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Montrö bugiin siyasi 
faaliyet ekrar başladı 

--------------- ....-en .. __............._.._..... • _ __.., .. .._ 

Boğazlar mukavelesi 
l(on/eransta bugün umumi bir toplantı yapılacaktır· 
Yenimukavelenin yakında imza edilmesi bekleniyor 

' 

Cenevrede Tevfik Rtıştn Aras, Titülesko Ye Londra sefirimiz 
Fethi arasında bir konuşma 

Montrö, 5 (Hususi) - Cenevre toplantılarından sonra burada ıiyast 
faaliyet tekrar başlamıştır. Cenevreden dönen murahhular arasında husuat 
temaslar yapılmaktadır. Teknik komite raporunu hazırJamittır. 

Boğazlar konferansının aür0atle meaaiıini mü.bet surette bitireceği limit .. 
~eri g~nd~? güne kuvvetlenmektedir. Konferans, Cenevre içtimaları yüzün· 
<len hır muddet tevakkufa uğrayan mesaisine yarın (bugiin) tekrar başlaya
caktır. 

Bulıiinkü llmumi içtimada bazı nwrabb:aalann. bW..... Sovyet. ı...ıu. Ye 
Japon murahhaslarının söz alacakları söylenmektedir. 

Yeni Boğazlar mukavelesinin nihayet temmuz ortalarına doğru imza e-
;:lilmesi kuvvetle muhtemeldir . 

• 
Istanbul, gök gürültülü, 
yıldırımlı bir gün geçirdi 
Alibeyköyünde bir yıldırım bir adamı kömür haline 
getirdi, Kasımpaşada sellere kapılan bir kadın denize 

sürüklendi ve güç kurtarıldı 

Binicilerimiz 
Olimpiyatlara 
Gidiyorlar 

· Alb subayımız Perşembe 
günü yola çıkıyorlar 
Sipahi Ocağında yapılan mü

sabakalardan sonra olimpiyada ir 
tirak edecek suvari subaylarımız 
seçilmiştir. Berlinde yapılacak o
lan müsabakalara girecek olan su
baylarımız şunlardır: 

Yüzbqı Cevat Kula, Teğmen 
Eyüp Öncü, Cevat Gürkan, Saim 
Pulitkan, Sadettin, Fahri. 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

Yunanistanda 
Grevler. 
Tekrar Başladı 
Kavala'da silahlar patladı 

alb grevci yaralandı 

İngiltere Habeşistanın 
• 
Italya· tarafından 

ilhakını tanıyacakmış 
Cenevre anlaşması tatil mi edilecek? 
Negüs Cenevreden Londraya döndü 

Paris, 5 ( Hususi ) - Milletler 
Cemiyeti toplanhsına iştirak eden 
Negüs bugün Cenevreden Lon
draya hareket etmiştir. 

Londra, 5 (A.A.) - İyi haber a
lan mahafilden söylendiğine göre, Ce
nevre anlaşmasının tadili hakkında, 
gelecek haftalar zarfında İngiltere hü
kumeti dominyonları ile teatiiefkar e
decektir. 

Sunday Times'in diplomatik mu
harriri bu hususta: 

«İngiltere, asamblenin eylül içtima
ında her türlü münakasa imkanını sel-

' 
beden, çok kat'i bir kararile, önceden 
bağlı bulunmak arzusunda değildir.)) 

diyor. NegOsün Cenevrede çekllmlş 
(Devamı 5 ci sayfada) son bir resmi .................................................................... 

Tayyare ile yolculuk 
taksilerden daha ucuz 

Hava Yollan idaresi kilometre başına 10 kuruş alan 
1 otomobillerden yan yanya ucuz insan taşıyor. Y akındcı 

alb vilayetimiz arasında hava seferleri yapılacak 

Y unaniatanda aon grevlerden ı 
bir görünü, 

Atina, 5 (Hususi) - Dün Kavalada 
yeni grevler yüzünden kanlı hadiseler ol
muştur. Gündeliklerinin tekrar arttınlma. 
aını isteyen on bir bin tütün işçisi fabrika
törleriyle uzlaşamadıklanndan birdenbire 

Havayollan Umum Müdflrtl Şevket gazetecilere izahat verirken 

(Devamı 1 O uncu sayfada) 

Bir Amerikalı milyoner 
Kadın genç bir 
Yunanlı sporcuyu kaçırdı 

Atina 5 (Hususi) - Kavaladan 
gazetelere gönderilen telgraflara göt; 
Mis Stamfort adında milyoner bir A
merikalı kadın Yunanistanın yüzücü
lük şampiyonu Zumpulidis'i kaçtr
nuştır. 

Dllnkn yağmurda lstanbulun tayyareden görnntışü Amerikalı milyoner kadının bu ha-
Dün İstanbul bu mevsimin en şid-ı den Yorgi, Kemal, Şemseddin, Strato reketi burada büyük bir dedikodu u

tletli yağmurlarmdan birini gördü. Sa- isminde dört arkadaş Havuzboyu ta- yandumıştır. Milyonerin gençle bera
b~h saat 9 da başlayan şiddetli bir rüz- bir edilen yerde başlayan yağmurdan her nereye gittiği malum değildir. Ka
gardan sonra birdenbire hava karar - korunmak üzere bir kavak ağacınm valadan gelen telgraflarda <la tafsilat 
mış, gökyüzü kara bulutlarla kaplan - altına kaçmtşlar, bu sırada bu ağaca yoktur. 
nuş, müteakiben korkunç şimşekler bir ytldmm düşmüştür. Ytldırımm 
çakmağa, gök gürültüleri duvulmağa {Devamı 1 O uncu sayfada) 
başlaınıştlr. Bardaktan boşa;ı•rcasına .. ·~ ·~ · · ' · · · · · ' .... ·~ .. ~· . ·- ·-

Musolinl Milletler 
Cemiyetinin kararını 
Kabul etti 

yağan yağmur esnasında şehrin üze - hA } 
1 

rinde iki yüzden ziyade şimşek çak- Sıh ı yazı ar 
ınış .muhtelif yerlere yıldmmlar düş- İ k kt l . .. · d tüt•• Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler Ce-.. .. nsan ara er erı uzenn e un, 
ınuşt~r. alkol ve uyku ilaçlarının tesirleri. miyeti karar suretinin dün sabah Mu-

Alıbey köyüne düşen bir yıldırım bir 1 solini'ye arzedildiği ve kendisinin bu-
feciaya sebep olmuştur. Alibey köyü- Yazan: Etem VaH•/ nu bilaitiraz .tasvib eylediği haber a .. 
ne pazar gu··n·· ·· · k .. . [7nci sayfada okuyunuz] .. unu geçırme uzere gı - lınmıştır. 

I 

lzmire tetkikat yapmak üzere giden Ha-1, - Memleketin içinde hava ıeferlerİD4_ 
va yolları umum müdürü Şevket, diln av- başlamağa karar verdiğimiz zaman evveli 
det etmio ve Y eşilköyde .ıazetecilere fU .meydan meselesini halletmek lüzumun1( 
beyanatta bulunmuştur: ( Devamı 5 inci sayfada. ) 

·----······-··························--···,----·····················································---
F enerbahçeni11 Yıldönümünde 

G. Saray, san licivertlileri 
dün 3 - 2 yendi 

Yağmur altında Fenerbahçe ntletfori sahaya çıkarken 
Dün Fenerbahçelilerin yıldönümü, ha- Fener stadında büyük bir tezahüratla kut• 

vanan yaimurlu olmasına rağmen Kadıköy\ lulandı. (Devanu 11 inci sa,Uda) 



2 Sayfa 

.. 
r Her gün ' Resimli Makale 

Üçüncü 
Devre 

-----:Yuan: Fafilı Rıflıı Atay -

G eçenlerde Ankarada demir ve 

çelik mukavelesini imza c.den 
İngiliz mümessillerinden biri, bu mü
nasebetle beyanantta bulunurken, cüm
huriyet rejiminin kudretini belirttikten 
sonra diyor ki: « ... Ve böyle bi!" idare 
ile hakikatleştirilmeyecek hiç bir iş ve 
bir ecnebi için cesaret edilmiyecek hiç 
bir taahhüt yoktur.» 

Osmanlı idaresi büyük bir kredi iti
matsızlığı içinde, vergilerini rehnede
rek, ve memurlarının maaşlarını ecnehi 
sadakası ile ödemeğe çalışarak nihayet 
buldu. Osmanlılar arasında yalnız kapi
tülasyonları kaldırmak mümkün olma
dığına değil, müstakil bir maliye ve 
ekonomi idaresini başaramıyacağı -
mıza ecnebiler tarafından inandırılmış 
olanlar çoktu. Lozandan sonra, bu 
zayıf imanlılar, yeni Türkiye ile Avru
pa devletleri arasında her türlü kredi 
münasebetlerinin kesilmiş olduğunu 
ve ecnebi sermayesinin ancak imtiyaz
landırılarak Türkiyeye gelebileceğini 
iddia edip durdular. Kemalizmin her 
hususta olduğu gıbi, maliye ve ekono
mi hususundaki tam istiklal mukaveme 
tini kırmak istiyen bazı ecnebi finans 
otoriteleri, bu iddiayı haklı çıkarmıya 
çalıştılar. Bu ikinci devrede geçirdiği
miz imtihan hakikat çetin olmuştur. 

Bir taraftan sağlam bir bütçe kur
mak, parayı müdafaa etmek, baymdır
lık işlerini başarmak, ondan sonra im
tiyazlı şirketlere kapitülasyonlar devri 
hatırasını unutturmak, umumi men
faatlere temas eden ve halk zararına 
adeta kapmaca oynıyan bazı ecnebi te
şebbüslerini tasfiye etmek, bu yüzden 
menfaat sahiplerinin içeride dışarıda 
hin türlü manevralarım önlemek, ni • 
hayet muzaffer olmak, yeni garp me -
deniyet alemi içindeki bütün muame
lelerde o aleme mensup müstakil dev
letlerden itibar sahibi olanlarla itimat 
e~itliğini elde etmek lazım geliyordu. 

İnsan luutaJanır, ölür. Bunu tabii görQ. 
rüz. 

İnsan laarbe gider, ölür, bana da taWi 
görebiliriz. 

Fakat yolda giderken bir otomobilin a). 

bnda kalıp ölmek. Jabut konlrolaus 'bir o
tobüsün freni bozıılduiu için yu'Y&l'lanıp 

aizi öldürmesi affedilir teY değildri 
Kaza ber Tak.it olabilir. Fakat bzalann 

miktarını azaltmak, önünü almak bizim e
limizdedir. Şehirde ifliyen otomobil ve o-
tobüsler kontrol edilmez, itlemez halde 
bulunan nakil vasıtalan serbestçe i§lerae, 
orada hayat emniyet altında değil demek· 
tir. Sırf ihtiyatsızlık ve kontrolmzluğun 
kurbanı olmak, facialami en büyijğüdür. 

Vatandqlarm hayat ve emniyeti her 
teYİn fevkinde olmak limmdır. Otomobil 
&abiplerini değil, yurddqları dütünüp ko
ruyalım. 

(sOz 
Sabıkalılar kaç 
Çeşit dolandırıcılık 
Usulü kullanırlar 
Hırsızlığın ve 

dolandırıcılığın da 
çeşidi vardır. Ga
zetelerde hazan 
filanın dızdızcılık 
suretile dolandı -
rıldığını, hazan 
da gene falanın 

vaybabam· 
cılığa uğradığını 

okursunuz. Bun -
Iarın ne oldukla -
rını anlatmak uzun olacağı ıçın hu -
günlük sade dolandırıcılıklann nevile;
rmı yazıyoruz: 

1 - Muslukçuluk, 2 - Zarfçılık, 
3 - Mantarcılık. 4 - Balgamcılık, 
5 - Vaybabamcılık, 6 - Dızdızcılık, 
7 - Kaldırımcıltk, 8 - Manitacılık. 
9 - Tavcılık, 1 O - Dolandırıcılık. 

• • • 
NegOs ne zaman resim 

~ıkartmaz? 

Negüs her ne kadar Avrupa adet -
)erine .taınamiyle vakıfsa da kendi 
memleketinin an' anelerine de hürmet
kardır. 

Mücadele Ankara azmi ile, sarsıl - Londrada bulunduğu zaman Vikon
maksızın, gcvfCJDeksizin, değişmez hc-

tes Çurçil ile yemek yerken salona bir 
def göz önünde tutularak devam et -

fotoğrafçı girmiş ve Negüsün resmini 
miştir. Müzakerelerimizde daima güç.. almak istemiştir. Negüs fotoğrafçıyı 
titiz ve kıskanç olduk. Çünkü ne ken-

görür görmez, pcçet~ini ağzına gö -
dimizi, ne de başkalarını aldatmak isti-

türmüştür. Meğer Hahcf an'anelcrin -
yorduk. Tutmak üzere söz vermekte de ağzında lokma ile r~im çektirmek 
olduğumuzdan, <<evet h> demek ıçın . . .... 1 - 1 w h lcd' 

_L d"" .. .. rd '- 8 . '- k" ıyı goru mcz ve ugursuz uga am ı-
Ç<>& uşunuyo ua:. ır ta&:ım ımsc - 1. . F w r ak 
ı h 

.. ·-1~L1c f 
1 

k be ırmış. otograıçı, y a paça dışarı a-
er u suratsıZDI ırsat ar ay t - l 

k ld 
w •• 1.• l d tı mıştır. me te o ugumuzu soy uyor ar ı. • • • 

DDnyanın ilk antaloJJsl 
Halbuki biz bu basiret siyaseti ile, Os
manlı idaresinin maatteessüf Türk ve 

Antaloji şeklinde tertip edilen ilk 
Türkiye kelimeleri üzerine yapıştır -
d w • • 1 k 'dd" ·zı·k lek kitap Bağdatta bulunmuştur. Bunun 
ıgı ıtımatsız ı ve cı ıyetsı ı e- 1 _ı w 'h b' cd"lm. ak · 
· · k ldı k · · d k O k.. yazııoıgı tarı tes ıt ı ıs ve t rı • 
smı a rma ıstıyor u . n ·usur be -n.- el k l ' l d w n ı ~> sene evv a eme a ın ıgı an-
yıllık mücadele, nihayet, memleketin 1 l t 

ası mış ır. 

hayrına çalışanlar lehine kazanılmış - 'A t l ·· · t I A d dd' -ık" n a oJlyı op ayan m e mu a-
lır. f ngiliz mümessilinin söylediği ha - tip Esfehan isimli bir lranlıdır ve 1] 2.) 
kikattir · senesinde Esfehanda doğmuş 1801 de 

Harn seven mllrerderler 

Zengin adamlar ekseriya hayırla 
yad edilmezler, fakat içlerinde beşeri
yete çok büyük iyilikler etmiş olanlar 
da var. Biz bunlardan bazılannı saya-
cağız: 

Camegie İskoçya ve Amerikc:.da, 
halkın bedava tenevvür etmesi ıçın 
büyük kütüphaneler vücuda getirmiş
tir. 

Şamda ölmüştür. 

Eserde, Suriyenin, frakın, Mısınn, 
Mezopotamyanın, İspanyanın meşhur 
şair ve ediplerinin yazıları vardır. 

• * • 
Bok-, edeblrat ve slr••et 

Eski dünya şampiyonu Demseyi mağ~ 
lup eden T onney boksu bıraktıktan 
sonra, edebiyata merak sarmış, ring
tc yumruklariyle adam deviren bir in
sanın, sonradan romantik edebiyat 
yapmıya kalkması gülünç olmuş, be
cerememiş. 

Şimdi edebiyatçılıktan vazgeçmiş 
ve Amerikada demokrat fırkasına gı-

SON PO'ST:A 

a Kazaya kurban a 

" ASINDA J A 
•~--------------------------· HEHGüN BiR FIKRA 

Karşılık 
ikinci Mahmut, hiddetlendiği 

* * * 
Hltter ve Şmellng 

Jlaksim Gorkinin 
Cesedi önünde af 
Dileyen kögliiler 

Mqhur Rus 
muhaniri Gorki -
nin cesedi yakıl -
madan evvel bey
ni çıkarılarak mu
hafaza edilm~ ve 
ellerinin de kalı -
hı alınmıştır. 

Gorki, veremi 
takip eden zatür • 
reeden öldü. O -

• • * 
ırakta mahkOmlar radyo 

Cllnllyorlar 
Irak hükfuneti hapis.hanelere ve her 

odaya radyo .kaymağı kararlaştırmış • 
tır. 

Bu mesele hakkında adliye nezare
tinin ileri sürdüğü esbabı mucibe fU· 
dur: 

Boksör Şmelingin Amerikada ka - cBir saat güzel musiki, mahltumla-
zandığı muvaffakiyet yüzünden Al - rın ruhları üzerinde bir ay hapsin ya -
manyada fevkalade iyi karşılandığı, pamıyacağı müncbhi tesiri yapar.» 
hatta Hitler tarafından kabul olundu- Şimdi mahkUm1ar her gece radyoda 
ğu malumdur. sabaha kadar musiki dinliyor ve dün -

Bazı Londra gazetelerinin anlatışı- ya haberleriyle ali1radar oluyorlarmış. 
na göre Şmeling ile meşhur güzellerden • • • 
olan karışı Anni Ondra Hitl\!l'e, pro - AIMaayaclil ~I yemek llateı..ı 
paganda nazırı doktor Cöbbels ta~ a - Almanlar Olimpiyatlar münascbe • 
fından takdim olunmuşlardır. Halbuki tiyle mem'lek.ete gelecek yabancı tü
Hitler ile Şmeling ve kansı çoktanberi rist1erin lokantalarda zahmet çekme -
sahsi dostturlar. O kadar ki bunlar Al- meleri için yeni listeler tanzim ettir -
~anyada bulundukça Hitler tarafından meğe ·karar vermİflerdir. Bu listelerde 
davet olunurlar ve onunla birlikte ye- yemeğin ismi yazılacağı gibi, yanına 
mek yerler. renkli olarak reıımi de yapılacak ve bu 

Çünkü Hitler de boks meraklısıdır 1. suretle, bizim aşçı dükkanlarında na
--·--· · ·•• · ··-- --· · ·-- sıl camekandan yemeklere bakıyor -
rerek siyasete atılmıştır. Bakalım bok- sak Almanyadaki seyyah da resimlc
sörden çıkan siyasi ne işler becerecek? rine bakarak yemeğini seçeceklerdir. 

Pierpont Morgan 1924 de Fransa 
harpten yorgun çıkıp da mali müşkü
lat içinde kıvrandığı sıralarda, bütün 
servetini F ransanın Paris hükumetinin 
emrine vermiş ve o yolda hizmet et

miştir. İSTER İNAN İSTER İNANMA! 
Dün arkadaşlanmızdan biri zabıta raporlarından 

çıkanp yazdığı şu haberi getirdi : 
" - Dün sabah saat 9 da adliye dairesinin kar

şısındaki caddenin kenarına masa kurup rakı iç
meğe başlıyan sabıkalılardan Hayri faz.la auhoş 

olarak gelip geçenlere sataşmağa başlamış, zabıtanın 

müdahalesiyle yakalanarak karakola götürülmütür. 

Güpe gündüz cadde ortasında rakı içen Hayri 

hakkında tahkikata başlanmıştır. 

iSTER iNAN iSTER iNANMA 1 

Temmuz 6 

r 
özün Kısası 

Dadı 

Aranıgor/ 

Ermel Tahı 

M ilJetler Cemiyetine bir hal oldu. Bey .. 

nelmüel siyasi vekan temsil eden bu 
müessesede, son zamanlarda ·vekara mÜ• 

nafi. sık sık hadiseler cereyan ediyor. 
Geçen gün İtalyan gazetecileri, haşari 

mahalle mektebi çocuklan gibi, hoşlanma .. 
dıkları muallim kürsüye çıkar çıkmaz. et .. 
mediklerini bırakmadılar. 

Bir gün sonra. Ailahın bir avanak ya,,. 
hudisi. güya kendi yok olursa dünya sey .. 
rini değiştirirmiş gibi beyinsiz kafasına bir 
k.wşun sıktı. 

Dün de, Danzig Senatosunun :zorlu re .. 
isi, mecliste bir hnyli atıp tuttuktan soma,. 
yerine döncrkcn, dilini çıkarmış 1 

Bu gidişle. 1illetler Cemiyeti daha da 
CIVlrsa. bizden sonra gelecek. olanlara. hi2 
bir tarih devresinin kaydetmediği bir ke .. 
pazdik nümuncsi teşkil edcceğimizdeq. 

korkanın. 

Onun için. de avuca sığmamak istida.ı 
dını gösteren yumürcaklara yapıldığı gibic 
Milletler Cemiyeti için de sert bir lala. ya., 
but ki acar blı dadı arayıp bulmak lizıll\ 

selecektir. Zira şimdiden böyle bir tedbiı' 
alınmayacak olursa. yann öbür gün. trİ-t 

bünlerden. asamblenin üzerine limon 1'a. 
buklan. çürük domates. pis kokulu haplar, 

akaırtıcı veya kquıdıncı tozlar atılacak~ 

belli ba~ı diplomatlann kağıttan oyma şe,. 

killeri yapılarak. çiğnenip hamur halimi 
getirilmq sünger kağıdıyla tavandan aşağı 

sallandırılacak. başkasının sandalyesine iğ .. 
ne konacak. hokkalar birbirine sicimle rabt1; 

dilerdc hep beraber oynatılacak, ve bira:a 
daha azıtılmıa koridorlarda uzun eşek. bir .. 

dirbir oyunlan oyııanacak. Habq İmpara.. 
toru görünür görünmez: 

Hahq Kralmm ıelini, ıelini, 
Kürsüye dayamq belini, belini. 
Greiser çıkardı dilini, dilini, 
Korkarım ısıracak elini, elini! 

Diye hep l:ıir aiızdan tekerlemeler tut.. 
turulacak. 

Diplomatlık. biı zamanlar, mesleklcrlJıi 
en ağır ba~lrsı aayılrrdı. Meğer, o eski çam" 
lar artık bardak olm~ •• 

Şimdi onlar için lala, dadı aranıyorl 
r' __ 
~./~ 

Biligor Mmanıız? 

1 - A vusturyanın eski başvekili Dol• 
füa hangi taıilıte ölcıürüldü ~ 

2 - Yugoslavya kralı Aleksandr ile 

Fransız bqvekili Barto geçen sene hangi 

ayda. kaçıncı gün. saat kaçta ve kimin km· 
f'lnları ile nerede öldürülmüşlerdir} 

3 - Belçika kralı Alber nasıl ve ne ;za• 

man ölmüştfu '? 

4 - Şimdiki Romanya başvekili T ata • 

rcskodan evvd başvekillik yapan Düka 

ne zaman, nerede. kimler tarafından. ban&i 
maksatla öldürülmüıtür '? 

(Cevaplan Yann) 

* * * 
Dünkü Suallerin Cevaplan 

1 - Aşil eski Yunanhlann kahraman• 

lanndan biridir. Trova harbine girmiş, 

Trovalı kahraman Hektörü öldürmüş. ba

cağından yaı~Ur. Yunan şairi Ho

merin me~hur İlyadasında bu esatiri kah

ramanın bir çok ınac.eraları vardır. 

2 - Roma başkumandanı Actiüs ile 
Attila ordulan Katalonyada çarpışmışlar. 
iki taraf ta büyük zayiat verdikleri için 
yeniden birbirlerine saldıraınamış. çekil • 

m~le.rdir. 

3 - Angola mü~t,.mle'kesi t.."'n:ıbu gar
bi Afrik.ada ve Porlckizin idıaresi altın • 
dadır. 

4 - Edgar Poe ,...\mcriltalı muiııırrirle

rin en ıanııımışlaıı:;dan hıriciıı. lioston 
da 1809 da doimut, l 849 oa <>tmQ7f{!r. 
Harikulade miihcyy!ç, heyaean!ı ı.ıkAye!cr

le şöhret alını~tır. 

5 - l lindi~ttında bet nahiılı '"on.lcket 

Rokfcller 67 yaşına kadar milyon
larından başka bir şey düşünmemiş, 
ilk seyahatini o yaşta yapmış ve dün
yada para zevkinden başka şeylerin de 
mevcut olduğunu görmüş, ve mane
viyatını doyurmak üzere Şikago üni
versitesine 25 milyon dolar, ve Gene
ral Education Boar'de 33 mill"on te
berrü etmiştir. L-----------------------------------------------------------J denilen yer Peııcap. 
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Milletler Cemiyetinde yeni 
bir hadise daha oldu 

' 

Danzig Senato 
"Artık 

Reisi rahlenin kapağını vurarak bağırdı: 
ben bu işten bıktım, usandım ••• ,, 

Cenevre, 5 (A.A.) - Asamblenin 
Clünkü toplantısında, Danzig Senato 
reısı Greiser, Milletler Cemiyetinin 
Danzig fevkalade komiseri I .ester'in 
tiddetle aleyhinde bulunarak, onun ye
rine, serbest şehrin dahili işlerine ka· 
rışmayacak başka birisinin tayin edil
mesini, yahut ki oraya artık bu sıfatla 
fıiç kimsenin gönderi1memesini iste • 
miştir. 

Aleyhtarı ile ayni sırada oturmakta 
~lan Lester, soğukkanlılığını tamami
Je muhafaza etmiş, Asamble ise, mı • 
tıltılarile, Greiser'in kullandığı ağır ta
l>irleri katiyen tasvib eylemediğini gös
Jermiştir. 

Creiser, önündeki rahlenin kapağı
tıı şiddetle vurarak: «Artık ben bu iş
len bıkhm, usandım.» diye bağırmış
tır. 

1 Daimi bir hastalık 

rum. Danzig Avrupada daimi bir has- zifesini Polonya hükumetine tahmil 
talık vesilesi olmuştur. Eğer Danzig eylemiştir. 
meselesi halledilebilmiş ise, bu, Hitler Greiser tekrar ayağa kalkmış ve 
ile mareşal Pilsudski'nin, Almanlarla kendisinin, yalnız Danzig ahalisi na -
Polonyalıların, fevkalade komiserin mına değil, fakat Milletler Cemiyetin
müdah~lesi olmaksızın, doğrudan doğ- den adilane bir karar bekleyen bütün 
ruya anlaşmaları sayesindedir.)> Alman milleti namına söylemekte ol -

Bundan sonra, Greiser, Danzig'in duğunu beyan etmiştir. 
Polonya hükUmetine havale üç yıldanberidir bir nasyonal - sosya • 

list ekseriyetine malik bulunduğunu ve Cenevre, 5 (A.A.)-Konsey, gizli bir 
toplantıda, bir Fransız, bir İngı'liz ve lakin, demokrasi prensiplerini gözet • 

meyen Lester'in, akalliyete, ekseriyeti bir Portekizli azadan mürekkep üç kişi-
tedhiş etmek fırsatını verdiğini söyle- lik bir komitenin Danzig hadiselerini 

inceleme işinde Polonya hükumetine miştir. 
Greiser, bundan başka, Lester'in yardım etmesini kararlaştırmıştır. 

harekatı ahkkında da halkın ne düşün- «Danzig arkasında ( 67) milyon 
Alman var» düğünü anlamak için umumı araya 

müracaat etmeğe hazır bulunduğunu Berlin, 5 (A.A.) - Greiser'in Mil-
ilave etmiş: letler Cemiyetindeki dünkü beyanatı 

«Fakat, demiştir, en iyisi, Milletler Nazi mehafilinde derin akisler yapmış~ 
Cemiyeti'nin, Danzig üzerindeki kon· tır. 

Greiser, serbest şehre kabul ettiri • trol hakkını, bir fevkalade komiser Matbuat, Milletler Cemiyetinin tav-
Jen hususi rejim meselesini mevzuu tavsitine lüzum görmeksizin doğrudan ru hareketinden son derece münfail • 
l>ahsederek demiştir ki: doğruY.a kullanmasıdır.» dir. 

«Danzig'i Alman vatanından ne di- Lokal Anzeiger gazetesi diyor ki: 
Alman milleti namına k k d'l ye ayırdılar~ Ben burada, mukadde • «Kendi iflaslarını örtme ma sa ı e, 

tatını ilanihaye Milletler Cemiyetine Cenevre, 5 (A.A.) - Konsey, Dan- bir takım sıkılmaz diplomatların feda 
l>ağlı görmekten usanmış binlerle ve zig hadiselerini tahkik ile gelecek içti- etmek istedikleri Danzig'in arkasında 
!>inlerle Alman namına söz söylüvo • mada buna dair bir rapor vermek va- 67 milyon Alman duruyor.» 

1 
............................................................................................ -.. -.~·-·~·-· 
ngilterede teslihat işleri Fransada 

.d l l d• Yeniden kanlı 
yenı en a ev en 1 Arbedeler oldu 

Havada teslihat programı süratle tatbik edilecek, 
yeni harp gemileri yapılacak 

Londra, 5 (A.A.) - Sunday Eks- hükumet, bilhassa havada teslihat 
' press'in politika muharriri, beynelmi • programını derhal tesri edecektir. 
lel vaziyet dolayisile, kabine azaları _ Parlamento tatil olmazdan önce, 

hükumet yeniden iki harp gemisi inşa-
sı için bir mukavele akdeylediğini A· 
vam Kamarası'na bildirecektir. 

~ın parlamento tatili esnasında payi • 

lahttan çok uzaklaşmamalarını temin 

~in, herbirine talimat verileceğini bil
"irmektedir • 

Diğer taraftan, silahlanma işlerine 
hasrolunmak üzere hükumetce bir is· 

!. Ayni muharririn tahminine göre, tikraz aktedileceği zannolunuyor. 

Ankara gücü 
Boçkay maçı 

Macarlar oyunun sonunda 
galibiyet golünü yaptılar 

Ankara, 5 (A.A.) - İki maç 

yapmak üzere şehrimize gelen 
Boçkay takımı ikinci ve son ma
çını, Ankara birincisi Ankaragücü 
takımı ile bugün yapmıştır. 

Saha düne nazaran çok daha 
fazla kalabalıktı. Tribünlerde 
sporcu vekillerimiz ve spor erkanı 
yer almışlardı. 

Rusyadaki 
tayyarecilerimizin 
muvaffakıyetleri 
Moskova, 5 (A.A.) - ~~rkez 

tayyare klübü pilot derslennı mu-
vaff akiyetle bitiren Türk sp~rcu· 
ları şerefine bir ziyafet vermış ve 
bu ziyafette Assoaviakhim erkin~, 
Türkiye büyük elçisi, dış komı· 
serlik mümessili, Türk elçiliği ve 
komiserlik ileri gelenleri, Türk 
tayyarecileri ve tanınmış Sovyet 
pilotları ve paraşütçüleri hazır bu-
lunmuştur. Türkiye elçisi ile Eide
mann samimi nutuklar teati et-
mişlerdir. 

Türkiye elçisi Apaydın Türk 

Komünistlerle aleyhtarları 
çarpıştı~ar, 6 kişi ağır 

yaralandı 

Aix - En Provence, 5 (A. A.) 
Dün akşam Komünistlerle bunların a
leyhtarları arasında bir arbede çıkmış, 
her iki taraftan bir çok silah atılmıştır. 
Altı kişi ağır surette yaralanmıştır. Be
lediye reisi Marsilyadan yardımcı kuv-

vet istemiştir. Bazı kimseler tevkif e· 
dilmiştir. 

Fransız ve lngilizi Hariciye 
Nazırları Cenevreden döndüler 

Paris, 5 (A.A.) - Delbos ve Eden 
bu sabah 8.~m da trenle Cenevre'<len 
buraya gelmişlerdir. 

Eden, 9,30 da Le Bourget'den tay
yare ile Londra'ya hareket etmiştir. 

F ransada buğday meselesi 
Paris, 5 (A.A.) - Meclis buğday 

ithalat ve ihracatı üzerine inhisar te -
sis eden çifçilerin spekülasyonlara 

karşı himayesine dair olan rejimi kal
dıran ve çifçilerle buğday tüccarı ara
sında kontrolü ihdas eden milli buğ • 
day ofisinin layihasını 215 reye karsı 
;357 reyle kabul etmiştir. . 

Bulgaristanda 
Yeni intihabat 
Yapılacak 
Yeni hükumetin harici 

siyasetinde değişill'lik yok 

Sof ya, 
aşağıdaki 
miştir: 

5 (A. A.) - Hükômet 
beyannameyi neşret-

Kral tarafından memleket ida
resi kendisine tevdi olunan hüku
met, evvelki kabinenin harici siya
setine hiç ayrılmaksızın devam 
edecektir. Bu siyaset, Milletler 
Cemiyetine bağlılık, Yugoslavya 
ile mukarenet, Bulgaristan ile 
komşu olan bütün memleketlerle 
sulh, anlaşma ve samimi teşriki 
mesai ve nihayet bütün devlet
lerle dostane münasebetlerden iba
rettir. 

Kralın geçen sene Nisanındaki 
21 tarihli beyannamesi kabinenin 
dahili siyaset programı olacakbr. 
Bu programın tahakkuku emrinde, 
kabine memleketi iktisaden canlan· 
dırmak ve iktisaden zaif olan halk 
kitlelerine yardım etmek ıçın 

bütün gayretlerini sarfedecek ve 
bütün vasıtalara müracat edecektir. 

Hükumet, memleketi en kısa 
bir müddet içinde normal bir bale 
koymaya azmetmiştir ve milletin 
hükumete iştiraki şartlarını ha
zırlamak yolunda evvelki kabine
nin mesaisine devam ederek önü
müzdeki Teşrinievvelin son 15 
günü içinde serbest teşrii intihabat 
yaptıracaktır. 

Am•rikada isiklal 
Bayramı günü 
123 kişi öldü 

Nevyork, fi(A.A.) - Amerika'da 
İstiklal bayramı münasebetile yapılan 
nümayişler esnasında 12:1 kişi ölmüş
tür. 

Geçen yıl ayni günde ölenlerin sa
yısı 214 e baliğ olmuştu. 

Belçikada 40 saatlik hafta 
Brüksel, 5 (A.A.) - Senato sendi

kal serbesti 40 saatlik iş haftası ve üc
retler kesilmeden mezuniyet hususla
rını ihtiva eden ve evvelce mebusan 
meclisi tarafından kabul edilmiş olan 
kgnun layihasını kabul etmiştir. 

Meşhur bir tayyareci öldü 
Melburn, 5 (A._A .) - Avustralya

lı meşhur tayyareci Mebrose bu sa -
bah bir uçuş esnasında, kazaen ölmüş
tür. 

Yunan kralının kızkardeşleri 
Atina, 5 (Hususi) - Kralın kız 

kardeşleri prenses İrini ve Ekaterini 
bugünlerde buraya geleceklerdir. Pren-
seslerin bundan sonra Atinada otura • 
cakları haber verilmektedir. 

Yunanistanda Tıp Kongresi 
Atina, 5 (Hususi) - Yunanistanın 

her tarafından gelen doktorların İştirakile 

dün burada bir tıb kongresi toplanmıştır. 

Sayfa J 

E 
Cemiyeti akvam misakı 

neden tadil edilmemelidir? 

B ir müddettenberi devletler arasın • 

da yeni bir cereyanın baş gösteri • 

ıine şahit oluyoruz. Tıpkı muahedeleri ta• 
dil etmek ve etmemek istiyen ikiye ayrıl • 
mış devletler gibi, bunlar da Cemiyeti Ak
vam misakını tadil etmek ve etmemek is • 
tiyenler diye ikiye bölünüyorlar. Bunların 

arasında mevcut olan başlıca münasebet, 
muahedelerin tadil edilmesini istiyen dev· 
letlerin, Cemiyeti Akvam misakının değiş
tirilmesine taraftar olan devletlerin ayni 
bulunmalarıdır. Yani devletler arasındaki 

siyasi münasebetlerin yeni şartlara uygun 
bir surette ( 1) tesbit edilmesini istiyenler, 
Cemiyet misakının gene bu esbabı mucibe 
ile değiştirilmesine taraftar bulunanlardır. 
Fakat şurasına derhal işaret etmek lazım• 
dır ki Cemiyeti Akvam misakının tadilini 
istiyenler, bu taleplerinde ne haklıdırlar, 

ne de doğru düııünüyorlar. Mülahazaları, 

sadece geçmiş bazı acı tecrübelere İstinat 

ediyor. Bunlar diyorlar ki: 
Bu cemiyetin misakı, gerek Japonyaya, 

gerek İtalyaya karşı, bir silah olarak kulla· 
nılmak istenmiş, fakat işe yaramaz, zayıf 

bir nesne olduğu anlaşılmıştır. Binaena • 
leyh, bu «tahtadan kılıcn ı.. milletler ara· 
aında müstakbelde çıkacak ihtilaflara kar• 
ıı kullanmak istemekte ısrar göstermek. 
geçmişteki hataya aynen dü~mek demek· 
tir. Bu sebeple bu misak tadil edilmeli, bu· 
nun, zecri tedbir gibi, askeri harekat gibt 
hilkümleri kaldırılmalı ve milletler arasın· 
daki ihtilaflar, münhasıran «tahkim» yo
lile hallolunmalıdır. 

Bundan anlaşılan şu oluyor ki, Cemi • 
yeti Akvam misakının değişmesini istiyen• 
ler, gelecekteki ihtilafların Lahey Adalet 
Divanına dahi sevkini istememektedirler 
ve seçilecek hakemler vasıtasile bir karara 
bağlanmasına taraftar görünmektedirler. 

İstişari mahiyette bulunmakla beraber 

Le.hey Adalet Divanının manevi hükmü· 

ne d ayanacak olan b ir kararın, hiç olmaz• 
ea ilmi bir mahiyeti vardır. Halbuki laa• 
lettayin bir hakemin kararında, ekseriya 
ilmi olduğu kadar akli isabetin bulunmı • 
yacağı muhakkak sayılabilir. 

Bu sebeple bu iddia mcrduttur. Yapıl
ması lazım olan şey, geçmiş vukuattan isti· 
fade etmek ve Cemiyeti Akvam misakının, 
bilhassa zecri ve askeri tedbirlere ait ah • 
kamını takviye etmektir. Ta ki hiç bir dev· 
let, ileride, bugün vukuuna §ahit olduğu -
muz müessif hadiselere benzer olanları ih· 
dasa cesaret edemesin. - ·Selim Ragıp 

Doğu Afrikasında 

İtalyanlar müstemleke 
teşkilatları hakkında 

tedbirler aldılar 

Roma, 5 (A.A.) - Bakanlar Ku • 
rulu, Doğu Afrikasının tensiki ve ez
cümle sağlık, tecim, mektep ve tüze 
ve müstemleke teşkilatları hakkında 

bir takım tedbirler kabul etmiştir. 
Ekonomi alanında, bütün hususi te

şebbüsler devlet tarafından kontrol e
dilecek ve kooperatif sistem tesis e -
dilecek tir. 
• 

ltalya -Macaristan 
Roma, 5 (A.A.) - Hariciye Nazı· 

rı Kont Çiyano ile Macaristan sefiri a 
rasında, İtalyanın Macaristandan buğ. 
day satın alması hakkında bir muka • 
vele imzalanmıştır. 

Oyuna çok seri olarak başlandı. 
ilk golü Ankaragüclüler yaptılar. 
Fakat Boçkay muhacimleri Gücün 
bu golüne iki golle mukabelede 
gecikmediler. Devre sonlarına ka
dar 2-1 mağlup vaziyette olan 
Güçlülerin seri bir akını golle ne· 
ticelenerek, devre 2-2 berabere 
bitti. 

sporcularının gördükleri dostane 
kabul ve itinadan dolayı Sovyet 
hükumetine, Assoviakhimin mer· 
kez komitesine ve Merkez Tayyare 
Klübüne minnetdarlığını beyan et-

1 İki ahbap çavuşlar '-----------

Güclüler ikinci devrede rüzgara 
lrnrşı oynamalarına rağmen, devre 
sonuna kadar gol yemem=şler fa
kat gol de yapamamışlardır. 

Boçkay muhacimleri bu devre 
sonunda güzel bir akınla galibiyet 
sayılarını kaydetmişler ve oyun 
3-2 Boçkayın galibiyetiyle neti
celenır. iştir. 

miştir. 
Türk sporcularının yetiştirilme-

sine nezaret etmiş olan V astrobot 
Tas ajansı muhabirine yaptığı be
yanatta Alinin 84 saatlik 19 müs
takil uçuş, F eridin 83 saatlik 31 1 
uçuş ve T ev fiğin de 89 saatlik 
325 uçuş yaptığını ve her üçünün de 
dersleri "pek iyi" dereceyle bitir
diklerini söylemiştir. Sait, Muam
mer ve Hilmi bütün dersleri"iyi,,de
receyle bitirmişlerdir. 
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Serseri 
Sokak 
Köpeklert 

1 Türk tabiiyetine 1 Afişaz 

'

geçen beyaz Ruslar Meselesi hala 

Zahire Borsasında Bir. 
Haftalık Vaziyet 

. 
lstanbulu dolduran bu 

köpekler Trakyadan 
geliyormuş! 

Son günler zarfında şehrimizde ku
t-luz vak'aları ıörülmeğe başlamıştır. 

Belediye geçen yıl köpek imhası için 
büyük bir savaş açmış ve binlerce kö
pek öldürnrii.ş olmasına rağmen yine 
sokaklarda köpek sürüleri çoğalmağa 
başlamıştır. Alakadarlar bu köpeklerin 
ekserisinin Trakya ve Trakyaya hu -
dut olan memleketlerden geldiklerini 
ıöylemekte ve bu memleketlerde de 
köpek imhasına ehemmiyet verilme -
diği takdirde lstanbuldaki mücadelenin 
daima neticesiz kalacağını ilave et .. 
mektedirler. 

Sıhhat müdürlüğü, alakadarlara yine 
ehemmiyetle köpek imhasına başlanıl
ması için emirler vermiştir. 

Arkadaş şakası 

be:a~r~;s~!::~~·;:n~üv7;:tu~ü:~!~~ Neticelenmedi Bu yıl afyon mahsulü bereketlidir 
AFYON : Afyon istihsal mevsimi-, yacına kifayet edecek kadar buğdaf 

nin en hararetli devrelerini geçirmek • gelmediğinden Hatlar bir dereceyr. kar 
tedir. Bir çok yerlerde mahsul toplan • dar sabit kalmıştır. 

ları verilmesi hususunda İstanbul tabi
iyet müdürlüğü alakadar kaymakam -
lara teblig\t yapmıştır. Kendilerine 
dünden itibaren hüviyet cüzdanları ve
rilmeğe baş lanmıştır. 

Garsonlar mektebine açılma 
müsaadesi verildi 

Garsonlar Cemiyeti belediyeye ve 
Kültür direktörlüğüne müracaat ede
rek Garsonlar mektebi açılması müsa
adesini almıştır. Şimdi Beyoğlunda es
ki T erkos Şirketi binasının mektep ha
line ifrağının mümkün olup olmadığı 
araştırılmaktadır. 

Cemiyet mektep için bir talimatna
me hazırlamıştır. Bu talimatnameye 
göre tahsil azami iki senedir. Fakat is
teyenler ehliyetname almak için im • 
tihana tabi tutulacaklardır. Elyevm ls
tanbulda asgari dört bin garson mev -
cut olduğuna göre bunlardan beş yüz 
kadarının mektebe müracaat edecekle
ri tahmin edilmektedir. 

Dahiliye Vekaletinin tah
kikat için şehrimize mü

fettişler göndermesi 
muhtemeldir 

mış ve bazı mıntakalarda da taplanmak Hafta içinde ilk defa olarak T rakyıf 
üzeredir. dan gelen yeni mahsul sert buğday ~ 

Bu sene 'imdiye kadar görülmedik kuruş beş paradan satılmıştır. Diğe( 
derecede bereketli mahsul alınacağı ü- cinslerde de sukut vardır. Anadol~ 

Günlerdenberi dedikodusu yapılan mit edilmekte idi. Fakat son zamanlar- sertleri 6.50 kuruştan 6 kuruşa, Pola~ 
afişaj hadisesi nihayet mahkemeye, da yağan mevsimsiz yağmurlar afyon- lılar 7.25 kuruşa kadar düşmüştür. ı 
Şfüayı Devlete ve Dahiliye Vekaletine ların miktarı ve kalitesi üzerine men .. Karamanda buğday piyasası açılmiş. 
intikal etmiş bulunmaktadır. fi tesir yapmı~tır. tır. Pazara ilk çıkarılan sert mallat 

Belediye şimdilik bu mesele üze .. Bundan bir iki hafta önce piyasaya 44,50 ve ekstralar da 5 kuruştan sa ' 
rinde hiç bir şikayet vaki olmadığı id- çıkarılan afyonlar 150-180 kuruş arası tılmıştır. 
diasındadır. müşteri bulmakta idi. Mahsul pazara Ziraat Bankası da fiatları bir miktaı 

Dahiliye Vekaleti müsteşarı bir kaç döküldükçe talep te fazlalaşmağa baş- düşürmüştür. Ekstra beyazları 6.75, 
gün evvel verdiği beyanatta mesele - lamış ve fiatlar da bir miktar daha yük- Anadolu sertlerini 6 kuruştan piyasay• 
nin tahkik safhasında olduğunu vekale- selmiştir. çıkarmıştır. 
tin hukuku noktai nazarından vaziyeti Uyuşturucu maddeler inhisarı he .. ARPA : Arpa fiatlarında ehemmir 
tetkik ettiğini, bu tetkikatın bugün .. nüz haıekete geçmif değildir. Müba- yetli bir değişiklik görülmemiştir. Tra~ 
lerde neticeleneceğini bildirmiştir. yaat hakkında takribt bir fiat ta bildi- ya mallarının bugünlerde piyasaya çi' 

Diğer taraftan iddialara göre, mese- rilmediğinden köylünün bir kısmı ma- karılması beklenmektedir. MersindeıC 
lenin yalnız hukuk • bakımından de .. lını her ne pahasına olursa olsun el .. gelen yeni arpalar ile eski Trakya mal
ğil, daha mühim başka noktalardan da den çıkarmağa başlamı~ ve bir kısmı ları çuvallı iskele teslimi 3.32 kuruştur, 
tetkik edilmesi lazım gelmektedir. da istihsal masrafını koruyanııyacağını lzmirde yeni mahsulün piyasaya af" 

Üsküdarda Mehmet ve Ali adların- B "I 
da iki arkadaş takalaşırken Ali Meh .. eyog U kasapları da pazar 

Bu arada belediye ile<.müteahhit a .. nazarı itibara alarak afyonları tarla - zı dolayısile fiatlar gerilemiştir. ~ 
rasındaki mukavelenin imza mahiye • larda yüzüstü bırakıp çizmekten vaz ileride bir miktar daha düşeceği zan • 
ti, resmi selahiyetin gayri resmi elle .. geçmişlerdir. nol~nmaktadır. Hafta içinde ::J.20 :ıc .. 

medi biçakla yaralamıştır. Bunun ü - tatiline başladılar re tevdii, belediyenin ve müteahhidin Anadoluda son satış fiatlan 220-230 ruştan muamele olmuştur. 
zerine Mehmet arkadaşını mahkeme- Beyoğlu cihetindeki kasaplar µazar 
ye vermiş ve mahkeme de Alinin 2 ay ruhsatiyesi için belediyeye verilmesi 
15 gün hapis ve 83 lira ağır para ce- lazım gelen rüsumu çok gördüklerin
zasile mahkumiyetine karar vermiş - den aralarında imza toplamşılar ve pa
tir. zar tatili yapmağa karar vermişlerdir. 

bu işte mes'ul mevkide olup olma .. kuruş arasıdır. Maamafih bu fiatlar MISIR : Son yağmurların mısır tl 

Sahte maaş ilmühaberi 
Dün ilk defa olarak Beyoğlunun bü • 
tün kasapları dükkanlarını kapamış .. 

dıkları noktaları üzerinde bilhassa dik- kat'i addedilemez. Çünkü mahsulün zerine gayet iyi tesirler yaptığı ve & 
kat nazarı celbedilmektedir. henüz cüz'i bir kısmı piyasaya çıkmış .. sene rekoltesinin bundan evvelki s~ ı 

Bundan baı:ık ŞA • D l t . tır ki bu miktar umum rekoltenin an .. nelerle kıyas edilemiyecek dereceCl" 
T a urayı ev e t: verı· .. .. l h 

len bir istidad d d ·ı kt d' k'. cak yuzde onunu bile teşkil etmediği • yüksek olacagı, her taraftan ge en a ~ 
a a emme e ır ı. . IAk d 1 1 1 k d F. ı 

(( T h . ·· t. ·1 . .1 nı a a a ar ar söylemektedirler berlerden an aşıma ta ır. ıat ar sa '. 

Osman Nuri isminde birinin tan - lardır. 

- eş ır ucre ı namı e ıstenı en l7't • • • ka 1 
Paranın ha · h b · t' d Y APAul : Trakya, Bandırma ve bu bittir ve yeni rekolte mevsımıne 

ngı esas ve esa a ıs ına k k l d d .. · ·kl'k ı .. 
tt .... lA d "''ld. Af. · h kk ayar ıvırcı ve dağlıç yapağılarına dar fiat ar a egışı ı o acagı zann~ 

zim ettiği hilafı hakikat maaş ilmüha- ------------
berini tasdik etmekten suçlu Cerrah - Muallimlere el işi kurları 

e ıgı ma um egı ır. ışaJ a ı ver- . . . . . . Şeh · · d 6 ~ 
g. h' t. d ı d .. d B l d' yerlı fabrıkalarla beraber ıhracatçı fır- dılmemektedir. rımız e mısır -

ı ma ıye ın e o ma ıgın an e e ı - l k d 

pap mahallesi muhtarı Hakkı ve ihti· İstanbul 13 üncü mektepte açılması 
yar heyetinden lbrahim, İrfan Sıtkı, tekarrür eden llkmektep muallimleri -
Mustafa Hasan Kamil ve Ömerin da- nin eli;lleri kuruna 400 müracaat ol
ruşmalarına ağır cezada başlanmışt!r. muştur. Bu kurun müfettiş Şinasi ta
Suçlulardan Kamil, Osman Nuri ve Ö- rafından idare edilmesi tekarrür etmiş
mere tebligat yapılmak üzere duruşma ken taliplerin fazlalığı ile yardımcı 
başka güne bırakılmıştır. muallimlertayfo edilmiştir. Kura İs

· b · · ·· 'dd. d b malar da alakadar olmağa başladığın .. iki buçuk para arası satıma ta ır. 
yenın unun ıçın ucret ı ıasın a u - ı ,. 1 li 
l d ... t kd. d l hk dan· bu cins mallar üzerine 500 balye Romanya ve l.aplatadan ge en a ~ un ugu a ır e usu en ma emeye d · .. lam 

12,5 kuruş çalan cezasını buldu 
Galatada Perşembe Pazarında Ce

mile namında bir kadının mantosunun 
cebinden içinde 12,5 kuruş bulunan 
para çantasını yankesicilik suretile ça
lan Mustafa oğlu Nasri cürmü meşhut 
halinde yakalanmı~ ve Galata sulh 
mahkemesine sevkedilmiştir. Mahko
me Nasriyi 8 ay hapse mahkum et -
miştir. 

Bir sabıkah mahkOm oldu 
Piç namile maruf Mehmet Galata -

da kahveci Ali Ekberin dükkanından 
12 plak çalarak başka yerde satarken 
yakalanmış ve mahkemeye sevkedil -
rni~ir. Mahkeme Mehmedi bu suçtan 
dolayi 15 gün hapse mahkum etmiş .. 
tir. 

Bir kadm denize duştu 
Dün saat 11 de Y alovadan kalkan 

Burgaz vapuru Büyükada iskelesine 
yanaşırken arka tarafında oturan Ni -
met iaminde bir kadın vapurun sarsın-

tı!t™1an müvazene'-ini kaybetmiş ve 
denize dütmÜftÜr .. Etraftan bağıranla
rın ikazı üzerine vapur derhal durarak 
zavallı kadın feci bir ölümden kurta
rılmı,tır. 

OskUdarda yeni hayvan pazar1 
Bağlarbatındaki Ermeni mezarlığı 

arkasında bulunan ve bataklık bir hal-

de olan meydan tanzim edilmiş ve hay
van pazarının buraya nakli karnrla~tı -
rılmıştır. 

GUlcemal seferlerine başhyor 
Uzun müddettenberi Haliç tersa -

nelerine çekilen Gülcemal vapurunun 
tamiri bitmiş ve gemi Haliçten çıkmış
tır. Denizyolları bu emekdar gemiyi 
Karadeniz seferlerine tahsis edecek • 
tir. 

·· t t · · b d B 1 d. kadar satış olmuştur. Bundan maada berlere göre orada a pıyasa satı 

Emur~caa . e. mesı JCah euer. A eMe ıyı·e hafta nihayetinde birinci kalite Kara - }aşmıştır. Laplatada fena havalar yll4 

ncumenının ve ya ut mumı ec ı- . . . ·· b. k b l 
· · · . 'b' 'f • hısar tıpı 50 ton yapağı da 57 kuruş .. zünden mahsulun ır ısmı ozu mu~ 
sı~ın vherkgkı ve kresım gı ı tarı e tanzı • tan satılmıstır. ve stok azalmıştır. Romanyada hazi 
mıne a ı yo tur.» 4 

• 1 l -
Anadolu sıra malları üzerine şehri- mallar üzerıne en son muame e er V~ 

tanbul Kız Lisesi muallimlerinden Sel
ma ile Gazi Terbiye Enstitüsü mual -
limlerinden İsmail Hakkı da yardım e
deceklerdir. 

Gittikçe uzayan bu mesele üzerinde mizde ehemmiyetli işler olmamış ve gon başına 25,000 leyden yapılmı\ltır.c 
Dahiliye Vekaletinin ayrı ayrı müfet- fiatlar da cüz'i gerilemiştir. KUŞYEMİ : Hafta iptidalarındl' 
tişler göndererek tahkikatı şehrimizde lzmirden alınan haberlere göre haf- 10.75 kuruşa kadar satışlar olmuştll( 
yaptırması da muhtemeldir. ı l } ak }() k u~ ta nihayetine doğru piyasa orada da Alivre ma • a an ar ~ne ur 

canlanmağa yüz tutmuş ve 30 ton ka- beş paraya kadar teklıflerde bulunmu 
8" b d Görünmez kaza dar Anadolu yapağun 57,50 kuruştan larsa da Londrada fiatların 19 lngil~ 
ır SU ara ası parçalan 1 Kasımpaşada Bedreddin mahalle .. satılmıştır. lirasına kadar yükselmesi üzerine alivJ 

w Ddün sb~bah Eb~fal hastahanesi s~ka: sinde Anbar arkası sokağında 43 nu- Yapağı fiatları sukut ettikten eonra reciler de bilmecburiye fiatl~rı yük. ~ 
gın a_n ır.den ıre çık.an Ahmedın ı- marada oturan Ali evinin önünde haiı piyasada soruşturmalar fazlalaştığın - selterek 10.50 kuruşa kadar fıat teklı ~ 
daresındekı 3SOS numaralı su arabası silkerken elindeki sopa fırlamış 0 sı- dan önümüzdeki hafta içerisinde mü - fine başlamışlardır. 
Şişliye gitmekte olan vatman Ahme .. rada oradan geçmekte olan 10 ' I _ him işler olmasına intizar edilmekte - Ketentohumu üzerine 7.50 kuruştan 
d. 'd · d k. 1 yaş a 1 l b l kt dıı ın ı aresın e ı tra~.vay a çarpışmış, rmda Azminin başına gelerek zavallıyı dir. her zaman a ıcı ar u unma a , ... 
araba parçalanmı~ ikı hayvanın arka baygın bir halde yere sermiştir. Çocuk Haftanın satış fiatları Trakya 64-65, Bakla piyasası da ae.vşek gitmektetr' 
ayakları kırılmıştır. Arabacı derhal Etfal hastahanesine kaldırılmı t Ed .t Ç kk l 61-02 d. A d Bandırma :malları •1.37t; kuruştur. z• 
kendini yere attığı için kendisiiıe bir ş ır. l remllı ' .. ana. 

8 .e l ır. F~a 
1
°- mirde de bu Hatlarda işler olduğu du• 

u ma arı 1'Zerıne 1' o mamıştır. ıat ar 
şey olmamıştır. 50 k Dilsizler yine toplanamadı ismen .-, uruştur. 

Ev kirasrnm kavgası Geçen ayın 28 inde toplanması mu· TİFTiK ı Yapağıda olduğu gibi tif-
Beşiktaşta Hattat sokağında 16 nu- kerre olan dilsizler kongresi son tik lpliykas~~ı da _ha~ta nih~y:tinlhe doğru 

maralı evde oturan Mehmet ile kiracısı haftalar içinde bir türlü içtimaını ya- can ı ı a 1ametı gostennıştır. racat .. 

k h · 'd ·1 1 çılar, az o sa da, mübayaata başladık -Kayserili boyacı Şa ir arasında ev ki- pamamış, eyetı ı are ı e aıa ar arasın- l d .. .. .. _ _ı k' h f l . . . 
rası yüzünden çıkan kavgada Mehmet da olan gerginlikten dolayı içtimaa arın an o~um~zoe ı a ta ar ıçe.rısın
balta ile Şakiri başından ağır surette kimse gelmemiştir. de ehemmıyetlı İfler olacağı tahmın o· 
yaralamıştır. Yaralı Beyoğlu Zükur --------------, lunmaktadır. Hafta içinde daha fazla 

b 
Kastamonu, Konya ve bu ayar mallar 

hastahanesine kaldırılmış, suçlu Ar•• f • 
Mehmet yakalanarak hakkında tahki- l Y 0 e Çl üzerine i~ler olmu' ve bir miktar da 

E l deri malı satılmıftır. 
kata başlanılmıştır. ane e . ez r Bir haftalık aatıf miktarı 1000 bal -

Beş kuruşa mücevher satanlar 
tevkif edildiler 

Doktor Baba yan paşanın karısı Ta
kohiye ait elmas dolu çantayı çalmak
tan suçlu Hüsameddin, Himmet ve 

Mustafa dün sulh hakimi kararile tev
kif edilmişlerdir. 

iki HUseyinin kavgası 
Üıküdarda oturan Hüseyin isminde 

birisi arkadaşı ve adaşı Hüscyini bı
çakla yaraladığı için muhakeme edilmiş 
ve hu suçdan dolayi 29 gün hapse mah
kum olmuştur. 

Bu eeceki nöbetçi eczaneler tunlardar: 
İıtanbul cihetin dekiler: 
Aksarayda: (Etem Pertev). Alemdar
da: (f.tref Neşet). Ba]mköyünde: 
(Merkez.). Beyazıtta: (Belkia). Emin
önünde (A. Minasyan). Fenerde: (E
milyadi). Karagümrükte: (Suat). Kü
çükpazarda: (Hasan HulGıi). Sa mat -
ya Kocamuıtafapa~ada: (Rıdvan). 

Şehremininde: (Nazım). Şehzadeba • 
§ında: (Asaf). 
Beyoğlu cihetmdekiler: 
Galatada: (Merkez). H111köyde: (Ye
ni Türkiye}. Kasımpaşada: (Turan). 
Sarıyerde: (Osman). Şi~lide: (Mer • 
kez). Taksimde: (Matkoviı,;, Kemal 
Rebu1). 

yeyi bulmuştur. Fiatlar: Kastamonu 
104. Konya, Sungurlu, Yozgat ayan 
98, deri malı 88 kuruftan ıatılmıttır. 

Keçi kıllarına talep devam ediyor. 
54-55 kuruştan muamele olmaktadır. 

lngiltereden alınan maltimata naza. 
ran ora piyasasında fiatlarda cUz't bir 
gerileme kaydedilmittir. Bu ıebep -
ten dolayı on be~ gUndenberi piyasa -
mızda lngilterc alıcılarının faaHyette 
bulunduğu görülmemiştir. 

BUCDA Y : Son yaimurlann bazı 
mıntakalarda tahribat yaptı~t bildiri • 
liyorsa da umumiyet itibarile yağmur
lar mahsulat için faydalı olmuttur. 

Piyasada geçen haftaya mızaran ye· 

Türkiye sahillerinde yeniden 1) muh- Oıküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: niden düşüklükler kayd'!dilmi•tir. f..a· 
telif fener tesis edilmiştir. Bunlar Tav- Büyükadada: (Şinasi). Heybelide: sen yeni mahsulün piyesaya ç1kmaaa 

Yeni sahil fenerleri 

yulmuştur. 

Çengelköy-Beylerbeyi yolu 
Üsküdar Kaymakamlığı Beylerbe~ 

- Çengelköy şoscsiııi tamir etmeğe ka~ 
rar vermiştir. Bu yol için lazım ohdf 
taşlar temin edilmiştir. Yakında İllfUC 
ta başlanacaktır. 

Mezar tuğlası çalan adam 
Karacaahmet rnczarhitnda bir me

zarın etrafındaki tutlaları çalarken ya" 
kalanan Niyui muhakeme neticeafnd 
2 ay hapiı ve 2 ay da emnlyetı umum 
ye nezareti altında kalma ce7.ataruM& 

mahkum edilmiftir. 

TUrk okutma kurumunun 
toplanttsı 

Dün saat 2,:-JO da Tlh'k Oitutm• JC 
romu azaları tarafmdan Darut!l•fa 
da bir toplantı yapılmıttn. T ,,plan 
Kurum .idare heyetine AH Kenı11t, F 
mi Kimm, Cem .. l. Hüaamedciın, 
leddin .eçi.lmi,lerdb. 

Takllm bahrMmd• 
H•lk Opereti 

Bu akşam 'l1 :.u, et' 

HALiME 
Program her hart 

degişır 

1 

(Tana•). Kadıköy Pazaryolunda: (Ri- ki t wt bu mevaı'm-'e f1atlarm da · 
şan adası, Korfo, Akbaş, Kaledonya - .. ya aş ıg 0 ı 
daki muavin fenerlerle Adraıan ia .. fat). Modada: (Sıhhat). Oıküdar lı · ıha da diiı:meııi beklenmekte idi. Fakat 

' kelebaşında: (Merkez). son hafta zarfında şehrin günlük ihti· 
mindeki fenerdir' '--------------~ 

Pek yukında 

Aehmet E••• 
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MEMLEKET HABERLERİ, Tayyare ile yolculuk 

.. "" .. .dd tı• "" l 7 yaşında- bir 1 ~ .• ~~~!~!da) e (Üzerinden lrnn~ ••.• ~~ll~ Ogu tte şı e yagm u - k .. .. ... .. . . h" aettik. Yek.ilet. hAva şefcılerinin. icr_a Üçünçü f:DÇ i:ıe Erzurum ve Bıtlış hattı 
UÇUgUD Cinayeti edileceği on bir vilayete vıe beJedıyclen· tamamlanacaktır. Elimizdeki mevcut tay-

lar bı•r ko••yu•• tahrı·p ettı• ne müracaat ederek, meydan istimltık et- yareler tabii bu münakaleye kifayet etQli· 

Kasaba çarşısı göl haline geldi, sular insanları ve 
hayvanlan sürükledi, bağda çalışan amelenin 

eşekleri yıldırım isabetile öldü 

8 d b• kad melerini istedi ve hepsinden muvafık ce- yeç ği için 14 ·er ki§ilik dörder motörlü Yaşın a ır ar aşının 
vnp aldı. l 2 tayyar~ daha alncağız. 

bir çakı darbesiyle bar- Ankara latanhul seferleri halk tıı fııı· Bımdım ba.ıka 3 tane de takıi ıBYY~re-
saklarım döktü dan çok iyi karşılanmı~ bulunmaktadır. si çalıştıracağız. Ta· i tayyaresi bir Jcişilik 

Söğüt, (Hususi) _ Kasabaya bağlı Seferlerin başladığı kırk gün znrfında beş· olacnk, ve müstacel nkayide her ferdin 
Çal k yüzden fazla yolcu ta§ınmışbr. emrine tabi tutulac:.Dktır. Bilhassa Sıu TI· tı öyünde birkaç gün c:vvel bir ci- Tenezzüh için tayyareye binenlerin layetleri için de iki tane eıhhiy~ ıayy11resi 
nayet olmuş, 7 yaşlarında bir çocuk, miktarı ise yine bu kıaa müddet zarfında almak istiyoruz. Bu tayyareler imi vak'a· 
kendisinden bir yaş büyük olan arka· binden fazladır. BiU asıl memnun eden ci- lardn tıb levazımatını ve icabında da dok
daşını çakı ile ağır surette yaralamış .. het, nakliyatın muntazam bir münhani çi- torlan bir yerden diğer bir yere götüreceJc-
tır. zerek daima artmasıdır. tir. 

Hadise ~udur: Tayyarelerimiz halk tarafından rağbet , Uçuı Sahası Mecidiye Köyüne 
Köyden Hüseyin Çavuş İsminde bi- görünce, lzmir üe l tanbul arasındaki ae- Naklediliyor 

rinin oğlu olan İsmail, gündüz arka- ferleri de tanzim etmek için te,ebbüeata \'eıilköy uçu§ sabası halka uzaktır. Bu-
daşı Mehmedi yanına almış, köyden bi- ba 1 dık. mm için İstanbul belediyesi ile temasa go-

raz ilerideki yolda oynamağa başla .. lzmird . ' Tayyare SabJJ lerek şehre yakın başka bir yer aradık Ne 
mışlardır. Evvdce bir h~ct lzmire gitmiıtl. Mecidiye köyünde .Colf meydanı olan bir 

Bu sırada fsmail çakısı ile bir ağaç Bu hey' et, Yunalıların kararg!th kur· araziyi münasip göıdük, 25 bin Jira ka-
k k dukları Hacılar kınndaki sabayı tetkik ıet· dar ısarfetmek surqiyle oraSJru da nihayet yontar en, arkadaşını korkutma iste-

miş fakat burasını şehre çok uzak olduğu beş ay sonra kullanımş olacağı~ Y e;Hköyü miı:ı: 
ı: için matluba uygun bulmamıştı. yalnız nskeri tayyar le1e l;>ırakacağız. 
- Bunu sana saplayayım mı?. di- Bu sefq lmüre lxn gittim. Vali ve be. Halka kolaylık olm~k üzere Karnköy-

yerek şakalaşmağa başlamı§tır. Meh .. lediye rei i ile tema a g~rck bir yer arıı· de önümüzdeki &arşamba gününden itjba
met de bilmiyerck lsmailin elinden ça.. dık ve ınlhayet fehrin merkcündeki Halkıı· ren bir de l>)let satış µıahalli açacağız. 
kıyı almak istemi~. iki yaramaz bu şe .. pınar ,sahasını muv~f1k g9rdük. B.ı,ı mün.a- 'DeJJetin Alakası 'Ve Halkın Rap,eti 
kilde oynarlarken, çakı birdenbire aebetle gerek vali ve gerek belediye reisi- Ouı1yanırt her tarafında bava postala-
Mehmedin karnına saplanmış ve za- nin hava işlerine gösterdikleri alaka ve tes· rına devlet yardım yapmaktndır. Bu yar
valJının anide bağırsakları dışarı fır ~ hilattan dolayı kendilerine teşekküre borç- dım hazan y;ijzde .dokııana kii.d.o.r ıÇJ'kmak· 
lamıştır. luyum. ıtadırı :ajı.Qe halkın ra;;~ti .do~ y~iJe dev-

Şimdi küçük suçlu annesinin yanın- lzmir~eki bu sahanın tesviyea'ine §İm- letin ~ordım t~bbüsü ıbu kadar b\i,)'iik 
da korkudan mütemadiyen ağlamakta- diden başlanmııtır. Bu ~az.iyet dahilinde değildir. 
dır. Yaralı Mehmedin hayatı tehlike- seferlere başlamak artık bir gün mcşd~si Diğer haı! r dp açıldı,ğı zıw.ıo.Q bJJ ois-
dedir. Kendisinden ümit kesilmiştir. olınu ur. bet çok .d~ha agn,ğıy,a ine.ce~tir. Bilha sa 

Yağmurların şiddetinden tahribata uğrayan SöğlldOn taribt kemer köprusn 
Söğüt, (Hususi) - Geçen Salı irÜnÜ ka bamızın Birce köyüne düıen müthi,ş 

saat dörtten altıya k dar dağlara vo kasa.. bir dolu bin dönüm kadar tahmin edilen 
baya ynğan şiddetli dolu ile kanşık yağ. bir mıntakada büyük zararlar husule getir .. 
murlardan husule gelen sular kasabanın mittir. Bu mıntaka dahilinde bulunan tü .. 
çarşısını bir nehir haline getinni~tir. Kasa.. tün, pamuk veaair mahsulat hemen hemen ı b k 
bayı ikiye ayıran dereye Söğütte yatan Er .. tamamen tahribata uiramı br. Dolu köyün zmitte İf iZ 
tuğrul zamanında yapılmı§ tariht Kemer yalnız garp ve gimal kısmına düemüı, di.. k d } 

Muntazam seferlerin ihdas e~eji bava hatl.anmlZl,11 ucuzluğu üzerine '1e 
vilayetler §1.Ullardır: Ankara, lstanhul. iz- nazan dikkatinizi celbederim. Dünynuın 
mir, Adana, Erzurum, Diyarıbekir, Kayşe- hiç bir yerinde bu kadar ucuz sefer1er ya-

köprü namile anılan köprüyü de seller icr taraflara btr zarar olmamııtır. çocuğunu açır ı ar ri, Samsun, Antalya,. Edirne ve Sivı:ıs. pılamaz. Kilometre başında beg lkurug alı-
Oç Senelik Hava Programı yonız. Aldığımız iicreti tehird ·i tak.&1er· tahrip ederek geçilemiyecck bir bale ge.. Diğer taraftan Kalem köyüne de bir İzmit, (Hususi) _ İzmitte, garip bir 

tirmiştir. yıldırım düımü , köy minaresinin terifcai- k k haA dı· •esi olmu•tur. yeni S il · d ı k •. "-' _ı, .,. • km çocu açırma o .. e erin ıüç saat devamı esnasında bir nı e ere camun uu uıreguu yere yı ı~ #f k b · k da t İnhisar 
hayvanin helvacı Mehmet ismfode bir a- tır. Aynca Tatdiöi köyilne de dolu dü§- uran me te 1 darıısıçn •1~ ur

6
an d k: 

il E k ,_ h ib lar memurlnnn an emı ın yaşın a ı Ôam suların cereyanına kııpılarak bir kaç m f, a at ÇOa; az ta r at yapını tır.. . v 

K b ., .. ııakl hır' manevi evladı Hayrıye adlı kız çocugu, yüz metre gittikten sonra kenarda bulu. asa aya yaaan aag ı 
" nd • l .. b' ld dün sabah birdenbire kaybolmu~tur. Sa. nanlnr ta. rafından kurtanlmı•tır. BaXda ç• ya....,,.ur eanası a mezar ıaa u yı ı· 

.. • .... .~d·.. Ü •• J . • k bahleyin tatlı uykularından uyanan ev haL 

Yek!let, bava seferleri için üç ııene1ik le mukayese ederseniz göriimünüz ki, o.t.o
bir program hazırlanu~ır. Bu sene fzmir- mobilley~~ .dehi t"Ül:Ô.~ ..clü ınoke nına in· 
den sonra Adana aeferkrine başlanacak SAD şımak4yıı:.. Yakı.n bir Atide aıeıule· 
ve seferlerin de Adanadan Şama doğru ketin gittik~ anan aJakası :ııayeşlı:ı.d~ çok 
temadi etmeei temin edileeckt.ir. iİkinci •e· kuvvetli bir ticaret ve nakliyat filoswuı 
ne Diyarıbek.ir hattı teaiı olu.nacak ve Y.an malik olacağız. 

fışan an.~lelerin merkeplerine yıldırım isa. nm uım ştür. nıanca zayıat yo tur. '-- H . . d b l k k 
bet ederek öldürmÜ§ ve kendilerini de bay.. .&ı ayrıyenın orta u unm.ayıp, o a 
gın bir hale gctirmiotir. Erbaada temsiller :kapı nıı:ı da ııç.ık olduğunu 8<>rmeteri üze-

Civnrdak.i zarar ve ziyan daha teabit e.. rine tcli.t ctmiıler, etrafı hir müddet arıı-
lngi tere Habeşistamn İtalya tarafından 

ailememİ§tir. Erbaa (Hususi) - Taşova Spor dıktan :sonra küçük çocuğu bulamamı§l r .. 

kurumu gösteri kolu tarafından (Beş dır. Bunun üzerine iı polise aksetıni§ ve Ayni muharririn yazdığına göre, lngilterenin ve Be1çikanın rnüm ssille· 
Soma köylerine C1e ticfdetli dolular Devir) adındaki piyes çok kalabalık bir zabıta §iddetli bir surette araıbrmalar yap- lngiltereCle, Habeşistanın 1talya tara- r.ile Brükselde karşılaşabilir_ Yalnız 

ilhakını tanıyacakmış 

düftii halk kütlesi önünde muvaffakiyetle mağa baıılamı§tır. Çok girin ve cana yakın fından ilhakını tanımak hususunda te- bu etice, Milletler Cemiyetinin :bir 
Soma, (Huaı.ıai) - Bir kaç ırün evvel temıil eclilnıiftir. zeki bir çocuk olan Hayriyenin kayboluşu mayül ha~ göstermektedir. haftadnnbcrldir ,geçirmiş ıalduğu müş· 

~c~===========~-==~~===~~=~~=~=~~~ilin~~~M~m~~li e~~~ M~~~·mi~~M~M~~~~a~n~i ~rm·k~~ 
Emirdağ köylerinde fidanlık Çocuk evde çok iyi ve tam bir eVlat mu. zikretmekte ve bu yeni deVletin tanın-

ameleısi görerek bakıldığından ve esasen Jıurnal de Sen Boris: «Dünkü gün, 
ya ı da kendi kendine bırakıp ıitmeye mü, rnamış olmasından yaınız Japonyanın Milletler Cemiyeti .en .ezici dem1erini 
eait olmadığınd o küçük Hayriyenin ba§- istifade eylediğini söy~emekt~dir. yaşadı.)) diyor. 
1ta ~ahımr tnrafından kaç.ırıldığı kanaati Fransız gazetelerı re 11Jetler 
vardır. Ce . f Bedbin olan Pertinaks .da, Ek.o ~ö 

Kaçınlan Bir Kız Daha mlJ8 1 P.ari de, Habeş ~dewyle, -<<yarının 
ı · (H ) K 1 Paris 5 (A.A.) - Paris gazeteleri- m~..__ .. ...;..ı·» n. Greı".,,....ı';" :nu~l----u zmıt, usuai - andıranın Ku ~~ı..g"""" :o ...,... .,.,. ~ ı..AWI 

Mahmut köyünden Hatice adlı 17 yaşındn nin Cenevredeki hususi mulıabirleri- kaqulafbrarak, beynelmilel camianın 
süzel bir ibzcağız:ı, ayni köyden Ali isimli nin hemen hepsi de dünkü günün MiJ- her türlü .insicamını kaybeylediğinj ve 
bi rdelikanlı arkada§larile beraber kaçır. letler Cemiyeti için en kara bir gün ol- artık niyetlerini gizlemeğe lüzum gör-
mıı ve fakat hepsi de yakalanmı tır. duğunu telgraflarnışlardır. mediğini kaydediyor. . 

Hab işi daha ıbenüz aydınlnnmı~ 
Tarsust adliye memurlarmrn iken, Milletler Cemiyeti Danzig'in teh-

imtiham likeli davası ile karşıia~maktadır. 
. Tarsu , (Hususi) - Adliye Ba .. Jur :gazetesi: «Dün Habe)listandı, 
kanlığının son bir emri üzerine her ta- bugün Danzig'dir. 'Yann da Avusturya 
rafta olduğu gibi burada da başkat~ olacaktır. Milletler Cemiyeti gerçekten Emirdağ, (Husus!) -:- Emirda~ köyleri ortak fidanlığında !on günlerde de dahil olduğu halde adliye :zabıt ka- çok nasipsiz.» diyor. . 

fa~liyet. artmışttr. Şım~ıye kadar bir fidanl& evi yapı1mtf, evin etrafında tipleri ve mübaşirler hep birden ma .. Bununla beraber gazete1erin he-
filız halınde ormanlık fidanlar dikilmiırıtir Ayrıca tepeye damızlık ba-glar d .. kı"ned kla ·· • t. men cümlesi ..de Milletler Cemiyetinin k . . T • .. e yazaca n yazının ur ı ve urulmuştur. -Şımdıye kadar 500 bin fidan dikilmiştir. ( rnesleki malumatları ha:kkıında imti • istikbali ,hakkında ümitli hulunduklan-

Tohumluk ıçın ~pılan ormandan yakın zamanda büyu··k neticder elde han olmak ·· ·ı .. _. dli · · m .teyit ediyorlar 
edil w • uzcre vı ay ..... a yesıne gı- · :ceg.ı umulmaktadır. . deceklerdir. Brüksel ioplanbsı 

Şımdıye kadar gösterilen faalıyette ve kurulma işinde ziraat memuru Os- imtihana g· eceklcr asınd b· ktı- .Pıöti ıf>ariziyen diyor ki: 
man Kö~tc:m'fo büyük hizmetleri görülmüştür. . tip dahil 7 za~ıt katibi ar \Ve 6 :ıü:ışir «Ar.tık imdi, İtalya. Va .Zeeland 

= Resmımız fidanlıkta .köylünün çalışma8lllı göstermektedir. '.Vardır. tarafından &vet edilerek, f'ransanuı, 
~~,,.. ... ŞAGP 

L - -

Pazar Ola Hasan B. Diyor Klı 

- Sc de mi k ~.bat-} 
ladan, Hasan Bey? ••• Gazeteye verdiğin ilanda.. 

• . . Bu köşkün, '., eleye onj . . . Halbuki eeçeıderde yarım 
dakika ınesafede okluğun_u ~ylij.. .saat ırürüdüğ"' halde, pmna 
yorsun.. bile edemedim! 

1 

'Hasan Bey - IBen. ')'ayan ola
rak on d«lrikadar diye tasrih etme

dim ki 1 Otomobile hin, git te, bak 
o kadar sürüyor mu 1 

On paraya 
Taşdelenin bardağı on -ı>ar .ol nk • 

rnış~ 

İster · an, .ister inaomaJ 

* SirocÜ be_ş .kuru,§ .. Pek ynkıncıa on p11• 
ıf'a ••• ıRomanof .nıbleai bile bu :kadar az 
z ınand~ bu derece dü~nıemi_şti. 

* 'f ~rkoe ısuy.u J"aşdeleo yerine sat.ıl • 
dığı .zaman müteı:ssir olacak .. 

- ıBir ~amanlar da gene bu kalıba 
girc.rditn amma, diy.cce~ bardağımı 
§imdiki _gibi pn paraya d~ğil: be~ ku • 
Wja 1".e.rirlerdi. 

Sudan u~ 8Qzünün mnnası kalmı • 
yo1. On pa.rııdan aşll,{;ı ne alınır,. ne sa• 

.tdır ıki •. 
J-l psi iy;i amma, bu ü .... it suya dü • 

şeue ıfenal .. Susuz:luktan gene suyu • 
muz: çıkar. 

Süz bii>·üğün, au küç~';ündür. .Bü • 
>•ülder sözü sö)'le.dilcr. Biz küçükler su• 
-yu b.ekliyor~ Su) un barda v ını on pa• 
raya i~t.iğimiı: ..zn ı:ı n dn: 

- Su ~ibi nziı. olsunlar demeyi unut• 
mayız.l 

lMSET 
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T roçki, karısile Norveçte 1 z i R AA T 1 Tarihten sayfalar: 

son günlerini bekliyor Bağlarda Mildiyö Sarayda beşik alayı şen
* • • 

Troçki hastadır,kalbi iyi işlemiyor. Böbrekleri sakat .• 
Şimdi bütün vaktini köpeklerile geçiriyor • " Derin 

bir sükun ve inzivaya muhtacım !.,,diyor 
Son senelerde 

3' roçki çok sarsıldı .• 
Hümmalı bir faali
yet ve bitip tiiken
meyen bir didinme 
yüzünden,' bu zeki 
insan tabiatin pençe 
sinden yakasını kur
taramıyor. Troçki 
hastadır. Kalbi ıyı 

, işlemiyor. Böbrekle
ri sakat, tansiyonu 
yüksek ve arada sı
rada da başı dönü
yor. Artık eskisi gi
bi, devamlı çalışa· 
mıyor, kitapların ü Troçld çalışma masası başında 

zerine eğilmektense,Yarı ciddt şeyleri,! nist vardır. Bunların ekserisi Lehis
katibine ve karısına okutuyor, artık u- tanda ve İspanyadadır. Bugün lspan
zun gezmelere çıkmıyor. Karısının ko- ya millet meclisinde Troçki fikirlerine 
luna dayanarak düz yollarda gönül eğ- bağlı iki meb'ua vardır. Ve onlar, prog
lendiriyor . ramlarını açıkça izhar edip taraftarla-

Bununla beraber dünya vukuatını rının reyini aldıktan sonra meclise gir
takip etmekten de fariğ olmıyor. Bey- mişlerdir. 
nelmilel mekanizmanın ileyi~ini en Yine Troçkinin katibinin ifadesine 
hurda teferrüatına kadar takip ediyor. nazaran bu miktar her gün artmakta
Komünizm meselelerinde kıl kaçırmı- dır. Memleketin haricinde kalmış be
yor, kendisi tarafından ortaya atılan yaz Ruslardan bir çoğu da Troçkiye 
Communisme integral hareketile ala- dönmüşlerdir. 
kadar oluyor. Troçkinin en ziyade alakadar oldu-

Troçki, memleketinden uzakta va- ğu gazete, Rusça çıkan Vyperud gaze
f8Qlasına ve hastalığına rağmen zayıf tesidir. Vyperud ilk defa Pariste inti
bir adam değildir. şar etmiştir · ve onu ilk defa çıkaran 

Onun kanaatlerini terviç eden bir 
aürü gazete vardır, ve bunlar Rusça, 
Almanca, Fransızca, İngilizce olarak 
intişar etmektedir. 

Amerikada gazeteciler Kralı Hearst 
Troçkiyi daimi muharrirleri arasına 
idhal etmiştir .. Ve onun yazdığı ma
kalelere büyük bir değer vermektedir. 
Troçki Hearst'dan mükemmel bir ha
yat sürecek miktarda para almaktadır. 

T roçki e~kisi kadar sık ve çok ya-
zamamak.la beraber hala makaleler 

da Lenindir. Vyperud (ileri) manası
na gelmektedir. 

Bir Fransız muharriri, Troçki ile 
Oslo'da konuşmağa muvaffak olmuş 

~·e kendisine şu sualleri sormuştur: 

-Rusyaya avdet etmek için taraf
tarlarınızın teşebbüsatta bulundukları 
doğru mudur} 

T roçki bu suale biraz kızmış: 
-Yalandır, rica ederim bunun doğ

ru olmadığını bilhassa yazınız demiş
tir. 

neşretmektedir. Ve işin garibi de bu 
bir ıtirü makaleleri, T roçki neşrede
ceği gazetenin lisaniyle doğrudan doğ
ruya yazmaktadır. Mükemmel bir po
liglot olan T roçki, Almanca, İngilizce, 
ve Fransızcayı Rusça kadar mükem
mel bilmektedir. 

Şimdiki Sovyet hükumeti Troçkiyi 
memlekete sokmağa belki de mümane
at etmiyecek fakat onun eskisi gibi si
yasi entrikalarla uğraşmamasını iste
yecektir. 

T roçkl ise bu işe hiç bir zaman ra
zı değildir. O son nefesine kadar mü
cadele etmeğe karar vermış görün
mektedir. 

Troçkinin katibinin ifadesine naza
ran bugün T roçki meslek ve mezhebi
ne mensup dünyada üç milyon komü- T roçkinin ismi Sovyet Rusyada ya-

Evlenmemi 
Tavsiye 
Eder misiniz? 

•Tahsilim iptidai, kazancım orta. As· 
kerliğimi yapmadım. Tesadüf beni aü· 
ael bir kızla karıılaştırdı. Seviftik, an • 
laıtık, dedikodulara kulak asmadık ve 
evlenmeie karar verdik, fakat bir gün 
kıekançlık yüzünden ayrıldık. Yabancı 

bir erkekle nişanlandı. Fakat bir müd· 
ıet ıonra nioan bozuldu. Bu defa tek • 
lifıiz ıörüıtüiüm bir arkadaıı emin bir 
vasıta ile evlenmemizj teklif ediyor. Ev
velce ben.den niçin aynldığını tetkika 
çalıştım. Bir şey öğrenemedim. Yalnız 

nipnlısrnı beğenmediğini haber verdi· 
ler. Şimdi düşünüyorum. Evlenmek tek· 
lifinde bulunsam reddeder mi) As • 
kerliğimi bitirmediğim için ailesi muva· 
fakat etmez mi) Ne yapayım) 

Y. R. U. L 
Dütünmenize lüzum görmüyorum. 

Seviyorsunuz. Kız da, yaptığı tecrübe 
De bir batkasını aevemiyeceğini öfren• 
blİf bulunuyor. Bilvasıta evlenme teldi· 
finde bulunmuı evlenmeğe hazır oldu· 
pnu gösteriyor. Bu tartlar içinde te • 
reddüde mahal kalmıyor. Resmen iste-

yini.z, her baJde müabet cevap 
hem de mes'ut olacaksınız. 

* 
alacak, 

<(Üç ay evvel bir erkekle tanıştım. 
Fakat ıimdi bu adamın evli olduğunu 

öğreniyorum. Yalnız evlilik hayatında 

mes'ut olmadığım, beni sevdiğini söy· 
lüyor. Şimdi çok müıkül vaziyetteyim. 

Çünkü bu adamı seviyorum. Aynlmak 
iıtiyorum, fakat cesaret edemiyorum. 
Hayatımın en büyük manasını kaybe • 
deceğinden korkuyorum. Ne yapayım, 
bana bir yol gösteriniz.» 

Necla 

Bence evli bir adamla genç bir kızın 
yaıaması kendi.i için feliketten batka 
bir netice vermez. Ne olacak, bu adama 
metres olama:raını:r. Sevgili olarak ya • 
tarıanız, ileride evlenmenize mini olur. 
Ümitsiz bir sevgi sizi harap edebiHr. BL 
naenaJeyh İf büyümeden aynlmağa ve 
sizi aldathğı, evli olduğunu vaktile ha
ber vermediği için uzaklaımağa çallfı • 
nız. 

* 
Edirnekapıda Sevinç: 
Bence nikah yapmadan gitmeyiniz. 

Nikah olmadan gitmenin mahzuru, bu
rada nikah olmanın mahzurundan daha 
büyüktür. Nikah o~ta ısrar ediniz. 

TEYZE 

Bağlan Mildiyöden koru
m* zor bir iş değil, bir 

bilgi işidir 

likleri nasıl hazırlanırdı? 

Havaların yağışlı ve sıcak gidişi, 
bağlarda mildiyö hastalığının yaY.ılıp 
aentlemeaine yardım ettiği için bu yıl 
işini tertipli tutmıyan bağcıların faz-
laca ıızlandıklarına şahit oluyoruz. 

Bir yılJık geçim ümidinin bir hafta 
içinde yanıp tutuşduğuruı_görmek çok 
acı feydir. Fakat her yıl aynı tehlike 
içinde bulunup ta bu tehlikenin koru
yucu tedbirlerini ihmal etmek büsbü
tün acıdır. 

Bilmelidir ki mildiyö, bağların her 
yıl tepesinde dolaşan bir hastalıktır. 
Kendisini önleyen siperlerin azıcık yol 
verdiğini görür görmez önce yaprak
lara ve sonra, salkımlara kadar omca
nın her yeışil tarafına saldırır. Ve bu 
saldırışından sonra fennin yapacağı 
hiç bir fey kalmamıştır. Hastalığı dur
durmak bir dereceye kadar mümkün, 
fakat büsbütün geçirmek artık imkan-

* * 

sızdır. Bugün elimizde olan yalnız ko- W72 Şenliklerinde donanan binalardan: TophQneiQmire 
runmak çaresidir. Bu çare dahi bağla- Bir müddet evvel bu sütunlarda çıkan bir kurulmut. çiçeklerin arasında fevvareli §8• 

ra (Göztaşı ile kirecin suda cridilmesi- yazımda Hicrt t t 72 yılında yapılan ve on .dırvanlar ve fiııkiyelcr, ctrafn.da uNeşimcn 
le elde edilen) bir bulamacı serpmek- 8'Ün on gece sUren üçüncü Muıtafanın kızı "e Maksure» ler yapılmı§tı. Bunlar en na
ten ibarettir. Hibetullah'ın doğum ıenlilderine dair dide kumaılarla dö§enmiş idi. Diba. ~er • 
Şu kadar var ki bu işin incelikleri _ tair Haımet'in uVelldetname» ıinden hift ve üstüfe dedikleri kıymetli kumaşlar• 

le bilinmesi ve şartlarına uygun bir bahsetmİf idim. On sekizinci asırdaki Türk ,dan her bir evde ikiıer üçer flandıra §ek • 
tarzda yapılması lazımdır. Bunları hü- hey' eti içtimaiyeainin kıymetli veıikaların· 'inde bayraklar asılmıotı. 

dan olan bu risaleden, iki yüz sene evvelki Haımetin risalesinden öğreniyoruz ki.: 
lasaten sayayım: 

Külhanbey tiplerini ve eski Adetlerden böyle donanmalar olduğu zaman sadra • 
1 - Bağlarınızın sürgiinleri 30 - 40 Betik alayı'nı nakletmiıtim ( 1 ). Buıün, .zam sarayınin, Babı usafi"nin tezyinatını 

santim olunca ilk bulamacı serpiniz. 8'eçmiı asırlardaki yaıayııımı:zı, &det ve 8'Ümrükler yaptırırmış. Fakat Koca Ragıp 
Ondan sonra bağdan ilaçlanmamış ananelerimizi, 0 deVTin modaıını ve zev - ,Paıa devletin parasını korumak için bu ka· 
yapraklar göze çarptıkça ilaçlamayı kini ıöatermek bakımından fevkalade e- ideyi bıraktırmı§ ve donanma için kendi 
tekrarlayınız. Ve böylece tanelere tat- hemmiyet alan bu §cnliklerin hazırlıklarını maerafını kendi parasından vcrmi~ti. 
lılık düşünceye kadar • kaç defa olur- anlatacağım. 1 1 72 donanmasında devletin, devlet 
sa olsun- devam ediniz. Evvela Topkapı aarayıııda Babı hüma- ricalinin ve halkın ıarfettiği parayı, Koca 

2 _ Reçetesine uygun olmıyan bir yun'un önüne bir büyük tak kurulmuı, Ba· ,Ra1ııp paşanın masrafile kiya11 ederek nnh
bı hümayunun içi ve dııı kıymetli avize - yabiliriz. Şair Haıımet, Ragıp paşanın en. 

ilacın hastalığa kar~ı koruyucu hiç 
T ler, billur kandiller ve aynalarla aüılenmiı- yakın adamlarından olduğu cihetle tesbit 

bir faydası olmadığı gibi hazan zara- •w kk ı b" "k k · d ti. On sekizinci asırda ayna ve avize mera• ettıgİ ra am arın uyu ıymetı var ır: 
rı da olur. Birinci devrede (yani do - H p f ah p J • • • • h d" kı, modası vardı. atta asaro ça mu e- . aıanın sarayın~ tczyını ıçın, e ıye 

ğuşa kadar olan ilaçlamalar da) altı deıinin imzasından ıonra Venedikliler he- ıelen avizelerden maada harç ve sarfolu • 
teneke ıuya bir kilo, ikinci devrede diye olarak Venediğin meşhur Itri.tal ay- nan yirmi bin eaediye baliğ olmuştu. Ve ge· 
{yani doğuştan tutuma kadar olan nalarından .ıöndermiıler, Kaaımpapda celeri yalnız kandillerinde beş bin okka 
ilaçlamalarda) bir buçuk kilo; üçüncü bir Kasır yaptınlmıı, bu aynalarla zeytin yağı yanmı~ı. Haşmet kendisinden 
devrede (yani taneden sonraki ilaçla- tezyin edilrniı, ve •Aynalıkavak Kaın11 bahsederkdn: «Kü"beramız şöyle durıun, 
malarda) iki kilo göz ta~ı hesaplayınız. adı verilmitti. akran ve emsalimiz ile masarifi donanmayj 

B b h.. d · ·ı· vd D hümayunu müzakere ve harç ve sarfları-3 - Göztaııını erittikten sonra ayrı a ı umayun an gırı ınce, aag a lf 
T hazineden Has fmn kaİ>ııına kadar Haata· nın ııhhat ve hakikatını teftiş eylediğimde 

bir kapta koyuca bir kireç bulamacı d ~ b b b b k lar kapısı ve Düzme kapı denilen yerler; e n11 merte e in ve in eo yüz u • 
yapıp bunu yavaş yav~ fıçıya aktar - ıoldaOdun anbarından Has abur kapısına ruştan noksan sarfetmedikleri dairei mü " 
malı ve arada bir ayraç kağıdiyle yok - kadarEndenm Cebabaneai, Darphane ve balağadan hariçtirn diyor. Ve biraz zengin• 
lamalıdır. Kağıt, pembeleşip kızarınca :Şehremini anbarlarının kapı ve duvarları, ce olanlann masrafının dört beş bin kuru§a 
bulamacınız kararını bulmuştur. ,altın ve gümüşten güneo ııekilleri, top top çıktığını söylüyor. 

4 - Kullandığınız suyun tatlı, göz- kıymetli kumaşlardan yapılmııı fllndira Ragıp paşanın bahşiı. hediye ve sara• 
taşının katıksız, kirecin taze ve halis ıeklinde bayraklarla donatılmıı, yüzlerce 71nın tezyin masarifile beraber donanma .. 
olması faydalıdır. ,kandil ve meşaleler yakılmıştı. nın bidayetinden nihayetine kadar bütün 

5 A ·· d I"kl k . k d" Orta kapının iki yanına tasavvur edile - masrafı beş yüz elli kese akçe idi ki o dev• 
- z gun e ı e ço ış çı sın ı- miyecek kadar büyük aynalar ve onlara re nazaran muazzam bir servet demekti. 

ye, yahut adet yerini bulsun diye Üstün uygun büyük, nadide ve güzide avizeler Kapalıçarıı esnafı donanma için bir ay 
körü ilaçlamadan sakınınız. Emekleri- aıılmıştı. evvelinden hazırlanmağa başlamışlardı. 
nizin boşa gittiğini istemezseniz ilacın Babüssaadeye gelince, sarayın bu üçün· Dükkanlar baştan aşağı tezyin edilmi9ti. 
güzel serpilmesine çok dikkat ediniz. cü ve ıonuncu büyük kapısı da ayni ıuretle Cevahir bedestanının içi, tavanından yere 

6 - Ve inanınız ki bu ~artlara uy - tezyin edilmişti. kadar diba ve ziba ile kaplanmıştı. <cSah • 
gun har,,ket eden bir bağ~ının bağına Enderunda Kilirlı, Seferli, Hazineli ve m bedestan nigaristani Çine dönmiiş .. 
mildiyönün mimi bile dokunamaz. His odalı diye anılan saray gilmanları, pa- tÜ». En kıymetli ve naaide elmaslar, anti· 

ÇİFTÇi diıaha mahsus olan kasırları aüılemiıler ve kalar 0 zamanın vitrini olan camlı do]apla-
1 gümüş kandillerle donatmışlardı. Sofa köt· ra yerleştirilmişti. Cevahirciler kethüda -........................................................... , 

künün bulunduğu Jale bahçesine flandira sının dolabı önüne gümüş tel ile örülmüş 
vaş yavaş unutulmaktadır. Yine Fran-

aımak için mevzun sütunlar dikilmiı ve ~e- bir kafes içinde iki üç bin kesdik mücev-
sız gazetecisine, yaptığı hizmetlerin celeri bu sütunlar arasına «Mübarek Bad>ı, her asılmıştı. Kumaş bedestanının da f ev• 
inkar edildiğini görmekle çok mütees- •Saadet Badı> diye mahyalar kurulmuıtu. kalade tezyinatını kaydederken, Haşmet, 
sir olduğunu söylemiş ve şu sözleri i- Saraydan sonra, sadrazam Koca Ragıp eşsiz incelik ve zarafeti ile «Sırma perçem• 
lave etmiştir: paşanın, şeyhülislam efendinin, İstanbulda li Sakızlı Rum tazeleri rengarenk kumao • 

- Leninin hayatında neşredemediği bulunan vezirlerin, Anadolu ve Rumeli kadı larla donatılmış dükkanlarda güzellik ku· 
kitaplar vardı, şimdi bu kitaplar neş- askerlerinin, İstanbul kadısının, defterdar maşı satarlardrn diyor. Bütün çarşı esnafı 
redilmiş bulunmaktadır. Lenin kitap- .efendinin, ve diğer bütün devlet ricalinin çıraklarına mercan düğmeli al mintanlar 
larında benden bir çok yerlerinde met- ıarayları ve konakları, Ağ~apası,. Cebe : giydirmişlerdi. Donanmanın karışıklığın • 
hile bahseder. Fakat kitaplar elime ge- hane, Tophane, Arabacılar karhaneaı, dan istifade etmek isteyen yaramazların 

. b. d .. . . . . w. Mehterhane, Tersane, yeniçeri loflaları Ve çıkaracağı rezaletlere mani olmak için Ke-
çınce ıbr. e nldıe gokreyım, ı~mılm ~eçtlıgı Giimrülder, çarşılar, pazarlar ve dükkanlar tenciler çarşısına erkeklerin girmesi yasak 
zaman ır yı z oyup cum enın a tı-

baştan ayağa donanmıııtı. edilmiş, burası sadece kadınlara tahsis o • 
na şu notu vermişler. 

Hibetullah'ın doğumunu, asnn siyasi lunmuştu. 
«Troçki: Maruf ihtilalci, 'imdi felaketleri içinde bunalmış olan lıtanbul 

memleketin haricinde YB.famaktadır.» halkı biraz eğlenmek, avunmak için bir fır• 
Oğlum ve iki damadım benim yü- sat telakki etmişti. Onun için bütün co' -

zünden Sibiryaya nefyedilmişlerdi. kunluğu ile donanma ve §enliklere iştirak 
Onlardan hiç bir haber alamıyorum, ,etmişti. Evlerin kapı ve pencereleri kan • 
acaba hala oradalar mı} Öldüler mi, dillerle donatılmış, kapıların önlerinde me
sağlar mı} Hiç bilmiyorum, bir baba ıaleler yakılmıştı. Ekabir konaklarının ka· 
için bunun ne kadar büyük bir istırap pıları on gün on gece geceli gündüzlü ardı· 
olduğunu tasavvur edemezsiniz. na kadar açık durmuş, avlulara sedirler 

Troçkinin artık hiç bir siyasi emel (1) Son. Posta_, 10 Mayıa ve 17 Mayıs 
( Devanu 8 inci sayfada) 1936. 

Reıad Ekrem KOÇU 

Sarhoş Olga 
Evinde sarhoş olduğu halde c.anılarİ 

kırmaktan ve mahalleyi rahatsız ede -
rek kendisine ihtarda bulunan polisi 
tahkir etmekten suçlu Üsküdarlı oı .. 
ganın mahkemesi neticelenmiş bir ay: 
hapis cezasile 30 lira ağır para cezası· 
na çarpılmıştır, 



6 Temmuz SON POST~ 

Kara Çete 
Bir Genç Kadını 
Daha Boğdu 
Bir otel oda•ında geçen bu lror· 
lıunç Facianın biricik ıahidi it.a-

Şimşekli bir havada 
İstanbulu bulutların 

arasından nasıl gördüm? 
"' * * Evlerin kırmızı damları camekanlarda görülen min-

yatür oyuncaklar gibi küçülüyor ve koca Haydarpaşa 
garı da ufala, ufala nerede ise gözden kayboluyordu 

dının yedi yaıında çocuğudur 
Amerika zabıtası son haftalarda «Kara 

çete» adını taııyan gizli bir cemiyeti takibe 
ehemmiyet verdiii ve bir takım adamları 
tevkif ettiği halde «Kara çete» faaliyetine 
devam etmektedir. 

Londra gazetelerinin verdiği malUınata 
göre bu çete son günlerde Şikagoda bir 
cinayet daha itlemiştir. Ve Florens Kastel 
adını taşıyan genç bir kadını boiarak öl· 
dürmüştür. 

ICanatlar n ıüzel IJtanbulun bir kö~eıi: Kadılıöy ve Moda 

Londra gazetelerinin verdiği malumata 
göre hadise ıu ıekilde vukubulmuştur: 

Florens ile yedi yaşındaki oğlu bir otelde 
koyun koyuna yatıyorlardı. Odaya giren 
ve baştanbaşa siyah elbiseler içinde olan 
bir adam genç kadını boğmuş, daha sonra 
kadının dudak boyası ile odanın aynası 
üzerine «Kara çete» adını yazarak çıkıp 
gitmiştir. 

Çocuk ertesi ıabah §U ifadeyi vermiştir: 
- Cumartesi günleri annemi görmeğe 

geliyordum. Annem, uyumadan evvel bana 
kitap okudu. Ben de uyudum. Daha ıonra 

odanın içinde bir hareket hissederek uyan· 
dım. Adamın biri annemin kafasına bir 
tuğla ile vuruyordu. Vurduktan sonra iki 

elini annemin boğazına geçirdi. Korktum 

Küçükken beşikte fazla aallanmamış yare birdenbire aşağıya düşermiş. ~ ve adama dönerek: 

olduğumdan mıdır nedir) Beni vesaiti Genç zabit güldü: 
nakliyenin her çeşidi tutar. Bir gün ufak - Güzel bir mevzua temas ettiniz de· 
bir denh seyahatinde, cloktorlar enjeksiyon· di. ve ilave etti, iyi ki sordunuz... Sizden 
)arla beni bayılmalttan kurtarmışlardı. rica ederim, şu ıöy)iyeceklerimi, efkarı u
Safravi ın..lzaç sahibi olmanm ne fena şey ol- mumiyeye iyice anlatmak için ihmal etme· 
duğunu o zaman anlamıtbm. Filhakika u- den yazın, ve bizden vaad aldıktan sonra 
zunca herhangi bir seyahate katlanamıyor- anlatmaya başladı: 
dum, otomobil tutuyor, otobüs tutuyor, _ Hava boşlukları diye bir şey yoktur. 

araba tutuyor, sandal tat.yordu. Semalarda havanın bulunmadığı bir yer 

Bu sefer de Y eşilk.öye ilk defa tayya· tasavvur olunamaz. Halkın arasında yan• 
reye binmek Uzere giderken içimde ayni lıı bir ıekilde yerleıen bir fikri ıu suretle 
korku vardı. Oıtelik hava elektrikli, kapa- tashih edelim. Bazı hava cereyanları mcv• 
lı, yağmurlu, rüzgarlı idi. Diğer gazeteci cuttur. Nasıl denizlerde akıntıların karşı
arkadaşlardan utandığım için endişelerimi laştığı yerlerde anaforlar olursa, havalarda 

izhar edemi7ordom, TII sannediyorum ki da öyle anaforlar olur. İşte bu türlü cere

ekserisi de benim gibi ilk. defa binen o ar· yanların istikamet değiştirdikleri yerlere 
kad!lşlar da. benden ayni ıekilde utanı- isabet ederseniz biraz aarııılır ve bir kaç 
yorlardı. metre de aşağıya düşersiniz. Tayyarecilik-

Bardaktan boşanırcallna yağan dolulu te !?unun kadar tabii ve bunun kadar teh
bir sağnaktan ıonra, topuklarımıza kadar likesiz bir şey yoktur. 

çamura bataraktan tayyare meydanına ka- Bay Seyfi: 
dar geldik. İçimizde temamn kapalılığına 
bakarak: 

- Bu havada yıldınmlann arasında do
laşmak, bulatıarla birdirbir oynamak, şiın· 

- Tayyare hazır buyrun dedi .• 

-Ne yapıyorsun) dedim. 

Bana: 
-Ben doktorum 1 dedi. 

Sonra annemin çantasını açtı ve içindeki 

Florens Kastel oeklerle yanı etmek kimsenin harcı değil
dir. sözünü söyleyenler olduiu eihi: 

- Canım bu iıi biz anlamayız gidelim 

Altı kişi birinci postayı teşkil ettik, bir 

kaç tahta basamaktan bir şimendifer kom· 
parumanı kadar rahat olan kabineye gir· 

dik ve yerlerimize oturduk. Motör zaten 
0

işliyordu. Kapılar kapandı, ben bilmem paralan cebine attı .. Sordum: 

hangi hatıradan kalma bir tesirin altında 
belime kayış ... ballayacaklar mı? 'liye ba-

- Annemin adını biliyor musun) 
- Hayırl 

Sayfa 1 

Sıhhi Yazılar 
• 
insan karakterleri üzerin-

de tütünün tesirleri 
* .... 

Ekmek ve su kadar, hatta hazan onun yerine kaim 
olabilecek derecede kuvvetli bir ihtiyaç olan tütün 
tiryakiliğini ortadan kaldıra~ak bir ~~vvet var mıdır? 
Bilseniz insan tabiatleri ne çok gara • 

betler içindedir .. ve nelere alııırlar: İnsan• 
lar: doğuştan evvel anadan, bab dan ge· 
çen ve doğuıtan sonra muhitin ve ce • 
miyetin de hediye ettiği zehirli bir çok iti· 
yatların esiridirler. Bu zehirli itiyatlar ıı • 
rasında gıda sayılmıyan, fakat tabii ibti • 
yaçlardan da bir türlü ayırt edilmiyen: 

1 - Tütün, 2 • alkol, 3 • ve bir çok uy

ku ilaçlarını gösterebiliriz .. 
Tütüne nasıl alı~ılır} 

Tütün ne için içilir> 
Tütün içenlerin tiryakiliğinden ne gibi 

zararlar doğar} 
Bu itiyat terkedildiği zaman alınan ne

tice nedir) 
Bu bahis üerinde karilerimizi alakadar 

edeceğiz. 

Tütünün tarihçesi 
Tütün Amerikada yetişmİ.§ bir nebattır. 

Meşhur Kristof Kolomb Amerikayı keş • 
fettiği zaman tütün yapraklarını hediye O• 

larak lspanyaya getirmiştir. lspanya top • 
rağı bunu yetiştirmiş, evvela ispanya asıl· 
zadelerinin dudaklan arasında uzanan 
çubuklarda tütünün dumanlan tütmeğe 
baılamıştır. Bir dümanın keyfini ıüren a· 
sılzade, bunu uıağına da tanıtmıştır. Ve 
nihayet Amerikadan ıonra ispanyada tü • 
tün tiryakiliği büyük salonların, sarayların, 
evlerin, gazinoların, ve en ıonra da köy • 
lülerin terkedemediği bir zevk haline gir
miıtir. Ve nihayet bir gün İspanyanın Fran
sız konsolosu (Niko) tütün yapraklarını 

da en kıymetli eıyaları arasında Fransa 
toprağına götürmüş, konsolos (Niko) nun 
getirdiği bu hediye kendi ismile Fransada 

tanınmış, onun içindir ki tütüne ve zehi • 

rinc Avrupalılar nikotin ismini veriyorlar. 

Tütün tiryakiliği 

Muayene ettiğim bu hastada gogus th 
tanıklığı ve kalp bozukluğu mevcuttu~ 

A•tık tütün kullanırsa öleceğini söyledim. 
Hatta bir nöbet esnasında bütün gayretle
rimizle kalbini çalıştırabildik. O söz verdi. 

Tiryaki bu.. hiç bırakır mı?. 
Bir gün trende rastladım. Bir muzip ar· 

kadaşı sigara veriyordu. Etrafına bakındı: 
«Aman doktorum görmesin ve duyma· 

sın» diye sigaraya elini uzattı. O zamnn te· 

sadüfen beni görünce elinde yanan siga • 
raeını yere attı. 

- Bir nefes aldım, içime çekmemiştim. 
Boğazım kurudu da, yoksa kat'iyyen kul, 
lanmam diye özür diledi. 

Bu hastayı nihayet bir sene içinde, bu 
tütün yüzünden yeni bir nöbet sonunda 
ölmüş gördüm. 

Tiryakilik nasıl başlar? 
Tütün eve diğer keyif veren zehirler gi• 

bi gizli gizli girmez. 
Babası çocuğunu bakkala gönderir, tü~ 

tün aldırır, çocuk bu tiryakiliği bir bnba. 
lık ve adamlık vazifesi sayar. 

Annesi kızını çarşıya gönderir. Bir (hai 
nımeli) aldırır. Küçük kız annesinin bu tir• 

1 
yalciliğini bir (moda) hevesi gibi kabul eı 
der ve çocuklar da bu ıuretle tiryakiliğq 
bir taklitle başlarlar, 

Taklit ve moda en gencini, en ihtiyarı, 
nı tütün işinde birleıtiriyor. 

Şair pirini bir duman içinde yazmakta~ 
hoşlanır. Hekim kafa yorgunluğunu siga, 
ranın nikotin zehiri ile geçiştirmeğe çalı ~ 

ıır .. 
Dedi. Annemin adını söyliyerek 

Angelesden geldiğini anlattım. 
Los 

Ticaret vasıtalarile deniz kıyılarından 
jç topraklara ve nihayet şarka da intikal 
eden tütünü bizde de artık tanımıyan ve 
kokusunu koklamıyan bir köy ve hatta 
bir dağ kulübesindeki çoban dahi mevcut 
olmadığını tahmin edebiliriz. Yemek, iç • 
mek, ekmek ve su kadar, hatta, hazan o • 
nun yerine kaim olabilecek derecede kuv· 

vetü bir ihtiyaç haline giren tütün tiryaki· 
liğjni ortadan kaldıracak bir kuvvet, fikir 

kir ve irade kuvvetli mevcut olamıyaca • 
ğını tahmin ediyorum. Bununla beraber bu 

itiyadın zararlarını ve kullananların ara· 
aıra hissettikleri neıeyi de bir sinir hekimi 
ııfatile yazmağı faydalı görüyorum: 

O da bana: 
Tütünü terkedenler 

karken biraz sarsıldık, ve yürümeğe baş· 
'tadık. °Kötü şoselerde otobüslerle seyahat 

~ttiniz mi} İşte biz de topak topak çamur 

olmuş, Yeşilköy tayyare meyda~ında öy
lece gitmde başladık, sür'atinn~ arttı, - Yarın saat onda anneni yine oraya 

Bizde tütün tiryakilerinin hazan bir he· 

kim söz.ile, hazan da oruç vesilesile muvak
kat zamanlar içinde terkettikleri tütün için 
nasıl sinir. buhranları geçirdiklerini ve na· 

sıl kavgacı bir tabiate sahip olmağa baş • 
ladıklarını pek çok defalar gördük. 

Kana girdiği zaman ufak bir tembih 
yapan bir sigara paketler değiştikçe, si ~ 

gara adedi arttıkça, boğucu ve damarlar' 
sertleştirici kuvvetli bir zehir haline inkı, 

lap eder. 

Tayyare ı-enceresinden lıtanbul 

bakalım orada ne diyecekler diyenle• de 
vardı. 

yerdeki otların yolumuzun sağ ve solunda 
sanki bize selam durur gibi yerlere yas· 

landıklarını gördük. 

Birdenbire sarsıntı kesildi. Arkadaşlar, 
- Havalandık dediler. Ve helezonlar 

çizerek y eşilköyün üzerinde yükselmcğe 
başladık. 

Şimdi toprak ayağımızın altında ka
yıyor, alçalıyor ufkumuz genişliyordu. Bu
lutların arasında dolaşıyor, Çanakkaleye 
doğru yol alan vapurların, mavi duvar ka
ğıtlarında bir tahta kurusu aczile yürüyen 

hallerine bakıyorduk. 
Evlerin kırmızı damları, camekanlar

da görülen minyatür oyuncaklar gibi küçü
lüyor ve dantellerden sahiller, na'llı inbina-

götüreceğim 1 dedi. 

Daha sonra adını sordum ve yazmasını 
söyledim. 

O da dudak boyası ile aynanın üzerine 
bir şeyler yazdı. 

Ve pencereden çıkıp gitti. 

Okadar korkmuştum ki yerimden 
mıldayamadım ve uykuya daldım. 

kı-

Uyandığım zaman, yastığımın 
kan lekeleri gördüm ve hemen 
ayrılarak otelciye haber verdim. 

üzerinde 
yataktan 
Geldiler. 

Kadının çantası bomboş bulunmugtur. 
Amerika hükumeti Kara çetenin faaliyet• 
!erini tiddetle takibe devam etmektedir. .............................................................. 

Tütün tiryakilcsrile görüştüğüm zaman 
topladığım bazı müşahedeleri ıöyliyece • 

ğim. 

Bir mütekaidin anlattıkları 
Altmış beş yaşında bir mütekait hastam 

tütüne nasıl alıştığını anlatıyor: 

İçmiyenler içenlerin daima teklifi kar• 

ıısındadır. 

Tiryakiler: 
- Adam sen de bir sigara bir şey yap· 

maz. Şöyle bir ıavur eitsin, diye tütünün 
boş ve hoş bir duman savurmasından iba· 
ret bir şeymiş gibi ehemmiyetsizliğindel'l 

ve zararı olmadığından behsederler. 
Tütün tiryakilerinden bazıları biz he .. 

kimlerin kuvvetli ıözlerine itimat göste .. 
rirler ve sigarayı terk.ederler. O zaman İş• 

tihalan artar, zayıflık.lan geçer, toplanır, 

kuvvetlenirler. Renklerindeki sarılık kay• 
bolur, güzel bir pembelik, temiz bir kan, 
yüzlerini güzelleıtirir. 

Meydanda nazikane bir surette .ı:arı.ıı 

landık. Hepimizin kafasında belin ı istif· 
hamlar birdenbire çözülüverdi, çunkü o· 
ranın çalııılcan memurlarından bay Seyfi: larla uzuyordu. rika bacalarını peşimize takıyoruz ve Mar-

Şimdi Haydarpaşanın Üzerine gelmiş- maranın ihtişamını seyrede ede meydana 
tik, dalga kıran Yeşil çuhalar üzerinde u· iniyoruz. 

- Çocuktum ... Babam selamlıkta arka· 
daşlarile toplanır, konuşurlardı. Oda du· 
mania dolar, her ağızda bir çubuk, 
büyük tütün kutusunda kehribar gibi earı 

tel tel tütünden ince kağıtlara sararlar dur• 

madan savururlardı. Onları saatlerce ko • 
nuşturan bu dumana ben de merak ettim . 
Bir gün ayni şeyi yapmak istedim, başım 

döndü, öksürükten boğuluyordum. Midem 
bulandı, iki gün yemek yiyemedim. Fakat 
başımdaki sersemlik geçince tuhaf bir ha· 

fiflik hissettim ... 

Bu tiryakilikten kurtulduklarına sevttit 
ve bize te,ekkür ederler. Fakat bu mu .. 
vakkattir. Gene eski arkada§lar itiyadı tek· 
rarlatır. 

- Havada hiç bir §CY yok, dedi, beş 
dakika sonra Ankara postasını kaldıraca· 
ğız. 

Misafirperverliğiyle bize arkadaş olan 
bir tayyareci zabiti anlatıyordu. 

- Gök gürültülerinin, ıimşeklerin ve 
yıldırımların tayyarelere hiç bir tesiri ol· 
maz, yıldırım isabet etıe dahi ufak bir sar
sıntıdan başka bir §ey hiaaetmezsiniz.. ka· 
za denilen şeyleri unuttuk, havalarda şim
di yerden daha büyük bir emniyetle seva

hat edebiliriz, çünkü karşınıza denizle;de 
Olduğu gibi buz dallan çıkıp batır-
Dıaz, raydan çıkmak tehlikesi de yok

tur, hele tramvay ve otomobillerdeki dev
rilmek, çarpmak ve çarpılmak ihtimalleri 
de milyonda bir bile değildir. 

Arkadaşlardan biri atıldı: 
Hava Boıluldan 

- Hava boşlukları vannıı dedi. Tay· 

puzun yatan siyah madeni bir metre gibi 
çizıileşmiş yatıyor, ve koca Haydarpaşa 

garı da ufala ufala nerdeyse gözden kay

boluyordu. Yağmurun yıkayarak tertemiz 
ettiği kiremitler ile, derenin denize döktü
ğü çamur da bu tabloya ayn bir hususiyet 

veriyordu. 

Şimdi, Boğaziçine doğru döndük, Çıra

ğan sarayı pastacı camekanlarında görü
len kaşanelere benzemiş, Kızkulesi ufak 

bir nokta halinde... Şimdi hafif sola mey-
lediyoruz. işte kışlalar, Galatasaray lisesi 
Taksim stadyomu, ve Taks)m meydanı ... 
Tayyare şehrin üzerinde alçalıyor Beyazıt 
yangın kulesinin hizasından geçiyoruz. Ü-
niversite meydanı çabucak arkamızda ka
lıyor. 

Şimdi kaleleri, Yedikule surlarını, fab· 

lf 
Gezinti on beş dakika sürdü. Bu müd· 

det zarfında otomobil seferlerinde bile mi
desi bulanan ben, en hafif bir rahatsızlık 
duymadım. 

Tayyare yolculuğunda ne sarsıntı ne de 
ulu dalgaların üzerinde inen çıkan gemide· 
ki tesir var. 

Koltuğunuza rahatça ıömülüyorsunuz. 

Ve benim gibi altınızda renkten renge, 
şekilden şekle giren panoramalatı bütün 

güzelliğiyle seyrediyorsunuz ... Bu kısa yol

culuk tayyarenin çekinilecek bir şey olma
dığını, bilakis, tayyare seferlerinin asabı

nızı bozan şimendiferlerden, otobüsler
den daha keyifü ve rahat olduğunu bana 

anlattı ... 
C. B. 

O zaman altı yaşına yeni girmiştim. Şim· 

di altmış eenedenberi tütün içiyorum, boğu. 
luyorum, gene içiyorum. 

htihasızım, gene içiyorum. 

Kalbim hazan duruyor gibi oluyor, son
ra yeniden işlemeğe başlıyor, gene bu du· 
manı bırakamıyorum. 

Aç kaldığım günler oldu. Su bulamadı • 
ğım zamanlar oldu. O kadar üzülmedim. 
Fakat bu tütün olmadığı zaman çıldıracak 
gibi oluyorum. Sokakta kavga, evde kav

ga, dostla kavga, düşmanla kavga ediyo • 
rum. 

Bir gün, bana bir ıigara vermediği için 
kırk senelik bir ahbabımla darıldım. 

uAman doktorum görmesin» 

Dünyada tütün içmiyen o kadar az in· 
ıan var ki toplu yerlerde tütün içenler iç
miyenleri rahatsız ettiklerini hiç düşün • 
mezler. Devamlı kullananlarda. tiryaki • 
lerde tütün hafıza üzerine tesir eder, u • 
nutkanlık yapar, dimağ hücrelerini uyuş• 
turur. Asabi hastaların çoğunda tütün yü· 
zünden gelen baş dönmeleri, bnş ağrı• 
)arı ve daimi kabızlık vardır. 

Şu halde bu itiyadı terkctmenin ınhhat 
için, sinir cümlesi için büyük faydaları ol· 
duğunu kabul etmeliyiz. Başlıyanların ter· 
kctmesi biraz güç olur. Fakat henüz başla· 
mıyan genç nesil bu dumana el uzatmasa -
far kanlarını zehirlemeseler daha rahat ve 
hutalıkeız daha uzun bir ömre sahip ola • 

caklarına hic $Üphe yoktur. 
Doktor: Etem Vassaf 
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' Ali ustayla Nuri bey kahve halkını 
\)Öyle bir selamladılar. Altmış altı ka
ğıdı getirttiler ve oynamağa başladı -
lar. 

• NURi USTAYA DAiR 

Nuri usta, Ali ustaya bakıyordu. Ali Nuri ustanın başından bir çok i~ler 
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( Erclimend Ekrem ) 

Harbi umuminin en hararetli devresin • 
de idi. Fennin her gün muharebe meydan· 
lanna kucak kucak fırlatıp attı~ı yeni yeni 
ölüm vaaıtaian yetmiyormuı &ibi, muharip 
devletler casus teşkilatlarını ve casuslukla 
mücadele tertibatını gittikçe tekemmül et• 

tiri_p, hasma bu suretle de ıalebe çalma• 

di siz buraya müdüriyete kadar zahmet 
edemez misiniz? 

- Peki; geleyim. 
- Amma, vııkit kaybetn1eksizin, 

men gelmenizi rica ediyorum. 
- Derhal! 

he • 

usta eskiden mest giyerdi. Şimdi a - geçirerek bahar geldi. Şeyh Abdurrah
yaklarında siyah kunduralar var. Es- mania ihvanlığı ilerletti. Elini ensesin
kiden basma mintan giyerdi. Şimdi ya- dan dolaştırıp kulağını gösteren, dü -
ikalıksız beyaz bir gömlek giymif. ~e- şüncelerini bir kıyısı karanlığa kadar 
}eğinde kalın bir altın köstek, ikide bir- varan gölgelerle örten bu acaip adam 
de, lüzumlu lüzumsuz saatini çıkarıp ustanın karşısına bir çok yeni mesele
bakıyor ve saati tekrar cebine koy - mer çıkarmıştı. 

_......__...__.ı-._,____...._,., :ğa uğraııyorlard.ı. 

Kitip, merak içinde ıefarethaneden fır

ladı ve bir arabaya atlıyarak, doğruca em• 
niyet müdüriyeti umumiyesine ko§tu. Soldan aağa: Hudutlardan kuı u,maz olmu~tu. İs • 

l - Pilavın üzerine dökülür bir baha· '1:içre gibi bitaraf devletlerden değil de, 

duktan sonra sarı bıyıklarını çekiştiri- Usta, :şeyh Abdurrahmanın sözleri
yor.Nuri beyle iyiden iyiye, can ciğer ni kabuğu Tenkli ve kalın bir yemi,e 
oldukları belli. Ali usta esikden yaptı- benzetiyordu. Bu kabuğu soyduktan 
it gibi Nuri beyi yendikçe onunla alay sonra içindeki ete ulaşmak kabildi. 
etmiyor. Konuşması bile deği,miş. Lu- Ve bu kabuk içinde bu kadar acaip lez
gatlı söz söylemeğe merak sarmış. zetli ve serin usareli bir etin varlığını 
Yüksek sesle, etraftakilere duyurmak lüzumundan çok gizliyordu. Usta her 
istermiş gibi anlatıyor: zaman ona diyordu ki: 

- Emin ol Nuri bey kardeşim, ti - - ~yhim, sen .karanlık ve hatta 
caret Rumlara, i&menilerc vergi. He- lüzumsuz bir kargaşalıktan başlayıp 
rifler anadan işgüzar doğmuşlar. Ma- aydınf ık bir meydana ulaşıyorsun. Sen
mafih bizim Türk milleti de gözünü de güzel olan vardığın neticedir. Baş
açmağa mecbur. «Sabrü sebat, azmü ladığın nokta değil. Dünyada adalet -
amel, kişiyi maksadına nail eder.» Se- sizlik var, diyorsun. Doğru. Fakat bu
bat etmek. azmetmek lazım. Emin o1 nu söylemek için işin işine ccrab adalet
Nuri bey kardeşim, kendimi sena et - tir. hakkın en sahih tecellisi adaletde
mck için söylemiyorum. Fak.at dün dir. Hak bugün tecelli edemiyor çünkü 
bir tezgah daha sipariş ettim. Oükkan adalet yok)) buyuruyorsun ki bütün 
dar geliyor artık. Şöyle münasip bir bunlar meseleyi karmakarışık etmekten 
yer arıyorum... başka bir işe yaramıyor. Sonra, i<!ne -

Nuri ustanın yanında oturan ve bu den adem oğlunun bir kısmı ka~ -
izahata kulak kabartıp bıyık altından de, bir kısmı viranede gün geçirsin» 
gülen yorgancı Selim olduğu yerden diyorsun. Doğru. Fakat bunu, cchakbir
seslendi: dir ve mademki hak bütün adem oğul-

- Mahalleden taşınacağını duyduk, iannda tecelli eder, adem oğullannm 
doğrumu be Ali usta? da hak gibi bir o1ması gerc'ktin> diye is-

Ali usta, iskambil kağıtlarını kara - bata kalkışıyorsun ki meseleyi kanstl-
rak ce~ab verdi: rıyor. Hakkı, vahdeti, tecelliyi bir ya-

- Oyle bir niyetim var. na bırak, dünya işlerini dünya iş1erile 
Yorgancı Selim yine sordu: halle çalışalım .. 
- Ev de mi dar ~elmeğe başladı Nuri ustanın ~tirazlanna Abclurrah-

yoksa? man cevab vermiyordu. Ustayı sonu -
Ali usta, iskanbil destesini Nuri be- na kadar dinliyor ve ertesi eünü yine 

rat. 2 - Dört tekerlekli, süt veren hay • 
van. 3 - Yüzümüzde bir azamız, Kara • 
denizde bir meınlclcet. 4 - !Bir yahudi ka
dın ismi. 5 - Nehir. 6 ·- Geceleyin gok-
te görünür, köpeğin arapçası. 7 - Aya • 
iımıza g\ydiğimiz. 8 - Fransızca bir harf, 
kani olmak. 9 - İçeriz, penamberlc:x • 
den biri, mağara. 1 O - Y eme&ln arap • 
çası, okumak hayatı. 

Yukarıdan apğıya: 

1 - Bir meyva, eski adamların para 
koydukları şey. 2 - Aramaktan emri ha
zır, gölde yerin birleştiği yer. 3 - Verİmjn 

&enkçeai. 4 - Dervi§ paltosu, müncvve • 
:rin türkçesi. S - Ba"kmaktan emri ham, 
unutmaktan emri ıfıazır. 6 - lferahiık bul-
ma:k. 7 - Bir içki, vücudumuzdaki kırmızı 
su. '8 - Ablamızın :kocası, ço'k. 'gÜzel 'ko· 
ikan le)' :için ku1lanılır üç harfli bir kelime. 
9 - '!Kapılara dönmesi 1çin konulan de • 
mir, birdenbire. 1 O - İnce kanatlı bir ha• 
har hayvanı. 

Dünkü Bulmacanın Halli: 
Soldan sağa~ 
1 - Ekmek. meze. 2 - Si, -ecmer. 3 -

Sirayet. 4 - El, rey. 5 - Rol, saylav. 
6 - Kart. Aile. '1 - Kum, ehi, ar. 8 
Ama, av. 9 - Kala_yt".ı. 1 O - Minare. 

Yubnchn ıapiıya: 
11 - Enner. ıkara. 2 - Ki Jo.kum. 3 -

Uma. '4 - Esir, iki. 5 - Kerest~ an. 
6 - Maya, ıhala. 7 - lMey, yalvar. 6 -
~li. ye. 9 - Alo. 1 O - Ev, vergi. 

"froç.ki, Norveçte kansile 
son günlerini bekliyor 

( Baitarn!ı 6 ıncı sayfada ) 
ye uzath: söze hakkın vahdetin den başlıyordu. 

-Buynın, kesin Nuri bey karde • İtirazlarına. mukavcmc.tlcrine :rağ- ·e ·htiraı beslemediği görülmektedir. 
~m .. dedi. men Nuri usta günden güne Abdur _ Son günlerini NorveÇte geç.irınek ve 

Yorgancı Selim Nuri ustayı dürttü~ Tahmanın tesiri altına Clüştü. Onda bayata büyük işler yapmıf fakat ıneti
- Nasıl? diye fısıldadı, cevab vere- tesir a!tına düşü~ derhal pratikt-e, gün- cede mağlup olmuş bir insan sıfatile 

cek yerde Nuri bey karaeşine kağıt deiik hayatta <ttecelfö> ettiği için yer göZlcr.ini yummak .istemektedir. 
kestiriyor. yüzünde saadetin ve adaletin, adem o- Hastalığı gittik~e artmaktadır. Böb-

Usta da ayni fısıltıyla: ğu1ları arasındaki vahdet ve müaava- rc'k1erini ve \ara ciğerini tedavi ettir-
- Sana ne .. dedi. Evi dar gelmiş tın ancak dünya ihtiya,Iarıuı asgari de- mek için Fıransa hükumetinden Civhy 

gelmemiş, ne karışırsın~ Hem ikiniz de receye indirmekle mümkün olabilece- ye gitmek ıür:ere müsaade istemışse Cle 
lttiho.tç..ısıruz. Birbirinizi tutmamz la- ğine .inandı. Ve kendi de farkına :var- Fransa ihükümeti bu müsaadeyi ver
zım.. maksızın giyinip l:upnmasını, üstünü memiştir. Bunun üzerine T roçki İs-

Selim <lifleri arasından bir .küfür sa- başını ihmal etmcğc. nadiren tra ol - pany.aya baş vwmu,, ıfakat Mösyö A-
vurdu. mağa, fesini ka1ıplatmağı aklına ge - zano bu .talebe de ınıyi iltifat göster-

Ali ustnyla Nuri bey altmış altı par- tirmemeğe, ev.de yemekleri bir kaba memiş ve Troçki İspanyanın sıcak sa-
ti ini bitirdiler. Vıe kahvede.kileri. top- indirlmeğe başlad1 . (klcası ·ar~ hillerine olsun inememiştir. 
tan selamlıyarak çıktılar. _ .... - -- Troçki isminin ihidar cv.kilerin-

Sokağın üstünde dönmü~ gıbi hare- 1 de görıiilmiyeceğine anidir. Eakat ka-
ketsiz yıldızlı bir gece vardı. Ali ustn Bir Ooktorun rısı kocasının böyle ortadan çekilme-
göke baktı : GUn -k Pazartesi sine taraftar değildir. 

- Soğuklar kırıldı artık, dedi. T roçki, F ransada ihtilalci hareket-
Nuri bey dalgındı. Ses çıkarmadı. No farından ( ) lere karışıp ta, memleketi terketmeğe 

Yürüdüler .Sağ tarafta Ali ustanın e- Güneş banyo•anıın davet edildikten sonra, İngiltereye, ls-
vi gör.ündü. Kafeslerinin arkasında ı- viçreye, ~olandaya baş vurmuş, fakat 
şık var. Nuri beyinkiler Ali ustada mi- Faydaları hiç bir taraftan kabul edilmemişti. Ni-
safir hu gece. Öyle ııhastalar '1Vardır ki: hayet Norveç kendisine bir yer göster-

Ali usta .kapıyı çalmadan önce Nu - ı _ K-cmik ver-~inden. di. Şimdi 'Orada Os1o'dan 18 kilometre 
ri bey öksürdü ve vokur bir sesle= ı _ Mnfsa1 ğrılanndan, uza'kta :güzel l>ir evde oturma'ktadır. 

- f\iirim, dedi, ar yılında değil, kar 3 _ Romatizmadan mu§te'kidirler. Bin .iErAnaız muharriri 'if r.oçki ha'lckmda-
yılındayız. Bizim evkafın bazı tamirat ilôç 'kullanmışlardır. Ben onlara ve ay ıki " tibalaııım föyle ranlatmaktadır: 
hususunda münakasa ve ihale i~leri o- başı görmiyen kadınlara güne,Ş ban • - Meşhur "Sakalım kesmi_ş, 'Zayıf-
!uyor. Bu işler bizim daireden çıkar. yosu tavsiye ederim. Güneş vitamini lamış, srarmtş, sesi eskisi kadar ahenk-
Mümeyy1zin daire müdürü üzerinde kemik1erin m;~vünemasına ve ayıu za· li çı'kmıyor. Bütün dikkat :ve ihtima~ 
nüfuzu vardır. Ben de rnümeyyize söz manda kemiklerde yeni kan wapen un- mını yedi sekiz tane cins köp~ğine 
geçiririm. Anlatabildim mi mirim? Ek- surların çoialmasına, umurqi dahili if- vermi11, onlarla yaşıyor. Köpekler ken-
ıeriya ke.f ereye verilen bu gibi işlerin raz guddelerinin durgunla§aP fııaliy.e • disine sadıkane hizmet cdiy.orlar. T roç 
bir müslüman evladına gördürülmesi tinin artmasına ve erkeklik kabiey.eti · kinin ev~ne gitmeden .ev;vol bana o ıkö-
ezhcr cihet muvafık :ve münasiptir. ınİI"\. k.a.dında zürriyet kudretinin .inki. ... peklerden bahscttilet. Ve fU ıvak 'ıay;ı 
Dün bu mülahazamı mümeyyize aç - gafına hizmet eder. anlattılar: 

tJm. ccBir bildiğin varsa elimizden ge - Güne~ vitamini bütün mikroplann düş- Noweç siye.si ııricalinden bir~. T roç-
leni yapanz~) dedi. Ak1ıma sen ge1din. ırnanı olduğam:ı di.(şününek 'mıni:inn ikiyi :ziyaTere gitmiş, görüşürlerken 
Anlatabildim mi mirim?.. muaYJ'en zamanda istifade etmc11ni ıbil- münakaşa biraz alevlenmiş ve Norveç-

A li usta mesele}'i aniam1ştı. Sevin- meliyiL Güne§ banyosu mıı.hdut :l'erlcr, J }i misafir biraz sert söy1eıniş. Odada 
di. Fakat nğırdan almak istedi. Nuri kapalı, fa'kat vücudun bir çok kısım· bulunan üç tane köpek derhal adamın 
\ıeyP., mümeyyize, müdüre elden gel - lan güneş-c maruz 0 arak yapılmalı • j üzerine atılm~~lar. Bereket T ro.gki .k.a-
diği kadar a:r: bir pay çıkarmak lazım. aır. Ganc-ş banyosundan 'SOnTa ae • .rıs.ı ve uşakları odada jmişler de, adall), 

niz ve su lbznıyo1an Claha 1-esi ~i olur. _n:u•lanm-Lıan .kw:tulmlıı:::. Kapıyı ~alarken, yarım ağızla; ır-·... cuu. " 

- Olur Nuri bey kardeşim, dedi. ( *) Bu notla.rı kesip saklııymıı;, .Y•· iSvı:;len aYil'llıyordum, T rogki: 
Görüşelim bu meseleyi. Yarın daireden but bir albüme YAP&fhn_p kolle&.(yon - Derin bir sülcıln we in~ivaye 'h-

dost ve müttefik memleketlerden gelenler 
bile, bilatdfuik. ıü~cli addediliyor, göz 
hapsine, kontrole, takibe ti.bi tutuluyordu. 

Casuı ikuş"klııu, her devlet zabıtaıının 
ciğerlerine i§lemifti. Polislere lbaıka iJ he· 
men :kalmamıt gıbi idi. Hıraız, yankcşici, 

cani üımal ediliyC?r• ille her tarafta casuı 
aranıyordu. 

Her devletin harb bütçesinden aynlan 
miıhim tahsisat ile, ~emıi, aivil hafiyeler is
tihdam ediliyor, düımandıuı malWııat al
mak ve dii§mana malllınat ıeızdırmamak 

ıiÇin sonsuz .ıayrctler sarfolunuyordu. 
Caswlar da boı durmuyor, onlar da 

tekamül ediyorlardı. Her gün, akıl ve ha· 
yale sığamıyacak ıhile ve ıdeaiıe1erle ve hay
ret verecek bir ccaretle, mensup bulun· 
duldan tefkili.t hesabına edindikleri as • 
keri ve ıiyasi malumatı • her maniayı ye • 
nerek - yerli yerine ulaştırmakta idiler. 

Erkanı harbiyeler için 11r ıyoktu. Hu • 
kes, • kar§ısındakinin ıniyetlerindcn. terti • 
batından, hazırlıldanndan haber.dur idi. 

Bunun için, müttefikler bile, birbi.rle • 
rinin tebeasından •. batti kendi yurddaıla • 
ırından fiipheleniyorlardı. 

Sıt.bistan mağlup olup ta ortadan kal • 
kınca, Almanyanın AvuatuTya ve air müt· 
e!iklcrile muvasala111 iade olunmua. Bal • 
knnzuıı adile bir ıimendifer sczviaj tesis e
dilmitti. 

Her gün IBerlinden kalkan ıbir sürat ka
tan, Bavycradan geçerek. Avusturya, Ma • 
c.atistan, Sırbiatan <we Bulgariıtanı bıt.ftan 

bap kat~ J.tanbula ula_Jıyor ve bura • 
dan da ayııi •uretle geriye dönüyordu. 

Gülünç hir :ietitrat olarak aızedcyim .ki, 

Almanlar, kendi batırlannı kırmayıp ta 
Oeıaanlı ımparatOl'luğunu pir a,iikına har
be re felik.e.te aiirükliyca başkumandan 

vekili ve harbiye naz.m Enver ıPapya bir 
cemile olmak üzere Osmanlı ülkesine En· 
verland (Enveristan) adını vermişlerdi. 

Balkanzugun Türkiyeye tahsü cdilmi~ her 
vagonu.uun üzerinde bu garip isim yazılı 
.idil. 

* Abdülmecidin torunlanndan F.eride 
Hanım aultanın ıgö:derine perde ·nmİfti. Bu 
yetmışlik "hatun düny.ayı gönncğe doyma· 
mış olacak iti ıbu perdeden kurtulmak ·Çin 
:can atıyordu. Fakat buradaki bclcimlere -
m · at yapbrmağa ı.ccnreti ıydktu. 1e p· 
paca -;mı ımu§tı. 

Keyfiyeti, padişah beşinci Mebmede aT
"Zettiler. () ila, hemşirendcsi o1an Feride 
Hanımın Viyanaya -giderek, -orada en bü
yük göz mütehassısı tarafından tedavi <> • 

lunnıamnı irade eyledi. 

!İhtiyar prensC3in yanına, Şümy:j Devlet 
iizfrsından, Keçecizade mc-şhur Reııat lf'uat 
Beyi kattılar; Viyana büyük elç1si ıHüsc -
o/-İn Hilmi Paşaya ıtelgraf çektiler ve Feri
Be Hanım ultan, bir ak§B?D Sirkeciden 
tBallcnnzuga binip.. ıiyunaya !hareket etti. 

Avusturya hükumeti, dost ve müttelfik 
smnnlı 'Paai~ımn yefeni olan bu Altes 

Emperyali, şanına layik bir surette kat'Jl • 
lomnga hazırlanıyordu. 

ViYananın en büyük otellerinden biri 
olan Emperyalin bütün bir katı bu 
mutena misafirin oturmasına tahsis .edildi. 
En yüksek tıp profesörleri tedavisine me• 
.mur edildiler. Saraydan. armalı bir de o • 
tomobil ayrılıp emrine verildi. 

Derken, sefaret erknnı ile, sarayın ve 
bükfımetin mümessilleri, ;pr.enscai karşıla

mnğa haz.ırlatıı.Yorlarken. misafiri tnııyan 

trenin muvasalatından bir ıkaç saat evvel, 
Viynna emniyeti umumiye direkt-ö.rü, Tür· 
kiy,.e büyük elçiliğine telefon ederek, hn· 
<lisile daimi temasta bulunan katip E. .. he
yi istedi. 

Aralarında gu muhav.cre cer~·nn ctt.i: 
- Katip ,beyf Siz misiniz~ 
- Evet. benim ı-:Jerr Direktör. Arzu • 

nuz? 

- Sizi çok mühim eve müılacn bir ıme· 

Müdürü umumi, yarbay Von H ..• bü .. 
roaunda idi. Katibi teliıla karııladı, 

- Beni fena halde aıkan bir hadise kar
ıısındayım, katip bey! dedi. Son derece Ü• 

zülüyor ve bu iıi na.ıl neticelendireceğimi 
kestiremiyorum. 

- Nedir, müdür bey? 

- Bakınız. hikaye edeyim: Balkan sil• 
rat treni Niıten eeçiyorke.n, vuku bulan 
bir ihbar üzerine, Altes Emperyal prenseı 
F eridenin maiyyetindeki bir oda bizmetçilİ 
casusluk ithamile, trendeki hususi memur• 
larımız tarafından tevkif edilerek mütea • 
kip İltaıyonda indirilmiı .. 

Katip halecanla: 

- Nasıl olur? diye ıordu. 
Müdürü umumi müteessifane bir jest 

yapmakla beraber, sözüne devamla: 

- Orada muayene etmişler .. ve maale • 
sef, kızın casusluğu tahakkuk etmi~I dedi. 

- Tahakkuk mu etmiı> 

- Evet. Hem de fevkalade kurnazca • 
sına düşünülmüJ bir usul tafüik ettiği gö .. 
rülmüı. 

Katip, gene inanmıyor, Hanım Sultana ve 
onun masuniyetine kat'Jl tecavüz mahiye
tinde gördüğü bu tevkifi protesto etmeğe 
yelteniyordu: 

- Saltanat aülaleaindcn bir prensesin 
mai_yyetindeki bir kadına böyle bir muame
leyi nasıl tatbik cderaiııiz ;> Sefir duyarııa 
ne der~ Eminim ki bunu. hem de haklı o• 
larak, bir metele yapacaktır. Bence çok fe-
na hareket etmipin.iz; 

(Arkaaı var) 

Kermes hazırhkları 
iKermese tanınmış artistle.rl davet i· 

ç.in, Eransa, 1ngillere1 A vuaturya 
ve Macar.sama fiefahat etmiş olan Ker· 
mes pr.ogram komitesi üyelerinden Bay 
Franko ve Bay Seferoğlu 3 Temmuzda 
şebrimize av.det .edecekler ve 4 Tem· 
muzda program komitesinin ~apacağı 
toplruıtıdn kermese gelecek artistlerin 
isimleri kat'! ııolarak J.e.sbll edilecektir· 
-~-

Güzel, sağlam 
ve iştahlı! 

Çünkü: 

--

RADYOLİN 
Ku11anıyor 1 

. . . . ' 
rınr lemın .(1lroıf Dıu1sunu;z.. 

\._ _) çıl~nca bizim düillna teşrıif edin .. gÖ· )apmız. SıJcınb zamanınızda .bu notlaı tiyacım var, dedi. Bilhassa beni imse· 
bir doktor ıtibi imdadıaıu yetişebilir. rüfdim.. 

1 
nin !"ahatsız etmemesini yazınız. 

sele i~in göımek ıistcrdim. 

- Ne gihi? 
- ifıClC'f cmda öyliyemem. Acaba 

ıim· ! .._ ___________ ., 
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Hikaye Mevta yatağı 
Yazan: Ragıp ,Şevki 

yakları mütemadiyen karıncalanıyor, ba 
ikide birde önüne düşüyordu. Namara: 9 

llyas atını sürüp gitti. İskender Reis müfrezesi yarı yarıya arkadaşlarının kendisi gibi olmadığını 
, "Palabıyık Ömer Reis atını sağdan erimişti. gördü. Tam bu sırada flyas yetişti: 

Küçük tepeyi aşıp ta uzaktan köy ıııık • 
lannı görünce Molla Nurirun yüreği ae • 
vinçle oynadı. Yorgunluktan, açlıktan öle
cek gibi oluyor, düşmemek, bayılmamak 
için ikide birde yol üstündeki taşlardan bi· 
rine, kurumuş ağaç kütüklerine, otlan sa • 
rarmı§ tümseklere oturuyordu. 

Dışarıda şiddetli ve soğuk bir rüzgar d 
çıkmıştı. Camün yanıbaşındaki değirme 
den durmadan su ecaleri geliyordu. 

gelenlere çevirince onun kumandasın- ishak Resi ümidini kesmişti: - İshak reis teslim olmak istiyor ... 
daki müfreze de öyle yapmıştı. _Bitti ... Artık her şey bitti... Ümidi yok ... 

Köylüler çekilince Molla Nuri duayı ke 
ti ve ölünün hizasında upuzun sırtüstü Y. 

O anda Türk saflarının kırk elli a - Pa1abıyık bagıw rdı: 
Diyordu. dım ilerisinde ve ayni zamanda sekiz - Olamaz ... Teslim olmak irin mi 
O b ı:: da bulunanlardan ::r top birden patladı. nun yanı aTın bunca kan döktük? .. 

Tam iki gündenberi yol yürüyordu. O • 
vanın sarı bir renkle başlıyan uzunluğu için· 
de yalnız iki köye uğrıyabilmi~ti. Bu köy· 
lerden biri Rum köyü idi, Mollayı İçeri hile 
sokmamışlardı. İkincisinde de san, çiyan 

tarak derin bir: 
- Oooohl. çekti. Günlerce yürüdü" 

yol Molla Nuriyi harap etmişti. Derin, ni 
heyetsiz bir uykuya dalmak istiyor, fa 
kuru tahtalar ikide birde kemiklerini ze 
deliyor, ince vücudu pireleniyormuş gı 
sağdan sola, ııoldan sağa dönüp duruyo 

Tunç namlulardan fırlıyan alev ve bir ikisi: Geriye baktı, İshak reisin bulundu· 
dumanların arasında İspanyol topçu· - Boş yere kırılmaktansa tesljm ol- ğu yerde bir levendin beyaz bir göm-
lannın zırhları, miğferleri, mızrak ve malıyız... leği kollarından mızrağa bağlıyarak 
tüfekleri görüldü. Dediler • bayrak biçimine sokmak istediği sezi-

gözlü bir hoca vardı ki. zavallı Molla Nu· 
riyi cehille, sahtekarlıkla itham etmiş. az 
kalsın köylülere dayak attıracak olmuştu. du. 

fskender Reisin müfrezesinin orta· Jshak Reis de bu k~dar yoldaşın bi- liyordu. 

sında bir boşluk açıldı. le bile kırılmalarına razı olamıyordu. Pa1abıyık ilerisine baktığı zaman 
Beş altı levent kanlar içinde cansız Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, düş • yolunun büsbütün açık olduğunu gör· 

MoJlanın maksadı şöyle üç dört ay A • 
nadoluda dolaşmak, bir kaç para dünya • 
lık toplamak, sonra İıtanbula gelip bir 
mahalleye veya yakın köylerden birine 
imam olmaktı. 

Tahmini hilafına uyuyamıyordu. Göz 
mütemadiyen ölünün yattığı kabarık ya 

takta idi. İmamın odasında yalnız bu YI! 
takla tahta bir dolap, otminderi çekil 
tnhta bir sıra, bir de rahle vardı. MoU 
yumuşak bir §ey bulsa, derhal altına sere 
cekti. Jmkansızlık içinde büsbütün uykus 

olarak yere yuvarlanmışlardı. man sa.flarını yararak dışan çıkmak ve müştü. Fakat oraya gidemezdi. Yalın 
Sekiz gülleden hiç olmazsa dört beş kurtulmak imkanını göremiyordu. kılıç safların arasına girmek için ko -

tanesi Türk askerlerinin ortasına düş· 1 h san llyası kolundan tuttu: 
s ak Reisin yanından ayrılmak üze- T müş, birer dev yumruğu gibi çarptık- f - Çabuk İshak reise git ... Bu ta -

re olan lyas bu sözleri duymuştu. He-larmı yere sermişti. men sag" p ı b k o·· . b lun rafca yol açıldı .. buraya gelsinler ... o 

Nuri, Cibalide, hocası Abdül' chat E • 
fcndiden aldığı talimat üzerine hareket et· 
tiği halde bir türlü muvaffak olamıyordu. 
Şimdiye kadar ancak 36 kuruı toplıyabil
mişti. 

kaçıyor, sinirlenifordu. ti t . t.... l h k R · a, a a ıyı merın u - , 
yas ye ış ıgı zaman, s a eıs, d .. t f k t :.>e;·az paçavrayı kendi elinle parçala· 

içinde bulunduğu fena hali daha iyi ugu ara a ~ş u. l ·nv at, anlıyor musun} .• 
Nihayet ayağa kalktı. Bir kaç kere m 

ışıklarile yarı aydınlanan odada gezind· 
Cami dibinde yapılan imamın evinin bütü 
pencereleri aşağıdaki dereye bakıyord 

Molla soğuk ve şiddetli rüzgara rağme 
apaçık duran gök yüzünün aydınlığile de 
renin köpükler saçarak hızla aktığını, su 
lann kabara kabara ta &§ağı bahçelere doğ 
ru daldığını görüyordu. 

görmüş ve anlamıştı. Palabıyık Ömer ilk hamlede düş - * 
İskender Reis yılmadı. Bu gibi bas· man atlılannı püskürtmüştü, fakat or.· I 

6 kın veya tuzaklarda her Türk gibi 0 !arın birkaç misli artarak yeniden sal- - -
d d ki ER MEYDANI da geri çekilmeyi değil daha büyük bir ır ı arını görünce leventlere: 

hınçla ve daha hızla saldırmayı düşün· - Attan in ... 

müştü. Diye haykırmıştı. 
llyas ishak reisin yanına soluk solu

ğa ve bir yıldırım hızile vardığı zaman 

Konyada trenden inmiş, Haymana köy· 
lerine doğru cerre çıkmıştı. Ovaya girme • 
den evvel bir çiftlikte bir mevlut okumuş 
ve Karayağız çiftlik sahibinden 40 kuruş 
bahşiş almıştı. 

l beyaz bayrak kaldırılmak üzereydi. -Dört nal... leriii!... Bu kumanda hemen yapılınca da: D l'k 1 b' d k 
Bütün müfreze birden bir anda sah· A l ·· e 1 anı onu ıran a aptı, parça-

landı. ; k -, tarı duşmana sür ... Yaya saf ]adı ve ayaklarının altına alarak çiğ -

Molla uzaktan köyü görünce sondefa 
olarak hızlandı ve toz.lu yolda bütün kuv
vetile yürümeğe başladı. 

Açlık ve dem1ansızlık yüzünden çehre· 
sindeki sarılık büsbütün artmış, küçük 
seyrek sakalı, sarı toprak rengi ile deve tÜ· 
yü rengini almıştı. Gözünün önünde müte· 
madiyen tavuk kızartmaları, pastırmalı yu · 
murtalar, süt beyaz tereyağı ve petekli 
ballar dolaşıyordu. 

Nerede ise düşecek, bayılacaktı. Kör. 
lülerin hüsnü kabulünden sonra tıka bas 
yemekler yemiş, vücudu sıcak, yumuııa 
bir yatağa hasret kalmıııtı. 

ur .•. ed' 
Sekiz top daha patladı. Kumandasını vermişti. n l ı. 
Gene alevler, beyaz dumanlar ve shak reis şaşırmıştı. 

Türk leventleri kılıçlarının tersile İlyas ona Palabıyık Ömerin bulun-gülle yağmuru... k d I l 
G T k fi en i at arının sağrı arına vurunca ne- dug" u tarafı gösterdi: ene ür sa arı arasında boşluk-

Molla Cibalideki evinin beyaz patisk'9 
bezli ya:taklannı düşünürken birdenbirq 
döndü, ölünün üzerine doğru yürüdü vi 
ne yaptığını bilmeden imamın cesedini BÜ• 

rükliye sürükliye pencereye getirdi ve ka1' 
dmp dereye doğru attı. 

1 ye uğradıklannı anlamıyan hayvanlar - Biz di.işmanı püskürttük. Yol aç-
arD .. :. 1 k Ik .. l h .. can acısile ileri fırlamıslardı. Karan - tık... O tarafa... Palahıyık bunun için uşen er a maga ça ışıyor; en uz k ' Mezarlıktan sonra köy sokaklarına da· 

lıp ta köyün ufak meydanlığına gelince 
birdenbire durdu. Meydanda küçük bir ca· 
mi ile, kırmızı tahtalı, pis camlı bir kahve 
vardı. Ortadaki kuyunun önünde meşale
ler yanıyor, büyük bir kalabalık karışık 
bir uğultu içinde mütemadiyen kaynaşıyor· 
du. 

d .. · J l k d l .. l Jı ta son hızla gelen düşman atlılarile gönderdi beni .•. uşmemış o an ar ar a aş arının oc e- T·· k l l 
• · l k · · ·1 • ı ı d ur at ı arının çarpışmaları pek ya - İshak reisin yüzünde bir aydın!ık gö-rını a ma ıçın ı en atı ıyor ar ı. . .. . 

B ı . k h I k h . man olmuştu. Bır çok gulleler bırbi • rüldü. u emsa sız a raman ı sa nesı or- . . . 
Ceset, büyük bir gürültü ile suya dA .. 

§Ünce, Molla boğulacak gibi ellerile boh• 
zını sıkarak: t d b. d Id rıne çarpmış gıbı korkunç sesler du - Yanındaki leventler de sevinçle JJ. asın a ır ses uyu u: ld k _ 

R . . 1 d R . . ld yu u ve saş ın arap atlıları üstüne YÜ· yasın gösterdig" i yere baktılar. - eıs vuru u... eıs vuru u... .. ' T k - Vay anasını 1.. diye bağırdı. Şaşlw\ 
şaşkın derenin beyaz köpüklerinde gittikçcı 
uzaklaşan karaltıya ve odanın ortasındak} 
yatağa baktı. 

R . k r ruyen yaya ür leventleri onları sa - B f H · 1 B f eıse osun .•• d . . - u tara a... eeey .. u tara a .. 1 k d. R · d t d tır an geçırmıye başladılar. Yaralı arkadaşlarını alarak geriliyen s en er eıs yer e ya ıyor u. . Molla, seslere kulak verince yüreği se
vinçle yopladı. Davul gibi gümbürtülü bir 
ses mütemadiyen haykırıyordu: 

Bir bacağını bir gülle parçalamıştı. Palabıyık Ömerin müfreze•i <lüş - leventleri düşman adım adım kovalı -
Kanlar akıyordu. Buna rağmen tek manı yarmış, kendisine yol açmıştı. yordu. Sonra bir kaç adımda yatağa doğru kot

lu, kendini kabarık pamuk yastığa doil"]I 
bırakıverdi. bacağının üstünde doğrulmak, yüksel- Fakat geriye baktığı zaman diğer 

mek, ilerlemek istiyordu. -=================================ı 
Leventler arasında bir iki saniye sü

ren bir şaşkınlık oldu. Bir kaç kişi Re· 
isi yerden kaldırmak ve geriye götür -
mck için ona koşmuşlardı. Fakat ls
kender Reis onları itti ve haykırdı: 

(Arkası var) 

- Bırakın heni... Ben kalkarım. 
Düşmana 1... Düşmana l ... 

İshak reis kumandasındaki Cezair 
athlarile Telemsan Sultanının atlıları 
birbirlerine girdiler, fakat bu çarpışma 
ancak bir iki dakika sürdü, ishak Re
i!I kumandasında olanların çoğu yan
lardan ve aralardan sıyrılarak harp 

meydanını bırakıyor, bir kısmı da düş
manla bir olup kılıç sallıyordu. 

- Arkebüzler! Ate ...... şşşI. .• 
Marki dö Gomar'm tüfekçilerine 

kumanda eden Diyego Vandrada bu 
kumandayı sesinin bütün kuvvetini 
harcıyarak vermişti. 

Üç yüz tüfek birden patladı. 
lspanyol cephesinde iki yüz kulaç

lık bir saf uzunluğunca boydan boya 
üç yüz şimşek birden çakmıştı. 

Kurşunlar ıslık çalarak Türk safları
na yağdı. 

Şimdi, düşenler daha çoktu. Bir eli 
tutamıyacak hale gelince silahını diğer 
eline alan leventler bir an yılgınlık 
göstermiyorlardı. 

Halis ve Turunç çi
çeklerinden yapılmış 

HASAN ÇiÇEK SUYU 

" 
NEROLI 

Halis Isparta gnllerln baş mahsuln 

HASAN GÜLSUYU 
,, GÜLYAGI 

" 
Gül levantası 

Dnnyada mevcud çiçek sularının, 
ve gOlsulannın ve gOlyağlnnnın en 
nefisidir. Bu kadat mnkemmeı ve 
tnbii glll ve çiçek suyu olamaz. Bir 
damlası bir çiçek bahçesi veya bir 
gtllistandır. Bu neris gtllsuyu ve çi-
çek suyu istihzanna muvaffak olan 
eczacı Hasanı herkes tebrik ediyor. 
Şişeleri 40-60-100 kuruştur. 

Hasan deposu : 
Ankara, İstanbul, Beyoğlu 

Aralana aralana aeyrelmi' olan Türk 
yiğitleri timdi lspanyol tüfekçilerinin 
üzerine saldırmışlardı. Sıkı ve sert bir 
kılıç ve pala sağnağı altında ezilmek sı

1 Emllk ve Eytam Bankası Hini arı 1 
raaı fİmdi dütmana gelmişti. 

Jspanyol tüfekçileri bir çok ölü ve 

yaralı bırakarak geri çekilmişler, on- Esas No. 
81 

Mevkii ve Nev'i 
ların yerlerini kılıç, mızrak ve baltalar- - •----------------
Ja silahlandırılmşı olan başka askerler 240 lstanbulda Ahırkapı'da Seyit Haaan ~ 
almıştı. hallesinde Ahırkapı meydanı sokağında 

Marki dö Comar hiç durmadan ol- 312 No. lı 734 metre murabbaı arsa 
duğiı yerde tepiniyor ve emirler veri- 636 Kadıköyün'de Osmanağa mahallesinde 

yordu: Saray arkası sokağında eski 11 yeni 41, 

Sahlık Emlik 
Depozito : Lira 

440 

90 

-Safları sıkıştırın ... Sağ cenaha üç 43, 45 No. lı iki dükkAnı olan ev. ' 

yüz zırhlı asker göndersinler ... l\zya- Yukarda tafsilAh yazılı emlak peşin para ile ıahlmak üzere açık 
llo sol cenaha koşsun... arttırmağa konulmuftur. İhale 15 Temmuz 1936 tarihine tesadiif eden 

Türk leventleri timdi dört taraftan Çarşamba günü saat onda yapılacaktır. İsteklilerin Şubemize mü .. 
ltuoatılmıştı. racaatJan. (384] 

- Nidecez bel. Hoca efendinin ölüsünü 
kim bekliyecek~.. içimizde dini bütün 
müsliıman yok kil .. Hepimiz ... * Kapıya toplanan köylüler, sabah gün~ 

Çatlak bir kaç ses: 
- Elhamdülillah dini bütün müslüma -

nız, sen ne diyon be İbram Çavuş? Emme, 
müslüman adamı beklemek bize düşmez .. 
bir hoca bulalım?. 

- Nirden bulalım!. 

- Şehirden. 

- Kara, öküzlenme .. ıehre seyrana git· 
miyoruz. Gidip gelmeğe iki gün ister. 

- Emme hocayı nirden bulacaz? .. 
Molla Nuri kalın kalın bir kaç kere ök· 

sürdü ve meydana doğru yürüdü. 
Meşale ışıkları içinde dalgalanan köylü 

kalabalığı bir anda durdu. Bütün başlar o• 
na doğru çevrildi. Molla sesine bir heybet 
vermeğe çalışarak: 

- Selamünaleyküm!. diye bağırdı. 
Köylüler, sanki bir mucize ile karşıla • 

şıyorlarmış gibi dilleri tutulmuş, Mollanın 
meşale ıııklarında daha büyük, daha baş· 
ka görünen sarığına, siyah cübbesine ba • 
kıyorlardı. 

Molla Nuri, selamını tekrarlayınca, et -
raftan kalınlı inceli sesler yükseldi: 

- Ve aleykümüsselam 1. Buyur hoca • 
fendi!. Hoı geldin, safa geldin! .. 

Molla, kuyunun taşlarından birine çö • 
1'erken: . 

- Ooooh 1. diye inledi. Sonra köylü • 
lere dönerek: 

- Nedir~. dedi. Bir mÜ§külünüz olsa 
gerek. Cenabı Rabbülalemin böyle müı • 
küllorinde kullarına ya!ldımcı ııönderir. 
Söyleyin bakalım. 

Köylülerden biri anlattı: 
Köyün imamı ölmüştü. Bu gece cena • 

zesini beklemek gerekti. Yarın da mezar· 
lığa götürmek, dua etmek, tedfin mera • 
ajmini yapmak lazım geliyordu. Saatler • 
denberi konuşulup görüıülen bu mesele 
idi. Mademki Cenabı Hak bir yardımcı 
göndermişti, artık mesele yoktu. Bundan 
böyle Molla köyün imamı da olur, dava 
halledilir giderdi. 

§inin parıl parıl aydınlattığı odaya, odanıq 
ortasındaki yatağa hayretle bakıyorlardı. 
Jçlerfoden biri: 

- Vay anam, dedi. Olen bizim imaıa 
noldu? .. 

Sıska bir köylü: 

- Tövbe di, dedi. 1mamı bırak ta, bq 
yeni hoca mevta yatağında ne idiyo bel .• 
Molla Nurinin rahat, sakin horultuları bü .. 
tün duvarları kaplamıştı. Huriler ve gıl· 
manlar arasında ne yapacağını şaııırmış gı'bl 
ikide birde burnunu, karnını, gözünü oy c 
natarak uyuyordu. 

Hadise bir anda bütün köye yayılmı1t 
eski imamın küçük evi, aıağılara, cami a~" 
!usuna, meydana kadar adam, çoluk, ç~ 
cuk, kadınla dolmuştu. 

Köylüler bir çeyrek saattenberi, Molla .. 
nın uyanmasını bekliyorlardı. Nihayet fa~ 
kender oğlu dayanamadı: 

- Ülen bu i§tc bir Tanrı işi var emme., 
hele bir hocayı uyandıralım 1 dedi. 

Sonra yatağa yür;;.Jü. Mollanın kolu " 
nu dürttü: 

- Hişt, heyyyl .. di gayri!. Uyan hoca!, 
İmamı nettin be 1 .. 

Molla Nuri tatlı rüyalanndan sıyrılıp, 
nerede, kimin evinde olduğunu, kime 'ne ,. 
ler yaptığını hatırlayınca, hiç istifini boz
madı, uykulu bir sesle: 

- Cenabı Rabbilalemin gafurürrahim • 
dir 1. Allah cümlemizin takajratını affet • 
ıin 1.. diye mırıldandı. 

Sonra yavaı yavaı yerinden doğruldu. 
Etrafına mazlum mazlum baktı .. köyiüle " 
rin hayret, korku, safiyetle açılan gözleri 
önünde yataktan kalktı. Baıucundaki eski 
yerine oturdu. 

Köylüler sabredemiyorlardı. İçlerinden 
biri lskenderoğluna: 

- Sor ülen, aor 1. İmam nirde, sor 1. de• 
di. 

lskenderoğlunun sorgusuna maruz kal• 
madan Molla Nuri tok, heybetlı Lir ıealeı 

- Mevta dün gece cerınc-lt• kavu9tu. 
Molla Nuri, kurnaz zeki.sile o gece için 

500 kuru~ ta kopardıktan sonra camie gİr· 
di ve imamın odasına çıkarak mevta dö· 
§eğinin baıucuna oturdu, yüksek aeıılc dua· 
lar okumağa batladı. 

* 

Üç melek geldi. Mevtayı ki.na :inrına ya • 
tııdılar. Gök yÜ7Üne doiru u.;uıuJ iÖtür • 
diiler. Allah ciim!enıİ7e bö}le im .,l(ım Ül• 

ııan etsin! .. Evliya ııibı bıt imam• c-.lan ltö
>ün elbetıe Cenabı zi~nın ne1d ı de piye• 
si vaıdır. 

Yorgunluk Mollayı berbat etmiıti. A - (Lütfen ıayfayı çeviriııİ:L) 



10 Sa.,,. 

11 Son Posta ,, nın tefrikası ı 129 Yazan A. R. 

Cemil, tabiatle başa çıkamıyacağını an
layınca: "Eyvah mahvoldum .•• ,, demişti 

Kuvvetini israf etmemek için fazla ı kurulmuş bir makine gibi harekete gel-
hareket göstermiyor; kendisini akın mişti. 
taya terkederek yalnız başını su- Evvela, beline bağlı olan ince ipi çı
dan dışarıda tutmaya gayret e - karmış; oradaki ağacın gövdesine bağ-
diyordu... Irmağın, biraz ileri - lamı~tı. Sonra da, vücuduna yapı -
de bir dirsek teşkil ettiğini bi - şan ve hareketine mani olan ıslak don 
liyordu. Ve bu akıntının o dirsek nok- ve gömleğini çıkararak bir tarafa at -
tasında, kendisini karşı sahile atmasını mış, çırçıplak kalmıştı. Daha sonra da 
bekliyordu. iki gündenberi yaptığı ke- tekrar ipi beline almış, muayyen fası
şiflerde, ırmağa atıldığı yer ile bu dir- lalarla gererek sallamıştı. 
sek noktasının arasındaki mesafeyi, elli Bir iki sallayıştan sonra, karşı sahil
metre kadar tahmin etmişti. Onun için- de, ipin ucunu tutanlardan, ayni şe -
dir ki - her türlü ihtimali nazarı dik - kilde cevap almıştı. 
kate alarak - yüz metre kadar bir ip te- O zaman Cemil, ipi yavaş yavaş çek-
darik etmiş .. onun ucunu beline bağ- miye başlamıştı. 
]ıyarak ırmağa girmişti. Bir kaç dakika sonra ince ip bitmiı;ı .. 

Halbuki dakikalar geçiyor .. o müt- ona bağlı olan kalın ve kuvvetli bir 
hiş akıntının anafor nt>ktalarında vü - ipin ucu gelmişti. Cemil, bunu da ç:k
cudu fırıl fırıl dönüyor.. fakat, daha miş; bulunduğu yerden yukarı dogru 
hala karşı sahil görünmüyordu. ilerilemiş; karşı sahilde bulunanların 

Bu dönmelerden ve o korkunç gü - hizasına geldiğini anlayınca, orada ka
rültüden, Cemil fena halde sersemle - lın bir ağaç bularak bu ipi o ağaca sım
mişti. . . Hayatında ilk defa olarak kal- sıkı reptetmişti. 
bine bir korku girmişti. (Arkası var} 

T abiatin bu kahir kuvve tile başa çı
kamıyacağını hissetmiş; derin bir aciz 
'Ve yeis ile inlemiş: -· 

- Eyvah .. mahvoldum ... 

Yunanistanda grevler 
telCrar başladı 

Demişti. . {Baf~arafı 1 ci sayfada) 

Ve .. artıK bütün mücadele kuvvetle- grev ilan etmişlerdir Diğer taraftan bir ta. 
ri kırılmış olduğu için, kendisini o kım işçiler de greve iştirak etmemişler ve 
müthiş cereyana kapıp koyvermişti. fabrikalarda çalışmağa başlamışlardır. Bun 

Artık, hiç şüphesiz ki Cemilin son larla grevciler arasında müsademeler baş. 
lamıı ve neticede jandarma müdahale dakikaları gelmişti. Hiç bir insan kud - d · 
mecburiyetinde kalmıştır. Bu esna a Jan

retinin yenmiye muktedir olamıyaca- darmalar silah kullanmış ve 6 kişi yaralan-
ğı o muazzam tabiat kuvveti; bir iki mıştır. Grevin genişlemesinden korkulu. 
saniye sonra, onun binbir macera ile 

] yor. 
dolu olan hayatını, rüzgara tutu mu~ 
bir mum gibi, bir hamlede söndürüve
recekti. 

Fakat o hayat, sönmemişti ... İnsan
ların mukadderatına hakim olan meç
hul bir kuvvetin ekseriya böyle en teh
likeli ve ümitsiz zamanlarda birdenbi
re yarattığı bir mucize zuhur etmiş; o 
korkunç akıntıda, müthiş bir girdaba 
doğru sürüklenen Cemilin ellerine, bir 
şeyler ilişmişti. 

Cemil, hayat endişesinin ve ümidin 
verdiği son bir kuvvetle bir kaç kulaç 
atmış.. ellerine ilişen şeyleri yakala -
mıştı. 

Diğer Şehirlerde 

Atina, 5 (Hususi) - Dün Pirede de 
kiremit ve tuğla işçileri grev ilan etmişler
dir. Grevciler gündeliklerinin arttırılması. 
nı ve saatlerin azaltılmasını istemektedir. 
ler. Polis, çalış~ak isteyenlere mani olan 
bir çok işçileri tevkif etmiştir. 

Sofuludan alınan telgraflarda oradaki 
ipek fabrikaları sahiplerinin grevine 
mukabele olmak üzere yarın dört saat de. 
vam edecek umumi grev ilan edilecektir. 

Maden işçilerinin grevi devam etmek. 
tedir. Grevlerin yeni hadiselere yol açma. 
sından endişe ediliyor. 

Bir Komünist Saylav Yakalandı 
Atina, 5 (Hususi) - On beş gün ev. 

vel Piredeki grevde zuhur eden kanlı ha. 
diselere sebebiyet vermekten suçlu olarak 
aranmakta bulunan komünist saylav Mo· 
noleas dün saklı olduğu yerde yakalan-
mıştır. 

·soN POST~ . 

Gavur 
Mehmedin 
Yeni 
Maceraları 

CİDALİ ZİNDANLARI 
Son Posta'mn zabıta romanı : 3 

Sefir, Abdülhamid' in bu mültefita- kı ile ele geçirilecek .. ve size teslim e -1 birinde yerli kılavuzlar tedarik ederek, 
l k h dilecektir. sessiz sedasız Sırbistan hududunu ne muamelesinden cesaret a ara e-

Demişti. geçmişler. Orada, bir kiifeye çekilmiş. men söze girişmişti: 
- Şevketmeapt.. Evvelce müsaa .. * ler. 

dei seniyenizi almadan huzurunuza O gece; Yıldız sarayının telgrafha- Sefir, hu aözleri sükunetle kartala .. 
kabulümü rica ettiğim için af buyur - nesindeki bütün makineler, sabaha ka- mak mecburiyetini hiaetmifti. Çün .. 

h d · K ti' dar hiç durup din)tnmeden Rumelide- kü, kendisi de Rumelide bulunan kon-manızı istir am e erım... ıyme ı za-
b ıh · · h · · · 1 ki valiler ve kumandanlarla muhabere solosları s, iddetle harekete ptireııek a-manınızı ve i assa ıstıra atınızı se -

betmek istemezdim. fakat, Viyanadan etmiş .. (Hududu geçen .. ve birinin ka- ratmadığı kıyı bucak kalmachiı halde, 
aldığım bir emir üzerine, derhal zati dm olduğu tahakkuk eden o iki şahsı o da müsbet bir netice elde edememit
şahanelerini rahatsız etmek mecburi- meçhul) ün bir yerde izlerine tesadüf ti. 

t . · h' ttı"m edilip edilmediğine dair malumat iste- Zaten çok iyi kalpli ve temiz diİfün-ye mı ısse . 
. nilmiş .. bu iki meçhul şahsı derdest e- celi bir zat olan sefir, kendisine veri • 

Abdülhamid'in vücudu hafifçe tıt - denlere, bol ihsanlar, paılak rütbeler len bu teminata kanaat getirmİf .. biri 
remişti. Bu ürpertiyi hisset~irme~ek ve nişanlar vadedilmişti. hariciye nazırına, diğeri de {1arayı im-
için yavaşça kımıldanmış, elındekı c~- * paratori müşiri) ne gönderdiii iki ra-
garanın külünü, masanın üstündeki cı- porda, Yıldız sarayından verilen ce • 
gara tablasına silkmişti.·· Padişah, e - Yirmi dört saat .. kırk sekiz saat.. üç vahı, ve konsoloslardan aldığı IOD ma-
sasen kaç gündenberi aldığı - birbirini gün.. bir hafta.. ve nihayet tam bir lumatı hülasa ettikten eonra: 
tutmıyan - jurnallardan dolayı sıkıntı- ay... Beyhude muhaberelerle geçmiş- (Arkaaı nr) 
lı saatler geçirmekte idi. Bu jurnalla • ti. 

rın mahiyetlerini az çok takdir etmek- Yine bu mesele etrafında, bir çok ya- Dünkü şiddetli Jalmm 
le beraber, nihayet bunların bir esasa lan ve dolanlardan mürekkep jurnal - {Ba,tandı ı ci •7'-da) 
dayanacağına hükmettiği için kalbin- lar da verilmişti ... Zan ve fÜphe üze- şiddetli tesirile Yorgi derhal ölmiiftür, 
deki şüphe ve evham hislerini yeneme- rine, bir çok kimseler tevkif edilmişti. diğer üç kifİ muhtelif ymlerin
mişti. Şimdi sefir, böyle bir mukadde- Fakat bunların hiç biri, prenses Şi- den yaralanmışlar ve imdadı mhhl oto
me ile söze başlar başlamaz, onun da ma ile kemancı F ernandeb'in macera- mobili ile Cerrahpaşa hutalumeaine 
hududu geçen o iki meçhul şahıstan !arına ait hakikate temas etmemişti. nakledilmişlerdir. Vak'a mahalline gi
hahsedeceğini hissetmiş, fakat bu hissin Abdülhamid'den iyi bir cevab al - den nöbetçi müddeiumumİIİ bldiee et
altındaki telasi sefire anlatmamak için, mak için artık saray kapılarını aşındı- rafında tahkikata batlamıftır. 
büyük bir sükunet göstermiş: ran sefire de bezginlik gelmişti. Dünkü fırtına bir ikinci UzaJB da-

- Aldığınız emrin neden ibaret ol- Zaptiye Nazırı birkaç kere saraya ha sebep olmuştur. 
duğunu öğrenebilir miyim~.. celbedilerek azille tehdit edilmiş ise de, Şiddetli yağmurdan Ka,ımpap cad-

D · · o da kat'i cevabını vermiıı: desini tamamen sel kaplamlf, mların emıştı. T 

k d b Abd ıh · - Boynum, kıldan ince kılıçtan kes- ortasında bir taraftan diier bir tarafa Sefir, i i üç gün en eri Ü amı- bir 1.._..ı. 
d d h b d l kin ... Ne mümkünse, yaptım. Arat - geçmekte olan 40 yaşlarında • JUKUn din geçir iği üzüntü en a er ar o - • del"' ı __ _ı 

madık delik bırakmadım. Fakat bu iki kapalı derenin üetündelU•-=nıen madığı için; serbestçe sözüne devam v _...ı __ d 
mahlUk, sanki yer yarılmiş .. yere geç- birinden yarığa düşmüttür • ......un e-

etmişti: mişler... Ben ne yapayım. Bundan renin altında suyun cereyanile denize 
- Arzedeceğim, şevketmeap !.. Me- b' h ld ka--L-1-- t 

fazla muktedir değilim. çıknıış, baygın ır a e 7~ a-
sele; haşmetlu imparatorum hazretle- Demişti. rafından kurtarılarak hastahaneye kal-
rile, bütün Habsburg hanedanını mü -
tessir eden bir hadiseye aittir. Bu ha- Nihayet sefirin Yıldıza aon gelişinde 

l kendisine s, öyle bir cevap verilmişti: dise, Viyanada zuhura ge miş.. 'e o 
muhitte büyük bir skandal teşkil et _ - Firarilerin izi bulundu. Bir müd-

det, orada bir köyde gizlenmişler. İz -
lerini kaybetmişler. Ve sonra, gecenin 

miştir :. . Hadisenin esasına gelince; 
haşmetlu imparator hazretlerinin sa -
raylarında mühim bir mevki işgal e -
den Hırvat asilzadelerinden prens Ni
kola Manoloviç'in zevcesi prenses Şi· 

manın, bir kemancı çingene ile sevişe
rek beraberce firar etmesi.. ve cesu -
rane bir hareketle, Osmanlı hudutla -
rından içeri geçmesidir. 

Abdülhamid, iradesine hakim ola -

mamış, birdenbire yerinden sıçrıyarak 

bağırmıştı: 

dırılmıştır. 

Bu arada mesire yerlerine gidenler 
fena halde ıslanmışlardır. Halk yaimur 
yüzünden lstanbulun kıt ellenceli o • 
lan sinemalara hücum etmiftir. 

iLAN 
Tasfiyesine karar verllmlf olan 

Gıılala'da KarakOy'de ToJ>OUlu cad
desinde 28 numarada vaki EKSEI.S
YOR K. Plak.as ve J. Herfkovlçl ve 
Şki kollektif Şirketi.İktisat Vetaletln· 
ce müseccel ve mostakll o.nvam olaı 

EKSELSYOR 
Bunlar; irmağın kenarındaki büyük 

bir ağacın, ırmağa doğru uzıyan ve su 
altında kalan dalları idi. Cemil, bunla
ra sımsıkı yapışmış; bir kaç dakika, 
geniş geniş nefes almıştı. Kendini biraz 
toplamıştı. Ondan sonra da, bu dalları 
elinden kaçırmamaya ve kırmamaya 
çalışarak, kendini güçlükle karaya at
mıstı. 

- Ne söylüyorsunuz, 
Binicilerimiz olimpiyatlara Hududu mu, geçmişler? .. 

Ekselans! .. 

unvanı ticarisi açık artırma ile aab 
ıacaktır. Satış 9 Temmuı 1998 aat 
10 da Şirketin yukarda yuılı lkamet
ga.bında icra kılınacaktır. 

Eğer CemiJ, buradaki vaziyetini dü
şünmüş olsaydı; bir tehlikeden kurtul
mıya beCiel, ondan daha büyük bir teh
like içinde bulunduğunu anlıyacaktı. 

Şimdi burada; şayet Nasır Mebhu
tun adamları tarafından görülecek, ve 
ele geçecek olur!'!a; onlarla nasıl başa 
çıkacak .. arada bu coşkun ırmak var
ken, onu kim gelip te kurtaracaktı? .. 

Böyle bir hadise karşısında kalırsa, 
artık yapılacak iş ; sadece gözlerini ka
payıp ölümü beklemek olacaktı. 

Fakat, Cemilin kalbinden her şey ve 
her his silinmişti.. Şimdi o, hissiz ve 

gidiyorlar 
(Baı:arafı 1 ci sayfada} 

Subaylarımız Binicilik Mek~~bi 
Kumandanı Yarbay Saim On
kün'ün Başkanlığı alhnda bu ayın 
sekizinde Peşte yoluyla Almanya ya 
gideceklerdir. Kafileye bir antre
nör, bir baytar refakat edecektir. 
Birinci müsabaka Ağustosun 2sin· 
de, ikinci müsabaka da on b~inde 
yapılacakhr. 

Müsabakaya girecek olan 16 
at Sah günü trenle Almanyaya 
gönderilecektir. 

Molla biraz nefes aldı. Sonra sözüne - Allah Allah 1. Allah Allah! .. diye 
başlıı.mak isterken birdenbire tüyleri diken mırıldandı. 

diken oldu. Merdivenden koşuşmalar, İskenderoğlu: 

bağrışmalar duyuluyordu. Bir ses: _Ne diyon be hoca~ .. Bu hal ne~. di· 
- Odasına be, odasına 1. diye bağın • ye bağırdı. 

yordu. Molla Nuri sükunetle lskender oğluna 
Oda kapısı önünde bekliyen köylüler: baktı. Serçe parmağını tükrüğü ile ı lata· 
- Vışşşşl. Üleeeenl.. Amaniiin!. ses· rak dizi üzerine sürerken: 

lerile açıldılar. Dört köylünün yaka paça 
tuttuğu imamın ıslak cesedi getirildi, oda
nın döşemelerine bırakıldı. 

Molla Nuri yutkunuyordu. Kapıdan bir 
ses: 

- Kuhyanın çobanı bulmuş .. Sarı Kö
ıelerin bahçesi önünde takılı dururmu~ ! .. 
diye fısıldadı. 

İskenderoğlu bir imamın suları akan ce· 

- Allı:ıh hem verir, hem alır. Ona ev • 
liyalık verdi. Üç melek gönderdi. Melekler 
imamefendiyi aldılar, gökyüzüne çıkardı • 
lar. Kim bilir giderken ne halt işledi de a· 
şağıya atıverdiler!. dedi. 

* 
Mollanın sözüne kendisinden başka her-

kes inandı. Fakat arasıra gök gürleyip te 
ıedinc bir de Molla Nurinin yüzüne ba- toprağa çok yağmur düştüğü ve dolu yağ· 
kıyor~•ı Köylüler homurdanıyordu. Molla dığı zaman Cibalili hoca hep imamın de • 
Nurı, birdenbire kendine gelerek: reye uçan ölüsünü hatırlar. 

- Evet, şevketmeap. 

- Ne zaman? ... 

- Dört gün evvel. 

- Hududu, nereden geçmişler~ .. 
- Bu hususta kat'i olarak malumat 

veremiyecek isem de; Taşlıca civarın
da, bir yerden at]a geçmişler ... Hatta, 
hudut nöbetçileri tarafından arkala -
rından ateş edilmiş ise de; her ikisi de 
fevkalade mahir birer binici olan pren
ses Şima ile çingene kemancı, bu kur
şunlardan da yakalarını kurtararak iz· 
lerini kaybetmişler. • 

Abdülhamid, koltuğunun arkasına 
dayanmış .. geniş bir nefes almıştı: 

- Demek ki.. Anarşist, şuikastçi .. 
eşhası meçhule diye, üç gündenberi ko
pan velvelenin aslı, bu imiş ... 

Diye mırıldanmıştı. 

Abdülhamid, meselenin kendi şah
sile ve hayatile hiç bir alakası olma· 
dığını anlar anlamaz sevinmişti ... An
cak şu var ki, hadisenin ucu, Viyana 
saraylarına temas ettiği için, mesele e
hemmiyetsiz addedilemezdi. 

Buna binaen Abdülhamid, sefirden 
aldığı malumatı, kendi ceb defterine 
dikkatle not ettikten sonra: 

- Müsterih olunuz, Ekselans ... 
Hükumetimizce yapılması lazım gelen 
her şey yapılacaktır. İşi, bana bırakı • 
nız. Haşmetmeap, imparator hazretle
rine de selamlarımı yazınız. Prenses 
Şima, çok yakın zamanda çingene aşı-

En hoş meyva usareıerile hazır

lanmıştı't. Hazmi kolaylaştırır. 

lnkıbazı izale eder. 
Kanı teınizl iyerek vücuda tazelik 
ve cımlılık bahşeder. 

1NC1Ltz KANZUK ECZANESi 
Beyoğlu • İstanbul 

ÇOL-< 
ZETLI OLUR 

Tali plerln yevmi meüdıda hazır 
bulunacak tasfiye memurlarma mtıra· 
cant etmeleri uan olunur. 

Hali tasfiyede EKSELSYOR Kol
lektif Şirketi K. Plaku ft J. 

Herşkoviçl ve Şkl taallJe 
memurlan: 

Avukat 
t. Agah AkkaD 

Avukat 
Hikmet SOleyman GOYalf 

....................... ~ 

GLANDOKRATIN 
demek 

ADEMi IKTIDARIN 
devası demektir. ProtesOr SWMoh 
ve Brown Sequard'm meaaıı.i ne
tlcesile elde edilen bir ketlftlr. 

Her eczanede bubmar. 

Clld ve zUhr•...._ ...... 
Hastalıkları mOteb888111 

Dr. Ç 1 P R UT 
Beyoğlu, Rus aefarethaneei ......... P..ta 

sokağı köpinde Meymeıuıt .,.,..._. 

Telefon : 43353 

,_TIFOBIL~• 

1 
Dr. Ihsan Sami 

'T'ifo ve parnfüo hasl11lıklanna tu
tulmamak için 11f(ızd1111 alınan tifo 
l··•nlan<lır. Hiç rahatsııbk yermez. 

t ..,. rkes alabilir. KutUlll 16 K.r. 
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YıldönümündE F enerbahçenin 

Sarı kırmızılılar, san licivertlileri 
dün 3-2 yendi 

Yağmura ve çamura 
F enerbahçeliler güzel 

Fener Stadında 
..., 

ragmen 
bir resmigeçit yaptılar 

(Ba,~arafı 1 ci aayfada) 
Çok kalabalık bir spor sevenler kitle

ainin öniinde yapılan yıldönümü merasi· 
mine dördü çeyrek geçe başlandı. 

Sahada evvel Sclimiye bandosu görün
dü müteakiben arkasında Fenerli atletler 
olduğu halde kırmızı beyaz bayrağımızı 

taşıyan atlet Tevfik .. onu lacivert etek sa· 
rı blüzleri)e F enerbahçeli kızlar, temiz be
yaz elbiselcrile denizciler ve beş genç ta

kım ile beraber A ve B takımları takip e· 
diyordu. 

Halkın çılgınca alkışları içinde sahayı 
dolduran Fenerbahçeliler bir tur yaptıktan 
sonra ortada yer aldılar. İstikltıl marşı ça
lınırken bayrak merasim direğine çekildi. 
Bundan sonra her gruptan 2 kişi olmak Ü· 

z.ere Atatürkün büstüne büyük ve güzel 'la• 
n lacivert bir çelenk koydular. 

Hayri Celal kürsüye gelerek bir söy- Fenerin YıldOntlmOnde futbolcOler ve atletler 
lev verdi. Nutkunda: F enerbahçelile- saraya olan firikiği Cevat avuta at -ı muhakkak bir gol yemekten kurtuldu, 
rin her zaman sportmen duygusu için- tı. Safa yerinde yok. Top ortalarda dola
de olduklarını söyledi. 7 inci dakika Galatasarayın kalesi şıyor, Liitfü güzel bir kurtanş ile mu-

Bundan sonra Fenerbahçenin Sarı bomboş top Esatta, Safa yerinde bir hakkak olan bir golü kurtanyor. 
Lacivert 2 genç takımı arasında 15 er çıkışla topu yakaladı. :l7 inci dakikada hakem Necdeti çı
dakikalık 2 haftaymlik bir maç yapıl- 13 üncü dakikada Salim tam çizgi ü- kardı. Oyun sertleşti. Ve 38 inci daki
dı ve sarı takım 3 . 2 galip geldi. Müte· zerinde favul yaptı ve Mehmet Reşa- kada Danyal güzel bir iniş yaparken 
akiben atletizm propagandası için de dın çektiği ~üt yerden Galatasaray ka- Yaşar ile Fazıl Danya]a favul yaptılar. 
2 takım arasında bayrak müsabakası lesine girdi. Ve Danyal fena bir vaziyette iki kişi-
yapıldı. nin rasında ezildi ve sahayı terketmek 

Bu golden sonra her iki taraf da sı· G 
Sıra günün en mühim müsabakası- mecburiyetinde kaldı. Böylelikle d -

kı bir oyun ile neticeyi geğiştirmek i- k 
na, Galatasaray - F enerbahçe maçına latasaray takımı 9 kişi kaldı. Bir da i-

çin çabalayıp duruyorlardı. Bu sıra • 
aelmişti. Her iki takım saat be~i yirmi ka sonra Haşim iniş yapıyor, Cevat sert 

da Fener beki uzun bir vuruf yaptı, 
be~ geçe halkın coşkun alkışları arasın- bir çıkışla Haşimi durdurdu. Hakem top santra çizgisi üzerinden geçtikten 
da kol kola sahaya çıktılar . Cevadı sahadan çıkardı. Fenerbahçe sonra topu alan Namık Galatasaray 

Galatasaray takımı: kalesine iniyor. son anlarda ~aha 
0

haki?1. o~nuy.or. 
Avni, Lfüfü, Faruk, lbrahim, Riza, O b t b k d k k k '>O · d k"k d D I G·· d.. .. yunun ı mesıne ır ı ı a ı a a· 

Kadri, Danyal, Has.im, Gündüz, Bü - - ncı a 1 a a anya un uzun ) h k L"tfü' ·· h d k k .. 1 b. ·ı . . faka a a em u yu sa a an çı arma 
)ent, Necdet. guze ır pası ı e ınış yapıyor, t top . t d. f k t b'tt'"· d b 

F 1 
.., ıs e ı, a a oyun ı ıgın en una 

Fenerbahre takımı: azı ın ayagıncla kalıyor. ff k 1 d 
~ F L...::h ~-"'- • ,,_ 1İ muva a o ama ı. 

Bedii, Yaf8r, Fazıl, Cevat. Ali Ri- • encrUö çe uuumı gıtt~çe açı ıyor F hah 2 . . hahaymd takı 

za, Mehmet Reşad, Niyazi, Şaban, E- ve 32 nci dakikada sağdan bir İnif ya- mın~=e~eğiş~~İik ~:;makta bü~k bi; 
t N · A l.d. pıyor, top kafadan kafaya dolaşırken 

ea , acı, nge ı ıs. N . . k f l ') kuvvet kazandı. Galatasarayın değişik-
Oyun tam beş buçukta Galatasara - ac~~ . a as~~.- inci defa Galatasa· liği kendi aleyhine oldu. 

yın akınile zaşladı, top Fener haf hat- ray esme gır ı. Oyun bittiği vakit Galatasaray sa-
bndan uzaklaştırıldı, Rizadan Lutfüye 3;) inci dakikada Galatasaray kalesi hayı 3 • 2 galip terketti. 

~~--------"--............... -...-.-..~----~ 
giden topu Lutfü çevirdi, top uzun bir 
vuruşla Fener kalesine gitti. 

6 ıncı dakika Mehmet Reşad Nec -
dete favül yaptı, Necdetin çektiği firi
kik Danya]a geçti. O da güzel bir orta
layış yaptı. Top F enerbahçe kalesi ö -
nünde dolaşıyor, bu sırada Bülendin 
plase bir şütü ile Galatasaray ilk golü
nü attı. 

Bu golden sonra oyun mütevazin bir 
tekilde devam etmeğe haşladı. 

21 inci dakikada top uzunlama bir 
,ekilde Necdete geçti. Ara pası ile Gün
düze geçirdi, pas Haşimden Danyala, 
o da güzel bir sürüşle Galatasarayın 
2 nci golünü attı. 

Bundan hız alan Galatasaray takımı 
mütemadiyen akın üzerine akın yapı
yor ve 24 üncü dakikada haf bek hAt· 
tında kesilen topa İbrahim yeti~ti, sı
kı ve uzun bir vuruşla topu Fener ka
lesine gönderdi, Gündüz hafif bir kafa 
vuru şile topu 3 üncü defa olarak F e -
ner kalesine attı. 

30 uncu dakika Ga1atasaraya olan 
f irikiği Angelidis çekti, Galatasaray ka
lesi ancak Avninin müdahalesile kur· 
tuldu. 

Dün Sipahi Ocağındaki 
müsabakalar güzel oldu 

Müsabakaya girenlerden dört snvarl 
Sipahi Ocağında havanın yağmurlu niyede ikinci, Saim Yalçın isimli atile 

olmasına rağmen konkur ipiklerQ_ bü- 1 dakika 40 saniyede üçüncü, Eyüp 
yük bir kalabalık önünde devam e • Bekri isimli atilc 1 dakika 41 saniyede 
dildi. dördüncü gelmişlerdir. 

Marmara mükafatı olarak yapılan Zingal mükafab konan dördüncü 
31 inci dakika Kadri çıktı yerine birinci müsabakada Daniyal, Efekızı müsabakada Orhan Çankaya isimli a-

Yusuf girdi. ı isimli atile bir dakika 18 saniyede bi- tile birinci, Orhan Olga isimli atile i -
Top mütemadiyen Fener nısıf saha- rinci, Cavid, Neriman ismli atile bir kinci, Orhan Nelli isimli atile üçüncü 

eında oynuyor. l dakika 21 saniyede ikinci, teğmen Sa- gelmiştir. Bu müsabakada Orhan 3 ay-
43 üncü dakikada Galatasarav kale- im Kısmet isimli atile üçüncü geldiler. rı atile büyük bir muvaffakiyet kazan-

ai büyük bir tehlike atlattı, to~ ayak- Giriş çıkış müsabakasında Saim Kıs· mıştır. 
tan ayağa gidiyor ve ancak Haşimin u- met isimli atile 2-l mania atlıyarak bi- Müsabaka bittik.ten sonra derece ka
zun bir vuruşu ile top kaleden uzak- rinci, Cevad Ceylan isimli atile 24 ma· zanan hayvanlara kurdeleler takılmış-
laştı bu suretle birinci haftaym Galata- nia atlıyarak ikinci, Cevad Güdüke İ· tır. . 
sarayın ;3 - O galibiyeti ile bitti. simli atile 16 mania atlıyarak üçüncü, Müsabakayı büyük bir merakla ta -

ikinci Haftaym Faik Arkaş isimli atile dördüncü, Sa- kip eden general Fahreddin bilhassa su-
2 inci haftaym başladığı vakit F e- im gelin isimli atile beşinci, Sadeddin baylarımızın muvaffakiyetlerinden çok 

nerbahçe ve Galatasaray takımında da Akın isimli atile altıncı, Eyüp Ok isim- memnun olduğunu söylemiştir. 
değişiklik vardı. li atile yedinci gelmişlerdir. Davetlilere Sipahi Ocağı salonunda 

Oyun tam altı buçukta Fcnerbah - Ankara mükafatı olarak yapılan ü- cazla beraber bir çay ziyafeti verilmiş-
çenin akını ile baş1adı, ve top ilk an '"'lçüncü müsabakada Sadeddin Akın tir. Ziyafette üç lıaftadanbcri yapılan 
farda Danyala geçti, ve F ene.- kalesine isimli at ile 1 dakika 37 saniyede birin- müsabakalarda de.rece alanlara hediye-
korner oldu. Bir dakika sonra Galata- ci. Saim 1le1 isimli atile 1 dakika 38 sa- leri daiııtılmıotır. 

Bu sizin kendi kabahatınızdır, zıra dislerinizı 

ihmal etdlniz, bunlara ıyi bakmadınız. halbuki 

bundan daha kolay bir şey yoktur, zira bu 

ihtiyacı temin edecek bir .,:P~RLOOENT en 

iy• diş macunu ~ardır. 

·•-
~'-t ll'f! ~~-A.bH.f· ~ --~..a. ,e~ ,~. 
'14C{ ~-o&.f"-c .,Gıa,.., iJ.:t:~ k:4h • ...;~. 

Tebdili havaya 
ve 

Sayfa 

giden 

Elektrik aleti kullananların 
dikkatine: 

Yan köyde geçirmeğe giden 
SATIE, bedava olarak eleki:rik 
22() Yofta tebdil edeceğini bildirir. 

müşterilerinin kolaylığı için 
aletlerinin voltajını 11 O dan 

Mü,teriler bu Aletleri Salıpazar, Necati Bey caddesinde Sos
yetenin idare merkezine, veya diğer şubelerine getirsinler. Say
fiyeden dönü§te, Sosyete ayni teraitle voltajı tekrar değiştirir. 

Nafıa Vekiletinden: 
20n/936 Pazartesi günü saat 15 de Ankara'da Nafıa Vekileti 

Yapı lşıtri Eksiltme Komisyonu odasında -31546- lira -14- lrnrUf 
keşif bedelli Polatlı Jandarma Techizat Anhan inşaab kapalı zarf 
usalile eksiltmeye konulmUJhır. 

Şartname, mukavele projesi, Nafıa Işı eri şeraiti umumiyesi fenni 
prtname, kqif cetveli, proje ve tafsilat resimleri -155- kuruş mu
kabilinde Vekilet Yapı İşleri Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat -2366- liradır. 
isteklilerin teklif mektuplanna Nafıa Vekiletince verilmiş mü .. 

teahhitlik vesikasını iliştirmeleri lizımdır. 
Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını 2on /936 Pazartesi 

günfi saat on dörde kadar Yapı işleri Arthrma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır. "1519,, "3634,, 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Hasköyde eski Mahmutağa, yeni Sütlüce mahallesinin imrahor köşkü 

caddesinde Tapa fabrikası Muhafaza kışlası karşısında içinde kagir bir bina 

bulunan ve denize pek yakın olma81 hasebile fabrika yapılmağa elverişli 

eski 35, 35 mükerrer, yeni ıs:J, 185 No. lı 3985 metre murabbaı nrsanın 

parası nakit veya yüzde beş faizli hazine tahvili olarak peşin verilmek şar· 

tile beher metre murabbaı yüz altmı\l bir kuruş üzerinden ] 3/7 /!l:;G Pa • 
zartesi günü saat on dörtte kapalı zarf usulile satılacaktır. İstekli:erin 482 
liralık muvakkat teminat mektuplarile teklifnamelerini yevmü nıezkurda 
saat on üçe kadar komisyon başkanlığına tevdileri. (M.) «:l38 l ı) 

1 let.nbul Beledlyeal lıanı •rı 1 
Senelik muhammen muvakkat 

Kirası teminatı 

Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Çukur soka • 
ğında 47 No. lı ev. 180 13,50 

Kınalıadada Yah mahallesinde deniz banyo yeri. 3.5 2,63 
Unkapanında Haraççı Kara Mehmet mahallesinde fe -

ner caddesinde 42-44-46 No.h 208 metre murabbaı arsa 600 .;lj 

Yukarıda semti senelik muhammen kiraları ve teminatları yazılı . ola& 
mahaller 9;17 veya 938-939 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ~y~~ ~.1:~.ya 
verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri levazım mudurlugun· 

de görülür. İstekliler hizalarında gösterilen m~vakkn~ t~mina.~ makl,uz veya 
mektubile beraber 7 temmuz 936 Salı saat ln de daımı encumende bulun-

malıdır. (B.) (3453) 



Tllrk Hava kurumu 

BUYUK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

3. ncU Ketlde 11 Temmuz 938 d•d1r. 

Buyuk ikramiye: 5 O • O O O Liradır. 
Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000) liralık bir mliklf at vardır .•. 

.. 

SASA KALDIM: 
- Kocam, bir FRIGIDAIRE alalım diyordu.. 

Adam sen de... Buz dolabıoın elektrik sarfiyahna 
kim dayanır? dedim! 

Bunun üzerine kocam güldü ve dedi ki: 
Yavrum; her buz dolabı F R 1 G 1DA1 RE değildir, 
alayım da gör. işte bir ay oluyor.... Demin elektrik 
hesabı geldi ... Meğer hemen hemen fark yok gibi bir 
şey. Ben şaşbm, sen de şaş, dünya alem şa.şsınL 

FRIGIDAIRE'in ne için bu kadar 
az elektrik sarfettiğini merak 
ediyorsanız söyliyelim, 

FRIGIDAIRE başku soğuk ban 
dolaplarında bulunmayan n 
kendine mahsus olan •KOYAT 
kompresörü ile işler. EKOYAT 
ise elektrik sarfiyatını Y. 80 J8 
\adar azaltır. 

BOURLA BiRADERLER ve Şürekası 
Galata : Hezaren caddesi - Beyoğlu istiklal caddesi 
Ankara: Bankalar caddesi - lzmir : Gazi bulvan ve 

S A T 1 E 'nin bütün ıubelerinde 

Bayanın yerden göğe kadar hakkı var 
il il 

1 1 
En şiddetli diş ve baş ağnlannı umulmıyacak kadar 

kısa zamanda izale eder 

GRiPiN 
Varken ağrı çekmek günahtır! 

Bandırma Belediye Reisliğinden: 
Bandırma Uraymın 25 lira asli maaşlı fen memmlujıı açıktır. 

Behemehal mektepten diplomalı fen memuru alınması mepııt aldapn.. 
dan bu evsafı haiz bulunan isteklilerin icap eden vesikalariyle birlikte 
Bandırma Şarbaylığına miiracaatlan ilin olunur. «3721• 

_. .............. ....-........ ...-....------ HEMORRON &on Posta MatNa• 
NeıirlP& Müaürli: Selim a..... 

IWUPledı i;. F..kre111t 1ı R-... H. LISll Ameüyatu basurlan tedavi eder, teair1 kattdlr. 


