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menSuplan Avusturyaya 
dönmeie bql~dılar 

Eski Macar lafltabnı Kont Bet~~e~ de 
Viyanaya gitti. Bu seyahata buyük 

bir ehemmiyet ftfiliyor 

Arşidük OttoTUln 
Kız kertlttıi 
Viganaga gilli 

Yunanistan bir devlet 
adamını daha kaybetti 

Doktor Şaht 
istifa mı 

Filistind yeniden kanb 
hidiseler baş gösterdi 

Kudiil v• Hayfacla sık '1k bOmbalar ......... Yesaiclia 
3 Yahudi öldürillclit 2 ele ,.... ur 

F eaerin atbfı bir golü Betiktathlar ofsayt aayclılaJ 
ve sahayı terk ettiler. Bu yüzden seyirciler 

arasında ela ~tüler koptu 
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Rejimler 
Mücadelesi 

da kendi yarattığı bu mabuda esir olmUJ• 
tur. 

Bugün bütün medeni dünyanın ıztırabı
n;n hakiki mana ve sebebi budur. Makine 

1 yavaş yavq adamın yerine kaim olmllf, 
Yaı:an: F. R • Atay . ı mak~ne ~üyümüı, adam gölgede kalmlfbr• 

\ 932 seçimi ile yeni aeç1m aia!!mdakı Makinenan bu nisbeuiz büyiİyiifÜ imam q. 
devri tahlil eden bir Fransız gazetesi kısa· ı ~ bır~:ft~: BÜyük .aanayi memleketle-
ca diyor ki: rındeki lfllzlİğm sebebi budur. 

.. On beşinci teşrii devreye hakim olan · . Al?18nyad~ İngilterede, Amerikada İf• 
ve hatta üçüncü cumhuriyet tarihinin en 1 11zle~ ~dedı, Habe,iatan nüfusunun bir 
bariz vak'alanndan birini teşkil eden ha- kaç mısli fazladır. 
dise Staviski İskandalıdır. Bu hadise, teş-1 İ~sanın .. makine:e. aİr olqfu,. insanla 
rii devreyi iki kısma ayırmıştır: Birbirini rnakıne munasebetınm fena tanzım edil • 
takib eden Radikal kabinelerin aczini ıs mit olmasından ileri gelmİftİr. 
tismar için Sağcı muhalefetin gayretleriyle Biz de yeni yeni sanayileıiyoruz. Maki· 
karakterlenen 1932 - 19 34 devresi, 6 ve ne yavq YH8f bizde de insanm yerini 

b . 1 almağa batlam · Makine il • ·• 12 ıubat tarihi eünleriyle başlıyan ve ır . . 1f-~· . e maanın mu 
yandan Liğlerin inkişafı, öte yandan Halk- nasebe~.1 daha t~diden tanzim etmezsek, 
çı cephenin organizasyonu ile karakterle- yarın hızı de bekhyen akibet bu olacaktır. 
nen 19 34 • 19 36 devresi. 26 Nisan ve 
3 Mayıs günleri bu evolüsyonun mantıki 

neticesidir.» 

Fakat Staviski lskandalı ne demektir? 
O da, İsveçli (Kruger) veya Amerikalı 
(lnml) rezaletleri gibi, liberal ve kapit~list 
rejiminin soysuzlaşarak nihayete erdiğini 

gösteren bir sembol • h adise idi. 

Buhraı:ı karıııımda memleketin ekono· 

(söz 
Tayyarelerle sıtma ve 
Sivri sinek mücadelesi 

mi faaliyetlerini sevk ve tanzim etmek ve Fas.ta Fransızlar, ilkbaharın gelmesi 
menfaatlerde, halka doğru, daha iyi b ir iizerine, yağmurlardan hasıl olan su biri

adaletin esaslarını ~ramak Fransa için de 1 kin tileri Üze~i~d~ ~eydan~ .gelen, ıivri si
zaruret idi. Ya Faıızm olacaktı: Halkı ka- nek serfelerını oldurmek ıçm tayyareler
zanmak için ekonomide son tedbirler alın den İstifade etmenin yolunu düşünmüşler
•• bile, harpçi Emperyalizm ~htiraslan yü- dir. Bir müddet sonra, tayyareler, alçak
zünden, bu tedbirlerin kazançlarını tehli- tan uçarak, durgun sular üzerine petrol 
keye koymak, ve milleti topyekun sergü- dökecekler ve sıtmanın önüne geçecekler

:zeıt kurbanlığına hazırlamak gerekecekti. dir. 
Yahut, ayni imkinlar, demokrasi esasları· * 
na hıyanet edilmiyerek, yani adaletçi ol
duğu kadar barııçı da olan halkın iradesi-

Avukabn cevabı ı " Olmaz 
mUruru zaman var,, 

Fransada bir kaç gün evvel ölen ve ne a-öre temin olunmağa çalışılacaktı. F ran
aa ikinci yolu tercih etti. kendisinden büyük teessürlerle bahsettiren 

Bütün zorluklar halledilmiş ıayılamaz. meşhur bir avukat, fakir babası olduğu için 
Fakat. eğer ıürprizler olmaz, Sol iktidar suçsuz gördüğü bir çok maznunlann mü
Faıizm tehlikesini tasfiye edebilir, ve eko- dafaasını deruhte eder ve onlardan para 
norni ve finana nizamına, buhransız ve almazmıı. 
aarımtısız, salah verebilirse, gelecek se· 
çimde Fransada Sosyalizmin durlaşma ta- Bundan yirmi sene evvel fakir bir ka-

til maznununu müdafaa etmiş adamın suç• Jihinin arttığını ırörebiliriz. 

Avrupa meselelerine hakim olan kuv
vet muvazeneleri içine bu suretle yeni bir 
11nsur, rejim icabları unsuru katılmı§ ola
caktır. Faşizmde Anti • Komünizm nasıl 

bir rejim icabı ise, Sosyalizmde veya Ko

suz olduğunu anlatarak beraet ettirmiş, ar• 

dan on beş sene geçmiş, avukatın saye· 
sinde yakasını kurtaran adam zengin ol
muş, borcunu ödemek için avukata gelmiş. 

Avukat: 

münizmde Anti Faıizm öyle bir rejim i- - Olmaz oğlum o parayı istemem de
cabıdır. Bazı memleketlerde Sosyalist ileti- miş, evvela ben fakir bir adamı müdafaa 
darlar hükumeti tutmakta muvaffak olma- ettim, saniyen aradan on beş sene geçti, 
mıt. olsalar bile. yalnız iktidara geçmiş ol- alacağım müruru zamana uğradı. Mahke 

maktan ve halk tabakalarındaki derin ruh meden İsteyemiyeceiim bir hakkı aenden 
ve zihniyet inkılabını göstermiş olmaktan nasıl alırım. demiş. 

tesir bı -

* 

ARASINDA] 
·----------------------· HERGüN BiR FIKRA 

Kar•sı da görmüş! 
Adalar şairi Mehmet Celal merhum ba

zan gtzel nükteler yapardı. 
Bir gün, Tepebaşı bahçesinde, dostla -

rından birine rastgeldi. Dostu: 
- Kuzum diye sordu; bizim mösyö ti -

!ancadan haber var mı? 

Celil: 
- Var! dedi. Zavallı çok ha.!ıta imi.'!. 

Yüzü gözü sarılı yatıyormuş. 
Muhatabı şaştı: 

- Nasıl olur? Daha üç gün evvel, ya
nında fevkalade güzel, sarışın bir lı:a -
dınla rastladım 

Celfil ağır ağır başını salladı: 

- Eveti dedi. Fakat o gün maalesef o
na Jı:endJ tansı da rastgelmiş!. 

~---------------------------· Amerika 
ReisicumhurunuA 
Beıiği 

Bir kör mahkemed• 
Şahadett• bulundu 

Hafızası ço.k kuvvetli körlerden biri, 
kendisi halyanca bilmediği halde, bir gün 
iki İtalyalının münazaası esnasında yanla
rında bulunmuı. aradan bir sene geçtik
ten sonra, iki İtalyan birbirlerini dava et
mek için mahkemeye muracaat etmiıler, 

hadiseyi tenvir ettirmek için hakim phit 
isteyince, ikisi birden: 

- Şahidimiz yok. yalnız orada ltalyan· 
ca bilmeyen bir lma vardı demişler, Ha
kim amanın celbine karar vermiş, lma 
mahkemeye gelmit. fil'hakika, İtalyanca 
bilmediğini fakat iki davacı arasında. bir 
mükaleme cereyan ettiğini ıöylemiş ve an
lamadan hafızasına nakşettiii kelimeleri 
mahkemeye sıralamı.t·· Mahkeme bundan 
daha iyi bir delil bulamıyacağı için, bu ıa· 
hadet üzerine derhal kararını vermit-

* "DOnyaya renlden geldlm. Bana 
bir isim verin ,. 

G eçenlerde Amerikada, bir maden o
cağının içinde kapalı kalarak on giln aç 
susuz kaldıktan sonra kurtulan iki adam 

Müteveffa Amerika reisi cumhuru Coo- . 

I
.d • · l M t 1 t' d 1 hakkında lngiliz ııazeteleri yazılar yazmak-
ı ge nın eşya an ansaşuse eya e ın e, 

d 
.
1 

I M"' d l tadırlar. Bunlardan doktor Robertson ka-
müzaye e ı e satı mıştır. uzaye e sa o • 

k rısını görünce: 
nuna ücretle girildiği halde, hatıra mera • 

- Hello demit. dünyaya yeniden •ol
lıları, salonu doldurmakta gecikmeımiş • 

dim, bana bir isim verin. 
lerdir. Müzayedeyi Coolidge'in samimi 

arkadaşlarından Hakim J orj yapmış ve 
sıra, esbak reisi cumhurun beşiiini satma
ğa gelince, Jorj göz yaşlar1nı tutamamış, 

ağlamaia başlamıştır. 

Fazla hastalanan Scadding' e nasılsın 

diye sordukları zaman: 
- Bilhassa ayaklarım üıüyor, demif. .. 

Fil'hakika Scadding'in ayakları don· 
muş imiş. 

Mayıs 18 

,------------------,~ 
SözOn Kısası 

Türk kağıdı 

._ _____ E. Ekrem· T :ıh 

D ostlanmdan biri, kıymetli bir ce
vahir armağan eder gibi bana bir 

tabaka Türk kağıdı verdi. Bu bir ta " 
baka kağıdı hen kıskanç bir itina ile 
saklayacak, henden sonra geleceklere 
bergüzar edeceğim. 

Ben bu bir tabaka Türk kağıdını bü
tiİn Ömrümce bekledim. Kalemi ele a• 
lıp ta duygularımı dökmeğe her hazır
landığımda, onun iştiyakını hissedi • 
yordum. İçimden kopan, ruhumdan 
süzülerek gelen düşünceleri daima ya• 
hancı bir kulağa fıslar gibi idim. Kem 
di kağıdım olsa, belki, hayır belki de • 
ğil, muhakkak, yazılarım daha samirnt 
olacaktı. 

Türk kağıdı .. Benim kağıdım. Bu •. 
gün elime ancak bir tabakası - hayırli 
bir müjdeci gibi - geçen bu kıymetli me• 
ta' yarın daha bollaşacak... mektepte 
çocuğum, gazetemde ben, gözlerimizin 
nurunu artık yabancı yere dökmiye ' 
ceğiz. 

Sırtımda kendi kumaşım .. Sofram• 
da kendi yurdumun mahsulleri .. Ayal(. 
larımda kendi köselem.. Cebimde keıı• 
di kalemim .. Önümde kendi kağıdı~~ 

Bana bu iftiharı, bu hazzı, bu se 
vinci bağWlıyan uğurlu, feyizli çala 
erittiğimden dolayı ne mutlu bana 1 

Her biri bu geniş toprakların bire~ 
bucağında boy dinlendiren atalarımın~ 
yabancı illerde dokunmUf kefenleriniıi 
içinde ne türlü rahatfiız olduklarıni 
düşündükçe gönlüm merhamet dolu ~ 
yor. 

Ayni zamanda, onlara nazaran bfı 
üstünlük gururu da duyuyorum. Ben, 
genç Türkiye cumhuriyetinin başarıct 
kudreti sayesinde bugün baştan aşaf 
ve her şeyimle Türküm 1 

Ve böyle olmanın, hiç bir sevinçle 
ölçülemiyen sevincini, yarın Türk ka• 
lemi ile, Türk kağıdı üzerine yazabi ~ 
lecek kadar bahtiyarım 1 ,.. 

·""- t',o~·~~, 
---·····--···••ını• • • . •·• •il•~-·-_... • ,_ ...... .....-

Biligo'I' Musunuz ? 
1 - Kant kimdir) 
l - ilk olarak Oımanlı tarihinüo 

dolayı, devlet orııanizmalarında 
rakmışlardır. 

Rejim icaplara unsurunun başlıca teza
hürlerinden birini, Fransada, Sağ'ın Sov
yet - Fransa yakınlığına düşman ve Sol'un 
bu yakınlığı bili.kia kuvvetlendirmek taraf· 
lısı olmasında görebiliriz. İki devlet müna
ıebetlerindeki bu hadise, kollektif emniyet 
ve Milletler Cemiyeti davası münakata o· 
Junduiu ıu sırada, enternasyonal bir ehem
miyet almaktadır. Millet1er Cemiyetini es• 
ki usul düveli muazzamanın bir icra bü
rosu haline getirmek istiyen Sağ düıünüş

Jer, onu, harbı ve taarruzu menedecek bir 
kudret cihazı haljne getirmek istiyen Sol 
düşünüı arasında, Avrupanın talihi ve mu 
kadderatı bakımından, mühim bir fark ol
sa gerektir. 

&oreuncululun ••rt ••kll * * kardeı katili olan padişah kimdir} 
DUnyanın •• kuvvatll adamı 3 - «Dinim. kinimdiıl.D diyen Tür•' 

Ne Sai, ne Sol diktatoryalannı zorla
maksızın. barı1Ç1 ve adaletçi olan halk yı
ğınlarının iraWelerine uyan demokrasiler, 
zor - rejimlerine karıı büyük bir kuvvet 
teşkil etmektedirler. Nasıl F ransada parti
ler, ikinci derece münakaşaları bırakarak, 
umumt prensipler bakımından karşılıklı 

cephıtler kurmuıaalar, henüz teessüs etti

ğinden bahsedilmek. erken olsa bile, Av
rupada böyle karşılıklı b ir rej imler cephe· 
si belirdiğini söylemek abes olmaz. 

Bu değişikliğin, Avrupayı, Milletler Ce
miyeti yıkılarak, yerine b ir kaç diktatoıya

nın 'müşterek hegemonya sancağı altında, 

milli hürriyetlerle oynandığın ı görmek ka
busundan şimdilik kurtarması bile büyük 
bir kazançtır. 

- ---· - ·····-·---.. 
Ozlüsözler 

Hakikat aslından basittir, onu zor kılan 
bizim bilgisizliğimizdir. Goethe 

Dünya bu, her kulun başına yazılan ge-

lir. Cem 

H alktan gönlüm o kadar ürküyor ki 
kar ımda adam göreceğim diye aynaya ba-

Biz her ya,takl gen~lere 
Şimdi bütün dünyada hırsızlar güpe

gündüz ve hiç telaşa düımeden mükem
mel surette apartımanlar aoyuyorlaı. Evve

la kendilerini kibar misafirlere benzetmek 

bitap •diyoruz 1 Amerika canbazhanlerlnin birinde fU muharriri kimdir) 
4 - Toprağın altı han.si mevsim aı~ 

için gayet temiz giyiniyorlar, aonra, apar-

tıman sakinlerinin apartımandan ayrılma
larını bekleyip, kapıcıya: 

- M. Con kaç numaradadır. diye sor
duktan sonra yukarı çıkıp maymuncukla 
işlerini görüp tekrar dışım çıkıyorlar. 

* Avrupa slrasetlnln koca karısı 

Son müzakereler münasebetiyle Lon· 
dıraya giden aabık başvekillerden Paul 
Boncour'a, beyaz saçlarından kinaye ola
rak, İngilizler kocakan adını takmışlar .. 
Paul Boncour bu lakaba pek kızmıf, fakat 
işin men· ıcini yine Fransız F a,istlerinden 

bilmeğe ve: 

İnsanın üç türlü yaşı olurmuş, birisi nü
fus kaydındaki yaşı diieri, kendi kendisine 
verdiği ya~ ve üçüncüsü de göründüğü yaş. 

Fransada intihabat münasebetiyle Fe
minist cereyanlarla uğraşan bir grup bil
hsasa kadınlan kastederek: 

- Biz her yaştaki gençlere hitap ediyo
ruz! » serlevhası altında bir beyanname 
neşretmiş ve şu satırları da ilave etmiş 

<c Cençlik senelerle izah edilemez, ben
ce küçük yaşlılar, uzun yaşamışlardan da
ha ihtiyardırlar. .. Yaş görünüş demektir. 

Şu son sözlerden, bilhassa kadınlar çok 

memnun olmuşlar ..• 

* NegUa'e rapllan teklif 

Texas devlet reisi, T exas devletinin 

- İngilizler böyle münasebetsizlikler 1 kurulmasının yüzüncü senei devriyesi mü-
etmezler, bizimkilerinden öğrenmişlerdir. nasebetiyle açılacak büyük sergide, Negüs 

Bir mevkii iktidara belirsem tam Robes· ı gelip te kendisini bir ay müddetle teşhir 
piyer gibi 100 bin kelle uçuracağım » d e- ettiği takdirde iki m ilyon Teksas altını ve· 

mekteymiş. receğini söylemiştir. 

ilan görülmüştür: 
«Arkadaşımız Sınıtz dünyanın en kuv

vetli adamıdır. Arka arkaya bağlanmıı iki 
kamyonu tek eliyle durdutmaia mukte· 
dirdir. Seyirciler, İlltedilderi kamyonu tec· 
rübe için getirebilirler.» 

İlan tesirini 1öetemıi17, biletler peıin· 
den satılmış, şimdi herkes dünyanın Hergü
lünü bakalım bu iti na91) yapacak diye me
rakla bekliyorlarmıf. 

* Mlde•I bolazına yapıfık 
dol•• çocuk 

Meksikada doian bir çocuk üç ay ka
dar yaşadıktan aonra, bazı ııayri tabit .a
raz yaşadık.tan, meçhul bir sebepten 
ölmüştür. 

Doktorlar ölümiln ıebebini anlamak 
için, çocuğun vücudunu açınca yavrunun 
midesinin, çocuğun boğazına yapışık. oldu· 
ğunu görmüşler ve hayret etmişlerdir. Ö
lümünün sebebi, vücuttaki bu nizameızlık 
imiş. 

hansi mevsim aoiuktur} 
(Cnaplan yana) 

* (Dünkü suallerin cevapları) 
1 - Osmanlı sarayında aenelerce tei 

baıma hüküm aüren ve aatl iami Bafo olan 
Venedikli V alde Safiye Sultandır. 

2 - Amazonlar binlerce aene evvel 
Küçük Asyada yani timdiki 'Kızı) Irmak 
civarında yaoamıı kadınlardan mürekkep, 
bir devletti. Bunlar iyi ok atabilmek için 
aol memelerini keaerler, aenede bir civaı 

kabilelerden erkekler kaçırular, rnukadde• 
bir lyin yaparlar, bundan sonra doian ço• 
cuklardan yalnız kızları alıkoyarak erkel& 
çocuklarını babalarına gönderirlerdi. 

3 - Sam amca, Amerikalıların sem• 

,bolü bir tiptir. Amerikalılara bu isim ve• 

rirler. 
.f - Şeyh Sadi meşhur Acem şairidir. 

Cülüstan eseriyle ün almıştır. ----- ....... ,..... ... _ ......... __..~ ... 
Özlü sözler: 

Servetimizi biz yaparız, sonra talih yap• 
tı deriz. Lord Reaconsfield 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
\ ' Şimşek cennetin zekasıdır. 

Sydney Smith 

Bir dostumuz anlattl: 
_ Geçenlerde oturduğumuz semtin bekçisi kapımı çaldı ve 

aylık istedi. Çıkardım 25 kuruş verdim, beğenmedi: 
- Bu 25 kuruşu sadaka diye mi veriyorsun efendi?. dedi. 

Sonra kaba kaba söylenerek gitti. _. 
Fakat aradan iki gün geçmedi bekçi eve su getirmez oldu, 

semtte bize kartı bir nevi boykot yaptı. Geceleri sokağımız-

dan geçmez, bizi arayıp soranlara cevap vermez oldu. Sonra 
ötede beride yaptığı dedikoduların da haddi hesabım dB-
tünün. 

Bu vaziyette gi:tikçe sinirlenıneğe baıladım. Derd yandık
larımdan biri bana ne dedi bilir misiniz? 

- Siz bekçiyi memnun etmeğe, gönlünü yapmağa çalıım. 
Yoksa sizi semtinizden, evinizden eder! .. 

iSTER 1NAN İSTER iNANMA L 

Kitaplardaki gibi sevişmek bir rüyadı~ 
Paul Bourget 

Mütebessim yüze, tatlı söze d oyulmaz. 
Karaca Oğlan 

Yalanın ilk cezası, onu diğer yalımlarla 
müdafaa zaruretidir. • Marcel Prevost • 

Tanrı insana kaplanı okşamak zevkini . 
vermek için k ediyi yaratmıştır. 

Victor Hugo 

Sürülmek hapsedilmekten 
çünkü hapishane vatan içindedir. 

kamıyorum. Nabi l... __ .................. --........................... ~-------------------------------------------------------------------.J Philip d'Orleaneı 
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Yunanistan bir 
Devlet adanzı 
Daha kaybetti 

S:' AL'E 8 Italyanlar Habeşistanda 
yeniden hareki.ta başladı 

Fransa iki 
Sınıf asker 
Terhis ediyor 

Fransa, Niçin balyaya 
da evine gidip taziyette bulunmU,Şlar- y dır. Çaldarisin cenazesi salı günü hü _ umuşak Muamele Yapıl-

(Baıtarafı t inci sayfada) 

Motörlü kuvvetler 

Adisababadaki 

yağmacıları takip ediyorlar. 

ecnebilerden bir kısmı da 

Aksiyon Fransez gazetesi kurriet tarafından kaldırılacak ve i11 ha- masını istiyormuş? 
1 hi 

ı::ında ölen bas.bakanlara yapılan me- Mayıs on b ' d t I M'll 1 C a ey ne dava açıldı '( . . ır e op anan 1 et er e 

P 

rasim ile gömülecektir. mıyetı konseyinin halyan - Habeı 

aria, 17 (A.A.) - Kabın' e M Fi ' • Çaldarisin hayatı meselesini hiç konuşmadan on beııt hazi • 

hudut haricine çıkarıldı 
an~:in harici vaziyet hakkında rana bırakması, yavaş yavaı akseden ha~ 

~erdıgı izahatı dinlemek üzere dün E- Çaldaris 1868 senesinde Korent'in berlerden anlıyoruz ki, bütün dünyada de· 

Adisahaha, 17 ( A.A.} - Motorlu F ramızlar Cibuti 1imamnı ltalyanlara lise oarayında reiaicumhur M. Leb;.. , . Kamorion kasabasında doğmuştur. •in bi, akis ve inkisu uyandmmıtu. Da· ' 
l<uvvetler, yağmacıltkta bulunan Ha· satmıyorLır un riyasetinde toplannuttır. n Tahsilini Yunanistanda yaptıktan oon· nima<ka gibi. No.veç ve l.veç gibi kiiçllk . 
be,, askerlerini takip için Djimma ·Ad~ Londra, 17 (A.A.) - Royter a - HükUmet, bu toplantı esnasında ra Almanyada ikmal etmi11tir. şimali Avrupa devletleri tarafından bu 
disalem yoluna doğru hareket etmiş· jansının Cibuti'den aldığı bir habere mart ayında terhialeri icap ederken Almanyadan döndükten sonra avu· tam hueketin bi• paml•k monev.uı ad· 
!erdir. göre, ltalyanlar Adisahaba - Cibuti ]i- beynelmilel YOZiyet ılolayiıile ıili.b al· katlık mesleğine ginniştir. ·' dedilmesi husule gelen tee"ü' ve inkı.a"n 
· ltal l b l' f 1 b k b'I tında tutulmu l 1 ç ld Ik büyüklüğüne bir delildir. 

yan ar ecne i ve yer ı nu usun manını satın amayı ve una mu a ı f o an 933/1934 sınıf· a aria i defa 1910 da saylav ee-

llly k d 1 l ba k b
. d t · d larmın t hi · d ·ı 191"' Mevcut kanaate göre. bu meselenin 

ım muamelesini yapma ta ır ar, Fransız ara Ş a ır yer e avız e er ıme e karar venni•tir. çı miş ve O de adliye bakanı olmu ... -b J l F kl•f · · M Fi d' C -~.,. T müzakeresinin geri bırakılmaaı ile 
un ar av tüfeklerile mühimmat arına bulunmayı ransaya te ı etmıştır. .... • an m, ote d' Azur'e aidece· tur. 1920 de iç ve münakalat bakan -ilııi den e• uada kazanolacak zaman zulon • 

r beyanname vermegw e mecbur tu- Fransız mahafilinde beyan olundu- gın mumiileybin gaybubeti esna- lığına tayin edilmiş ve Gunarie'in kur- d f ı 1 tulnı nıl b • a ta Y• i e müzokmye gm • 

aktadırlar. ğuna göre, Cibuti limanı Ha~istanın 81 a arıciyeye Paul Boncour veki· şuna dizilmesi üzerine 1922 ahali par- ıilecek, ihtimal ki bir anlaşma zemini de 
Ecnebiler hudut harici edildi işgali üzerine ölmüş bir vaziyete düş- let edecektir. tisi liderliğine seçilmiştir. Çaldariı o bulunacaktır. Cemiyeti Akvamı teıkil .. 

Adisahaha, 17 ( A.A.} _ ltalyanlar melde beraber bu limanın ter~~· ıev· Aksiyon F ransez gazetesi aleyhine vakitte?1'."ri bu liderliği muhafaza et· d•n ve menlaatled. bu eemiyetin zom.., 
Adisababada yerleşmiş olan bir çok külceyş bakımlardan dolayı ımkAn. Pariı, 17 ( A.A.) - Seine adliyesi, mekte ıdı. altında müşterek emniyetlerini temin et-
OCnebilerl ve bilha890 aralarında bu· yoktur. M. Leon Blum aleyhinde tiddetli üç 1926 da teşekkül eden temerküz mek olan devletlerde hiad olan bu ka • 
rada neşredilen bir Fransız gazetesinin Muhabirler de Adiaabııbayı terk ettiler ~~ n.,..eıtnİf olduklarından dola· kabinesine iç bakanı olarak iştirak e- naat, onlann bu e<miyete olan itimatlanm 
di k b 17 (AA) R · yı Actıon Franca • "d" .. sarsmıştır. Bu devletler, Milletler Cemi • 

re törü de bulunan gazetecileri Adisaba a, · · - oyterın 118 gazetesı mu uru den Çaldaris 1927 ağustosunda ietifa 
l:nernleket harı'cı"ne çıkarmıı::lardır. Bun- ögwrertdiğine göre, Times gazetesinin ~· Chales Mauraa aleyhine kıtale tah· ederek çekilmiştir. yetinin eski nüfuzunu kazanabilmeai için. " nk zkOr ya zecri tedbirlerin, icap ederse harbe k .. 

lann he . d l 1 1 h' propa - hususi muhabiri, Havas ajansının hu· ve me gazete sahibi M. Joaepb 1 n97 d 1939 ; k d V d 'd k 'dd 1 d psı e ta ya a ey ıne • . . d"" b • Delest aleyhine d b .. • lirik "- en - senesıne a ar e· "' g• .,. •• et en «ilmes; !hım ıeJ. 
landa yapmak veya casuslukta bulun· susı 1muhabırı v: ırr azıfıg";'tecj • töbm<itile lllıkiloı~ . u curmeL • .:' nizelos'un başvekilliğinde parlamento· diğini. yahut ta bu tedbi,le<in killliyen kal 
llluş olmakla ittiham edilmektedirler. ler, talyan ma arn art tara n an, • tır. -a .,...amıt· da muhalif parti reisi olarak bulun • dmlmala" ieap eyled;ği mütalea.,ndado.-

Diğer t f k • mahkeme, talyan aleyhtarı propaganda ve casus· M M • muştur. lu. Bu çokmazdan ku•tulmak için baıka ~ .. ara tan as erı l' luk töhmetile memleketten sürülmU,- • aurru, yaZlnlf oldugu maka • çare olmadığı artık anlaşılmıya başlamıı .. 
ll&rna yaparken ciirmüı~eşhut ha ın- . . b .. k.. t nl lelerden birinde ezcümle töyle demİf· 1932 seçiminde partisi ekseriyet lr.a- br. · 

de-yakalnmw olan bir çok yerlileri kur- lerdır. Bu ,gazetecıler. lug;n u re e ti: zandığından Çaldaris kabine teşkil et- * 
flılla dizilmeğe mahkUm eııniştir. , • , ::disababa yı terketmış er ır. ıcSilihlar yuak edilecek oluna mut· miş. fakat ik~ aY. sonra ~abines_i aukut Küçük devletl•rin bu düıünUole•inl ka• 

P 
• t k tJ• fak bıçaklan pek ili İfe yarar.» etmış ve yem yapılan seçımde yıne par- bul etmıyen ve Fransa gibi İtalyaya yu • 

Seliinikteki arıs e uvve ı · tisi ekseriyet kazanarak 1933 de tek· .. u,.k muamele Y••••ma .. m ;.ıiyen dil-o 

b
• J • • SovyetJer yenİ rar başbakanlığa gelmiştir. 1935 sene- zümre ise bu tarzı hareketi tehlikeli bul .. 

kanlı hadiseler ır te sız ıstasyonu ıi teşrinievvelinin 10 unda müteveffa maktad ... Çünkü, bunlann iddiasma .a ... yasa p • • Kondilis ve arkadaşları tarafından ya- ltaly.anın Cenevreden çekilmesi, ona kar11 

Pransız alistl eri de 80 kilometrelik mesafeden ro1esı pılan bir darbe ile bafhakanlıktan 98. zee~· ınuamele tatbiki. b« İtalya. C.ml. S O S Y • • I Y . . - k 'I . ti yetı Akvam muharebesi doğurmakla kalo. 

P
rotesto telgrafı televızyon emısyon an enı proje 13 kısım üzere ı mış . . . . A maz: bir Avrupa, belki de ikinci bir dU.. 1 k tertİ d'" • • Bu sene ıkıncıkanunda yapılan M • ya muharebesi doğurur. Çünkü menfaatinf 

. göndermişler a ınaca p e ılmıştir çimde 68 saylav kazanmlf olcluiiun • ı.aıa Cenev.ede kalmakta bulan lıalya .. 
Atina 17 (Hususi} _Liberal oay- Pariı, 17 (A.~.} -;- ~~kuvvetli o· M:"'kova, 17 ~A.A.} -;- ~na ya•a d~". Çal~ris kabine kur~mam'?~ı. ~: l•• ~~'.adan aynlaoak oluna ıeveccllb ., 

lavlardan t . L vantis'in Selinik lan yeni telBtz mürsıle ıotasyonunun komısyonu heyett umumıyeaı 15 ma· dıkı parlamentoda ahalı partllt lıderı deccgo osıokamet Almanya olacakı,.. O A], 
Jrevleri g~e "{'1 h·~· ]eri hakkında inşaah ikmal edilmiftlr. Bu iataayon yuta Sralin'in ı.,bnlıjmda toplana· olarak mevki aahôbi idi. manya ki, A~muya · Macan.tanla be<a• 
liazıtlad ~e an 1 8 ısel l eAredil • sayesinde televizyonda büyük terakki- rak, talt komisyon tarafından hazır • Ank -L-a.1 ber, harpten sonra mağdur kaldıfına ka 
- ıgı rapor gazete er e n T k . ş· d' k d 1 . l I So l B' ara ae,,..-. nidir v ·· t ı k ı 1 le • bılttir. ]er görülece tır. ım ıye a ar te evız· anmıı o an vyet er ırliAi ana ya· • . • mus = • • •• ama ıddluınd .. 

ll.a . ·· kü yon emisyonları, ancak kısa meaafelnr• :.ı. projesini tetkik etmİf, bu projenin Çaldar
11 

1933 de Yunanıstan bat • dor. ı:_ 1 P<>rda geçen cumartesı gun d I b'l·y rdu kat't """"tnini hazırlamııt ve b bakanı olarak beraberinde dış bakanı Böylece orta Avrupada teıckk.Ul edip 
qn ı had' l . .. bb'b' 'andarma en a ına ı ı o . ..,,., T unun 1'.1 k • k b ka b" b k liuın 

180
• erın ~use . 1 • ı. 1 · 24 maylBt& işletilmeğe ı,.,Ianılacak merkezi icra komiteainin önümüzdeki "~ sımos ve e. onomi a nı Bemıe- " ucu cenu • '"' acak o~an muazzam andanlıgı oldugu bıldırılmektedır. . . · d it "I'' t 1 t t d' ed'I · k zoglu bulundugu halde Ankarayı rea- blok, karşısında mukabıl hır zümre bula-

Makedo 
A ali . olan yem ıstasyon sayesın e a mıf ı a op an ıslJla ev ı ı mesıne arar cak ve ik · t f .. f . A nya wnumı v 

81 
k k"I t lik bir mesafe dahilin· vermipıtir , men ziyaret etmiş ve bu ziyareti esna· r b" ' ua ın muna mti °'• , .. deh• 

tina, 17 (Hussui) - Makedonya se sen ı ome re . l 1 Y . • i 13 '-- Ü • sında Türk - Yunan dostluk muahe • ıet ı ır çarpışmıya müncer olacaktır. Bun• 
'\unum l 

11
. kr . t' de televizyon emısyon arının a ınması asa proJee .uıım zerıne ter- d . . . l . . dan doğacak akibeti · Ali h b'lf 

a... va isi general Pa ıs te ar ıs ı· .. ) k t' d"I i t' esını ımza ey emıştı. t . ıse a ı r. ~ etrni~tl milmkun o aca tır. ıp e ı m f ır. Ç ld . Al' .. b" l şte mukabıl tarafın iddiası da budur A.. T r. Bu kısımlar ıunlardır: a arıs a ım ve munevver ır 'ya· Demek ol k" H b • 

Pr 

tına 17 (Hususi) - Gazeteler ı• yada grevler 1 - Sosyal sistem 2 - Devlet sis- si şahsiyetti. Zevcesi de Yunanistanın kan mesele '::'e::z ıh !la de'şl dakvasından çı .. 
an

8 

• • • b F . spaD ' .. k d 1 · a e ı me ten uzaktır. 
'ayla ı~ sosyalıstlerı ıle azı A r~n~ız temi, 3 - Sovyetler Bi!:Jiği'nde yük - en munevver a ın arındandır. Ve her gün geçtikçe. bir parça daha ihtillt 

ilııı varının Selini~in kanlı hadıs~ •· işçiler silihlı devriye sek devlet kuvvetleri. 4 - Federe CU· Tabutun etrafında tehlike•i doğmmaktad ... - Seliın Rqıp 
a6n:rot.eato maksadıle krala telgra ar k il t k.l ettiler muriyetlerde yüksek develt kuvvetleri, Atina 17 (A.A.) -Çald · •· tah 
_ erdıklerini yazıyorlar. O an eş ı 5 - Sovyetler Birliği'nin yiiksek ida- 't d'l '· l d. 9ardıs ınA . -

d 
. 17 (AA) Asturya kö 6 F d nı e ı mış o an cese ı saat a tına 

H P t 1 
Ma rıt, · · - - re müesseseleri, - e ere cumuri- b" ··k kT · kled'l · · 

ava os a arı mür havzasında vaziyet çok gergin bir etlerde yübek idare müeaae • uyu A • ı ısesıne na ı mışt.ır. Bir 

B ulgaristanda 
22 bin işçi 
Grev yapıyor •ef~~k~ra 17 - lstanbul • Ankara hava hal almıştır. Langreo mıntıkasında grev ;eleri 7 - Muhtar cumuriyetlerde a~kerı kıta. c~~ede ref~~t etmış ve ta

lıler ~rı ayın yirmi beşinde başlıyacaktır. devam etmektedir. İşçiler grev komi - üks~k devlet kuvvetleri, 8 - Mahal- zım .resmı~~ ı.~a etmıştır. Çaldarisin 
A _ 

1 

afta cumartesi günü saat 14, 30 da . . digw i emirlerin tamamile ye- l~ d l k ti . 9 _ Adi. cesedı salı gunu saat 11 e kadar Atina 
1'1ll[arad hl 

7 
d de tesının ver ı ev et uvve erı, ıye teş • b"" "k k'l' . d k l k y 'Ik an pazartesi saba arı saat e . t' .1 'ne nezaret için silShlı lO V d l h k uyu ı ısesın e a aca ve halk tara-ı .,ı ö d . k Ik kt rıne ge ırı mesı 'kilatı - atan aş arın u uk ve f . f Tbe ı - (A A ) T·· .. 

lral . Y. •n b,.., taYYare • aca .'r. • k il te kil etınişlerdir. Bu . • • 1l Seç" • • ından zoyaret olunacaktır. Bu müddet . ' ' • 1 • • - utun ~ileri olanı~ gıtme 20 lira, gidip gelme 32 lıra devrıyked o ar~t ş l karı•ıklıkların ö- vazıfelebrı, k- h'.1k°! sıstemı, k12 .- [zarfında tabutun etrafında efzun aı - ıle patronlar arasında yevmiyeler hak-
ca tır. mıntı a a mu eme " Arma, ayra ve u umet mer ezme k l · "b t beki. w · 'b' kındaki müzakereler son d k"k d · 
C.. . .. k · · sker kıtaatı tara • . 13 A er erı no e ıyecegı gı ı ayrıca • a ı a a m• 

latan ma.teol ve poza• günle" Ankara ve nune g~çme ı~ın. a. aıt ~.adde~er, '. ;-- na yaeanın de • halk partisi mebusları da sıra ile ihti • kıtaa ugramı~tır. işçiler birliği, fahri· 
bulda tenezzüh uçuşları yapılacaktır. fından ~~al edılmıştbır. .. . t' iiftırilmesı f61Ulı• ram nöbeti tutacaklardır. ka sahiplerine bir ultimatom göndere-

Umumı kanaat, ugun vazıye ın k . k . . 

ı n g 1
• 1 terede . . l ihtilalinden evvelki vazi- Bu··yu··ka -'ada . Salı günü saat 11 de kralın huzuru İ· re ıste · lerı kabul edılmediği takdir· teşrınıevve ö uj l A • de yarın S b h t 9 d b"' t•• " " o . · ld w u merkezindedir nü· e resmı cenaze merasımi yapılacak ve a a saa · a u un tutun ıf-

M 
yetın aynı o ug . B b l k Çald . • ha b · ı . . ki b'ld' . 

b 
A k ı·k müzdeki hafta bütün Asturyada umu- ir a l 1 arısle ş akanlık yaparken ölen - ~·ı er~~ın gr~v kyapalcaharıhnı ı. bı~mıt-ec urı as er ı •ıA htemeldir ere yapı an tören icra edilecektir ır, ger muza ere er er angı ır su• 

mi grev ı anı mu · l _.J • 1 ·· be b' · 1 Yaka anaı Başbakan, B. Metakaaa, gazetecilere ret e mus t ır netıceye varmaz İM 
ngiliz Harbiye nazın Yeni Yunan harp gemileri demiştir ki: 2'2 bin işçi kullanan 22 fabrikada iı ta· 

heyecan uyandıran bir Atina, 17 (Hususi} - yeni dört Büyükada a"'kla•mda k•l•ç avlaınakta ı<Bu ölümden dolayi çok müteheyyiç til olunacaktır. 

t k d
• torbido muhribi İngiliz tezgahlarına olan Yunus ve Recep a~rlık ve büyüklük bir haldeyim. Büyük Çaldaris çok i i -------

• nu u ver 1 39 ·ı .. ~ itibarile ,imdiye kadar lımanımızda tutul- b" d d M ·1 . y Tu··rk kuşu ı..!-"ndr~ 18 ( A. A.) - Milli ınüdala• sipariş edilecektir. Bunlar mı sur • mam•O bi< babk yakalomı,lud•r. Bahk ol· .. " .. oı~um . u; uınaı ey hın ölümü, ııtanı Sır Thomaı lnskip, lngır1terenin t 1400 ton hacimde bulunacaklar ve k 1 dk k w t b buyuk bır mıllı kayıptır. Ölenlerin en "- a , taya ya a an ı tan sonra ayıgı am eı .1. '"k k hl .. 
~_d. feleri hakkında v-digı~· bir nutukta amı'ral Konduryotis tipinde olacaklar- T 1 y 1 B" "k d d ası ı ve yu se ru usu ıdı.)> _ ... saat uz a, a ova ve uyu a a arasın a . , . 
~--ü1.mle demiıtir ki: «Son zamanlarda as· dır. d 1 rau d" .. S d f Çaldarıs in muhalıfleri de dahil ol • •- ile o aştırmıf, sonra yo .. n uşmuı. e e .. .. .. . .. . 

. . meeeleoi bi• çok k..-e mevzuubah• ~dan önünde diğe< bahkçı kayoklanrun da ınak uzere butun 11yası ııefler aynı 

Bursada Türk kuşu şube
sinin açılışını halk 
sevinçle karşıladı 

~ldı. lngilizler, büyük bir ordu bulundur- Balkan kupası ardımı ile tutulmuf, Akayın Pendik va- tarzda beyanatta bulunmuşlardır. 
,..{' •evınezler. • ~unınun çünuma bailanuak deni•den Liberal parti ıefi Solulis «Çaldaris'-ın~-.ato•luiun, emniyet alonda bulu•· Romanya: 5 Yunanıstan: 2 ·.,kuolm'fhr. Bııhiion 3 met<e boyu. bi< in ölümü milli b;r kayıp ve milli bir Bursa, 17 (A.A.) - Bursa Türk 
- la.,mıelen uzun ticaret yollan ve gÜn 936 Balkan kupuı maçlanna dün Ro· bu .ı., iki ton .,k!,ti olduğu .ı;ylenmekte, fel1ıkettirn demiştir. Kuşu bugün alıcılarda on binlerce 
•~•kçe fazlala,.n mecburiyetleri vudo« manyada b.,Ianm•ıtn. ilk maç• Romanya ·ba~kç•la. ne babğı olduğunu bilmemekte· Atina belediyesi ile Yunaniıt yurttaşın katolmaaı ile açoldı. Törene 

'b' unun için her İngiliz, 1914 de olduiu Milli takımile yapan Yunanistan S - 2 dirler. bütün diücr şehirleri beledi l ~ndın istiklal marşı ile başlandı. Müteaddit 

11 1
• kend· · d'· ·f ' r f · 

0 

ye. erı e ·· 1 1 d T" k K alın • "•ne U§Cn vaZ> • ve mea u .ye ' maiilUP olmUflur. • • • milli mateme istirôk etınektedirler soy ev er en sonra u' uşu uçuşu 
a~a hazır bulunmalıdır. · .. --···· .. -··~··;: ........... _. .... - ... -·:- KudUste ıdareıürfıye · · ve parasütçü üyeleri halkn ·· .. d \. 

Mudafaa Bak tk • mec- cümlesile lnskıp ın nelerı kastetmek ıste- . . General Paraskevopulos da öldü . . 1 onun e a 
hurt aske l'k anının nu u, umudmı k d·~· . ·ce anlaşılamamıştır. lnskip bu sözle Kudüs 18 (A. A.) - Şımdıye kadar kışlanarak geçıt yaptılar. Planörcüler 

r 
1 

meselesine temas e en ı- ıgı ayı · h' d b''- 1 f k ı· At' 17 (AA) B" ··k l l"' ·· h kk d · ' J aırnları dola ıı'I b'" "k b' l"'ı_ -ve be- her halde ordu lehine geniş propaganda yalnız eskı şe ır e tat ı~ o unan ev a a- • ına, . . . - uyu larpte p anor a ın a ızahat verdıler. ki u• 
" Y ı e, uyü ır a ıu.a . k z d h 1 · · b" .. h t 'l 1 b ku d 1 kt b l l ·· · ' ld B ,ecan uyandır t U ~ mecburi vapılmasını da kastetmiı olsa gere tir. İ· e a va vazıyetı, utun ıe re eşmı o un- aş man an ı . a u unmuş o an es- çuş gosterısı yapı ı. ursada Türk Ku• 

, . mıo ır. « muma ~ 20 d · 'b b h k' l d l P k ~·•lok hizmeti konulınaua milletin elin· ,a oon ayla• •a.lmdaki asker toplamalan, 1 .muıtu« Saat en '" uen sa a oaot ı nazır ar an genera aras evopu • 'unun açılışını halk büyük b;r aeving 
~e haşka mlidafaa v•ıtalan bulunnıalıdını istenilen neticeleri vermemiıtir. 1.6 ya kadar yollarda ııeznıek yasaktır. los, kalp sektesinden ölmüştür. ve ilgi ile karşılamıştır. 



4 Sayfa 

~-:--'~·~·~·~·~A_B_B __ L_l_B~-' 
24 saat içinde Jİstanbul Festivaline! Zeytinyağı MEKTUPLARI 
Olan 1 hazırlıklar Fiyatları 
Vak' alar Belediye Balkanlardan ve Yükseliyor . lzmitten gelen bir şikayet 

Şehirde 4 kaza, 3 yaralama, A vrupadan seyyah celbine Izmltll bir onyucumuz dlyor ti: motör sahiplerinin hareketlerinden flkAye .. 

3 hırsızlık oldu çalunyor Rekoltenin azlığı yüzünden .. Her şehirde oıdutu gibi, izmıt·ın de bir çldtr .. 
- - -r ihracat tamamen durdu çok dertleri nrdır: Sa derd!. yol derdi, ça - Körfezin, sayısı 10 binleri qan sakinleri~ 

Ön mur derdi, elektrik derdl. ceeme derdi gibi .. derdine deva bulmak lazımdır.• 

Be,iktaı;ıta Düz sokağında 26 sayılı üm.üzdeki ~ .i\inde yapılacak 9. - . Bu dertler tın gelmlyorumş gibi, şimdi 
evde oturan binbafı Şevketin karısı olan festıval fenlıklenne Balkanlardan . 36 >;h baş!angıcındanbcrı rekolte- yenl bir dert daha bq gösterdi. Bu yeni der- * 
Firdevs dün akpm Erenköyüne git- ve Avru~~n küliyetli mikdarda sey- n~~ az~ı~ı :_e .!ıyatların .daimi surette din adı da körfez derdidir- Bu okuyucumuzun motör sahiplerinin h ail" 

melı: üzere Akay vapur1arından birile yah celbı ıçın belediye tarafından ha- yu~s~hşı yuzunden harıce karfı zeytin Körfez halkı, Detlnnendere, Golcük ve Ka- il hareketlerinden şlkAyetçl oldulu maale " 
karfıya geçmekte iken kalp hastalığı z~rlıkla~ ya_Pılmaktadır. Belediye tu _ yagı~ ıhracatımız tamamen durmuştur. zıklı iskelelerine 1'leyen motörlerden TI! bu ser anlaşılamamaktadır. 
yüzünden üzerine fenalık gelmiş va- rızm şubcsı Balkan devletleri konso • <93:>) yılının her ayında muntaza - --.. ·-__...... - ..... 
"'.''°n arkaoından denize dÜ§n>Üşıür. loelu~ta~m~ m~~acaat etmif ve bu dev- m~n 7 - s ton ihraç ..ıerk~n b~a~n bu Okuyucularımıza cevaplarımız Doktorumuzun cevapları 
Fırdevs o sırada geçmekte olan bir va- letlerın ıftırakının temin edilmesini is- mıkda.~ tamamen ehemmıyetlı hır su- ~umkapı Molataf cad. 9 da Hasan Ayvalık inhisarlar idaresi muhaacbecı.I 
pur tarafından kurtarılmış, Haseki has- temittir. Bir kaç güne kadar bu husua-ı~ut g~ste~mektedir. Alakadarlar, zey- Basrı: S. Orcenele: 
tahanesine kaldırılmıştır. ' ta müsbet cevap geleceii ve bengi dev- tı~ yaaı fı~atlarının yükselişinde ye - - Ümidinizi kemneyiniz ve sebat edi- - Yağda lnzannamıt yemekler. hat • 

* Dün, istiklal caddesinde, tram _ letlerin ~irak edecekleri anlaşıla _ gane sebcbı, 935 yılı mahsulünün ta - niz. lan11Uf sebzeler y.iyiniz. Akpm yemekle ı 
vay kontrol memurlarından 27 numa- caktır. ~a~en denecek kadar harice ihraç e- * rinde yalnız yanın kilo yoğurt, biraz fı~ 
ralı Mahmut, tramvaya atlarken mü • Şenliklerin lıtanbulun muhtelif yer- dılmış olmasında bulmaktadırlar. cala, bfr möktar elma kom-oou. ••Y,j 1 · d 1 ~ Ayvalıkta Hü.eyin Kamuı'a: az ıekerli yiyiniz. Tuzlu ve biberli yemellİI 

vazenesini kaybetmiş, yere düı:ıerek erın .. e yapı acagı teabit edilmi~ de Hali hazırda pı·yasada stok --L az l T h 1 rr- ~ E it k er yemeyiniz. Yemeklerden ıonra bir sad 
yaralanmıf, Beyoğlu hastahanesine enuz nerer erde yapılacağı kat'i ola- zeytin yağı vardır. Zeytin yetİfen bü- - n üçü bir mektebe girebilmek ırezininiz. Muvakkaten 1ancılan teskin :_=... L_ı_ı __ ] rak kararlaft l tu eh için mutlaka ilk mektebi bitirmek lizlm- ..,_ 
&AJOUI mıftır. 111 maDllf • tün Ş irlerimizde stok olarak zeytin nnropatin ilac1ndan yemeklerden sonı1f 

* D O
_.._,_ Ça l .. 11 · dır. San"atlar mektebi de ilk mektep me- b 

Ün, TUSAÖyde, Ayazma soka • m ıcayı guze qtırme cemiyeti yağı kalmamı• ve ihtiyacı aidermck 1·_ ir tatlı kqığı miktarı biraz dılamur i · d4 

nda ki K 
Y 1t zunu alır. Ya11nız müaittir, bir Mıne daha - ·L--- V _,. · çın 

iı oturan Aliycnin bir-buçuk yaf· yapaca . arı .. e~mes tenliklerinin festi- çin de hariçten ithalat yapmak mecbu- k 1 auuu. e amCJıyatı ihmal etmeyiniz. Ar.
lannda Servet iımindeki ogwlu, evı"n \'al ~enl.ı.kler.ı ıçıne alınmasını istemiı:ıse riyeti huıl olmu•tur. Bugu"n en .e...ı·ı o .~Y~P mezun o unuz, .ıbbi vaziyetihiz de b~r ve bilahare büsbütün tehlikede ka • d h Y T öU muıaıtse bu mektebe girebilir1iniz. ) 
merdiveninden dütcrek bir ayağı km)- e enuz bır cevap verilmemiştir. zeytin yağının borsada 40 _ 45 ekstra- •-••u•••••u•u••• -••• ır1Jmz. mıf, Etfal hastahanesine kaldırılmış - B nın 62 - fli kuruşa kadar muamelesi İçkı· du·· şman~l .. a ..... n ........... ~.~·~·~·~·~· ...... B ...... a •••• l ... ı ... k ............ ı ...... h ...... ~,·~a·~·~c·~·a~· .... t ... ı ..... 
tır. ir çocuk otobüs yapılmaktadır. 

* Amerikan lisesi talebesinden 15 yafındaki Şake Seferyan mektep hah- altında parçalandı Zeytin ycti§en yerlerden son gelen 
· d haberlere göre 936 yılı rekoltesinde de 

çesın e, evvelki gün, jimnastik yapar-

Y eşilaycılar Şehir Tiyatro
sunda müsamere v~rdiler 

"- l d "' · d D geçen yıllara nisbetle az olacağı anla -
Aen, at a ıgı ıpten üşerek sağ ayağı ün saat 15 de Edimekapı acı çe•-
1 __ nlm h tah T şılmaktadır. Hükumet yeniden bazı y 
1U lf, as aneye kaldırılmıştır. me tramvay durağında bir facia olmu• ~ilay ve içki aleyhtarı gençler bir-

y 
__ 1__ d Y tedbirler almıştır. ı· 1 IU'IWlllanlar ve ye İ Yatında bir çocuk otobüs al • ıği, 6 ıncı müeamereaini, dün T epc-

a~tıyor 

.. Bu yıl Yunanistan ve ltaI
yaya külliyetli mikdarda 

sevkiyat yapıldı 
Evvelki gece aaat 23,5 de Nwanca- tında kalarak ölmüftilr. Tavukçu Ri- ba§ı Şehir Tiyatrosunda vermİftir. 

da .eyyar •tıcı Mustafa ile yine sey - fat isminde, birinin oilu olan y~ Oniversite kampları Müsamereye, latiklll ve Yqilay 
yar aatıcı Mehmet arasında eski bir kin ismindeki zavallı çocuk nasılsa ora • B O . . .. · marşlarile başlanmıf, müteakiben bir- Bu yıl kışın mutedil geçmesi lstan"' 
yüzünden kavra çıkmış, Mehmet Mus- dan geçmekte olan Rami • Sultanah _ . u aene nı~e~sıte askcrı kampları lik reisi Fahreddin Kerim tarafından bul balıkçılarını oldukça sevindirmif, 
tafayı bafından bıçakla ağır şekilde met arasında işleyen fOför Moclianın lbı5r t:mmduzdan _ı~ıbare~ başlayacak ve br söylev söylenmittir. bllhas$l torik mevsimi, }"Ulardanbcrl 

l t 
'd · d .._. 

3336 
• gun evam eoecektır. aörül · b. k'ld k yara amış ır. ı aresın eAı ' numaralı otobüsün Bundan sonra, güzel bir konser ve- • memış ır f#C ı e, ço uzun za .. * Bcşiktatt• Muradiye mahallesin- altında kalmış ve feci 9ekilde parça _ Kamplar iki devrede yapılacaktır. rilmiş, Yeni neail mektebi talebeleri ve m~n ~e~am ederek balıkların Marma .. 

(le oturan şoför Ahmet ile Beyoğlun - lanmıftır. Şaför yakalanmıt tahkikata Temmuza kadar imtihanları bihniyen Kumkapı gençleri tarafından pek çok ra 
8 

a ~asına sebep olmuştur. 
da kahveci Trabzonlu Salih evvelki ak- ba,lanmıthr. fakülteler 15 temmuzdan aonra batlı- alkışlanan zeybek 0~ OynaDllUf Bu vazıyetten hami derecede istifa-
tam Bombir birahanesinde içerlerken, • • yacak olan ikinci kısım kamplara iş • birliğe yeni kaydolan gençlerin and · • ele edilmiıırtiT~ Bu arada Yunanistan• 
mü,ıerilerden Vaıil ve Süruri adlı iki OskUdarda yanı hır park tirak c:deceklenlir. meleri yapılchkWJ oorıra bir ~ ""ye~i müfterimiz olan ltalyaya mü• 
arkadaşla sebepsiz kavgaya başlamı•- Üsküdar Paşalimanı önündeki saha bir komedi temail edilmi ... ir. him mikdarda torik ile orkinos ihraç O' 
lar T bel Talebenin fazlalığından üçüncü bir T" 1 t 

• neticede Ahmet Vasili bira barda- ediye tarafından bir park haline ge- kısım kamp kurulması da muhtemel _ unmÖ~ş ur. 
iile başından, Salih de bıçakla Süruri- tirilmittir. Etrafı demir parmaklıkla Ş k O · il h 1 nümüzdeki yıl içinde Yunani~ dir ar emıryo arının asap an ı ıyac1an L--

yi bacağından yaralamıttır. Hadise ma- çevrilmif, nhtım beton olarak yapıl • · tan ve ta UGtka diğer bazı mem-
halUne yetifen zabıta Ahmet ve Salihi mıştır. Saha dahilindeki çiçek bahçe- Yük arabalarının plllcalan tetkik ediliyor leketlerin, babJdanmım müfteri ÇI .. 

yakalamıttır. leri tanzimi bittikten eonra park hal- Nafia vekaletinden, bir hey'et, Şark luacağı ümit edilmektedir. * Evvelki aece, Aksarayda Millet ka açılacaktır. Yük arabalan plakalarının aahtekar- Demiryolları tirketinlıı 935 yılı heaap- Hali hazırda toriğin çifti 8 - 9, or • 
caddesinde lnnailin kahvesinin bahçe- lık suertile değittirilmemeai için bele- larmı tetkike b8flamıttır. Hey'ett kinoı·un kiloau 4 ku1Uf8 ihraç edil • 
einde rakı içmek iıteyen Ahmet, lıma- Belediyenin telefon hissesi diye tc:dbirler aı..u. ve dünden itiba- Şark Demiı:yollan hükllmet milletti~ mekte, aeçen yıla niıbetle bu fiyatlai 
ilin buna razı olmadığına kızarak, kun- Belediye telefon firketinden his- ren belediye men,)urlan arabalann bek- Selahaddin bulunmakt.dır. çok müsait görülmektedir. 

Pllnörcülilk filmi duracı bıçaiile üzerine hücum etmif, sesine ait olan parayı kısım kısım al - leme mahallerine giderek plakaları a- Hey'et, hükUmetle ıirket aruanda, 
mütecaviz yakalanarak tahkikata baş- makta devam etmektedir. Alınan pa - rabalann dingiline telle tesbite ve kur- önümüzdeki ay batmda bafbyacak o -
lımmıttır. r~lardan bir kısmile Hueki hastahane- fUn vurınağa beıflamı,lardır. lan satın alma müzakerelerinden ev -

Hırsızhklar ımde yeni bir pavyon yapılmı,br. Mü- vel, tetkikatını bitirmif olacaktır. 
. E lk" L--- F . 1 tebaki paralar da tehir iflerine ait mü- Yanı· posta ~ubelen" 

vve ı a.,..... atıhte ş kırat - h. iht. yaçlara fedilecelt . y 
hanesi önünden geçen sabıkalılardan un 1 aar tır. 1 Camilerin tamiri davam ediyor 

Rusyadan getirtilen planörcülük filt 
mi dün akşam lstanbul Halkevi aaloc t 
nunda saat 8 ele lstanbul liseleri tale
belerine gösterilmiştir. 

ıh ah 1 
stanbul posta ve telgraf idarai, 

r im oğ u Osman lurathane önün- Heybelı"ada camı"ı" Büyük fırtınada harap olan camilc-

dek
. d 1 k tehrin muhtelif yerlerinde 111ıbcler .... ı su amacanasını a ıp açarken H T- ~ rin tamirleri tamamen bitmi• aibidir 

Bir muallim kalp aekteainden 
öldü 

k la 
eybelide yapılmaauıa L--lanıl magaw devam etmektedir. .,. .- • •a a nmı ... ır UGf an y . . Sult h et 5··1 .T y• • Ad .. ·· ·· üzd ki Ön·· ·· d it· . .. .. Em' eaıcamı, JIDA m ve u eymanı-* Galatada M h d '119 a camn onum e yaz içinde ta - umuz e ı cumartesı gunu ı- il . . . k"'~Lla 1- Kirmastı' kazası Kavaklıdere L-

um ane ca .sı . nu- b' .. 
1 

L • Cam 
9 

.... de d . b" L_ ıla--L ye cam erınm mmare wan rı yapı uaııır 
ma l f da 1 R

. 
1
. Al. 

1
. mamen ıtırı ece&tır. i ve 1 t 5 nonun e, yem ır \IUoc aç ~br. y-•--- 0 _ •• • 11' • H d. d hah Ak ra ı ırın ça ifan ıze ı ı po ıse b• • mıştır. auıu aayazıt camu mmare mua ımı am ı ün aa ay va .. 

müracaat ederek hemtcrisi Talip oğlu mi be~)re ek ~in~ olacaJ:t ve lOO kiti a- Kadıköyünde, Altıyol ağzındaki pos- külihlannm kUl'fWl kısımları kalmış- purlarından birinde kalp ıektesinden 
.... 1 t fı d 28 1· 1 d a ı ece tır. kı methalı ve altında boci-- t h d . b. hal . ·1 k d b" ·L! kadar b" . ·ı ··1 .. t'" ı eme ara n an ırasının ça ın ı- k .h . _ _J ___ k . eam·· a ane e yenı ır c getırı ece , bu - tır. Bu a ır uu aüne ıtırı e • o muş ur. 
.. idd' . T I k I rum atını ı tıva ıcuc:ıa: tır un da d"W ,_ • 'b' f . D __ L_ gmı ıa etmış, eme ya a anmıştır. k" d .. kaek · . rası ıgeracrı gı ı te rlf' edilecektir. cektir. olJDNWhçe camiinin de bir ·-----ooc---· ·--* llkmektep muallimlerinden Fahri mcadevd 11• 

8
,. anı~deden ~ ve maruf bır Bu husustaki hazırlıklara ı..lanmıftır kısım yerleri tamir edilmiştir.. ı Yenı· N • =:J r .. ed k T h ed eaı uzenn ır. B . be h . d I · eşnyat po ıae muracaat ere op an e u yem fU azıran a açı acaktır. Bunlar tamamen bittikten IOnra 

Kapıiçi hamamında Enver ve Hakkı is- Tevkifler, mahkOmiyetler r Üsküdarda Çinili, ç.r.ıbpıda Çorlu, .. T • .&. - Bkonoml BahnJılının Maden 
minde iki şahıs tarafından cebinden * T ha ed A . . . de AT .. b • Fatihte Hır~f camilerinin tamiri- tetın ve arama Enstltiiatl tarahndan ~u-
yinni lira para$nın çahndığını iddia opl nk e tiy) cnMm ehvın n ça- J Y 0 e tçı ba la __ ı_tu n1an (M. T. A.J mecmuasının 2 inci ~ 

t · t · S 1 I k I maşır ça ma tan suç u e met, Sul - ne ş na(AIA • 
e mı' ır. uçuar ya sanmıştır. tanahmet ıulh ceza mabkemeai kara - Eczaneler ----------- ın_Upr __ e_tml§tlr ___ • ---------

rile dört ay hapse mahkum edilmiştir. Yeni bir toton fabrikası TAKViM 
Meslek mektepleri imtihanları * Bir müddet evvel Akaarayda ec- Bu ıecekl nöbe~ ecsaneler f1Ul)ardır: 

1 ·ı H Lk iatanbıd cllıetindekUer: 
Ankaradan aelen haberlere göre zacı smaı aa. ının evinden 400 lira 1t k d la Atsarayda: (Sarim). Alemdarda: (Alt Rı-

Kültür Bakanhgı" , meslek mektepler"ın- ıymetın e e•ya ça rak Lüleburgaz·a za) . Bakırköyimde : <Hilal}. Beyazıtta: 

ile ders kesimini ve imtihan günlerini kaçan ve yakalanan hizmetçi Ayşe <Cemli). Emlnonünde: (Mehmet Klzım). 
teabit ederek aJAkadarlara bildirmiştir. Muzaffer Fatih ceza mahkemesinde 7 Fenerde: (HU.sameddlnl. Karagümriıkte: 

ay hapse mahkum edilmiştir. ~-------------- (M. Fuat>. Küçükpazarda: (Yorp}. Sa -

1 
Toplantılar Davetler 1 * Tüccardan haznedarzade Veli - matyada: CTeolllos). Şehremininde: <A. 

. nin emniyetini suiistimal eden suçlu Hamdi). Şehzadebaşında: <üniversite). 
Eyüplü Mustafa ve Şevki birer sene Be:rottu cibetindellUer: • • 

inhisarlar idaresi, lzmirde, 1400 İf· 
çinin çalışacağı büyük bir tütün labri
kaaı kunnağa karar vermiftir. Modern 
bir şekilde infa edilecek fabrikanın pro
jesi hazırlanmaktadır. 

Ayasofyada yeni bir park 
Ayasofya müzesi arkasındaki met

ruk kimsesizler yurdu ve civarının yı -Boğaziçi Lises:nde -musamere 
Dün saat 15 de Boğaziçi lisesi tale -

hapse mahkum olmuşlardır. oalatada: tMerkes). Haskôyde: (Ye.nl 
Türkiye). Kasımpa.şada : (Turan). Sarı _ kılarak güzel bir bahçe halinekonul -
yerde: (Asaf) . Şişlide : <Merkez). Taksim· ması için yapılan hazırlıklar bitmittir. iki kumarcı yakalandı 
de: (Matkovlç, Kemal Rebul). On on beş gün eonra buraların yıkıl -

heleri tarafından mektebin müsamere Balıkpazarında Katırcı oğlu soka -
ealonunda güzel bir müsamere veril • ğında F uadın 1 :J numaralı kahvesinde 
miftİr. Müeamerede bir çok davetli • Sadık ile Mustafanını kumar oynadık
lcr ve talebe velileri bulunmuş, geç ları zabıta tarafından görülmüş, suç
vakte kadar afizel aaatler geçirilmiş - lular ve kahveci hakkında tahkikata 

ba9lanmı9tır. 

üsktidar, Kadıko;r •e Adadakiler: masana ve temizlenmesine ba,lana -

Büyükadada: (Şinaal). Heybelide: <Ta - caktır. 
naşl. Kadıkoyde eski İskele caddesinde: Buraya yapılacak olan parka umu
<Büyük). Yeldeğinneninde: <üçler). üa - mi masraf olarak 3.1)00 • 4000 lira ka-

:....ku_darda ___ ee_ı_ım_ı_yec1e __ : _<_eeı_im_ı_ye_>_. ----! dar gideceii teabit edilmiftir. 

Rumi sene 
tar>2 -Hızır 
18 

SABAH 
S. D. 

9 20 

' .n 
Öğle 

S. D. 
E. 4 28 
z. 12 10 

MAYIS 
,_ 

18 
Arabi sene 

1355 -
Resmi sene Mayıs 

1936 5 

PAZARTF..SI 

Safer 
26 

iMSAK 
s. 
7 
2 

D. 
lf 
96 

lkindi 
S. D. 
8 46 
16 08 . 

Akşam Yatsı 

S. D. S. O. 
12 - ı 52 
19 21 21 13 
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• 
MEMLEKET HABERLE I 

Y ozgatta çok güzel bir 
Mesire: Çamhk 

Belediye şehrin etrafını çam ve meşe ağaçlarile 
donanttı. Sekiz kilo un 45 kuruşa satılıyor 

Koyunlarda 
Şarbon hastalığı 
Kandıra kazasında baş 
gösteren hastalığın önüne 

geçiliyor 

İzmit (Hususi) - Haber verildiği
ne göre, Kandıra kazasındaki koyun -
larda şarbon hastalığı görülmüş ve Vi
layet baytar müdürlüğü derhal hasta-

! lığın önüne geçmek için tertibat al -
l mıştır. 
1 lzmir Ge .. eral kOi so!asu 

İz!11ir, (Hususi) - Sovyet Rusya
nın lzmir general konsolosu Tren ti -
yef yoldaş Moskovada. daha mühim bir 
vazifeye tayin edilmiştir Konsolosha -
nede verilen V<'dil ziyafetinde iki mem
leket münasebatı hakkında sammH 
nutuklar teati edilmiştir. Konsolos ya
kında İzmirden ayrılacaktır. 

--- - -- ---

Antalyada tarihr llçerl kapısı 

Antalyada çok kıymetli 
tarihi bir kapı 

Bu cesirµ kapıdaki altın yaldızlı 
levha Istanbul müzesinde mi? 

Yoksa İspanyada mı? 
Antalya, (Hususi) - Eski eserler yanüsıı di.ir. 

cihetinden Antalya zengin bir hazine Diğer bir ismi de çiçekli kapı olan 
sayılır. Hali hazada civarda bir çok bu kapı tarihte daima dini ve siyasi 
harabeler vardır. Bunlardan kayde de- bütün şehirlerin Magidos'un, Perga'
ğer olanı da Adriyanus kapısıdır. nın, Aspendos'un, Sayda ve Sillum' • 

y oqat çamlı jmm bir yolu 
ııeneye nazaran çok far'khdı. Yaylalarda 
otlar görülmedik bir tekilde yeıermiıtler
dir. Hayvanat çok iyidir. Şehirde süt ve 
yoğurt bolluğu son haddine varmıttLr. Sü
dün kilosu bet kuruşa ve büyük bakraç• 
Iarda satılan yoğurtlar da l O • 15 kuruşa 
satılmaktadır. Buğday fiatları düşmüştür. 
Sekiz kilo buğday 35 kuruşa, sekiz kilo 
un 45 kuruşa satılmaktadır. Yeni mahsu
lün bir ay sonra çıkacağı tahmin edilmek-

Yeni yıl Eelediye bütçesi 
İzmit (Hususi) - Şehrimiz bele -

diye meclisi, evvelki akşam fevkalade 
bir toplantı yapmıştır. Toplantıda, be
lediyemizin yeni yıl bütçesinin tanzi
mi konuşulumş ve gece geç vakit da -
ğılmıştır. Toplantıda vali ve parti baş
kanı da bulunmuştur. 

Bu kapı Roma imparatoru Trajan'- un mebdei sayılıyor. 
dan sonra imparator olan Adriyanüs, Kapının civarı bir çok mezar taşla
veya Hadaryan veyahut Karakalla Ad- rı ve kitabelerle dolu olması, buranın 
rean tarafından yapılm~tır. Edirne eski eserlerin yatağı olduğunu göste
şehrini de bina ederek Hadaryanupu - riyor. Tarihler bu kapının bulunduğu 
los ismini veren bu imparator daima caddenin çok kıymetli eserlerin meş • 
vilayetlerde gezer, halkla sık sık te - heri olduğunu göstermektedirler. Es
mas eder, ihtiyaçlarını nazarı itibare a- kiden kapının ~ka doğru giden cad
hr ve nafia i~lerine de son derece e - desi ticaret noktai nazarından çok e· 
hemmiyet verirdi. Küçük Asya halkı lıemmiyetli imiş. Uzun yıllar toprak 
bu yüzden bir muhabbet nişanesi ol - altında kaldıktan sonra bu kapıyı 
mak üzere çocuklarına daima bu im - 1892 de mutasarrıf olan ve bilahara 
paratorun ismini koyarlardı. Petersbug sefirliğine tayin edilen Tur-

Yozgat, (Hususi) - Yozııadın gü 
:Zel bir mesiresi olan Çamlık, bugünlerde 
Jtemyeşil bir hale gelmiştir. Şehir hallunl 
bol gölgeliklerinde dinlendirmeğe ve eğ
lendirmeğe başlamııtır. 

Bütün yabancıların bilhassa nazarı dik
l:atini celbeden bu çok güzel mesire hava 
ı"e sularının güzelliği ile meıhurdur. Yazın 
~boğucu sıcaklarında halk buraaa eyi vakit· 
~ler geçirir, diğer taraftan harap edil
,h'\esine meydan vermemek i9in, Çamlık. 
telediye tarafından muhafaza edilmekte, 

8 YVan vesairenin yeni fili:ıleri telef etme· 
im.esine dikkat edilmektedir. Bu milnase
tetledir ki Çamlık eünden gane ııeni!le
tnekte, çam ve ma~e ağaçları ıehre dogru 
lnrnektedir. Belediyemiz bu yıl çamlıiın 
S'ollarında akasya diktirmek suretiyle gü· 
itelliğini bir kat daha artumıştır. 

Y 0:1,,.atta bu yıl bolluk var 
l ~ 

Yozgat, (Hususi) - Burada bir haf 
~aclanhcri bereketli yağmurlar yağmakta• 
dır. Yozgat ve havalisinde ekinler geçen 
~ 

tedir. 
Y ozıat hastahanesinde tetkikler 
Yozgat, (Hususi) - Yeni yapılan mem· 

leket hastahanesi tesisatının muvakkat ka· 
bulünti yapmak üzere Nafıa Bakanlığınca 
gönderilen mühendisler hastahanede tet
kikleri yapmışlar ve hazırladıkları rapor· 

-~~---~~~-

Yeni damızhklar 
İzmit (Hususi) - Eskiışehir çifte -

ler aygır deposundan 4 damızlık ay -
gır şehrimize gelmiştir. Bu aygırlar 
merkez ve kazalarda, sıfat işlerini ik
mal edeceklerdir. Diğer taraftan vila
yet baytar müdiirlüğü sun 'i sıfat işi 
ile de ayrıca meşgul olmaktadır. 

lan vekalete vermişlerdir. Kızılayın. yardımı 
Yol faaliyeti 

Yozgat, (Hususi) - Bu yıl yol faali· Antalya, (Hususi) - Vilayet Kı-
yeti bir Mayısta başlamıştır. Mükellef zılay Merkezi Halkevinde cc156» fakir 
amele yollara gelmektedirler. Nafıa Ba- çocuğu sünnet ettirmiş, halkımızın 
kanlıiı viliyetimjzc yeni bir silindir daha yardtmile bu yavrular yeni elbiseler ve 
vermiştir. bir çok hediyelerle sevindirilmiştir. 

İmparatorun Antalyada bıraktığı en han paşa tarafından temizlenmiş, mey· 
eski ve kıymelti eser işte bu, Adriya- dana çıkarılmıştır. Anadolu işgalinde 

nus kapısıdır. Tarihlerin kaydine gö - de ltalyanlar bu kapınm blr çok kıy -
re bu kapı, altın yaldızlı pirinçten ma- metli taşlarını Romaya nakletmişler -
mul hurufatla yaztlı bir levha taşırdı. dir. Hali hazırda bile muhteşem bir 
Bu levha bilahara lstanbul müzesine manzara arzeden bu kapı, cidden gö
kaldırılmış, diğer bir rivayete göre de rülmeğe değer bir kıymettedir. 
İspanya müzesine götürülmüştür. Bu 
levhada mevcut olan üç kelime: 

almparator File Trabyanüs Adri --- . . ....... . ....... ............-...--.__..... 

Bigada soğan 
yetiştiriliyor 

ı · Söğütlüler İnönü şehitliğini 
ziyaret ettiler 

İzmirde bir verem 
hastanesi kuruluyor 

Hadlseterı 

arşısınd 
Bayan gazete okuyor 
Vapurdayım, yanıma bir bayan otu· 

ruyor .. Yaıılı değil, yani genç; çirkin de
ğil, yani iÜzcl; fena giyinmemiş, yani ' 

Sö-üt {Hususi) _ Söğütte üç saat mes~fe~~ bulunan lnönü ş~hitlik~er.ine 
g . · d b' heyet giderek şe lıitlerımızın hatıralarım tazız etmıştır. 

memleketımız en ır h" l"kl ·· · d 
fil im devam ettiği müddetçe ~e ıt ı er uzerın e uçuş-

Bir tayyare osu meras ld - b" h 
M 

· evvela Bilecik bandosunun ça ıgı ır matem avasile 
lar yapmıştır. erasıme h l b" h" b .. 1 

b • L~ ıharp binba11ısı ateşin ve eyecan l lr ıta e SOY e • 
b••lanmış ve ır erııusn • . d k" dd 1 

: . B d sıra ile Şerif, Saim ve Fuat ismın e ı yur aş ar da 
mıttır. un an sonra "h . . 

. .. l isler ve merasim bu suretle nı ayete ermıştır. 
bırer soy ev verm . 

lzmir, (Hususi) - lzmirde Ve
remle Mücadele Cemiyeti tarafından 
kurulacak verem hastanesi için hazır -
lıklar yapılmaktadır. Sıhhat Vekaleti, 
hastahanenin açılması için Veremle 
Mücadele Cemiyetine yardım edecek

tir • 
Bu hastanenin yıllık icarını ödemek 

üzere Veremle Mücadele Cemiyetinin 
dispanser binası İpotek edilecektir. 

lzmitte hava şehitleri ihtifali 
lzmit (Hususi) - Hava ,ehitlcri 

ihtifali, Halkevinin tertip ettiği prog
ram dahilinde, cumhuriyet meydanın
da yapılmı~. kahraman tehitlerimizin 
aziz hatırası saygı ile anılmıştır. 

lhtifalde, vali Hamit Oskay ve Tü
men komutanı ieneral Mürsel Bakö, 
resmi ve hususi tetekküller mümessil
leri, mektepliler bulunmuş, yiğit as
kerlerimizin geçit resmi coşkun bir 
sevgiyle uzun uzun alkı~lanmıştır. 

Pazar 01• Hasan B. Diyor Ki ı 

_ Hasan Beyciaim ! Akay idaresi, Bü

yükadada.. / 

. . . (Dil) de bir iskele yaptı.racakh; 
halbuki vaz geçmİf. Biziın ev o tarafta 

olduğu için çok üzülüyorum l 

Hasan Bey - Üziilme, birader! A • 
kay, her halde dile eelmeklen çekinmiş 
olmalı •• 

iyi ııiyinmiı .. 
Elinde bir i'azete var, 

maz okumıya baglıyorı 

* - Eyvah! 

oturur otur -

Göz ucila bakıyorum, Avrupada bir 
harp patlıyacağı havadisini okumuyor. 
Bu sene uzun saçın moda olduğuna dair 
bir yazıyı okuyor. Bir kere de bayana 
bakıyorum ..• Saçları kısa, çabuk çabuk 
uzamıyacak kadar kısa ..• 

• - Vah, vahi 
Haile Selasiyenin baııına gelenleri o· 

kumuyor, bilmem hangi sinema artİsti-1 
nin bilmem hangi film kumpanyasından 
çıkarıldığını okuyor. 

* - Yazık! 

Mektebe gitmiyen çocuklar adedi 
nin yanıba~ındaki bir yazı gözüne ilit· 
miş: Fransada buhran yüzünden, terzileı 
bu yıl geçen yıla nazaran on bin rop ek• 
sik dikmiıler. 

- Mükemmel 1 
Elelı:triie, havaııazına vergi konula

caiı haberinin biraz ötesindeki plajla -
rın fazla ra~bet ııörmcai için yapılacak 
vergi müsamahası haberine göz gezdi 
riyor. 

* - Ne hoş! 
Zehirli gazdan ölen bir adamın res· 

minin altındaki bir bluz modeline ba -
kıyot. 

* 
- Kafi! 
Gazeteyi katlıyor, ben de: 
- Knfil 
Diyorum.. Çünkü beşinci sahifenin, 

beşinci sütunundaki köşemi dolduracak 
kadar yazt hazırlaını§ bulunuyorum . 

lMsET 



8 Savfa 

Göklere hakim olan kadın: 
Amy Mollison 

Londradan Kap' a kadar bir solukta uçan bu kadın 
için kocası diyor ki :-Amy kelim~nin bütün manasiyle 
kadındır. Tayyareden iner inmez ilk işi süslenmek olur 

Son günlerde tayyarecilik ve kadınlık 
aleminin en mühim hadisesi lnsiliz kadm 
tayyarecilerinden madam Mollison'un Lon
dradan Kapa, Kaptan Londraya irızası.z 

gidip gelerek bu mesafenin rekonınu kır
masıdır. Ataiıdaki yazı bu kadanm koa-
11 olan Jim Mollison tarafından kaleme a• 
lmması itibariyle pyanı dikkattir. 

Herhangi iki kişi Şarktan garba doğru 
Atlas Okyanusunu uçacak olurlarsa, bu ma
cera aralarında yıpranmaz bir rabıta vü
cuda getirmeğe yetişir. Ben bu macerayı 
karımla birlikte geçirdiğim için aramızda 

ki rabıtanın ne hale geldiğini tasavvur et
mdt mümkündür. 

Biz karı koca tayyareci olduğumuz için 
hayatımlLln bir çok günlerini birbirimizden 
ayrı ııeçiririz. Fakat seferlerimizi yapıp 

tekrar buluştuktan sonra işimiz gücümüz 
birbirimizle meşgul olmaktır. 

Sonra ben hayatımı karıma borçluyum. 

Atlas Okyanusunu geçtiğimiz zaman tay
yaremiz Nevyorktan 50 kilometre mesofe-

de düşmüş, ben suların Üzerine yuvarlanıp 
boğulmak tehlikesi geçirmiştim. Karımın 

soğuk kanlılığını muhafaza edip beni yaka
laması saye~inde kurtuldum. Düşeceğim 

yer bir bataklıktı ve o bataklığın içinde ne
ler çekeceğimi artık Allah bilirdi. 

Karımın yaptığı son Kap seferi, en tec

rübeli, en aağlam erkeklerin sinirlerini ge
recek mahiyettedir. Çünkü mukavemet, 
daha fazla sinir iıidir ve bedeni teşekkül 
ile pek alakadar değildir. 

Amy, kelimenin bütün manisiyle tam 
bir kadındır. Geçenlerde tayyare8inin bo
zulması yüzünden ııeri dönmeğe mecbur 

olduiu zaman ilk iıi, berberine ııidip aaç· 
larını kestirmek, tırnaklarını boyamak, yü
züne masaj yaptırmaktı. 

ilk zamanlarda, tayyareci olan kadının 
kendisine pek fazla itina göstermesine lü
zum olmadığına kanidi. Sonradan bu dü
ıünccsinin yanlıı olduğunu anladı. 

Amy, Avusturalya seferini yaptıiı za
man ben uAvusturalya milli hava hatları» 
baı pilotu idim. Amy'in tayyare8i Brisbone
de ıakatlanmıı. ben de onun yardımına 
gitmeie memur edilmiştim. 

Amy ile tanışmamız bu ıekilde baıla
dı. Daha ıonra Sidney' de Amy' nin ıere
fme verilen baloda danı ettik. 

Bu b&diaeden ıonra Amy'i bir ıene 
ıörmedim. en, Londra ile Kap arasında 
rekor kırdı§ım zaman Amy apandisit ame

liyatı 1ıeçirmiı ve bir deniz 1ıezintisine çık· 
mııtı. Kendisine Kap ıehrinde teaadüf et
tim ve orada niıanlandık, ve Londraya 
döner dönmez de evlendik. Bal ayımızın 
üçüncü haf tasında Şarktan garba doğru At
las Okyanusunu tek baııma geçmek üzere 

tayyareme atladım. Amy, beni bu yolcu

luktan vazgeçirmek İstemedi, ikimiz de. 
ölümle neticelenmesi hemen hemen mu· 

Amy kocası tayyareci Mollison ile 
bir arada 

hakkak olan bu seferlere birbirimize en ta• 

mimi dileklerle teşyi ederiz. Çünkü birbi
rimi:.ıe son derece bağlıyız. 

Amy benim yaptığım Kap seferi reko-
runu yedi saatle kırdığı zaman sevindim. 

Rekorun onun tarafından kazanılması içimi 
iftiharla doldurdu. 

Aramızda tam bir samimiyetin hüküm 
sürdüğünü söylersem, zannederim ki ina
nırsınız. Çünkü birlikte yaptığımız Atlas 
Okyanusu seferi, ruhlarımızı tamamiyle 
bağlamıştır. 

Karı koca başba~ kaldığımız zaman, 
konuştuğumuz mesele en yüksek mevkiler
de olan İnsanların alelade insanlara ne ka

dar benzedikleridir. ikimiz de büyük iıler 
yolunda muvaffakiyetsizliğin dahi büyük
,lük olduğuna inanıyoruz. 

Amy'nin uçuglan beni telaıa düşürmez. 
Çünkü evlendiğimiz gündenberi birlikte çok 
uzun seferler yapmış bulunuyoruz. Sonra 

ikimiz de birbirine çok bağlı olanların bir

birlerine ait hadiselerde hissi kablelvuku 
sahibi olduklarına inanıyoruz. Şimdiye ka-

dar hiç birimizde diğerinin mukadderatı 
hakkında böyle bir his ııeçmedi. 

Amy evini çok ıever, fakat ev iılerin
den hoılanmaz. ikimiz de fazla hareket et
tiğimiz için atıl kalmaaa pek heveskirız. 
Ne yazık ki buna imkan yok.» 

Elazizde yeni mektepler açılacak 
El8ziz (Hususi} - Elazizde kültür 

faaliyeti gün geçtikçe inkişaf etmekte
dir. Elazizde bulunan orta mektep ö
nümüzdeki ders senesinde lise olacak
tır. Bu suretle Elazizde orta tahsil gö
ren 600 gençle, civar vilayetlerde bu • 
lunan yavrular lise tahsiline devam im
kanını bulacaklardır. 

Maarif müfettişi tayin edilen Sü -
reyya memleketimize gelmiş ve cıvar 
kazalarda teftişlerine başlamı tır. 

CÖNÜL iSLE·Ri ' 
15 yaşında 
Bir genç kız 
sevebilir mi? 

« 1 S yaımda iken şiddetle bir genci 
sevmiştim. Muhtelif sebep]erle ayni • 

dık, ve birbirimizi unuttuk. Şimdi on 

eekiz yaşındayım. Bir çok gençler tanı· 

dım, fakat hiç birisini sevemiyorum. 
Bu gençler, eski sevgilime nisbetle daha 

aevimli, daha olgun, daha ümit verici. 

'Fakat sevemiyorum. Bunu bana izah e
der misiniz~ 

Bahire 

Siz 15 Y•tmdaki sevciııizi hakiki sev 
ai zannederek aldanıyorsunuz. Bugün 

de öyle bir ıevgi arıyorsunuz. 15 ya • 
tında bir çocuk sevgi nedir bilmez. Kör 
bir heyecan duyar, bu heyecanı ıevgi 

zanneder. Binaenaleyh eski sev1ıinizden 
bahsetmeyiniz. Bugün kimseyi ıeveme-

mcnize gelince, aradığınız muhayyel ti
pi henüz bulamadığınıza delalet eder, 

yoksa kalbinizde atk ateıinin söndü • 
ğüne değil. Daha 1ıençainiz, sevecek ça· 
iınız henüz bqlıyor. Niye acele ediyor
ıunuz. 

* uBir dairede çalışıyorum. Genç a . 
mirlerimden birini seviyorum. Fakat bu 
aevgimi ona hi!!settirmekten korkuyo • 
rum. Bunun hissedilmesi evvela beni 
müessesedeki arkadaşlarım ara!!ında 

küçük düşürecek, eonra da reddedilirsem 
izzeti nefsim kırılacak. Reddedilmez • 

ıem hu adamın benim zaafımdan 
istifado etmek istemesi ihtimali var. 

Öyle fena bir vaziyetteyim ki tahmin e· 
demezsiniz. Nasıl hareket edeceğimi bil
miyorum. 

Muza Her 

Duygunuzu kimseye hissettirmemekte 

haklısınız. Sevdiğiniz gencin harekatına 

bir müddet takip ediniz. Belki o da size 

kar,ı lakayt değildir, o vakit anlaşmak 
kolaydır. Fakat sizinle hiç alakadar ol
muyorsa, vakti gelinciye kadar sabret

meği tercih ediııia. 

TEYZE 

SON POST~ 

Boğaziçi vapurları 
ucuzluyor ... 

1 mek isteyen Şirketi Hayriye vapur pa

stanbul halkını bu yaz Boğaziçine çek· 
ralarını azaltıyormuş. Yer yüzünde eşsiz 
bir güzellik olan olan Boiaziçi, buıün iki 
harap sahildir. Boiaziçine her gidiıte Ne 

dimin ıu iki mısramı hatırlarım: 

Kalmadı ıebinın sezecek tabı tüvanı, 

Kurbanın olam ıeçti Boğaz seyri zamanı 

Şirket vapurlarının ucuzlaması acaba 
Boiazı yeniden canlandırabilecek, yıkılan 
eski yalıların yerine yenileri yapılabilecek 
mi~ Bu bir nüfus, iktisadi inki af ve refah 
meaeleıidir. 

Boğaziçinde oturanlar, yahut oraya sey

rana çıkanlar Abdülmecit zamanına ka
dar preme denilen kayıklar ve mavnalar
la gidip gelirlerdi. Boğaziçinde iıleyen 
premeler için daha on altıncı asırda nizam· 
nameler, ücret tarifeleri yapılmıştı. Muh
telif iskeleler arasındaki ücretler, bir pre

meye kaç kitinin binebileceği ve ne ıuret· 
le binileceği tesbit edilmişti. Me~ela Balık
pazarından Üsküdara: Altı kürekli on ak
çeye, dört kürekli gidip ııelme sekiz akçe• 
ye idi. Seyrana çıkanlar için ayn tarifeler 
vardı: Altı kürekli bir premenin, premeci

lerin yemeji müıteri tarafından temin e
dildiği takdirde ücreti otuz akçe idi, eğer 

yemek verilmezse kırk akçe idi. 

Abdülmecidin ilk zamanlarındadır ki 
bütün lstanbul halkının kolaylıkla Boğa;ı 
içinin ııüzelliklerinden istifade etmesini te· 
min ederek bu yüzden para kazanmak İs· 

Şirketi Hayriyenin eski vapurlarmdan: 
44 numaralı İntizam vapuru 

teyen bir kaç ecnebi Boğaziçine vapur iş· 
letmeğe karar vermişler; bu maksatla iki 

vapur tedarik ederek işe başlamışlardı. 

Bu açık ııöz adamların isimleri tarihi· 

mizde meçhul kalmıştır. Hükumet ecnebi

lerin bu teıebbüsünü iyi bir nazarla gör· 
memiı, halkın Boiaziçinden istif ad esini 

de temin etmek iıtemiş, terııane vapurla
rından bir tanesini Boğaziçi seferlerine 

tahsis etmişti. Takvimi vakayiin -445 nu

maralı ve 26 Cemaziyeliı.har 12 6 7 tarihli 

nüshasında bu vapurun ne suretle hareket 

edeceğine dair bir ilan vardır. Bu ilana na· 
zaran, vapur o senenin nisanından itibaren 
herııün akşam saat 1 1 alaturkada İstan
buldan hareket ederek aldığı yolcuları Bo
ğazın iki yakasındaki iskelelere çıkaracak, 

geceyi İstinycde geçirdikten sonra ııabah· 
leyin alaturka 4 sularında İstinyeden kal
karak yine iskelelere uğraya uğraya İstan 
bula gelecekti. O zaman Boğaziçi köyleri

nin iskeleleri kayık iskelesiydi, vapur bi
raz açıkta durur, yolcular, posta vapurla· 

rında olduğu gibi sahile yine kayıkla çı· 

karlardı. Vapur köprünün ihtisap tarafına 

yanaşırdı. 

Vapurun ücreti: 

Kandilli ve Kayalar için yüz para: Bo

yacı köy, İııtinye ve Kanlıca üç kuruş git

me, yüz para gelme idi; bu para, iskeleye 

çıkıldığı zaman verilirdi. Ekabir için ayrı

ca Babıilide Beylik odasında bir de aylık 

abonman defteri açılmıştı : 

Bir efendi yalnız bir uşağı ile ( 1) olur

ıa Kandilliye ve Kayalara ayda 250 kuruş; 

Boyacıköy lstinye ve Kanlıcaya ayda 300 

kuruş verecekti. Eğer efendi yanında bir 
uşaktan fazla (il) götÜrürse, beher uşak 
başına birinci mıntaka için 120 ikinci mm· 

taka için 1-40 kuruş daha verecekti. 

Şirketi hayriyeden rica ederiz, yeni ta
rifeyi yaparken bu gibi tcferrüntı tesbit et• 

mcği ihmal etmesin, çantamız birinde, 
pardesümüz öbüründe uşaklarımız ile gi· 
dip gelirken müıkülat ile kar~ılaımay<ı
lım 1 

Refad Ekrem Koçu 

Mayıs 18 

l~ORKUNÇ MACER~LARI 
Konuşarak sahibini tehli

keden kurtaran köpek 
'' Hey, dur, arkana bak...,, Şaşaladım bu kalın 

boğuk ses nereden geliyordu? 
Anlatan: Salih Mahmut 

. 
S allh Mahmut, İstanbulun en ta

nınmış avcılarındandır. Çok ııez

mlştir. Çok ııormüştür, çok adam tanımış
tır. Buna rağmen aşa4ıdıı oıcuyaca~ıruz 

yazıyı ve bunu takip edecek olaDlan ııe
tlrip önümiıze koyduiu zaman 11.lraf e
deriz ki anlattığı §eylere inanmakta guç
lük çektik. İstanbulun meşhur avcıaı bi
zim şüphe dolu bakışlarmuı: karşısında 

isyan etti. Büttin vak alann yaşanmış 

olduğunu, kahramanlarıııın mmen sağ, 
kısmen ölü bulunmalanna rağmen mu
hitlerinde herkesçe tanındığını, anlat
tıklarını bizzat ağzılarmuan dinledtğlnl 

ve bunu her zaman ispat edel.ıtleceJı1.ni 

söyledi. Bunun üzerine biz de çok meraklı 
olan bu hikllyelerl koym'lk!a beraber ha· 

Jdkat oldukları bahsında kend1B1nl oku
yucularla başbaşa bırakmayı münasip 
gördük. 

Kartalın methur avcılarından Nqe~ 
Aia 925 ıenesinde Kartalda vefat et • 
mi, tir. Orada herkes bu zah tanır. 
Vak'ayı bilenler de vardır. Neşet Aia· 
nın anlattıkları tunlardır: 

- Bunu ben pek az İnsana anlattım 
bey .. dedi. Çünkü ina nmazlar. Şüpheli ba· 
kışlar karşısında bir vakıanın hikayesi, bir 
hakikatin müdafaası ne kadar zor oluyor. 
Onu gözönüne alamadığım için söylemiyor• 
dum. Fakat mademki bu kadar ısrar edi· 
ıorsunuz. Bagımdan geçen hali olduğu gi· 
bi size anlatacağım. Biliyorum ,siz de fÜp· 

heye düşecek, hatta belki inanmıyacak • 
ıınız. Fakat düşününüz. Beni şöyle böyle 

yirmi senedir tanırsınız. Öyle hayalata ka· 
pılacak, hurafata 1aplanacak yaradılışta 
bir insan mıyım~ 

- Hayır Netet Ağa. 
- Olmamış bir feyin olduğunu iddia 

etmekle ben ne kazanırım? Hatta kazan • 
mak ıöyle dursun bunda ben zarar ede • 
rim. Üzerimde ,üphe ve tereddüt yarat• 

mıt olmakla.. değil mi) 
- Öyle Neşe Ağa. 
- O halde dinleyiniz beni. Balkan har• 

hinin o karışık günlerinde idi. Dağlar, ba· 

yırlar asker kaçaklarilc dolu olduiundan 

bir çok avcılar bu hal karşısında cesaret 
edip ava çıkamaz olmuılardı. Fakat ben 
sırf bu yüzden geçindiğim için çıkıp avla· 
mıya mecburdum. Çulluk mevsimi idi. Şu 
gördüğünüz ihtiyar köpeğim «Kaplan» la 
sabahları civarda, çulluk tutan mer" alar • 
da dolaşıyordum. Bir sabah Yakacık ar 
kasındaki Aydos tepeainde idim. O gün 
çok çulluk vardı Çantamı doldurmuştum. 
Dönmeden evvel biraz da keklik yapmak 
için tepeye kadar uzanmıştım. Hava açık· 
tı, fakat insanın başını sersem edecek ka • 
dar sert bir gün doğrusu rüzgarı esiyordu. 
Kafam kazan gibi olmuştu. Çok gezdiği

miz için zaten artık ihtiyar olan köpeğim 
Kaplan da yorularak peşime takılmış kuı 

aramaz olmuştu. 

Tepede bir müddet beyhude keklikleri 

aradıktan sonra döndüm. Aydoıun «Ya
lıağzrn denilen tarafından iniyordum. Kö
peğim daima arkamdan ııeliyordu. inişi ta· 
kiben yarıladığıın bir yerde gözüme bir İn· 
san iligti. Benden dört beş yüz metre ka • 
dar uzakta aşağıda bir adam mütemadiyen 
kollarını sallıyarak bana garip bazı işa • 
retler yapıyordu. Gayet kuvvetli bir rÜz· 
gar estiği, ben de ona karşı yürüdüğüm 
için adamdan gelen aeai bile arasıra iıi • 
tiyordum. Oturuyor, kalkıyor, bağrıyor, 

beni yanına çağrıyordu. Benden imdat is
tiyor hissini veriyordu. Hep ona bakarak 
.dağdan iniyordum. Bu hal epeyce zaman 
devam etti. Yoku~ çok dik ve sarp oldu • 
ğundan pek müşkülatla inebiliyordum. 
Köpeğimin gelip aelmediğini anlamak için 
araıııra arkama bakıyordum. Köpek batı 

önünde peşimden geliyordu. Adam kar • 
tımda ellerile mütemacliyen işaret edip 
duruyordu. Gün doğuşu rÜ7.garı bütün bü 
t.ün ıiddetlendi. Kulaklarım uğulduyordu. 

Bir aralık köpek önüme geçti. Sonra gene 
koşarak arkaya gitti. Gene dönüp geldi. 
Ayaldarımın arasına girdi. Hiç aldırmadım. 

Ona dikkat bile etmiyordum. 
nHey ..• Dur, arkana bak .. » 

Şaşaladım. Bu kalın boğuk ıeıı nere • 
den 1ıeliyordu? 

Arkama döndüm. 

Benden dört beş metre geride asker ka~ 
pullu bir adam üstüme doğru geliyordu 
Kendimi topladım, hemen silahımı yüzü 

me aldım. ~ e dik, sert bir sesle ne iste1 
diğini sordum. 

- Hemşeri sende ateş var mı~ Siga • 
ramı yakacağım da ••• dedi. 

Döndü... Hiç bir şey söylemeden u 

zaklaştı ve cehennem olup gitti. 

Karşımdaki bana işaret eden herif t• 
aşağıda aksi istikamete koşarak gözümdei 
kayboldu. Yorgun bir halde orada kuyt~ 
bir yere oturdum. Kaplan da karşıma yat' 
tı. Ve hemen rahat rahat uyuklnmıya baf 
]adı. Düşünüyordum. 

Bu iki insan eşkiya• • .. , başka ir ey de1 

ğildiler. Beni gördüler. Yalnız olmaklığı~ 
kendilerine cesaret verdi. Soymak için §ÖYr 

le bir tuzak kurdular. 

Birbirinden ayrılıp biri aşağı dereye İn• 

di. Haykırarak işaret ederek beni oyala • 
mıya başladı. Rüzgardan da tabii iıtifad' 
ediyorlardı. Tam o beni oyalarken diğerf 

de yavaşça arkamdan hücum edip elim • 
den silahımı alacak ve sonra istediğini yaı 

pacaktı. Bu kuvvetli bir muvaff akiyet va 
deden iyi düıünülmüş bir plandı. 

Beni ikaz için uHey .. Dur •• Arkan~ 
bak .. » diye boğuk boğuk haykıran kimdi) 

Gayri ihtiyari ıözlerim köpeğin üstünı. 

de kaldı. 

«Kaplamı diye bağırdım. 

Baıını kaldırdı. Sonra gene kayıtsız bh 
halde uzanıp uyuklamıya başladı .•• 

Üstüne eğildim.. Alnından Öptüm •• 4 

Öptüm .•• Öptüm. 

Salih Mahmut 

Panayır hazırlıkları 
lzmir, (Hususi) - lzmir 936 bey

nelmilel panayırı hazırlıklarına ehem• 
miyetle deva medilmektedir. Yüksel( 
bir teknisiyen ve mühendis grupu pa· 
nayırın planları üzerinde son hazırlık .. 
larmı da yapmışlardır. Panayırdaki 
amfiteatr planları da tasdik edilmiştir. 
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Y eniköylüler geçinecek 
menba arayorlar 

jEKONOMil ARAP BiRliGi CEREYANI 
• 

Zahire Borsasında 
bir haftalık vaziyet 

islim birliği düşüncesi 
Yeni evler yapılmasına rağmen Y eniköylüler geçinme 
ttıenbalannın azlığından şikayet ediyorlar. Oralarda da 

fabrikalar kurulmasını isteyorlar 

YAP AGI : Piyasada henüz istenil
diği aibi faaliyet görülmemektedir. 

Hafta içinde 400 balye ıibi cüz'i mik
tarda iş olmuftur. 

bertaraf edilmiştir 
* * * 

Memleketin ekser yerlerinde hava -

ların serin ve yağmurlu gitmesinden 

~olayı :ayla nııntakalarında kırkım ie
rı kaldıgından mevaridat azdır. 

Arap birliği cereyanının li.dinileşmesi ile Arap 
- ---- dünyasının muhtelif din1ere mensup olan unsurJarına 

karşı alınan vaziyet de değişti. Müslüman Araplarla 
Hıristiyan Araplar daha iyi anlaşmağa başladılar 

·Yenıköy yalıları 

Y "k ı_ 1 J h ol· le degyildir. Fakat yalnız bilet ücretlerinin 
enı öy, a.ocayemiı eri e meş ur 

duğu için bu ınevkie Biianslılar (Komaro· düşmesiyle Boğazın kalabalıklaşacağını id-
doe) · · dia etmek büyük bir hata olur. Ayni za· 

ı11rnini vermişlerdi. Burada geçmıı 
tarihi '-' b · k ı· manda Boguazın şehirle ve şehrin merkez-va._ alardan en mühimi üyu s-
kend . h s· ]erile ucuz ve bereket münasebetini temin 

erın abası Filip'in burada ızanten· 
lerl h b d" edecek nakil vasıtası bulmamız lazım. Bir e Yapmıı olduğu büyük mu are e ır. 

Hafta içindeki satışlar: Trakya mal
ları 69, Anadolu 58-60, Karayaka 51-' 
52 kuru~tur. lzmirden aelen haberlere 

göre orada yapağ satıljllarındaki hara -

ret. devam ettiğini ve 62-63 kuruş ara

sın<lk muameleler olduğu bildirilmek -
tedir. 

Mersinde durum müsaittir. Piyasa 
vaziyeti sağlamdır. 57,20 kuruwtan e -

,hemmiyetli miktarda satıs1ar olduğu 
haber alınmıştır. ' 

Bu ha l k h k kmı" ve de şu mesele vardır ki bu da en mühimidir. rp yapı ır en ava ço BJca Y · • •• •• • y 
askerler ,_ b yıl I Onun O da asıl Yenıkoylulerın ve Bogazhların . . sıca .. tan a ıyor armış. 

TİFTİK : Gün geçtikçe tiftiklerimi
ze rağbet artmaktadır. Son günlerde 

Sovyetlerle beraber Fransızlar da alı11-
larına devam etmişlerdir. Hafta içinde 

daha fazla ince mallar üzerine satış1ar 
olmuştur. Fiat1ar hissedilecek derece

de yükselmiştir. Bir hafta evvelisine 

nazaran kilo ba~ına iki üç kuruşluk bir 
yükseliş vardır. 

Yafada Araplar tarafından yapılan bir nnmayiş 

~Çın bir zamanlar da buraya (T ermosiye) .geçinme memb~larının pek. mahdut olu· 
ısıni Verı'} . . şudur Burada zıraat yok, tıcaret yok, fab. 

mıııti. · . u 

Fetı"ht b k. mu""ddet rika yok imalathane yok .. Halbukı Bogaz-h en sonra u mev ı uzun • ' . . . u 
arap bir halde kalmqh fakat sonra bura- ,içini kalabalıklaştırma~ ıçın bu d~ ~ogaz-

Ya R.urn h li R _ı b" takım içlilere iş yaratmalı. lş merkezlerının et-
' ' a a ve omanyaoan ır 
vlahlar li J il B" · ı ·sı"ndeki rafı daima kalabalık olur mesela karşıya 
1( ge p yer eşt er. ıraz ı en . . .. 

alender 
1
. .. .. .. M hme- bir şişe fabrika111 yapıldı. Sızım koye çok 

Almanlar geçen hafta da mübayant

ta bulunmamışlar, yeniden permi çık -
madığından oraya vaki olan ihracatı -
mız şimdilik durmuştur. 

Mtsırda başladıktan aonra Filiatine ve f 
Sur iyeye yayılan iitiıaılar üzerine Yakın 
Şarkta mühim hadiseler tebarüz etmeie 
başladı. Artık Arap dilini konuıan millet
lerden bir federasyon veya imparatorluk 
teşkili düşüncesi eskisine ni11betle daha faz· 

d
. e ge ınce ; orası uçuncu e . 
ın darn dı l d İb h"m paşa faydası dokundu. Gidip gelen memurla-1 a o an sa razam ra ı 

•tanbulu '-. k I . . ld u gibi rın çokluğundan çarşıda alış veriş oluyor. 
b. n oır ço yer ennı o ugu S k 

ır tenez~üh· h il" t Esnaf istifade ediyor. onra bir ço me-
c. ma a ı yapmış ı. . . 

1243 . d k R h be- murlar bu civarda ev aradılar, işçıler de . sene11ın e çı an us mu are A . . 
• 1nde üçu·· .. M h k "f kar öyle Mesela İstınyede sabıh havuz var ncu a mut sanca ı şen çı • ··· 
:tnıştı Ve k "f K ) d ko"" ku""ne "emi tamirine mahsus .. orası bütün bu ci-lt sanca ı şen a en er ş , . . .. . . . . . 
0nulnıuştu ve Kalender üssülharekat ya· var ıçın çok mufıt olabılır. Fakat bılmıyo-

l>ıl:ınıştı O d haAnedanın ruz nedense bir faaliyet gösteremiyor, bir i·· · zaman an sonra . . . . u 
Urkiyed k . 'ği 'ut güne ka- kaç zamandanberı faalıyetını pek kıstı. Eger 

d en çı ıp gıtb o me11 . A .. A . . 

0 
llr şehzadeler ve padişahlardan hangisi ,bu ımalathane hukumetın elıne geçse bu-
radan geçecek olsa kötk gözden kybo- raların kalkmasına fazla müessir olur. Ben-

lunc B - d ' · ı · · · h d 1 8 Ya kadar kBşke arkallnı çevirmez] er• , ce o gazın ırı mesı ıçın er şey en evvc 
df. .fakir Boğazlılara iş bulmak lazım ve halkı 

Yenilı:öyi)n umumi harbe, hatta müta• , Boğaza çekecek kazanç merkezleri kurmak 
'•l . d " eye kad k . i mühim bir kıs- ,ıcap e ıyor. _ ar se eneun n B v I d · b" f- h 
·•dnı Ru l k"I 1_ ·c1· Bunun i· Çünkü ogaz arı auna ır 11ay ıye a· 
.! ın ar teş ı ehne..te ı ı. 
~n Yaln ... b' .. I b k '" ·· üç k"ıli- linde bırakacak olursak onun ihyasına im-. .... ır camıı o an u oyuD · v • • 
•eıı ve Ü d kin olmaz. Bence Bogazı şehırden hır par-

ç ayazması var ar. • . . . . 
Miita .L d h l eskı' ça, şehrin faalıyet merkezlennden bırı yap· 

ro.:e en sonra uranın ası 
••kinlerin" . h' b' k ık yalı malı. Boğazı şehirden ayırıp öldürmeme· 
J an ınU ım ır ıamı ç mış • • v h" ı· · B 
•ı haşk il . . Jiyiz. Onu şehre baglamalıyız, şe ır ıyı O• 

a e ere geçmı§bı. ' . A • b 
U2u I d . y "k'" d b' ğaza çekmenın yegane çaresı bence udur. 

n ııene er enhen enı oy e ır • 
eczane · ) b' .. . . b" y ~ Birisi dükkana girmişti. Onunla konuş-.it·· ıı eten ır munevvenmız ıze em · . . . 

Fiatlar : Kastamonu 92-93, Eskişe
hir, Kütahya ve bu ayar mallar 91 -H.J 
ve diğer orta cinsler 90, oğ1ak 98 ku -
r~tan satılmıştır. 

Keçi kılının mevcudu tükenmiştir. 
Hafta içinde 1 O ton kadar 46-47 ku -
ruştan satılmıştır. 

BUGDA Y : P iyasa elan tereddüt 

de vresi geçirmektedir. Fiatlar daha da 

düşmeğe meyyaldır. Anadolu ve Trak

yada yağış vaziyetinin mükemmel ol-
ması yüzünden köylü mevcut maJla -
rmı satışa çıkarmakta ve bu yüzden 
her gün piyasaya lüzumundan fazla 
buğday gelmektedir. 

Fazla müvaredat yüzünden bundan 

bir hafta evvelisine nazaran bazı ka -
litalarda on, on beş paralık bir tenez -

zül vardır. 

Fiatlar: 6 çavdarlı Elaziz ve 12 çav
darlı Konya buğdayları 6,:JO, iyi cine 
beyazlar 7, Po1atlı 7,23. Trakya sert -

leri 6,5-6,10 paradır. 0 halck d l _ I . . mak üzere bızden ayrılırken kendısınden 
ın a fUn an soy emıştır: S t O • - M·· h müsaade istedik. ua ervlf U ] l k d H f utarekedenberi., ve da a geçen se• ._........................................................... n satış arı azama ta ır. a ta so-

~e:ve kadar burası da floiazın başka taraf· KlU'I ,. nunda 72 kiloluk ekstra ekstra unların 
~r~ gibi ölmeltte idi. Fakat bu sene gerile- !fi~ 11 eti, ç_uva. ]ı 935 ..... birinci yumuşak 789. bi -
Yııın bir"• d ld v - •• ç ·· k"" r ~M. 00 k lıuyük -:'" uru ugunu goruyoruz. un ~ ıl9""~ rıncı sert / uruştur. 
b· hır memnuniyetle buralarda yenı - § MISIR : Bir çok mütereddit devre-
0 ın] aların yapıldığına ve halkın daha yaz b• J k 
... e nı d Keten el ıse er ıeri geçirdi ten sonra mısır fiatları tek-

e en ev tutmak için buralara geldiği-rıe 1 tı· k rar yükselmiştir. Karadeniz limanları-
• f a ıt oluyoruz. Evet yazlıiı geçirme -
ıç n ev · t 

1 
. . f k ,..,-.- fj ~~ na sevkedilmek üzere büyük satıs'ıar 

J ı.a eyen erımız pek çoktur a at on- ' • Wij, f• ;:' · 
ara Verecek evimiz yok Buradaki evlerin ~ ~ yapılmaktadır. Piyasada diğer hubu -
v~ Yalılann hemen hep~ eaki saltanat de- . ~. • ' batta görülmiyen bir canlılık vardır. 
Vırlerin" fü·L ·· · • · A I ~\i " B d b' h f )" · k .. ın .. sune, ıhtıyaç ve ımkan arına un an ır a ta evve ısıne ıyasen 
a.o~e Yapıltn.lf binalar. Bunlar saltanat dev- fiatlarda yirmi paralık yükseli{l vardır. 
tının kA.a H 6 k . ayqneleri bunlara ev denemez. ep- Son satış fiatları uruıŞtur. 
•ınde · . ·1 b'} Yırn:u beş, otuz kifiye ziyafet ven e· ARPA : Anadoludan mal gelme _ 
)~~ k ı · ~ -

ea Yeme salonlan. Burası ma um ya mektedir. Satışlar daha fazla Trakya 
d ray zenıinlerinin sayfiyeleri idi, sonra mallarına inhisar etmektedir. Yeni ç·u -
t a Runı zenginleri otururlardı. Onların nelrı h valh arpalar 4 kuruştan satılmaktadır. 
ı_ J en cpai köyü terketmişlerdir. Köyde ~. 
.ıc:a lln R ,,.. Adanada yeni mahsul piyasaya arze _ 

unılar buradan eitmeğe iktidar ve ı 
llıeca)j olmayan fakir insanlardır. Yazlık f dilmiştir. Şehrimizde de on beş güne 
;~~le~ yalıların fiyau SOO _ 600 yahut da kadar yeni mahsullerin gelmesine in-

lıra. Bunu vermeie muktedir olan bir tizar olunmaktadır. 
ç~lk Türk ailesi yoktur. İktidarı olan Türk FJNDIK : Fiatlar 45 kuruşa kadar 
•ı el · · erı ıse kendileri burada yeni hayat §e- yükseldikten sonra tekrar düı;ımeO.e 
ta itine - Y ~ 

gore evler yapbrdılar. başlamıştır. Hafta nihayetine doğru 
Bazı arsaların sahipleri meçhul olmasa ~ 4') · ·ı 20 ')1 k '\'e ,... · iç fındıklar ... , sıvrı er -- uruştcın 

1 • satın almak için m:.:-ı..::ıat çekilmese bel- ·· l lb' s · b yaz kete .m:ı d h b ...-.u ı azın en guze e ıse 1 e n- muamele görmüştür. Ciresundan ah-
.. a a ir çok yeni evler de köyümüz de d 

Yukselecelı:. ler ir. nan haberler orada da fiatların düş -
B Sıcak günlerde temiz yıkanmış ve il 

B 
~ ence :yalnız köyümüzün değil, bütün fl mekte olduğu ve beyaz ma arın 4:i ku-

0 - ütülenmiş beyaz ketenlerin hafi iğin- l 
. gazın yükselmesi için evvela Boğaza ye· k' ruşa satıldığı bildirilmektedir. hracat 

nı hayat . . k .1 1 . k de serin bir akşam rüzgarı zev ı var- h b k l 4~ tı· •eraıtıne uygun ve ota aı e erı te durmuştur. Sif am urg yüz. i osu ,) 
ızrnetçili veya hiç hizmetçisiz çiftleri ba- dır. liraya kadar teklif edilmişse de iş ol -

rındıracak konfortahl ve modern binala- Güneşli ve tozlu günlerde çok mas-
rın Yapılnıasıdı; Eski bir yalıyı kiralayanın raflarla yapılmış ağır elbiseler giymek 
en aş "' f h d d k . agı on hizmetkAra ihtiyacı olur. Şir- hem İsra , em e yorucu ur. 

.etı Hayriyeye gelince Evet Şirketi Hay- Resimdeki beyaz keten elbise, kır-
~~e· bilet ücretleri bahalıdır ve azasından mızı sentüri ve düğmelerile çok sade ve 
1 ısı şehirde çalısan bir aile için burada 
oturmak h" , f b ld çok zarif. 
b. ır yıkımdır. Çünkü stan u a Onu plaJ· da giyeceg~ iniz gibi sandal-

ır nıemuru • k .. d 'k" .. k n vasatı azancı gun e ı ı yuz larınızı degu is, tirmek sartile şehirde de 
.uruştur. Bunun yüzünü vapura verenler i-

çın Yüzü ile aeçinrnek pek ltolay bir mese- giyebilirsiniz. M. K. 

mamıştır. 

Fındık yeti§en mıntaka1ardan alı -

nan haberler, bu seneki m ahsulün şim
diye kadar tabii vaziyette neşvünema 

bulduğu ve ileride bir fevkala delik zu
hur etmediği takdirde bu sene de be • 

reketli mahsul alınacağı bildirilmekte· 

dir •. 

la tahakkuk edecek mahiyettedir. Bu fe • 
derasyona Süudi Arabistan, yani Hicaz ile , 
Necit, Yemen, küçük arap aaltanatlan ve 
Irak girecektir. 

Geçenlerde Suriye fevkalade komiseri 
Kont Martelin Suriyeye muhtariyet vadet
mesi de yeni devir namına bir işaret teı -
kil etmektedir. Muhtariyet vaadi, Şam, Ha 
lep ve saır Suriye ıehirlerinde çıkan 

kanlı hadiselerden vuku bulduiu iqin 
mühim bir değeri haizdir. Geçenlerde Bağ
dadda kral Gazi ile kral lbni11süudun mü-
meuilleri tarafından imzalanan ittifak mu• 

ahedesi ayrı bir kıymeti haiz bulunuyor. 
Suriye ve Filistindeki miJliyetperver H

derler, bu son inkişafları büyük bir dik -
katle takip ediyorlar. 

Diğer taraf tan Ciddede Akabe ile Ne· 
cit hududunun tayini için müzakereler ya· 
pılmakta ve bu müzakerelere, Basra kör -
fezi üzerindeki Arap emirlikleri de iştirak 

etmektedir. 

Fakat bugünün Arap birliği cereyanı bu 
hadiselerden daha esaslı, daha geniş te -
mellere i11tinat ediyor. Osmanlı devleitn • 
den ayrılan ülkeler arasında ekonomik ve 
kültürel bağlar müşterektir. Radyo, tele· 
fon, sinema ve otomobil münakalatı gibi 
asri vasıtalar bu müşterek rabıtaları ıağ -
lamlamaktadır. 

Yeni Arap birliği cereyanı, yarım asır 

evvel zuhur eden ve ayni gayeyi istihdaf 
eden cereyandan faklıdır. Yeni hareket, 
adımlarını yeni terakkilere uydurmuş bu
lunuyor. 

Yeni hareketin e..ki hareke.Hen farkı, 

Arap birliği düşüncesinin ialam bir1iii dü 
şüncesinden tamamile ayrılmış olmasıdır. 

Eski Irak kralı Faysal bunu anlatmak 
için «biz müslüman olmadan önce ara -
bız ıı demişti. 

Eskiden Araplık liderleri ile i111arnlık li
derleri birdiler. Arap birliğinin dini, ve 
İslam birliğinin ladini bir cephesi vardı. İs 
lam birliği cereyanını ortaya çıkaran Ef-

Jbnissuud 

ganlı CemaJeddin M111ırda ve arapça ko ..! 
nuşan memleketlerde milliyet hissini u .,,, 
yandıran ilk rehberdi. Bugün islam birliği 
cereyanı bertaraf olmuş gibidir. Buna mu
kabil arap birliği cereyanı günden güne 
kuvvet bulmaktadır. Hilafet meselesi, A .. 
rap aleminin hiç birinde, hatta yüksek isot 
lam mahafilinde zerre kadar alaka uyan• 
dırmamak tadır. 

Arap matbuatının en çok mevzuu bah
settiği meseleler Arap federasyonu, AraP.. 
akademisi, Arap kültürüdür. 

Arap birliği cereyanının lad inile~mesi 

ile Arap dünyasının muhtelif d inlere men• 
sup olan unsurlarına karşı alınan vaziyet 
değişti. Yani ekseriyet sahibi olan müslü
man araplarla ekalliyeti t eşk il eden hıris -
tiyan araplar daha İyi anlaşmağa başladı 
lar. Bu yüzden Mısırd hıristiyan ekalli 1 

yet meselesi, tamamile ortadan knlktı. Ay
ni mesele, Filistin ve Suriyede de süratlt:. 
ortadan kalkıyor. 

Bu yeni dini toleransın kökleri A rap rö .. 
nesans devrindendir. 

Arap birliği cereyanının yeni bir ı.·asfı 

da iktisadiyata ehemmiyet vermektir. Sa
nayiciliğin Arap memleket lerine gİrmcsile 

amele sindikac ılığı da kendini gösterdi, Mı.: 
sı rda ziraat kooperatifçili~i en iyi inkişaf 

etmiş hareketler arasındadır . 
H. 1. Katibob (New-York Timea) 

r=-Ha-Yatta Gördüklerimiz 
Küçük kır kahvesinin bahçesinde 

balıkçılar ağ]ardan sepetlere balıkları 
boşaltıyor, içeride köyün bir kaç deli· 
kanlısı toplanmış tavla oynuyorlar. 

Beyaz bıyıklı bir ihtiyar aşılacak bir 
~arışa girer gibi titreyen ellerinin bütiin 
hızıyla zarları fırlatıyordu . Zaman geç
ti, akşam oluyor oyu nculaı yavaş yava, 
dağılıyorlardı. 

İhtiyara baktım, durgun, üzüntülü 
bir poz almıştı ; 

- Baba kayıp mı ettin? . 
Bir derebeyi azametiyle yüzüme bak-

tı: 

- 1160» yıldır bu köyün kahvesinde 
tavla oynarım, daha beni yenen olmadı 

evlat. 

Eve boş dönme acısı 
Ben, biraz utanmış cevap verdim: 

- Üzünttilü görünüyordun da, 

- hte, dedi. Bunda haklıısın. Yine 
e.kşam oldu. Ona üzülüyorum. 

- Ak~amı se.,,.·mez mİ!Iİn ?. 

Güldü: 
- Çocuk lupuın, genç liğim b u sahil• 

lerde nice glize l ak anı lar görd ü. F akat 
o d evirle r b;ı ka idi • imdi bn krı. 

- Ne gibi~. 

- O vakit eve elleıim dolu gider· 
dim. Şimdi ne kazanç var, ne gelir. İş· 
t e, sıkıntıdan kahvede böyle gün öldü
rüyoruz. Amma bu, abanılan eve boı 
d önmenin acısını gideremiyor, d edi. 

Muazzez F AIK 
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Avukatlık kanunu 
• • • 

pro1esının 

mahzurlu tarafları 
.. Tarihitefrlka ,, 1\o. 44 YAZAN: KADiACAN Kaflt 

Harp safının önüne geçmit olan al- fikir (**] itlenmİf olan bir bayrak Avukat irfan Emin kendi Son Postanın Tefrikası: 44 Yazan: Osman Cemal 
tı Galeas ile diğer amiral gemileri de dalgalanıyordu. Kıç taraftaki sancak noktai nazarını Zehra ağ1ıyarak: zaman geçip te sen biraz daha yaşlw 
bu büyüklüğe yakındı. Sol cenahın ö- gönderinde ise gene kırmızı ipek üze- anlahyor - Haşa haşa, ben insan evladıyım, mnca ne olacak~ 
nüne geçmİf olan ve Magoaa kuman • rine müadlea halinde üç beyaz hilal Bu ay Baro mecmuasında ne§rolunan benim rahmetli asıl babam bize ana, - Ne gibi~ 
danı Bragadino'nun oğlu Ambroçyo i- gösteren batka bir bayrak sallanıyor • avukatlık kanunu projesi hakkında her a- baba, karı, koca evlat, kardeş yürekle- - Ne gibisi var mı, Hasanın eJ1 

' k di 1 d vukat kendi noktai nazarını yazarak baro- h le yeğeni Antanyo nun en para a- u. rinin ne demek olduğunu iyice anlat- gümra bir zamanında sen ona ..• 
k 1 ya verecek ve baro da bu mütalealan Ve-

rile yaptırdıktan iki büyü ga eaa, için- Pertev patanın ayni renkteki bayra- kal .. te gönderecektir. mıştı. Bizim aslımız neslimiz Anado- - Anladım anacığım, anladım; n• 
deki askerlere varıncaya kadar tama· ğında bir 11ra da üç lailil vardı. Uluç Bu yeni kanun layihası hakkında avu _ lunun tertemiz saf yaylalarından gel- demek istediğini tamamile anladım ... 
mile karaya boyanmıtlL Bunlar Bra- Ali PBfanin gemiaindeki bayrak yetil- kal !rıan l:.min kendi fikirlerini ıöyle an _ mi~ insan'lardır. Benim anam süt be- AUah göstermesin ya, eğer 0 zamd 
gadino'nun öcünü almayı tasarlamıt· di ve üzerinde bazı ayetlerle beyaz Iatmaktadır: süt bir yürük kı21dır. Anamın dedesi gelir de Hasan benden bıkar, soğure' 
lardı. pençe bulunuyordu. Diier Türk ge • - Bu kanun Alman kanunlarından a- ve ninesi kaynanalarının her akşam derhal beni bıraksın, istediği genç kıı" 

Don Jan'm merkez filosunun P • mileri de yefil veya kırmızı üzerine hi- lınmıştır. Muhakkak ki aslına faiktir. Fa- dizlerini öpüp onun dualarını alan İn· la evlensin; eğer ben buna 0 zaınall 
ğmda papa amiralı Kalana ve uçta Mal- lalli bayraklar lafıyorlardı. kat Alman zihniyetinin tamamile silinmiş sanlarmşı... Biz ailenin, hısımlığın, ağzımı açıp ta bir şey söylersem ana• 
ta amiralı Cüstinyani'nin kapitane'le·, Rüzgi.r durmuttu ve Patras körfezi o~duğunu iddia edemeyiz. Bu kanunda be- akrabalığın ne demek olduğunu bili - mm ölüsünü öpeyim ... 
ri, solunda Venedik amiralı Vanyero- bir göl kadar durgundu. Günef yük • mm görüşüme "göre fazla mikyasta kışla riz. Okumamız, yazmamız yok ama so- Ömer Efendi: 
nun ve uçta ise Andrada'nın kapita • 5eldikçe denizin maviliği artıyor, hava ~ok.us~ vardır. Bu kanun başJı başına di- yumuzdan sopuınuzdan bu yolları er- - Kızım, sen melek gibi bir klZ • 
neleri. bulunuyord•L Altnıı• ı·kı" galer .. ınıyordu. sıplındır. Avukatların haklarını tanzim e· l ··~ J • d" O · · be · h d" kalk h bo ... T ... d b . .. · . arı ogrenm.~ız ır. nun ıçın nım sın, ay ı , anımın ynuna sa' 

d f lard en eş. on maddenın otesı hemen hemen H · d" k lk d b · J ki dan ·· bunların araların a sa tutmut ı. Hıriatiyan gemilerinde papaslar wn d ·ı b·ı· k" b b d' . 
1
. asanımın anası şıın ı a sa a enı rı, yana arın op te o da sana at' 

ba • enı e ı ır ı aştan aşa ısıp m madde- . · 
Sol cenah kumandanı Bar rıgo dualan, son nasihatlan yapıyorlar, 1 - !eridir K d k" b .. k buradan tokatla koğsa ben yıne o al- tık kızım desınl 

• J • anun a ı u esasa gore avu ·atı 
kendi cenahının sol ucuna çekilmiştı. sanın uğrund~ papanın emri üzerine mürakabe etmiyen hiç bir kimse oktur. çaklığı yapıp evladını ondan bıçak.la Zehra Sıdıkanın boynuna sarılırkeO 
Bu kısımda ondan bqka Kanale ve harbedileceğini, bunun her Htristiya- Müekkiller, hasımlar, hakimler, ba~o ve keser gibi ayırmağa kalkmam 1 Haşa Hasan uyku sersemliği ve gecelik eD" 
Kirini gibi amirallar bulunuyorlarch. na kısmet blımyan bir saadet olduğunu müstakil bir mevzuu olmak üzere baronun efendi babacığım, haşa, biz o ç~it in- tarisi ile odadan girdi. 
Hepsi elli üç galerdi. Sağ cenahtaki söylüyorlardı. dekanı ve nihayet Adliye Vekili. Adliye san'lardan değiliz. Vakıa anamın adı Ömer Efendi oğluna: 
Jan Andre Dorya, elli altı galere ku • Dinliyenler bu ujurda ölüme hazır Vekili deyip geçmiyelim. çünkü Vekalet Aygır Fatma, benim adım Darbukacı Haydi oğlum, sen de annenin bo)"' 

* 

manda ediyordu. b..Uundukl._. yeminle bildiriyorlar- nam ve hesabına bütün adliye erkanını he- ehra amma bizim yüreklerimiz ne bir nuna sarıl bakayım! 
Kartı kartıya gelen iki taraf gemi • eh. s:'b~ k~tmak lazımdu. Gerçi, meslek ve ah- aygır yuregı, ne bir darbukacı Hasan annesine yanaşırken kadı " 

ferinden kadırga olarak Türklerde yüz Don Jan ıemiaine mukaddes ittifak lak _ın~ı~atı hesa~ına gayet titiz davranmak kalbi ... Anama Aygır lakabını takan- nın gözlerinden yaflar boşandı. Şinı• 
sekiz, Hıriıtiyanlarda iae iki yüz iki bayrağını çektiği zaman Ali pafa da h~punızınh umdesı ve a~kıdır. Fakat haddi- lar onun tam bir gürbüz Anadolu yay• di bir oğlunu, bir Zehrayi kokluyor: 

• dı T"" ki . k 1·1 1 ri d k b .ı__ b' 1 • kı nı aşan er şey zıddına münkallp olabilir: lA k d "b" . . k "kl" .. 1·· k N lı gemı v.ar • u.r .erın. a ı e.e. o ıan atlartKıaının ütün. top arıle kuru sı v J:t [ a a. mı gı ı ırı, emı ı guç u, uv- - e yapa m, diyordu, kader kır e avukat j.;n .. J• ı: 
altı fırkatelen yınnı tane ıdi. Buna atq ederek beyaz ıpek üzerine sırma kımıldana b. h 1 1. H 1 Adi" vetlı gövdesini çekemiyenlerdir. A - met böyle ise böyle olsun, çöp çataıı 

d daki 1 maz ır a e ge ır. e e ıyc b b l ır 
kartılık diifman onanmasın ah ile ayetler yazıh olan büyük bir bay • Vekili nam v L b dl" .. f . 1 nam ve ben ara sıra surada şunu unu öy e çattı ise biz ne yapalım} HayOJ • • •• e rıesa ına a ıye mu ettı~ ::- • 
büyük galeas'dan bır tane ~ıle.Turk : rak çekti [***] ayni zamanda iki ta· rinin işe karışması başlı başına bir tehlike- pataklıyorsak fena mı yapıyoruz san- bakalım, göreyim sizi, ele güne kaql 
lerde yoktu. Aynca yetmif firkateyı raf birbirine yaldafmağa b~ladı. dir. ki~ Bundan üç yıl önce anam yetişme· yüzümüzü kara çıkarmayın; kan koca 

· Don Jan harpten dıtanda bırakmı,tı. . Saat on birde rüzgir büsbütün ke- Çünkü iş bir defa teftiş vadisine dökül- se idi Hasan o akşam Allahın kırında olduktan sonra da gene böyle geçi " 
Bu hesapça harbın aııl bel kemiği olan sildi. Kaptan Pqa yelkenlerin sarıl - dü mü, dosyalarımızdalci kağıtlann tel, tel belki de o iki serserinin elinde....... ninl Ana baba sözü dinleyin; fUDUD 
kadırga ve galiler de Türkler Hıriati -ı masmı ve kürekle gidilmesini emretti. o~unaca-~ndan şüphe etmemelidir. Hele iş Ömer efendi: bunun sözüne bakmayın; haydi artık 
yanların ancak yarısı kadardı. Asker- Donanma bu kumandanı büyük bir bıraz mufredatla düşünülürse avukatın işi- - Ne ise, uzatma kızım, uzatma, ikinizin de gönlünüz olsun; artık bi " 
ce de Hıristiyanların sayılan çoktu. dikkat ve hızla yaptı. Bu saatte hıristi- ~e ~arışılmıyacak bir nokta kalamaz. Hal- gün olur, Allah iyi yapar! riniz oğlum, biriniz kızımsmız. (Son• 
Son günlerde Korfu'dan altı bin asker yan donanmasının ihtiyat filosu olup uk~ ka~_un .. avukata tevdi edilen sırlan her Zehra: ra oğluna dönerek) sen de artık hu iç-
aldıklm gibi harp bqlıyacağı mrada Marki Sanla Krüz kumandasında bu • ~ey en ustun tutmuştur. Ger~~ hukuk ve - Ona amenna! Lakin benim gücü- kiyi bırak, içkiyi bırakmazsan sonunuı 

·ı d ki u _ _ıı_ • kü" ek "l • d gerekse ceza muhakeme usulune ait olan 1 d . . b" h"'"' . • 1 
g_~ı erk e·ı~L .l"J.ICl6l d tıyan1 d r 8çı en te lunan otuz galer henüz Skrofa burnu • kanunla avukatı meslek kısmına taalluk e- me giden hanım va i emızın ıze aıa ıyı ge mez r 
çozere sı an an ırınıt ar ı. u aure - 11un ardından meydan& çıkmıııb Mer· den hususatta sabad tt . . h kk"l fena gözle bakması. .. O ise ki biz on- - Bırakacağım anneciğim... Bana 

•• , • • • • T • ~ e en ımtına a ı e 
le Turklerın yırmı bet bm askerme kar- kezin önündeki dört ıaleas yerlerine techiz ettiği gibi, yeni projede de bu cih"t dan böyle fena göz değil, merhamet, bir iki gün daha müsaade, bir iki güı:ı. 
ft elli bine yalan silahlı adam çıkarmıf geçmifse de sağ cenahın önüne geçe- ehemmiyetli bir surette yer almıştır. Haİ- ~efkat, analık bekliyoruz. Benim rah- sonra işe başladığım zaman onu da bı• 
oluyorlardı. cek olan diğer iki galeu bir türlü ile. buki şahadet meselesi işin yalnız bir tara- metli üvey babam olan Ali bey baba, rakıyorum ... * riye gelemiyordu. fıdır. Avukat dosyasında öyle sırlar bulu- Hasanı, vaktile ... Daha çocuk dene - O gece Zehra ile Hasan, ne zaman· 

_IS_ Türk cephesi bet bin ve bıriıtiyan nabilir ~i; b~nları şahadet çerçevesinden cek yaşta iken içkiye alıştırmışmı~ ... danberi ilk defa olarak gönül rahatlığı 
cephesi dört bin metre uzunluğunda çok g~nıı ~ıkyasta düşünmek icap eder Sonra anam daha Ahmedin sağlığın • içinde bir gece geçirdiler. Zehra gece 

Barut dumanları arasmda... "di B .. d b"·ı·· h 1 d b. kanaatındeyım. Böyle Önemli bir vaziyette da evde kendi elile Hasana mezeler ha- yarısına yakın evine gittiği zaman gii· 
ı . u yuz en u un cep e er e ır .. .. f t · · d v • ı h h 
d b b h d mu e tışın egı • atta akimin de avukat zırlar, sofrafar kurarmış ... Aman Al- lerek kendi annesinin boynuna sarıl " 

Don Jan, yanındaki zabitlerle ve ce- en arp af yam~ ı. dosyasına el sürmesi asla kabul edilmeme- dı .. 
1 il Z t d harb L ... ı lahım bunlar ne yaman birer iftira ..• nahlann filo kumandan an vasıtas· e .. a en as . m "'<Mf ~~ı .~çın lidir. Şu hale göre müfettiş neyi teftiş ede-

askere bol bol yiyecek ve tarap ver • dütman cenahlarıle merkezının 'oyle cek, kendi Büromda misafirlerime kahve Benim rahmetli üvey babam vakıa çok - Anneciğim, oldu, her şey oldu, 
dirmif, harbın nasıl yapılacağı hakkın- böyle birer mil (****) kadar önünde içirip içirmediğimi mi? • kalender, hovarda meşrep bir adamdı; bitti. Sıdıka Hanım Hasanın benimle 
daki son nasihatlarını bildirmitti: olan altı galeaıi geçmek gerekti. Avukat her an teftiş altındadır. Mah • fakat mert, namuslu bir adamdı. Ha- evlenmesine razı oldu. 

_ Toplar düşmana yakından ve Günet tepeye gelmi9ti. ~~mede münevver ve gayri münevver bü _ san onun sağlığında ağzına içkinin 
hep birden alet edilecek, arkebüzlerin Türk donanması ileri atıldı. :~n vata~d-aşlar hu~ur~nda daimi bir im- damlasını koymazdı. Hasan içkiye ha· 

1 t • · · h ttA ·· d""rt d Kaptan Paaanm "'"·tardası hepsinin ıhan geçırır. Her hadıse onun şian hak • pisten çıktıktan sonra ve bizden ha - -16-
yay ım a eşı ıçın a a uç o a ım • ,,_.., k d · . h""k'" al A 

kl l b ki k o·· önünde gidiyordu ın a yenı, yenı u umler verdirir. Bu ka- bersiz, nerede alışmış ise ışmış... n-
ya ll{ll ması e enece • Ufman ge- 1 D J ·. . d d"" dar geniş bir dekor ortasında müfetti ·!ere nemin ona kendi elile mezeler, sofralar 
milerinin güvertelerine ve bordalarına on anın gemısın e ve ıger ge • . . ş 

") d d l bo 1 yer ayırmanın manası ne olabılır;ı h l d v d t lı martavalı 1 

Hasanın bir iki gün sonra bula bulıı 
bulduğu iş ne id~ biliyor musunuz: 

nisan alınacak. Saflar sıkı tutulacak mı er e e trampet er, ru ar çalını- ş·· h kt k" Adt· V . . azır a ıgı a mar ava n · 
' du H · · d ·ı 1. up e yo ur 1• ıye ekılı devle - Annem ona genç yaşında bu zıkkıma 

ve her safın gerisinde, aÇılacak bos, - yor · ırıstıyan onanması ı er ıyor- tin bir uzvu 5 fat"I t b"' 1· .. k b h 

Tiyatro amatörlüğü ... 
Hürriyetin ilanından sonra İstan -

buldaki okur yazar gençlerin bir kı9"' 

mı tiyatroya, tiyatroculuğa atılmış; 
d f k ı . du ı ı e a ıı ır mura a e ak- nasıl alıştın~ Hay seni buna alıştıran 

. lukları hemen kapamak üzere ihtiyat u, a at ace e etmıyor · kını haizdir Fakat bun k · · k 
· u anun ıçıne oy- Allahtan bulsun 1 diye ne kadar söy -

asker bulundurulacak. . . . Ali Puanın gemisi Fransisko Düo· duğumuz dakikada iş değişecek ve hudut-
Don Jan timdi küçük ve hızlı bir ge- donun k~mandasmdaki galeuın hiza· ııuz müdahalelerin kapısı açılacaktır. o _ 

miy
0

e bi?mişti. Merkez ve. sai. cena~• l ıına geldiği zaman y eneclik gemisi nun için bu maddenin kanundan kayıtsız 

lendi. her tarafta çeşit çeşit amatör heyetleri 
Hasanın annesi: meydana çıkmıştı ... Şehrin bir çok 

t ft d d B d b l d b ve şartsız çıkarılması reyindeyim. 

h t t h b d b b il Kollektif sigorta teşebbüsü ümit veren 
e ış e ıyor u. u .sıra a ır e ın •. e ır 1 provasındaki otuzar libre gülle atan 

1 · k ~ 1" Allah ikinize de 1 d 1 l<lar - yı ızım, aıa, yer erin e müsamere er, nutu , mCY 

dirlik, düzenlik versin; yalnız bizim noloğlar, temsiller gırla gidiyordu. He-
başımızı ağrıtmaym da ne haliniz var- le Şehzadebaşındaki kıraathaneler, ti " 
sa görün 1 yatrolar bütün günler ve bütün gece" 

aç u uyor, ep ır en ar e gır me- üç topuna birden alet verdi. Bu sıra-
hayırh bir adımdır. Ancak biz İstanbul ba-

sini söylüyor, zaferin kendilerinde o • da dig~ er-galeaalar da at-e baslamı,lar h 
-T • rosunun azırladığı tekaütlük projesini da-

lacağını, papanın bu harbe girenlerin ve yüz yirmi top birden ortahğı kor - ha ziyade hale uygun bulmaktayız. 
bütün gün~la~n~. affettiğini .~~ri • ı kunç bir gümbürtüye boğarak Türk Mevcut avukatlık kanunu meslekimize 

- Ne haliniz varsa görün diyeceği- ler amatörlerle dolup dolup bo~nı "' 
ne anacığım, şöyle güler yüzle ikiniz yordu. Hoş, lstanbulun başka semtle"' 
bir yastıkta kocayın 1 Desene! ri de Şehzadebaşından pek a:şağı kal" 

Sıdıka hanım (Hasanın annesinin mıyordu. Bu arada Hasanların sem " 

yordu. Kaatil buyuk komanotoru olan aaflan arasına gülle yağdırdı. vücut vermekle beraber maalesef çok ip-
Don Lui dö Rekezens de bas kuman - tidaidir. Size küçük bir misal: 
dan namına sol cenahı gözden geçir • Düodonun attığı güllelerden birin 
mek ve ayni sözleri söylemek üzere cisi kaptan l>&'8 gem111nın kıçındaki 
gitmitti. Bu sarada bütün gemilerde: büyük ve süslü feneri uçurdu. ikincisi 

Bir avukatın hayatı şimdiki kanuna gö- adı) daha ciddi, fakat onlara acır gibi tinde de bir amatör takımı peyda ol " 
re baro inzibat medisile ağır ceza mahke- bir tavurla: muştu. Bu takıma o semtin okur ya.zat 
mesi arasında sallantı bir vaziyette idi. Her Diyeyim amma kızım, bu benim de- gençlerinin çoğu dahildi. Hapisten çı " 
hangi bir suçundan dolayı meslekten .. 1• l lm k" u __ _ 
k 'Y mem e o az ı... kalıberi kendisine bir İf arıyan IMUM1ll 

- Y ataaae ! . . . onun arkasındaki bir kadirganın bor -
Sesleri göklere yükseli du dasını parçaladı. Üçüncü gülle ise ba•-

yor • ka b" kad" 
Don Jan gemisine döndüiü zaman ır ırgaya ~ 

arılma gibi idama benzer bir karar içı"n ·· Ef di ·ı Z h Omer en ı e e ra: da Zehra ile· evlenmesine annesi ndl ancak ağır ceza mahkemesine YllZI ile mü-
mukaddes ittifaka mahsus olarak pa- (Arkası var) - Olur inQallah f olduktan sonra tuttu, semtlerindeki btJ racaat etmek hakkı vardı. -r 

B h h - Peki, ben de dua edeyim de ol- amatör takımına girdi. Ooh artık de-
panm verdiği bayrağı grandi direğine 
çekti. Bu bayrak beyaz ipekten yapıl· 
mıtll ve üzerinde çok uatalıkb bir şe· 
kilde çarmıhta la ile sağında ve so • 
lunda onun bavvarilerinden Sen Pol 
ve Sen Piyer'in resimlerini tafıyordu. 

Bütün Hıristiyan gemileri birer ku
ru sıkı topla bu bayrağı selamladılar. 
Sonra donanma ilerlemeğe ba.,Iadı. 

Kaptan papnm baftarduının [ ır.] 
haf direğinde kırmızı atlas üzerine Zül-

( *) 2 1 6 ayak uzunluğunda otuz altı 

çift kürekli, içinde sekiz yüz kadar asker 
kürekçi bulunan ve Türk donanmasının 

en büyük gemisi olup kaptan paıalarla ve· 
zirlerin binmelerine mahsustu. Venedikli
lerin (B~tardis) kelimesinden bozmadır. 

u eyet adiseyi sade kağıt üzerinde d 
(**) Hazreti Alinin iki taraflı ve iki c;a- tetkik eder ve avukatı çağırmadan bir ka- sun ... Olsun amma. Hasanla aranız a likanh kendisine en uygun işi bu)muŞ" 

tallı kılıcıdır. rar verirdi ki bu karar kat" idir. Meslek ica- hayli yaş farkı olmakla beraber sen de tur Artık gece gündüz varsa tiyatro. 
(***) Polşak bu bayrağın Mekkeden bı, sağı, solu ister istemez kıran bir avukat daha genççe s~~~~·· · E~~at ... ~i.r~! yoksa tiyatro ... Bugün Şehzadebaşı. 

getirilen ve vaktile peygamberin kullandı- bir meslek adamı için bu ne büyük bir teh- ;iz'i;ı-;;in'd";°~atlarla hakimleri ayni va- yarın Beyoğlu, öbür gün Kadıköy, da" 
ğı sancak olduğunu yazar. O bayrağın mu- likedir. Fakat yeni kanun projesi bu kor- ziyette tutmak, ve yüz temyiz talebinde el- ha öbür gün Beşiktaş, Ortaköy boyu" 
kaddes emanetler arasında daima saklı ,kumuzu, ortadan yok. etti, iıte kanunun iyi li bir tanesi reddedilen, avukah iki sene na gezmeğe başladı. 
kaldığını bilmediği anlaşılıyor. Bahsedilen tarafı. müddetle temyiz hakkından mahrum et • Arkadaşları aralarına yeni giren Ha" 
bayrak üzerinde (Sürei feth) ve kelimei Sonra yeni kanun avukat komisyoncu _ mektir. Bence hu mülahaza ba§lı başına bir 1 d Ç k k 

sanı çok beğeniyor ar ı. ün Ü o, ell" 
şahadet ile kelimei tevhit bulunan eski a- lğunu şiddetle takip etmektedir. Bunun biz hatadır. Çünkü temyiz içtihadına rağmen 

k 1 k b. · 'h- .ı d Ve b"ır avukat disine verilen rolleri henüz yeniliğine lay sancaklarından birisidir. avu at arca ço büyük bir ehemmiyeti var- avukatın ır ıçtı aoı var ır. v k . . bec "I •
1
. d H Je 

d B. · · · d ı L • b" · ih ka ragmen ço ıyı ereoı ıyor u. e (****) 1752 metre. ır. ırısının avası odu mu hemen ko _ bileğine güvenere111. yenı ır ıçt at • 
____ . ~-- mİAyoncular harekete geçerler ve fU avu- açmak teşebbüsünde bulunabi • bazı taklitli rollerde, monoloğlarda, &O" 

kat cahildir, bu ferefsizdir, öteki acemi • ~~ı Bir avukata bu mübarezeden u - lo numaralarda Hasan pek muvaffak 
dir filan diye ellerindeki on karayı avu • zaklattırmak. adalet hesabına yazık oluyordu. Hasanın bilhassa temsillPr" 
katların alnına ıüı:m-ten çekinmezlerdi. olur. Çünkü müvekkil temyiz talebinde ıs- den önce sahnede tek başına Ulah tak" 
Yeni kanun bu gibi mütevuut 1Umaeleri rar ederee ne yapmalıdır. Adli evrakı yaz- lidi ile yaptığı canbaz kızı numarası 

~-~ Clld ve zUhrevlre ~-.-.. 
Hastalıklan mntehassısı 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğlu, Rus ııefarethsnesi sırasında Posta 

10lcağı köteSinde Meymenet apartımanı. 

Telefon : 4S353 
hapis cezaaile tenkil etmektedir. malt avukatların imtiyaz ve mükellefiye- pek beğeniliyordu. 

Bu kanun mahzurlarından birisi de tem• tidir.: (Arkası var) 
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Yazan: Ronald Knox ıhazırlamağa koyuldu. EvvcIA f111am 
:----..;;.;.;.;,,;,;..:.;;;;..;;.~~------= Kyanağını, yurdun kurtarıcısı olarak a· 

lngilterenin en tanınmıı olh za· nacak, ondan sonra vatana hizmetle
l>ıta romancıaı Margery Allington, rini sayıp dökecek, ona kar'ı suikastı 
Anthony Berlıley, Freeman Villa tertip edenlerin muhakkak yakalana • 
Grolta, Father Ronald Knox., Do· rak )ayık oldukları cezaya çarpacakla
rothy Sayers, RuaaeU Thorndihe rını en kat'i ifadelerle anlatacak. Ni • 
kahramanları meçhul altı :z.abıta 
romanı ya.zıyor ve katillerin keşfi- hayet itimada layık gördükleri tak • 

· J ·ı - dirde bu is. leri ba~armak fırsatının ken-
nı ngı terenin en marul .zabda mu· ' 
lettişi <ıGeor({e Cornish» e bırakı· disine verilmesini istiyecekti. 
Yorlar. Bunlardan Freeman Villa General nutkunu hazırladıktan son
Grolta ile Doroty Sayera,in eşnleri- ra bu mühim siyasi savaşa girişmek için 
ıai okudun~. Poli• müfettifi de lik- kendini derledi, topladı ve evinden 
rini anlattı. Şimdi üçuncu muharl'ir çıktı. Fırka merkezi, fevkalade kala • 
Rovald Kvox'un eaeri baflcımı§tU'. balıktl. Azanın suratları asık, kasları 

Bu e•er bitince gene polia miifet· çatıktı. Hepsi de İlham Kaynağ~nın 
ti1inin hatili nasıl tayin ettiiini ken- kendilerine temin ettiği menfaatleri 
di ağzından dinleyeceksiniz. 

• - ilham kaynağı bize güvenmiyor
du. Basıbozuk muhafızlarına itimat e
diyor v~ bizi hiçe sayıyordu. Bu akibe
te uğramasının sebeplerinden biri, ni
z~r kuvvetlere karş ıitimatsızhğıdır. 
Bı:z &İzi muhafaza edersek, her tehli -
keden emin o1arak yaşayabilirsiniz. 

General Almeda bu sözleri dinle • 
~ikten sonra korkmadığını anlatmak 
ıstedi ve~ 

- Mukadder ne ise o olur. Asker 
bir adamın ehemmiyet vermiyeceği bir 
~ey varsa ölümdür, bilhassa ölüm teh-
did' . . ıdır. Gel gelelim .. asıl meseleye .. Il-
haın Kaynağının ölümünü kaplıyan es
rar perdesini nasıl yırtacağız? 

Miralay Vayinberg cevap verdi: 
- Bu isi bana bırakırsanız mesele

yi bir kaç ~ün içinde hallederim. Yal
nız geniş salahiyet isterim. Çünkü u -
rnuJnıadık adamı yakalamak ihtimali 
Vardır. 

-!. Size bu genis salahiyeti veriyo -
? , . 
unı. Fakat benimle teması daıma mu-

?afa.za etmeli ve bana tahkikatın her 
~nkişafına dair malumat verme1isiniz. 

0 nra tahkikatı sahsi hislerinizin tesiri 
altında değil f;kat vak'a1arın ilhamı 
dairesinde id~re etmenizi beklerim. 
. - Buna emin olabilirsiniz, general! 
V Konuşulacak mesele kalmamıştı. 

aynberg generala veda ederek kal • 
kıp gitti. 

kaybetmekten korkuyor gibi idiler. 
Generalin muvasalatı üzerine içti • 

ma salonu dolmağa başladı. Yüzbaşı 
Varkos ta gelmişti. Onun bugün vazİ· 
fesi çok çetindi. İlham Kayna,ımn son 
dakikalarını, cesedi, nasıl keşfettiğini. 
evin içinde yangının nasıl keşfolun • 
duğunu anlatacaktı. 

İçtima baş}ar başlamaz bütün gözler 
general Almedanın üzerine döndü. 

Ve general derhal ayağa kalkarak 
çizdiği plan dairesinde nutkunu söyle· 
di. Fakat kendi sahsını ileri sürmekten - . 
çekindi. Ve «memleket her şeyden ön-
ce bir başa muhtaçtır. Büyük ölünün 
katillerini bırakmak, tuttuğu iz üzerin
de yürümek, milletin birliğini ve varlı
ğını muhafaza etmek için memleketin 
başına güveni1en ve sevilen bir adamı 
geçirmek lazımdı. Ondan sonra tefer
rüat ile meşgul olmak mümkündür. 
Binaenaleyh münakaşa~ başlamadan, 
söz söy1iyecek başka zevatı dinleme -
den vazifelerin en büyüğü olarak y eni 
bir reis seçmek lazımdırn dedi. 

Sesinde kendinden emin bir adam 

hali vardı. 
Generalin teklifi makuldü. Memle· 

keti başsız bırakmak anarşiye yol aç -
maktı. O halde her şeyden önce reis se
çilmeli idi. Fakat kimi seçmeli idi . Da
ha doğrusu General Almedadan baş • 
kasını seçmeğe imkan var mıydı? Çün
kü generle orduya istinat ediyordu, ona 
karşı gelmek generalin ordu başına ge
çerek iktidar mevkiine zor1a geçmesine 
sebep olmaktı. Euna imkan vermemek 
daha doğru olurdu. Herkes bunu his
sediyor ve bu sırada bir hadiseye se -
bebiyet vermemeyi daha münasip gö-

.. du (Arkası var) ruyor . 

Cenera1 Almeda da, ((ilham Kay -
nağı» nın ölümi]e liderini kaybeden 
fırkanın içtimamda ne yapacağını, va· 
ziyeti nasıl idare edeceğini, İlham Kay· 
nağının mevkiini nasıl ele geçireceğini 
diişünmeğe başladı ve her ~eyden evvel 
orada söyliyeceği nutkun esaslarını 

~L..._ __ ~l:•t:•:n:b~u~l..::.B~•-••-d~l~Y-•_•ı __ l~l§~n~l~ı~rı~fuv:kk.·ı 
...... - Senelik Muvakkat 

Muhammen Teminat 
kirası 

l<adıköyünde Osmanağa mahallesinde Rıhtım so
kağında halde 51 No. lı dükkan. 
Kadıköy halinde 53 No. h dükkan. 
Kadıköy halinde 3 No. lı dilkkan 
Anıavutköyünde Lütfiye mahallesinde Küçükayaz· 
ma sokagı-nda 12127 No. lı ev. 
A J Kürük mavutköyünde Lütfiye mahallesim:e ,. 
ayazma sokağında 30/63 No. lı ev. _ .. 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde K uçuk 
ayazma sokağında 4/41 No. h ev. 
T epebaşında meşrutiyet caddesinde 12 No.lı dükkan 

14 u ti 

" ti ,, 

" " 6,," 
Beyoğlunda Sama::cı mahallesinde Sururi sokağın· 
da 47 No.lı emin cami mektebi 

90 
144 
150 

96 

80 
120 
120 
120 

60 

Köprüde küprüalh mahallesinde haliç cih~tinde 
59 No. lı yarısı demir yarısı ahşap o~a . . 

300 

Köprüde Köprüaltı mahallesinde haJıç cıhetinde 
1 /63 No. lu dükkan. ~ 180 

6,15 
10,80 
11,25 

2,70 

7,20 

6 
9 
9 
9. 

4,50 

22,50 

13,50 

Galatada Karabaş mahallesinde Lüleciler so~agın-
da 20 No. Jı Topçubaşı Mehmetağa mekteb~. A 72 5,40 
Galatada Karaköy caddesinde 7/JO No. h dukkan 1800 135 

Yuk d 
· ı·k muhammen kirası ve muvakkat teminatı 

arı a semtı sene ı 
Yazılı olan mahaller 937 veya 938-939 seneleri Mayısı sonuna kadar 
ayrı k. ·ım k 0··zeı·e açık arttımaya· konulmuttur. Şartna-

ayrı ıraya verı e . . . 
nıel · 1 ··d·· ı··~··nde görülür Arttımaya gırmek ıstıyenler 

erı ev:azim mu ur ugu · 
h

0

izalarında gösterilen muvakkat teminat makbu~ ~ vey~. mektuhilc 
Leraber 25/mayıs/936 pazartesi günü saat 15 te Daımı encumende bu-

lunmalıd1r. uB.» «2473» 

' 

11ili.tJ?Ve9ZdU_?. I 
1 Leh Hikayesi Bir atın hikayesi "ı 

~~. __ v_e~.Tnaınşıtşıarnm~ı.kı·L~--------~--------------J 
. -~ . , Cılız bir attı.. Omuzlan, sağrısı çökük. . yahudi kanaatkar olduğu için kimseye glp~ 
'-JJ}ih arkadaşa bir Ü • Cöğsü kurumuş ve yelesi düşük. Üstelik ta etmezdi. Onun.bir tek isteği

0

vardı ... Bit 
çüncü veya dör - yaşlı da. Ağzında bir kaç dişi kalmış, o ka- at almak ... Senelerce metelik metelik üs 
düncü arkadaş il- dar. Adını Matusalem takmışlardı. tüne koydu .. Ve işte nihayet Matusalem o• 
tihak etti mi, ya- Matusalemin en son geldiği yer Kas - na nasip oldu. 
pılan ilk iş ta _ .rilin evidir. Gündüzleri ııucunun hçılarını O gün pazardan Matusalemi satın alıp 

b 
taşır. Akşamleyin Kasril ana, önüne gün- ta eve getirdiği :zaman karısı telaşla koca• 

ruşmıyanları ir - düzden topladığı otlan atıverince bütün smı karşıladı. 
birlerine tanıııtn-T yorgunluğunu unuturdu. - Ne saadet Yarabbim? 
maktır. Zaten yumuşak huylu, çalışkan ve ses- - Satın aldım karıcığım. Evet benim 

siniz? 

Bu adetin aslı sizdi zavallıcık, Kasril anaysa onu kendi yahudi olduğum nasıl bir hakikatsa bu 
nedir? Bilir mi • çocuğu gibi sever, bütün gününü ona yu- hayvam satın almış bulunduğum da öyle .. 

mu~k yemler aramakla geçirirdi. ce bir hakikattir . 
. İptidai insan tek başına dolaşarak 

~yecek arardı. Gene günün birinde 
yıyecek ararken, kendisi gibi aç bir in· 
sanla karşılaşmıs, ikisi uzaktan birbi -
rine karşı ceph~ alnı.ıslar ellerindeki 
sopalan kaldırnııslar ' ve' birbirlerine 
saldırmağa hazırl~n~ıslardL 

Fakat tam bu sırada
0 

bir ayının yak· 
laşması ikisini de o tarafa döndürmü:~· 
ve ayıya bakarak yiyecek et, süs ola -
rak kullanılacak diş ve pençe, üzerin
de yatılacak deri bulduklarına sevine ~ 
rek elele vermişler ve ayıyı öldürmüş
lerdi. 

İki insanın ilk tanısması, kendile • 
rini birbirlerine takdi~ etmeleri bu se
kilde vuku bulduktan sonra bu iki in
san dost olmuşlar, ateş yakıp oturmuş· 
lar, birlikte ava çıkmağa başlamışlar • 
dır. 

Tanışmayı, tanıştırmayı gösteriş -
lcrden ayırdığ1mız takdirde ondan 
maksadın insanlar arasında dostluk VÜ· 

cuda getirmek; konu,smalarını anlas
malarını kolaylaştırm~k olduğ~ görÜ
lür. 

İlk insanların tanısmalarJ bir ihti -
yaçtı. Bugün bu ihtiy~ç bir adet oldu. ....................................................... ·---· 

\~\E.W 
~lfMiNDE 

Kitapları açan yay 
Kitapların istenen sahifelerini oto

matik bir surette açacak bir yay yapıl

mıştır. Yayın, birbirine zıt taraflara 
bükülmüş iki kanadı vardır. Kitabın 
hangi sahifesine işaret koymak lazım
sa yay oraya konuyor ve kitap kaldı -
rılıyor. Kitabın ağırlığı yaym kanat
larını düzlem ektedir. Fakat kitap, kü
tüphaneden alınarak masanın üzerine 
kondu mu, yay harekete geçiyor ve is
tenen sahifeyi açıyor. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 
Küçük sar'a 
NöbPtleri 

Pazartesi 

(*) 

On beş sene evvel harpte bir gözü
nün görme kabiliyetini kısmen kaybet
rr:i~ bir ha5ta muracaat etti. Şikayeti de 
şu: 

Son scnt' zarfında üç defa sokakta 
birdenbire düşüp bayıldığını ve yüzünü 
ellerini bilmiyerek paralandığını anlat
tı ve ila"e etti: 

- Bayılmadan o kadar korkuyo
rum ki bı g[in ansızın bir tramvay ve 
o' o mobil altında kalmak tehlikesi kar
şısında ltalac:\ğımı zanediyorum. Ha
yatım tehlikede beni kurtarınız, diyor
du : 

Mi.i~ah r de!.<ini aldım muayene et-
tim: 

l-Iastarna baygınlık gelmeden evvel 
burnundcı bir koku hissediyor ve arka
sından oldu~u yere yıkıhveriyoımuş .. 
Bu bayt,ımlık iki i.iç saniye devam edi
yor ve ayıldığı zaman derin bir ser
semlik içinde kalıyormuş. 

Kan ve rontken muayeneleri yapıl
dı. Aldığım araza göre hastanın sar'a 
nın küçük şrkliyle malul olduğunu tes
bit ettim. 

Tedavi altına aldım. Pehriz yemek
lerine devam etti. Arıza bir buçuk se
nelik süren bir tedavi zarfında hiç tek
rar etmedi. Şimdi üÇ senedenberi yine 
bir şey yok. Ve hasta iyileşmiş gibidir. 

( * ) Bu notları kesip saklayıru:ı:, ya
hut bir albüme yepı,nrıp l.:ol\eksiyon 
) apınız. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
bir doktor gibi imdadınıza yetişebilir. 

Hayvancağız yemini bitirince kapıda du- Komşulaı:dan utanmasalar yanlann-
ran Kasril anaya döner bakar. Bu bakışla: da yatıracaklardı. Hemen arpa saman buJ .. 
((Allah aenden razı olsun)) demek isterdi. dular, ve karı koca uzun uzun onu seyret-

! tiler. 

Matusalemin, şimdiki gibi ömrü rahat 
geçmedi. Hayır. Ne gezer: Daha küçücük 
bir tayken anasının arkasından habre, dur
madan koşardı. Genç bir at olunca muh -
teşem bir arabaya koşuJacağını düşünür, 

yanımda halisüddem arkadaşlar buluna • 
cak derdi. 

Umduğu çıkmadı. Ve sahibi, ağzına 

bir gem vurarak götürüp pazardan paza
ra sürükledi, bir sürü denemeler yaptırdı .. 
Sağa sola koşturuldu, nallan yüz kere mu
ayene edildi. 

Bir gün birisine satıldı. Oradan bir baş
kasına devredildi, uiun müddet kocaman 
yük arabalarını çekti, dizlerine kadar ça 
mura battı. Her çamura saplandıkça kal -
çalarma, dizlerine kamçı yedi. 

II 
• Posta arabalarına da koşuldu. Bütün 

gün kulağının dibinde çan, drelen.. dre -
len.. drelen.. diye öttü. Deliler gibi hep 
ayni yoldan geçti. Oradan kurluldu bir 
köylünün yauında boyuna çift sürmekle 
meşgul oldu, bu köylüden çok eziyet çek 

ti, neyse .. Kader. 

Daha soma bir çingene de onu salın 
aldı. Ah bu çingene.. Matusalem burada 
duyduğu üziintüleri, uğradığı işkenceleri 

bütün hayatında unutamamıştır .. 
Derken bir arabacının yanına düştü .. O

radan bir su değirmenine gitti. Hele su 
değirmeni. Gözleri, ağzı, bumu toz içinde .. 
Döner, dururdu. Ya çarkların gıcırtısı ..• 

Bütün gün dönmekten ne çıkar} diye 
di.işünerek durunca, arkasında kırbaç vı -
zıldar. Deh 1 Deh .. diye dürtülürdü. 

Matusaelem bu kadar zulma dayana -
rnaz... İçinden «ah vahşi hayvan, seni de 
benim gibi görmek isterdim» diye mal sa

hibine söylenirdi. 

Döne döne topal oldu, gözlerinden bi -
rine de perde indi. Gene sahip değiştir

mek icap etti. Değirmenci pazara götür -
meden önce kendisini güzelce timar etti, 
temizledi, nallarını parlattı. Faydasız. Müş
teri yok. 

Fakat talihi yar oldu. Pazarda Kasril o
nu gördü v~ satın aldı. 

ur 
Kasril basık burunlu, kı1lı suratli bir ya

hudi idi. Suculuk yapıyordu. Fakat sucu 

Bütün mahalleli toplanıyor. Kasrilin al· 
<lığı hayvanı seyrediyor. Onu görünce ala) 
elmeğe başlıyorlardı. 

- Bu at değil katır. 
- Yok canım kediye daha çok benzi .. 

yor. 
- Rüzgarın karşısında sakın bırakma " 

yın. Hani A11ah göstermesin. Uçar gider. 
- Kaç yaşında var~ dersiniz. 
- Kasrille karısının yaşlarını top ye • 

kun edin, o kadardır .. 
- Yok.. Yok Matusalemin yaşındadır. 
- MatusaJem.. Matusalem. ( * ) 
Ve Matusalem adı ölünciye dek sutm· 

da kaldı hayvanın ... 

IV 
Mahalle mektebinden Rubinekin bütün 

işi gücü çapkınlık, yaramazlık, yıkıcılık idi, 
bir gün aklına e:.ti, Matusalemin sırtında 

bütün sınıfla ~eraber bir yolculuk yapma• 

ğa karar verdi. Kararın tatbik günü cu • 
martesi olarak kabul edildi. O gün ma • 
halle öğleden sonra derin bir uykuya dal 
mıştı . 

Çocuklar toplandılar. Biri sordu: 
- Cumaı tesi yolculuk olur mu? 
Rubinek ce·vap verdi. 
- Biz oyun oynıyacağız. Seyahat yapa• 

cak değiliz. 
Hepsi ayaklarının ucuna basarak ahıra 

daldılar, Rubinek Matusalemin her tam• 

fını kordelalarla süsledi ve başına bir pal
yaço kapelası geçirdi. 

Ahırdan çıktılar .. Hayvanı boyuna tek• 
meliyorlar. Maıusalem önce aldırmıyordu. 
fakat sonra kızarak dörtnala kalktı, kaçtı. 

Dağın eteğine vardı. Onu çobanlar gör .. 
düler. Tuhaf kıyafetli bir et. Bastılar da • 
yağı .. Sopalarla, güçleri yettiği kadar vur· 
dular, diğer taraftan köpekler, zavallıcı .. 
ğın her taı·afını ısırdılar. 

Matusalem neye uğradığın.i bilemeden 
oradan da yara, bere içinde kaçtı ve bir· 
yere yığılıp düştü. Bütün görenler onun bu 
haline uzun uzun güldüler. 

Yalnız iki kişi gülmedi. Onlar da sucu 
Kasrille karısı idiler. Çocuklarının ölümü 
arkasında hıçkıra hıçkıra ağlıyan bir ana 
baba gibi onlar da, zavalJı atları Mtusa .. 
lemin ölümü için ağladılar. 

( *) tb~İyarbğile me§hur bir yahudi. 

Sinop Cumhuriyet Müddeiumumili
ğinden: 

Sinop G ~n:~ ~ezaevindelri. mahk~ ve mevkuflara ı /6/936 günüıi:" 
d~n .. J/6/93_7, gunune kadar hır yıl ıçmde verilecek ekmek 'l0/5/9J6 
g_ununden ıtıharen On beş gün müddetle ve kapah 2arf usuliyle ek
sıltmeye çıkarı]mışhr. 

1 - Verilecek ekmek, 650 randmanlı Samsun birbaş unundan ya
pılacak ve beher ekmek 980 gram olarak pişirilecektir. 

2 .- Ekme~!er, Cezaevi Direktörlüğünün göstereceği lüzum üzerine 
yevmıye 70) ıla 1000 adet arasında hergün nihayet saat On dördt' 
kadar Cezaevine teslim edilecektir 
. 3 - İs.tekliler, muhammen bedelin yüzde yedibuçuğu olan 2628 
hralık tel!lınab muvakkate vereceklerdir. 

.. 4 -:-- lhal~. v~/6/936 Cuma günü saat On beşte Sinop Cumhuriyet 
Mud~eıu.mumili.gınde müteşekkil Komisyonda Adliye Bakanlığının me
zunuıyetıne talikan yapıJacakbr. 

5 - Teklif mektuplan 5/6/936 Cuma günü saat On dörde kadar 
sıra numaralı makbuz mukabilinde 4 üncü maddede yazılı Komisyon 
Reis1iğine verilecektir. 
. 6. - Me~t~pların, 5 inci maddede yazdı saatte yetişmek üzere 
ıadelı teahhutlu mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. 

Bu halde; zarfın mühür mumu ile ve eyice kapatılması lazımc·ır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 
7 - . Ş~rtnameye muvafık olmıyan ''eya içinde şartname dışınd; 

şartları ıhtıva eden tekliflere itibar olunmaz. 
8 - Eksiltmeden mütevellit biküm]e rüsum, tekalif ve damga 

resmi ile ilan ücretleri ve indelhace ekmek veya unun tahlil üc t 
f
. · bil .. . re ve 

masra ı ve saır cumle masarıf müteahhide aittir. • 

9 ~ v ~artnameyi görmek isteyenler İstanbul Cumhuriyet Müddi~ 
umumıhgıne ve daha fazla tafsilat almak isteyenleı in de Sim> Cum .. 
huriyet Müddeiumumiliği kalemine müracaat etmeleri ilan olu~Lr. 

"2•->45,, 
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Sayfa ı 1 

Romada yeni bir toplantı mı yapılıyor? 
(Baıtarafı 1 inci aayfada) 

Bunların hareketlerinin bizli tutul
muş olması büyük bir merak uyandır • 
mıştır. 

• Dünkü Fenerbalıçe - Beşiktaş 
maçı yarıda kaldı 

iyi malumat almakta olan mahafilde 
M. Bcthlen ile M. Eckhardt ve A vus
turyalı kralcılar arasında evvelce hiç 
bir telaki vuku bulmamış olduğu te -
min edilmektedir. 

Habsburglar Viyanada 

Fenerin attığı bir golü Beşiktaşlılar ofsayt saydılar 
ve sahayı terk ettiler. Bu yüzden seyirciler 

arasında da gürültüler koptu 

Viyana, 17 (A.A.) -Arşidük Otto 

de Habsburg'un büyük kız kard~i ar

'idüşea Ade'laide'in buraya gelmesine 

büyük bir ehemmiyet atfedilmekte -
~~ , 

23 yaıında bulunan Arıidüşe&, içtimai 
ilimler doktora piyesini almak için iJni

~~...,..,.--r:-'~~""" 
vereJteye devam etmektedir. 

İmparatorun çocuklanndan on aCkiz 
aenelik bir menfa hayatından sonra Habs
burg'lann memleketten çıkarılmasına dair 
olan kanunun ilgasından istifade ederek 
vatanına ilk olarak dönen, Arşidü~esdir. 
Gazeteler. henüz bu dönüıü haber verme
mi§lerdfr. 

Sila~lardan tecrit 
Viyana 1 7 (A.A.) - HCJma!Chuız zi

mamdarlan, Heimwchren'lerin sil&hların· 
dan tecrid edilmelerine muhalefet etmeme-
1• karar vermişlerdir. 

Kont Bethlcn 

vuııturya Bagvekili, Suschnıgg' e bir telgraf 
görıdererek yeni kabinenin lt lya, Avus
turya ve Macaristan arasındaki Roma iti
laflarına sadık kalacağına dair çekmiş ol
duğu telgraftan dolayı teşekkür etmi.,tir. 

Duçe. telgrafnamcsinde yeni hııkume· 
tin muvaflakiyeti için samimi tmennilerde 
bulunmuştur. 

Macaristanda buhran 

• Oyun durduktan sonra iki ta raf aruında münakqalar bqladı 
Musolinin tebriki 

Pnris, 1 7 (Hususi) - Macari' tanda 
kabine buhrnnı baş göstermiştir. Başvekil 
Gömböş'ün istifaya mecbur olduğu söyle· 
niyor. Yeni teşkil edilecek kabinede Göm~ 
böşten maada diğer nazırlnnn mev• 
kilerini muhafaza edccekJeri bildirilmek· 

Roma. 17 (A.A.) - M. Musolini, A- tedir. 
Bqtarafı 1 inci .. yfada 1 

I Kırlı: bcı dakika kar11lıkh bir mücade-t halinde geçen ilk devre mutlak surette 
enerin ağır basan oyunu ile geçti. Bu 

lnUddot zarfmda bir tek sayı y pı1maması
~a rağmen Fenerbahçe iki büyük fusat 
l •çırnııt. oyunun terazisi rahat olmasa bi-
eı zaman zaman Fenerin tarafına aiır has· 

lnıııtır. 

lkinci Devre 
h Bu devrede rüzgar aleyhinde oyuna 
.. •ıplayan Beıiktag tıpkı eskisi gibi açılma-
aa baılamıı. aluine olarak Fenerbahçe 
lnüıkül vaziyetlere, bir hayli tehlikelere 
IÖiüs ıernıek zorunda kalmıştır. 

Hiç beklenmedik bir zamanda Faruk-

Ermeni kilisesinde bulunan bomba 
(Baştarafı 1 inci sayfada) mektubu aldığını söylemiştir. Bu 

aepoau işçileri örümcek yakalamak i- mektupta sanatkarane yapılmış bir öl{( 
çin ıcnelerdenberi kuUanılmıyan ve a- kafasile iki kemikten ibaret bir ö • 
çılmıyan mahzende görerek bir de - lüm iı:ıareti da vardır M kt b · · ,, • • ., •• ., 1 b b' b T • C U UJ • lÇln 
mırcıye aoturmu~ er. unun ır om- de: 
ba olduğu tesbit edilinccs de zabıtayi 
haberdar etmişlerdir. <ıHain Şahinkaya, üç gün zarfında 

Zabıta bombanın ne vakit ve gim1er anahtarları patrikhaneye teslim eti.>! 

tarafından konulduğunu tahkik etmek- Cümlesi ve altında da «Milli Komite» 
tedir. Netice henüz tamamile aydın • imzası bulunmaktadır. 
lanmamıwtır. Şahinkaya bu tehdidin TürklUğU tan, Etrefe, Eıreften Fener kalesine çeki

len tüt yolunu bulup Hayatiye e-itti. En 
tayıf hir vuruşla Hayatiden Uakkıya gelen 
top on dördüncü dakikada iyi bir pasla 
Fener kalesine airdi. 

Betikt&f kalesi ÖDÜııde kor kulu bir Fener blcmmıı 

KiJise mütevelli heyeti reisi Oha • müdafaa ve Errneni1erin aslen Türll 
nes Şahinkaya bombanın kendisine su- olduklarını iddia etmesinden ileri gel• 
ikastten ziyade bir iftiraya vesile o] • diğini ve eski mütevelli heyetinin he
ması için konuJduğunu söylemektedir. saplarını tetkik neticesinde on sene • 
Fakat bunun daha ziyade işgal ıene - denberi hükumetten vergi kaçakçıhAi 
)erinden kalma olduğu tahmin edil • yaptıkJarını tesbit ettiğinden bazı düş· 
mektedir. man1arı tarafından bu şekilde korku • 

Beklenmeyen bu sayı, oyuna tasavvur 
edllebilecek kadar hız vermiş, Beıiktaş aa
lihiyeti, Fener bahçe mai1ubiyeti gözünde 
hUyüttüjü için oyuncular ıimşeklenmiş ai· 
l>i ••hada çırpınmağa, yırtınmağa başla
lnıılardı. 

Fenerbahçe hücum ediyor. Beşik.tat 
•ayı fırsatı kovalayıp dururken, Beşiktaf 
~lesinde kopan bir hücum ortalıiı allak 
.. ullak etmi,, adeta Üstüıte çıkan oyuncu-

' •raımdan kaleye giren topu Mehmet 
Ali tekrar dııan c;ıkanvumiıti. 

J; kemin ao) verdiii. top ortaya gd
bleıt.it. ayaktan ayağa dolaşmağa başla
bıııtı. 

Sayıdan sonra lüzumsuz yere dola§an 
lop ortaya getirildi. 
. Bc§iktaş bu ıayıya ofsayt diye itiraz et

ti. Hcrltes İşe karıştı. Hakem kararında 111· 
tar cıt; .. ı. .. d .. b" .. .. muna.:&§8 agız an •Kıza ulun o· 
~Unculara, sahanın kenannda vazifedar o· 
k.aniara, biraz ıonra da saha komiserine 
•dar sirayet etti. 

.ı· Herkes söyledi. Kimse işi hnlledeme-
1. Hakem zayıf, oyunu başlatamıyor. 

f Takımlara ortada salahiyet sahibi nü-
tı:1lu bi d 1 d .. • . . 1 r a am o ma ıgı ıçın tcsır yapı a· 
~'.Yor, nıhayct sahaya girip çıkanlar işi 
cluzeltmeden oyun da tatil edildi. 

beş dakika~ bir müddet kaldıiı halde •e
nenin bu mühim maçı yarım kaldL 

Bu yarı kalan maçta F oncrbabçe ıu 

ııekilde sahaya çıkmıştı: 

E,ref. 
Günq (4) - Eyüp (O) 

Necdet, Yaşar, Fazıl, Cev!d• Esat, 

Dün Takaim ıtadında yapılan Güne, • 
Eyüp maçı Güneıio aaliblyetiyle netlco
Jenmiıtir. 

lJk anlarda canlı bir oyun çıkaran E-
/ yüp)üler kalecilerinin hataeından birinci 

Diğer taraftan heyet reisi zabıtaya tulmak istendiğini söylemektedir. Za .. 
bundan bir müddet evvel bir tehdit bıta tahkikatına devam etmektedir. 

()yunun yarıda kalmasına aebep olan 
Fenerin golü böyle oldu. 

Mehmet Reşat, Niyazi, Şaban, Ali Riza, 

Naci, Fikret. 

aolü de yiyince asabilC§Tneie başladılar. ~~~~~---------···------------~-~-
Biraz ıonra da aai İç Recai, penaltıyı 

kaçırmakla Eyüp takımının kuvvei mane- Malatyamn 936 bütçesi 
viycsini büsbütün altüıt ctmİ§ oldu. M ] t {H •) B 1 d' • • . .. .. . . . a a ya ususı - e e ıye reısı 

Devrenın sonlarına dogru Guneı ıkıncı T f'k'' b k 1 v b' O 
ıa)'lsım da yine kalecinin hatasından kay- ev ı m aş an ıgı ve me us 8 -
detti. man T ener'in i'tirakile toplanan ,ehir 

fkinci haftaymda iki gol daha atan Gü- meclisi Malatyada çarşafın ve peçenin 
nq bu maçı da böylece kazanmıı oldu. kaldırılması için karar vermiş ve key -

İatanbulspor 4 • Topkapı 3 fiyeti halka ilan etmiştir. Bunun için 
Şeref stadında yapılan lstanbulspor, de kadınlara 29 teşrinievvele kadar 

Topkapı araınndaki müsabaka ümidin fev- mühlet verilmiştir. Bir müsaade niha-
kinde heyecanlı ve ıüzeJ olmuttur. yete erdiği gün çarşaflı kimse bulun -

Baştan sona kadar karşılıklı hücumlar- . 
1 1 t b t .. .3 1 b mıyacak. şayet çarşafla gezmek suretı-a geçen maç s an u ııporun 'T - ga e e-
siyle sona ermiştir. 

Anadolu 1 • Vefa O 

Hakem Ahmet Ademin idarC3İnde oy
nanan bu oyunun birinci devresi Vefanın 
hi'lkimiyeti altında eeçti, golsüz neticelen
di. !kinci devre Anadolu aüzel bir oyunla 
bir gol çıkardı. Ve bu ıuretle oyun 1 • O 
Anadolunun galibiyeti ile bitti. 

Genç Talumlan Maçı 

le bu karara aykırı hareket edenler gö-

rülürse hak1arında cezai hükümler tat

bik edilecektir. 

Şehir mecli i toplantısında 936 yılı 
bütçesini tetkik ve bütçeyi 90 bin lira 
olarak tasdik etmiştir. 

Pirinç ekicilerinin dileği 

Diyarıbekir (Hususi) - Çiftçi hum

malı bir faaliyetle çalışmaktadır. Yal• 
mz pirinç ekimi eski hızını kaybetmiş• 

tir. Çünkü pirinç fiyatları günden gÜ• 

ne büyük bir düşkünlük göstermekte• 

dir. Alakadarlar bu düşkünliiğün sebe· 

bini pirinç nak]iyesi için trenlerde alı• 

nan ücretin foz]alığı teşkiJ etmekte .. 

dir. 

1780 kuruşa sevkedilcn bir ton buğ

daya mukabil pirinçten 4400 kuruş a

lınmaktadır. Pirinç ekicileri pirinç için 

de buğday ve arpa tarifesinin tatbikini 

temenni etmektedirler. 

Beıilr.taş sahayı terketti, tekrar içeri 
aeldi, hakem bir kaç defa düdük çaldıysa 
da 0 YUn bir türlü başlayamadığından on 

Beşiktaş da ıöyle dizilmişti: 
Mehmet Ali, Nuri, Hüsnü, Faruk, Ha

san, Fevzi, Hayati, Hakkı, Nazım, Şeref, 
Birinci maç Gıılataıaray • Anadoluhisar 

arasında yapıldı. Hisar gelmediği için Ga
latasanıy hükmen galip ilan edildi, Jkinci 
maç F cncryılmaz - Anadolu araSJnda oy
nandı. Fencryılmaz sımtrforla11 Hikmet va
sıtasiyle bir gol atarak maçı kazandı. 

Beykoz gelmediğinden Galatasaray hük-ı dere klüpler arasında tertip edilen büyük 
men galip sayıldı. futbol turnuvasına dün Karngümrük sahn

Üçüncü maç F eneryılmn - T opltapı a· ı ıında büyük bir mera imle ha lanmıştır. 
rasında oldu. Feneryılmaz üstün bir o- H lkevinden Sıımi tarafından açılan 
yunla ( 11 • 5) ( 15 - O) Topkapıyı yendi. merasimde bir nutuk söylenmiş merasimi 

Oyuncular neticeyi beklerlerken 

Karagümrük 2 • Feneryılmaz 2 

Bu maç çok ıüzcl oldu. Birinci devre
de Feneryılmaz 2 gol attı. ikinci devrede 
Karagümrük iki gol kazanarak oyun (2-2) 
berabere bitti. 

Beykoz 1 - Hilal O 
Birinci devre O - O bernbere bitti. İkin· 

ci devre Beykoz sol açığı kafa vuruşu ile 
bir gol atarak maçı kazımdı. 

Voleybol Maçlan 

lstanbul Voleybol birinciliklerine Ga
latasaray lokalında ba~landı. ilk· maç E
yüp • lstanbulspor arasında oynandı. 

Eyüp daha güzel oynayarak ( 6 - 15), 
( 1 1 • 15) lstanbulııporu yendiler. ikinci 
maç Galatasaray • Beykoz arasında idi. 

Lütfiye ceza verildi 
Galataıınr y, Süleymaniye maçında ha

keme kartı yolsuz harekette bulunan Ga
lııtasaray müdafilerinden Latfiyc klüp ta
rafından bir ay müddetle boykot verilmİ§· 
tir. 

Avsturya - ltalya berabere 
kaldılar 

Romada yapılan beynelmilel futbol 
maçında Avusturya, ltalya t kımlan 2 • 2 
berabere kalmışlardır. 

Halkevinin tertip ettiği 
futbol maçları 

Eminönü halkevi tarafından gayri fe· 

mült"akip maçlara bn§lanmııtır. 
Şark Şimendifer tnkımı Lunga takımı 

ile ilk maçı yapmışbr. 3 - 3 berabere biten 
bu maç bir devre uz.ntılmıg Langa İdman
yurdu bir ayı daha yaparak maçı 4 - 3 ka
zanmıştır. 

Küçük pazar 4 - Y qildirck 1 
ikinci maç Küçükpazarla, Y cşıldirc-k ta. 

kımlan arasında oynanmıotır. 

Çok hukim bir oyund n eonrn Kuçi.ık· 
pazar takımı mnçı 4 - 1 kazanmıştır. 

Vaktin geç olması dolayısıyle uçuncü 
m~ç gelecek haftaya bırakılmıştır. 

Ankarndaki Maçlar • 

Ankara, 17 (A.A.) - Bugun Ankara 
gücü alanında yapılan kannlaşmnlarda, 

Gençlerbirlıği, Kırıkkaleyi 9 - O, Çankaya. 
Altınorduyu 2 - 1 yenmişlerdir. 
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Diş macunlarının melikesidir l 

Güzellik 

Sıhhat 

lladrolln mD•••••elerlnde hazırlanan bu t•ranı 

hayret ekslr, sadece bir dl' macunu 
deGll 11Uzemıın de koruyucusudur. 

Radyolin kullanınız 

SON _!>OSTA Mayi. 18 

Çocuğum iştahsızdır demeyiniz. Sevdiği 
gıdalarla besleyiniz ve büyütünüz. 

Yavrularımı her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir . 
• 

sevdiği gıdalarla besleyiniz. 

Özlü Ün/arına Yavrular bayılıyor 

Vitamin - Kalori-Gıda-Kuvvet-Sıhhat 
Pirinç-Buğday-Patates -Beyaz mısır
Ar~a - Bezelye - Yulaf - Mercimek -

irmik - Çavdar - Badem - Türlü 
özlü unlari 

Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdıklerini bıktırmıyara.k değiştire 
değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi çok olan bu mükemmel, özln unlarla 
yavrularınız neş'eli, sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk 
diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARILE 
yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pUrelerin ve yemeklerin lezzetine 
payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Dalına 
tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklidlerinden sakınınız. Başka marka verirlerse 
almayınız ve aldanmayınız. H A S A N MARKASINA DİKKAT. 

HASAN DEPOSU: ANKARA, l&TANBUL, BEYOc1LU 

Havalara güvenmeyiniz! 
Ani hararet değişiklikleri sizi nezle ve grip 

tehlikesine maruz bırakabilir; fakat; 

il 

, 
' 

VUcudünüzU bir kale gibi 
müdafaa eder. Gripin sa-
de soğuk algmhgmdan 
mütevellid rahatsızlikları 

En noş meyv1:1 usareıerue nazır· 

lanmıştır. Hazmi kolaylaştmr. 

lnkıbazı izale eder. 

değil, baş, diş, sinir ve 
adale ağrılarım da geçirir. 

Kanı temizllyerek vücuda tazelik 
ve canlılık bahşeder. 

INGİLİZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lslanbul ' , ,.,,,. Operatör • Ürolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yolları 

\.. _,. 

Daima Gri pin! 
- • - hastalıkları mntehassısı. Köprübaşı 

toevlet DımiryoUarı ve Limanla ı·ı lşletm) u!?!!!! idar J3İ iia.Jiar • 1-~. ~ ~~.i~~?1~~~!..~~ ~·~~:. ~~H.1~ ... •M-
YIRA~ .,,,, 

Haydarp&f& ile Kızdtoprak araaında Söğütlüçqıne namile tesis ettiğimiz Son Posta Matbaası 
durak 20/5/936 tarihinden itibaren kütal edilecek ve burada gidif geliş ban- Neoriyat Müdürü: Sellııı RaıılP 
liyö trenlerimiz tevakkuf edeceklerdir. Muhterem halka ilin olunur. (2643) Sahipleri: A. Ekrem. S. Ral[ıp, H. Lüttü 

----·------------------------------------------------~-.A..0----....---------~ 
BIÇAGINI 

8 ANZOPiRiN kaıızleri HER v ERoE 40KuR v~ 
'JE~ E <; f>()RUL.~:;'• "J I TF~·İ;:-LER. 8d LGAM cöKTÜRÜR.ÖK'iÜRÜCÜ ~EMEN <İ:;f::"c 


