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-Hakkımız golc mıı? Kamutagın diinkll uzun toplantısı 

Refah bütçesi Haymvehr dün gece 
Diktatör Başvekil Şuşnige 
nıuhalef et kararı verdi 

19 36 bütçesine refah bütçesi ismini ve• ~amutayda Türkiyenin 
dış siyaseti görüşüldü 

rebiliriz. 
Bir defa 140 milyona lı.:adar dliıen büt· 

çe tekrar iki yüz milyonu aıtı. Bu 
memlekette iktisadi buhranın bitti
iine ve refahın arttığına on büyük 

'Yarı askeri teşkilat Romaya gidip gelen eski Baıbakan 
muavini Prens Starhemberge sadık kalıyor 

delildir. 
Sonra bütçenin lı.:abarma11nı temin e

den amil, istihlak vergisi tahıillıtının 
artmasıdır. İstihllkin artması mille· 
tin fazla utihllk yapmakta olduğu
na, bu da refahın çoğaldıiına de

Preı.1 •-· -.rhembers Son aeyalaatinde Romada M. MasoHnl Be ......_ 

lo · ltir merasimde 

k:reundra, 26 (Husui) - Yan aıkeri Fatiııl tqkilitı olan Ha~vehr~ vİ· 
lopta e;ıeıı gelen liderleri bu gece Viyanada Prenı Starhemberıın evınde 
Letı n ılar ve vaziyeti 7 5 saat konuftular. Gece yar11ından sonra gelea ha· 

ere ·· ' _1...11 ş 1-'" LUk... g_ore Haymvehr reisleri diktatörlüğünü ilan eden bafVetU& UfD • m 
urnetın k . 1 d" li e açı at uçığa muhalefete karar vermlf er ır. 

hulu 11.Yrnvebr bundan batka kendine iki karargah edinmeyi kararlattırmlf 
)11L_nuyor. Bunların biri askeri biri ıiyui karargahtır. Askeri karargah 
~· A. ' -~ıa '•lce , VUıturyada Linz sehrinde bulunacak ve Haymvehr le.,... tının 

«it ._rl cepheai buradan id~re edilecektir. Siyui karargah eskili aibi Yi1a • 
q &cakt . 

ır. 

~Ymvehr Prens Starhemberg'e sadık 
Bur H d" ı ll}'ltıakt un aymvehr Prens Starhemberge aadık kalarak onu ken ın.e re 

1 

a devam edecek ve hükumete kartı muhalif vaziyet alacaktır •• 

~hili mücadeleye doğru 

lalet eder. 
Üçüncüsü tuz, ıeker, kömür fiyatları

nın ucuzlatılması iıtihllkin artmasına 
ve varidatın tezayüdüne hizmet et· 
miıtlr. 

Demek ki verai tarhederken halkın İs· 
tihlllr. kabiliyetini azaltacak vergile 
ihdas etmemek, bil&kia istihlaki art· 
tırmak suretiyle devlet varidatının 

arttmlmasını temine çalışmak l&
zımdır. 

Bunun da en kestirme yolu doğrudon 
doiruya vergileri azaltarak. bilva· 
aıta vergilere kuvvet vermektir, di-
yoruL 

Hakkımı• gole mu? --
0/impigatlara 
Hazırlık 
Avusturyanın en kuvvetli 
takımlarından biri üç maç 

için lstanbula geliyor 

~~ -RÖıt rar Avuıturyanm mühim bir dahili mücadele arefesinde olduıunu Fırst Vt,enna maıut oyuncularından 
)ke;~ektedir. Çünkü batvekil Şufnİg Haymvehri Prenı Starhember(İn ri- Sağ muavin Sağ müdafi 
et- .,1_~n. en alıp kendi cepheıine ilhak etmek iıtemit ve Haymvehr tqkilitı Kuller Otto Rainner Karı 

'lelflıl o1-- • .. h · · · t' • " · l..,,uh Be I' 1 ···lia ıımaK uzere vatanperverler cep eımın rıyaae ını uzerme a .....-y • Futbolcularımızın r ın o impiyat-
\'e b ··~~Vehr mevcudiyetini muhafaza etmek, Starhembergten ayrılmamak larına iştirakleri kat'i ıurette kararlaf-
11 il USurnete muhalif kalmak için karar verdiiinden Şu,nig taraftarla- tmldığından futbol federasyonu hazır-

e tarlı L ı · ba la "' h "k k d h J llletttıek emuerg taraftarları arasında mücade e nın f yacagına u • lıklarda bulunma üzere er a faali-
~ lizım geliyor. (Devamı 10 uncu aayfada) yete (leçmiftir. Olimpiyatlara iştirake-
~ •1~=~~~~==================~=

2

d~~o~nmilH~bmımwn ~i ~r 
·~egl .te.re Kralı l surette hazırlanmasını temin için An-uj k kara ,lzmir takımları muhtelit bir hal-

'l":.'f lZznci Edvard de lstanbula çağrılmışlardır. Bu takım-
~,. ~ !arın en iyi oyuncularını seçebilmek 

lonCldr1l~Qga gidiyor için Avrupadan getirilecek muhtelif 
h 26 kuvvetli takımlarla maçlar ya-
l( arp sıra:·ınd F (Hus_usi) - Büy

0
ük pılacaktır. Jstanbula gelecek ec-

anada] a ransada ölen 12,0 O nebi takımlarının başında Avustur -
len L' 

1 asker namına Vimi'de diki- f ] k1·· l · d F' l'\.anad h yanın pro esyone up erın en ırst 

tesrni kral: k~~p ~kademisinin küşat Vienna takımı vardır. Federasyonun 
Yapılacak e ızıncı Edvard tarafından yaptığı müracaatlara ilk önce muvafa· 
lı.ur reisi tı:~k~1erasiıne Fransa Cüm - kat cevabı veren bir takım olmuştur. 
rıca)j d : . anı askeriyesi ve devlet (Deuamı 10 uncu sayfamızda) 
Fransa e ~tırak edecek, Kral Edvard ve 
rafında k urnhur Reisi M. Lebrun ta • 

İngif~ arıŞılanarak izaz olunacaktır. 
lond ere Kralı Fcld maresal oldu 

Kralı S:~: ~6 (Hususi) . İngiltere 
Dük )( ızınci Edvard bugi.in amcası 
de F onounun r' ·-· · eld ıyaset ettıgı merasım-

defa ol rnkareşallik riHbesini aldı ve ili< 
. ara F 1 R•Yetek l e d mareşal üniformasını 

Sen Jelll: ayla Bukingam saravından 
sarayına gitti. 

Krttı Edvard 

Badoglio geri dönmiyecek 
Londra, 26 (Hususi) - General 

Santininin Somali valiliğine tayini ve 
mareşal Grazyaninin Habeş umumi 
valiliğine getirilmesi dolayısiyle mare
şal Badoglionun artık Habcşistana 
dönmiyeceği söylenmektedir. Badog -

ili dün gece yarısı Masavvadan hare
ket etti, 

Dıı işleri Bakanı Boğazların tahkimi meselesinden 
bahsetti, Akdeniz devletleri arasında anlaşma · 

yapılması lüzumunu ileri sürdü 

Dün, Adliye, Maarif, 
Maliye, sıhhiye bütçeleri 

de kabul edildi 

Ankara, 26 (Hususi) - Kamutayın 

bugünkü toplantısında Vekaletler bütçe· 
!erinin müzakeresine devam edilmiıtir. Dıı 
lııleri Bakanlığı bütçesi müzakere edilir· 
ken Vekil Şükrü Saraç oğlu aiyaıi vaziyet 
hakkında izohat vermiı ve demiıtir ki: 

Dıt Siyasetimiz 
«Biz. sulhun istikrarını ve arııuluıal 

emniyetin fi'li ve hakiki olmasını htiyo· 
ruz. Bu maksatla komııula\-ı'mızla, tefrik 
etmeksizin, iyi münasebetteyiz ve onlarla 
meydanda bir ihtilafımız yoktur. 

Arsıulusal havanın bulanıklığından en· 
dişe ediyoruz. Son seneler bilhassa Avrupa 

(Devamı 10 uncu •aylamı:ada) 

Dış siyaset ve Adliye işlerimiz -
hakkında izahııt veren 

ŞUkrU Sarcıçoğlu 

Sarıyer cinayetindeki 
esrar perdesi kalkmadı 

Behicenin 
olduğu, 

satmak istediği yüzüğün kendi malı 
bir kuyumcunun işgüzarlığı yüzünden 

tahkikat açıldığı anlaşıldı 
Bundan bir sene evvel, Sarıyerde, Ma· daha nomzct görülen zabıtamızı tebrik et• 

ri Elmaıyan adında zengin bir dul kadı· miııtik. 
nın ölümüyle neticelenen bir cinayet vuku Fakat maalesef, bu husustaki ıayialar 
bulmuıı, ve zabıtanın bütün gııyretine rai· tahakkuk etmemiş, ı:e Sarıyer cinayetini 
men, katiller ele geçirilememitti. Örten esrar perdesi yırtılamamıştır. 

Bir kaç gün evvel, bu müthiıı cinayete Dün yaptığı,9lıZ tahkikat, Behice adın· 
ait bir ip ucu elde ed'ld'W• . k daki kadınla zevcini ağır bir zannaltına 

ı ıgı şayıa11 çı mııı. d" .. 
b

. d b · b 
1 

. uıuren ve bu husustaki şayiaların çıkma• 
ız e u şayıaya se ep o an hadiseyi bil· b .. . • . sına se ep olan tesadüfün garip mahiyeti· 

t~~ tafsılatı:le yazmış, ve tesadüfün bil· ni açığa çıkarmuıtır. 
yuk yardımıyle de olsa, bir muvaffakiyete (D 11 • • f d ) evamı mCJ say a a 

Filistinde Arapların 
kıyamı gittikçe büyüyor 
Birçok şehirlerde yeniden bombalar ahldı kanh 
çarpışmalar oldu, ölü ve yaralıların sayısı kabarıyor 

Filistine Yahu -
dilerin muahceret 
akınını durdurmak 
için Arap halk tara· 
f ından ilan olunan 
grev, son günlerde 
isyan ve kıyam ma· 
hiyetini aldı ve in ~ 
giltere Filistinin A- ' 
rap halkına kar~ı 
tam askeri tedbirler 
ittihaz etmek mec • 
buriyetinde kaldı. 
Filistinin bugünkü 
vaziyetinde çarpı • 
şan iki düşünce ve 
iki kanaat şu şekil· 
de hulasa olunabi • 
lir: 

Flliıtinde bir - Kudüa Sokaklarında Tel Örgüler 

:ahudi yurdu vücuda ııetirmek lnai- ve hiç bir hareket lngiltereyi bu siva· 
lız . mandasını.n en. mühim esaııdır. , ıetten ayıramıyacaktır. Binaenal;yh, 
İngıltere bu ııyaıeti müdafaa edecek (Devama ıı inci sayfada) 
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Seyyahlara ' 

Agrı kambiyo 
• 
Sayım 11ergisl 

• -
n 

r. 

Sayım Vergisi 

T ürkiyenin en mühim eervetlerinde 

. 
birini de hayvanlan te~kil ede 

Memlekette 26 milyon hayvan vardır. Sa 
yım vergiei hayvanların çoğalmasına man 
oluyordu. Hayvan batın• bir lira verg 
vermek ağır geliyordu. Sayım veraısı a 
2altılınca hayvan miktannın derhal dörtt 

j , , 

i 

-
e 

bir nisbetinde çoialdığı görüldü. 
n Nüfusu 1 7 milyona varan Türkiye içi 

adam başına iki hayvan bile düımeme 

mühim bir meseledir. Biz etimizi haıicte 
getirtmeyiz. Yalnız kurban hayramınd 
bir kaç milyon koyun keseriz. Geri kala 
koyunların da bir kısmını harice aevkede 
riz. Şunu da unutmamalı ki 26 milyon hay 
vanm içinde eti yenmeyen hayvanları 
miktarı belki bunun yarısını teşkil eder. 

si 
n 
a 
n 

-
-
n 

n Demek ki bir ıene içinde eti yene 
hayvanların miktarı on milyonu geçmez 
Yani adam başına bir senede on kilo e 
bile düşmez. Bu kadar az et istihlaki he 
halde refah ve Blhhat alameti sayılamaz. 

t 
r· 

Halkın ınhh.ati ve serveti namına mem 
lekette hayvan miktarını çoğaltmamn ça 

-
-

r~ine hakmalt lazımdır. 

* Seyyahlara Ayn Kambiyo 
n 

eı M ediste bütçe müzakere edilirke 

·1. 
meb'uslardan Berç Türker turisti 

için ayn bir kambiyo fiyatı tesbit edı 
muini teklif etti Ecnebi seyyahlar mem 
lekete seldik)eTİ zaman Türk parasını d 

. 
•• 

ba ucuz fiyatla alabilmelidirler. 
n-Maliye Vekili bu teklifi reddetti. Dü 

yamn hiç bir yerinde yerH için başka, ecn 
bi için başka kambiyo fiyatlan olmadığı 

e-
m 

eöyledi. 
Halbuki seyahat edenler bilirler ki, A 

vusturya, Almanya ve İtalya gibi seyya 
lara kolaylık göatcrmeaini bilen meml 
ketlerde turistler için ucuz kambiyo va 
dır. Elinizdeki ecnebi parasını bankay 
götürür, pasaportunuzu ııöstererek seyya 
olduiunuzu söylersiniz. Yerli parayı si 

boraa fiyatından yüzde otuz daha ucu 
verir. Bu sayede •İz o memlekette yer 
lerden daha ucuz ıartlar içinde yaşar 

. 
h-
e-
r-
a 
h 

ze 
za 
Ji. 
Si-

nız. 

Biz memlekete seyyah celbetmek is 
yorsalt onlardan bu kabil kolayhklan 

ti-
e-

airgememekliğimiz lazım.Kelir. 

Özlü sözler 
Kadına dair 

' Bir kadının ilk işıkı asla sonuncusu d e-
ğildir. Andrien Dupy 

Kadından kadına olan fark, cenne 
cehennem arasındaki farlt kadardır. 

tle 

. 
Tennyson 

Kadın kötü. fakat lüzumlu bir şeydir 
Menande 

Bir kadının ltöleai olmaktansa bir ıey 
tanın kölesi olmak daha iyidir. 

İncilia darbı meaeli 
Kadınlar acı çekmek İçin doğarlar. 

Seneca 
Kadın kemale ermit bir iblistir. 

-

Vdctor Hiiso 
Kadın, insanla meleği birbirine yakl aş-

tnan mahlUktur. Balzac 
Allahm yaptıiı en oüyük hata, kad lnı 

yaratmasıdır. Schopenhlıuer 

Kadın daima biı saadet menbaıdır. 
Dueis --·---·· ... ····· .. ·············-············-··· .. •••• 

ral 
Kr•I Al•k-ndrın otomoblll 
Manilya suikasbna kurban giden K 

Alekaandnn tarihi otomobili, Belsrad da 
müzeye konmuftUr. . ya 

ük 
te-

OtomobiHn içinde. krala ve Bartu 
ait kan lekeleri vardır. Otomobil büy 
bir camekan içinde muhafaza edilmek 
dir. 

* Kırmetll r••-m naad anla9d ır 
da Meıhur ressamlardan biri bir maiaza 

kendisinin yapmadıiı tablolardan bir tan e-
ını • ıinin kendi imzaaiyle satılığa çıkanldığ 

görınüt. eitmiş ve mağaza sahibinden 
yatını sormuş. Adam yüksek bir fiyat is 
miş ve imzayı methe başlamış ressam fe 
balde asabileşmif, «bu tabloyu ben yapm 
dım, taklittir.» diyerek resmi yırtmış. H 
lekar tüccar İse., dava etmemesi için t 
loyu satmak üzere istediği parayı, res 
ma hakkı sükut diye vermiş, ve sonra 

fi-
te· 
na 
a-
!• 

ah-
sa· 
da 

arkasından söylenmiş: 

a-- Herif kıymetli adam 1 Resim yapm 
dan bile resimlerinin bahası de2erinde pa· 
ra alıyor. 

. 

/ 

Sarılı, Kırmızılı 

Senfoni 

.... -----E. l!krem•Tahl 

S ene1erdenberidir dargındılar .. A-
ralarından kara kedi geçmişti, 

BirbirJerile yüz yüze geldikleri zamaJI 

·aman Allah! - yer yerinden oynuyora 

meydanlar, 5okak1ar birbirine geçiyolı 
ortalık toza, dumana boğuluyordu. 

Bu husumet - bari ciddi bir sebebi 
dayansa- vakit vakit azalıyor, vakit va" 
kit artıyordu. Biri diğerinden bahse • 
derken di,şlerini gıcırdatıyor, i~til->ze ve 
istihfafla dudaklarını büküyordu. 

Sanki ayni kökten yetişmiş, ayni 

topraktan sürmüş, ayni daldan filiz " 
lenmiş değildiler. Dünyada bunun ka.:' 
dar garip, bu derece manasız, güliin9 
bir dargınlık, fakat ayni zamanda bu 
türlü derin bir nefsaniyet olamazdı. 

1 nsanJık medenile,ıp, ıstıfaya dojTu gittikçe, bedenini de ru
gibi kuvvetlendirmek ihtiyacım duydu. Spor, temiz beyeca
ile bu ihtiyaca cevap veren yesrane vasıtadır. Yirminci .unn 

hu 
hl 

ömrünü uzahr. Sporcu, hayatı zehirliyen bnyük, küçük dertle-

rirı biginesidir. Açtk ve tem.iz bava, daimi hareket haıtalıim 

ve melilin en birinci düımanlandır. 

Her iki tarafın da yakın akrabası ol-ı 
duğum için bu vaziyete en çok üzü " 

fenlerden biri de bendim, yukarı tü " 

kürsem bıyığım.. aşağı tükürsem, a 
zaman da sakalım vardı. Belki saka " 
lım bana bıyığımdan daha yakındı .•• 

B enci de, ihtiyarı da, kad1n1 da, erkeği de, hayatlannın intiza
mını sporda arıyorlar. 

Spor yapan İnsan kendini bir çok hastalıklardan korur ve 

Çocuklarımızı daima ten ve daima rürbüz görmek istersek, 

küçük yaıtan spora karıı kendilerinde aWca uyandırmalr,a. 

,... 

ıı. J 
Lakin ne de olsa ötekine karşı da iğ • 

A R A S 1 N D A birar duyamıyor, birini hakh, diğerini 
haksız çıkaramıyordum. 

Ben ve bütün benim gibiler bu va" SÖZ 
Fı rak ve smokin 
Giyen sitç/Jlerle 
Karmangolacılar 
Kanada' da Ha-

milt on· da bir hlkim 

fU 
ve 

acayip 
rmiıtir: 

(( 

karan 

akh 
Kanun ıever ve 
başında vatan-

daşl ar eece yansın• 
dan sonra ya ya· 

annda veya ev
ndedir, dışarda
a muhaklcak bir 

takl 
leri 
lars 
auv areden gelyorlar -

de 
SUV 

kın 

dır. 

mektir. Bu itibarla gece on ikiden ıonra 
are elbisesi giymemi§ vatandaşlar hak
da serseri muamelesi yapılmak lazım
» 

ti.it 
Bu eüzel karar üzerine sabaha . karşı 

tevzi eden sütçüler, karakollarda da-

yak yememek için hak eiymeğe mecbur 
lmuşlar, ve bir çok hırsızlarla karmanyo

lar da birer aimokin tedarik etmişler-
o 
lacı 

dir. 

ralt 

* Kadın dU9menı bir zengin 
Her sene bir şarkı müsabakası yapıla
birincisine on bin frank mültafat ve

ril mesini vasiyet eden bir Fransızın dileği 

rine, beş on senedenberi bu mütabalı:a üze 

ya 

mi 

pılmakta ve ekseriya Matmazel Lelü js

nde biriei kazanmakta idi. Bu sene mat
zel müsabakayı yine kazanmış fakat 

ndisine mükafat verilmemif, ona muka-
ma 
k.e 

bil ıu sözler söylenmiıtir: 

- Biz farkına varmadan size miikafat 
mişik. Halbuki mükafatı veren adam ver 

vas iyetnamesinde yalnız erkekleri nazarı 

ara al1111J bu itibarla maalesef hediyeni· 

veremiyeceğimiz gibj, hey· etimiz ıimdi
kadar size ~erilen mükafatların &eri a
p alınmayacaiı h~kkında da bir karar 
ecektir. 

itib 

zi 
ye 
lını 

ver 

* On dlrdUncU Lul ••fl•ll 

•------------• Alman balıkçıları ziyetten müteeasirdilı:. Evlenip te bo" 

HERG·u·N BiR f IKRA 1 B J pnrnış amca çocuklarının, hısım, akra-

Bir hayret ve bir sual 
Bu bayancaiıZy Şifli salonlannın mü

davimlerine çok iyi tanılan bir sima
dır. Y aıı epey ilerJemif, gözlerinin ke
nan kınpnq, oluijenli aaçlannm diple
ri ağannaja yüz tutmuı olduğu halde, 
bir türlü ıençlik Mltanatmdanı feraiat 
edemea. 

Geçenlerde bir salonda, müatakbt:I 
harbin dehfetinden ve hilbuaa tayya
relerin o harpte oynıyacağı rolden bab· 
aediliyordu. Bayan, kıntarak ve aizmı 
büzerek: 

- lstanbul üzerine ilk tayyare hü
cumu vuku bulduğu gün ben on Yllf' • 
mı bi:irip, on birime basmıttıın da, ba
bamın evinde bu münasebetle ziyafet 
veriliyordu .• 

Deyince, orada bulunan Ercümend 
Ekrem: 

- Ay! dedi; 93 muharebetinde 

unaan sonra baıı nasıl hep birden üzülürlerse öyl• 
Üniforma gigeceklerml, üzülüyor, nasıl kendilerini için için 

retler olacaktır. 

Alrnanyada ba· yerlerse keneli kendimizi öyle yiyor " 
hkçılar cemiyeti re- duk. 

.i.i Glaeacr veıdiii Ne ise, çok şükür .. Banş görüş ol" 
bir kararla bütün du 1 ikisini bir arada kol kola takılmış, 
Alman balık.çılan- e1ele vermiş, er meydanında «koltukl> 
Dl Üniforma &İyme• yaparken gördük, gözlerimiz yaşardla 
ie mecbur tutmut- l d ld " gönlümüz memnuniyet e o u, gög " 

tu~endilerine rütbe aümüz kabardı. ı· 
irfan gün-inin emektar ve feyiz ı ve derece verile- -rr 

cektir. Ve boyun- bir kaynağı olan Galatasaray spor gü .. 
lannda husuat ip- nefİni de tekrar içine alacağı günü, bj:z, 

ağabeyler sevinçle karşılıyacağız. 
İşin garip tarafı bu karara hiç bir Al

man balıkçısı itiraz etmemiıtir. Almanlar 
üniformayı seviyorlar. 

Ve o mürüvvet gününde pilav - zer .. 
de değil, bizim şerefli renklerimize da" 
ha uygun olsun için, zerde ile vişn• 
peltesi yiyece~, inşallah 1 * Avrupeda puae zabıt••• lhd•• 

edllm••I l•t•nlror 
Fransız mecmualanmn birinde çalııan 

bir muharrir, puse halı:k,tnda bir anket ya• 
"""' ~ ~~/a~ 

tayyare icat olunmuı mu idi? 1 •• 
•---------------------·· parak, siyasi polia, ahlaki polis tqkillb - Galatasaraylılara: Gelecek par.ar günl 

mektepte pilavımız 'far. O giin oraya g~ınıeJ 
her birinize far.ıdır. Blıe nimet'~rin en bi" 

yülü olan irfan nimetini batışlıyan mekU
laialse karşı çcnülmes ballılıimuzt ıösteı • 

..- için yılda bir •a toplanb yegine fır 11 

a.uv. Davetiyenlıi, vakit ıe.;itmHen, Y" 
'Dlıllkkbin kapısmdan, :yab'd ki Beyotıun .. 
bizim cemiyetten 1U1Jp ~ lıms. 

D 
gibi bir de puse zabıtuı ihdaa etmenin za-

Ün yaDJD yaşı ruri olduğu kanaatine varmıştır. Muharri-

* 

Bazı Astronomi 
alimleri, keşfettik

leri yeni usullerle 
dünyanın yaşını he
eaplayacak bir ta
kım vaaıtalar elde 
etmişlerdiT. Bu he-
ıaba nazaran 
ya bir mi]yar 
yüz milyon 
yaşamıştır. 

diin-
sekiz 
ecne 

Saf ırk yalnız lakoçyalllard• 

Elyevm Amerikada bulunan Bernar • 
şov bir Çek gazetesine ıu beyanatta bu-
lunmuştur: 

- Ben ıimal ırkına mensubum. Bu iti
barla ırk meselelerine benim de karışmak-

rin yaptığı tetkiklere göre cenubi Rusyada 
alenen öpüşme 1 5 frank nakdi cezaya ti
bi imiş, eğer öpüıenler niıanh ise1er ceza 
miktarı 12 franlaruf. 

Kont Sforya zamanında Milanoda da 
bu yasağı koymuşlar ve 721 çift bu yüz
den para cezasına çarpılmıştır. Amerika
lılar daha şiddetli hareket etmişlerdir. Boa
ton' da bir barda artietlik yapan on bir de
likanlı on beş gün bapae mahkum olmuı
lardır. 

Minneao ta' da İ8e 

vesika verilmektedir. 
nıak için de art 

öpüpnek için halka 
Ve bu vesikayı aJ. 

bir bastahiı ol-
rnadığını sıhhi bir muayeneden ıonra i8bat 
etmek gerektir. 

* Mikrop devrinden evvel 
dol•• ada111 

_..,_... ... ~ .... ···-·. . ..... '""""_._ ...... . ----
Biliyor Musunıız ? 

1 - Ehlisalip ordularile ıenelerce har
beden Salahaddini Eyyübi Avrupanın bar' 
hca hangi krallarile boy ölÇÜftllÜştÜr > 

2 - Ayaaofya kaç tarihinde kimin tr 

rafından yapıldı) 

3 - Hem pir, hem filozof, hem d• 
devlet adamı olan Yunanlı .kimdir) 

4 - Jan Sobyesk.i kimdir) 
S - Adam Smith kimdir) 

(Cevaplan Y arm) 

Dünkü auaUerin cevapları: 
ylyemezmı, 

bi 
içi 

Fransız krah on dördüncü Lui, pek asa- lığım lazım gelir. Fakat, ırk davası o ka
İmİ.f, tcftalinin kabuğunu tutamadığı dar ehemmiyetini kaybetmiştir ki bugün o· 

n ,eftali yiyemezmiş. ömrünün hemen nunla meıgul olmak bile deirnez, Avru -
nsına kadar, kendisine ıeftali yediTe • pada saf ırk denilen bir şey yoktur. Al -ya 

Jspanyamn cenubunda yüz le1ciz :ra11-

na eelmiş olan ihtiyar biT köylüye bir P• 
zeteci sormuş: 

- Nasıl oldu da hastalıklara karp mu
kavemet ettiniz ve .ddıatinizi böyle iyi mu
hafaza ettiniz. Adamcaiız. cevap vermif: 

- Ben doiduium zaman, bu eon • 
radan hastalık yapan mikroplar yoktu. Biz 
sağlam yetiştik, demiftir. 

1 - Comeille'in sayılı eserlerinin isirO" 
leri ıunlardır: Horace Le cid. Cinna, Pol ' 
yeucte, Rodogune. Heracliuı, Attil&. 

2 - lskoçya kraliçesi Mari Stuart ikiP
ci kocası Oamley tarafından ve kraliçe ~ 
lizabetin teşvikile öldürülmüıtür. me mişler, nihayet bir gün soyup önüne ge

rmiıler, o da yemit ve fevkalade mem • 
n olmuş, o tarihten itibaren sofrasından 
taliyi eksik etmezmit-

manlar şu iddiamı cerhedemezler. Saf ari 
ırk olsa olsa, hiç bir kimse ile eenelerden-ti 

nu beri ihtilat etmemiş olan iskoç zencilerinde 
vardır, o kadar! ıef Nerede o eski amanlar. 

r 

İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
M. Adnan adında bir okuyucu yazıyor: 
ccA.piıda bahsettiğim vak'a iyi ahbabım olan Arjantin baı4 

konsolosunun batından teçmqtir. 
8afk:omoloı seçen idman bayramı münıuebetil~ Taksim 

atadyomunda yapılacak wenlikleri sörmek arzusunu izhar etti. 
Kavasını ıöndererek iki bilet aldırmak istedi. Taksim stadında 
bilet sahlmadıimı, içeri ancak davetiye ile sirilebilecefini ıöy
1 eınİfler. Kavu bqkonsolosun Türkiye qlerine çok merakh 

olduiunu, •atta Türkiye hakkında biı- kitap yazdıimı söy~e
rek bir davetiye vermelerini rica etmİf- Orada bulunan me • 
murlar: 
«-İdman ıenliklerine ecnebilerin selmeai yasak edilmİ§tir, 

diye cevap vennİfler. Bafkonsoloa bundan müteessir olmUflur..ı> 
Eğer bu mektupta yazılan vak'a doiru ise, atadyomda bay

ram ıenlilderini idare edenlerin 2örütleriDcle ve kararlarındaki 
isabete, artık, 

!STER lNAN 1STER iNANMA 1 

L----------------------------------------------------------------

3 - En kısa hat hattı münhanidir diyeJI 
Alman riyaziyecisi Ayn,tayndır. 

4 - Piyerloti Raşeforda 1850 de doi• 
rnu .. 13 sene evvel ölmüştür. 

5 - Napolyonun donanmasını Ebukır~ 
bozan lngiliz amiralı Nelsondur. ......................................................... ....-
lıaç alamıra11 heatalara mUJd• 

Chartre'li bir doktor tıbbın halledertıt" 
diii büyük bir zorluğu yenmiştir. ilaç içcrı>• 
yen hastalara, şu nasihati vennektcdir: 

Evinizde ne cins olursa olsun bir tavıl~ 
besleyiniz, onun yemeklerine, doktorunıl' 

d ·Y· ·ı· k t k · nıurt' zun ver ıgı ı acı arıştırınız, avu ) u 
• . . b"" iiJ1 ladığı zaman, o yuınurtalan yıyımz, ut 

ilaçlar o yumurtaların içindedir. Bu <ıuret• 
le istediğiniz ilacı, hiç duymadan, buıll&I"' 
nuzu tıkamadan içebilirsiniz) .. 
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Zecri tedbirlerin mukadderatı 
Almanyanın cevabına bağlı 

Alınanlar memnuniyete değer şekilde cevap verirlerse 
Zecri tedbirler şiddetlendirilecek, yoksa ilğa edilecek 

ı londra 26 (A d 1 f d d h"l" l Q'lih • .A.) - Siyasi mahafil. Mali mahafil, zecri tedbirlerin, ev et· ay a an a ı o miyacaflnı açıkca söyle--
. lettcrazırda büyük Britanya ile ecnebi dev· lerin birer birer bunJan tatbikten va:zııeç· miştir. 

Ve b•(h f tlıa'k.t I 1 assa Fransa arasında yapıl· meleri suretiyle kendiliğinden ortadan kalk· 1. - talyanın Britanya imparatorlu • 
• o an .. k . w h' b' '-~ldı I rnuza erelerin zecri tedbirlerin ması muhtemel bulunduğunu ve vazıyet ııunun ıç ır a.ısmını tehdid etmiyeceğine 

~etlerr~rnas.ıyla beraber ayni zamanda Mil- normal bir hal alır almaz Stresa cepheıi • dair Mussolininin bir vadini ihtiva edecek 
h•fa ernıyetinin baka ve otoritesini mu· nin tekrar vücuda gelebileceğini ili.ve et- bir muahedename İmza edilmesi. 

Ut ctın ı· · · 2 f l tıu h c 1 ıstıhdaf eylemekte olduğu· mektedirler. · - ta yanın diğer akdeniz devletleri 
' cyan t k ·ı 1 Dün .... e

1 
rne tedirler. İtalyanın diktatorluk rejimi tatbik eden ı e o an münasebetlerini normal bir şekle 

liri Corb~g eden sonra Eden ile Fransız se- devletlerden müteşekkil bir cephe teşkıl sokacak olan akdeniz itilafnameleri akdo· 
\ınu •n arasındaki görüşmenin mevzu- etmek ve Stre;ıa sisteminden kat'ı surette lunmaıı. 
Cefllizecri tedbirler meselesi ile Milletler vazgeçmek mecburiyetinde kalabileveği Öğrenildiğine göre B. Grandi müzakere· 
l~tizn:~inin 15 haziranda açılacak olan söylenmektedir. Fakat İtalya ancak zecıi lere devam etmek Üzere yakında bizz~t 

ö· evresi tc§lcil etmiştir. tedbirler önümüzdeki Eylul ayından sonra Eden ile gÖrÜ§ecektir . 
A ırreniJdigıw. ·· İ . .. . . da tatbik edildiği takdirde bu suretle ha· Akdeniz Pakta Da Zecri' "'fllan ne gore ngıltere hukumt-tı, 

t 
Yanın ve ... · k t edecektı'r Tedbirler D-z.ıı ilYan .. .. receııı cevap memnumyete re e · ~ 

er ne Koruldüğü ve Almanyanın ltalyaya Londra, 26 (A.A.) - Hava ajansın • Londra 26 (A.A.) - Röyter ajansı· 
l suretle ) dan·. nın Romadan aldığı bir habere göre hal· 
lınrn,8 'h . 0 ursa olsun yardımda bu • 

dird ı 1 tıınalini ortadan kaldırdığı tak· Selahiyettar mahafil, İtalya sefiri B. yan siyasal mahfilleri İtalyanın, zecri ted· 
e ~ecr• d . el birler kaldırılmadan önce hiç bir Akdeniz 

de · 1 te birle · 'dd ti d' · Grandinin geçenlerde hariciye nezareti a· tpış edecektir. nn ft e en ırmesıne paktına iştirak teşebbüsünde bulunmaya-
Btınun)a b imi sekreteri B. Sittart ile yaprnıf olduğu cağını bildirmektedirler. Hatta, ftalya Mil-

Ev basan 
Kız kaçıran 
Haydutlar 
Kızılca köyünden kız ka
çıran silahlı haydutlar 

yakalandılar 
Ankara, 26 {A.A.) - Aldığımız 

malumata göre, Eğirdirin kesme kö -
yünden Efecanlı Kadir oğlu Abdullah 
ve muhtar Mustafanın oğlu ile Yanık 
Hüseyin, Çukurca köyünden Ali oğlu 
Osman, Kalınoğlu Mehmet, Hasan on
başı oğlu Mehmet, Sırrı oğlu Hasan 
adındaki adamlar, silahlı oldukları hal
de, Manavgat ilçesinin Beşkonak ka
mununa bağlı Kızılca köyünde Reşit 
hocanın evini basarak 18 yaşındaki 
kızı Fatma ile 8 yaşındaki kızı Gülsü • 
mü zorla götürmüşler ve Reşit hoca • 
nın 200 altın lira göndermedikçe kız
larını iade etmiyeceklerini söyleyerek 
Eğirdir bölgesine doğru kaçmışlardır. 

Bunun haber alınması Üzerine ta • 
kiplerine müfrezeler gönderilmi\' ve 
kıza bir zamanda suçluların hepsi si • 
!ahları ile yakalanarak adliyeye ve ka
çırılan kızlar da babalarına teslim edil
mişlerdir. 

Sayfa 3 

Avrupa devletleri arasında 
yeni yeni zümreleşme 

hare-ketleri oluyor 

H abe§ muharebesinin fi'li bir suret• 

te sona ermesinden istifade ederek 

umumi duruma §Öyle bir göz atacak olur· 
sak görürüz k'i ortalıkta yeni bir hareket 
mevcuttur. Bu hareketi Habe§ harbi mü· 
nasebetile ve mücadelenin hararetli saf -
halarında istenerek, istenmiycrek a~ızdan 
kaçırılmış olan bazı sözler doğurmakta • 
dır. 

Şarki Akdeniz misakı teşebbüsleri bu 
hareketlerden biridir. Bundan baııka Leh 
hariciye nazırı Baron Bek'in Belgrad zi • 
yareti münasebetile ortaya atılan müba • 
liiğalı iddialar da, bunların ikincisidir. 

Habeş muharebesi münasebetile söylen· 
miş olan bazı sözlere gelince: ehemmi -
yetli bir maceraya atılmış olan İtalyanın, 
kendisini hedefine varmaktan meneder gÖ· 
riinen haillerin karşısında, bütün bu hail· 
leri yıkıp Akdenizde eski Roma İmpara • 
torluğunu kuracağından, falan, filandan 
dem vurması tabii idi. Fakat bu tehditler 
tesir yapmaktan geri kalmadı . 

Bu tehditlere hedef olabilecek her mil· 
let, kendisini emniyet altına almayı ve gil• 

nün birinde, İtalyanın sebepli veya sebep· 
eiz tecavüzüne uğrnmıya mahkum gör -
mekten kurtulmaya karar verdi. Şarki Ak· 
deniz paktı teşebbüsleri bundan ileri gel· leeeğ· eraber, böyle bir cevabın ge• görüşme esnasında ona huzur ve emniyet Jetler Cemiyeti kendisi aleyhindeki tedbir· 

1 •ne Pek ·h · ld " b al tere h .. k 1 tıınal verilmemekte ve fn • bahşederek teminat vermiı o ugunu e· !eri idame ettikçe, her türlü taahhüdün-
•ın1 dü .. u Grnctinin zecri tebdirlerin ilga· yan etmektedirler. Hatta B. Grandi, aıa· den de vareste kalacaktır. Bununla bera- Amerl.Ka -'a di. Bittabi bu hal yeni bir zümrcleıımc ol-

Uı duğuna göre, mevcut müvazeneyi ihlô.l e• 
t ı ııunrnck b · · h kk d 1 ·ı ·ı l 1 b 1 1 1 J •ıırnin edil mec urıyetınde kalacağı ğıdaki iki nokta a ın a ngı ~~r~ ı e . t~ • er: ta ya evve emirde ngiltere ve Fran· V • b • decektir. 

~ enz lr Bu hareketlerin ikinci ini teıkil eden Leh ~dir. ya ara1ında müzakerelere gınşılmesının sa ıle anlaşmayı arzu etmektedir. Al ................................................................................... . 'T'e J'L.l•Ş Cemı·yetı• hariciye nazırının Belgrad ziyareti ve bu 
~ ~ Ull münasebetle Yugoslavyanın Çeklerle olan tın taç ve kıy- Yunan partileri Kozluda elektrik 

.?1ettar taşlı kılıç Arasında santralı açıldı 
Londra, 26 (Hususi) - Amerika- ihtilafları dolayıııile Küçük ltilaftan ayrı· 

nın Miçigan şehrinde yeni bir gizli ce- lacağı yayıntıları ise, yukarıda da kaydet• 
miyet keşfolundu. Siyah Cemiyet a· tiğim gibi şimdilik mübalağalı sayılmak la

"-ah· I/" ı 
kıl ıre8 yakalanan taç ve .n.agnaşmaıar 

ıç adogJioya aitmiş 
l<ahire 26 ( A 

l"ıluhab· . '. .A. ) - Royter ajansı N •tının v d'~. 
cea.~iye . er ıgı malumata göre, 

teç ile k I aıt olduğu zannedilmiş olan 
lnay1p b'. ıçj gümrükçe yakalanmış ol· 
d~ircsindır talyan tarafından usulü 
1 rdır B c beyannamesi verilmi~ mal
dog)j~; u . taç ile kılıcın mareşal Ba -
~Ötiirüı a aıt bulunduğu ve İtalya ya 
tir. rnekte olduğu tasrih edilmiş • 

Liberaller hükumeti ele 
almak için hazırlanıyorlar 

Atina, 26 (Hususi) - Başbakan 

Metaksasın kendi partisini feshederek 
Ahali Partisinin liderliğini kabul etme· 
si için yapılan teklifi reddettiğini gaze
teler yazıyorlar. 

Başbakan Ahali Partisine verdiği 
cevapta Ahali Partisi mensuplarından 
isteyenlerin partisine kabul edileceğini 

li~.~av')zada Atatürk gUnU bildirmiştir. 
f ..... ıa G Bu suretle iki partinin uzlaşması et-
}'qk bastıkI - ~tatürkün Havzaya a- rafındaki teşebbüsler tamamiyle suya 
17 ine· arın 2,, Mayıs 919 gününün d 
b. ı "ıld" .ı üşmüştür. tnJ " onumu" .. k'' ı·· k ti. erce h nu oy u, en 1 Ahali Partilerinin birleşmesi işi de 
.kuth.ıland alkın coşkun gösterilerile büyük müşkülata maruz kalmaktadır. 

-.........:.:::ı· 

Yeni santral, fstanbuldan 
sonra ikinci derecededir 

ıtım gelen bir kuvvetli tahminden ibarettir. 
dını taşıyan bu teşekkülün irtikap et- Filvaki Yugoslavya, gerek kral Alek • 
tiği cinayetlerden ellisi zabıta tarafın· sandrın katli münnsebetile Fransanın ta • 
dan ortaya çıkarılmış bulunuyor. Bu kip ettiği tarzı hareketten, gerek bu cina· 

z yüzden cemiyete mensup 16 kişi tev- yetin faillerinin muhakemesi sırasında 
onguldak, 2G (A.A.) - İf Ban- kif edilmiştir. Cemiyetin yalnız Miçi- Fransada yazılan ve söylenen şeylerden 

kasının Kozluda vücude getirdiği kö- gan şehrine münhasır kalmıyarak A- son derece mütees ir olmuştur; fakat bu 
mür.i,ş maden ocaklarından büyük bir F f k merikanın her tarafına yayılmış olma- tee1111ürle Yugoslav - ranaız itti n mm 

e~~k~rik sant~alı kuruJmuş ve bugün sı ihtimali de göz önünde bulundurul • parçalanması arnııında henüz bir hayli me-
buyuk merasımle bu santralın ve pek kt .. t l I ıafc vardır Fakat gerek bu ve buna ben· .. k . . .. ma a ve ona gore araş ıram ar yapı - · 
mu emmel bır ışletme burosunun a- kt d zer hadiselerden ve gerek Yugoslavya ile ma a ı~ • 
çılma töreni yapılmıııtır . C . t d h'l J I d b• . • olan iktisadi münasebetlerinden çok iyi İs· • . .. emıye e a ı o an ar an ırının . . . 

Elektrik santralı on bın uç yüz kilo- . d b •1 k . . tifade etmesını bılen Almanya, onu, hu 
,. k' . f evın e u unan evra , cemıyete gır - . 'f k k . . h b vat kuvvetinde olup Tur ıyenın stan· . b' k . "'b' l attı a tan ayırma açın er çareye aş vur-

menın ır ço merasııne ta ı o duğu - k d B d .. · .. buldan sonra ikinci derecede bir sant- .. k . . :rna ta ır. u a mevcut muvazeneyı gu • 
I d nu gosterme te, cemıyete gırenlerdcn nün birinde bozabilecek bir harekettir ki 

ra 1 ır. . . sadakatleri ve aldıkları emirlere kafi • gözden kaçmıyor. 
Kömür istihsalatımız ıçın çok kuv- ti 't ti · 1 l l k ••h' 

1 b 
ye e ı aa erı an aşı an ar ço mu ım Şu hal gösteriyor ki harp içinde yan ya-

vetli bir enerji membaı o an u santral t hh"t it · k k b l . . .. "k 1.. aa u a ına gırme te ve a u e- na dövüşen müttefiklerden bazıları, pek 
tnemleketımızde çok huyu a aka u - d 1 b t hl .. •I · k l ·ı · . en er u na tu~ erı an arı e ımza küçük istisnalarla harpten sonra da ayni 
Yandırmış, yağmura rağmen bütün vı· t kt d. 1 e me e ır er. safta mevki almı~ bulundular. Fakat za • 
layet ve parti erkanı bu törende bu - B · t' d K Ki k Kl · u cenııye ın e u u s an gı- manın doğurduğu ihtiyaçlar, bu saflarda 

------------- Geçen sene asıl Ahali Partisinin infisa· lunmuştur. bi bir tedhiş cemiyeti oldu~ anla~ılı· gün geçtikçe taraf taraf gedikler açmak is-

yor. tidadını göstermektedir. Bu da tabiidir. KAN KON U Ş M AZ!
' hına sebep olan Milli Ahali Partisi li- p a D t 

0 
•• r k m e ll 

deri Teodokis'in başa geçmesi İstenil-

memektedir. Buna rağmen temaslar de- dı·ı kongresi Belçika Kabinesı· 
EtJ/Q.t b vam etmektedir. 

Çünkü hayat ve onun doğurduğu ihtiyaç• 

lar mütemadiyen değişen ve yenileşen şe~ 
lerdir. - Selim Ragıp 

• abaya çeker mi? Diğer taraftan eski Makedonya u- J İstf'a etti 
mum valisi ve Ahali Partisi saylav - Aşkabadda top anan J 1 

/n~cın.1 h k Iarmdan Mantas Selaniğc gitmi~tir. kongre mesaisini b:tirdi Brüksel, 2G (Hususi) - Van Ze • 
ki111d• 11 Q iki babası Siyasi mahfellerde i\tlantasın Köylü Moskova, 26 (A.A.) - Aşkabat - e1and hükumeti bugün istifa etti ve bü-
• ır ? Partisi namiyle yeni bir parti kuracağı tan bildiriliyor: tün nazırların İmzasını tıwıyan istifa-

Fransada 
kadın nazır 

~ söylenmektedir. «Türkmen imla.-ıı ve siyasal b:lgi ve nameyi krala verdi. Kabine, katolik, 

1 
on babası mı, &osya[ Diğer bazı rivayetlere göre ise Man· teknik terimleri hazırlamak ve diğer dsosy

5
alist ve liberallerdan müteşekkil - Paris, 2() - Petit Parisien gazete-

ocıb081 .... 
1 

? tas bir faşist teşkilatı kuracaktır. meselerlele meşgul olmak üzere top - i. on seçimde sosyalistler ekseriyet si, Leon Blumun nezaretler miktarını 
8 ''' Liberaller hikUmeti ele alacaklar lanmış olan birinci Pantürkmen dil teşkil ettikleri için yeni kabinenin azaltacağını ve hnlihazırda bir çok ne· 

U içind Atina, 26 {Hususi) - Liberal par- kongresi kapanmıştır. sosyalistler tarafından teşkili bekleni- zaretler arasında taksime uğramış olan 
en çıkılmaz davayı s ı · tisi mahfellerinde Sofulisin bugünler- Akademi azasından amoi oviç Y,0~ •• • • • • • •• __ idari servetleri bir araya toplayacağını 

S. 
Orhan SeJı•m de partinin umumi heyetini toplantı· Türkmen edebiyat dilinin tarihi hak- siyle Sovyetler birliği bilgiler ~kademi- yazmaktadır. 

ya çağıracağı teyit edilmektedir. kında bir rapor okumuf ve bunu Türk- si mümessilleri, amele ve kolkoz öğ • Fazla olarak Blum, bazı kadınları ve 
1Zİ ille k Partinin programında yapılacak ha- menistan bilginlerinin raporları takip retmen ve muharrir;eri ve Azerbay • bilhassa Madam Jolio Curie'yi de iş b"· 

S •• •• ra ve heyecanla Uthkl zı tadilat etrafında müzakereler ola - etmiştir . can, Başkır, Kırgız, Özbekistan ve şına davet edecektir. Nobel kimya mü-
İf~ eyecek bir roman caktır. Kongre çalışmalarını'\, Tüıkmenis - Tacikistan delegeleri de iştirak etmip kôfatını almış olrın madam, sıhhat iş-

KA
ınNdeKbaOIJNe çuaşhşMmıAşbzr.! Partinin bu faaliyeti hükumeti ~ıe tan Komünist partisi ve hükumet aza- lerdir . leri nazırı olacaktır. 

almak için hazır bulunmak maksadın - c ı·kı• hb 
dan ileri gelmektedir. a ap çavuşlar 

Kralın seyahati ------------------

Şıtndiye k Atina, 26 (Hususi) - Kr~I, veliaht 
Ye k adar okuduğunuz, şimdi- ve maiyetile birlikte bugün Kefalonya-

adar b'ld'~· dan ftaki adasına hareket etmiş ve baş 
tar:na 1 ıgıniz romanlardan 

men ay b' bakan da Atinaya dönmüşt~r. l" rı ır romandır. Ve 

1 

Urk ed b' Seller bir kadım boğdu 

KA Kho;d;N;~tiu~~ş~ eMn sAonz ! İzmir, 2#3 (A.A.) - Kemalpaşanın 
Ulucak köyüne yağan şiddetli bir do-

l u takibeden yağmurdan seller hasıl 
uy d 1 b" v• olmuştur. Seller l~ir ka ın a. ır eşegı 

Üthan S ]" • "Ik l v ştur Dolu oağların hır kısmını e ımın 1 ıogmu • .. 
da harap_ etmiştir. Felaket mevzu kal-

romanıdır 



4 Sayfa SON POSTA 

ıa 
Türkiye milli 
sigorta şirketi 

Dün fevkalade bir kongre 
yapıldı, haziranda tekrar 

toplanılacak 

Açığı görüldüğü için tasfiyesine ka
rar verilen Türkiye Milli sigorta ~ir -
keti hissedarları dün ,şirketi feshetmek 
üzere fevkalade bir toplantı yapmış -
lardır. 

lktısat Vekaleti nıüf etti~lerinden 
Nahit T ah sinin l!e hazır bulunduğu bu 
toplantı bir saat kadar devam etmiş, 

neticede bazı hesapların tetkiki, zarar
ların tam olarak teshiti ve bu hususta 
müfassal bir rapor hazırlanması ıçın 

toplantının 8 Haziran çarşamba günü
ne tehirine karar verilmiştfr. 

Bu toplantıda f esh kararı verilecek 
ve bir tasfiye heyeti seçilecektir. 

Sigortalar hakkında adli tahkikat 
Türkiye Milli ve Föniks sigorta şir

ketleri hakkında müddeiumumilik ta
rafından da tahkikata başlanılmıştır. 
Müddeiumumilik bu sigortaların bütün 
muamelelerini inceden inceye gözden 
geçirmek suretiy]e tetkik etmektedir. 

Tetkikat yeni başladığından henüz 
bir kanaat elde edilmiş deği]dir. Va
ziyet bir kaç güne kadar belli olacak
tır. 

Üniversitede 300 talebe 
imtihana giremiyor 

Üniversite fen fakültesinde imti
hanlar bugünden itibaren başlayacak 
ve Haziran nihayetine kadar ikmal e
dilmiş olacaktır. Bütün fakültelerden 
300 taJebe lisandan muvaffakıyet 
gösteremediği için diğer imtihanlara 

. giremiyecektir. 

Azhk mekteplerinde imtihanlar 
Ecnebi akalliyet mekteplerinin bir 

kısmı imtihanlara başlamıştır. Bu im
tihanlara maarif müdürlüğünün tayin 
ettiği mümeyizlerin mürakabe ve kon
tTolu altında devam edilecektir. 

, 
Yeni sahil fenerleri 

Fenerler idaresi tarafım!an yaptırıl
makta olan Ak.baş, Morto, Tavşana
dası, Kaledonya, Adrason fenerleri ik
mal edilmiştir. Bu fener1crin yanaca -
ğı denizcilere ilan ediJecek vefenerler 
de Tem muz ayında yanmıya başlaya
caktır. 

GUlhane müsamereleri 
Gülhane scririyatı 9:lli senesi 13 ün

cü tıbbi müsameresi Prof. Dr. Niyazi 
İsmet Gözcünün başkanlığı altında 
toplanmı§tır. -------
Maliye memurlarmın toplantısı 

Bina ve arazi vergileri Haziraııdan 
itibaren beJediyeye geçmektedir. Bu
nun için ma1iye kadrosundan da bir 
çok memur belediyeye devredilecek, 
belediye tarafından ]üzum göriilen 
yer1erde yeni tahsil şubeleri açılacak

tır • 
Devir muamelesi bugünden itibaren 

yapılacaktır. Dün viJayettc vali "'ebe
lediye reisinin başkanlığı <ıltında bütün 
maliye ve tahakkuk ve tahsil memur
ları top]anmışlar, bu i~ler etrafında 
görüşmüşlerdir. 

lstanbulda belediye emrinde 22 
tahsil ve tahakkuk şubesi bulunacak -

tır. 

Ayrıca defterdarlı~a bağlı ma -
liye tahsil şubeıeri de bulunacak, 
bunlar da kazanç, buhrC\n, muame1e, 
miivazene, tayyare vergileri ile sair 
veriglerin tahakkuk ve tnhsili işiyle 
m~gul olacaklardır . 

Veni posta şubeleri 
lstanbul posta ve telgraf başmüdür

lüğü tarafından 1 Haziranda Eminönü 
ve Kadıköyün posta ve telgraf şubele
rinin resmi küşadı yapılacaktır. 

Modem bir şekilde yapılan bu şu -
beJerdcn, bilhassa Kadıköyündeki ga
··et güzel olmuştur. 

Eski telefon şirketij 
kongresi 

Dünkü toplanbda sahş 
muamelesi tasdik edildi 

Beme vapuru 
kaçmış değildir 

Vapur resmi muameleleri 
yapıldıktan sonra yoluna 

devam etmiştir 

Beme adlı bir lngiliz gemisi hakkın
da Romanya hükumeti tarafından ze
hirli ve uyuşturucu madde kaçakcı1ı -
ğından dolayı takibat yapıldığı 
s()ylenmektedir. Rivayet1ere gö-
ıe bu geminin lstanbulda tevak-
kuf ederek kap~anınm değişti -

1 
rilmesi için de İngi!tereden İstan • 
bul acentasına bir telgraf çekilmiştir. 
Buna rağmen vapur acenta tarafından 
burada tevkif edilmemiş, kaptan değiş
tirilmemiş ve vapur boğazdan geçip 
akdenize çıkmıştır. 

Toplantıdan bir inb"ba Fakat geminin istanbul acentası 
Eski Telefon Şirketi heyeti umumi- Diyakanof bütün bunları reddetmekte 

ycsi dün fevkalade bir toplantı yap - ve «Beme geınisit.in lstanbulda tevak-
mıştır • kuf etm'ede nkaçtığı haberi yalandır. 

Toplantıda şirketin hissedarJan, Vapur 22 Mayıs günü sabahJeyin 
ve tahsilat sahiplerinden başka nafia on birde bütün resmi muame1esı ik -
ve Borsadan da mümessiller hazır mal edildikten sonra l!!kenderyeye ha-
bulunmu11tur. reket etmiştir. 

Bu toplantıda evvela şirketin devri Ben vapurun beş senelik sahibi va-
etrafında hazırlanmı~ olan raporlar o- ziyetindeyim. Şirketle aramdaki kon
kunmllr' ve alakadarlara şirketin hü- turat ahkamı böyledir. Ben bir sene 
kumete satıldığını söylemiş, hazır bu- daha vapuru idare etmek sclahiye -
lunanlar satış keyfiyetini memnuni - tinde bulunuyorum. Şirketin mcrke -
yetle karşılamışlar ve kabul etmişler - zinden kaptanın azledildiği hakkında 
dir. hiç bir emir telakki etmedim. Vapuru-

Bundan sonra şirketin aktif hesap- mun kaptanı Denberğ inç bir kaçak
larının hissedarlar arasında taksimi cılıkta yapmamıştır. Bu şayiaları bazı 
muvafık görü]müştür. kimseler çıkarmış]ardırki bunlar hak

Hükumet telefon şirketinin bütün kındada kanuni muamele y<ıpılacak -
tesisatını, menkul ve gayrı menkul tır.» derr, .. ktedir. 
eşyasını satın almıf bulunmaktadır. Vapurun acentesi bu şayiaları yazan 

Bunların bedeli 1940 senesinden I gazetelere de birer izahnnme gönder -
başJamak üzere ht~r sene .W bin lira rniştir. Vapur dört gün ~onra İsken -
verilmek suretiyle yirmi sene zarfın- deriyeden limanımıza gelecektir. 
da ödenecektir. 

Belediyedeki 
Akraba memurlar 

Atatürk köprüsü 
Atatürk köl?rüsünün in~aatı ıçın 

hazırlıkJara baş1anmı~tır. Gerek Un -
kapanı ve gerekse Azal)kapı cihetle -
rinde istimlak yapılmaktadır. 

fstanbul belediyesi teşkilatında Bu iş Tem muz iptidasına kadar bi-
yapı]an tetkikler neticesinde 9 memu- tirilecek, Temmuzda vaz'ı esas resmı 
run biribirleriyle karabctlcri o1duğu yapılacaktır. 
anlaşılmış ve bunların değiştirilmesi - -. -------.--
ne karar verilmiştir. Biribirleriyle ka- Balkan ıktısat konseyı Yugoslav 
rabeti olan bu dokuz memurun da he- mümessilleri 
men hepsi belediyede büyük mevkiler 
işgal etmektediı:.ler. 

Bu memurların kaffesi de hesap iş
leri müdürü Kemalin akrabalarıdır. 
Hesap işleri müdürü Kemalin kardeşi 
olan belediye baş mürakibi Anadoluya 
tayin cdi)mi,ştir. Yerine henüz kimin 
tayin edileceği belli değildir. 

DarUşşafakaya yoğurt 
Yoğurtçu Ha1it Ekşinozlugil Darüş

şafakaya yüz kilo yoğurt göndermiş -
tir. 

Pasabahçe fabrikasında , . 
hır kaza 

Paşabahçe ispirto fabrikasında va
purdan incir boşaltılırken, vapurun 
ambarında ça1ışan ameleden Ekremin 
başına kalas düşmii~. Ekrem ağır su -
ıette yaralanmış. P.eyoğ!u Ziiki'ır has
tanesine kaldırılmıştır. 

Yoğurtçuların meydan 
muharebesi 

Dün Balıkpazarmda l O yoğurtçu 
arasında ve adeta sokak muharebesi 
{'eklinde bir kavga olmuş, bir hayli u
zun süren bu kavga nihayet po]isin 
müdahalesi ile bertaraf edilmiştir. 

Kavga edenler Mahir, Mehmet, Ah
met, Akif, Mustafa, Süleyman, Ha
san, lsmail, Osman ve Hiiseyindir. 

Kavga yoğurt alma me.selesinden 
çıkmıştır. On yoğurtçu sopalarla, yo
gurt tenekeJeri ile biribirlerine virmiş
ler, bir hay]i dövüşmüşler, kan, içinde 
kalmı§1ardır. Nihayet polis geJmiş, 
kavgacıları ayırmış ve haklarında ta ... -

kibat yapmıya başlamıştır • 

Yarın yapılacak, Balkan ikt~sat 
konseyi deniz iş1eri komisyonu toplan
tısına iştirak edecek olan Yugoslav 
mümessilJeri de dün sabah ,şehrimize 
gelmiışlerdir. 

~~~--~~~~-

3 hırsız tevkif edildi 
Kereste tüccarı Mehmedin mağaza

sından üç aydanberi 400 Jiralık kereste 
çaJan ve evvelki gün yakayı ele veren 
Necdet, Niyazi ve durmuş adlarında 
üç kişi dün mahkeme tarafından tev
kif ediJmis]erdir . 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu ıeceki nöbetçi eczanelet" §Unlardır: 
lstanbul cihetin dekiler: 
Aksarayda : (Etem Pertev). Alemdar
da: (Eşref Neşet). Bakırköyünde: 
(Hilül) . Be~azıtta: (Belkis). Eminö -
nünde: (Salih Necati). Fenerde: (Vi -
tali) . Karagümnikte: (Suat). Küçük
paznrda: (Hasan Hulusi). Samatyada: 
(Teofilos). Şehremininde: {Nazım). 
Şehzade başında: (Asaf). 
Beyoğlu cibetindekiler: 

Calatada: (Karaköy): Hasköydc: 
(Halk). Ka ımpaşada: (Merkez). Sa
rıyerde: (Asaf). Şişlide: (Nargileci -
yan). Taksimde: (Della Suda, Ertuğ
rul, S. Baronakyan). 

Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: 
(Tanaş). Kadıköyde Modada: (Sıh -
hat). Pazaryolunda: (Rifat). Üsküdar

da Çarşıboyunda: (İttihat). 

- Bankada hesabı olan yurddaş, hesa· 
bın senden her günkü tasarrufatını 

bekliyor ve çoğalmak istiyor. Onu her 
gün düşün ve aıttırmayı vazife edin. 

Mayıs 2~ 

MEKTUPLARI 
tlafrada sinema pahalıdır diyorlar 

«Bafra» dan bir mektup aldık. Bu, ma-ı mahrum bıraktı, halbuki bizim bildı 
kine yazısı ile yazılmı§, ifadesi temiz ve milli fılm1er ucuzdur. fiyatı yükselurı 
düzgün bir şikiyetnamedir. Fakat maale- getirtilebilirdi. Bütün halka gösterı 1 

sef altında imzası yoktur. Jmzasını salt.la- imkanı bulunabilirdi.» 
yanların uyandırdıkları umumi telakki iı1e Bu okuyucumuz filmin 55 lira) a 

belli: Ya söylediğinin yanlış olduğuna, tildiğini bildiğine göre
0 

muhakkak ki 
)'ahut ta bir maksatla hareket ettiğine hük- te yabancı değildir. Buna rağmen 
medilir, şüphe ile karşılanır. Binaenaleyh 
okuyucumuz. yazısını biraz ince bir tahhte 
tabi tutacağımızı görürıc kızmamalıdır. 

Hulasatan diyor ki: 

filmlerin daha ucuz> olduklarını söyle 
le aldanmıştır. Zira dört sene evvelki A 
rupa filmlerinin kirası 15, 20 niha)et 
lira arasındadır. Buna mukabil Türkçe tJI 
lü olan yerli filmlerin fiyatları, kendisiııİ' 
söylediği gibi, bir misli fazlasiylc 55 fı 

cı Bafrada bir tek sinema vardır. Bu si
nema da tek oluşundan istifade ederek 
fiyatlarını beğendiği gibi yüksek yüksek 
tayin etmektedir. dır. Binaenaleyh daha yüksek fiyatla 

Geçenlerde (55) lira vererek ({Anka- terilmcsi tabiidir. Fakat bu yükseliş ~ 
ra Türkiyenin kalbidirıı filmini getirtti, bu 50 derecesini bulmamalıydı) UcuzlLI 
münasebetle de C9asen yüksek olan fiyatı- rağbeti celbettiği umumi bir kaidedir, tıı:' 
nı yüzde elli arbrdı. Bunun arkasından ce mümkün mertebe ucuz bir fiyat isteı11 
(•Ard» filmini getirtti, onun için de ayni daha kazandıncı bir usuldür. Bununla 1' 
yolu tuttu. Ve bu suretle de halkın büyük raber müessesenin de elbette bir h~ 
bir kısmını bu milli filmleri görmekten olmak lazımdır. 

Postanelerde mBsai'Saii ~ Halkevlerine gidebil~ 
başka başka Olamaz cTokntıı tnn Bcnllcr imzaslle bize me1' 

Tophanede Bostanbaşı Gene~al Zeki apar _ yollıyan bir okuyucumuz, orta mektep uı.ıt 
tımanında Bay Kemal Yeşin diyor kl: belerlnln Hnlkev! lşlerile meşgul olmnl 

Bugun saat 9 za çeyrek kala Tophane pos -
tahaneslne mektup vermek için gittim, on 
dakika bekledim, dairede 5 memur vardı. Ev-
veıa alfıkadar olmadılar, sonra telgraf alan 
bir memur tel mi diye sordu, mektup cevabını 
alınca. mektup saat 9 da kabul olunur ceva
bını verdi. saati mesa.l sekiz buçukta başladı-
ğmı soyledim, aldıran bile olmadı. oaıatasa-
ray postahanesi sabahları 8 de mektup kabul 
ettiği halde bu postahnnenin almayışını nn-

hele bazılarının orada musikl hocalıı;,'l etrl 
!erini kanuna mugayir bulmuş, bize ya'IJ5" 
Bizce haksızdır, zira orta mektep talebele 
Halkevlerine devam ctmelcrtnl meneden 
kanundan bizim haberimiz yoktur. Blzlın ııı1' 
ctlğimlzc gore bu gibi şeyler kanunla det' 
nizamname ile ynpılır. Nlzamnamelerde 
talebenin Halkevlerine değil, knhvclere dl 
vam etmeleri memnudur. .,./ 
- • • • • • • • • • • • t' 
ğe katlanan posta idaresi varidatını teşkil 

lıynmadım. Her halde posta idarelerinde me- den gelirlerini ihmal eden memurlarına ' 
sal saatleri başka başka olduklarını sanını - zifelerlnl hatırlatmasını dilerim. Derin S'J~ 
yorum. Posta pulu satışından bey'iye verme- lar. 

Spor davası 
iki muharrir on kişilik 
ehli vukuftan ancak 
ikisini seçebildiler 

J Otomobiller 
Glakson 
Çalmıyorlar 

Belediyenin son emri mucibiıt" 
taksi otomobillerindeki klaksonlar t 
ve1ki geceden itibaren ka1dırılmış , 
şoförler korna kullanmağa başları11' 
lardır . 

Cumhuriyet muharrirlerinden Ah
met ihsanla Tan muhnrrirlerinden 
Burhan Felek arasında bir spor yazısı 
yüzünden çıkan mütekabil hakaret 
davasına dün devam edilmiştir. 

Mahkemenin geçen celsesinde her 
iki tarafına yazılannı tetkik ve haka -
retamiz taraflarım tesbit etmek mak -
~adiyle üç kişilik bir ehlivukufun iki 
tarafın da reyleri a1ınmak suretiyle 
seçilmesine karar verilmişti. Bu karar 
üzerine on kişilik bir ehlivukuf için -
den iki tarafın arzusuna muvafık oJa -
rak Enis Tahsin ve Seyfi Cenap seçil
mişlerdir. 

Her iki tarafın arzusuna muvafık 
olarak üçüncü şahıs bulunamadığın -
cian bunu Naip Attfın tayin etme
sine karar verilmi~ ve muhakeme baş
ka güne bırakılml§tır. 

lstanbul sokaklarına yeniden 
2000 fener dikilecek 

İstanbul beJediyesi, şehrin geceleri 
çok karanlık bir manwra arzettiğini 

ve mevcut fenerlerin asayişin muha -
fazası için de kafi gelmediğini nazarı 
dikkate alarak yeniden :WOO fener dik
tirmek üzere Elektrik Şirketiyle mü -
zakereye girişmiştir. 

Belediye ile şirket esas itibariyle 
mutabık kaldıklarından yakında bu 
fenerlerin en lüzumlu noktalara dikil
mesine baslanacaktır. 

Mahkum olan yüzük hırsızı 
Mehmet isminde biı·isinin 170 lira kıy
metindeki pırlanta yüzüğünü çalmak
tan suçlu kahveci Saminin duruşması 
dün bitmİf, kahveci Sami üç ay hapse, 
iiç ay da nezaret altında bulundurul -
maya mahkum olmuştur. . .......................... ·-···························-· .. 

Fransız Tiyatrosunda 
BUvUk illüzyonist ve Manyetizmacı 
p;. Z A T 1 S U N G U R 

Dün geceden itibaren yeni 
programına başladı 

Yalnız bir kaç gün aürecek olan bu son 

1 
temsillerde gösterilen yepye.~i .. -~u.~aral~r 
nrasında (Bir kızın halkın gozu onunde ıs
kelet haline konması) nı da gösterecektir. 

Biletlerinizi evvelden temin ediniz • 

Bu vaziyet derhal kendisini hissel 
tirmiş ve dün, taksilerin klakson ~ 
ıültülcrinden kurtulan kalabalık cB ~ 
deler. adeta sessiz, sadaaız bir hal 
mışlardır. . 

Diğer taraftan: klakson gürültü~ 
le caddeden geçenleri korkutanı1'Y"' 
şoförler, oldukça yavaş gitmek roe' 
buriyetinde kalmışlardır. 

Bu suretle kaza ihtimali de yarı f 
uya inmiş oluyor. Belediye. ~~t~ 
takmak emrini geçen sene verdıgırOT 
buna riayet etmeyenleri cezalandı ıe' 
ğı için, şoförler kornalarını evvelce 
darik etmiş bulunuyorlardı. 

Bu suretle de dün, klakson kulla~ 
bir tek taksi otomobili görülmemişt~ ······ .................................................. fi 

tıı~nbul Beledıyesi T epebaşında Arı 
~~hir1Yyatrosu Tiyatrosunda 

111111111111111 okşam s~~ ~·30 dl 

iL il k~~~R~ş~!!!, 
111111111 

Tnrkçeye çevıreJl 
1. Galip Arctııı c. 

Her yer elli ınırı.ı; 

BUGÜN 
Beynelmilel şen caz 

ELtSABETB 80LVE1 
rEBBT KOVABI" 

MAZVARit< 
Orkestrası'nı 

PARK OTEL1 l11d8 

dinliye bilirsiniz. 
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MEMLEKET· HABERLERİ Elmalıya elektrik yapıldı 
,_ 

Karaman eski eserler jlzmird': kıymetli 
h . . h 1. d ] Mozagıkler 

Ordu ve Halk yurdu törenle açıldı, binaya bir de 
sahne ilave edildi. Elmalılar şimdi bir 

ortamekteple, bir Halkevi istiyorlar 

azınesJ a JD e .. İzmir, ~6 (Hususi) - Son iki ay 
ı ıçınde İzmırde, eski devirlere ait, değe· 
rı biçi~miyen bazı caerler bulunmuş • 
tur. Bılhassa İzmir Agorasında Lulu -
nan ince tezyinatlı. altı renkli, yüz on 
metre murabaında\:i mozayıkla, Bor· 
nov~da tüccar Edmon Jironun blğın
dakı mozayık, dünyada mislı ender bu
lunan eserlerdir. Dünyanın hiç bir ye
rinde bu cesamette mozayıklara rast • 
lanmadığı anlaşılmaktadır. 

fzmirde bulunan mozayık1arın tet • 
kiki için, Ankara Dil - Tarih ve Coğ • Elmü arda ... ~ •• • 

fya f k ··ı · · " , __ aplif töreninde hahmanler 
ra a u tcsı proıe,Srlerinden Dr El _ ı_ ( H 
Rhodes bu hatta f · l k · · miW uauai ) - Kazanın gelitmeai için yeni tedbirler almalı: 

. zm~e ge ece tır. 10369 zu kadın ve 10115 i erkek ol· üzeredir. 
Edmon Jıronun bagında bulunan k ·· ?O"o" ··fu 

mozayıkın bir ko· .... · d b. d k"t be ma uzere - ~ nu su vardır. Bu Kasabada meyvacılığa önem veril-
T ....... ın e ır e ı a "kt b. ah" ·ı 54 k.. - ~ 

vardır Bu Lı·tabc L b"l . t" Ü mı ara ır n ıye ı e parça oy nu· ınege başlanmıştır. Belediyece verilen 
• il o11:una ı mış ır • f d dah ·ıd· Ka hada 1 r.36 

zerinde şu cümleler azılıdır: · usu a 1 ır. 88 0 ev sahae:la bir fidanlık vücuda. getirilmit 
""' Be k 1 y vardır. ve bu f d .. ··1 .. .. p· . l'\.Clra • . - .. • «- n i zmir halkından Titus _ . nun ay 891 goru muştur. mnç 

eak· d rnan (Huauai) _ Karamanda! Hiar mahallesinın onundeki me - July Sc f k. ,. Kazada aıtma fazladır. Mucadele tq· yetıştirme denemeleri iyi netice verdi• 
dır ı B cvirlerden kalma bir kale var • qrlıkta hicri 800 senesinde inJa edil· nım a~d p ım~~ namır;:a ı haya • kilatı Korkutiliye kalbmt olduğun. ğindcn bu yıl daha 1ıenİf tecrübelere 
ecı·İd·-~ kalenin kimler tarafından inp rnİf Gaziler adile anılan bir türbe var· b : d d .ım, m;. oyun. r~n er•: dan üç bq acnedir ki önü alman huta· girifileccktir. 
buı ıgı kat'iyetle anlaşı·l'amıyoraa da dır. Bu türbede Karaman beylerinden estaın lel"kaaıtımadaga ı~~-~lmıştır. Akra hk yine haflam11P"J'. HükGmet doktoru Kazada bir zirai kredi kooperatifi 

nun S ı k ve a u m n .oczıtatemes at ya- d b 1 d ~ d d ._ . 
l~d· c çu hükümdarlarından A· Alaeddin yatmaktadır. n•lan sporu "da ··d- '.. 'd" a u unma ıgın an odora olan ıh- vardır. Her yıl çiftçiye kudreti nis~ 

ın Ke k b .. . b.. ··k b. t . Y nun ı re mu uru ı ı. f f 1 d S t .. d J • • • • tah . Y u at tarafından yapıldığı Bu turbenın uyu ır sana esen B k1 Bah· ... . ıyaç az a ır. ı ma muca e esı ıçın tınde yardımda bulunur. Köylerdeki 
rnın ed·ı k . K 1 .. be . u mozayı an ıyos namı dıgerı El ) k" • "b· k . .h 

1( l 
1 rne tedir. olduğu söylenmektedir. ız ar tur sı Di · f• nıa ının es ıın gı ı mer ez ıttı az tarla faresi mücadelesinin gazla boğma 

a e . . ·ı· . . .. daha d b yonızos şere ıne yaptırdım.» d"l . h Ik L • d. k . . 18 .. ' ~rıntı ı, çıkıntılı olup kutru adile anılan bır turbe varsa a u B d 1800 . . I e ı mesı a ı ço11: sevın ırece tır. usulıle yapılması muvafık görülmü' 
~i~/uksekliği 15 metredir. lçi~de, bir türbe mimari bakımdan o kadar kıy • b kun a~r sen~ e;.velıne aıt 0 ak~ Burada sıtma yapan iki büyiik göl tatbikata geçilmek üzere hazırlıklar~ 
\'a ..ı~n, bir kuyu ve bir çok höcrelcr metli addedilmemektedir. Gaziler tür· 1 u . ıyhmkekı dmozad yıba ıte ~ zaman .' vardır. Kara göl ve Avlan. Avlan gö- başlanılmışhr. 

r\Ur Kal . b I d·~ zmır a ın a a zı malumat verı· 
\tard · enın 8ıfağısında, bir de cami besinden Karamanda u unan ıger yor O z I f . h lk lünün mecrası değiştirilmek swctile Burada bir ortamektebe ihtiyaç var• 

ır. Ca · . . . .. . . .. . al dan b' . aman ar zmır a ı spora ve .. .. . . ... .. 
l>ir Ah mının ısmı Boyalı Kadızade muhim tarıhı hınalara yer tın ıı b ·ıha t h·· .. k h . koylu bıraz haatalıktan kurtarılmıf ıac ıdır. Ortamcktcp olmadıgı ıçın ilk okul· 
1 rnet .. d. . ._ d" ı ssa a sporuna uyu e emmıyet l d k 
1tiirnd I caınu ır. Bunun ScJçuk hü· çok yollar gıtme.ıde ır. . veriyormu,q Spor l de Karagölün pek büyük olan zararı ar an çı an talebe tahsile devam ede-
..,. ar arınd K I T 'h" I d b. d Akt k rr· yapmıyan, sporcu o - k . l\.chlist an ı ıç Aslanın oğlu an ı eser er arasın a ır e e - mıyan gençlerin ~ h. . 1 . d "f devam eylemektedir. Bu gölün mecra· meme tedır. Merkezde iki ve köylerde 

an taraf d ld w _ 'L • k .. d B . . taa•ıonla Te ır ış erın e vazı e "lk k l d edilrn L • ın an yapı ıgı tanmm e camrı var ır. u camı JS •• alması hatta b'· -k 1 · 0· t _ sının ve mecrasındaki arıkların temiz· on ı 0 u var ır. 
Ctttedır h d b .... k cadde .. de , uyu zmır ya rosun G J"L ha -'- tJ • • L-ft~ 

. l<ararn · . . şe lr arasın a ~yu uzcr~ da verilen temsilleri se retmesi mcm- lenmesi ve membaın genişletilmesi enç ıA ve ıpor re&e crı y~nı uar 
lıtdi H 

1
ana eskıden 12 kapıdan gıri. kurulmuştur. 772 de Karaman ogul- numuş Y fi . l ak .. k.. tan canlandırılmlfhr. Ancak bına ve 

bıini b·r~ k bu kapıların yedisinin is • larından Alaeddinin kaıdqi Süleyman S ·· h d l 
1 

s~r~. 1
1 

c zaktedira~ına manı 0 
m mum un spor sahasından mahrumiyet, çalıtma 

i 1tmckt . d 
5 

da .. 1 b . · por sa asın a o gun aşan genç er· goru me r. ula ı__ _ 1_ dır Bu d bir de 
airnt . . e ıse e, diğer kapının tarafın n inşa ettırı en u cama aynı k kl . . E h k. . . . . arz nnı ~nnıuda . ra a 

Crı bılin....... k d' da le . d ihı id" e er ıçın P esus Bergamus ve es ı Nısfından hır fazla hınesı beledıye- HaJL . 1 d"l __ Lted" it"'_, ~.eme te ır zaman mev vı erı ı. y . .. .. 
1
. ACVI açı maıı ı enıneıı; ır. 

•'illenin t ih" • .. . . . .1. le l unanıstanın vucut tenasübune ma ık · 1 k ·· b" · · k t .. . l d h ıL aar· ar ı hakkında türlü türlü Camım ıçıne gırı ıncc apımn so . . . . ye aıt oma uzere ır anonım şır e Açılma torenı yapı an or u ve am 
ıl> efsan l eeı~..ı~..ıd· . k kızları celbedılerek bunlar şehır kılı • f d k 1 ı kt .k t . t . .. l lm T ·ı den e er anlatılmaktadır. Kale- tarafından Mevlana aoco ınm ar· . . . . tara ın an uru an e e rı csısa 1 yurdu cıdden guze o Uftur. emsı 
•eski zamanl dan '--ima b' _1__ d . Al~-.:ıd· d·~ . ..ı_ H 0 _ _.. " sesınde evlendırılıyormuş.. k ba Jı ~, __ __! _ _]_bir _ı_w• h . . __ L __ ,1 d d B 

~er alt ar &a ın_.-., eşı acu m ıgerı Ge aa .DOStanı B d lt8ld -ilaıiı ü J ua ayab ~ acgıfme u- ıçın NI1ne ve ... onu a var ır. uraya 
dir 1( indarı. bir çok yollar gitmekte - Velinin, kıbleye bakan parmJtldıklı • .;n ~? ~ b. .1 ~ ~t ':.ıc ve sule getirmiftir. yakında sinema da getirilecektir. Ön· 
haıİ ~ enin bulunduğu yere Hiaar ma- yerde de MevJAnanın annesi Cevheri- ~ m ımag 1 ı.r neeı ye f arın • Bütçeai 12 bin liradan ibaret olan deki meydanlık park haline sdkulmak .. 

csı deni} k d" . - k d mış. le L-- "--'•- • ad tne te ır. nm mezarı goze çarpma ta ır. T"t J l 8o ad belediye •IJlllJm guın:ı.....,mesı ve t ır. 
ı us u yanusun mov a yap -l\f 1 tırdığı sayfiyesine bakılarak ehli ke • 1 d s· h b 1 erzifonda kış f Profesörün para arı yiften bir adam olduğu anlaşılmakta· Konya Ereğ isin e ıvastan a er er 

dır. Bu zat, mezhep ve tarikatından 

E:"ıere sobalar yeni Balikesirde çalındı, bulunduğu Diyonizua yani Baküs.ün Bir tüccann kasasını 
baştan kurµldu Çandırda bulundu ~~~~- ilahınhm tcrefine ayinler yaptır· soydular 

~ _ _ IrulJUil meş urmUf. . . . . _ 

Sivasta çiçek aşısı 
yapbnldı, hastahğın 

önü ahndı b\""f er~ifon (Husus") - İlk ted . t Balıkesir (Hususi) -Tarihi tetkik- lzmir iaarıatika muhıple~ cemıyetı Konya Ereğlisi (Hususi) - Tüc • 
U ettı.:ı· R· 1 rısa l d b 1 k ·· B 1 k • 1- de b 1 n mozayıklarla alakadar ola· 1\1 ,...ı ıza Gü .. H }c·· .. er e u unma uzere a ı eaıre ge u una cardan Emin Soylunun mağazaama g· (H t) Şeh·rd ·· ··ı 
e~ifon k.. ~uş . acı oy.u v~ · I rofesör Bittel otelde yattığı rak mahallerinde tetkikat yapmıştır. . . . ıvas usus - ı e goru en 

bıcr~if oylerındekı muallımlerı mış o an P . . eb. d l 'JO r duvar delmek ıuretıyle hınız gırmış, çiçek hastalığı üzerine sıhhat müdür· 
\te id 

0 
.. na toplayarak terbiye, tedriı, sırada ceketınm c ın en - ırası B ""' l r k l kasayı parçalamış, ()000 lira çalarak ı··~ .. f dan _L ı d .. 

arı işler .. . d k c l ~a.ınlmıştır. Hadise polise akscder et· o~aaz ıyan r Q l l . ugu tara ın ma.tep er e, muesae. 
\'errn· uzerın e on:rerans ar ~ . .. .. o' ' kaçmıştır. Zabıta hırsızları şıddetle a- l d mahall ·ç1 . 
tı ış Ve bir ,.0 k d tatb"k tl mez 2 aaat içınde profesorun parasını ~·· •• .. eh se er eve e ı crmde sıhhat mc· 
rrnışt ~ ers ı a arı yap- - '-al o•nrusu ramakta r S ır. aşıran adam Yilll anJlllfhr. r · murlarına aşı yaptırılmaktadır. Alman 

bıek~nd~Ünlerde havalar çok fena rit • ~ a?a~ otelde bi~İf~. ~ ı!~t~~ Yozgat {Hususi) - ~Uzun zaman· Bir kadm arkeolo "'g geliyor tedbirler aayeeinde fdıirde hastahiın 
tılrn e ır. Bu yüzden evlerden kaldı • EsklfChırlı Asaf adın .a ırı ır. uta danberi devam eden yagmurlar dur - tamamen önüne aeçilmlttlr. 
v ış olan sobala "d k rulmut yaya giderken Çandır ıatasyonunda ya· uş ve hava ısınmağa başlamıştır. Ye· Afyon Karahiaar vilayetine tabi San- Cfva 1c··~- b I bü· .. ı'IL 
t e dıfarıda palt r yem .elmn u im kalanmıf, para müsadere edilmif, Bi· ~ apılacak elektrik tesisatı için alına· dıklı civarındaki Kusur köyünde hafriyat r Oyn::n:n: u unan tün • 
Ur Al" osuz gczı ez 0 u,. c • • d ec1·1 · ı· nı Y 1 mektepler yaz tatili yapmıtlardır hı': akadar ki 1 h alar bir gadiçe giden pro:rea<>re ıa e 1 mıf ır. cak malzemenin ekailtmesi 12 Hazi • yapmak üzere Mia Lampı İlminde bir a· • 

d"Uddct daha bö 7s~er av .; tak • h. I b. d pılacaktır giliz kadın Arkeoloiu Maarif Veklletin- Soğuk ve ııcak kaplıcalarda ayrİ 
•rde tnahs l•• yLe ev~ etti .. 1 • lalatyada IR ısar ar ması ranBela dy~ t f dan yaptırılması te· den müsaade iıtemiştir. Vekilet Mia ayrı banyo yerleri yaptırılması tekar-

ll'lck . u un ozulacagmı ıoy e .. t 1 or e ıye ara ın . b. ..dd ti b .. d 
tedırlre. JIP iri IJ . . karrür eden Boğazlı fan f akılı yolun- ~amps .e. ır sene mu e 0 

u muaaa e- rür etmiş ve inşaata ba9lanmıştır. 
-- Malatya (Huausi) - Jnhısarlar ıda· d k" b"" .. k köprünün ihalesi yapıl • yı vermıştır. 
Bir k d •tt• . b 100 b" Ji sarfile bir Li- a 1 uyu da . b I Mis Lamps bir iki güne kadar Romadan 

1 Adan (H a mın 1 ırası resı u sen~---· ın .::arlaştınnıştır. mıştır. Pek y~ın ınfaa~ ~şanı a • şehrimize gelecek; buradan da Afyona ıi- Adanada bir adam yaralandı 
dı L a ueusi) Umumi eY ka· fta yaptm.11D1UNnı caktır Fakılı ıstasyonunu ogaz ıyan d k . Ö 

111Cltından Kek F- . d y brılacak olan binanın yeri henüz k · bav! an yolun noksanları ece tır. Adana (Huaust) -Adanalı mer oğ· 
~~l ha k&tibi Jeçb h~tma, eafınkıd omıd.. tC::it edilmemİf olmuma raimen azadcsınpea k yg Zncia ikmali için çalı~ı : lu Abdurrczzakt Hüseyin oğlu Mustafa 
... u dü •. ra ım tara an ~ ... . · · tas nın Sakçagözdı mühim eserler 
et . ilinden bahisle zab t ya •ikayet trenle fazla nakliyat yapbgı ıçın. 18 

: lacaktır. ve Mehmet oğlu Nuri aralarında bir 
ltlış \' k l 1 a JI' yak b. d inp eclihnesı bulundu \ k rneai .. e .o unda bir biçak yaraaı ıöriil- yona m ır yer el k d nd v d" •11• alacak meaelcaınden kav1ıa çı mlf ve 

kat U~erıne tahkikata airitilmiftir. Fa· )mrarlaştırılmlfbr· DfUla ya m a Karama a agaç mgı 1 Gaziantep (Hususi) - Sakçeaöz Mustafa ile Abdürrezzak Nuriyi iyice 
sini ~tıcc F atmanın çoktanberi kendi- batlan•cakbr. bol ... la araba JIS&k yakınındaki çapa Hüyükde bir çok dövdükten sonra ekmek biçağıle yara· 
ltlaJt

1 
tnal eden İbrahimden intikam... Son günlerde rh: yagmu~, r Karaman (Hususi) - Belediye şe- kıymetli Eti asarı bulunmUf, Ankara· lamı,Jardır. 

tak l~ak~adile kendi kendini yaralaya- yağmaktadır. M; ~u t;n ~eç~n yıl ;: hir dahilinde ağaç dingilli arabalar kul· ya naklolunmuftur. Bunların arasın - Nuri hastaneye kaldmJmıf, diğer· 
halck r~hırne ittira ettiği anlaf1lmlf, ra nazaran çok aza 0 acagı arar 

8 lanılmasmı yasak etmiştir. da bir de Sfenks var,jır. leri hakkında takibata ba,lanmıştır . 
...., --!-.;.__takibata başlanmıftır. tınlmaktadır. 

Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki ı 

lHaa.n Bey - Sorma hqımal 
ıe-ı....: 

--ı. doıtaml 
ı 

.... Halim, selim inaanlardır ... , ... Halbuki, ÜÇ sünün içeriaio-l -Ned•kaypmıefmİf)er? 1 Huan Be, - HQll'l Define 
aıp, Wr kan kocaya kinl.,....... ele albm iiltUae ıetirdiler. ........,ıarı 



6 Sayfa 

Pariste haberi olmadan 
dolandırmadık banka 
bırakmıyan genç kız 

Moda mağazası tezgahtarlığından birdenbire muazzam 
bir ticarethane müdürlüğüne yükseldi, fakat bu 

yükseliş güzel kız için çok tehlikeli oldu 
Burada Marsel isimli bir kızın başından { 

çok garip bir maceTa geçmiştir. Manel ••••••••••••lili•• .. 
çok iyi bir kızdır. Yegane kusuru fakir ol
masına rağmen güzelliği ve her Pariııli kız 
gibi süsü fazla sevmesidir. 

Çok güzel olması kendisini lıaberi ol • 
madan felakete sürükledi. Bir Amerikan 
bankası onu dolandırıcılıkla itham 
etti ve mahkemeye verdi. 

Marsel T aleric Parisin bir moda mağa-. 

%asında çalışıyordu. . 

Günün birinde bu ~ağazaya Çok şık gi· 
yinmiş orta yaşlı zengin bir ada.:0 geldi. 
Marsele bir çok iltifatlarda bulundu ve gÜ· 
:zelliğini methede ede bitiremedi. Bilhassa 
gözlerini ve saçlarını fevkalade buluyor, 

hele tebessümüne dayanabilecek bir er • 
keğin mevcut olmadığını s?ylüyotdu. . 

Ziyaretler tekerrür ettikçe bu erkeğin 
dalkavukluğu Marsd üzerinde de büyük 
tesir yapmıştı. Böyle ağır başlı bir zengin • 
tarafından aevilmiş olmak Maraelin gu • 

Manel 
turunu okşamıştı. 

Bir kaç gün sonra mağazayı ziyaret eden 
bu zengin adam Marseli gene iltifatlarına 
garketmİJ ve en nihayet o gün bir ran • 
de"'.'u koparmağa muvaffak olmuştu. 

idarehanenin direktörlüğünü Marsele dev
retmiş ve yola çıkmıştır. 

İşte felaket bundan ıonra başlıyor. Şim
di onun içyüzünü anlatalım: 

Marsel o günden ıonra Mis Mont Klark 
lmzasile idarehaneyi tedvir etmeğe başla
mıştır. Böylece aradan bir hayli günler 
geçmiş, fakat pek çabuk döneceğini ııöyli

yen Ccymisin, ne kendisi gelmiş, ne de ken• 
disinden bir haber alınmıştır. İlk günlerde 
Marsel hiç bir şeyden ıüphe etmiyerek po
liçelere, senetlere imza edip durmuştur. 

Randevu verilen yer Pariıin en ariı • 
tokrat toplantı yerlerinden biriai idi. Mar· 
•el de en şık tuvaletini giyerek oraya git
mişti. Şık ve centilmen adam burada Mar
ıeli fevkalade bir surette kabul etmiş, 

ona hakikaten bir güzellik perisi ol
duğunu aöyledikten sonra hemen kendi • 

aini de takdim etmiş, çok zengin bir A
merika1ı bankerin oğlu olup babumın Av
:rupada itlerine vekalet etmekte bulundu
ğunu ve isminin Ceymis Klark olduğunu 

aöy)emişti. 

Ceymia erteıi günü yazıhanesine sel -
meıini Marıelden rica etmişti. 

Marııel ertesi günü tayin edilen aaatte 
Çeymisin yazıhanesine gidince büsbütün 
ıaşırdı. Çok muazzam ve fevkalade tefriş 

edilmiı bir idarehane ile karşılaştı. İçeride 
müthiıı bir faaliyet sördü. Çeymia ilk söz 
olarak genç kızdan, gördüğü fU idareha-

neye nezaret etmesini rica etmiıt ft il•· 
disine ayda beı bin frank ücret vere
ceğini aöylemişti. Marsel bu tekli.fi bila· 
tereddüt kabul ederek ertesi günden iti • 
bareo de idarehaneye devama baılamıştJ • 

Atadan bir kaç hafta geçtikten sonra 
Cey.mia fevkalade müstacel ve mühim bir 
tnesele için Berline gideceğini aöyliyerek 

Bir gün gene idarehane veznedarının ge
tirdiği yüz bin franklık bir çek.in altına Mis 
Mont Klark imzaımı atmış ve veznedara 
vermiıtir. 

O günden sonra Veznedar da bir daha 
görünmemiı ve yüz hin frangı tahsil eden 
Veznedar· ortadan kaybolmuştur. İşte an • 

cak bundan sonra Maraele müthiş §Üphe
ler gelrneie başlamıo. Ceymisin ıiderken 
pek çabuk dönec:eiini IÖylediği halde o a
ne kadar hiç bir haber eöndermemeai de 
İüphelerini arthrmıı ve Mars.el arhk hiç bir 
kağıt imzalamak istememiştir. 

Bu aralık bir gün, aabahleyin idareha -
nenin kapıcısı ilci adamm kendisini ıör • 
mek istediklerini Marsele haber vermi§. İki 
kişi içeriye ginniıler, ve daha Marselin 
kendilerine selim vermesine vakit bırak • 
madan bunlardan birisi masanın yanına 
yaklaşarak: 

(Devamı 9 uncu •ayfada) 

================================--

CÖNÜLİSLERİ 
Bir kadın kocasının 
Suçunu haber 
Verebilir mi? 

Bir okuyucum benden cevabı fazla 
,.iüşünmeye ihtiyaç gösteren oldukça çe
tin bir sual sordu. Bu okuyucumun a • 
chnı bu ıütunlara geçiremiyeceğim, hat
ta oturduğu semti dahi söyliyemiyece· 
Cim, bununla beraber aualini tekrar e .. 
~ebiJirim. 

. Diyor ki: 

tıKocam bir suç işledi. Bunu hen te· 
aadüfen haber aldım. O zamandanberi 
vicdanen muazzebim, kendi kendime 

bu suçu haber vermiye mecbur olup ol· 
madığımJ soruyorum, bir türlü halle • 
demiyorum, nihayet •İze baı vurmak 
aklıma geldi, ne dersiniz"> 

Kocamın işlediği suçun kanunda ye• 
ri yoktur. Hükumet haber alsa onu 
tecziye edemez. Hareketi sadece bir ai
leyi maddeten, biraz da manen muta
zarrır etmiştir. Eğer meydana çıkarsa 

çabuk, kolay düzelir, fakat kocam çok 
fena bir vaziyete düşer. Eğer haber a
lınmazsa, o aile zarar görüp gitmekte 
devam eder. Dedim ya, halledemiyo -
:rum, muztaribim. 

* Bereket versin bu lı:adın sualini umu-
mi olarak sormamı§, umumi mahiyeae 
bir cevap istemenıittir. Bu halde peiko. 

loji bahsine girecek, hukuk febefesine 
daJacak, kanmıun maddeleri üzerinde 

tetkikler yapmak mecburiyetinde kala
caktık. 

Bereket versin bu kadın okuyuc~ 
sadece busuıi bir vaziyet üzerinde dur· 
muttur. Kendisine kolaylıkla cevap ve• 
rebilirim: 

Evvelemirde bu kadmm kocasını sev
mediği nokt_.; üzerinde dW"acağım. Zi
ra sevmİf olaaydı kocaaının evveli au9 
yaprrJJf olabilectiini kabul etmiyecelı:
ti, mecbur kalına esbabı muhaffife bu
lacaktı, icat edecekti, auaacaktı, nihayet 
zaruret kartuında bana aoracak yerde 
kocasile bafbata kalacak, onu hatasını 
düzel:miye sevketmiyıe ~b. Bu 1 
cayet tabii bir histir. Bu noktayı kay • 

dettilı.tcn ıonra bdUJ1n aualinıe cevap 
vereyim: 

Mademki kanunun çerçeveaine cir • 
miyen bir suç mevzuu bahstir, o halde 
bunu haber vermenin doğuracağı neti • 
celeri hesaplamak lizun: Bir taraftan 
bir aile zarardan kurtulacaktır, öbür ta
raftan İse bu hadiseyi haber veren ka • 

dının yuvası, hareketi kocasının kula -

ima gider gitmez yıkılacak·ır. Karar 
vermeden evvel iki zararı kar,ılaıtır • 
malıdır. Bence kadının vazifesi hatayı 
kimseye haber vermeden düzelttirmeye 
çalıtmakhr, aksi halde az evvel söyle • 
diğim glt>i kocasuu aevmİyen bir kadın 
elacaktar. TEYZE 
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40-Tarihi Vak'a Ve 40 Tarihi Tablo 
Sizi en fazla alakadar eden tar.lhi vak'a hangisidir, tarihi vak' aları 

canlandırmakta en ço_k mawıf fak olan ressam kimdir ? 

6 - Kahraman Teze ile Minotor Canavar 

Ege Mitolojisinde <CAtina» ıiteainin deniz yolile Aayadan bir 
göçmen kafilesi tarafından kurulduiu nakledilmektedir. 

Atinanın dokuzuncu kralı <cEge)), kraJ olmazdan e'VYel, genç• 
liğinde bir geziye çıkmış ve yolda T rezen sitesine uğramıştı. 

Orada bu sitenin kral kız1 güzel Ethra ile aeviımio, evlenmişti. 

Karı11 ıebe iken Egeyi Atinada kral olmağa çağırmıılardı. Ege 

Ayrılırken çarıklarile kılıcını kocaman bir tatın altına •aklamış 

ve karısına: <<Eğer doğacak çocuk ~ikclc oluna, delikanlılık 

yaşına bastığı zaman bu iri kayayı göster, onu kaldırabilirse, kı-

lıcımı ve çarıklarımı alsın, Atinaya gelerek beni uaıın, bulsun .. » 
deJTiişti. 

Ege gittikten sonra Ethra bir oğlan doğurdu, adını Teze 
koydular. Çocuk kııa bir zaman içinde serpildi ve güzel1etti. Ve 

vaktaki çocukluk çağından çıktı ve bir delikanlı oldu. Anasının 
göaterdiği taşı kaldırarak babasmın emanetlerini aldı, Atinaya 
giderek babasını buldu. 

O aırada Girit kralı ikinci Minosun oğlu Androge, Atinamn 
~n büyiik bayramı olan Panatene yortularına iştirak etmiş, Ege 
memleketleri eençleti araaında yapılan atletik mü.abakalann 
bütün mükB.fatlarım o kazanmıştı. Atinalı gençler kıskançlık 

yüzünden Androgeyi öldürdüler. Girit kralı da Atinaya harp 
açtı. Minoa Giritlilerin muzafferiyeti İçin denizler tannaı Po • 
ıeidon'a yalvardı, o da kendisine bir beyaz öküz kurban etmek 
ıartile Minosa yardım etti. Minos Atinayı zaptetti, fakat denizler 
tanrıııına olan nezrini yerine getirmek için beyaz öküz bulama
dı, renldi bir öküz kesti. Bu kayıtsızlığa kızan tann Giritlilere 
Minotor adında ıövdesi insan, başı öküz bir canavar musallat 
etti: Bu canavar, het yıl yedisi oğlan, yedisi kız olmak üzere 
körpe insan etile beslenecekti. Ciridin meşhur biı <cDolambaç = 
Labirent» i vardı. insan buraya girdiği zaman bir daha yolu~u 

Çöken Boğaziçi: 25 

bulup çıkamazdı. Canavar bu labirentte bulunuyordu. Min°9 

Girit çocuklarına kıyamadı, Atinalılara karşı kazandığı :zafere 
ırüvenerek onları her :JJ) kendisine yedi oğlan ve yedi kız çocuiıl 
vermeie mecbur etmİJtİ. 

lıte üçüncü defa olarak idi ki Cirit elçileri Minotora veril~ 
cek çocukları elmak için Atinaya aelmiılerdi. Gitmeğe hazır • 
lanan çocuklann bairıtmaları ve söz yaoları kahraman T ezeye 
çok dokundu. Minotoro öldürerek Atina çocuklarını kurtaıın•~ 
için aralarına katıldL Gemilerle ai~erlerken babaeı kahraın~11 

oğluna biri ak, öbürü kara iki yelken verdi. Dönü§te, Teze aalıP 
gelirse ak yelken, ölmii§ İ•e kara yelken çekilecekti. 

M A~j· Teze kral Minos tarafından çok iyi karşılandı. in osun ~ 
yan adında güzel bir kızı vardı. Kahraman ile daha ilk görüşü~· 
lerinde birbirlerine vuruldular. Ariyan delikanlıya bir iplik Y11' 

maiı verdi. Teze canavann yanına sahverildiii zaman, dışaııd• 
Ariyan yumağın ucunu tuttu, teze de ipliği sağarak. dolambacıtl 
yollarında ilerlemeğe. canavarı aramağa başladı. Ona rastlııt 
rastlamaz birbirlerine aldırdılar. Ce:)'lin vücutlu kıvrak Teıe 
onu tepeledi, hem Ciridi, hem de Atina çocuklarını kurtardı· 
Minos ona kızı Ariyaru verdi. Teze memleketine dönerken yol• 
da daha bir çok maceralar geçirdi. Babasının tenbihini unutt~ 
ve Ati naya gelirken ak yelkeni açtırmalı unuttu. T ezenin gernJ' 
ıinde kara yelken gören Ege sevgili oğlunun Minotor tarafmdııl'I 
parçalandığını aandı, kendini denize atarak öldürdü ve o de' 
nizc bundan sonra •Ege» adım verdiler. 

Yukarıdaki resim, tarihi mevzular ijzerinde büyük şöhret ka' 
zanmış olan fortunino Matanianındır. Canavar J"ezenin kılı'' 
ile yaralanmlf ve yere düımüştür. Teze öldürecek olan aon d•': 
besini vurmak için atılmak üzeredir. Sol elinde A~yanın v~rdii1 
yumak vardır. 

Reıad Ekrem Kgçu 

Yenimahalleliler " Boğaz bu yıl her · 
yıldan daha fena!,, diyorlar 

y enimahalle iekelesinin meydanında 1 
sıra 1111a otobüsler dizili. İyi yüzlü bir kah
veci elindeki tepsiyi sallıya, sallıya bu ara· 
baların arasında dolaşıyor. Boş otobüslerin 
merdivenlerine dayanan bi1etçi ve şoför • 
lerin ısmarladığı kahveyi veriyor. Ben oto· 
büslerin birinin yanındaki şoförle konu • 

ıuyorum. 

- Boğaziçine itliyen 
ücretlerinin pek pahalı 
yor: 

otobüslerin bileı 

olduğu söyleni-

- Bilet ücretleri pahalı değildir ha · 
yan. Benzi~ fiati bu kadar yüksek iken bi~ 
bilet ücretlerini indiremeyiz. Eğeı benzin 
fiatı bu kadar yüksek olmazsa elbette biz 
de servisleri daha ucuz yapar ve kim biliı 
belki de daha fazla kazanmz. Şimdiki hal· 
de fiatlarımız Taksimden Tarabyaya ka • 
dar 25 ve Kireçburnu, Büyükdere ve Ye· 
nimahaJleye de otuz kuruştur. 

Bu otobüsler dört, dört buçuk ıenedir 
işliyor. İlk senelerde çok daha iyi ldi. Ya· 
ni müşteri pek fazla idi. Fakat son aene · 
lerde müşteri adedi azaldı. Hele bu ıencı 

henüz hiç bir hareket başlamadı. Gezmeğe 
gelenler pek yok. Göçe gelince haftada ikı 
üç göç olmuyor bile. Otobüs servisleri 
Bentler ve Kilyos seferlerinde kazanırdı. 

Bu ıene oralara da rağbet yok. 

- Henüz mevsim başlangıcı belki on· 
dandır diyorum. 

- Hayır... Hayır bu sene fazla bir 
rağbet olmıyacak zannederim. 

Bu ara boş kahve fincanlarını götüren 
kahveci söze karıştı. 

y enimahalleden bir sörüniif 
buralan yaz oldumu top gibi a:ürlerdi. En tehre eidip ıelmek ıçın otuz kuruş gÜl1 • 
zengin inııanJar buralarda otururdu. Bura• delik verir mH .. Şundan, bundan duyu 
ların civannda bir ıaat yaya gezıen yetmit yoruz. Avrupada bütün sene çalışan İl1 
türlü birbirinden güzel ve enfes au kay • aanlara bir ay filan izin verirlermiş. Halbıl' 
naklarına tesadüf edi1ir. Burası seferber- lci burada yazhğa giden insa~l~r ~e~e i~I: 
liktenberi aönmeğe baoladı. ~urada eski- lerine devam ederler. Bunun ıçın gıdıp g 

den bir çok ermeni zenainleri, Şahbazlar, menin kolaylığını isterler. 
11 

Karagözyanlar otururlardı. Ucuzluk ve çabukluk beklerlet. Bu1111 

Şimdi burası pek ölü, yıkılan yalıların için evlere kiracı çıkmıyor. YenimahaI1ed
1
e; 

haddi hesabı yok. Eskiyorlar, sahipleri aa· evvel şehre daha yakın yerlere insanlar 
ıı•' hip çıkmıyor, belediye yıktmyor. Hünkar şmıyor. Burada ev]er pek ucuz amrJl · 

11 
suyu, Çuçır suyu gene hala kalabalık olur. Boş duruyor. Yenimahalle asıl balıkçılıır•1, 
Fakat oturmak için gelenler çok az. Her• köyüdür' Bu sene çiroz da yok .. BaJıkÇıı' 
kesin şikayeti vapurların geç gidip gelme• lık berbat. Bu koylerin ekserisi bu yaz el 
si ve ücretlerin pahalılığı. Bu arkadaşlar, ha fakirleşecek. 
itte yüzleri, hepsi benim müşterilerimdir iskeledeki gazinoda bir 

· le1' kahve ıçn 

- Olmıyacak yaa... Halbuki eskiden ler. Fakat otobüs biletleri de pahalı. İnsan için onlardan ayrılıyorum. Suat DerYİf 
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,, i_!<ORKUNÇ MACER~LAR] 
T aşladığım o kara yılan 
meğer , bir insanmış!,, 

İngiltere ile italya arasında 
yeni bir dava çıkaran serseri 

* * * 
Henri ?avrens, iki tarafı da. aldatarak Habeşis-
tanın lng~ltereden dumdum kurşunu altf.ığını gös-

. teren vesikayı nasıl ele geçirdiğini ve ltalganlara ı 
nasıl golladığını anlatıyor 

tı~Qn~ir ar.alık yataıw.lö huta: «Baba ya nıyorum, su in dedi, desti 
da t• •, Lır kötede idi, ihtiyar kolunu .uzat b, kol uzadı, uzadı dört 

'"8 ıye kad . ar vardı. o :aaman bağırarak yerimden nrladun. 

odanın fi ö"bılı' 
kulaç ötedeki 

S allb Mahmut, istanbulun en ta
tn.J r llUUn1§ avcııarmdandır. Çok ge2!

ş ll', Çot görm" t" tır uş ur, ~ adam tanımış-
. Buna --Yazıy .. -e;.wen aşaiıda okuyacağınız 

t•-- 1 
.. ve bunu takip edecek olanları ge

-.ıp on" -
derı.ı ki unuıze koydulı.ı saman itiraf e-
ıu·· .. anlattığı şeylere inanmakta güç

.. Çektıt. · Zinı .. lstanbulun JllefhU? avcısı b!-
is şuphe dolu bakıfJarmuz karşısında 

Yan etti B .. oı · utün vak'alann yaşanmış 
duhnu · kı • tabramanlannm kısmen sağ 
s.rnen ölü , 

hitı bulunmalarına rağmen nıu· 
t•ı., erinde herkesçe tanındığını, anlat
'"'4arını blzza le b t ab;ılanndan dinlediğini 

Sö"l unu her zaman lapat edebileceğini 
J edı. Bunun .. oıan, b . uzerine blıı de çok meraklı 

kik; u hlklyeıeri koym.<ttla beraber bil.
at oldukl )lıcuı ıu-ı babamda kendisini oku-

lötd~Ja bqbaşa bırakmayı· münasip 

Aaaa.:::....ıı oku --•-•---·- t . . . ,._ •-·· ~1 a yaC4111UUıı.uuı zmıtin cı 
llO)' ··ı F'atııı. ~erinden Mustafa daJIDlll anası 

L11 liiJca nın~.en dinledim. Fatma nineyi ve 
ki bir Yealhl Göztepe, · &enköy civarmda-

f Çolt irim.eler bilirler. 

ı atma . •tı•rıbu] nı~e her sene bir defa İzmitten 
dalti k··\ gelir. Erenlcöy. Göztepe civarın· 

O§g;)e • d l elleriyle ... ~ı o aıır. Bir sene zarfında 
fani(~] oıup hazırladıiı yün çorapları, 

G ilfl " 
••ttılcta ' çozıne Ylltak ve masa örtülerini 
!:olt Kc n ~onra döner gider. Yetmiş yaşını 
ternU: ~~ıı olduğu halde aklı fikri yerinde. 

d • ıyı k lbl' ırıca.. a ı, sohbeti pek tatlı bir ka· 
2•2 o]d v Yinç v UKQndan her gittiii evde se· 

bit lı:a e ~uhabbetle karııJanır, ve ısrarla 
d h 

ç ıun rniuf· dili. B' · · · c er .... ır e r. wm evımıze 
-vı. sebne gelip böyle günlerce kalırdı. 
ı ne .. 1 

Çay k oy e bir akşam mangal başında 
aYtıabrlt 1 w - Ah en an atmap ba~ladı: 

başına ) leçen ıene Mustafa dayınızın 
~ kals~e e~ geldi neler. Dai gibi evladım 
ti. hır rnum -:L. •. .. 'd " k • ....... ıonup ıı;ı ıverece • 

-e· lı: 
- ~r uaya mı uğradı Fatma nine? 

b,caaı ke lı:azaaı evladım. Keşke kolu, 
l:lir ıı-· ınlısaydı da o hale gelmeseydi. 

0 rrneliyd· · ~ bu:r ınız arslan gibi evladımın ağ-
\>. nu bir f ınden _ er tara a çarpıldı. GözleTi e· 

dikilip ~~rarnıı bir halde bir yere dikilip 
tim on ~•Yordu. Ah, ah ben neler çek· 
elimde il il halden kurtarıncaya kadar .. 
ı.. ' a"'1cuınd qc;lar._ . . a ne varsa hekimlere, İ· 
liilti.ir t Kıttı. Aman giden para olsun çok 

llnnrn 
- C a onu kurtardım ya. 

1 .. cçrniı 1 F ornıc . 0 sun atma nine inşaallah 
tnııc d ·· _ oner. 

b· Geçti G . lttilc d ... · eçtı evladım amma biz de 
ltendi k ogd~su 0 ilum bu hale uğTayınca 
) " en un h . ım di e • tettım qe do.st• söyliye· 
d' Ye. Sen ıne il ' • •en ol evladım sakın ken· 
d ışın eye l •Yının b n yı ana dokunma. Mustafa 

- ı,.. aşına hu hal hep ondan g«;ldi 

vanın başına atar. Yılan bir sıçrar, duvarın 
altındaki kovuğa kaçar kaybolur. 

Taş yaralam1~ olduğundan oralarda Hemi Lavren'in lncili:a ıaze telerinde çıkan dört pozu 

Mustafacığım her zamanki güler yüz- Habeşlerin .İtalyanlara karşı lngilterede tıekilita karıtmıı ve suikastlar hazırlayan ,ıonra ltalyan askerlerini yaralayan kurşun· 
le eve geldi. Ana kapıyı aç diye seslendi. Y' ,tılan dumdum kurşunları kullandıktan· ,ihtilllcilerle dü,üp kalkrnaia baılamıt· .tarla mukayese edilecekti. 

kan damlaları kalır ... 

Oturduk Allah ne verdiyae ana oğul kar· na dair İtalya tarafından resmen ileri •Ü· bm. Bu .ırada vaziyetim anlaıılmıt olıay· Miralay Lopez Sahnede 
.. 

1 

kar .. ıya yedik. Tam pekmezi kaşıklarken rül, .. .ı ithamlara cevap veTen İngiltere dıı dı, muhakkak öldürülürdüm. Fakat ihtilal ' f t b Mi l " " b k M . f e u zaman ·ra ay Lopez olmayı 

b
. d b . k l dı k l h a "-'\l ister Eden, mı·ralay Lopez veya b k l · · b' ·· ·· "kal 1 d ' d ır en ıre apı ça m « im o a.. ayro· .ıe e e ennın ır suru veıı arım o e ge· ' uıün üm ve bir ıaat için bu rolü oynadım, 

la» diye seslendim baktım tarlamızdaki Mez6 ' iıimlerini ta§ıyan şüpheli bir adam• çirmiş, kendimi tehlikeye atarak bunları b b' · • d 
d 

u ır aaat ıçın e üç müesseseyi ziyaret e· 

Yanaşma Ali gelmiş, «aaaya bir çift lafım an b.ıhıetmiş ve İtalyanlann bu adam ta· çalmıştım. Benim bu vesikaları pek paha· d k d d k ., f · ere um um urfUDlan nümuneleıi zıJ. 

varıı dedi. Mustafanın taıladakı" kulüb··ı·- ra ında.n ortaya atılan bir vesikaya dayan• ,hya ıattığım söyleniyorsa da aılı yoktur. d b 1 l ""' dk . ım ve un arı talyanlara verdim. Fakat 

ne iki adam gelip tarlanın sahibini var git 
bııl, bize getir. Biz teped~ki kara evde 
bekliyoruz. Ona ıöyliyeceklerimiz var .. 
dediklerini söyledi. Benim oğul da kanıp 
tak~ldı peılerine gitti. Benim içime daha 
o arıda bir kurt düştüydü ya. Susakaldım 
bir şey demedim. Kara ev dediği köyden 

uzak Ahlatlı bayırin ti tepeıinde boş, es· 
ki, damı, tavanı çökük bir virane. Cece 
yatsıdan sonra oraya' adam varır mı? Ya· 
naşma önde Mustafa arkada yıkık evin ka· 
pısına dayanırlar. Tam kapının ağzında 

yanaşma Ali birdenbire kayboluverir Dayın 
içeri girer, bakınca ağzı açık kalır. Güzel, 
her tarafı döşeli dayalı büyük bir odanın 
ortasına· yere bir yatak serilmiş içine ayın 
on dördü kadar yakışıklı, alımlı bir deli· 
kanlı uzanmış, inim inim inliyor. Başında 
ihtiyar bir adam mendili &"özlerinde hıçkı
ra hıçkıra ağlar durur. Yaşlı bir kadın da 
hastanın kollarım, dizlerini ovalar. Musta· 
fa dayı bunları görünce şaşar kalır. Ken
dini gören ihtiyar eliyle işaret edip yanına 
çağırır. Kulağına eğilip yavaşça cıbak yap· 
tığını beğendin mi? .. » der Mustafa «hen 
ne ettim ki..» diye sorunca e<oğlum me· 
raklıdır. Sık sık tebdil gezer. Akşam sen 
onu taşlamışsın. Bak şuna, nasıl kıydın gÖ· 
ğüıı kemikleri kırılmış» deyince benim oğul 
bütün bütün şaşalayıp C<hayır ağa ben böyle 
şey yapmadım. Bunda hele bir yanlışlık 
varn cevabını verirse de onlar daha bir 
~ey söylemezler. Bir aralık yataktaki ha~ıa 
«baba yanıyorum su elet» der. Desti oda· 

ı ı )arını, iddiaların doğru olmadığını ıöy· .Zinoviyefin mektubunu Mister Makdonal- ~unların Habeşistanda kullanılan cinsten 

emişti. de 500 isterline ıattığım iddia ediliyoı. olmadıkları anlaııldL İtalyanlar daha baı· 
Bu miralay Lopez de birdenbire ıöhret Fakat bu da yalandır. Ömrümde Mi~ter ka nümuneler bulmamı ıöylediler. Ve bu 

.kazanmıştı. Deyli Ekspres bu adamı Makdonaldı görmedim ve Zinoviyefin .defa Miralay Mezler rolüne ıirdim ve iki 

bularak işin içyüzünü kendiıine, noter kar- .mektubu ile uzaktan yakından hiç bir ala· ,nümune daha buldum. Daha ıonra Bir· 
şısında yazdırmııtır. Yazdığı yazının dik· · h ' · · b kam yoktur. Sovyetlerin mesaisini ıene· .mıng am • gıttım ve uradan ela birkaç 
kate değer taraflarını naklediyoruz: }erce takip ettikten ıonra 192 7 de bir mü· ,nümune elde edebildim. Fakat bunlar da 

Dört Saat Y Qfayan Miralay zikholde çalı,mağa başladım ve daha ıon• .ltalranlann yaptıklan tahkikata yarama· 

((Bir arahL: Miralay Lopez ve miralay B ı· • · · r - · d d !l.:: dı. ra o ıvya ya aıttım. uerı ön ü.~m za• ' 
Mezler isimlerini taşıdığımı itiraf ederim. man bütün ıervetı"m 1 OOO ·at 1. d "b • Bunun üzerine Habeı1erin mühimmat ı er ın en ı a . . . hk.k 
Bu isimlerin ikiıi de hayaHmde dörder sa• rettı· Londraya , · d ·· k b . .ıfını ta ı a memur edildim. Haheılerin, · ge ı one:re u parayı ı§· S h ,, . 
atten fazla ya•amadı ve bunlar ancak in· } tın k · t d · d f'- '- 1 d c urı mm er adlı brr adamla temas ettik-" e e ıs e ımıe e ınuva uııa. o aına ım . 
gilterenin Habeşlere dumdum kurşunu ve parayı kaybederek iki senemi bir san· ~en malumdu, . Hahct ıefirine bir mektup 
vermedi<Yini isbat ettikleri için bu iıimleri d J •• • d · d . Nih h yazarak Habeşıstanda bir takım imtiyazlar • a ya uzerın e geçır ım. ayet aıtane· . . . . . 

tacıımı• olmaktan dolayı zerre kadar hicap d .. k ı · ld mukabılmde ıstediklen kadar mühimmat 
,, y ye uşere ame ıyat o um. ' . . 

duymuyorum. 
Miralay Lopez ile Miralay Mezler·in 

hikayesini başından sonuna kadar, göğsüm 
kabara kabara anlatacaiım. 

Yapmadık lı Bırakmayan Bir 
Ser1eri 

it l H"'kü • d J ,temınıne hazır olduğumu bildirdim. Habet 
a ya u metin en I elçisi kendisini görmemi istedi. Habeş ııe· 

lıteyen Adama ,firi doktor Martin İtalyanların Habeşistan· 
193-4 de bir tütüncü maiazaıı açtımsa da ~a.ptıklarını anlattı ve gaz bombalariyle 

da geçen yıl işlerim bozuldu. Jtalyan hü· ,zehırlı ıaz kullandıklarını ıöyledi. Habeş· 
kômetine muracaat ederek i.ı iıtemeyi dü- ]er de İtalyanlara mukabele etmek ve müs
ıündüm ve İş istedim. Bana Londradaki .tevlileri memleketlerinden ç·ıkarıp atmak 

1872 de Avusturlyada doğdum. Adım Habeşlilerin faaliyetini araştırmam, neler istiyorlardı. 
Henri Lavrens Bermıtien' dir. Büyük harp H b l k ı d 

w d b h"k. . 
1
• aldıklarını, tediyatı nasıl yaptıklarını ıa- • a eı ere ta dim ettiğim listede yu• 

baı a ıgı sıra a unu u umetın ma uma• 1 1 ' muşak k r d d H b 1 

d H
• . La tı B h tın a dık arı ıeyleri Kızıldenizin hanai li- u ıun a VaT ı. a eş e çisi bii· 

b altın a enn vrene yap m. oer ar- • tün l' t · t d .k · b " ·· b 

b

. . . k 1697 d N" • .. d . ,man]arına gönderdiklerini tahkik etmem il eyı as ı ettı ve utun un)an el-
ıne ıştıra ve e ıger e gon en· d tın k · · b __ ı• · 

ı f 
• h . l h k t tt" N' ,teklif edildi. Bu 111ada İngiltere Dı• Baka , e e e ıçın ana aıuahıyet verdi. 

en ıe erı ey et e are e e ım. ıger· w - " • B 'k . 

d C b
• Af "k gı" ttı"m d h ,nlıgına bir mektup yazarak İtalyanın ask• u vcsı aya, fabrikalardan bir miktar 

en enu ı rı aya ve a a ıonıa • .. . d d k ·· 

M k 
. N d f it top ve müh' . t . rı memurlariyle temasta bulundugumw ı·ç·ın um um urşunu numuneleri elde ~tmek 

a ıım or en e ımma tır- · · 'h · 

k t
. d ralıştım. ,memlekete müfit olabi1ecemmi yazd ,ıçın ı ~ıya~ım vardı. Sonr~ aldığım tali· 

e ın e y •· ım. mat daıree d b i.k I J ı 
1819 da Cenubi Amerikaya giderek Bundan baıka İtalyanlara da İngilterenin ·d. 

1~ e R u vea a:ı . ta yan ara ver• 
madencilik ve ticaretle meşgul oldum. menfaatlerine muzır olabilecek hiç bir ite n:mp:~ ~~~· .. ak ~~k"' ~8 gıttdı. İta~yanl~r ha-

d 1 k b
. . . _ -· . . uyu mu aıat va etmışlerdı On 

Ve Bolivya ordusun a ça ışara ınba· gmşemıyecegımı söyledim. Sonra tahkik par ] d ' 

K 
• k d -· 

1 
a a ma ım . 

.,
1 

oldum. miralay Santa ruz un umanda· ,e ecegım meıe eleri harbiye nezaretine bı' l· V "k ,, esı anın neşrinden sonra benden iza• 

sı altında topçu muallimliai yaptım . direrek bunların Jngiltere menafii ile al"· h a , at istenmesini bekledim. Beni arayan 50• 

Bolivyadan Japonyaya gide;ek 100,000 ,kadar olmadığını anladım. b ran ulunmadığı için Harbiye nezaretinin 

Japonun bu memlekete muhacereti mese· Jtalyaya y 'l · "hb d erı en Talimat ıstı arat airesine ıiderek vaziyeti anlat· 

lesiyle meşgul oldum. Fakat Japonyanın J B · 1 
1 

tım ve talyanların verdikleri bütün kag- ıt· 
pek fazla teminat istemeıi yüzünden bu u ış er e meşgul olduğum sırada bana 1 

J d Ş·ı · ltalyan askerlerı· ı·çı·nde dumdum Lur•un· . arı ve sualleri teslim ettim. Miralay l.opez 
proje ıuya düştü. aponya an ı ıye dö- .il ,.. 1 l · 1 ı ,i e Miralay Mezer hakkında bütün bı"ldı'k· 

nın ta öbür ucunda bir köşede imiş ihtiyar 
kolunu uzatır. Kolu uzar, eli o dört kulaç 
Herdeki destiye kadar varır. Bunu da gÖ· 
rünce Mustafa dayının bütün bütün ödü 
patlar... Canı ağzına gelir hiç laf etmeden 
tersyüzü döner kapıdan kendini dışarı a
tar. Koşa koşa, düşe kalka eve gelir. 

Ben de mum dibinde çorap oruyor• 
dum. Kapı yıkılıyor sandım koştum açtım. 
Baktım benim oğlan soluk gözlü, nefesi 
hkılı. Orada. Mumu kaldırıp bir yol yü
züne bakınca cıeyvah}ar olsun» dedim. Ağ
zı bir karış sola kaymış, burnu da ııağ tara· 
fa çarpılmış, acayip bir şey olmuş. Gözleri 
ölü gözü gibi donuk. Bir yere dikilip diki· 
Jip kalıyor. «Sana ne ettiler; çocuk» diye 
haykırdım. Dili tutuk .. işmar etti elleriyle .. 
Onu aldım hekime kottum. «Korkudan» 

dedi. İlB.ç verdi. 

nerek teneke madeni ile meşgul olan bir arıy e yara ananla_r bulunduğunu ıöyledi- I l A erim bundan ibarettir. 
milyonerle çalıştım ve bu sayade maden· ~r: vrupadaki Italyan sefaretlerinin her ciliği öğrendim. Bunun üzerine, Santiago· ,hm, her Avrupa memleketinde yapılan Bundan sonra ne yapacağıma gelince 

d d '- 1 d istikbal parlak görünmüyor. Galiba yine 
da maden müşaviri olank çalıştım ve bu · um um &urşun arın an nümune arıyor- h d B l R aa neye dönerek ve hokkabazlık edr.r•k 
sayede binlerce lira kazanıp kaybettim. _u. un ar omaya gönderilecek, daha ... 

f::::::~~::::::::::::::::~========~;;;~e~k~m~e~ğ~im~i~k~a~z;a~n;a~ca~iı~m;-~»~:::::::::::::::: Valpariıo' da kopan zelzele yüzünden müt· 

hiş zararlara uiıadıı:n. Bu memleketi hı· Hay tt Ga 
rakarak Peru'ya ıitmek mecburiyeti hasıl a a . urdOklerı·mı·z 
olmu§tU. Orada Cumur Reiıi Leguia'ya hu· 
·,usi müıavirlik yaptım. Nihayet 1912 de Sevgilisini kı$kanan genç kız 
Londraya ııelerek evlendim ve sahnede ça· Biri •< 15 ıı, biri « 1 711 yaşında iki kız ____ _.;._,_...;;.. __ 

1 

yattım. 

, ıştım. çocuğu. Yanyana durdular; küçük; U · 

.. "-Uz:unı F 1\1 gik atma nine anlat bize oldu· 
t . Ertesi gün yanaşmayı buldum ((Ali 

C h M
.. · , ..... d b Hakim suçluya döndü: 

Riyaıeti um ur aıavır ıgın en tanıyor, ozuluyor, öteki; arada bir ku· 1 kl k - Niçin yaptın bu işi? .· 
Caııaluğa a arının ar atına attığı saçlarını dü • - Yapmadım efendim. Hava yağ

murluydu. Ayağı kaydı , kendi düstu. bıı~ ?A~atacaiım tabii... Hiç anlatmaz ne ettin benim oğlana;> '> dedim. Baktım 
ı.Ea Pa. 'Yeçen güz vakti bir akşam Mus- onun hiç bir §eyden haberi bile yok. (\Dün Büyük harp koptuğu zaman orduya 
lı:oYup ;alrdan evin nevalesini torbasına gece bize gelip Mustafayı alıp götüren girmek için çalıştımsa da muvaffak ola· 
"e b 

0 
a düz:-- ı ·· y L sen degwil miydin? dedim. ıcBen kulübeden .madım. Çünkü yaşlı idim. İsmimi degı- 'ştİ· 

eş 
0 

u ur. o&uşu çıkar artık e-

zehmek için dönüp dinleyiciler yerini 
y.an yarıya dolduran uzun favurili, ağzı 

§ıkletli delikanlıların meraklı sözlerine 
gülüyor. 

Hakim küçüğe .sordu: cı' n adını) k b . l dı .. arı bile çıkmadım» dedi. rerek bir ıinema kumpanyasında çalıştım. 
Jt.ta bi d ı ır yo kalmış, işte ora· ,.. çörekle: .e bakar yıkık duvarın kenarında O gün oğlumun dili açılmadı. Sonra ,Harbin sonuna doğru, yan siyasi bir teşek· 

§irsin b nuş bir kara yılan yatıyor. Ne ili· söylemeğe başladı. Olanı biteni anlattı. 1- kül namına Sovyet Rusyanın İngilterede- - Davanız ned ir ~. 
lııat c evlat A 

1 
ki ay uğraştıktan sonra da tamamen kur· k, i faaliyetlerini tahfife memur edild im. - Efendı'm, bı·z bı·r evde "ernı . · mma o acak., şeytan ra· oturuyor· 

türlü .do _ ez ıçinden onu dürter durur. Bir tu]du. ,Deruhte ettiğim İş bir hayli tehlikeli idi. duk. Bir akşam ben sokak kapısında 

Mahkf'me davacı şahi tl erinin d inlen· 
mcsine bırakıldı. Koridorda şikl e t li dost
lar büyüğün etrafını ald ıl ar: 

O hırçın bir sesle : 

- Tabii, diyordu. G özümün onun· 

de sevgilimin yolunu beklerse m erdi • 
venlerden itmek değil, uçuruma :yuvar
lasam azdır. 'r' e d gru dogrw u · J d Aman çocuklar yılan taşlamayın. Hep Bu sırada Alexander Radoll ismini takın- d k b r en bir lı:ay geçıp yo una gi emeı:. • urur en, eni aıkamdan iterek mer _ 

a parçası abp uyuyan hay· ona benzersini:z ha • • • Salih Mahmut pıış ve İngiltere aleyhinde çalışan bir çok divenlerden yuvarladı, bir haf ta haııl• 
--------------------------------~----------------------------------------------~---~--~-~~~~~~~----------__;,----~lJ.luazze~ FAİK 

• 



8 Sayfa 

l\u. bO ) AZA. : l\ADiRCAN Kafh 
- Prova topları!... Ate ... şşşşl... - Kaçıyor ... Bırakmayın! ... lleril.. 
On beş top birden korkunç bir güm- Diye bağırdı. 

bürtü ile patladı. Ortalığı beyaz bir du- Venedik gemisi de ileriye atıldı. La-
man kaplarken on beş gülle birden kin geç kalmıştı. 
Türk gq·nisinin güvertesine, bordası- Bununla beraber Pertev Paşa da pek 
na ve direklerine doğru fırladı. az gidebilmişti. Sicilya amiralı Don 

Pertev Paşa gemisinin bordasındaki Jan Kardona kocaman gemisile ona 
Yeniçeri safları birdenbire seyreklq;ti. saldınntıŞtı. Lomellino da arkadan hü
Şurada burada kanlar içinde ve pestil cum etmiş, Pertev Paşa gemisinin kıçı
halinde vücutlar kıvranıyor, denize dü- na korkunç bir surette mahmuz vura
şüyor ve bozgunu düzeltmeğe çahşan rak rampa etmişti. 
Türk zabitlerinin sarsılmaz cesaretle- Bu rampa sırasında sert çatırtılar du
rini gösteren kumandalar işitiliyordu. yuldu ve Pertev Paşa gemisinin dü -

Venedik tüfekçileri de ateş ediyor- meni kırılarak havaya fırladı. 
lardı. Kardona da yetişmişti. Borda top-

Hatta Amiral Venyero kendisine u- larile sıkı bir top ateşi açtı. Beyaz du -
zatılan kısa namlulu, geniş ağızlı ve manlar ve alevler arasında son Türk 

_....SON POSTA 

BADYO 
Akşamki Program 

İSTANBUL 

18: Sahne musikisi, 19: Haberler, 
19, 1 5: Muhtelif plaklar veya retransnis -
eion, 20: Dans musikisi (Amatör sanat • 
karlar tarafından) Müfit Hasan idaresinde, 
20,30: Stüdyo orkestraları, 21,30: Son 

haberler. 
Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi verile -
cektir. 

ANKARA 
12,30: Plak yayımı ve ajans haberleri, 

19,30: Sporcu konu!luyor, 19,50: Plak ya
yımı, 20,30: Ajans haberleri, 20,40: Kar
piç şehir lokantasından nakil. 

BOKREŞ 
18: Orkestra, 19,20: Konserin devamı, 

20: Gh. Cucunun esederinden, 21 ,25: 
Viyolonsel konseri, 22: Avrupa konseri; 
(Tafsilat radyo sahifemizdedir), 23, l 5: 

Mandolin orkestrası. 
saçma halinde kurşun atan bir tüfeği saflarının da parçalandığı görüldü. Ay- BUDAPEŞTE 
kendi elile ateş etmişti. ni zamanda geminin büyük direği bü- 18: Orkestra, 19: Yeni lngiliz transat-

Türk askerleri tarafından, eapingol yük bir çatırtı ile güverte üzerine yı - li.ntiği Kuin Meri vapurundan yapılacak 
denilen sehpalı ve ağır tüfeklerden bi- kıldı. Kürekçilerden yirmi tanesi onun neşriyatı nakil, 20: Çingene musikisi, 2 1 : 
rile atılan bir kurşun vızlıyarak bu ka- altında can verdi, bir çoğu da yaralan- Konferana. 22: Bükreşten nakil, Avrupa 
labalığın arasından geçmiş, Venedik a- dı. konseri, 2•.25: Plak. 

• miralının sağ bacağına saplanmıftı. Türk gemisinin güvertesinde anla- VARŞOVA 
Venedik amiralı olduğu yerde sar - tılması mümkün olmıyan bir kargaşa- 17,20: Şarkılar, t8,20: -Salon orltea -

sıldı. Jık ve bir panik batlamıştı. Dümensiz trası, 19: Oda musikisi, 19, 30: Muhtelif, 
l 2 1 : Pli.k (salon musikisi), 22: Bükrqten Yanındaki zabit hemen onun ko u- ve ask~rsiz bir halde, yüzlerce yaralı ve 

na girdi: ölünün ortasında ve zincirlerini kıra -
- Amiral, vuruldunuz mu? Sipe- rak botanan canavar yüzlü forsaların 

rin arkasına çekiliniz(.. hücumu önünde Pertev Paşa yalnız 
ihtiyar amiral kendisini çabuk to - başına ne yapabilirdi? Zaten omuzun-

parladı: dan da ağır bir yara almış, kan kaybe-
- Bir şey değil, bacağıma bir kur- diyordu. Yanında kalan asker ve za -

şun saplandı. bitlerden bir kaçı geminin sandalını de-
Ayni zamanda elini bacağına götür- nize indirdiler ve Pertev Pa§a ile bir -

müştü. likte hemen oraya atladılar. 
Kan bir oluk gibi ~nıyordu. Venedikliler onun sandala girişini 
- Bağla!.. Çabuk bağla!.. görmüşlerdi. Hücum eden bir düşman 
Diye emretti. Sonra alçak sesle ila- galeri sandalı devirdi. 

ve etti: Pertev Paşa şimdi denize düşmüştü. 
- Vurulduğumu asker duymasın!.. Yaralı olmasına ve her şeyi kaybetmiş 
Pertev Paşa askeri kışkırtıyordu. Za- bulunmasına rağmen hayattan ümidini 

ten onların kışkırtılmaya ihtiyaçlan kesmiyor, kendi yanından ayrılmıyan 
yektu. Gülle ve kurşun 18ğanağı ge - son bir askerle birlikte yüzüyordu. 
çer geçmez safları sıklaştırmışlar, hü- Yanındaki askere sordu: 

cuma geçmişlerdi. - Bizimkilerden bir gemi yok mu 

nakil: Avrupa konseri, 23: Sözler, 23,25: 
Dans musikisi. 

PRAG 

17,10: Hafif musiki, 17,55: Çocuk ti· 
yatroeu, '9, I O: Almanca musikili neşri -
yat, 20,20: Şarkılı orkestra ve enatrümen
tal konser, 22: Bükreıten: Avrupa kon • 
seri, 23,15: Sözler, 2 3, 30: Pli.le.. / 

MOSKOVA 
18, 30: Rus musikisi, 20: Çayltovski' nin 

eserlerinden konser, 2 1 : Russalka opera
sından bazı sahneler, 22: Yabancı dillerle 
emisyon, 

BELGRAT 

20,30: Milli neıriyat, 21,20: Konfe -
ranı, 21,40: Halk tarkılan, 22: Bükreı • 
ten: Avrupa .konseri, 23: Haberler, 23,20: 
Konser nakli. 

28 Mayu Perıembe 

İSTANBUL 

Son Postanın Tefrikası: . 
- Ulahlı Canbar Kın -

Taklitli Jantezi... ve kantolar, düetolar, 
şarkıln ... BeyetimJze bu kere yeni iltihak et
miş olan sanatkin şehir Bedia Nesrin Ha -

mm marifetile: 
Teganni ve Çertes, Gürcü, Çeçen, Lb 

dansları ... 
Biletler: Şimdiden ıişede aatalmaktadır. 

Müdüriyet 
.................................... 
.................................... 

Koltukçu Niyazinin Konyada bulu .. 
nan kumpanyasının en dehşetli kadın 
artisti olan Bedia Nesrin hanımdan: 

Mayıs 27 

50 Yazan: Osman Cemal 

de nereden buldunuz, nerden çıkardı • 
nız? 

- Ne var sanki, fena bir isim mi? 
- Fena değil amma .•. Bana bir tu-

haf geldi! 
Hasan: 

- Bu piyesin en mühim, en kuv • 
vetli, rolü olan (Leyla) rolünü de fa' 
rın akşam siz yapacaksınız l 

- Bedia masanın üzerindeki el n;ıı. 
larına bir göz gezdirdikten sonra gii 1 

lümsiyerek: 

- Anasının ismini doğru yazmlf "' «Hemen ve muhakkak bir iki güne ka- _ı 
d 1 sınız, bari oldu olacak, kızının ismİPf ar ge ip sizin kumpanyaya dahil o -

de Leyla yazacağınıza doğrudan doi' lacağım!» diye telgraf geleli üç dört 
gün olduğu halde hali kendisinden ruya Zehra yazsa idiniz ya 1 

bir eser görünmemişti. O ise ki (Ay • Hasan: 
gır Fatma) tüluat piyesinin temsiline - Zehra mı dediniz, lakin siz Ar 
ancak bir gün kalmıştı. Yann ayın on gır Fatmayı, Zehrayı nereden tanı 4 

üçü idi. Yarın akşam bu çok hissi, çok yorsunuz? 
~ki, çok cinai, çok meraklı, çok heye- Bedia cilveli bir kahkaha atarak: 
canlı muazzam haile 11 mutlaka temsil - Ayol, dedi, ben bu piyesteki t:ft 
edilecekti. Bu e~erin ~n mühim rolü hasın hepsini gayet iyi tanıyorum \'t 

Meliha rolünü oynıyacak (seyyar ıah- tevziattaki müstaar adlann hakikile • 
neler yıldızı) henüz oynıyacağı rolün rini birer birer uymıya başladı. Me,.. 
ne olduğunu bilmiyordu. la: 

Akşam Hasan direktöre sokuldu: Veli Beybabanın doğrusu Ali Ber 
- Bu kadın hala meydanda yok, baba .•• 

yann akşam rezil olacağızl Mehmedin Ahmet .•• Kahveci Hür 
- Meraklanma sen, bir şey olmaz, menin Mestan. Talebe Hüseyinin Hw 

biz her ihtimale karşı senin haberin ol- san ... Arap Veyselin Arap Zeynel. .• 
madan Leyla rolünil gizlice bizim Eli-

Kafası dumanlı Hasan odanın lot " zabet'e ezberletip bir kaç kere provası-
nı yaptırdık. luğunda Bedianın yüzüne eğildi: 

- Nasıl olur, hiç Elizabet 0 ağır ro- - Siz fstanbulun neresindensiniz1 
lü yapabilir mi? Bedia Hasanı çoktan tanımıştı, Dİ oe 

- Yaptığı kadar, hem daha dur ha- hayet bu sırrı ortaya fırlattı: 
kalım, belki Bedia bu akfamki trenle - Vah Haaancığım, vah, bu ne h.I 
damları yahu, demek een de buralara düftüll 

- Damlasa da o up uzun ve ağır har 
rolünü ne vakit ezberliyecek, ne va - - Ay siz beni de tanıyorsunuz! , 
kit prova edecek~ - Seni de tanırım, eenin Mediha)" 

- Olur, olur. hepsi olur, haydi sen da tanırım, darbukacı ablayı, mafaol 
merak etme, keyfine bak 1 oğlanı, hepsini, hepsini tanırım' 

Bu saldırış her tarafa doğru pek şuralardaL iyi baki .. 
sert olmuştu. Başka bir Türk gemisi Venedik gemilerinden atılan kur -
de yetişmiş, Pertev Pataya yardım • • şunlar ve ok1ar sağında, solunda, ö -
diyordu. nünde ve arkasında suya gömülüyor, 

Aygır F atmanın kaç gündür şehir- Hasan Bedianın yüzüne biraz ~ 
18: Dana musik.isi (~lak)• 19: Haber- de dolaştmlan ,atafatlı reklamları di- eğildi. 

ler, 19, 15: Muhtelıf plaklar, 19,30: Sıhhi k .. .. d w d f l ··k b la 
.. . re torun um ugun an az a su se Kadın alaycı ir tavır : 

Türkler yalın kılıç saldırdılar ve tü- küçük kabarcıklar ve fıskiyeler yapı -
feklerini yeniden boşalttıklan gibi top- yordu. 

konferans: Profeaor Dr. Fahreddın Ke • d h .. .. d ·· b. b -
rim tarafından, 20: Halk musikisi: Sivaslı yapmış, a a oyun gunun en once ır - İstersen ıana bir dür ün vere 
Veysel ve lbrahim tarafından, 20,30: Stüd- çok biletler satılm'A'tı. Onun için herif yim de onunla bak, yüzüme ki tanı "' 
yo orkestraları, 2 ı, 30: Son haberler. pek keyifli idi. Deminden beri (Bedia yasın l 

larile de at~ ettiler. - işte, Mahmut reisin gemisi ge- Saat 22 den sonra Anadolu ajan111nın Nesrin gelmedi, ne yapacağız)) diye Hasan irkildi, kafasını duvara çarp' 
Venedik askerlerinin saflan gittik- liyor 1 .. gazetelere mahsus havadis servisi verile • kendisine dert yanmakta olan Hasa • ti, zaten bulanık aözleri büsbütün b~ 

çe boşalıyordu. Bir aralık Loredano 
da olduğu yerde: 

-Ahi.. 

Diye inledi ve yüzüstü, güvertede
.ki kanların üstüne kapaklandı. Diğer 
Venedik gemisinin kumandanı Molip
yero da ölü olarak düşünce Türk as -
kerleri daha çok coştular. Fakat bu 
sava~ yalnız beş yüz kadar Türk tara
fından bin beş yüzden çok Venedik 
asker ve şövalyesine karşı yapılıyor -
du. 

Venediklilere yeniden imdat gelmiş
ti. 

Türk askerleri yarıdan çok ölü ve 
yaralı vermişlerdi. 

Hele Pertev Paşaya yardıma koşan 
iki Türk gemisinin güvertesinde bir 
tek Türk kalmamıştı. Şimdi oralarını 
zincirden boşanan Venedik esirlerlle 
onları kurtarmağa gelen ve ba,ştan aya
ğa kadar kan içinde olan Venedik aa • 
kerleri doldurmuştu. 

Pertev Paşa etrafına baktığı zaman 
tam manasile kuşatıldığını ve zafer de
ğil ya, kurtuluş çaresi bile kalmadığını 
anladı. Buna rağmen: 

- Geriye! .. Küreklere asıll ... Ça -
buk!.. 

Diye haykırdı. . 
Bu çılgın kargaşahktan çıkacak, 

sağlam kalan gemilerini toparlıyarak 
claha uygun bir yerden, daha uygun 
bir biçımde düşmana yeniden saldıra
caktı. 

Türk gemisinin yetmiş küreği bir -
den havaya kalkarak denize girdi ve 
kocaman tekneyi geriye doğru çekti. 

Venyero yarasını bağlatmış ve as -
le.erlerinin başında kalmıştı. 

Pertev P.~anın geri çekildiğin} _gö -
rünce: 

cektir. na: . . landı, sanki şimdi sahnede hakiki bit 
~~~~~~~~~==================~~~ -H~dı,dedı,bu~pmz~~o-dr ~üoynuymm~~W~~n ~ 

(Arkası var) 

J k · 1 · ·d· b. k e ı r -" 

1 Emllk ve E~·rn Bankası lllnları yun yo • senın e yıne gı ıp ır aç ta- iest ve derin bir kuyudan çıkan donu: 

~------------·-~---------------- ~a~ml ~~k~nın~~~m~~~~· Ve Hasanı aldı, tekrar ayni meyha- _ Mediha 
1 . Taksitle Satılık ev 

Esu No.aı 

452 

Mevkii ve nev'i 

Beyoğlun'da Kamerhatun Mahallesinde Top
çular Sokağında eski 18 yeni 20 No. lı ev 
(arsası 463 metro murabbaıdır.) 

Depozito 
Lira 

Tafsilütı yukarıda yazılı ev birinci taksiti peşin ve geri kalan yedi 
taksiti yedi senede ve yedi müsavi kısımda ve şu suretle tamamı 
faizsiz sekiz müsavi taksitte ödenmek şartile kapalı zarfla artbrmağa 
konulmuştur. ihale 10 Haziran \936 tarihine tesadüf eden Çarşamba 
günü saat onda Şubemizde yapılacaktır. isteklilerin Şubemize müracaatla 
tafsilat ve bir lira mukabilinde birer şartname alarak şartnamede ya
zılı hükümler dairesinde teklif mektuplarını o gün saat ona kadar 
Şubemize vermeleri 

BETON MAMULATI 
Ki~;MITlCA• 
T'ZYiNAT PAQMAkLIKLAQI• 
L'VMALAQ "' DiR,KU;J~ • 

(359] 

ANADOLU (iNENTOLAQI T.A.$. 
THEF'ON: l<A~TAL 9 (5/t.9) 

neye götürdü. (Arkası var) 
Gece hayli ilerlemişti, saat ona yak· -··-- _ ___.-

laşıyordu. Meyhaneden içeriye tiyat- 1 
ronun perdeci yamaklarından biri te
laşla girdi. Direktör: 

- Ne o, ulan asilzade 1 
- Şey Ihsan ağabey, şey geldi, ne 

dir onun adı bakayım, hani şey, hani 
şu Konyadan gelecek gaco artist ... 

- Y aaa .. geldi ha 1 Haydi sen fırla, 
git biz de geliyoruz; amma burada 
meyhanede olduğumuzu söyleme ka
rıya! 

- Peki, peki 1 
Oğlan fırladı. 

- Nasıl ben demedim mi sana bu 
akşamki trenle muhakkak gelir diye! 
Haydi bizde kalkalım yavaş yavaş ... 

Kalktıkları zaman ikisi de bir hayli 
olmuşlardı. Hele Hasanın artık gözleri 
kapanıyor gibiydi. 

İkisi de sallana sallana tiyatroya ge
lip de direktörün yarı karanlık odasına 
girince Bedia onları karşıladı: 

- Sizi çok beklettim amma affe -
dersiniz! 

İhsan: 
- Estafurla, nihayet gelebildiniz 

ya, ona da şükür! Sonra Hasanla ka -
dını birbirine takdim etti: 

- Seyyar sahneler yıldızı Bedia 
Nesrin hanım 1 

- Güzide artistlerimizden ve yeni 
oynıyacağımız (Aygır Fatma) piyesi 
muharriri Hasan beyi 

Bedia: 
- Nasıl, Aygır Fatma mı~ Bu iami 

Bir Doktorun 
GUnlük 
Notlarından 

Daimi kabızlık 
Ve ağrıları 

Çarf8mba 

(*) 

Şiddetli gaz tazyikinden rahatsız, ~1 • 
dukça yaşlı bir hasta muayene ettırn· 

yemekten evvel ve sonra daima bar , 
saklarında toplanan gazlann gürültü , 
sünden ve yan taraflarda yaptığı ağn· 
dan müşteki. 
Bir çok yemeklere pehriz etmiş, bir ,u
rü kabız ilaçlan kullanmış, her iki gün· 
de bir defa te.nkih yapmadan rahat e , 
demediğini anlattı. Muayene cttiğidl 

· 1 · ve bu hastanın barsakları genış emış 

daimi inkibaz çektiği için elastikiyeti 
kaybolmuı gibiydi. 
Bir kaç tite vilagar sabah. öğle, ak • 
şam yemeklerjnde kullanmasını ve ıaÇ 
karnına bol meyva yeme5ini tenbih et• 
tim. Meyva ve sebzelerle beraber, hıaı· 
mi kolay av ve beyaz etler yedi. Sıa • 
hahları jimnastik hareketleri ve evve· 
la ılık su, sonra soğuk su du !arı ya~: 
tı. Bir kaç defa da elektrik t!"davısı 
tatbik ettim. Senelerdenb ri çekti>i kıa• 
hızdan ve ağrılardan bu suretle kurtul· 
muş oldu. __, 

( •) Bu notlan kesip saklayını:ı, y•· 
but bir albüme 7apıftınp kolleksiyo• 
)aplDIL S.kmb samanınızda bu no~~ 
bir doktor sibi imdaclınaza yetitebili'• 



27 Mayiı 

Londra zabıtasına kar#ı 6 muharrir: 3 

Yıkılan Put 
Son Pos taam tefrikası : 32 

Yazan: Ronald Knox 

ln11ilterenin en tanınmıf altı :za· 
bıta romancıaı Margery Allington, 
Anihony Berlıley, Freeman Villa 
Grolta, F ather Ronald Knox, Do· 
rothy Sayera, RuHell Thornclike 
kahramanları meçhul altı :zabıta 
romanı )'azıyor ve katillerin keffİ· 
ni /ngilterenin en marul .zabıta mÜ· 
fett' • L-ifi «Geor11e Corniahı> e bıraıın• 
)lorlar. Bunlardan Freeman Villa 
G~olta ile Doroty Sayera'in eserleri· 
~ ~ltudunu.z. Polia müleUİfİ de lik
rmı anlattı. Şimdi üçuncu muharrir 
Rovald Kvox'un eaeri baslamıftır. 
. ~u eaer bitince gene poU• miilet• 
'~•nin katili naaıl tayin ettiğini lıen· 
dı ağzından dinleyeceksini:z. 

- Yüzbaşı f iham 

1 
i1e aranızda geçmiş 
cerası var mıdır? 

- Yoktur. 

Kaynağı Gamba 
bir kadın ma· 

- O halde bu kadın kimdir? 
Yüzbaşı Varkos, polis müdürünün 

1 uzattığı resme baktıktan sonra cevap 
verdi: 

- Bu kadın Loranzadır. 
- Münasebet in iz? 
- Ben bir aralık bu kadını sevmiş· 

tim. Gamba da ona a,şıktı.Ben bunu an· 
lar anlamaz çekildim ve kadını Gam • 
baya bıraktım. 

lr. - Anladığıma göre yüzbaşı Var -
ııh: 0 zaman bir kadına tutkunmuş. 
den m Kaynağı bu kadını onun din -

çekip almışı 

- Bu kadını Gambaya bırakmak 
yüziinden Jlham Kaynağına karşı ıçı
nizde bir kin besliyor muydunuz? 

-Asla ... 
- O halde bu kadını seviyor muy • 

dunuz? 
- Se~yordum. 
- Sizin gibi bir a<lam sevdiği bir 

. :-- Ne diyorsun~ Kadın kimin nesi 
•ını,? 

., - Pek bilmiyorum. Fakat ilham 
l\.ay ~ 
ti:ı it nagı denilen galiba bu kadına çok 
ç ~ u~rnu,. Gerçi Bu Gamba o zaman 
'h 

0 
ltnufuzlu değilmiş. Fakat Varkos o· 

k:t'. arşı çok yumuşak davranmış, ve 
Ca •~en mukavemet göstermemiş. 
~ ~ bu yüzden onu sevmi\I, fakat 

ar 08 onu affetmemişti. 
tırb Sen bu kadının kim olduğunu ha· 
bili Yor ve sonradan neye uğradığını 

Yor musun~ 
- Pek . . b"l V la:ae b ıyı ı miyorum. Fakat ar • 

lcd u kadından mütemadiyen hah • 
2-r ~ Onu rakip saydığım için hep kı
ble'. ~rkosa bu kadmın1afını etme-

sını söylerdim. 

- Adını olsun bilmiyor musun} 
- ~dını biJiyorum. Loranza idi. 
-Aı~ p 

b\,_ aa. elti Gamba bu kadını al -
-.., rnı~ 

Cİll:· l-layır .. Bir müddet onunla ge • 
lf, lonra kadın ölmüs ı -N .. 

eden ölmütı? 
- Pek · · b'1 · V ~os ıyı ı mıyorum. Fakat ar -

kadını mücaddesiz bırakır mı~ 

- Nefsimle bir hayli mücadele et

tim. 
Sizi bu kadından mahrum ede

ne kar§I kafi bir teslimiyet mi göster· 
diniz?. 

- Hayır .. Fakat bu kadını kolay • 
lıkla unuttum. 

General Almeda söze karıftı: 
- Yüzabşı Varkos, sizinle Gamba 

arasında bir geçmiş bulunduğu anlaşı
lıyor. Bunu itiraf ediniz. 

itiraf edecek bir şey yok, gene· 

ra1. 
(Arkalı var) 

Pariste haberi olmadan 
dolandırmadık Banka 
bırakmıyan genç kız 

(Baş tarafı 6 ıncı sayfada) 
- J5mİniz, matmazel, diye sormuştur. 
- Marael Tartrie. cevabını alınca d a. 
- Lütfen bizi takip ediniz. İkimiz d e 

ıivil mem•ruz. Sizi müdüriyete götürmek 
mecburiyetindeyiz demiılerdir. 

Müdüriyette, Marse1in bir dolandırıcı • 
lıJc şebekesi azası olarak tevkif edildiği 

tebliğ olunmuıtur. 

ri d: bn çok sinirlendiren şeylerden bi
u kadının vakitsiz ölümü idi r 

bıı; Bu kadının burada bir resmi var 

-Yok 
hıUuııur. Belki Varlcosun yanında 

haae~~arkosun başka kadınlarla mü • 
_ ~ne dair bir şey biliyor musun) 

11~ a.._h ayır .. Yalnız Loranzadan sık 
ua •eder. 

Çeymis ispanyalı bir beynelmilel dolan· 
dıncı imif. Bir çok bankaları Mis Mont 
Klarkrn pek zengin bir Amerikalının kızı 
olduğuna inandırmıı ve Marsele d e ban -
kerin kızı rolünü oynatmııtır. 

-So .. 1 
~i~. . ~ RUn erde bu kadından bah • 

tını ışittiniz mi) 
- Hayır! 

Zavallı güzel Marsel bu tuzağa düı • 
müş, ve bueün sahtekar ve dolandırıcı o· 
larak mücrim sandalyesine oturtulmuıtur. 

SON POSTA: Sa)fa 9 

Para niçin ve nasıl 
ortaya çıktı? 

·L~,.--~,,--·--) _ llikôge Kahkaha 
cıMaurice Leblanc » dan Faik Bercmen 

Medeni insanların hepsi, ya made
ni para, yahut onun yerine kağıt pa • 
ra kullanırlar. Mi11etler barbarhktan 
çıkarak takas usulü ile ialerini ve ihti
yaçlarını tatmin edemiy~cek hale ge
lince para kullanmağa başladılar. İpti
dai cemiyette, alış verişin en belli baş
lı vasıtası, hayvanlardır. Eskiden in -
sanların servetleri de hayvatılarının sa
yısı ile ölçülürdü. Mesela Homer 
Diomcdin halkından bahsederken 
dokuz öküz değerinde olduğunu söy
lüyor. 

Yüz otuz kilometre mesafeli bir otomo· 
bil yarışı hazırlanmıııtı. Ayni yarı11n ge • 
çen seneki şampiyonu Viktor, Büzvil fir. 
masile mukaveleyi imza etti... Yarıp. bu 
şirket adına girecek .. Ve tabii de kazana

caktı. 

Dakikalar koşuyor •• 
Knterin baygınlıklar içinde. Kalbi du • 

racak neredeyse. Acaba Viktoru b "r dalla 
kucnklıyabilecek miydi? 

O tomobiller yıldırım gibi.. Bu geçen 
kocası .. Toz toprak içinde .. Onu daha ço .. 
yakından görmek için dönemece doğ~ 
ilerliyor. Otomobil beş yüz metre kadal' 
uzakta . Zafer onun. Fakat bu viraj. Vi 'I 

rnj ı düşününce kendini kaybetti. Cozle • 
rini kapıyor, kulaklarını tıkıyor. Ba,.;ını el• 
leri arasına aldı. Hayır. Şimdi çıkacak k
za) ı germemeli ve işitmemeliydi. 

imzasım beyaz kağıda aceleyle attı ğı 
gün karısı Katerin m eseleyi öğrenivcrdi .. 
Telaşından ve heyecanından duramadı .. E
' in ahını üstüne getirdi. Önüne gelen va· 
zoy u devirdi ... Tabakları yere indiriyor ... 
Amma bunları mahsus yapmıyordu hani. 
T claştan, heyecandan sakarla,. ıvermişti ka-

Başka yerlerde tuz, yahut sedef ka
bukla rı ayni şekilde kulJanılırdı. Daha 
sonra sıra madenlere geldi. Çok eski 
milletler arasında bakır ve demirin al
tın ve gümiiş gibi mübadele vasıtası 
olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

dıncağız. Tabaklar kırıldıkça, vazolar d ev· 
rıldıkçe büsbütün eı.·hamlanıyordu. Y nnıı
ta mutlak bir uğursuzluk olacaktı. 

Kocasına gelince, adamcağız karısının 

Lu haline müteessir olmakta. Lakin ne 
halt etsin!.. İmza eımişti bir kere .. Bir er• 
kr.k için de imzasını geri almak ... iş bu ka
darla bitmedi. Yarış numaralarına ait çe -
kilen kur'ada Viktora 13 rakkamı isabet 
etmesin mi~ .. Hele bu on üç rakkamı .. Za· 
ten etekleri tutuşmuş olan kansını büsbü -
tün çileden çıkardı. Uğursuzluk alaimi la· 
mamlanmışlı demek .. 

Büyiık b ir güriiltü patladı. Keskin, bo, 
ğuk , hırıltılı sesler. Kendi kendine •göz • 
lerimi açayım mrn diye sordu? Açayım,. 

d edi Ve açtı. Bir de ne görsün. ÖnündŞ 
devrilmiş bir otomobil.. Otomobilin ya • 
nı başında upuzun bir ceset. 

Dizleri titriyerek düşe kalka ilerlcd" 
O nunla beraber de bir sürü kalabalık ra Kağıt para, fazla gümüş ve altın 

t~ımamak lüzumu ile ortaya çıktı. koşu tu. 

Para, mübadele ihtiyacmdan doğ • 
duğu için, insanlar arasında çok eski
dir. Mübadele vasıtası değişir, ve me· 
denileşir, fokat esası bakidir ve ayni -
dir. 

Artık ne pahasına olursa olsun kocasını 
bırakmamağa karar verdi. 

l lerkes otomobilin etrafında. Katt. ifl 
bağırarak kalabalığı yarıyor. Otomobildckl 
iki adam ölmüıtu. . Sedyeye koymuşlar 
kaldırıyorlardı. Hıçkıran genç kadın .. Cı ~ 

dip kocasının yüzüne son defa olarak do. 
ya doya bakmalı değil miydi? 

Nnsır Hacı blltnn dllnyaca tanın
mıştır. En eskf nasırlan bile Jcö
kllnden çıkanr. 

1NG1Ltz KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - İstanbul 

1000 Liraya 
IATILIK iV 

120 !ıra ptirfr. Kadı köyünde Yeldcfirmeai.de 
Tepe ..,katındador . Mahalle bekçi9i Şevkiye 

miirac:aat. (635) 

- imkanı yok, gideme:ıain Viktor, di· 
ye ağlıyor, bile bile seni ölüme 1röndere -
mem .. Hayır olmaz •• diyordu. 

Bu ağlayıı kocasına dokunuyor.. Onu 

teselli ediyor: 

- Emin ol bir şeycikler olmaz. Mu • 
hakkak kazanacağım. Hem son olacak 
bu. Müthiş zenginleşeceğiz. Köye gide -
riz. Çiftlik alırız .•. diye kansını teselli el
meğc kalkıyordu. Katerin biraz yatışır gi· 
bi oldu. Fakat gözlerinden yaş eksik ol • 

muyordu gene. 

Zorla sedyeyi götürenlere yetiııiyor. El .. 
leri titriyor. Örtüyü açmak lazım .. Yaı. lf 
yavaş elini uzatıyor .. Uzatıyor, tekraT ) ,,. 
rı yarıya çekiyor. Hıçkırıyor. 

Nihayet dayanamadı. Birden örtü• Ü 

açtı. . Şa~nyor.. Sevirliyor. Se, iniyor 'o 
tuhaflaşıyor. Kocası değildi. Bu ölen bat 
kası. Kocasının arkadaıılanndan l.afö 
nestrdi. Yüzüne bakıyor ve gene sevini 4 

niyor. Bu sefer sevincinden duramıyor.~ 

gülüyor. Kahkahayla katıla katıla gülü • 
yordu. Sinirleri bozulmuştu adeta .. 

Etrafta protestolu bir mmltı . Kateıin 

dört yanına bakınarak: 

Kocaııı elden gidecek .. Kolay mı. Genç, 
güzel, sapasağlam olan kocası. Matem el· 

biselerini mi ısmarlasın. - Benim kocam değil.. diyor. Ben ~ 
Yarış gunüne kadar böyle geçti. Viktor 

öldü sanmıştım. Şimdi. . Ooh ne kadn4 
da onu görerek için için erimişti. 

* Yarı~ giinii .. Acaba gitsem mi} diyor ... 

Gidersem kocamın §anın bozulur mu .. Fa
kat gitmeliydi. Evet gitmeliydi. Orada bu· 
lunup f•caayı aoiukkanbbJda karplarn•lı. 
Öluıken kocaa1n1 .ltucaklay•cak elveda bu· 
aesini alacaktı ondan. 

mes'udum .. 

Kalabalığın içinden ihtiyar ak saçlı bif 
kadın .. Ona bakıyor. Ve: 

- O kadar sevinme.. Ah, ölen beni~ 
oğlum. Ni,>•e bu kadar gülüyorsun. 

K•terin kendine gdir sibi o)du. Tatt 
bir acııle: 

- Alf edersiniz madam, dedi. ben onu 
kocam zannetrnittim. Ah.. Benim sevin r 

cimi, saadetimi tasavvur edemezsiniz. 

Katerin, yanı sahasının en tehlikeli ye· 
rine yc.ıleıti. Felaket burada olacak .• Mu· 

hakkak. 
Yanı başlıyor. Birinci devrede kaza Bu sırada ortalığı bir telaş sardı. Vik • 

yok. Kocası sekizinci .. ikinci devre. Vik • torun otomobili. · . Bir dakika sonra ko • 
tor iki otomobili daha geçiyor.. Kaza ih· caııının birinciliği etrafa yayıldı. 
timali mevcuı değil .. Vaziyeti iyi. Yarııı Katerin iki saadete birden crmiıti. Şim• 
kaz.anacak gibi görünüyor. di biitün varlıiı sonsuz bir haz 'e sevinçLı 

Üçüncü devre. Gene kaza filin yok. dolu olarak göz yaıı döken ihtiyar anne• 
Viktor hayatta. Toz toprak. Öyleyken ko· nin beri yanında Katerin tekrar kahkahay• 
casının otomobilini gözden kaçırmıyor. la giilüyordu. 

K A ş E 

• lcy"h; ~u k~dın yüzünden Gamba a - , 
trruy; e kın beslediğini hissediyor 1 

tınuz~ .. 

V C::aliba ... 
ayınberg son tenbihlerini verdi: 

~a;; Varkosa bu mülakatmızdan 
iin ;~e~ hahıetmiyeceksin. Bahsetti· 
doat a dırde devlete ihanet etmiş ve 

NEOKALMINA 
.., una zarar vermiş olursun. 
1'af" V lyYen bahsetmem. 

t\Jd a}'inhcrg kadından ayrıldı ve <loğ
an .L.!:. 

tıına :-~ruya General Almedanın ya-
V gıttı. Varkos hala orada idi. 

derd~in~rg kısa ve bir adamı ile gön
>'eti 

1~iıl ~ır • tezkere ile generala vazi -
lniidd dır~ı ve Varkosu yanında bir 

p 1~t daha tutmasını rica etti. 
haıno K rnü~ürü doğrudan doğ~ya il
~ ark aynagının konağına gıderek 
ti, et~~un odasına girdi ve odayı tef • 
tarafı ı. Anya arJya, Varkosun dostu 
1 .. , . ndan mevzuu bahsolan kadının 
" ının · b raJc do•- uldu ve bu resmi yanına ala-

ın da grudan doğruya General Al .. 
c nın · raL k evıne koştu, Varkosu 1ıene • 

>:.in~b. ar~ısında isticvap etmek istedi • 
t5 1 ıldirdi. 

11 tneral razı oldu ve iki adamı kar
'f•Ya getirerek Varkosa baktı ve: 

)in\:,Y~zba,ı, dedi, polis müdürü Va .. 
riniz 

1 
gın soracağı suallere cevap ve-

V ~ Üıtüne general t 
41u: •Yınherı yüzhafıya döndü ve ıo~-

Kim•• f•rk edemez ... 
iste dans eden Bayan ve Bayların 
elbise ve tuvaletleri Akif LAtif'de 

hem temizlenmiş ve hem de 
boyanmıştır. 

Merkezi 1 Eatih tramvay Durat• 
Kadıköy, Muvakkithane 

fube lerl 1 Sultnhamam Me..det Han No 2 

ÇO&ı< 
E TLI OLUR 

\ 
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Cemil, omuzlarını kaldırmış; derin bir 
yeis ve fütur içinde mırıldanmıştı 

Dedi. Ve sonra, sözüne devam etu: vekkeli, gerek lstanbuldaki ve gerek 
- Zulüm .. Vahşet ... Evet, bunlar buradaki hayatıma dair en gizli feyleri 

doğrudur. Fakat ne çare ki.. Yemende bile çatır çatır yüzüme kar'ı söyledi. 
idet böyledir ... Anlıyorum ki, sen, Demek ki, bu herifin en mühim kuv
bizden değilsin. Fakat, ne zararı var. vet vasıtalarından biri de, casus kul
Nihayet, sen de bir insan de~l misin) lanması. .. Seyit lbrahimin oö7lerine 
Söyle bakalım, sen kimsin?.. 'imdi hak veriyordum. 

Cemil, derin derin içini çekti: Demişti. 
- Benim hikayem .. Çok uzun, Ra- Raşit, başını Cemilin kulağına uza-

tit. tarak sözlerine devam etmekte iJi: 
Dedi. - Şeytan, bizzat Nasır Mcbhiltun 
Fakat Raşit, merak içinde idi ... Bu vücudüne girmi11tir. Bu adam, herşeyi 

merakını tatmin etmek için kısa kısa görürü, herşeyi işitir. Hiç hoşlanmadı-
şuallerine devam etti: ğı birşey varsa, o da; kendi aleyhinde 

- Adın ne?.. söz söyleyenlerdir. 
- Cemil. Cemil, omuzlarını kaldırmış; derin 
- Müslüman mısın?. bir yeis ve fütur içinde mırıldanmıştı: 
- Evet. ,, - Adam sen de ... Bir insanı zincir-
- Niçin.. Elhamdülillah, demiyor- lere vurdurup ta bu zındana at~~ktan 

ıun L sonra daha ne yapabilecek L 
- Bilmem?.. Ra11it, korku ve heyecanla titreyen 
- Nerelisin?. bir sesle cevap vermifti: 
- lstanbullu. - Ne mi yapabilecekL Bu zincire 
- İstanbullu, haaaa ... lstanbul için vurulmak, bu zındana atılmak.. Bun-

dünyanın cennetidir, derler. Hakikat lar, birşey değildir. Sen, burada yapı
öyle midir?.. lan wkenceleri bilsen ... Bu işkencelere 

- İstanbul, hiç şüphesiz ki dünya- insanların değil; yedi başlı develerin 
nın cennetidir. Fakat orada, mes'ut bile tahammül etmesi imkan haricin
yaşıyanlar için. dedir ... Ne ise, sözü kısa keselim. Dur 

- E .. Şu halde, niçin bu cenneti bı- da sana, biraz yiyecek getireyim. 
raktın da buraya geldin?.. * 

- Ne yaparsın azizim? .. Talih ve {San'a- da Seyit lbrnhim Efendi, 
kader bazan insanlara o saadeti çok gö- mağazasında oturuyor; çoktan beri Ce
r(iyor. O cennetten çıkarıp, böylece milden haber alamadığı için derin de
lilsır MebhUtun cehennemine atıve - rin düfünüyordu. 
:riyor. lbrahim Efendinin bu endişeli dü-

Raşit, etrafına tekrar göz gezdirdi. şiincesi, sebeb:Jiz cic~ildi. Cemilin ne 
Ve tekrar: tehlikeli bir maceraya atıldığını bili-

- Yavaf söyle... yordu. Bu cesur Türk gencinin, tek 
Diye ihtar etti. ba,ına (Nasır MebhOt) gibi bir ada-
Sual sırası şimdi de Cemile gelmi,ti: mın karfısına atılmasını, harikulade 
- Bu kadar kimden çekiniyorsun?. bir cür'et telakki ed~yor; 
Raşıt; gözlerini o geniş bodrumun - Ah yarebbi 1. Ne atefli delikanlı .. 

kuytu köşelerine gezdirdi. Hepsi de Kendisine verdiğim nasihatlerin h:ç bi
zincire vurulmuş olan on beş yirmi a- rini dinlemedi. Ker.d!sini, körü körü
Clamı ima ederek manalı bir ~ekilde ce- ne ateşe attı ... E~cr bizim pilanımızı 
vap verdi: takip ederek, son sistem silahlarla mü-

- Herkesten. cehhez bir kuvvetle Nasır Mebhiitun 
- Fakat ,onlar da bizim gibi ayni karşısına çıksaydı, hiç şüphesiz ki mu-

fclakete düşmüş insanlar değil mi?.. vaffak ofacaktı. Fakat şimdi.. Şimdi 
- Evet ... Ancak şu var ki; burada kim bilir, ne müşkül vaziyetlerle müca

herkes felaketini hafifletmek ister. O- deleye mecbur kalacak. 
pun için buradakilerden bazıları, Nasır Diye, kendi kendine söyleniyordu. 
Mcbhilta casusluk eder. Bu sırada mağazanın kapısından ih-

- Hay Allah, lanet etsin ... E, pek tiyar bir zabit girmiş; teklifsiz ve laü
iyi.. Bunu yapmakla onların ellerine hali bir sesle: 
ne geçer? .. 

- Nasır Mebhutun casuslara muh
telif şekillerde mükafatı vardır ... Me -
sela... Casusları arasıra avluya çıka -
rırlar. Hava aldırırlar. Güneşin bol 
ışıkları altında bırakıdar. Kehlelerini 
ayıklatırlar. Daha bol Dura ekmeği ve· 
rirler. senede bir defa; anasiyl~. baba
siyle veyahut kabilesinden ge\enlerle 
görüştürürler. 

ADEMi 
iKTİDAR 

(A.rkaaa var) 

Cemil, Raşidin bu sözlerine hayret 
etmişti. Kendi kendine: 

_Vay mel'un, Nasır Mebhlı.t ... Te- 'l'afsilAt: Galata P. K. 1255 Hormobin 

Avusturyada dahili harbe doğru! 
( Battarafı 1 inci aayfada) 

Viyana, 26 (A.A.) - Tyrol'daa ıelen laaberlerde ltalyan memurlannm İtal
ya • Avuıturya hududunda yapmakta olduktan ıakı kontrolün aeyyahlann dikkat 
ve hayretlerini celbetmekte, ve bu llkı kontrolün <ı Brenner ,deki muhafaza faali
yeti ıı nin her zamandan dalaa ziyade olduiu intibaını tevlit etmekte bulunduiu bil· 

dirilmektedir. 
Diğer bir takım haberlerde h•libuarda Bolzano'da bulunan ve 21 bin kifiden 

ibaret olan uker miktannm pek yakında 1935 senesinde oldujıı ıibi 25 bin kitiye 
çıkarılacağı bildiriliyor. Bundan 1'atka İtalyanın yakında huauai bir Fatist Milis tefkil 
edeceği ve bu kuvvetin Tyrol hududuna yak!ın bir m'4halde bulundurulacaiı söy-

lenmektedir. 

28 Mayıs Perşembe gunu saat 

Manyatizma - lspiritizma - Fakırizma 
17,30 da 
mütehassısı 

Pr. Z A T t S U N G U R 
Yeni ve görOlmeıniş programla Fransız 

vereceği matine hasılatını 
tiyatrosunda 

HAVA KURUMU 

SON POSTA Ma,. rt 

Kamutayın dünkü uzun toplantısı 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) karşı da şunları söylemi.~tir: tipler söz almışlardır. Kitapçı Haan. m·k· 

vaziyeti böyle karanlık oldu. Bu kararsız cEsklşehrln muhterem mcb'usu Enıln tep kitaplannın zamanında yetlftirilmesini 
ve emniyetsiz vaziyetin sillh yarııı ile be- Sazak pek.illa b111rler ki lılç bir uzviyet doğ- ve Maarif usuUerinde istikrar t..-.U iste
raber olarak milletler arasında tekrar bir duh gün mütekamil blr ~aıtyet içinc1e bu- mittir. 
infilaka varmasından korkulur. Yeni bir !unmaz. Her mahlük tıibi cemiyeti Aknm İstemad Zeki Özdamar da Akalliyel 
harp belasının dünyaya çok felaketler da buhranlar geçirecek krbler geçirecek, mekteplerinde Türkçeye fazla ehemmiyet 
getireceii ve hiç bir meseleyi halletmeye;, fakat her geçen dersten, her geçen hrı.dLcıe- verilmesini, bu suretle kültür yola ile Öl 

ceği muhakkaktır. den ibret alacak, ve .1oksıuı.larını peyderpey vatandaılık duygularının aail•ml•aıtJrılın• 

Bu görüı ve anlayıf içinde kendimizi ikmal ede ede temenni etutimlz lyl ve kadir aını isterniıtir. 

müdafaa etmek vesaitini ihmal etmemek mahlük belki vücut bulacaktır. Berç Türker de mektep azlıimdan balı• 
lazım olduğu kanaatinde olmamız tabii Cemiyeti Akvam vard.:r. Gayesi beşeriye- setmiş, Akagündüz de i.nlullp idealoji.i ü• 

bir şeydir. Bunun kadar tabii olan diğer tin huzur, sükftn, refah ve sulh lçinde çallf • zerinde bir ana hat çizilmea lbumm ifa· 
fey de mıntakavi veya umumi, koliektif masıdır. ret eylemiıtir. 

emniyet ve tecavüz etmemek ve tecavüzün «Tedbirlerimizi kendimiz alıyoruz» Maarif Vdlilinin ı...... 
aleyhinde bulunmak, Türkiyenin siyaseti Yalnız büyük mecll.shıız peWA bilir ki biz Hatiplerden sonra kürailye sel• Ma• 
olmasıdır. Kadim dostluklarımızda ve henüz daha tekamül •levreal geçiren bir arif Vekili Saffet Arıkan cenp Tenni1ı 
pakt mükellefiyetlerimizde yalnız tedafü- mahlüka katli olarak raptıiimlt etmiş ve ilk, orta ve yüksek tedrisat hakkında dil< 
i mana bulunması ondandır. bütün aklbetleri oradan bekUyen bir millet §Üncelerini söylemiıtir. 

Akdeniz Anlaımuı ve hüküm.eti değiliz. (B:-avo sesleri, alkışlar) Vekil ilk tahsil çağında (l,850.000)ço-
Biz zannediyoruz ki, yeni bir emni- KP-ndl tedblrhruzl bir tarnftım kendimiz ah- cuk bulunduğunu, buna ka111 ,.a.ir n k .. 

yet nazımı için Akdeniz devletleri arasın- yoruz, dığer taraftan lıısanl ve büyiılc bir sahalarda 636 bin çocuk tahail etmekte ol 
da bir anlaşma, elzem şartlardan biridir. n~akinenln teessüs edebilmesi lçin elimizden duğunu ilk öğretmen mnaudunu• 
Böyle bir anlaşmanın yalnız büyük dev- geld.lği kadar yardım ediyoruz. 13,854 den ibaret bulunduiwuı aöylemir 
Jetler arasında vukuu kafi olacağını zan- Vekilin bu izahatını müteakip zabıtlann tir. 
netmek, geçirmekte olduğumuz hadise- okunmasına geçilmiş ve dı.f ı,ıert bütçesi 
!erden hiç ders almamış olmak demektir. 3.195.790 lira olarak kabul olunmuştur. 
Her devletin kendini emniyette hissetme
si, arsıulusal huzur için şarttır. 

Cemiyeti Akvamın kuvvetli olmasını 
yürekten istiyoruz. 

En mühim Meselemiz Boğazlar 
Büyük meclisin malumudur ki, en mü· 

him meselemiz, bugün arsıulusal masa üs
tündedir. Boğazlardan bahsediyorum. Mev 
cut mukavelenin temellerini kaybettiğini 

alakadarlara izah ederek müzakereye da
vet etmişti!$.. Muhatap devletlerin hepsi 
müzakereyi kabul cevabını verdiler. Tek
lifimiz bütün dünyada hatta umumi siya
sette birbirinden ayrı zannolunan kutup
larda bile, iyi karıılanmıştır. 

Esas olarak kendimizi sağlam hakla
ra dayadığımız anlaşılmış ve usul olarak 
beşeriyet normal ve doğru yoldan büyük 
bir emniyet meselesinin halli misalini ver
mek lüzumunu hissetmiıtir. 

Türkiyenin Emniyeti Davuı 
Cumhuriyet hükumeti bugünlerde hazi

ranın son haftası ıçın İsviçrenin güzel 
bir köşesini müzakere yeri olarak teklit et
mek niyetindedir. Mutad olan hususi ve 
nirnr~mi temaslarımız böyle bir toplantı-
nın umumi ıeraite uygun olacağını 
nettirmiştir. 

Zftn• 

Konferansta varacağımız neticeler hak
kında beyanat ve tahminatta bulunmak 
mümkün olmadığını kabul buyurunuz. An
cak, meselenin esası olan Türkiyenin em
niyeti davasının hallolunacağına ınanımız 

Adliye bütçesi 
Ankara, 26 (Hususi> - Kamutayda adll-

ye bütçesi görüşülürk'!n vekil Şükrü Saraç
oğlu uzun izahatta abıılunınut hlkimlcr ka-
nunundan bahsetmiştir. 

Bir senede görülen davalar 
Vekll, 935 senesinde Cumhuriyet mahke-

melerine arzedllen 357,205 ceza davasından 
264.771 adedi intaç edlld1ğln1 936 senes!ne 
92.434 iş devrolunduğunu, ııene 935 de hukuk 
mııhk.emelerine de 475.437 dava arzoedlldl
ğinl, bunlardan 281.172 adedlnln lntaç edH
dijtini söylemiştir. 

Bu beyanııta göre 336 senesine 107 500 1.4 
devredilmiştir. 

Vekilin ''erdiği izahata söre. Adliye 
Vekaleti kadrosunu teşkil eden 687 mah
kemede 1304 hakim ve 07 müddeiumu-

ve muavini vardır. 
MabkUmlara it 

Şükrü Saraç oğlu ceza evlerinin ısla
hından da bahsetmiş, mahk6mların çalış
tırılmasından elde edilen faydaları say
mııtır. Vekil, lspartada her iti mahkumlar 
tarafından görülen halılar yapılmakta ol· 
duğunu söylemiı. Eskiıehirde zirai 
ceğini, çocuk mahkumlarının bir devlet 
fabrikasında çalıştırılması, bir iki maden 
ocağının işletilmesi çareleri arandığını il!-

ve etmiştir. 
icra İtleri 

Vekil ceza işlerinden bahsederken 

kat'idir. şunları söylemiştir: 

Emniyet meselelerinin ihmal ve teah- ccİcra safhasına gelince: Bu safhada iyi 
hur kabul etmiyen hususi karakteri üzerin- bir vaziyette ve emniyetli bir yolda oldu
de beyanat yapmak için meb'us arkadaş- ğumuzu söylemekten maalesef çok uzağız. 
larım beni mütemadiyen tazyik etmişler- Bu safhanın ceza kısmında iyi bir yola gir
dir. Bu halde dahi netice hakkında yine bir mek arifesinde olduğumuzu hissediyoruz. 
tarih tesbit etmek iktidarında değilım. Fakat hukuk kısmında henilz tetkik saha· 
Yalnız §U hususta büyük meclisi temin ede- sını aşamadık. Her memlekette bir dert 
rim ki, hükumet, boğazların tahkimi ve halinde görünen hukuk icrasını adliyemi· 
emniyeti keyfiyetinin filiyata geçmesini bir zin eiger cihazı ile ahenktar kılmak için 
an evvel tahakkuk ettirmek için ciddi bir önümüzdeki yıl bütün mesi.imizi bu mese
kaygı içinde çalışmaktadır. Meselenin Tiir· le üzerine teksif edeceğiz. 
kiye için hayati ehemmiyeti ve müzakere Adliye Bakanı sözlerini fÖyle bitirmiş· 
edecek devletlerin hak tanır ve Türkiyeye tir: 
dost vaziyetleri, çabuk netice için ümit «Adliyecilerin gayesi Türk adliyesini, 
verici telakki edilmek, mübalfi.galı addo- Türk ordusu gibi memleketin sururu yap-
Iunmasa gerektir. maktır.» 

Diğer hatiplerin sözleri 
Bu izahatı mütealdp söz alan Hüsnü Ki

tapçı (Muğla> Dı.şişlerl bakan vekilinin be

yanatının milletin hakiki hlşslyatma ta
mamlyle mutabık olduğunu söylemeğl bir 
vazife saydığını söyllyereıı: c'I'ürkün karak -
teri medenidir. Medent oldu~u için sullıcu
dur. Türk yapıcılık ve başarıcıltk ister. Bun
dan dolayıdır ki kollekUt emntyet s1yıısetini 
umde ettıhaz etmiştir. 

Berç Türker (Afyon> - Boğazlar mesPle
sl üzerinde durarak bunun memleket bakı • 
mından olan ehemmiyethıı işaret etmiş ve 
başlamak üzere bulunan mi.iıakere şu veya 

bu suretle sürüncemede b!rakıl!.Lcak olursa 
bu işi kendi kendimi~ halledP.Ce~imizln ha
tırlatılmasını istemiştir . 

Milletler Cemiyetine hücum 
Emin Sazak CEsklşehir1 - Haı·It:lye Vekll

letl veklllmizln Cemiyeti Akvnmın kuvvet -
lenmesinden ve bunun halisane temenni 
ettiğimizden bahis sözlel'ine işare~ ettikten 
sonra Cemiyeti Akvamın sou hfı.dlseler mfı -
nasebetlyle kudretslzllğlnin zahire çıktığırıı 

ve böyle bir cemiyete fı;lma.t etmenin ve ü

mit bağlamanın doğru olmıy~car,mı \'e kcn-

Sıhhiye bütçesı 
Ankara, 26 (Hususi) - Sıhhiye büt-

çesinin müzakeresi esnasında Vekil Refık 
Saydam hükumet tababetleri hakkında i
zahat verirken mevcut 482 tababetin yal
nız 393 ünde tabib bulunduğunu doksan 
dokuzunun münhal bulunduiunu söyle-

miştir. 
An.karada Tıbbiye Mektebi 

Vekil, Tıb Talebe Yurdunun yardım
larından bahsettikten sonra ikinci bir tıb
biye mektebinin Ankarada kurulmaı11 için 
bir kanun layihası teklif edildijini söyle-

miş ve alkıılanmııtır. 
Doktorlarm Askerliii 

Doktorların askeriliği hakkında Sıhhi
ye Vekili, Bu gibi fen mensuplarının bir 
buçuk senelik askerlik müddetlerinin 6 a
yının üniversitedeki tahsil müddetleri için· 
de ve geri kalan bir senelik müddetten 6 
ayının kıt' ada ve 6 ayının da askeri müeı· 
seselerde geçirmelerinin düıünülmektc ol

duğunu söylemiştir. 
Vekil çok çocuklu ailelere yardımdan 

bahsederken memlekette (30) binden 
fazla altı çocuklu aile olduğunu SÖ} temiş-

o isinden hlç bir fayda beklenıni~ eceğinl 

söylemiş ve Cemiyeti Akva.mı şiddetle teııklt tir. 
Sıhhiye bütçesi 5 milyon 458 bin 180 

tıderek ıboyle zayıf blr r.!lucsseseye intisap 
lira olarak kabul edilmiştir. 

doğru değildir» demiştir. 

Vekilin cevabı Maarjf bütçesi 

Ordunun Y ardımlan 
Vekil ordunun memleket irfanma yaP' 

tığı büyük yardımları şülr.ranla babaetmil 
ve: cıHarf inkılabından sonra orduda "' 
kuma yazma bilenlerin miktan )'izde dok• 
sanı geçmİ§tirn demiştir. 

Orta Mektepı.. 
Vekil orta tahsilden babaederk. bu 

gün orta mekteplere devam ed• talebe
nin miktarının 63 bini buldufwum. fakal 
hoca miktarının artmadığıu t....orl. kay• 
detmiı, hocasız mektep açmaDUl fayda1 
olmayacağına işaret etmiıtir. 

Saffet Arıkan San'at mekteplerinden. 
Cumhuriyet Ba§kanlığı orkeatrumdan. İs 
tanbuldaki Güzel San'atler Akadmnlain• 
den bahsettikten sonra ünlvenitenia müb
rem ihtiyaçlan temin edileceiini bildlmıif 
tir. • 

Vekilin izahabndan sonra Maarif büt• 
çesi 10,2 70,600 lira olarak kabul edilınit 
tir. 

Kabul Edilen Dijer Bats ıl• 
Ankara 26 (Hususi) - Kamatayda 

Maliye bütçesi 17,759,350, dllyıma umu· 
miye bütçesi 45,728, 100 ve Tapun Ka .. 
daatro umum müdürlüğü bütçeai 1.246,• 
990, Gümrük ve inhisarlar Vekaleti büt• 
çeai 5, I Ol, 160, Dahiliye Veklled Wltçesı' 
4,680,430, Matbuat umum mOdiiılüğü 
bütçesi 136,390, Jandarma umam kaman· 
danlığı bütçesi 8,871,980 ve Emaiyet u· 
mum müdürlüğü bütçesinin de 4,S38.790 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Olimpiyatlara hazırbk 
( Battar.Vı 1 İnci aayfada) 

Avusturya }ikinde ikinci olan firat 
Vienna, Viyana kupasında final maçı· 
nı oynamış kuvvetli bir takımdır. Ara 
kırında A vusturyanın milli oyuncuları 
da vardır. 

Bu takım şehrimizde iiç maç yapa
cak 6, 7 ve 9 Haziranda İstanbul, iz
mir, Ankara takımlariY.le kartıLafllcak· 
tır. 

İlk maç lzmirle, ikinci maç l.tanbul, 
üçüncü maç da Ankara ilı yaplacak • 
tır. 6 Haziranda lstanbul, Anbra ile 
oynayacak, 7 Haziranda Ankara iz• 
mirle karşıl8ıŞacak, Üçüncll sün de 
Vienna ]11açmdan evvel lstanbal. iz • 
mir takımları oynayacaklardır. 

Müsabakalar Taksim stadyomunda 
}apılacaktır. 

Alman güreş takımı geliyor 
Türk güreş takımiyle kartdafacak 

elan Alman güref takamı Haziranın 
}·irmisinde şehrimize gelecektir. 

Aralarında Alman şampiyonu olan 
66 kiloda Sperling, yan ağırda Veg~ 
des ile ağır siklette Rigcr bulunmak • 
tadır. Alman takımı şehrimizde dört 
müsabaka yapacaktır .. MüaabakalAr • 
dan ikisi serbest, ikisi Greko RumeJ' 
olacaktır. 

Fenlandiyah güreşçilerle 
karşılaşacaklar 

Güreş federasyonu saat 'll e kadar 
süren bir içtima aktt!dcrrk F enlindi -
yalı güreşçilere karşı ~O Haziran cu -
mnrtesi günü çıkacak takımı fU tekil· 
de tesbit etmiştir: 

Menfaatine terk etmlttlr. 
Bu bllyOk fırsatı kaçırmayınız. Fiyatlar 50 - 75 • 100 kuruştur. 

Tekrar söz alan Saraco~hı, h:ıt.lpler tnra -
,._.,.. tından llerl sürülmüş olan bu miitalcalara 

Ankara, 26 (Hususi) - KamutayJa 
Maarif bütçesi görüşülürken muhtelif ha-

56: Kenan Creko Rumen,, m : An
karalı Ahmet Creko Rumen, 61: An· 
karalı Habip serbest, GG: Yusuf As -
lan Creko Rumen, 7'!.: Nuri Greko 
Rumen, 7B: Adnan Creko RuıneJl• 
87: Büyük Mustafa Greko Rumen, 
ağr: Ankaralı Necmi Creko Rwnrrı· 
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Sayfa ll 

Filitin~e. Arapların kıyamı Sarıyer cinayetinin esrar 
gıltikçe büyüyor perdesi kalkmadı 
(llaıtarafı 1 inci sayfada) 

Jngilter. e Arap halkının bu ıiyasete (Baıtarafı 1 .inci aa1fada) h 1 f h Behice, lstinye imamı meıhum HüH• 
mu a ı er hareketini bastıraC'aktır. yinin .kızıdır. 

Buna mukabil Araplar, «memleket Merhum imamdan, çocuklıt'rına mira• 
bizimdir. Memleketin hakiki sahibi bi- kalan servet, oldukça büyüktür. 
ziz. Yu~dumuzun her hangi sebeple Geçen cuma sunü, Behice, babasından 
başka bır unsura devrolunmasına razı blan mücevherlerden cimaı ta~lı biı yü
olamayız. Biz de yurdumuzdan mah _ züiü aatmaia karar vermiı: Çünkü ötebe• 
rum olmamak ve yurtsuz kalmamak ri almak için paraya ihtiyacı varmı1. 
için bu siyasetle mücadele edeceğiz» Bu karar üz~rin~ zevci Salimle bnlikt; 
demektedirler kapalı çarııya 1ıtm11 ve elinde yüzükle 

F·ı· t' d k.' k 1 he.d' l b' 'b' . dükkan dükkin dolatrnaia ba!ilarnııtır. 
ı ıs m e ı an ı a ıse er, 1lı ırı- Jf. 

ne zıt olan bu iki kanaatin çarpışması r-r•ıda ufak bir diikk" b ı E .. " d k b Y- Y anı u unan • 
yuzun en vu u uluyor. min adında bir komisyoncu vardır. O mu· 

Dünkü telgraflar lngiliz - Arap hittc tıKafkaeyalı Emin»diye maruftur. 
kuvvetlerinin muhtelif yerlerde çar - Bundan yedi eene evvel, kendisine .... 
pı~tıklarını anlatıyor. t1lık bir yüzük emanet edilmiştir. Falı:.at 

Dünkü çarpıpmlar Emin, bu emanet yüzüğü çaldırmıştır. 
Kudüs, 2fl (A.A.) - · Gazzede Bu yüzden ele, yüzük sahibinin şüphe· 

bugün vaziyet o derecede ciddidir ki, si altında kalmııtır. 
lngiliz aileleri evlerinden çıkarılarak . Senelerden~~ri, bu mütemadiyen yü
polis merkez dairesine ve kışlasına zune vurulan fUpheden kurtulmaya çaba• 
nakolunmuştur. lamakta. fakat beklediği tcsadufc bir türlU 

B k·ı · kavuşamamaktadır. 
u na ı amelıyatı esnasında bir ne· Beh' · k · · d 1 d w • 

f 1 
ıcenın satma ıçın o aştıı ıgı yü• 

er yara anmıştır. Arap halk, sokak - ..... w.. •• ı d b" · · d h ı K fk J 

l 
... ugu goren er en ırısı er a a aıya ı 

arında barikatlar vücuda getirm~ler, Emine koşmuş, ve: 
J>?lis müfrezelerini taşlamışlclr ve ay- - Müjde ... demiı ... Senin çalclırdıiın 
nı zamanda telefon ve telgraf telleri ile yüzük piyasaya çıktı .. . 
demir yolu münakalatını kesmeye te- Bu haberin sevinçiyle gözleri kararan 
fCbbüs eylemişlerdir. Araplar ile fngi- Emin, müjdeciıiyle birlikte dükkancıiın· 
liz polisi arasında bir çarpışma olmuş dan fırlamış, ve Bebicenin zevcini bulmuı-
ve bir Arap ölmüştür. Gazzeye asker tur. 
ve zırhlı otomobil gönderilmiştir. Bir müıteri edası takınarak eatılık yüzU· 

Dün akşam Nablusda da bir lsk Ç· iü görmek istemif, ve eline alıp iyice evl-

i f 1 t 

0 rip çevirdikten sonra da; zabıtaya baş vu-
ya ı ne er yara anmış ır. k 

Kud.. '>(' (A A ) r·ı· · · h rara : us, _ > • • - ı ıstının er B .... L b · ld d w •• _..:: 

f nd k l ki d 
- u yuzua, enım ça 11 ıgım yuzua• 

tara ı a argaf8 ı ar , evam etmek· tür! demiıtir. 
tedir. Memleketin bir çok yerlerinde Bu iddia üzerine Beh" ·ı · .. , ıce ı e zevcı, po-
bombalar atılmıf ve bu yuzden telgraf lis mücliriyetine götürülmüıler, Emin o1a· 

hatla11 ve bilhaaa Filistin - Mısır tel- da: 
graf telleri kesilmiştir. - Yüzük sahibi Madam Ancek'ıir. d.-

Polisin taraaauduna rağmen yollar • mi~. ve ilave etmiıtir: 
da kafilelere kar,şı taarruzlar devam - Onu buraya setirtiniz. Malını ıörlr 
etmektedir. sörmez tanıyacaktıı. 

Bir çok şehirlerde Arapların ya • Bu makul teklif kabul olunmuş, ve Aa-

mıt oldukları nümayişler, arbede ş~k- cek omü:~~~ete. ıe~~t~~· .. - .. 

)
. • l k 1 ·· . .

1 
. . DCDICenın yuzuııunü goPUr gorm•ı 

ım a mış ve as er er, numayıtçı erı da- Şa h t b' b · 1 d ı - yanı ayre ır c:nzeyıı c:m t-

ğıtmak için silah kullanmak mecburi- tir, ve ilive etmiştir: 
yetinde kalmışlardır. - Fakat sadece bir benzeyiş ... Çün\I 

Bu arbedeler bilhassa Nahius ve bu Jı:at'iyyen benim yüzüiüm değildir! 
Akkida pe kkanlı olmuftUr.. AkkA • Bu suretle Kafkaayalı Eminin yanıldı· 
da Araplarden iki kişinin ölmüf ve iı da tahakkuk etmiıtir. 
bir çoklarının yaralanmıf olduğu ha • Fakat zabıtada, Sarıyer cinayetinin 1-
ber verilmektedir. Ayni mıntakada lar tarafından iflenildiiine kanaat var-

bir Yahudinin ni~n bulunmuf ve bu dır. . 
hal, bütün Yahudileri heyecana düşür- Thkıkat~ yapan memurlar, katillerin 
mÜRtÜr. memlek~tle~ıne kaçtıklarına emindirler. 

Yahudilerle meskun olan bir çok t" Bchıce ıse Samsundan yeni dönmür, 

yerlerde ağaçlar keslimif, hasatlar tah· u~u itibarla h .. w .. •• u1 · k ı.. ri V ) 1 ~ _.:J! • • ' U yu(IUZU UI mıycre O aa• 
P e tar a ar fagma cwlmıttır. Bu tillerin birisinden satın almıt olabilir 

y~rler, b~lha~sa geceleri yapılan teca - Zabıta, bu ihtimali de düfiincrck,· 0 e .. 
TUZ tehclitlenne maruz bulunmakta ol- ki cinayete dair bir ip ucu yakalamak ij. 

duğundan buralann himayesi için fid· midine dii§mÜf, fakat yapılan soruşturma• 
detli tedbirler alınmasına lüzum ıö • lar ve tahkikat, bu ümidi .uya düşürmüı· 
riilmüttür. tür. 

AkfUD olup da herke., evlerine çe- Neticede zayıf bir ihtimalle büyük bir 
itildikten aonra bütün münakalat dur- zannaltına düten Behicenin elindeki yüzü. 
makta iae de gene münferiden yapılan iün Elmas~anı~ mücevherleriyle uzakta• 
taarruzların ardı araıı kelilmemekte _ yakınd.an ~iÇ bı~ allkua olmadığı anlaııl· 
dir. mıft bıttabı Beh1ee ile Kocau da serhl"ı:ıt 

U " · 1..-J LL l buakılmlflır. Behice hundan aonra yüzüiü· 

fy
:;:;:. glerevm ..,.., aca CKUilfLarı nü satmıfbr. 

ne ıt ne de yüksek Arap komi- "* 
tesi azası, sonuıuı kadar greve devam Dün bir muharririmiz. Behice ile de •Ö· 
etmeie azmetmi9lerdir. Bu huauata riipnüştür. 
iMi tekilde propagand. yapmaktadır- Gerek bu hadi8e. prek hu husuetall 
ler. asılsız pyialar. genç kadım hayli üzmüt-

Bunlaıdan Emir ~bdullah, ili komi- tür. 
tere yeni bir ıııuhtıra daha vererek A- Kendisi mubarririmize: 
raplann metalibabnı taarib etmittir. - Ben. demiftir. Çlkanlan §&yialan 

A~.komiaer Tel'aviv panayırının, hayre~~e-~~f1lı.~ . . . . . . 
t<lngılız günü» müna---Lt' le l Yuzuswn ne 907Jenildıii gıbı 500 lıra 

8CCl> ıy yapı a- k . d bi la d b cak merasimde b 1 k .. ıymetın e r pır nta U', ne de en Sam· 
ya gitmiftir u unma uzerc ora - •undan l.tan'bula fırar etmiı bir kadınım, 

· Ne Madam Elmaayanın yüzüğünü çalmak 

13 bo çl d 1 
fiipheai altında kabnıfandar, ne de yiızü-

f u ev et iümü nueden aldıjmu anlatırken bırbiri-

Amerika borçlu devletlere ni tutmaz .özler .öylemifimdir. b• Bütün hu ... ı..z iftiraları uyduranlar 
U' nota gönderiyor hakkında kanuni muameleye giıi eceğim 

Vatington, 26 (/\.A.) - Hariciye tabiidir. 
nezareti, 1 f> Haziran vadesinin hulu- Hayatımda ilk defa, bu iftiralar yü-
lü münasebetiyle Amerikaya borçlu zünden zabıtaya ifade vermek mecburiye· 

13 devlete gönderilecek notanın tan- tinde kaldım! 
zimini dün akşam ikmal elmİftİr. Ben oldukça zensin bir aileye nıcnsu-

Borçluların başında Jngiltere bulun- bum. Babamın 1 O bin lirası ve bir etek do-
maktadır Bu def öd' w. · L laeu mücevheratı bize mira• kaldı. bu va• 

·· a eyecegı muı:tar 85 milyon dolardır. ~y.ette. bir kad~nın hır•ızlıkla . alakası ola-
1 "it d F bılır mı> Ben nıhayet veıveselı hir kuyum· 
ngı ere en sonra ransa gelmek • f 1• • .. w •••• tedi ş· d' öd' • I" cunun uzu ı ışguzarlıgı yuzunden büyiik 
r. ım ı emesı azım gelen para b .... t"" . d" 'k ,., • ır uıun u geçır ım. n 

mı tarı /:> ve mütedahil borçlarının -·- • • ·-:-- • ·---- . ·- • ·
yekunu :lf>O milyon dolardır. MaC'mİstan, ltalya, Lctonya, Roman· 

lngiltere ve Fransadan sonra Lehis- ya, Yugoslavya, Litvanya ve Fenlan· 

tan, Belçika, Çekoslovakya, E.atonya, diya ıelmektcdir 
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12 Sayfa 

Radyo ve Radyom 
kadar 

de lnsanll§a hizmet 
etmektedir; 

çünkü Venüs Ruju: 

dişleri, dişler, mi· 

Gayet cazip renkleriyle kullananları 
hayretlere düşürür ve 2-4 saat dudaklarda 
sabit kalır. 

Venüs Kremi: 
Terkibi, esrarlı, güzellik kremlerinin i

çinde en şayanı emniyet ve itimad olanı• 
dır. 

Venüs Pudrası: 
Şık ve kibar familyaların rağbetini ka

zanan, narin ve nazik cildlileri teshir eden 
yüksek evsafta eşsiz pudradır. 

Venüs Rimeli: 
Venüs Rimeli ile tuvalet gören kirpik

ler kalblere ok gibi saplanır. 

Beyoğlunda tanınmış ve maruf Kaıl
man, N. T ari.ka, Şark Merkez ıtriyat ve tu
hafiye mağazalarında satılır. 

Deposu: E vliya zade Nureddin Eren, 
kimyevi ecza ve alat ve ıtriyat ticarethane
si, İstanbul • Bahçekapı. 

deyi, mide vücudü 
kuvvetlendirir. Sıh· ,_.._.,. 
hatli ve kuvvetli in· 
sanlar da medeni
yete hizmet eder. 1 

SON POSTA 

Sizin en iyi 
dostunuzdur 

Pastil For 
MUteR?adl faaliyetle yo
rulan, soQuk algınhğın· 
dan, göOU• nezlesinden 
öksUrUttten mustarlb O• 

lan hançerelerl, boğaz 
guddelerinl, nefes boru .. 

lsrını tedavi ve 
v .kaye eder 

Pastil For 

-- - ~----·~ 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, güve, an, 
kannca, örümcek ve bütün haşeratı kö
künden keser, yuvalanna ve eşyaların üze
rine ve odaların havasına ve tahtaların 
duvarlann kenarlarına, aralarına bole~ 
FAYDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarını 

FAYDA iLETAH~iPDEINU 

Mayıs Z1 

~---------·"'ı Mandıra sahiplerine ~---------------' 

Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak 
ve rahat edeceksiniz. Bilhassa apartımanlarda, 
mutfaklarda yemeklerinizi , erzaklarmızı 

telvis eden hamam böceklerini, apte-
sanelerde, hamamlarda bulunan küçük 

1936 modeli 
S. K. F. sisteminde bilaıı 

VIKING 
markalı 

SÜT MAKİNALARIMIZ 
gf>lmiştir. 

:TürK.;fllJNJ/10 LTD. $Ti. 
~8T4Nl!IUl , G.4L.ATA, PERSEMB! ,.AZA.At .. 

Modern Alman san'ab ve 
Alınan Tezyin San 'atları 

SERGiSI 
İ•tanbul ' da Fındılı:lı 'da 

Güzel San 'atlar YUksek Okulunda 
30 Mayıs'dan - 8 Hazıran 'a kadar 

~-1> açık bulunacaktlr. ~_..,. 

· VADELi 
PARA , 

• 

,_TIFOBiL 1 böcekleri, brtıllan, kümes hayvanatın-
da, köpeklerde bulunan pireleri, hayvan
larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve a
ğaçlar üzerindeki tırtılları behemehal FAY .. 
DA ile imha ediniz. Nümunelik 20, ufak 30 
yarım kilo 50, bir kilo 80, beş kilo 350 ku~ 
ruştur. FAZLA PARA VERMEYİNiZ. 
Tesiri daha az olduğu halde ecnebi malı diye 
fazla para koparmak isteyenlerden sakınınız. 
FAYDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
daha ucuzdur. HASAN markasına dikkat. 

Dr. Ihsan Sami 
if o ve purıüifo hastuhklarına tu

ulmamak için ağızdaıı alın an tifo 
1 aplandır. Hiç rahatsızlık vermez. 
· Herkes ulabilir. Kutusu :15 Kr. 

.. •••• 1.' ........... ... ' •• • ••••• 1 . .. .. 

Son Posta Matuaaaı 
· Neıriyat Müdürü: Selim Ralil:lP 

Sehiı:ıleri : A. Ekrem. S. Raı;ııp, H Lütfü 

MEVDUAT 

AOAPAZARI 
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KiSi • 

KUL 

TIRA§ - . 
BIÇAG iNi 

// 

DUN YADA 
o 

MiLYON 

Jev:et Demiryolları ve Umanları işletme~ 'idarasi ilAnJarıJ 
Şebekemiz üzerinde ~leyen sür'at yolcu ve muhtelit trenlerin vakti 

hareket saatleri; Alsancak - Eğridir. Kısmı hariç; 
1/Haziran/936 gününden itibaren değiştirilecektir. Yeni vakti 

hareket cetvelleri istasyonlarımıza asılmıştır. Daha fazla maJümat için 
istasyonlara müracaat edilmesi. "1145,, "2858,, 
·--- ~---

TURK · TiCARt;T· BANKASI HEM 0 R R ON 
Ameliyatsız basurlan tedavi eder tesiri katidir. 

, 


