturmaz balık 

Ne yapalım 1 Tek kaıada yaşıyan mu • kokuıundan tikiyet etti. Ve tramvayda 

azzam servetlerin yıkılma11 birazıcık Bo- balık götürenlerin terbiyesizlikleri hakkın· 
da öyle dokunaklı bir konferans verdi ki 

ğaziçini harap etsin .. . Yıktığımız şeylerin 1 

- En fazla neler unutuluyor : 

- Kitap, gazete, defter, baıton, ıem-
ıorma 

yıkılma11 için bu kadarcık bir fedakarlık • Fakat o bunları ıöylerken, bittabi, tram-
aiye, eldiven, ppka ve çanta ... 

Bunların ~üzde doksanı da kadınlara 
aittir. Bu da 11österir ki kadınlar erkekler • 
den fazla dalsın ve unutkandırlar. Ve 11ü· 
lerek ilave etti: 

değmez miL 

Biz Boğaziçinde hepıi birer ıefahatha· 

neye benziyen muazzam ıaraylar sörmek 

iati)!en bir neılin çocukları değiliz .•• 

Biz Boğazın sahillerini süsliyen ıahil • 

sarayların ihyasını değil, buralarda küçük, 

temiz, mütevazı evlerin çoğalmaıım iıti

yoruz.. içinde bir pazar günü gezdiğimiz 
ıu parkı, bütün hafta çalıf8n İıtanbul hem

şerilerinin doldurmasını iıtiyoruz. 

İstediğimiz feY·· Boğazda sefahat a . 
hat alemlerinin ihyası değildir. 

Memlekette çalışan sınıfların refahının 

artması ve ıehrin güzel yerlerinden onla

rın istifade etmesidir. 

Halbuki geçirdiğimiz bunca inkılaplar
dan sonra ve dünya üıtünde böyle muaz· 

vayın içini balıkpazan gibi kokutan mah
)Uklann kanapemin altında bulunduklannı. 
ve bana ait olduklarını bilmiyordu. 

Bu vaziyette bıyık altından ııülerek ken
diıine hak verdiğimi, ve tramvayda balık 
taşıyan iz'anıızlara ( 1) onunla birlikte a
tıp tuttuiumu tahmin eclerlİn tabii.. 

Fakat gel gör ki, ben Taksimde oturu • 
yorum. Halbuki tramvay Taksimde du • 
runca, bizim bayan inmedi. Ve tabii mec· 

- Zaten aşkta da öyle değiller mi yai 
Benimle birlikte ıelen arkadaı ta sil • 

lüyor: 
- Unutmasınlar da ne yapımlar bira• 

der).. Kaza korkusu inıanda akıl mı bı • 
ıakıyor ki) 

Selim Tevfik 

zam bir kr~z . hü~üm sürerken umumi ref a- ·ı Yakından yüzünün çizgilerinj görünce 
hı~ !elmeıı~ı bır parça sabırla bekleme • onu nası) olup bir heyula veya bir hayale 
mız ıcap edıyor. benzettiğime hayret ediyorum. 

W Elinde tırpan tutan bu genç adam et • 

Şimdi elinde tırpan tutan gencin ya • ten ve kemikten yapılmış olan tam bir ha• 

nına seldik.. Alnında ter daneleri olan bu kikat. 
gürbüz delikanlı belini biraz doğrultmut O, çayın brpanhyan bir toprak iJçilİ. 
lemlerinin ihyası deii}dir. 
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l~ORKUNÇ MACER~LAR j 
Geceleri damlarda 
ağlıyan çıplak çocuk 

Anlatan : Salih Mahmut 

Ana, baba ve 
kardeşlerini 

zehirleyen çocuk 

İsviçre mahkemesi on Ceş 
sene hapse mahkum etti 

Bir sin~ma yıldızının aşk hikayesi 

Maks Şmelling ile Anni 
Ondra nasıl evlendiler? 

Anni Ondra : "Şemelling Amerikaya giderken benimle 
evlenir misiniz ,, sualini sormuştu, diyor. Orada mağlup 
o)Qnca kendisine tek kelimeJik bir telgraf çektim : Evet! 

S 
allh Mahmut, i.stanbulım en ta· 
nınDllf avcılarındandır. Çok geı· 

iştir. Çok görmüştür, çolı: adam tanlDlıŞ· 
Llr. Buna rağmen aşatıda okuy:ıcağınıı 
yazıyı ve bunu takip ~ecek olanları ge· 
irlp önümüze :toyduiu zaman ıtır:ıf e· 

deriz ki anlattıtı ıeyler• ınasunakta guç· 
lük çektik. istanbulun rneşbur avcısı b!
zim şüphe dolu bakıŞJarmılZ kar§~1.ndıı 
isyan etti. Bütün 'fak·aıann yaşanmış 
olduğunu, kahramanlarının kl.smeıı sağ, 
kısmen ölü buiunmaıarına rağmen nıu· 

. d &ını anl:ı.t· 
hıtlerlnde herkesçe tanın ı. • 
tıklarım bizzat ağzılarından dinlediğini 

de"ilecE:ğlnl ve bunu her zaman Iıspat e " 
d Mk meraklı 

syledl. Bunun üzerine biz • ,,., 
olan bu h1tlyeler1 koyrn-ıkJa beraber ha· 
kikat oldukları bah.sında kfndis!nl oku· 

yı münasip 
yucularla bqbata bırakma 
gordük. 

Ş. l"d b' L k _L11lJ11 vakti çaY 
ış ı e ır .. ona ta - .1 . . . . . I perı ere 

ıçıyorduk. Bahıa bırden cın ere, . • . 
. · "ttiklerımızı 

atladı. Ev Hhibi onlara daır 111 B 
h •LA . ... • • l • fyordu. en ı .. aye etmeldıgımızı ıırar a u 1 

M 
. LI- anlattım· 

eraın aiadan duydu ..... nmı 
Herkes büyük bir dikkatle dinledi. Sonun· 

ı . L d omuzlan· 
da ev sahibi inandı. lu aı..a aı 
nı ıilkip (hayal) dediler. 

,_ 1ri ez un la· 
Paria Ulumu ıiyasiye me .. te m .. 

d 1 K · ··ı·· b·ırden ayaga nn an o an Feridun opru u 
.. d d" B n buna kalktı. - Hayal deitl a ı. e 

b b
. L' b' t --'1.it oldum. enzer ır va .. aya ı:aa ,.... 

C .. l . 1 .. d .. "ü o hali ömrümde u· oz enm e eor ug m l 
· an ata· 

nutamıyacaiım. Bakını• aynen ııze 

yım: 

. p r 'k mek· 
Dört ıene oluyor. Sıyans 0 ıtı 

tebinln ııiyasi kısmını lkınal• çalı~ıyordum. 
Paris ga• 

Sonbahar olduiu halde o •ene 
lın t Şehir· 

Yet sıcaktı. Çok da yoru uf um.A . tvı' 
d da rjan 

den yarım saat k.rıdar ıpn 
· da oturuyor· 

civarında ııü:r:el bir panllYon .. k •t 
. sahibi mute aı • 

dum. Odada pansıyonun b . d 
ih . b. 1· murı"yle karısı, ır e 

tıyar ır po ıs me 
hizmete bakan 12/ 13 yaşlarında bir kız 

k
• ktu Yattığım 

çocuğundan haıka ımte yo · 
1 

. h kartı idi. Komşu 
odanın pencere erı ne re 

d üksek kırmızı 
evin on bq metre ka ar Y 

d Bacanın te· 
tuğladan bir ocak bacası var 1

' • 

k d Çinko hır boru 
pesinde bir metre 8 ar b 
ı ~ 1 Y t k odamdan bakılınca u 
atonu muştu. a a p · e . . . .. ı ·· d'. Bir akşam arıst 
ocak daıma goru ur u. 

dan sonra eve 
tiyatroya &ittim gece yansın 

mda oldu· 
döndüm kapının anahtarı yanı 
~. . . ak odama çıktım, soyundum 
•- ıçın açar . k d ktan .. d m Baraz o u u 
\re yatagıma uzan 1 • 

.. d'" d.. Fakat nedense 
eonra lambayı son ur um. . 
bir müddet uyuyamadım. Pencerenın ~er· 

M ht vardı Yattıgım 
desi açık kalmııtı. e ap ' . 

· ı · d Birdenbıre 
Yerden ocak iyice ıeçı ıyor u. . 

.... -zÜme ilişti. Dık· 
bir cismin hareket eıtıgı 1"0 k "' "'k bir 
ltatle baktım yanılmıyordum bu uçu . k 

d L• " ÇIO 0 
Çocuktu iki kolu ile orta a&ı ınce d 

.. d. en dönüyor u. 
boruya sarılmış mutema ıy 

O d 
h in olunuyor· 

ç dört yaşında ka ar ta m k l 
du. Anadan doğma çıplaktı. Yataktan a . 

k k r dikkatle bak· 
kıp pencereyi açara te ra .. .. 

termek geldi. Sonra vazgeçtim v~ perdeyi 
çekerek tekrar yatağıma uzandım. Bir tür· 
lü uyuyamıyor, hep bu garip hadiseyi dü· 
şünüyordum. Böyle ne kadar zaman geçti 

bilmem kulağıma bir inilti gibi hafif bir ses 
geldi. Tekrar kalkıp perdeyi açtım çocuk 
bu defa bir metre kadar olan ince çinko 
borunun ta tepesinde ayakta duruyor, ayn 

doğru mütemrıdiyen kollarını sallıyor, nğ· 

1 du Bu tahammül olunur bir manzara 
ıyor · 
değildi. Bir küçük çocuğun boru~un tepe· 
· d mu··vazenesini muhafaza edıp dura· 

ıun e 
bilmesi mümkün değildi. 

İçime garip bir korku geldi. Tekrar 

yavaşça perdeyi çekip yatağıma yattım ve 
yorganı başıma çektim. Uyumuşum. 

Uyandığım zaman saat ilerlemiş oda· 

ma güneş dolmuştu. Hemen yataktan fır· 
layıp ocağa baktım. Çocuk orada değildi. 
A§ağı inip bütün gördüklerimi Mösyö 

Kampanyağa ve kansına hikiye ettim. Ev
veli gülüştüler. Vchmiçinde böyle bir şey 

·· ·· ibi olduğuma hükmettiler. Fakat gorur g 
d 

... · kat' i teminat karşıeında şaşala· 
ver ıgım . . A 

d 1 
düıündüler neticede hıç hır mana 

ı ar, .. 1. 
d iler O akşam uyumayıp gozet ıye-

vereme • 

ki 
. . vaadettiler. O gün bütün tesadüf 

ce erını h 1· 
.... dostlarıma bu başıma gelen a ı 

ettıgırn ld 
1 

Bazıları bunun bir hastalık o U· 
an attım. . 
.. .. da harekete gelen bir ınsanın 
gunu ruya 
b .. le damlar üstünde ~olaşmasının pek 
0~ örüldüğünü söyledıler fakat bunun 

ço g da bir çocuk olmasına akıl 
üç dört yaşın d .. 1 .. . d"l Bazıları sa ece gu up geç• 
erdıreme ı er. 

tiler.. Ek d"' 
Nihayet akşam oldu ... r ence evek o~-

b··ı·· gece elektrigi kapayara go• 
düm u un · H k b 

d
.k h. bir şey göremedık. er es e· 

zetle ı ıç d d.. b 
. ld g"ımı zıınnetti. Ara an ort eş 

nım yanı ı . 

k 
t geçti HnttS. ben bıle ken• 

gün vu ua sız · B • 
. d .. he etmcğe başlamıştım. e_şın· 

dım en şup b ' l 
. yine yatakta kulağıma ır ses gc • 

cı gece . 

d
. H en kalkıp ocağa baktım aynı ço• 
1• em h k k "I 
k b 

tepesinde ıç m.ua ag ıyor• 
cu orunun 
d 1 lemen koııtum Mösyö ve Mndam 
K:~ anyağı uyandırdım. Benim . odama 

k 
p !ar da çocuğu gördüler. İhtıyar po· 

çı ıp on 
1
. 1 . .. d 

1
. düdük çalarak devriye po ıs en çagır ı . 
ıs ld' Çocuk 
Bısikletli üç polis memuru ge ı. 
hala borunun üstünde çırpınıyord~ . onl~r 
d 

.. d "'ler. Biri i ocağa çıkmak ıçın ug· 
a gor u . k .. 

.. başladı itfaiye alatı getırtme u• 
raşmaga · J 

b
. uru merkeze gönderdiler. P 

zere ır mem . d b. 
. ld ' O esnada çocuk hır en ı · 

merdıven ge 1• d. ... . h l 
k b ıd Kendisini göreme ıgımız a • 

re ay o u. . . "k 

Albert Chuard isminde on yedi yaşın· 
da bir çocuk İsviçrede Friburg mahkeme· 
ei tarafından on beş ıene hapse mahkum 
cdilmi~tir. Albert'in işlediği cinayet halk 
üzerinde 0 kadar fena bir tesir uyandırmış
tır ki, genç canavann on beş seneye mah
kum edilmesine herkes müteessir olmuıı. 
vücudunun ortadan kaldın} . . h ması ıçın, u-
susi t~ebbüsler bile yapılmıştır. Fakat Js
viçre ceza kanunu sinni rüşte vasıl olmıı· 

Me§hur sinema yıldızı Anni Ondra 
nlııtıyor : 

Alnımızda Şmeling ile eevişccegımız 

yazılı olduğu halde • birbirimize karıı 

hayli zaman bigane kaldık. İkimiz de Ber· 
)inde Saksonya meydanında oturuyorduk. 
Evlerimiz hemen hemen yanyana denecek 
kadar birbirine yakındı. Her gün evine ya· 

k .... ki yan uçu ere bundan fazla ceza vereme· yan döndüğünü penceremden soruyor· 
diği için, halkın arzusu yerine getirileme· dum. Ve yine hergün o benim zoraki bir 
miştir. ı· k d" ·ı a ay ı ı e evinin önünden geçtiğimi ıey-

Hadise şöyle cereyan etmiştir: rediyordu. 

Albert Chuard bütün efradı ailesini Gözlerini benim üzerime ilk defa Şme· 
mahvetmek Ve gerek mallara ve gerek ling çevirdi, ve günün birinde bir demet 
servete şahsen sahip olmak kararını kafa- çiçek ile kartını da eve yolladı. Onun bu 
sına koymuş. Bir sene evvel, bir gün baba- tarzdaki muamelesine doğrusu kızmıştım. 1 
sının çiftliğindeki samanlara ve buğdayla- Nasıl olur da böyle bir adam. mahalle ço• 
ra ateş vermek teşebbüsünde bulunmuş, cuklarının yaptıkları gibi bir aşk macera· 
ortnlıia epey bir zarar verdikten sonra, sına çiçeklerle başlardı. 

yangının önü alınmı ve muztarip baba Çiçek modasının geçmiş olduğunu hil-
oğlunun ııılahı hal etmesini beklemiştir. miyor mu idi. Hangi devirde yaşıyorduk). 

Albert bir müddet seıısizce oturmuş, Manmafih itiraf edeyim ki: Çiçeklerin 
ve muhitint- uslanmış olduğunu, telkin et- faydası olmadı deiil, o tarihten ıonra ken· 
tikten sonra, ~ahte bir reçete ile eczane· disine alıcı gözüyle bakmağa baoladım, 
den arsenik tedarik etmiş ve mutfaktaki 1931 senesinin teşrinievvelinde idi, Çe· 
yemeklerin İçine koymuştur. Fakat arseniği koslovak bir bobör olan Franto'nun ma· 
az miktarda kullandığı için bütün ev halkı çını görmeğe ııitmiştim. Kendim de Çek 
zehirlenmi • ancak ölmemiştir. olduğum için, memleketteki diğer Çekler 

Albert bu yaptığı işten korkmamış, bi- ile berıızer zorla maça gittim. Yani vatan· 
lakia tecrübe peydah ederek ikinci bir te· perverliğim tuttu. Bütün o maç imtidadın· 
~ebbüse baş vurmuştur. Birinci defa ev hal- ca sizi temin ederim ki ben hiç bir feY gÖ· 
kını zehirlemeğe teşebbüs etmiş olması remedim daha doirusu, yanımda oturan 
kimsenin hatırına gelmemiş, herkes bunun ve birdenbire kızararak ayağa kalkıp ba· 
8~~ebini •. kalay çalığı zannetmiş, çocuğun na gülümse)'.en adamdan başka bir fey gÖ· 

boyle hır şey yapabileceği akla bile ge· remedim. Tabii anlamışsınızdır. O adam 
tirilmemiştir. · komşum Şmeling idi. 

. Albert ar~dan Üç ay geçtikten ıonra Maç biterken halk Şmeling'i tanıya· 
bır taraftan yıne a "k d "k · k d ı· · lk ) " rsenı te arı etmış, ve ra e ıcesıne a ış amaga başladı. O §il§· 

bu sef~r ze~iri idareli kullanmıyarak baba· )un şaşkın bana ve ilk defa olarak aöz ıöy· 
sının olmesıne, annesiyle dört kardeşinin ledi: 
de zehirlenmelerine sebep olmuştur. - Şimdi ne yapayım ben} 

- Bir iskemleye çıkarak, etrafına te· 

Maka Şmeling Anny Ondra 

buki o ... O mahçup tavrıyla susuyor, mÜ· 
temadiyen havadan sudan bah ediyordu. 

Ben dayanamadım. Birdenbire ağlaya· 
rak: 

- Hayret dedim .. ıizin gibi iri yarı bir 
ad mın bu kadar mahçup olacağını aklı· 
ma getirememi tim. Nedir bu sözler, bun· 
lann şimdi sırası mı} 

Fakat o hala eueuyordu, kamarotlar 
çanlarla ortalarda dolaomağıı başlamışlar• 
dı. Vapurun düdüğü aert sert çaldı. 

Elimi bedbin bedbin Şmeling' e uzat
tım: 

- Allah muvaffak etsin dedim. 
Döndüm ve yaşlı gözlerle çekilmek Ü· 

zere olan İşkeleye dönerken birdenbire 
elimden çekti, telaşlı idi. 

- Anny, Anny, benimle evlenir mi in} 
dedi. 

Kendisine çok .kızmıştım. 
oekkür edin. 

- Siz de benimle beraber 

Yapılan tahkikat neticeııinde polis nİ• 
hayet bu küçük caniden şüphelenmiştir. 
Tahkikrıt derinleştirilirken ruhan haydut 
doğan suçlunun, aile dıadından evvel 
komşulardan 11 kişiyi zehirlediğini, bun· üzerine çıkar mısınız) 
ı - Tabii! 

iskemlenin • - Şimdi olamaz dedim. Gelinlik elbi
sem yok, sonra nikahı kıyacak olan papaz 
treni kaırmış. 

arın içinden de 3 tanesinin ölmüş olduğu 
anlaşılmı§tır. 

·- ..-........ ..... ' . .... . -- . 

T ruvakarlar 

Halk ikimizi de tanımıttı, Anny ve 
Şmelin& ieimleri birbirine karışıyor, çılgın 

alkışlar ortalığı çın çın öttürüyordu. Daha 
şimdiden müstakbel kocamla beraber ba· 
şımızın etrafında bir aşk çelenai örülmeie 
}:>aşlanmıştı. 

Bir ıaat ıonra, Lamac, Franto, Makı 
bizde yemek yiyorduk, yemekten sonra 
gevezelik ettik ve iki ahbap çavuşlar gibi, 
içtik ve dans ettik. 

Vapur ayrılıyor. O göz yaşlarını men
diline siliyor. Ben de ıöylediğim sözlerden 
dolııyı büyük bir vicdan azabı duyuyor· 
cıum. 

Hamae Amerikada Maks'ı dövdü, ben 
bu haberi alır almaz derhal telgrafhaneye 
koştum ve kendisine §U tek kelimelik tel· 
grafı çektim: 

«Evet» 

o günü takip eden hartalar gayet gü- Tevkifler, Mahkümiyetler 
zcl ııeçtiği halde beni . ıkıyordu. Boş zıı- Em 
manlarımızda buluşuyor, geziyorduk, fa· inönünde oturan ameleden Şa-

banın elbisesini çalan lsa hakim kara
kat Şmeling bana bir türlü açılmıyor, hu • 1 rıy e tevkif edilmiRtir. 
da beni fevkalade kızdırıyordu. Bazan ben T 

kendi kendime: Şmeling beni sevmiyor, * Balıkpazarında yağcı Nurinin 
benimle eğleniyor diyordum, fakat, başka dükkanında bir teneke zeytinyağı çn
erkeklerden bahsettiğim zaman yuzunun larken yakalanan sabıkalı hırsızlardan 
aldığı ııekil, benden ayrılırken gösterdiği Mustafa Sultanahmet ikinci sulh ceza 
teessür bu fikrimi nakzcdiyordu. knrariyle tevkif edilmiştiı. 

Birgün Maka Amerikaya gitmeğe mecbur * Şark Şimendifer kömürlüğiindcn 
oldu, meşhur Hamas ile dövüşecekti. Ken· bir küfe kömür çalan İbrahim :3 ay, 

disini vapuruna kadar teşyi ettim. Hare· 15 gün hapse ve kömürün sirkat malı 
ketten evvelki sıkıntılı dakikalarda nihayet olduğunu bilerek almaktan suçlu Is

aşkını ifode edeceğini bekliyordum. ilk mail de 1 lira para cezasına mahkum 
sözünde kucağına tılmağn hazırdım. Hal- edilmişlerdir. 

Hayatta Gördüklerimiz 
t kadar aiilayışını ışıttı ve 

de yarım saa . ] 

ld 
Ertesi günü Paris gazetelerı Truvakar manto ar hem şık, hem 

Tramvaylarda 

sabah 0 u. d 1 B 'k b" lb" O k d" k . hadiseyi uzun uzu yaz ı ar. a· pratı ır e uıe. nu en ı ta ımı 0 • 

bu garıp ·ıd· d"l G l k l · d" .. · · "b' ktorlar mütalealarını hı ır ı er. a· an ete veya rop a gıy ıgınız gı ı, 
ı:ı do ·· ·· ··ı A a · ha k b' kl"k uhbirleri benimle goruııtu er. s • rengıne uyan Ş a ır rop ve ete ı • 

:~~ .:zulmuştu. Evi değiştirip Parise mek- le de giyebilir~iniz. ~de yapılmış 
te civarına naklettim. Truvakarlar duz eteklıklerle sabah 

P Aradan bir kaç ay geçti. Bir gün Kam· kıyafetini de temin edebiliyor. Yalnız 
anyak ııilesini ziyarete gittim. O geced.en yünlü kumaştan olması lazımdır. 

P ra odalarını bir türlü kiraya veremedık· İpekliler öğleden sonrn ve tuvalet 
son I d '"' . 
!erini ve çocuğun bir daha görüme ıgını esvap oluyorlar. Bunların da koyu 

söylediler. A • • renklerden olmasına dikkat ediniz. 

Akşamdı. Sirkecide tramvay 
yordum. 1 ler gelen tramvny 
basamaklara 1l11dar insan dolu. 
ginnek, sokulmak bile mü§kül. 

bekli· 
arabası 

Değil 

U:.ı:un bir yolculğun ıonunu bekle
:yen bir insan tevekkülü ile direğe dıı· 

ıvandım. 

Biraz sonra ynnıma bir ihtiyar gel
di; elindeki büyük bir paketi yere koy· 
du, ve eonra divanında yaslanan bir n• 
dam rahatlığıyla üstüne oturdu. 

- Oii)um bu nireye varır~. 

- Yolun sonuna. 

- Oturacak yer va mı} 
- Aradığın kadar. 

- Peki beni kaç paraya iletir in} 

- Sen ne veriyorsun} . 

- Hele, biyol sen di bnham 1 

Bunun cc"abını ı.-atman vermi~ 

tramvny kalkmıştı. Kondoktör gi.ıhiyorr. 

ihtiyar yerdeki paketine sarılmış: 

. ld .. aiır donuyor· 
tım. O hep aynı ha e agır .. 

d 1 durabılıyordu. 
du. Bu çocuk ora a nası 

O b· ı . · Sabaha karşı o· 
raya nasıl çıka ı mıştı. w 

1 k k .... k bir çocugun ne 
cak tepesinde çıp a uçu . .. .. 
'şi ol b 'J" d" Bu bir sürü ıuallere hır turlu 

Feridun Köprülü hikayesını bitirince Resimdeki Truvaknr en son mo-

ev sahibi bayan kendisine yakın ko~şu· dellerden biridir. Elbise siyah ipek pi

larda 
0 

yaşta bir çocuk ~lup olmadıgını kc, manto beyaz ipek pikedendir. Man

sordu. Feridun civar~a ~1~ .çok çoclukldar tonun düğmeleri, şapka, gantlar ve 

d 
.. fakat hıç bırının o gece er e J k · h 

bulun ugunu ld ki .. 1 d ' portföy elbiseye uygun o ara sıya • 

Birinci mevki bir Harbiye • Fatih n• 
rabası, evvelkilere nazaran boıı dene· 

cek kadar az kalabalık. 

ihtiyar, ağır ağır yerinden doğrul· 
du, nrka sahanlıkta sigara içen kon• 
doktöre sordu: 

- Dür ülenl Nireye gidiyon} Naz 

itme hele. Ne istersen vireceğim, Beni 

hemşerilerin yanuna ulaştır, he mi"? 1 di

ye bağrıyordu. 

1 inden aynlmamış o u arını soy e ı. M F 
ev er Sa)ib Mahmut tırlar •' • • 

a 1 ır ı . Jd b k 
k b. ha e a ıp 

cevap bulamıyıırıık §8!! ın ır . . 
• ~ w d tan ıhtıyar .... aldım. Hatırıma aşagı a ya .. 
Mösyö Kampanyağı uyandırıp bunu goı· 

Munzzez F AIK 
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olimpiyadı 
için bit9 program 

Kılavuzlar: sa,Gt. SOMa kendi.im •ııerille ça· 
- Bunlar Kürzolari adalarıdır. la kürek gelen Kardonanm gemileri Futbol maç1anna ait bir 
Dediler. öniinden ıeı iye dönerek ufukta bJ· program :haztriandı 
Donanma ,imale dojru pb rls+e boldu. Beynelmilel Futbol Federasyonu o-

cleTiım etti. Çüakü Petala acluı da- Lra Hoca dııipnaa eonamaM•I ÜDlpiy.ada ~tirak edecek milletlerin 
ha cenupta kalrnııtı. Adalarla kıyı aaymıftı. Fakat bu sayı yazık k1 ge- yapacakları maçlara dair turnuva prog
arasmdaki kanaldan seçerek demir ne ekıikti. Çünkü o ıırada Kürzela· rammı hazırlamlflır. 
yerine citmek daha uypndu ve böy. r.i adalar.ile kıyı araandaki kanal • Futbol turnuVMına iştirak -eden mil-
le yapıldı. ~ çaba semiler yalnız ai <:en•h letlerin adedi on altıdan fazla olUHa 

G do .. ~ - .. L- •te _ _..s_ L"'-'--...1.. Sol ---LA- turnuva maçlan Almanyanın 'JTitİhte-
iinet su~u •••• ruzsar &e- 1 ...::ıl'KeZ neuHWıru- mıasna· l"f h' l . T • döndü iri elliden na 1 kad" 4>9. dal ı şe ır erınde yapılacaktır. urnuva-

11tlemeye · % a wp • _•nrı lar 26 Temmuzdan bir Ağustosa kadar 
Tirk doaa,,..a11111n ba w:.-::1. a· arkalannda 'bulunuyorlardı. !Soyle· b't" ·1m· la k .. b k l .. 

·~- ı ırı lf o ca , son musa a a ar uç 
dalar araRnda veya bmualaruı ar· likle Türk baıkumandanı hıriatiyan Ağustosta başlayacaktır. 
dneda uklanarak pau kmm11t ol • donanmumın aayıalDıl eUi kadar •· Tumuv.a haricinde kalan takımlar 
malan beldeaebilinli. Bunun için f&iı laeupla öjreanait. za.fer iimi • içinde ayrı bir müsabaka terti pedile
ltiirzolari adalarile kıyı aruındaki di pek kuvvetli olunca tedltiri ebik cektir. 
baalclaa pbr çıkmaz Don Jan iki •lmaktaa çekin.....,ipi. Büyük bir hiaiklet m=abalceaı 
laafif semi ile etrafa emirler s&a • Türklerin kefif semileıi buralara Almanyanm bisiklet federasyonu, 
deuneie batladı. kadar l'eldiklerine &'Öre aııl donan· oÜmpiy-at musahakaları haricinde, bü-

Don Jan Lrd-ya ~diji • • maam da uzakta olmadığını sanan yük bir b~t yarışı tertip -e~~ir. 
• icl"· Jwiatiym h.,lmmandanı filolar • Programa gore mmab8kaya ıştiııak 

nur ... ,.._.~__!_• 1_ L-L-- il . y l d _..ı• • ~-~·- edecekler bulundukları şehirden ha • 
- ~ız.:: ~ua" en:ye - o a ev- cımauz. .UU991Cllftl k_.. -...!l-~k .. d .. 120 k"l • re cL cm:re gun e asgan ı o 

lretfe pkwa. cıe...ba 'Te P.atru köde.Dne!.. diye metre kat' edecekler ve on ııünde Ber-
Jan Andre Doryaya da: emir "Yereli. line varmış o1aca1tlardır . 
- Do _ _.anın bat tarJma l'e • §rafa buma seçilerek Patru kör· Müsabakaların galiplerine büyük 

çiniz!.. fezine dönüldüiü zaman yeniden Dd mükafatlar verilecektir. 
Dedi. Türk lcadırauının yelkenlerini gördü- Olimpiyat Basketbol Tumuvuı 
Bu emirler -yerildiği ft Petala a • ler. Biraz IODI'& bu yelkenler çoğaldı. On birinci Berlin Oliq>iyatlarında 

daıının ıarbından geçildiği ıırada Haiati7&11 tlıon•nmaaınc:la büyük bir ilk defa yapılacak olan Basketbol tıır-
büyük amiral gemiıinin crandi di -~ oldu. nuvası için 23 millet :)'az.&l~ttır. 

· reiine lll"NDD>lf olan 8ÖZcii haber Bir ahit D.. '-'• ...W8ıfil: ..Ea Jralabahk Olinıpiyat 
d. - Pr,u llıarp meclilmia Jwwulana· Berlin cMc•ktır 

ver ı: • • ·~- , ıooo _J_ -·1-- ilk r . t .. • • , • ıçm ..Uma ....... eti 'ftreliııa aıi? e 1:U1 y~ o ımpıya mu-
- Provawada iki ,.elke11 .... r... Don .fan _, ~ don eabakalanndalDeri olimpiyat mü-
Bütiin "len.le bi k ,...,.. A"lll'K ~fta-

Senll r a,..,... ıma bakank gizlemiye imkin 'bula • eabakalanna iftidlt eden epol'Culann 
oldu ve direkler ve İp merdiventer madıiı bir heyecanla cenp verdi-: adedi üzerinde bir istatistik yapılmıt
l'Özcülerle doldu.. _ y akti geçti. .şimdi döj~mek trr. Yapılan hesaplara göre Berlin 

Don Jan Türk clwnme••na h• zara1&0ıchr. Olimpiyadı için 5500 sporcu kayHeHU-
kadar çabuk rutlıyacajıaı hiçz um- Türk doaepme•ı JaımandanlarllUll miştir. 
muyenlu. Bumm içia uzakta sirii • diif"'PD üuri.e ailwk .içiıı çoklukla Bu adet yeni bir rekor sanılmakta-
nen iki yelken için: karar vermeleri üzerine birincitefriaia dır. tb .... n ... lia r . d 

- Belki iki balıkçı kayıjıdır!. aon ak.-msss ...... J110la .ıamttı. Fu ılcwar ,....- •.Hllf'8-UUl 
Dedi. l.epaate boiuı rçildiktmz soma a-ece hazrrf anryor 
Likin biraz ilerleyinca sözcüler- açık denizde kalmamak H 1-ıbe .de lıtanbu\ 14 (A.A) - Futbol Fede-

clen biri cmları tamdı: küsdLçiler ,uwuıı eW.iu halde .gir • 'raayonumuz, Berlin olimpiyadına iıtirak 
- Bunlar iki Türk kadirpaım!. memek İç~ Paır. idirfezİaİRn 9ç ~ edecek Türk milli takımının esas kadrosu-
Bunda d orlar& fıncla ve timal kıyumda elan K.tidaa nu hazulark~. elde mevcut elemanlann 

yan. may _ fimamna Iİrİlııiİ -.re demir .tıLIL Ertelİ 'kıymetini umumi bir tetkikten geçirmeje 
• ~lar sahiden Tirk ~t ~- • SÜll de .-falda k:ıııher pek UJ!C11D 4Hr .karar vermiJ ve Ankara, İstanbul, İzmir 
ıalerınden Kara Hocanın kqıf ıçıa riizgir aftmda Patı... Uıfezinin ağzı- ,futbolcular.mı bitbirleriyle kaqılıııtırma)U 
çıkan gemileriydi. Hiç çekinmede• na doiru yola devam olundu. m1nJahk ,sörerelt 'keyfiyeti alaka<lar üç 

epeyce yaklqarak düıman fıloauna (Arkası "VBT) mmtak.,,. tıeblW i!bniftir. 
:f'Mlınt oeclilen ....- .SÖEe. J.tanbul, An· 

kara ve 1zmir futbolcuları, :bir ecnebi ta

kımın da iftirak edeceği 'turnuvada karıı· 
lapcaklardır. Bu ecnebi takımın bir Avua
tmya ı.lamı oım.. nuilıtemeldir. Bu hu
~ ceıe,.n .aırn 1111in.;Lıeıeler lıenüz: 

,lmlıç~. 
:H--nl.nen ;pncı:am :pdm: 

'6 ffwiıau: ~ • ~ .lzmir • --i 1ılıkmı. 7 liııraii&il: Jzmir - Ankara, 
'* ı&wıl - Ecnebi :tMun. l) aıla&inm: lstan· 
,W - .1.mir, Adlıııaıa - --:nebi tılıılum. 

.:Bu möMI bm tmnaili ~ haiz 
dlmayamk ~ ,..rf milli tıMım ıdradmsuna 
wilmacak a,,unc:ulan Ueneıue ...ı...dına 

matuf olacaktır. 

M •• IS 

BÜYÔKÇARŞI 

MAHMUJJ> AŞA 

BOYACIKÔY 

FATiH 
• 

: Sahaflar kapısı sokaj1 ,eni 23 dflk· 
kanın tamamı. 

: Çuhacı .hanı &t .kat .22 ,,_i ...,.ı. 
odanın .2/4 pa)'I. 

: Y edekci Hiiseyin sokajı _yeai 1 sayılı 
evin l /6 payı. 

: lleia .. u ımkaiı ,,_ iıl-ü ..... 
Bnkklnm 3/!l. ıpayı 

: .mm& -. mt: bt ~ • .... 
ooClanm /1, ~· 

': lllinmıili ....... Siiçlk " -· 
omBdıewi .ki na 'IJ'IDli .......... 
• oBPlan ......... iiliiMLdr' ... 

'll ıA' - ,... ... ...... 
:a-AiW i<lllsd'j• ... 

43 sayı evin 2/.3 .pap. 
HOC~ .MAt:t ttN: 'Mahıülesi Aanultı oetlclvi .ki 1ı 

yeni '57 ~ dlllk-. ...,_._ 
(Mnma;ı .tufbe o ih.lileJ) 

.KUMKAPI : Bostan Ali m8lnmeSi ~ ........ 

Mdıamm• 
•eğer 
Lira 

400 

225 

175 

-
llO 

750 

1000 

mi .l!9 yeni ım sayih evin ta1Ntm•. 'PGO 
Jaf:ukanda yazılı .,...ıı... J.9/.5/i.ll 'Salı ,libıtl saat 14 de pefin ,para 

-Ye açılr- "i'fbtdld ile '8liblamlmr. SaDJ bedeline Wiknw dahili ve 
% • ~ failli ilmine :talıvillmıi de .lcelwl ıal=·. ıl.teWii.- % ele 
ye8i buçdk pey ıikçelerini ıYakti ma.,,eo · 'm enııal ~ . ..,,, 
istaab1i1SihhiMüesseseiez Arttırma ve 

Eksiltme Komis~OIMI Reisliğindea.: 
~li Tıp Talebe Vurh talebeaiae mevcut nümune ve ,.rtnamealne ıl

ıe «71D» .Çift yazlik iskarpin açik ewilbne auretila 19bnlacUbı. 
1 - EWltme: CaPJo11u SHwt ,.. ~f MuaTenet M~ W..... 

undaki Komisyonda 3/6/936 ~--•--.d4.•aı-
pılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı: Bir sift iaJmrpinin «479»-....,.... 
J - M...ı.kat teminat: u250» lira d!'7» ilmnııftm'. 
4 - Lteldil. ınü!NllMJJİ Çembetlltat civarmaa Faat.,,... fMest .... 

-wmda ru.,Ji dqt ;ı'el,L, ~uriha metkezincJe ~Birler ve 'f&l'tnmM
ı,i ıpmuız -ole•k alabiliılar. 

5 - lasldilerin ıari ıMDe)te .. it ificaret odası veaikumı ,a&termeleri wt 
tltu ite~~ btminat makbuz veya banka mektup~ 
5bitHkte ve "9Mtimlıen röna ikomiayona aelmeleli. (2654' 

İstanbul Mmtakası Vaı'idat Talıak-• __ _.._ tH.!!~ı .. ...,.. d 
KUK lYIUUUr agun en: 

BaknıkfiJ «uam 'lllllltW • dal.ilinde ,wa ollQ> sahibinin ikamet
~ihı meÇhul chn bir J>inanm ~ki u avafı ü.e .Umumi bina bikri· 
.rinae taldlir edilen gayri safi iradı ıve nrp milalu .-iPda ;.
terilmiftir. 

Mezkôr pyri safi irada yanndim .itibaren ,.. .... ... ..na.la 
(r.esmi tatil .tfialer hariç) itiraz olumtMleeeği W.. -.ıe,._ &• • 
ainin .29 1111cu .mac:ld.i deWeti ile fldkdk usdl6 'IDUWltemehri 'k...
,.....,m ı4l,ı142 imi mad:dalui mucı1ince itin olunur. (26'9) 
&.-a= MeWJe tWIJ• Sokağı No. Gayri sa1i Nispeti 'V erpi .u1iı.Di 

kiyii imm 

-------------' Bıikırköy llllyi!k lıallnılı Kiiyip 11 !& ! 
LX 

J 2 ' 6.1 .5iİlı9-
IDU 4lflu Mehmet 

··-··-- mukablllnde bOyOk &ir tlHı PER· 
lOOENT di' macunu alabilirsiniz. 

PERLOOENT fennl bır tarzda hazırlan
mı,, iyi, ldıtreff ve çok 110' lezzete m~k 
olub, nefesi sennletff' ve difleri tnD- 1 

kemmel surette temizler. -·-4-a n ~ • P€//ı0PCNT·~ .l4.t. ~i.c, 1... 
~ ofa.n. ~ ~ ~~ 

m 
~ 

17: laiaJip .deRi. iini.....-iwbı rnakil. 
Becq !'eker tandındma. Hl: C!)pea ;par • 
gaı.n, t9: ihlaberler, 19, l~: WW.Nlif:plat.
ıı.. D: '!lllllık -...Mriü, .2D.Blh .:ltiiiWo or"' 
keıtraları, 21, 30 : Son haberler. 

:Sallt 22 den aonra Ana.dohı .ajansın~ 
cazetdlere r:mabıaua havadis •erviai verile • 
.aek.tir. 

ViYANA 
18,30: Yaylı kuartet Jtomeri, 19, 1D! 

Muhtelif, 20.25: Pııccini'nin (Altın Gaw· 
la b) .adlı 'OPera piyesi, 23,20: Haber • 
ler, 21,30: Orkestra, 24,45: Viyana mu • 

aikisi. 
BELCRAD ( * ) 

19, 1-5: Radyo jurnal, 20: Türkçe, fran· 
.aazca, rumca, arnavutga müaahabeler, Z2: 
Hırva~a ve Sırpça müsahabeler, 22, 1 O: 
!Macarca, almanca ve italyanca müsaha .. 

beler. 

(•) -<49,1.8 M. l. K W. 610.0.C.iize
siade ıreni açılan bir istasyondur. 

j EmNlk ve ıEJ'•• .BaPJr.aaı Jmnlım 

Kindık V olillet- ve Em ......... 
ES)\S 

NO. "Si 

522 
c. 1'2 

"MEVKii VE NEV1 

llAJiikada'da Meyandros ~ dlisi. 
i.Galm'cla R .. eıl.et mele nullmJlelhıae i(81e 

dilliade ıHme lft ..-. 
lkqn Ail ıuda Hetıiç namı cfiier Dam 
VoliSi. 
~eybeli 1\da'da 1stavro Veliü. 
Şehza8ebaşmda Feyziye mD.alleeinde ,...._ 

paşa sokağında eski tO wilkwıer )1lllDi :28 

'75 " 

.2.S .. 
ıe .,, 

No. lı ev. JtS ,, 
Mevkileri yukancia yazılı yeder bir veya üç sene mlddefle ki· 

,.._mıtk iaıere apk arttırma,a k011ulınUJbır. 
Taliplmin 61 M.y. 1:936 &:aıp•ba pü aaat onda Şubemize 

~(iıtl) 
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Londra zabıtasına kar~ı 6 muharrir: 3 

Yıkılan Put 
11/dtı?..,.11.q!Ht,9 r Hikiige 1 Kardeşim Rodolf l 

Gül niçin dünyada en çok L . . f ..J 
·ı • kti• ? «Andre Gide» den Nakleden· Faik Bercmen sevı en çıçe r .. .. . . . · 

ıoa Poı f aam telrlka11 : 22 
Yaun: Ronald Knox 

mını üzerjne aldığını söylemjf ve nut

Ku~uk ~~rdeşım Rodolfa daır b~edı • ı Ju oturursa sabahl .. yin görebileceğini ve 
yedekı ıu ıkı kayıttan baıka yaz.ıh bır tek kucağına alabileceğini söylüyor. 
satır yok: Bu kayıtlardan biri doğuşuna, Sabahleyin .. Daha heniız herkes yntak-

lngilterenin en tanınmıı altı .za• 
bıta romancı•ı Margery Allington, 
Anthony Berkley, Freeman Vill• 
Grolta F at her Ronald Knox, Do
rothy 'Sayer•, Ruaell Thornclilce 
kahramanları meçhul altı .zahıta 
romanı yazıyor ue katillerin lcefl~
ni ln8İlterenin en marul zabıta mu• 
lettiıi uGeorae Corni•h» e bırakı
yorlar. Bunlardan Freeman Vills 
Grolt• ile Doroty Sayera'in eserleri· 
ni olıuclunuz. Poli• mü/etfİfi ele fik· 
rini anlattı. Şimdi üçuncu muharrir 
Rouald Kuox'un e•m baılıımlflır. 

Bu e•er bitince gene polü miilet· 
. . • ._ ·1· -• to.Hn ett:ır.:.: /,en• tııımn "'atı ı na.u ı-- ..... -

di aizından dinleyecelı•İllÜ· 

General cevap verdi: 
- Saat on birde! Çünkü her şeyden 

almalı, ve 

kunu bu söz'lerle bitirmişti. 
Görünüşe göre ortalıkta aükunet 

hüküm sürüyordu. 
Polis müdürü miralay Vayinberg 

eski rejimin yeni rejime devrettiği me
murlardandı. Büyük §Öhreti, suikast
ları ke~fetmek, canileri yakalamak hu
susunda gösterdiği Jiyakata dayanı -
yordu. Vayinberg'in siyasi prensipleri 

gerçi meçhuldü. Fakat polislikteki li
yakati aşikardı. Onun için rnevkiinde 
kalmış ve henüz eski töhretini boza 
cak bir şey yapmamıştı. Polis rnüdü -
ründen başka bir belediye reisi vardı 
ve tehirde çıkacak jğtişaşlarla onun 
meşgul o'Iması ]azım geliyordu. Bun 
)ardan batka bir de milJi disiplin şefi 
namını taşıyan bir makam vardı. Ha
piahaneler onun emri altında idi. Bu 
auretle polis müdürünün selahiyet; bir evvel zabıtanın raporunu 

(Vayinberg)e gitmeliyim. 
Vayinberg, po]iı müdürü 

haJde neden burada değil. 

kaç parçaya bölünmüş olduğu halde 
olduğu miralay Vayinberg'den yine istifade 

ediliyor<Ju. 

- Dışarda bekliyor. 
Varkos an]attı: 

A • ']'k ' o 011) et• - Tafsilat şımdı ı sızı me§e-
1.d' o·· .. ··ıecek m'"seleler da-meme ı ır. uşunu - •. . ... 

h .. . . B V 'nberg ı gorur, a muhımdır. en ayı 
. . F kanın toplantı -raporumu verırım. ır 

f T't vermek aında da hazır bulunup ta sı a 
lazım mı~ 

Kendisi ufak tefek bir adamdı. Fa
kat gözünü bir tfeyin üzerine dikti mi 
onun diplerine ve karanlık köşeleri
ne kadar dalar giderdi. 

Pdlis müdürü ertesi sabah, kolunun 
altında bir yığın resmi evrak, general 
Almeda'nın evine gitti. Bu evrak, o -
nun gece yaptığı tahkikatın neticesi i-

di. Fakat polis müdürü bütün geceyi 

b. ] · · uykusuz geçirdiği ve mütemadiyen ça-
- O halde 11 de ır eşırız. k . d .. .. .. d 

- Elbet. 

. ] k t · de iktidarı e- Jıstığı halde ço zın e gorunuyor u. Magno1ıa meme e ın V • I 
1
. ..d.. .. . . 

Gül, dünyada en çok sevilen çiçektir. 
Her ıcyden evvel ıunu ıöyliyelim ki gülün 
asıl vatanı Anadoludur, Anadolunun ıö· 
beğinde vücut bulan eski f rikya devleti· 
nin gül bahçeleri bütün dünyanın en KÜ• 

zel gülleriyle dolu idi. 

O günden bu güne kadar bu güller ıöh
retini muhafaza ediyor ve gül bütün çi
çeklerin kraliçesi aayılıyor. 

Eski Yunanlıların giil hakk1nda bir çok 
efsaneleri vardır. Bunların birine göre Ve
nüs elindeki tarap ile Adonis'e giderken a· 
rabasından inmek istemi~ ayağına bir di

ken batmış, kan fışkırarak fidana sıçra
rnııı. elindeki ıaraptan bir kaç damla da 
üzerine serpilmiştir, ve bu kan ile şarabın 
değdiği yerden kırmızı bir gül peyda ol-
muştur. 

Bu an'ane doli'lyısiylc gül, sevinç, sev
gi ve güzelliğin sen bolü olan V cnüs" e tak· 
dim olunurdu. 

Diğer bir an'aneye göre (Aşk ilahı) 
Cufarid Aşk ilahesi Venüsün ihtiyatsız
lıklarını ifşa ermemesi için Süküt flalu 
(Hippokrotes) e bir gül. hediye etmişti. 

diğeri üç hafta •onraki ölümüne aittir. ta .. 

Onun başından geçenleri anlatmaktan Kız kardeşim kalkmı~. Küçüğü kuca • 
maksadım, zavallıcık için gösterilen bu a- ğına alacak. Annem, babam yatnklannd n 
lakaaızlığı gidermektir. kalkmıyorlar. Ve küçüğe müsaade '\Crı i· 

Küçük Rodolfun dünyaya geliıi benim yor .. 

için beklcnmiycn bir hadiseydi. On bir RodoUu ihtimamla bctıkten çıkanp ve· 
yaşlarındaydım o vakit ..• Anneme bir şey- riyorum. Dört yaşındaki lı:ız kardeııınin 
Jer olmuıtu amma ben anlamıyordum. kolları, küçüğü kundağile saracak kad r 

Mektepten dönerken o gün, mektebi a- büyük değiller. Gene öyleyken zor zah · 
san bir arkadaşım, bana annemin doğur • met kucaklıyor, ve sevincinden ıarkı ıoy
duğunu söyledi. Alay ediyor sandım. Ve ]üyor •• 

bu yüzden kavga ettik. Annem <getir biraz da biz görelim 1 
Mutfağa girdim. Zaten, her akşam ilk diyor. Ben Rodolfu anneme vennek içın 

ifim ocaktaki tenceremizi muayene etmek .tutuyorum.. Vücudu tamamilc soğumuıı .. 
olurdu. Bu sefer, büyük tencerede sudan * 
baıka bir şey yoktu. Bende telaı.. Hemen Küçüğün kadavrası büyük odadaki ma· 
salona girdim. Keskin bir lizol kokuau. sanın üstünde uç gün kaldL 
nemi ııörmek üzere odaya ainnek iıtedim. Üçuncü gumin akşamı, babam me:ı.arcı 
Kapıda babam duruyordu. getirdi. Rodolfu bir marka mezarlıia götu• 

Döndüm mutfağa ... Bir dilim ekmek recekti. Bu ucuzluğa sebep te babama o • 
keıtim. Ve doğruca demin kavga ettiğim lan dostluğuymu§ .. 
arkadaıımı hulmağa gittim. Küçücük tabut bir iple bağlanıyor. Me· 

Ortalık kararıyordu. Karnım da açtı. zarcı koltuğuna sıkıştırıyor onu. Ben de o· 
Bu sebep beni tekrar eve sürükledi. nunla gidiyorum .. Mezarlığın yolunu tu • 

Babamdan izin kopardım. Beıik. Jçin- tuyoruz. 
dekinin ne olduğunu seçemiyorum bile. Şu Daha çok gitmemiştik. ki herif rakı iç• 
küçücük et parçasına klzdım. Annemi ne mek üzere bir meyhaneye giriyor. Yolu • 
hale uğratmıştı. muza ancak iki saat sonra tekrar koyulu 

Annem, babam, seniz sessiz. oturuyor- yoruz.. Mezarcı, sağdan ıola yalpa vuru L 

]ardı. Bu, onların beşinci çocuğu idi. yor ... Biraz daha yürüyünce tabutcuğu bir 
Küçük Rodolf Üç gün bağırmadı. Üç pencere içeriliğine koyarak iıemcğe gidı

gün geçince hastalandı. Artık beıikten yor. Ben ta§lmak istiyorum, bırakmıyor. 
inilti.. Gece gundıiz hiç .keailmiyordu. Bana, sarhoş olmadan daha bir fıçı ıçe-

Kardeşim kolorıne tutulmuştu. bileceğini ilave ediyor ve bunu isbat etmek 
Küçüğe bozuk süt veriliyor .. Ben bunu İçin de tekrar bir meyhaneye giriyor. 

gonıyorum.. Ve anlUtorum... Küçüğün Bu herif, lazım geldiği gibi karde imı 
hastalığı hep bundan. gömemiyecekti. Bir kazanın önüne geç 

Hatırlıyorum, bu yüzden anneme ba • mek için hep peşi sıra yürüdüm. 

ı 1 1 b k küçüktü. ar - Genera , po ıs mu urune vazıyetı e a an ar guru u ço v I 
1_ G ba' k n adamı oldu- sordu. O da anlatmaga baş adı: 
&Ol am nın en ya ı v•ı v . 
v h Jd • f k sına menşup degı • _ (ilham kaynagı) radyo ıle ver-

Sefahatiyle meşhur olan eski bir Yunan 
ıehri olan Syboris halkı gül yaprakl.-uiyle 

ğırmı tını. Ve annem, şefkatle bana, ak- Tabutçuğu zor bela tasıyor. Üstune, iki· 
lımın ermediği ve beni alakadar etmiyen de birde cebindeki şişeden bir yudum çe • 
işlere burnumu sokmamaklığımı rica et - kiyor. Herife, çok içmemeıini aöylüyo • 
mişti. rum. O vakit bana dönüyor ve kendim • 

iU a e onun ır a 7 k'k 
di. diği nutku saat dokuzu 1 . ~~ ı a ge-

l d ılmadan önce çe bitirdi. Siz de yanında ıdınız. Nut • 

doldurulmuş yataklarda yatarlard bugün 

Avrupa illerinde servet ve refah içinde ya

pyan, hayat endi§elerinden uzak kalan 

Babam işsiz .. Her işsiz gibi her ıeye lu· den daha yaşlı bir adama nasihat vermd 
zıyor .. Küçüğün inlemesi, ve dünyaya ee • küstahlığında bulunmamamı ihtar ediyor, 
lişi.. Bir sinirlenme vesilesi olup sekiz ıün Ve sonra protesto makamında titenin hep• 
ıonra annem tanınmıyacak bir halde ya - ıini dikiyor. 

General A mc a ayr . . .. · d } 
b . . d'. ku bitırmesı uzerıne yanın an ayrı tnıf 
ır ernır daha ver ı · 

kimselere, gül yatağında yatıyor, denilir. . erkenden be- olacaksınız 1 
- Vayınberg yarın .. · ·L~ c:l-L'.L kadar k 

· ·· ·· M 1 k tte türlii türlu şa· - Evet, hır uu a1LUU1 onuf-
nı gorsun. em e e ·ıe k So a müsaadesini aJdım. Çünkü 

·-~ ı • ı ınm tağından kalktı. Mezarlığa on dakika kalmıştı. Fakat bu 
Betıkten ç.ıkan iniltiler hazan keailiyor.. halde yarım saatten önce varamıyacaktık 

Her .keailitte annem, babam betiie yak - Tabutu zorla aJamıyacktım. Kendi kendi . 
laııyorlar.. Örtuyü hafifçe kaldırıyorlar. me ı ufak bir aarsınu ile kınlır > diye m1 • 
Öldü mü, ölmedi mi> diye bakıyorlardı. rıJdanıyorum. 

. ] I v . . yarın radyo ı tu · rıT 
yıa ar yapı acagı ıçın ş· di k ao'"ru"nüyordu İstirahatini 

k lazımdır. ım ço yorgun e . 
beyanatta bulunma f] . · · yanından ayrıldım. 
d h" . . h be receğim ve c< - temm ıçın 

e adıseyı v a r ve a öldüğünü - Yatağına mı gitmek üzere idi) 
ham kaynagrn nın kazar h" etle a· _ Hayır biraz çalıf8cağım eöyle 
biJdireceğim ve hitıraaını urm 

Bir defuında öldü dediler. Fakat iki Adama: 
aaat geçince Rodolf tekrar dirildi. - Amca, diyorum, yoruldun mu? 

Bir kaç gün böyle geçti. Bir gün betik- - Niye yorulayım? Şeffaf yelkenler 
nacagıv m. Sonra halkın hidieeyi süku - miştı. 

.. im Baş· _ Demek çalıtma odasında tf1k 
netle karıınlamuını iateyeceg · beb" b "d" Noktayı 

ten dört nat ses çıkmadL Babam bir ta- - Belki biraz daha İçersin. istersen içk.j 
but almak için çar11ya gitti. Gider eritmez alayım . 

rr ak )iz m mı~ yanmasının se ı u ı ı. 
ka bir fey daha yapm 

1 
b k~eyen zabıta memuru saat 10,44 -

H alı Yalnız zabıtanın e ı d L 
- ayır, gener de balkon penceresinden ~man çı .. &tı-
k" .. k .. h ye dütcrse etraflı tet- -

en uçu fUP e , lleri derhal .. ve iç tarafın tutuftugunu ıor • 
kikat yapacağı ve nıea u gı?,ı .. Fakat kapı zorlanarak açıldı-
ak ı v b'ld' 8 çesit sözler - muştur. 'k . . So •. y a ıycagını ı ır. u • . . . 'mdad gecı miftir. nra yuz· 

den zarar gelmez, fakat devletin otorı· f~:çı~:rkos'un saat kaçta yukari çık-
tesini kuvvetlendirir. "';

1 
beH' değil. fakat hadisenin haber 

- Hay hay. Bu noktaya da i~kret tıgı•J ı. den bir kaç dakika sonra it-
, h ihtimale ar- verı mesın .. . f 

ederim. Ben orduyu er faiye yetitti. Tahkikatımıza gore ıt a-

'ı hazır bulunduracajım· Sen de Lu - . · faaliyeti saat 10,57 de baıfla • 1 ] J ]er ta - ıyenın . . 
naro matbuat ile mefgu 

0

1 · : menni t «ilham kaynağının» ceaeclı bır 
marn. Hepinize hayırlı gece er e mıf ırk. sonra ele geçmittir. O halde fe-

çeyre ·1 1115 ederim. 'd "t ci hadise 10,20 geçe ı e • geçe a-
G J Almeda evine gı er gı - da vuku buldu .. 

enera I . . önünde o - rasın d da ·· 
mcz, radyo mürai esının k d' V koı'un çalıtma o asın gor-

k .. ledi Nut u ın· - ar e'I • .. d" 
turdu ve bir nutu soy k . hararetli düğü ıtık, yangından evv ~ı s~n ~-
leyenlerin hepsi de nut un 1 ·ı "ld''? Nöbetçi1erin bunu gormuş o -

1 d Genera mı - ru u . 
olduğunu anlatıyor ar~~ı... .. kadar malan icap eder. 

'den t~ıurune 
li idarenin yenı . sayişin cleva-
memlekette emnıyet ve 8 

(Arkası var) Kotraları ve bütün yelken kullanan ka· 

yıkları, au ile aalanmayan, teff af yelken• 

lerle aevketmek artık imkan altma eir

mittir. 

Bu şeffaf yelkenler Celloloid" den yapıl

mıştır. Bunlar en sağlam yelken bezinden 

daha çok sağlamdırlar. Ne deniz suyu, ne 

yaimur tesir etmektedir. Şimdilik bu çe

ıit yelkenler yalnız kayıklar ve küçük kot• 

ralann itine yaramaktadır. Çünkü bunlar 

diğer yelkenler gibi toplanıp sarılamamak

tadır. --·-·-· ........ -.... -......... ----·--·- ·-······ --
5 inci icra Memurluğundan: 

de betikten bir eea duyuld&L Büyük bir memnuniyetle kabul ediyor. 

Küçük bacaklarımın bütün kuvvetile ye- Boı tiıeyi ve para veriyor ve ıecikmememi 
tiıiyorum babama. Ve soruyorum: Neden tenbih)iyor. Ben gidiyor gibi yapıyorum. 
bir doktor ıetirmiyor? Kızcm kızgın, ken· Biraz uzakta bekliyorum. 
diıne ait olmıyan itlere burnumu eokmama- Ben aynlınca herif kusmağa ba§lama • 
nu ihtar ediyor. Jpizim diyor. bet param 11n mı? Bir el ile de tabuta dayanıyor .,, , 
bil L yarım saat böyle geçti. e YOL •• 

O .... _. b' • ilimin' A'I I .. Derken biri yaklaşıyor. Mezarcıya: ..... -n. ızım mua • ı e ere o-
iütleu adlı )cjtabı geldi habrıma. Buldum -w He~, ~ar] .diye bağırıyor, bugün ita 
K 1 · b h · · y . zandıgını ıçtın mı be? o orın a sını. umurta akı kolorınc bire· · . . . 
birmiı.. Bız.ımkı kızıyor: 

Komıuların kümesi yanıbaıımızda. ilk - Boynunun borcu değil ya senin. Sen 
t O L kendi iıine bak. Benim kımaeye verecek. par ı.. ç yumurta ça yorum. 

hesabım yok anladın mı? Annem görmeden Rodolfa het katık yu-
Sonra yerinden doiruluyor. Tabutu murta akı içirdim. Artanı, yatağın alhna 

saklıyorum. koltuiuna aıkııtırıyor. Ve sallanmadan 
dimdik yüruyor. Şaştım.. Demek kusunca 

Akşam babam eve giriyor. Gene it bu· ayılmııtı. 
lamamıt-

Annemle konuşuyorlar: 
- İt buldun mu? 
- Hayır. 

- Dayanamıyorum artık •.• Ya küçük 
ölüne .•• 

- Ne yapalım. Ölüne ölsün. Kendimi
ze yiyecek yok. Bir de bu solucan mı ek
ıikti ... 

Uyuyakalmışım. 

Küçük Rodolf ta gece hiç bağırmadı. 
Sabahleyin ebe geliyor. Onun bu geliti 

küçüğü yoklamaktan ziyade ücretini al • 
mak için. Annem beklemaiııi rica ediyor. 

Ebedn aonra kolllfU kadm.. Annemle 
an)ıyamadığım bir ıürü garip §eyler konuş
tular. 

Kardeıim Rodolfu gömdüğümüz zaman 
ıece epeyce basmıştı. Mezarlığın kaıanlığı 
beni korkut~yor. Herif çabuk iti,:i bitirip 
dönüyor. Ben bekledim. Yanımdaki kahır-
!erden birinin çelengini alarak, kardetimin 
mezarına koydum. Ve o vakit ağlamaga 
baıladım. 

Karanlık ve söz yaılarım mezar tapnın 
numarasını okumama mani oldu. Fakat 
zannedıyorum, ki küçük kardeıim Rodol
fun mezar ta11nın numaraıı 361 di. ........... -.............................................. . 

Ben fırsattan İstifade ederek küçüğün 
yanına gittim. Son yumurta aklarını içir • 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka- meliydim ona .•. Yatağı kaldınyorum. Yu-

rar verilen ev efYa• 19/5/936 tarihine murta aklarını fareler yemif. Kümese tek

mündif aab pnii 1Ut 12 d~n 14 de ka- rar gitmek lazım. Tam o sırada kardeıle
dar birinci açık artırma suretiyle Fındık- rimi gczmeie götürmüş olan teyzem giri-

6/ yor. Üç küçük kardeıım yeni kardeılerini ]ıda Monla Bayırında 2 28 numarada 
görmek istiyorlar. Kız kardeşim Rodolfu 

38/40 No. lu hanede paraya çevrilece- .kucağına almağa kalkışıyor. Annem: Ala • 

ğinden talip olanların mahallinde hazır pıazıın yavrucağım, daha küçüksün diye 

bulunacak memuruna muracaatlan ilin o- ,onu vaz geçirtiyor. 

lunuı. (22,980) Ailıyor, çırpınıyor. Nihayet annem, us-! 
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Cemil, artık işi adamakıllı remmalliğe 
vurmuş, onunla geçiniyordu 

SON POSTA 

RULJIACA 
Maym 15 

1 YUSUF iZZEDÖlil . .. 
Oldü mü, ö!dürüldü mü? 

Eski Osmanlı Veliahtı katledilmiştir. 
Yazan : Ziga Şakir 

Cmil, elindeki kağıdın üstüne bir ta· 
kım çizgiler çiziyor ; noktalar koyu • 
yor; karmakarışık bir takım şekiller 
yapıyordu ... Cahil ve iptidat ruhlu Ye
men genci, gözlerini bu çizgilerden, 
noktalardan ayırmıyor; hiç bir mana 
ifade etmiyen bu karma karışık tekil· 
ler içinde, hayatın saadet yıldızını arı
yordu. 

ileri atılırsan, bir feyh kadar zengin <>'" - 17 - dinin bir kat daha sukutunu iatilzam 
lacakıın. Cemal paşa - Bu meseleyi sen • etmişti. 

- Bunun, nasıl bir tehlike olduğu • den başka kim biliyor}.. Gerek hanedanı saltanat azaların • 
nu da söyleyebilir misin, ya ıeydi}.. Muhib bey - Meselenin ehemmi • dan bazılarının padişaha iatirhamına 

- Belki, bir kaç kişi ile boğaz boğa· Soldan sağa: yetini nazarı dikkata aldım. Tam vak- ve gerek Fransa sefaretinin bazı vası· 
k ba b 1 - İstanbulda bir ıemt. 2 - Yardım l 1 l ·h l d" d-1...! d za uğraşma tan i ret ir fCY.. • ti gelmedikçe hiç kimseye bir şey aç- neta ar a ttı atçı ar nez ın e&ı os • 

parası. 3 - Yaratmaktan emri hazır, kar• 
E benl·m ı"çın· bu ı'tın· ucunda ;;... mamay k 1 t t tane tavassutuna rag" men damat Salih 

- ' v- da belli olur. 4 - Fransızca kıraat, bir iç- ı arar aş ırmış ım. 
lüm var mı}.. Jti. 5 _ Yurdumuz. 6 _ Nam, bir tanıdık - Pek ala... Bundan sonra da bu paşanın idam edilmesi; • hanedan a-

- Canım, itin ucunda ölüm olsa; ~örünce fapka çıkararak veririz. 7 _ Şe • meseleden kimseye bahsetmiyeceksi- rasında • en çok Vahdeddini müteessir 
hiç Eminenin yıldızı ıeninle birleşir birlerin etrafında taı duvarlar, şikar. 8 - niz. Şayet böyle bir ıııey duyarsam, si- etmişti. Cemil, bu saf ve cahil genci aldattığı 

için kalbinde bir nedamet duymakla be
raber, başladığı f'(lakada devam ediyor; 
ve ağır ağır söyleniyordu: 

miL Altı erkek çocuğun olur mu} .. ,Bir at rengi, Hünlerin kumandanı. 9 - zi berbat ederim. Bu hal de inzimam ettikten eonra, ar· 
Şu halde; ölmiyeceksin ki, bunlar o • Tibette oturanlar. 1 O - Bir ilaç, yüzü gül- Cemal paşanın bu ihtan, Muhib be- tık İttihatçılardan büsbütün Gmidinl 
lacak... miyen eski hükümdarlardan biri. 11 - yi ebediyyen susturmaya kafi gelmİf· kesen şehzade Vahdeddin, artık bir an 

Salih, birdenbire kapıy:a abldı. Dı • Yenmek, bit, bir Ç ilavesile başımızda ti. evvel saltanat mevkiine vud olmak 1-- Salih!.. 
-Ya seydiL şarı çıkarken: ,vardır. Cemal paşa, hanedanı saltanat ara· çin kendi planını tanzim etmek, ve bu 

- Allah senden .. senin ecdadın • • Yukarıdan ataiıra: sında büyük bir dedikoduya ve hatta planı büyük bir maharetle tatbike gİ • 

d l ' d' Be E · 1 - Hürmet, yazı yazarız. 2 - Haya, 
an razı o sun, ya sey ı... n, mı • 

5
. k 

1
. 1 3 

y·· k f k 4 akla gelmez fenalıklara scbebiyet ver· r~mek lüzumunu his eylemifti. 
- Senin yıldızın, çok yüksek. 
- Elhamdülillah ... 
- Eminenin yıldızı da yüksek am· k Sa d 

. . . b . ır e ı yapı ır. - uz uruş, ar . -
neye oşuyorum. a etımızı te şır e- y kh .. k . 5 El ı_ mesi ihtimali olan bu meseleyi de ka • Hürriyet ve itilaf fırkaıı, ortadan ıj.. . eme ane. sanatın tur çesı. - e"'· 
deyım. · trik tabiri, kırmızı. 6 _ Soru edatı, hava patmak istemiş; o mektup müsvedde- linmişti. Rüesasının ekaeriai. Mısıra 

Diye bağırdı. 
0

ile uğraşan ilim müessesesi. 7 - Yıkan. sini de kendi hususi evrakı arasında ve Avrupaya çekilmişti. ittihat ve T~ 
ma, seninki kadar değil. 

- Eh .. zarar yok. Yakın mı bari).. 
- Hem yakın .. hem de senin yıl• * 8 - Askerlikte rahattan sonra söylenir, hıfzetmişti. rakki, yeni bir gizli hücum brfısında 

Aradan yirmi dört saat geçmemif • kuzu sesi. 9 - Yakınlık. 1 O - Denizde Fakat; o günden itibaren Vahded· kalmamak için, İstanbulda biltiin mu· 
ti; artık Cemil köyün içinde (rem • vardır, akıl. 11 - Tanımaktan emri ha- dinin Yusuf İzzeddin efendi hakkın • haliflerine karşı şiddetli davranmaya 

Clızına doğru yürüyor. 
- Çok şükür Yarabbi. .. 

mal) lıkla büyük bir şöhret kesbet • zır, ortası kesilmiş yer. daki hainane tasavvurlarını merkezi karar vermişti ... Ve bir müddet ıonra 
mişti. Dünkü Bulmacanın Halli : umumideki bazı arkadaşlarına bildir • da, umumi harp zuhura gelmifti. 

- Yalnız .. arada bir zaman mesele--
8i var. 

Genç, ihtiyar, erkek, kadın etrafını Soldan sağa: miş; ve §ehzadenin Çengelköyündeki Bu müddet zarfında, şehzade Vah. 
almıştı. Hepsi de boyunlarım bükerek, 1 - Matara, kari. 2. - Ala, enkaz. köşkü etrafına da kuvvetli bir tarassut deddin pusuda duruyor; hldiaah bil 4 

- Acaba, ne kadar} 
- Vallahi, ya Salih .. bir müddet 

fallarına baktırmak için yalvarıyorlar· ·3 - Vaha, dargın. 4 - ikame. 5 - Ata- şebekesi yerleştirmifti. yük bir dikkat ve ehemmiyetle takip 
dı. ,let, ne. 6 - Alo, re. 7 - Uslanmak. 8 - J C l (Se ki D 

var amma pek o kadar kestirme bir şey 
söyleyemiyeceğim. 

- Çok uzak mı?... Seyit Taha, Cemilin birdenbire kö • 
- Hayır, canım .. bir buçuk, iki se· ye yayılan bu fÖhretinden endişe et • 

ne kadar bir şey... mişti. Onun odasına gelmiııı: 
- Demek ki ondan sonra.... - Ya, Cemil efendi. ismin bütün 
- Yıldızlarınız tamamile birleşi • köyde duyuldu. Halbuki sen burada 

yor. Artık, &'.adet sizin için muhak - kaçak bulunuyorsun. Bu hal senin i • 
kaktır. çin bir tehlike teşkil etmesin. 

- Çocuğumuz olacak mı}.. Demişti. 
- Evet ... Altı erkek, bet kız ço • Cemil, gayet saf bir adam tavru 

cuğunuz olacak... almıf: 
Salih, sevincinden sıçrıyordu. - Hiç merak etine, Seyit Taha ... 
- Kızları, hiç saymayın. Onlar, ev· Ben, tabiidir ki herkesten evvel kendi 

llt sayılmaz ... Fakat, altı erkek ço • falıma baktım. Şimdilik, benim için 
cuk .. bu, bir servettir. hiç bir l:ehlike mevcut değil. .. Şu hal-

- O servete hacet yok, Salih. de, madem ki burada yafıyacağım .. ba· 
- Niçin, ya seydiL ri, remmal'lık benim için bir geçim yo-
- Çünkü .. servete, ayrıca kona • lu olsun ... Hele önüme otur da, bir de 

caksın. senin yıldızına bakayım!.. 
- Ben .. ben bir servete konaca • Cevabını vermişti. 

ğım, ha ... Aman ya seydi, beni mec • Cemilin bu saf ve tabit ifadesi, Se-
nun edeceksin. yit Tahayı kat'iyyen şüphelendirme • 

- Bunda mecnun olacak ne var, mişti. 
Salih L Talih bunları sana miikadder * 
etmiş ... işte bak şu çizgilere ... Her şey, Aradan, tam bir hafta geçmişti. 
ayan beyan görünüyor. Bir cuma günü sabahleyin erken • 

- Bu servet elime ne zaman geçe • den köyde bir faaliyet ~ göstermiş • 
cekL ti. Köyün önündeki meydan, eıken • 

- Çok yakın .. hatta diyebilirim ki.. den çalı süpürgelerile süprülerek yıl
ldeta bu servetin bir ucu ile temasta • lardanberi oralarda biriken süprüntü-
am. ler temizlenmişti. 

- Sübhanallah... Yüksek keçi boynuzu ağaçlarına İp· 
- Evet .. bu servet hazinesinin tam ler gerilmiş; bunların üzerine keçi kı-

ltenarındasın... Yalnız şu var ki, ö • lından örm«: çergeler gerilmiş; geniş 
nünde küçük, tehlikeli bir yol var. E- bir gölgelik vücude getirilmişti. 
ier bu tehlikeye karşı göz yumar da, (Arkası var) 

iki 

Hasan Ruj 
ve Allıkları 

doktor 

Fransada Koti ve Amerikada 
Mişel ne ise TUrkiyede ruj ve 
allık ancak Hasan markası 

kadınların ve gllzellerin ve 
gençlerin hayati istekleridir. 
Sabit, açık ve orta ve koyu 

renkleri vardır. Ruj 60, allık 

35 kuruştur. 

Hasan deposu : İstanbul - Ankara, 
Beyoğlu. 

aranıyor 
Köstence, Vama ve Burgaz limanlarından Türkiyeye göçmen tatunak • 

tayız. Vapurlarda çahtmak üzere iki doktora ihtiyacımız va"'!ır· lateye~e· 
rin Galatada Kefeli hanında birinci katta Kalkavan vapur idarebaneaıne 
müracaatları ilin olunur. 

Ree, alet. 9 _ Ta, ima, taka. ı O _ A • şte, ema paşanın r or • ediyordu ... Artık dayanabileceil mu· 
tay, de. 11 - Pide, Atlas. yan) daki ifşaatı, bu üç meseleden ha· halefet kuvveti kalmadılı için, klSfkün· 

Yukarıdan aıağıya: sıl ettiği kanaat ve intibaa istinat et • de silik bir hayat geçiriyor, m6m)din 0 }. 

. 1 - Mavi, afitap. 2 - Alaka, ati. 3 - mekteydi. cluğu kadar da ittihatçıların flpheeinl 
T ahattür, ad. 4 - Ama, seyyie. 5 - Re, * celbetmemek istiyordu. 
elalem. 7 - Kanton, et. 8 - Kar, mat. Vahdeddin, acaba bu aizli cemiyetle Tali, birdenbire onun eline blr fır· 
9 - Azgın, alaka. 1 O - Erkek. 1 1 - b' k 1 k.d · ·.,. · t' B' d b"ı e liarbe -ln'v-niçin ır mu ave e a etmemııııtı r.. sat vermış ı. ır en r •• "'-

Kurnaz, zeki, sinsi ve kıh kırk ya - ren İttihatçılar, herkes tarafından mü· 
ran Vahdeddin, tabiidir ki çürük bir ahaze edilmişti. Bunların en ba· 
tahtaya ayak basmak istememişti... şında (veliaht, Yusuf lzzeddfn efen • 
Çünkü o, yapılacak ihtilAI hareketinin di) gelmekte idi. 
yüzde yüz muvaffak olacaiına henüz 
kat'i olarak kanaat getirmemİAJtİ. 

(Arkua ..., ) 

Şayet ihtilalciler, bir anda hükumet KADIN CAZiBESi L. 
kudretini ellerine alabilirlerse, onlara 
iltihak etmek güç değildi. Onun için , 
Vahdeddin, büyük bir endife ve merak 
içinde bu hareketin neticealni bekle • 

En noş meyva usareıerue nazır
lanmıştır. Hazmi kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. 

mişti. 
Nitekim, netice; taklibi hükumet ve 

sui kast mütesebbislerinin tamamen . 
aleyhine zuhur etmişti. Bütün bu ca-
niyane teşebbüsat, sadece zavallı Mah· 
mut Şevket paşanın feci bir ıııekilde 
şehit olmasile hitama ermit; caniler de 
kamilen ele geçmişti. 

Bu tarihi cinayet, cezasız kalmamıt· 
tı. Katiller, asılmıştı. Bu manzaraya 
dehıııet veren bir şey varsa, asılanların 
arasında, (hanedanı saltanat) a men· 
sup, bir de (damadı "ehriyari) vardı. 

Vahdeddin, teenni ile hareket ede • 
rek kendisini bu cereyana kaptırma -
chğına şükretmişti. Fakat, ayni za -

'91111•••••••1111!'-'ll!l~•-•lll,. manda farkında olmıyarak bir de bü· 
Beyoğlu 3 üncü ıulh Hukuk bikimli 

Kanı temizliyerek vncuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

lNGILlz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • lıtanbul 

• yük hata işlemişti. 
iinden: k haki d 

Mahkemenin 9 36 • 320 sayılı dosyasile işlediği hata, o aralı arın a ta• 
kibat icra edilen bazı hürriyet ve itilaf Singer kumpanyası tarafından Fındıklıda 

Necati Bey caddesinde 87 numarada iken kodamanlarını; ezcümle ıbu meııı'um 
halen ikametgahı meçhul Ahçı Şerif Ah· fırkanın lideri Sadık beyin her husus· 
met oğlu Nuri aleyhine açılan 126 lira ta vekil ve müıııaviri olan (Kayserili 
50 kuruşluk alacak davasının duruşmasın· Şaban ağa) yı Çengelköyündeki köş· 
da mahkemeye ibraz olunan mukavelede· künde saklaması idi ... Bu vak'a da, 
ki imzasının inkarı halinde istiktap yapıla
cağından bahisle ve 20 gün fasıla ile mu
amelei gıyap kararının ilanen tebliğine ka
rar verilmiş ve muhakeme günü 1 1 6 / 9 36 
saat 1 4 de bırakılmıı olduğundan itirazla 
işbu gün mahkemeye gelmediği takdirde 
istiktaptan kaçınmış ve vakıaları kabul et· 
miş sayılacağından gıyap kararı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

ADEMi 
iKTİDAR 

(626) 
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Tafsilat: Galata P. K. 1200 Hormobin 

1 ttihatçılar nazarında Vahdeddin efen· 

--

Memleketimizin ıık ve kibar bayanla• 
nnın memnuniyet ve rağbetini kazanan 
Venüs Ruju, kremi. pudrası, cna.. allıiı. 
eürmesini kullananların letafet v• cazibe· 
aine hayran olmamak mümkün delildir. 
Emniyet ve itimada ıayan Ven&. müatah· 

zaratı: 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf Kari· 
man, N. T arika. Şark Merkez avat ve 
tuhafiye mağazalarında satılır. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren. 
ecza alat ve ıtriyat ticarethanellİ, l.tanbul 
Bahçekapı. 



SON POST~ Sula ti # 

15 Ma119 

8-tO yaşındaki kızlara musallat o:an Necmeddin Molla-
canavar papas mektebinde hoca· nın evini soyanlar 

İtalya Cenevreden dört devleti de 
ayıracakmış! 

,h ti . b" kat daha artıracak ler. NUihayet evlatlıiun Fatmayı ıezerken İki hırsızın biri lzmitte, Jtaly(Battarafı 11~~!._,,...) olan diğer aza devletlerin de ayni su• 
11111 olan ayre e~ 11 

• buldum vo evime ıötürdüm.• an ıazetela'İnin nqriyatı retle riayet göstermelerini talep eder. 
Dıalumat elde etmı~e~1 * diğeri Kapalıçarpda Roma, 14 (Hususi) - Jurnale d'İ- Kaim yüzünden )iıtuf! 

D 1 . ~!.mumi nibayetlerinde Canaftl'ID .,._.. yakalandı talia gazetesi MiUetJer Cemiyeti kon - Londra, 14 (A.A.) - Lordlar ka • 
R ~ aruJk r Beyaz Ruı zabitlerinden Delarujun evrakı. mıntakalan birbiri· aeyinin verdiği son karann gayri kanu- maraımda lngilterenin Milletler C-cmİ• 

usya an açan ne bnfDUf olan Beyoilunun hemen bü- Polis hundan bir müddet evvel şüp- ni olduğunu anlatan bir yazıdft konse- yeti paktının tadilinde nasıl bir siyaset 
\>iridir. (8aflarah 1 iDcİ ..,,....) • • tün poliı merkezlerinden ıeçmif. tekem· heli bir vaziyette bir adamın Kapalı _ yin bütün kararlarını ittifak ile verme- takip edeceğine dair cereyan eden mü-

lstanbula seldikten sonra muht~lifdlfn· mül ede ede Fındıklı karakoluna ita- çarşıda 3 - 4 parça aümÜf takımı sat- si lazım geldiğini, halbuki Ekvador·un zakereler eıraaında dıt bakanlık müs-
..ı:_: . ..ın a dar ıelmit. oradan da müddeiumumiliğe v k h 1 f .... . . b . "ba 1 Lo d S &ere baı vurmuf, hatta kenggoDJ ya JC.I.. tıgını görerek tevkif etmişti. arara mu a e et ettıgını, u ıtı r a tef811 r tanhope demittir ki: 

tanıyanlann .c;ylediklerine ıöre. Bey~-: .. sönderiJmittir. Gümüt takımlarını satan adam sor- kararın keenlemyekün olduğunu anlat- <c- Milletler Cemiyeti --Ltının 
:L b) tmiftir Delaruj, Fındlkb karakolunda da istic· .-. 

caddesinde aeyyar çjçelı:.çili. 
1

1 e ~ -~ _..Jilirken, kend.i.uıe i8nat olunan ha- gu neticesinde isminin Mustafa oğlu maktadır. muhtemel tadili hakkında hükumetin 
F-Lat bı"J"Lare, ,.. )erini yo una.~".::.;.- e vap cu A • s dık ld v it 1 ha ka ili ti • t .. b'l v• kl"fl dai be ... an h • JJJKulZC reketleri inkara biç bllutrnanut. hatta hı- a o ugunu ve aümütleri Büyük- a ya f m e en ayar maga yapa ı ecegı te ı ere r yanatta 

ahbaplar1nın dellletiyle, uauaa k lakil. büyük bir 90iuk kanlılıkla: dere caddesideki Nccmeddin Mollanın çahfıyOI' bulunamıyacağım. Mesele mühimdir ,. 
dersleri vermeie b~ıl:~ıttll. ~=a:::;:~n~ _ Hayret ediyoruml demiftir. Zabıta evinden çaldığını eöyl~mi.ttir. Bu aı _ Parie, 14 (A.A.) - Övr aazeteıi Bundan kaçınacak değiliz. Fakat iati-
teplerde de bocalı• umut. inaanm keyfine ne hakla karıpr) rada lzmit zabıtası Salim oğlu M~stafa yazıyor: cal ile de hareket etmiyeceğiz. Her hal• 
İyice düzeltmittir. Papaz Ben, 8 yatındaki bir kızı öpmeyi, 28 isminde birinin İzmitle hır' OTAmofon ltalya halihazırda Cenevrede hum - de herkesin mutabık oldugu"' bir noktii" En aon vaz.ifeai. Heybeliada e·-
lkktebinde İngilizce hocabiJdu. yapnda bir kadınla bir ıene yapmasa ter· satarken yakalamıttır. Muetafa gra - malı bir faaliyet sarfetmektedir. Bu vardır ki, o da şudur: Milletler Cemi• 

JI. ' cih ederim. Bu itibarladır ki, 8, on, ve on mofonu Büyükdere caddeainde bir ev- faaJiyetin gayesi 15 haziranda zecri yeti devam etmeldiri. Belki de ltalya• 
.,._, __ :•ma H.....ı H~b dört yaılanndaki madmazeller, evimin en den çaldığını söylemi~ ve gramofonla tedbirlerin kaldırılması hususunda bir nın Habefistana yaptığı tecavüz bir 
~-.. La~n- daı·m·ı, ve en muteber miaafirleridirler. b be 1 b •t·ı•f h l 1 d v akd' d f 1 · ı bak d ) b 

DeıaruJ· Cihangirde, Batarya IO .. •• 
1 

era r atan ula gön<.1erilmiftir • ı ı a ası o ma ıgı t ır e ta ya ı e ımdan a zaman j e iyi ir netice 
, b. umara 1 Fakat, tıbbı adli raporlanndan da an- H ] ._ h be be M"ll 1 C · · · k ' da 6 numarah apartJmanın il JI h b ıraız IK adise)erİ aynİ semtte oldu- ra r 1 et er emıyetını ter etme• verecektir. )) 

B t man 0 • la,ılacaktır ki, bu çocuklar benden İç İr ~ A M 1 
dairesinde oturmaktadu. u apar 1.. .. ğu için Mustafa ile Sadık beraber aor- ge vusturya, acariatan, sveçre, --------- -----

d . d ,..·,.ek aatuoı sun· fenalık ıönnemitlerdir. k"l 1 A 1 "h . 1 b" k ·ı 
B wı d --·n e y y • guya çe ı mı· d" rnavut ugwu ve J tıma ır ta ım mı - KudUste örfi idare na, eyog u ca ,.._ .. me- Ben, zevkimi, onlara hiç bir zarar do· ~er ır. 

1 uurabilecek mukem H ·k· · d la e·· ··kd Jetleri ikna etmektir. erinin .kahrını unu Lundurmayacak bir tekilde tatmin etmi- er ı ısı e ~ya rı uyu ere K d.. 14 (AA ) Ş h · k\ 
1 .. dd · d N M ilan · Aynı· gazetenı"n .. v d·v• ·· u us, · · - e rın es iyettedir. . b. adam- . d·r ca esın e ecmeddin o ın evın- ogren ıgıne gore 

b k• kimseııız ır ıun ı · ltalyanın Bcrlin Sef . d V kısmında dört mahallede örfi idare ilin 
Delaruj e ar ve . v 26 yaıı- Onlar benden umulan tekilde zarar den çaldıklarını söylemişlerdir. Bunun ırı ün on edilmiştir. Bunun sebebi iki Yahudi • 

dır. S6 yaıına girmesme ragmket~·..ı1·r. Uzun, .. örmedikten baıka, daima para da almıı· üzerine de mahallinde tahkikata bat - nın Bcrlin Sefiri Attolico, dün Yon 
d. 1.w• . uhafaza etme eu • N h . d k H be . nin öldürülmesidir. Bu mahalJeJere •• 

nın ınç ı11n1 m 
1 

klı çahk ba· lardır. lanılmıttır. eurat ı zıyaret e ere a ~nıta - 20 I l 6 k __ u 
b 1 a yana • 1 at i e i e arasında girme ya~ oylu, senit omuz. u, d I Çünkü, ben bilirim ki, kadırun küçüğü Dün ögv le vakti poliı ikinci fUbc nın talya tarafından ilhak edilmif ol-•- ı ı b adam ır. f edilmiftİr. Bazı Yahudiler polis hima• 
ııuı ı ıert tavır 1 11 a alnJZ yap-

1 
de, büyüğü de, en büyük zaah paraya kar- müdürlüğüne Muhiddin Arif isminde duğunu bildirm~ ve ayni zamanda bu 

Son zamanlara kadar, Y PY f 'Ih k d v kd" d 1 I A yesinde tehri terketmektedirler. 
b b kıt ta yaılı adam etra m· fi duyar. biri müracaat ederek Büyükdere cad- ı a ı tanı ıgı ta ır e ta yanın v-

7an u e ar ve or · d el ·· d b" da ki · · ·· t ll"k Al t )"bat . . . . d .. ya zevklenn en Comert avranmayan ır a m, a ı desındekı yazlık evir.den 51 parça rupaya mu ea ı man me a ı ına H" d b A "k d dö d 
dakılere kendJSınl, un b' L d d-%.!1 L d kt ·-· 1- h d v• • •. 1 . . IO en urg merı a an n u 

t k k 
. b" ınutekif gibi tanıtınlfhr. batJnda il ... ını .,. ... aun a a .. ı .. ız kıymetli gümüş takımı ile iki parça ha- müza eret e ecegını IOY emıftir. 

e • çe mlf 11 w b"l kandıramaz. h F '-furt 14 (A A ) H" d JI. çocugunu 1 e • lı ve bir gramofonun çalındığını a - Avam Kamarasında müzakereler rana ' · · - ın en • 
Ten Tarafı K..-aılan Ne Diyorlar? be · · b .. - · d burg balonu, •İmali Amerikaya var • MadalJamn t -- r vermıştır, u muracaat uzerıne e Londra, 14 (A.A.) _Avam Ka _ T 

1 • ,.·rin apar ı· -L L .. L l ak ld v h tt d"" ·· b Fakat hakikatta De aruJ, . r Delarujun en - aonuıtuııu .. omtu a- çartıda eatılırken 5adığın elinde y a- b .. d Habe l • mıt o ugu aeya a en onmuı\I ve u 
,L ıt yapan gız ı M h.d marası u gun e f meae eıı hah t 6 l O d . . . 

ınamnın içinde, ırzlar• ıu ... a nndan birisi: lanan 4 parça gümüt tclkımı u ı - hakkında bir takım ietizahlarda bu • sa saa • a yere ınmıftır. 
bir ıebekecik kurmuıtur: d' uhtesinde- - Dünyada, diyor, lüç bir teY beni bu din Arife, gösterilmif 0 da kendi ef. l Ufhlr Parti, ordu, hava, devlet memurlarİ 

Bu ıebekenin riyaseti ken dı ..- bir b&diae kadar taflrtamaz: yalan olduğunu aöylemif, 0 zaman unHm ~- · F 1 ..:ı:_ h·· balonu selamladıktan ve tayfayı h11 
. . . F ._. adın a l"'..Y Be · iL L L-- ,,.ocukl enoc:raon, raneız veya n•""' u- l h d la eh ik .k dır. Ve kendwne, auu-. n, onun evme, uı:aa ~,, anrun Mustafa ile Sadığın beraber soydukla- k"' 1 . . N .. H be • tand güze aeya atten o yı t r ettı • 

k d h pilık etmektedır. " siriP çıkbiını ıörmüyor dejildim. Hatta · N · · 1 umet erının egu11: 8 tıs an ten sonra kendilerine bir gümüf kupa 
• ın em - dü~ .:ne çakhll d b L d" . d rı evın ecmeddın Mollanın evı o ma- zakl••maıını tavsiye edip etmedilde-

Fatma 10lı:.alı:.ta ıor •- •-·r d k" bir kere e unu aen aaın en eormuıtum. M hidd' Arifin . ld v la u .,. hediye edilmit ve Eknerin Alman se)"' 
1 d d ... 8 ıo 14 yaılann a 1 cu··1mu··,, ve bana: yıp u ın evı o ugu an - rı"nı· aonnu•tur _ _1_ 

yer er • tanı 111 • ' } M h · • Nec edd. T • rüacferindeki yüksek liyakat ve meue kız ocuklar" le ahbap olmakta, ve on ~rı _ Onlar, demitti. i»enim doetlanmın fılmıttır. u ıddin Arıf, .m . m HükUınet namına Jon Simon, ne 
ç I"/ düfÜJ'llektedır. 1 Mollanın kö,künün kü~ük daıresınde 1 . . ··k" . • d F h yetlerini be1irtmittir. 

Delarujun ihtiru kapanın• .... n ardımı çocuklandırlar. Kendilerine ngilizce ders v • . Necmeddin ngılız hu umetının ne e ransız Ü- Balon F rarıkfurt _ Lakehunt meta• 
Eier harikullde bir te98d~ L-~ar te· veriyorum. oturdugu ıçı.n h~raı~lar.. • 1 kumetinin Negüae böyle bir tavsiye- f .. 42 saat 4 dakikada katetmiş ve 

1 d D 1 • bir ınabeu - b b h 1 Mollanın evıne aırdıklermı sanmış ar- d b 1 ld '-1 .. 1 · eaını 
o maaay ı, e aruJ, ahvettiii yav· Ve bittabi en, u cevaptan fÜP e en· e u unmamış o u-. arını soy emı~ - imal Atlantivi üzerindeki ilk uçuşu • 
ıniz sanılan apartımaıllnda m . h. · iti b·J f · t" dır· · Ş g 

1 d d
. . b" buçuk düıünenın ıç meyı a ıma 1 e ge ırmemış ım. • tır • nu tam bir muvalfaluyetle yapmıttıı• 

ru ann a e ını, ır _L_:.. Bir Kapik Çocı41111 A.W••"n E • M ıı• 1 ba 
-·" ıabiJec__.,.. 0 ISOD Bir üri meb'ueu gerek ngiliz te • deiilae bir kaç miıline ~· r.w.? Delarujun oturduiu apartımanın arka- mi -rs 

Mesele Nud MeychlDa ~.,.. )ev•· anda bir meydanlık vard1r. Bu meydan- ---- alarmın gerek diğer Milletler Cemiyeti Yeni bir Fransız • Sovyet 
Beyoilu Poıta ve T elgı•f fU • d bir bkda o civarın çocukları sündüzleri oyun A d 1 • hab • e azalarının tatbik edilmekte olan zec- h d . 1 

H.k et i811nn • na O U 8JaDSIDID enn r"ı tedbirlere riayet etmelerine lnmlte- mU8 8 8SI J8p1 IJOr ~m ıubesinde memur ı rn d bu oynamaktad1rlar, Delarujun oturduiu da- d.. L dr e· 

kad1n ıikiyetçinin evl&tlıiı f~~ H·~ınet irenin arka odaları da bu meydanl.ia ba- rağmen Un OD aya renin itina göeterip ıöstermediğini Londra, 14 (A.A.) - Sovyet ata,e-
canavann pençeıine düımüıtur. 1 

kar. varamadı sormu9tur. navali Tchıkounsky, Rusyadan dön• 
pzetecilere demiıtir ki: Adının Vehbi olduiunu .c>yleyen 8 ya- Jon Simon buna ((eveb> demİf ve mÜftÜr. Fransız - İngiliz - Amerikan 

- Evl&tbiım Fatma Mihriver ondy•dfl~- tında bir çocuk mubarririmize clemiftir ki: Anadolu ajanaa dün Londra - Kap ha- ~unu illve etmi9tir: muahedenamceine müpbih bir Fran• 
L ıa1 besin en lf· d L L K Lond rek f l So ahede . - '-d . 1 damı. '4 7 inci ilk meat•P c it _ Bea gündüzleri hep bura a oynanm. va re .. orunu aaran •e •P - ra o- _ ngiltere hükumeti kendisi nası uz - vyet mu namesı lllL ı ıç n 

Hızır IJyaa ıUnU Fatma &ile •akti ıne • Üç aydanberi o uzun boylu adamın hiz- runu kırmak üzere tekrar yola çakan klldın bu zecri tedbirlere ..dıkane riayet e- müzakerelere batlanm" olduğu habeı 
lcl• -ekte11 eon· - L uf k L-L ı · Em" M )I!-- • Lo d lepten eve 7emeie •• a, J-·-- üaf" metçiaİ yanında hep af ... , a umara e- tayyarec:1 1 0 .-n un n raya 'Yllr- diyorsa bu tedbirler lehinde bulunmutı alınmıftır . 

ra tekrar mektebe aitti ,_.at aktarA d u lirdi Evde sramofon çalarlar, bazan dığını haber vennipe de bu haber yan111-
ne ıebnedi. Gece her t.,.fa bat vur um ve sed• bu kızlar burada bl1rlar .... ·bah- tır. Kadın tayyareci ataiıclaki telpafta da Avusturya karışacak mı ? 

. fakat Fatma11 bir türlü ıae1d:: :::~ j.e çikarlarken bana da çikolata ftrirler- okuyacaianız sibi Graçta 7•N inmeie mec-

madık. Sınıf arkadaılanndan ~kıad biç ;t'~ kızlar hana yemit ,.erdikleri için ben bur kalmlfbı. (BOi taralı ı inci eıqlammla) 
hh kJZ vardı ki ben nedeMI 'bu an de d-:-• buralarda dola11rdım. Londra 14 (HU1Ual) - Tayyareci S h her · ı.. • 1 A 

auo- k d A M 11· Aa.!--..l- L---k t ed tar cm aın suautiy e vuatur -
laoılanmam1thm. kt O uzun boylu adam bunlara o a ar my o llOn U1111U11n nan: e c- .k. ha I . . d km k. d 

Ertesi günü mektebe ıittiın ve me ep ok 
1

em11 veriyordu ki, ben adeta kız ço- rck doirudan doiruya Londraya muva- ya ı ı :,: reıı1? en çı. • ıt v~ mu a -
mUdürü ile Alisi aorııu~a çekt~· .Alla.: !u1tı.nnı lı:.ııkanıyordum. O Ruaun hizmet- selet etmek iatemipe de havanm bo- de.ra~m şvekıl Şufmauı eline ver -
la hiç bir teY ıöylemeda. Ve n•!'-,.~tUrdü- ç1ıd Fatma bazan ~um kızlar~ ıet~~rd~. aın- zulmaaı yüzünden Craçta yere inme - mıftır. . _ .. 
allaya, FatmaYJ bir Ruau.n eVJn!_,_,_ bl- na• en çolı:. ıetirdiSJ kız çocuııu Turktü. v b LaJmı .. ır. Yann eabah eaat Batvekıl butun fırkaları Avuatur -

..,.... .- ge mec ur a T· • !Ll!! ı ·· · de birle · 
IUnü söyledi. Bunun üzer1n·eıpoR .. -· kara- Uzun boylu adamm kap111 ön taralta L-·te hareket ederek Londraya -1-. - yan!n ıetıa IU eeaaa uzenn n ttır-
llL · · t'L poliı er - } · ı· 1 k lı:. ~ •çn: - 1 --'-b uate Rusun evıne sıt... d L old··lt.· halde bu ıe en m1&a Jr er ar a •.· k • mege ça 1f8c;a& r. 

f k Fatma orata • yoa- US'" b bi ce tır. Do•-- b. • - v· d 
koJa ıötürdüler, a at 

16 
atlannda pufan ıelirlerdi. Nihayet .o ~ün ur~>:~ . r ~n ır f8Y18Y• aore ıyana a 

hl, Meier Rusun yanında bu ka~ın RuND ka~ polis ıeldi ve evdekılen alı~. ıo~urd~- Habeşistan& silah satanlar bulunan eefirler Prenı Starhembergin 
bir Fatma daha vannıı ve . 1.t· ler, ben de iki aündenberi yemıı yıyenu· 14 (AA ) 1 I Sinyör Musoliniye gönderdiği telgrafı 

· te benım ev a Adiaabal>a, · · - ta yan 
metreıliğini yapıyormu! 1

' el• gitmit· yorum.» malcamatı, Habetlilere sHMl aatmıt o- protesto etmiıf lerdir. 
biım Fatma, o fatm• ile pvn ••• J f ngilter8DİR sualleri lan büyük tacirlerle talya aleyhinde Hariçteki Tesirler 

Rusyayı giden Ermeniler 
F ranıız bandıralı Sina ya va~ 

dUn F ransada yer)Cfmif olan 

Er ' . . h. ·ıen Çanakkaleden geç-
menıyı amı • Bat 

mit ve )imanımıza uğramadan u -
ma müteveccihen yoluna devam et-

miştir . Ak 
Bu Ermeniler, Cemiyeti vamın 

•Je Sov N b .. osunun tava11utu ı -

b hiasiyat beslemekte ofduklan ifiklr Roma 14 (Hususi) - Reamt malta-
Berlin, 14 (A.A.) - Hitler, uta· ve mal-.... m bulunan ethası memleket 

V N h d u mat Avusturya kabinemma yeni telı:.linde 
bah lnsiliz sefirini • on eurat a haric.ıne çıkarmağa karar vermişlerdir. mühim bir deiifiklik aörmemelr.tedir. 
hazır olduğu halde • fngiliz sualname- Londra 14 (Hususi) - Evninı Pres 
mesi hakkında görüfmek üzere çağu - Muallimler kamp1 ıazeteai «Starhemberv'in eukutu yalnız A-
mıftır. Bu sene tatilde kuvvetlendirilme - ~usturya için değil, bütün Avrupa için e.· 

... ğe muhtaç olan ilkmektep talebeleri hemmiyeti haiz bir hidiaedir. Hayın· 
Milletler CemİJ81inde islAhal için Pendik ve Cöztepede ayn ayn bi- vehr"i ailihtan tecrid etmek Bay Suflüa·m 

Cene 
• .-, 14 (A.A.) - Munch rer ay kamp yapılacağını yazınıfbk. yapacağı ilk ittin diyor. 
"""' L 1 · t• k d L l Paria 14 (Huwsi) - Pari SUvar sa 

('Danl
·-·rka>>. _ Madariaga ve Ll. ·.tvi - Bu Kamp ara lif ıra e ccea o an ve 

rupa yeni bir diktatör doiurdu» demekle 
iktifa ediyor. 

Berlin 14 (Hususi) - Avusturya h~ 
diaeleri dolayıosiyle hiç bir mütalea ileri 
liirülmemekte, yalnız aon durumun Avu .. 
t11rya meeelelerİDİ halledemiyeceii anla ıl
makbr • 
~- .._._,. Göıı .. erdiii 

Telsnıf 
V"~aaa, 15 (A.A.) - Awwbwja 

janaa bildiriyor: 
Yeni hükömetin bapna aeçen Ba,bakan 

Şuınig B. Musolini"ye bir telgraf göndere
rek, aar11lmaz dostluğunu kendisine temin 
etmittir. B. Şu111ig bundan b.P.a Roma 
paktları politika11na devam edilmesi kıar .. 
nnda olduğunu, ve bu palı:.tlan imza eden 
üç devletin menfaatleri ve merkezi Avru
panın kuvvetlendirilmesi itin bu devlrtle
rin do.tluğunu inkipf ettinneie çalışaca• 
iını B. Muaolini"ye bildinniftir. 

B. Şutnis. 8. Comböte çektıii bir tel• 
arafta. aamiml doetlujunu Macar ha hnı· 
na bildirmit ve Roma protokollanna mü .. 
tenit olan it birliiinin ileride bu protokol• 
}ara iştirak eden devletlerin menfaatine uy-anacErn u~ t nında yerleştirilecekler

yet men.ıs. ad vvelce burada neş
dir, kafile ıçın e, e . hibi Tola-
redilen Savrof aazetesıııın sa • 

.. _.. l · ·· • 1 1 zetesi Şupıisin bütün fırkalan birlettirme· 
E bu

.nin beraber nale yemegw ını ye- mali vaziyet en muaaıt o mıyan ta e-
no •- f -d• l I . t I b" belerı·n masrafları mekteplerin himaye ie çab .. caiını IÖylüyor. Entranaijan «Av- gun olacağı kanaatini izhar etmi,tir. 

. şler ve ,,bitara » ev et enn a e ı 
:•iresinde Milletler Cemiyetinde re - heyetleri tarafından temin edilecektir. 

1 · · .. •• •· Mali vaziyetleri müsait olan talebeler form yapılması mcse camı goruşmuş -
de bu kamplara iki aylık ücret olarak 

Kızllay haftası lerdir. ~O lira vermek suretiyle iştirak edebi-

l cak 0 Jan Kızıl • . , • h kO 1. · leceklerdir. 
1 Haziranda baş aya b"t edil - ltalya Fıhstm Ü me mı Ayrıca ilk mektep mualtimlcri ara -

. gram tcs ı ' 
e~ h_aftasına aıt pro protesto etti sında da bir ka~p ya~_ıl~~aktır. Bu 

m111c:;tır . • k isler meyanın - .. 14 (AA ) - halyan gene- kamplar Heybelı ve Buyukadada ya -
Yapılacak hır ço . .t inle ine Kudus, . . . t ru Sela- pılacaktır. Kamp bir ay devam ede -

k " alarm vı r l k I su Habeş ımpara 0 
L • 11' 

da, büyü magaz kse rulh ra onso o ' k b 1 dil·niş ol cektir lstirak etmeK l~tcyen mua ım-
K J ' k harp gere ~ . . smt surette a u e • - . ' k . 1 b k 

tzı ay m 1ıere . ' a tı~ı hizmet- sıenın re . . . hükumeti neminde ller 15 lira verme suretıy e u ampa 
zamanmda insanıyetke y i da var· ı ınasını Fıhstın d hil olı-caklardır. 
leri göaterir tablolar onu ması ıprotesto etmiştir 8 

.Jan da vardır. ----- KAŞE 

Grip • Newr11IJI • a., ve dl9 ejrılara • Ar rltlzm • Re m11Uzma 

dır. 



12 Sayfa SGN ~OSTA 

Radyo ve Radyom 
kadar -. 

Şifa kaynağıdır !!~!.h~!! 

GR • 
1 

Asabt ağrılan belki geçici şeyler
dir, lAkin, insana dQnyayı zin
dan ettiği gibi işinden, gUcQn
den de alıkoyar ve bayatını 

zehir eder. Halbuki bir kaşe 

GRiPi 
BOtQn ağrılan en kısa zamanda 
giderir ve 1 istirahatlnizi, haya-
tınızın intizamını temın eder. 

p N • 
1 

Sizin için en lüzumlu hayat yoldaşıdır 

BETON MAMULATl 
I< iR.t MiT l' Q • 
T&ZViNAT PARMAkLIKLAAI• 
UiVMALAD YI DiA'IC"'A. 

ANADOlU tKNTOLADI T.A.$. 
TIL&~ONı ICAATAL t CJ4.9) 

etmektedir; 
çünkü 

difleri, dltler, mi· 
deyi, mide vUcudü 
kuvvetlendirir. Sıh· 
hatll ve kuvvetli in· 
sanl•r da medeni· 
yete hizmet eder. 

~----------------.-~ Clld w• zUhrewlr• ._. ... 
Hastalıkları mQtebassısı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyotlu, Ruı ııefar•thane.i 11r•ıoda Poata 

aolı:atı lr.o ... inde Meymenet apartımanı . 

Telefon : 43353 

ROMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Son Posta Matbaası Sinirden ileri gelen airılan ve 

Netri7at Müdiirii: Selim Raa•P diğer soğuk algınlıklanndan 
Sahipleri: A. Ekrem. S. Rqıp. H. Lulfiı ileri gelen şiddetli ainJarı 

Her ecmeden 

------------------ TESKiN ve izale eder. 

Bu isim 

ve fU marka 

• 
Size hallslyet Hade eder; 

ALGOPAN ~~~~-=~ nna, nevnlji ve liJatije 

kartı a11 tealrll w• ,.,dalı k• .. l•~lr. 
Daim• isim "> Merk•••n• IGtfe• dlkk•t. 

Oev·eı Cemiryoıtarı ve Limanh'"ı lşletmı Umum idaraıi illnları 1 
Haydarpqa ile Kızdtoprak arasında Söğütlüçqme namile ta .-ljimis 

durak 20/5/936 tarihinden itibaren kütat edilecek ve burada licBt ... .,..._ 
liyö trenlerimiz tevakkuf edeceklerdir. Muhterem halka ilin olanm. (Z643) 

Jf. Jf. 

1 / 6 /936 tarihinden itibaren: 
ı - Odun nakliyatına mahauı tarife deiifecektir. Yeni tarife ile Sam 

ıun • sahil hattında ve birlqik febekenin bazı mesafelerincle ymidela a.ml 
lit yapınn..tır. 

2 - Afyon - Karalmyu ve Isparta - Bozanönü lmunlanncla Ja1m ...., 
lerinclen teazilit yapılmııp. 

Fazla tafailit için -.,-ı.ra münaat edilme6cfir. (1051) ( .. )' 

• 


