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Uluslar Kurumu Habeşistana 
.. Cevap Verdi 

ilk Ünce Konsey, Sonra Lüzum Görü
lürse Asamble Toplanacaktır 

Kaybolan Veznedar 

BDtOn Araştırmalara 
Rağmen Haıa Bulunamadı 
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Mulıa~emat başlamadan ~vvd İtalyanların Habesi;ıtandan Beşler komitesinin 18 Eylülde ltalyanlara verilmesini 

BÜTÜN SIR, ABDULLAHIN tKI DUDAGI ARASJNDA TOPLANMIŞ 

BULUNUYOR 

Maharririmiz. /rom ıularla lronuıuyor. 

almak istedikleri ı oprak lan gösterir harita Tek lif ettiği toprakları göııteren harita 

Roma, 13 (Telsizle) - Musolini Fran- ~imdi birdenbire Uluslar Kurumuna üye - '"~--~·' '' ,..,._, '• ·• '·-·· .. ·~
.._ - İngiliz tekliflerini tetkik etmektedir. olan ve taarrua uğrayan memleketimize Cam/ Mihrabını 
,. 

Bugün beşinci gündür iti; ortadan kay
bolan Galata postahancsi veznedarı Hiiıe
yin Hüsnünün meçhul akibetini saran ka
ranlık dağılamamıştır. Dün yaptığımız tah
kikat, nezaret altında bulundurulan Ab • 
dullahın arkadaşı Mehmedin üzerinde top• 

]anan şüpheleri takviye edebilecek mahiyet-
.Musolinin görü,meler neticeıinde bir anlat- (Devamı 6 ıncı yüzde) 

:~1!:~!e~~cağını ıöylemİf oJduiu rivayet r -~ Pis/egen Kadın .. 
Cevap Verildi 

tedir. 
Garson Mehmedin bulunamadığı lıak • 

kındaki haberin yanlışlığı da tahakkuk et• 
· •ulh tekliflerine, J'elccek çarfamba günü 
~vap verecektir. Cevap Ulul'lar Kurumu 
ıenel katipliğine verilecektir, 

Habeşistanın Notası 
Cenevre, 13 ( A.A.) Habetistan, 

Milletler Cemiyetine bir nota vermiştir. Bu 
notada Fransa - İngiliz sulh ıartfarının ka
bul edilmiyeceği bildirilmekte ve Milletler 
Cemiyeti Asamblesinin toplanmağa çağrıl· 
ma!I teklif olunmaktadır. 

i * • Cenevre, 1 .. (Telsizle) - Habeıı Hü-
kumeti tarafından Uluslar Kurumuna ve
rilen notada İngiliz - Fransız sulh planı 
redd edildikten sonra denilmektedir ki: 

«- Uluslar Kurumu İtalyanın mütear
nz olduğunu kabul ve tasdik ederek zec
ri tedbirlerin tatbikine başladığı halde 

ilk Önce Konsey Son .. 
ra Lüzum Görülürse 
Asamble Toplanacak 

Cenevre, 13 (Telsizle) - Uluslar 
Kurumu Genel Sekreteri Habeşistanın 
Paris elçisine şu telgrafı 

tir: 
göndermiş-

<eBanş planını müzakere etmek ü
zere Asambleyi toplantıya çağırmak 
hususundaki istediğinizi başkanlığa bil
dirdim. Başkan Benes evvela konse
yin toplanacağı ve konsey tarafından 

1 
lüzum görüldüğü takdirde Asamble
nin toplanacağını bildirdi.>> 

L 

Dün birinci sulh ceza mahkemesinde Fi
lomilla namında bir madam çirkin bir ha- miş ve onun da Abdullahla birlikte neza • 

reketin !!Uçlusu olarak sorguya çrnlmiııtir. ret altına alındığı anlaşılmı:ıtır. 
Dün Mehmedin zevcesi de istiçvap edil-Bu madama isnat olunan suç Yenic:-ami mih

rabını kirletmektir. 

(Devamı 12 inci yüzde) 

Dıt itleri Bakanı 
Cenevreye Gitti 

Dış İ§leri Bakanı Tevfik Rfö~tü A
ras dün aktamki ekspresle Uluslar 
Soıyetesi toplantısına İ!lİrak etmek ü-

zere Cenevreye gitmiıtir. 

Tevfik Rüttü Aras BeJgradda bir 
müddet tevekkuf edecek ve Yugoslav
ya Başbakanı ile gÖrÜ§ecektir. 

miştir. 

Bir Tuzak Mı KurulmtıJ? 
Yapılan tahkikatın ve alınan ifadelerin 

selahiyettar zevatta uyandırdığı intıbaa 

göre, Hüseyin Hüsnü, mürettep bir tuza• 
ğa düşürülmü,tür. 

Bu tuzağı hazırlıyanların maksatl~n, o
nun ekseriya cebinde bulunan anahtarı a-

larak, postahane kasasını soymaktır. 
Bu kanaaLin uyanışından sonra akla iki 

ihtimal gelmektedir: 

Akla Gelen İhtimaller 
Birinci ihtimale göre, bu tuzağı kuranlar 

sadece Abdullahla Mehmetten ibarettir. Muharririmiz., veznedarın bir 
O takdirde biçare veznedarın hayatından ihtiyar kamfu•u ile 
ümit kesmek lazımdır. 

ık . · ·ht. 1 Abd il L' 1 dar; mechul bir çatıda ve sanki nn dinde 
ıncı ı ıma e nazaran, u an ve · 

Mehmet bir sirkat şebekesine vaıııtalık et - mahpustur!. · 
Binme Ve inme Tramvaylara •• 

Zabıta, Bu iti 
Halletmeye 
Uğratıyor 

Tramvaylara arkadan binilerek Ön• 
~en inilmesi hakkında konulan uaul 
münasebetiyle, tramvayların (28) den 
fazla yoku almaması, bu suretle hal
kın rahat seyahat edebilmesi imkanla· 
rı düıünülmektedir. 

Ancak tramvay şirketi elektrik sar
fiyatından tasarruf maksadiyle günün 
muayyen saatinde arabalarını İ§letme
diği gibi tren ve otobÜ! servisi olma
yan hatlara da az araba işletmektedir. 
Bu takdirde böyle başka nakliyat ser• 
visi olmayan hatlardaki yolcuların 
çektiği sıkıntı tezayüt etmis olmakta
dır. Bu yüzden ~ikayetler a.rtmıştır. 

Emniyet Müdürii Salih Kılıç 

Vali bu hususta kendisiyle görüşen 
gazetecilere, tramvaylara arkadan bini· 
lip önden inilmesi hakkında zabıtai 
belediye talimatnamesinde bir madde 
olduğunu, fakat gerek bu usulün, ge
rek tramvay arabalarının haddi niza- dar uygun olduj'unun tetkik edilmek
misinden fazla yolcu almamaları usu- ı te olduğunu, kat'i kararm bu tetkikler· 
lünün tatbikınin sehrin hayatına ne ka- den sonra verileceğini söylemittir. 

, . -

Piyasa Birdenbire Canlandı 
fki üç günden beri şeh;in alış veriş hayatında bir hareket, bir canlılık 

göri.ilmektedir. 1-lavalann soğuk ve yağışlı gitmesine rağmen çarşı ve Mah
ınutpaşa ile ;Bahçekapı, Galata ve Beyoğlu cihetindeki dükkanlar kalabalık 
bir müşteri kitlesi tarafından ziyaret edilmektedir. 

Bunun sebebi şeker bayramının yaklaşmı~ olması, Noel ve yılbaşı yor· 
tularının da hemen hemen bu sıralara tesadüf etmek üzere bulunmalarıdır. 

( De11amı 12 inci yüz.de) 

.............. ·-·····-············--······ ... ············• 
r 
Kervan 
Yü~üyor! 

1 
Burhan Cahidin 

Yeni Eseri 

SON POSTA için ha

zırlanan bu güzel ve 

içli memleket romanı, 

<(Kısmet Bekleyenler» 

tefrikasını müteakip 

neşredilecek tir. 

L.------------~----~ 
Müddeiumumiliğe 

Bir ihbar 
Kutu barı cinayeti yüzünden { 7,5) sene 

hapse mahk~m olan mütekait zabit Adil 
davasını temyiz ettiği için henüz tevkif -
hanede bulunuyordu. Tevkifhanenin intİ· 
zarnır:ı bozacak bazı hareketleri tesbit e· 
dildiği için Üsküdar tevkifhanesinc nakle· 
dilmiştir. Adil bu nakil münasebetile 
müddeiumumiliğe bazı mühim şeyler ha
ber vereceğini söylediği için jandarmalar A
dili dün müddeiumumilife getirmi~ler· 
dir. Müddeiumumi Bay Hikmet Adili bizzat 

dinlemiştir. 

mektedirler. Bu takdirde ise, kayıp vezne- (Devamı 7 İnci yüzde) 
----~-

- İşittin mi yahu, asri mezarlıkta mezarlar ateş pahasına im~! .. 
- Eyvah desene, öldükten sonra da dünyadaki gibi yersiz, yurtsuz ka-

lacağız .• 



Z Sayfa SON POSTA 
; 

ı~~ 11s.ı Dağı Filminin 

[ __ H_a_l_k_ı_n_S_e_s_ı"""""I) 

DABİLI 
Çevril~şine K c 

M. c. M.~:..~::::İz:.. asımpaşa inayeti 
yer) Şirketi, bir Ahnan yahudisinm 

türlü hezeyanlarla yal!Chğı «Musa M kt 1 K d M ti e· A t dağrn isimli bir kitaptan bazı parça- a u a ının a 1 ır rnavu 

Birinci .Klnun 14 
-==-

( Ollnftn Tarl?ıl) 
Bir iki 
Sahrla 

Tapu Ve Kadastro Mektebi 
Tapu ve Kadastro mektebinin Ankaraya 

nakledilmesi, yeri olmayan talebrve ya • 
tacak yer temini .kararlqtınlmıt. hu hu • 
etıata çalışmalara baflanılmıftır. 

• • • la r alarak aleyhimize bir film çe-

~::.:~~ ~=..,v~ Oldug" U Ve Türkçe Bilmedigv İ Anlaşıldı Maryue~·~~a s~:;:: .~~::~:ki da· 
den vaz ceçildiiİ eöylcndi, fakat va71 aulhan hal için mesai saatleri haricin• 

M. G. M. Şirketi sözünden döndü Polis ve Müddeiumumiliğin altı )erek kendisine ~ gösterilmit ve dolabında tethir edilmektedir. Morg de çalışan eski belediye reisi muavini Ha-
ve lilmia çevrilme iline yen~den h~ı- siml9k pl'fl9 .. Kaumpaıula litım mem.., kacllaa tqhia etmittir. din geç vakit ceaet M.klundaki rapo- mit ~ muhakemat şefi Seyfi ve •"'*at 
ladı. Bu .bu.auta halkımız dıyor ki: içinde bahman ceae•in miHiJeti ıiize· Bu .-retle .kadmm Tür• •iiai~ea ra.mu mücldeimiliie wıenniftir. ~ Hamıt Nazmiye oa dörder lira Yetmitel! 

.. ~~~ozyatağı 8 
numarah lııDfldıe rinde dün hafif bir aydınlık temin et· l»ir Arnavut olduğu anl&§ılmıttır. danın elli yatında olduğu "Ve boiulmak karuı ücret veriln;e: ~ararlqtmhn .. ı~. 

Şükrü 1 
: mittir. Bununla beraber kadının hüvi- Kadın Nereli? suretiyle öldürüldükten sonra suya a· 

- Ben böyle eözündcn dönen inanl~ yeti la&1& branbkbr. Tahkikatı idare Müddeiumumi Bay Şefik ltun•a• bldaiı anı.,ıı ... ,tır. Kaclmm 8-n..de C-imhur Reialiii Daire Müdürlüii 
her tirlü boykotun derhal tatbik edilmesi eden miidcleiammai muavini Bay Şe- aonra kad•nm iizeriDden çakan elbiae- bir makara ve tahta aaç taraiından Cümhur Reisliği Huauai Kalem tifrcl 

tarafta_ra~ ~~ ,..ıaadi Samuel f"ık ka4uua vapurla eelmeai ihtimalini leri KasımpafAdaki ve tehreminindeki baıka on para irile çılımaYIJI kaclmm ~ katibi ~6t~ ~~no~ . ~aire m~dürttf.ı 
Gol~ ba ~ çevirmekte ~~ar a- cöz öniiae alarak K•11mpap Haliç bazı arnavutlara göstertmit. onlar da parauaa tama edierek öl4üriiWii19- sune.. tahrirat .ikinci kati~ ~.at Dınc;~ 
yak direne. biz de M. G. M. Şirketa film· !-L-•- ------• • L "t .._. t . Matı •-- tlar - ::. • .._ kt d• K-~-- 1 ___ L-- Jm.a.ı kalem pfre bat kiıipliğine atan~ itada · - ...__,.... ~ ebnİf Ye uu 99t1 eıuıse enn ı .-.raawa na a...._nne e ır. ._ ..ara ~ ,. 
lerini Türkiyeye eokmamakta o r ısrar . "ld"-. . .. ·'---L • h lal 1..---k, • • k • • _.... lanlar. 
etmeliyiz. Ne kaybederiz? Hiç .. Kızlarımız. -- la&dilı•- Wr kaç siiD enoel tarafmdan gıyı ıgmı soy--.. ...-eti- saç , aura ı:a:ıı en, u,.an e-
çoc:uldanmız T&nm Grata Garbo, Jan aiyala çarpfh ,......,. wı.üJ'- J.ir ka- le iakele memuruaua 'felı••etini kuv· teklik, kırmızı benekli p.lyar Ye ap· 
Kravforda. Rm Novanoyu eönnelıin - dm keD6iDe m• -.•t .aerek elin- •etleadirmiflerdi. Eauen Wa tle dün iında da altı 1imlrli ....tal a,.•lrlrüıa 
ler, ae çıbr>. Yeterki. Türkün aleyhinde tleld cS- Ka......-pJI .....-..» ka ....... Wr mahacir ........ ihtimalini çıkmııtır. ltadmm h~ ...... 
hareket etmek *i)'enlere ku.vetli bir 4len ..,..._.-...ek Kıa-.-t•JI 80l'4u. )'AZIDlfbk. anlaıalacafı, hu mretle de hidi...m. A-
verelim ve kudretimizi göeterelim. .... 8Ö711 ...... Kadaa Niçin Öldiriildü? zerindeki ilk .... ar perdesinin ~-* * ...... • w u ... :morsa s&acleri- Kadının cesedi ~ttla aaiak ha•• iı tahmin edjlpnelrtedir. 

-aa: 

- Metro Coldvin M.yer tirketinin 
bu hareketi kuımnda ne denir} Yıllar
danberi filmlerine ka'l' iyi muamele gös

teren hir memlekete böyle bir tavır ta· Bfr 
lunması onun Türklüie da,manlığından 

ileri geliyor. M. G. M. • Türklerden ne 

iki Muharrir 
Arasında 

Davanın Duruımaıı 
Yapıldı 

jBulgar HastanesiniJAftan istifade Eden 
Soyanlar... Bir Suçlu~·· 

Şarap Ziyafeti Batında 
Tutu1du1aT 

fenaLk görmiiftür~ • Muh-.....:.. Erc•i-·ad EL--- T-- B d b" k d a.. • (..ıı:ı. ) -·- ____ ,.__ ~ - un an ır ay a ar önce napn- o:r33 YJlmda Galata Gümrüğünde 
Eier Amerikahlar hili T ı.irklüie kar- gazetesinde çıkma bir yazı :münasebe- haneden çıkan Boınak Ali arkadatı bir hırsızlık olmuf, bir çok kıymetli et

fi 
0 

kötü zihniyeti giJduyorlaraa, aldam- tiyle ımaharTir Peyami Sefa aleyhine Topal Raairnin Galatadaki odaamda ya ile beraber mühim miktarda eroin 

Adliye1• Baıvurmadığı 
için Yakalandı 

yorlar.Türltler merttir, m~dcnidir ve büyuk L:r ha'----- ela-... aemı..tı. Bu dava- dı"ğer __ .. ._adatlarma bır" -rap zı'•af~ de ralınmıı po1:- o --1-ı"t 1 1 _ _.._, .,, _.,,. __ ,... ra ~ ,, ..,..... 
7 

, ~ .. aa suç u arı ya-
tarihi olan bir millettir. Amma, celin aö- nm ilk dunlf-.. 411iia birinci aali~e çekerkea .kUflaı azerine yakalan11111- kalamıt-
rün ki. pİ8 bir Alman yahudisi, Almanya- ceza •ahhmeri'Mle yapdmlflır. lardır. Ati ile Rasim yakalanınca da bu Bunlardan Salih oilu Ahmed adlı 
dan kovulunca itte böy)e hezeyanlar b- Duruımada davacı Ercum·· end rı._ • f t" h" eti" 1 l t ,... 'L. • • • G 1 t I" ki' d k 

~ :zıya e m ma ıy an atı mıı ır. ~1111- ıuırısı a a a po ıa mev m en açmıt· 
n§tınr, ba,kalanm kendiaine alet eder ... - .. Pev·-ı· Sefanın·, '---~.· kayın pe- k"" L-- • afet Alin" ff L!... tle ,_ n·i k d 1 h k ·~ ı-- aeau u uu •ıy m muva a-..,.e , ... r. ı er ar a af arı mu a eme edil. 
Ben de bir çoklan gibi ayni fikirdeyim: deri Rıdvan Patayı lekeleyici tar.zda batardıiı bir hırsızlık ıerefine veril- miıler ve ma.lakiım da olmllflar. Fakat 
M. G. M. Şirketi filmlerine Türkiyede, yaza 7agmakla efk&n umamiyeyi ken· mi§lir. Bu hırsızlık ta Şiıli Bulgar has· Cumuriyetin onuncu yıldönümü müna-
hattl. do.t Balkan rnemeleketlerinde tam dı"aı· ale•hı0ne r~-..!-&--•- •elUJ1u -·ttu• t • ele •- b 1 t H t beü• 1 •ı_!>_ edil -~ • !L.. _. ,, ...-•.-umca ı ... aneaın VUKU u muı ur. u ane pen 

1
-. y e lıı&D eaa ..-tan ıat1n111e el· 

bir boykqt 7apalmahdu. junu, ka71n pederinin iae lekesiz bir cercsinden gizlice içeriye dalan Ali mi~ler. * * adam bulunması sebebiyle Peyaminin k Polia dün Salih oğla Ahmedi de ya. 
K...ı.köJ Aal.dem, Tuzluca sokak No. ithamanm yersiz ve ayni zamanda ha- i kalıyarak müdcleiumuaıilije ....q. 

hastane doktoru Nikolofa ait bir ço 
eıyalarla madamının bir altın saatin 

42 de .Kim O.. ıia: kareti imiz bir mahiyette göründüğü· ı tir. atırarak sıvıımııtır. A1inin bu efyalar 
En L:..:: bir =--...1- nü iddia etmit ve suçlunun tecziyesile Af kanununa göre muavven bir za· - -..,.,.. propa.-- ve en . "" 

cılk Wr hezeyan batajı olan •Muaa Da- beraber istidasında yazdığı tazmina· manda müracaat etmiyenler hakkında 
Rasim vasıtasıyle sattırdığı anla§ıl 

mıttır. 

iı» lritabıını Almanya, iki ,..ı önce toplat- ta~ ~· nazarı itibara alınmaunı iate- tala"bat yapllması lazım gelditi için iki Açıkgöz 
b ve ,.aktı. Ba. Almanlum mert bir hare· mıttır. •ün Ahmed ikinci müstantikliie veril-
ketidir.. Buna makabil Amerikahlar bu Peyami Sefa iae, 'Ercümend Ekre· mittir. 
kitaptaki alan. ..&ata, iftira dolu • min Cumurİyet gazetesinde yazdığı 

Sabıkalı Zeki ile Remzi, Gümüpu 
yanda bakkal Mehmedden prap al 

')' abr L" ~- ·ı~ L .c_:_• ,L_1 __ _ 
lan .Jdılar. filme çekmeje bile kalla,blar. uır yası ne ı avııtee aencnaın~ na....--

Bu ela Amerilcalılann doetJuia. mertliie te utraclttmı Ye T- gazetesinde yaz
yakıtmayan J.areketidir. dıiı yazının Ercümend Ekremin yam. 

sına bir m-kaWe .w.twa- laildirmit 
Ye 7..dıiı ya&ICla tarilıiıı Ü hükmü
nü kayliettİjİDİ, baaun iae hakaret aa· 

mıttar, on 1ira verecekleriai aöyliye 
üstünü istemi" •llntf 'ft! .... ,arı 
tutulmuılardır. 
.aıe :ti • • • ................. __... ·~ ... -TAKVlll 

BiRiNCi KANUN 

Bir TramtaJ lrizaıı 
DÜD sabah aaat aekia buçukta Gül

laane parkı öniiDde 779 .aayıh tramvay 
arabasının bozularak duraklamuı ti
aerine o hat üzerindeki tramvaylar bir 

••• 
Re.imli Kartpostallar 

Po.ta ve T dgral idare.i memleketin a. 
bii ve .un·ı m•azaralanm, tarihi eeerled • 
Di cöetcren kartpo.tallar hazırlamıştv,. 

Bwdu önümüzdeki ayda aatıp. çıkarıla • 
c:aklardır. Seri halinde reaimli kartpostallall 
da yapılmaktadır. 

• • • 
Kubilay Günü 

Ayın yirmi yedinci cuma günü Ankar• 
Halkevinde Kubilay günü yapılacaktır. Bü
tün Ankara ilk okıll muallimleri ve yükseli 
muallim mektebi taJebesi ihtilalde bulUft .. 
caklardır. 

* * • 
Liman Şirketinin Tasfiyesi 

Eski Liman Şirketi tasfiye he;> cti dün 
toplanmış, şirketin tasfiyesi işlerile meş ~ 
gul olmuttur. Bu arada esli limnn ~ltetı 
miidürii ile işletme müdürüne verilen ik... 
ramiyenin istirdadı ic;in açılan dava işi et
rmlanda da göriifülmüftijr. 

* * * 
Buiday Stoku Artb 

l.tanbula bir haftadan'beri pek fazlıııi 
miktarda buğday gelmekteydi. Bu yüzden 
şehirde buğday İstoku lazlalafnu lır .. Dün 
de fdırimize t .ıt 1 ton buğday gdmi,tir, . "' . 
UyU§turucu Maddeler lnhiıarmda 

Tetkikler 
Ekonomi Bakıuıhğı miitdwaaıa Von • 

der F orten dün Liman İdaresinden liman 
itleri hakkında yeaiden baza malWnat i ... 
teaıittir. Müteh..aa bu hafta UyuttunıctC 
Maddeler Jnhisannda da tetkildere b..ıa. 
yacakbr. 

* • • 
y _.. Baflaqıa 

Evve'Md pce latildil cadcleeiade 

Bence meı" ul olan yalnız şirketin sahi
bi Samuel Goldvin değil, hir az da Ame
rikadır. Miinuebetler üzerine fena tesir
ler yapan ba 1ıibİ la.teke~ mini olmalı
dır. Olunanuyona bu filmi ..un almalı ve 
yakbrmalıdır. Biz Amerikalılardan bu 
mertliii bekliyoruz. Y oba, yarın bizim de 
yaptırabileceiimiz çok teyler vardır. 

,..._.,.,..p.. ~lemiftir. 
Gelecek celsede Erciimend Ekremia 

aaat kadar seferden bhmtlarchr. 
Arızaya aebep o aralaadaki elektrik mahallelrici Caferin diikkinmda yaa. 

........s..._ L ... çıkmıı itf aive ye•:•ip aön...IA..-.I:._ 

Kara denizdeki 
Fırtına 

,.azıaı oluıDM:Aktır. -----
Tasarruf Haftası 
Dün Yemiı Günüydü 
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Sözün Kısası 
1 

l'vfısır istiklal 1 

Davasının 1 Ba' de Hara bil Bağdat! 
Esası Nedir? .. -
Mısırlılar, bu defa 923 teşkilatı esasiye 

El< ·Ta -
Bir zihniyet vardır ki, baca tutuşmadım 

kurumlarını ternizlettirınez.. Evin içini su 

basmadan kiremitlerini aktartmaz.. içinde 
bir iki kişi boğulmadan kuyusunun ağzına 

kapak yaptırtmaz .. 

kanununun iadesile Mısır istiklal davasını 
birbirine karıştırdılar. 

Bir aydanberi Kahire sokaklarında kan 
dökt-n Mısır gençleri ne istiyorlar~ Mısırın 

istiklüliııi mi,923 teşkilatı esasiyesinin 
gni getirılmcsini mi) 

Bu zihniyet, tek bir ferdin zararına mim· 

hasır kaldıkça kabili tahammüldür. Am ~ 
meyi ızrar edecek bir hal alınca, buna kar~ı 
susmalı:, sosyeteye hiyanet olur. 

Mı ır meselesinin ve Mısır istiklal kav
gasının tarihçesini bilmiyenler bu iki me· 
scl<"yİ birbirine karıştırabilirler ve bu se -
l>eple Mısır istiklal hareketinin hakiki ma
nasını kavrayabilsinler. 

* Dışından bakıldığı zaman Mısır müsta-
kil bir memleket gibi görünür. Kralı vardır. 
hükumeti vardır, hariçte mümessilleri var· 
dır. Mahkemeleri vardır, ordusu vardır. 

Fakat bu istiklal perdesi arkasında Jn • 
giliz saklıdır. Maliye ve adliye nezaretlerine 
bağlı İngiliz müşavirler vardır. Ordu er • 
kanı harbiyesinde İngiliz bulunur ve ordu
nun umumi müfetti~i bir İngilizdir. Bu ln
gilizler Mısır hUkumetinin memurlarıdırlar, 
fakat yalnız Jngiltercye karşı mes'uldürler 
'e bunların asıl bağlı olduklan yer, Kahi
rcde oturan ve perde arkasından Mısın ida
re eden hakiki hükümdar lngiliz komiseri 
ve komiserliğidir. 

f lakiki hakimiyet fngilizlerin elindedir. 
Onlar Mısırda her §eyi görür, her ICYi bi
lirler. Bu görünmiyen kuvvet, bütün idare· 
nin iplerini elinde bulundurur. 

* İngilizler Mısıra 1888 de girmişler ve bu-
rasını bizden almışlardır. Evvela Lord 
Kroııwcl 25 sene burasını idare etmiı ve 
bugünkü Mısırın temellerini atmıştır. 

1914 te, İngiltere Mısır üzerine himaye 
sistemi kurmuştu. Harp esnasında bütün 
Mısırı sıkı bir çember ve idare altında bu
lundurmak İçin buna ihtiyaç görmüştü. 

Bu tozyik 922 de aksül&.mel yaptı. Ka· 
hire sokaklarında istiklal kıyıımlan başladı. 
O vakit Mısır komiseri bulunan Lord 
Allenby istifaya ve lngiltere Mısırın istik· 
lali~i tanımoğa mecbur oldu. Yalnız Mısır· 
la lngiltere arasında halledilecek dört mü
him mesele kalıyordu: 

1 - Harici bir taarruza karşı Mısırın mü
dafaası, 

2 - Mısırdaki ecnebi ve ekalliyetlere ait 
mt"nafiin himayesi, 

3 - Jmparatorluk yollarının selametini 
temin, 

4 - Sudanda lngiliz hakimiyetini temin 
eden 1 899 fngiliz • Mısır anlaşmasının mu
hafazası. 

İstiklal taraftan olan Mısırlılar bu ka • 
yıtları kabul etmiyorlardı. Bunlar 1923 te 
iktidar mevkiine geçtiler ve parlamentoda 
kendilerine ekseriyet temin edecek demok
ratik bir meşrutiyet kurdular. Bundan sonra 
gürültüler başladı. fngiltere bu partiyi ileti· 
dar m<'vkiinden düşürmeğe çalıştı. (Vefd) 
partisi kralı devirmeğe gayret etti. Nihayet 
19 30 da kral meşrutiyeti lağvetti ve İngiliz
lere dc1yanarak bugünkü idareyi tesis etti 
intihabat kaldırıldı. Nazırlar kral tarafın : 
dan tayin edilir oldu. 

* İı;te o gündenberi sükuta mecbur edilen 
nasyonalistler (Vefd partisi) İtalya • Ha
beş nıeselesinden ve İngilizlerin Mısırı İtal
ya aleyhine harekete getirmek İstemesinde 

Bizde vapur işletenler, nakil vasıtal nnı 
idare edenler çok defa bu znrarlı zihniyeti 

taşırlar. 

Harp ve sulh karıı karııya geçmİf, dünya Üzerinde hakimiyet 
kavgası ediyorlar. Bu sırada dünyanın gağından, solundan )ıarp 
bulutlan yiikıeliyor, ortalık kararıyor ve sulh perisi da~asmı 
kaybetmek üzere bulunuyor. 

bir ideal için çarpışan bir milletin harbi iyi bir harptir. Fakat 
Hem ikaz etmek istediğiniz zaman da si· 

ze kızarlar, ııuiniyetinizden şüphelenirler. 

Derken hlıdisat günün birinde sizi hakh çı· 
kanr. Uzaktan gören gözleriniz doğru gör• 

müş, bitaraf muhakemeniz iyi di.!şünmüş • 
tür. Bu belli olur; idare mahçup mevkie 
düşer.. Nefes tüketerek, mürekkep hokka· 
lanru kurutarak, ak kağıtların üzerine kara 
yazılar dizerek yan yana tevhit ettiğiniz: 
tedbirlere baş vurur. Vurur amma: Ba'de· 
harabil bağdatlıı 

bugün dünyayı karanlığa boğmak ve yer yüzünde saltanat sür· 

mek istiyen htrP• istila ve emperyalizm harbidir. istila harbi, 

Harp ve sulh, ikisi de insanlar içindir. Kavga güzel feydir, harpların en kötüsü, en iğrenci ve en korkuncudur. 

1 MUHTELİF HABERLER 
3000 Göçmen •• 

Yaza Kadar Jzmit Civarına Ve Ev
y erleştirilmiş Olacaklar lerine 

İzmit, 13 (Özel)- Cümhuriyet vapuru - Göçmenler için lizım olan bütün 
ile Romanyadan getirilen 1400 göçme· tedbirler almmlfhr. tık yaza kadar da ya· 
nin Tuzlada karantineleri bitmek Üzeredir. pılacak yeni köylere yerle,tirilmif olacak
Bu arada dün Nazım vapuru 1. 750 göç· lardır. Bütün fzmit ve mülhakatı köylüleri 

menle Derinceye gelmİf, oradan göçmen- ırkdaılanmıza karyı büyük bir hüsnü ka
lcr trenlerle lznıit'e getirilmişlerdir. Tren- bul göstermektedirler.» 

den iner inmez önceden hazırlanan misafir Göçmen vapurlan sığ olduğu için De
evlerine yerldftirilmifler ve Kızılay tara· rinceye yanaımakta ve oradan trenle şeh· 
fından kendilerine yemek verilerek rahat- rimize getirilmektedirler. 

1 Yağmurlar 20 Kö
yü Harap Etti 

Kral, Komünist Muaf· 
limlerin Aleyhinde 

Söylüyor 

Yani • sözüm Akay idaresine • Bağdat 
vapuru harap olduktan ıonral. 

Herkes bilir ki, Akayın elindeki vapur • 
!arın içinde, bu Bağdat gibi, Neveser gibi, 
F enerbahçc gibi, büyük dedelerimizle, ya· 
şıt, yahut ki başından bir iki macera geç

miş, batıp çıkmış, elli defa .tamir görmü~ 
bugün ıskartaya çıkanlsalar hurda fiatına 
dahi alıcı bulmıyacak tekneler vardır. 

Bu tekneleri, idare, denize dayanıklıdır· 

Atina 13 (A.A.) - Son &'Ünlerde lar bahanesile ve halkın tevekkülünden İs· 
Makedonyada yaian sürekli yağmur· tifade ederek işletir, durur. 
lar neticesinde bir çok mıntakalar su insanın, gemi derneğe dili varmıyan bu 
altında kalmııtır. Yirmi köy harap ol· çırnıklar • çırnık, denizcilik ıstılahında, ça• 
muş ve bütün münakalat durmuıtur. mur ta ımıya mahsus, alb düz. külüstür tek· 

Halka yardım için asker l<uvvetleri nelere denir • zavallı, fedakar kaptanların 
gönderilmiıtir. Kralın seyahati bu se· elinde, orsa boca, köprüden iskelelere gİ· 
bepten geri kalmıştır. dip gelirler. Fakat içinde yolculuk etmek 

ları temin edilmiftir. 
Göçmenlerin iaıesi için Kızılay kuru· T rabluı Şam Müflis 

Edildi 

Devlet Mekteplerlndo Komünist mecburiyetinde bulunan biçare halkın. her ilan Mualllmle'r gün, her an, gidip ıe geri dönmemek ihti· 

mu yakında Tuzla, Derince ve İzmitte af 
evleri kurmağa baılayacaktır. 

lrkdaılanmız ilk yaza kadar köylünün 
misafiri olarak oturacaklardır. Bilahal"e 

bunlar için yeni köyler yapılacak, kendi
lerine toprak verilecek, tamamiyle ı;i.'\Üstah-

sil bir hale konacaklardır. Bana b-;: husus· 

ta İzmit Valisi Hamit dedi ki: 

Kudüs, 13 (A.A.) - Gazetelerin 
yazdığına göre. Fransız mandasında 

bulunan Trablus Şam §ehri müflis ilan 
olunmuıtur. Şehir kasasında mühim 
ihtilaslar olmuş ve bir çok memurlar 

azledilmiştir. 

~~~~~----.-.-----·-·--------------~~~-

Teminat Mektupları Ve 
Maliyenin Bir Kararı 

Ankara, 13 (Özel) - Maliye Vekile· 
ti teminat mektupları hakkında ıu kararı 

vermiftir: 

Atina, 13 (A.A.) - Kral, devlet malleri vardır. 
mekteplerinde bir çok komünist mu· Geçen gün, Bağdat vapurunun köprüde 

allimlerin bulunmasından dolayı kül- başına gelen hadise, kaptanın açığa çıka· 
tür bakanına hayretlerini bildirmit ve nlmasilc, efkan umumiye müvacehesinde 
memleket gençliiini terbiye edecekle· hallolunmuş değildir. Tornistan edemiye· 
rin komünistler olmamasını söyliyerek ct-k, hızını alamayacak kadar köhnemiş bir 
derhal değiıiklikler yapılmasını emret- salapuryanın günahını emt-ktar bir kaptana 
mi§tİr. yükletmt-kle iıı bitmez. 

Çaldaris Mecllsl Çağırmak Dün. lnebolu yolcularının başına gelen 
için imza Topluyor facia. yann da, onun gibi denize yaslanmak 

Atina, 13 (A.A.) - Eıki baıbakan adeti olan Neveser vapuru yolcularının da 
Çaldaris milli meclis olmaksızın hüku- başına gelecektir. Avuç dolusu, etek dolusu 
metin icraatta bulunmağa hakkı olma· para kazanan bir idart-, ,•elinimeti olan hal
dığını ileri sürerek meclisin içtimaa ça· kın hayatına kıymet vermekle mükelleftir. 
ğırılmasına te§ebbüs etmiıtir. Vapurlarımızın iistüste geçirdikleri ka -

Çaldaris meclisi çağırmak açın lu· zalar mintarafilllıh bir ihtardır. 
zumlu olan 150 imzayı toplamakla meı Sağlam rejimin vapurları da sağlam 

• guldür. olur! 

Memlekette Yerli 
Malı Haftası 

lltarlılı: 

Nasll Olur? 
Bir bankanın ayni it için ayni münaka· 

saya girecek muhtelif phıslar lehine ve 
ayni resmi daireye hitaben vermekle ol
duğu muvakkat teminat mektuplarından, 
yalnız bir tanesi münakasa neticesinde Menin, 13 (A.A.) - Ulusal Eko-
muteber kalmakta ve o iıe ait diğer mek· İstanbul Müftülüğünden: nomi ve arttırma haftası halkevi aalo-

Bir nd m, ramazanda oruç tutmadığı hal· 
de, geceleyin kalkıp sahur yemeği yermi,. 

Bir gece, kansı: 

tuplar ise iade edimektedir. Hava kuvvetimizin yükselme ve nunda büyük törenle ve ilbay1mız tara· 
Bu gibi vaziyetlerde, yani bir bankacı artması için her türlü yardımın yapıl- fından söylenen bir söylevle açıldı. Tö-

ayni İf için ayni münakasaya girecek muh-1 mnSJ yurt borçlarımızın en ileri ge • renden sonra ev salonunda büyük bir 
telif müteahhitler lehine ayni resmi daire· 'ı lenlerinden bulunduğu gibi bu gün 01uvaffakiyetle hazırlanan yerli mallar 
ye hitaben verilecek muvakkat teminat diğer milletlerin de kendi varlıklnrını sergisi gezildi. 

mektuplarının her birinin altına bankaca korumak için durmaksızın hava kuv- * 

- Canım efendi! Oruç tutmuyorsun, ne 

için sahur yiyorsun? 
Deyince. herif: 
- Maşallah! demi~. Farzı terkettik, yet• 

miyor da, bir de sünneti mi terkedeyim) 

• • • 
· 'f d n ıstı a e ettiler. Tekrar istiklal davasına .• . ·ı gı 
11 tı er. Bu istiklal hareketini Nahhas Paşa 

resmi dairelere hitaben daha evvel veril· '\'etlerini artırmakta olduklan görül- Karı, 13 (A.A.) - Dün yerli mala 
mit olan teminatlı mektuplar yekünunun mekte olduğundan bu bapta Diynnet ve artırma haftasının çok zengin bir 
aynen yazılması lazım gelmektedir. Veka· İşleri ba-şknnlığından verilmiş olan proğramla kutlanmar.ına ba:tlandı. 

Müezzinin biri, minarede ezan okuduk· 
tan sonra, acele aşa&ıya inip koşmağa bllf" 
lamış. 

idare etmektedir. Kıyam bütün memleke
te. amildir. lngiltere nihayet mukavemetin 
rn~nasız olduğunu anlamı§, kabineyi devir
rnış 'e 192 3 teşkilntı esasiyesini iadeyi 
kabul etmiştir. 

* Bu, Mısır nasyonalistleri için bir mu • 
vaffaki>:_ettir. Fakat meseleyi halleden bir 
ı;nre dt-gildir, yukarıda zikredilen dört me
ııele gene muallakta kalmıştır. Ve bu dört 
hlt-sele halledilmedikçe Mısınn istiklaline 
kavu masana imkan yoktur. 

Trakyada Javşan Ve 
Tavuk Üretilmesi 

Edirne, 13 (A.A.) - Edirne Nüm -
ne Ağıl çiftliğiyle Sarmısaklı .. iftl' ~. u d • • • T l&'ln• 
• e en ıyı cıns tavuk, horoz ve tavşan 
ıstasyonları ve fenni arıcılık • b 1 • 
aç l k :ı-u e erı 
k 1 ması ararlaştırılmıştır. Ziraat Ba-
n~n~ığı pek yal<ında nümunelik en ye-

1 tıp kovanlariyle damızlık tavuk, ho-
t-oz ve tav ·· d · §an gon erecektır. 

Edirnede Knr 
Edirne, 13 (A.A.) - Hava 

"e kar yağmağa başlamıftır. 
bozmuı 

Jet bankalara bu müsaadeyi vermeği mu· fetva mucibince sadakni fitir ve zekat w 
vafık görmüıtür. ile mükellef olanların Türk Hava ku- Ş. Karahisar, 13 (A.A.) - Çartı· 

Banka tarafından bu suretle verilmiı rumuna yardımda ve bu suretle ana nın her tarafı bayraklarla süslenerek 
olan teminat mektuplarından münakasa yurda hizmette bulunmaları lüzumu yerli mallar haftası dün aaat üçte hal· 
neticesinde iade edilenler bittabi banka· ehemmiyetle ilan olunur. kevinde yapılan bir törenle açıldı. Hal· 
nın o tarihe kadar resmi dairelere hitaben _ _J kevi başkanı çok önemli bir söylev ver· 

vermit olduğu t .• inat mektuplarından di. 
tanzim edilmiyecektir. Ancak münakasaya Mekteplerde Bayram Tatili * 
kazanan müteahhit lehine verilmiı olup a· Mekteplerde teker bayramı tatili Adana, 13 (A.A.) - Altmcı artar· 
lakadar daire nezdinde kalan teminat I Kanunuevvelin 27 sinden Kanunusani· ma ve yerli malı haftasını açan başba· 
mektubu, inıaat veya teahhüdün nin 2 sine kadar devam edecektir. kan f smet inönünün Ankara halkevinde 
hitamında bankaya iade edildiği takdirde, 1 ·- ""'• • · · ' '~ ' · ·- ' · · · ' · • · ' · · ·- verdiii söylev radyoda dinll'".nmittir. 
bu mektup muhteviyatı bankanın resmi mektuplanndan usulü vechile tanzim o- Hafta münasebetiyle dün halkevinde 

- Ne var} Ne için ko§uyorsun? diye 
sormuşlar: 

- Bana. sesin uzaktan iyi geliyor, dedi· 
ler de, dinlemeğe gidiyorum 1 demiş. 

Tıflı 

Londra - Bağdat Telefonu 
Açı'ıyor 

Bağdat, 13 (A.A.) - Bağdat ile 
Londra arasındaki telefon gÖrÜ!mesİ· 

nin ilk tecrübesi dün yapılmıı ve tana 
bir muvaffakiyetle neticelenmiıtir. Ya
kında muntazam bir servisin açılma 

resmi yapılacaktır. dairelere hitaben vermit olduğu teminat lunacaktır. 1 törenle güzel bir sergi açılmıştır. 

,-~;;:::;;.;;;,:;;.:::;;;;;:::.::;:;;::~::;:;;;::;;.;~---------------~-~, 1 Kağıt Fabrikası 
ıs TER t NAN ıs TER t NAN M A ! Şub t Ayı İçinde f itecek 

Sovyet Cumhuriyetlerinden Baıkırdistanın Cumhur rebi bir 

kaç gündenberi şehrimizde bulunuyor. 
Bu zatın verdiği malümata göre, Başlurdistanın her köyünde 

ilk mektep bulunduğunu, (140) tane teknil<om denil n fen 
mektebi, (2200) orta mektep, (6) yüksek enstitü, \"e bükü-

met tarafından himaye gören ( 12) tiyatro u vardır. 

Ba~kırdistan daha dünkü cuınhuriyettir. Çarlık zamanında 

ismi bile anılmıyan, halkı ekseriyetle göçebe olan bir yerdi. 

17 senede olanlar inanılmıyacak kadar muh:mdir. 

l:ı.mit, 13 (Özel) - Şehrimizde temeli 
atılım k gıt fabrikasının İnfası büyük bir 
hareretl,.. devam etmektedir. Fabrika fU 

bat ll)' ı İçinde Başbakan İsmet İnönimüa 
dile açılııcak ve çalı~malarına baılıyacak· 
tir. 

iSTER 1NAN JSTER ıNANMAI 
_JI Zekat Ve Fitrenizi Hava 

~------------~---------------------------------·---------------------------- [(urunıuna 17eriniz 
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HAHKEHElEllE f - -l • 
{%QRDÜKLlRiMiZ 1 MEMLEKET HABERLERll m111İ--.--~L~.,aM:..:_lllll 

Bu Yıl Ber ket Yılıdır Adı Gibi Kendi 

De Yaman 

Bir Suçlu 
Kısa boylu. ufak tefek, esmer benizli bir 

adam.. Kırkına girmiş görünüyor. Giyinişi 
göze çarpacak derecede şık ve itinalı .• 

Bu, ayakları getrli. boyunbağı altın iğ -
neli. zarif adam şöhreti bütün Anadolu içi· 
ne yayılmış bir komisyoncu: 

İranlı Tahir Yaman! 
Bu soy adı kendisine gerçekten layık. 

Öyle marifetler işlemiş ki işitince insanın 

hayretten pannağı ağzında kalıyor. 
Ve bütün bu marifetlerden ötürü de tev

kif edilmi!l. İkinci cezada muhakemesi ya
pılıyor. Kendisine isnat olunan suç dolan· 
dırıcılık . Fakat bu dolandırıcılık ufak çapta 
bir mesele değil. Anadolunun en ücra nahi
ye ve köylerine bile kök salmış. İşte listesi: 

lstanbul: Tulumbacı Mikail, Boğazlıyan: 
İcra memuru Rıfkı, Gökkova: Nahiye mü -
dürü. Burdur: Tüccar Mustafa Adil. Sil -
van: Beledıye katibi Coşkun, Çerkeş: Tüc
car Refet ve Zekeriya, Sivas: Tapu müdürü 
Celal, Tercan: Nüfus memuru Şevki, Adı
yaman: Posta müdürü Sıtkı, Bergama: 
Tüccar Hilın~ Elaziz: Kırtasiyeci Hüsnü, 
Şirvan: Nahiye müdürü, Aydın: Belediye 
reisi Mehmet Ali, Karabiga: Nahiye mü -
dürü, Bünyan: Nahiye müdürü, Fethiye: 
Tüccar Murat ve Celal, lzmir: Tüccar Sa
dık ve Yahya, Zafranbolu: Bakkal Celal. 

Bu kadar geniş mikyasta hileli iı çevri· 

lebilir mi> diyeceksiniz. 

Mesela bir müesseseden kendisine para 
gönderilerek daktilo makinesi istenmiş, Ta -
hir Yaman parayı almış, fakat makineyi 
göndermemiş. Müesseseye de cevap olarak 
bin dereden su getirmiş. 

Bir tüccarın banka senedi, diğer bir tÜc· 
cann ev tapusu, bir idarenin kırtasiye leva
zımı, diğer bir idarenin ki ta plan... Bu ve 
buna benzer ueullerle bedelleri alındığı hal

de zimmete geçirilmiş ... 
Maamafih komisyoncu bedbin görünmü

yor. Giyinişi gibi zarif hareket ve ifade -

lerle: 
- Müsaade buyurunuz efendim ... Arze

deyim .. Ben o müessesenin istediği şeyleri 
sönderdim; ötekininki matluba muvafık ol· 
madığı için parayı iade ett~. Mesele biraz 
dağınık olduğundan suçlu görünüyorum .• 
Halbuki masumum efendim, masumum ... 
diye kendisini müdafaa ediyor .. 

Avukatı da var. Duruşmanın ıonlarına 

doğru avukatı müekkilinin tahliyesini dile· 
di. Fakat mahkeme bu talebi reddetti. 

Kararın yazılması bitince komisyoncu 
mahkeme heyetine reverans yaparak mah· 
kemeden çıktı ve dışarıya yollandı; kendi
aini durdurdular: 

- Nereye gidiyorsunuz} 
- Duruşma bitti ya! .. 
- Duru~ma bitti amma, suçlannız bit • 

medi kil. Başka bir muhakemeniz daha var. 
Yeni dosya açılarak okundu: 

«Urfa tüccarlarından Hulusinin gönder • 
diği yüz lira parayı aldığı halde istenilen 
matbu reklam kağıtlarını göndermiyen ve 
parayı iade etmediği gibi, böyle bir para 
almadığını iddia ederek Hulusiyi dolandı -
ran komisyoncu Tabirin sorgusu yapılarak 
mahkememize ... 

Baktım, bunun arkasını da başka bir dos
ya takip edecek; duruşmada daha fazla ka· 
lamndım. 

r 
Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 
Eminönü: (B~nsason). Küçükpnzar: 
(Yorgi). Alemdar: (Eşref). Beyazıt: 

(Cemil) . Şehzo.dcbaşı : (Asaf) . (Fe
ner: (Hüsamt •4lin). Karagümriik: 
(M. Fuat) . Şehremini: (Ahmet H am

di) . Aksaray: (Sarım). Samatya: 
(Rıdvan) . Bakırköy : (Hilal). Galata: 
(Kapıiçi) . Hasköy: (Yeni Türkiyee). 
Kaeımpaşa : (Yeni Turan), Beşiktaş: 

Recep). Sarıyer: (Nuri). Beyoğlu: (iti
mat, Tarlnbaşı, Kinyoli) . Şiııli: (Maç-

Silivri Belediye Reisi Seçildi 
Silivri (Özel) - Havalar çok yaiıılı 

gitmekte, çiftçiye ekim için fır5at verme • 

mektedir. Maamafih çiftçi elinde sapan yai· 

murun kesilmesini beklediği için fıuat bul· 

dukça tarlasına lcoımaktadır. 
Fırtına burada göz çekecek kadar mü • 

him bir zarar yapmamııtır. Ekim vaziyeti 
iyidir. Bu yılın bereket yılı olacağı ihtiyar 
ve tecrübeli çiftçiler tarafından söylenı1 • 
mektedir. 

Silivri belediyesi çalıtmalarına hız ver • 

miştir. Münhal olan belediye reisliğine mü
tekait yüzbatı Mücahit Halit T unçay se -

çilmiftir. Ziya Altınorak, Haydar Arslan, 
İlyas Engin, Bekir Erkmen de dainmi en
cümene seçilmi,lerdir. Bu seçimden sonra 
bir umumi içtima yapılmıı, kasaba dahilin -
de baf&l'llacalc İmar itleri görüıülmüıtür. Silicırinin görünÜfİİ 

Kasaba dahi~d~ spor çalıım.ala~ı da art-ı tiler ve toplantılar tertip etmektedir. Ku-ı dır. Bu bina bulunur bulunmaz toplantılara 
mıttır. Spok kulubu kıı gecelen içın eğlen- lüp için yeni ve geniı bir bina aranmakta- baılanacaktır. 

Zafranboluda Gaziantep Meınleket Hastanesi11;rı 
Yeni Bir Kömür Madeni Dokuz Aylık Mesaİ•İ 

Bulundu · ö -----Cazı Antep ( zel) - Burada geçen yıl meliyatları yapılmııtır. Bu müddet zarfında 
. Zafr.anbolu - Zafranbolunun yakın na-

1 
dahiliye, hariciye, kulak, muayene odalarile küçük cerrahi müdahale adedi 62, kulak, 

hıyelerınden sayılan Akta,ta zengin kömür 1 laboratuvarı ihtiva eden genit koridorlu bir boğaz ameliyatı da 156 dır. 75 yatakh has
damarları bulunmuıtur. Bu kömürlerin ge- poliklinik binası yapılmlfhr. Bilahare bu tanede dokuz ay zarfmda (984) hasta ya
rek zenrinlik, gerek evsaf itibarile Ulusta binaya geniş ve elli kişi beklemesine mahsus tırılmıı, 349 büyük ameliyat ve 1600 la
bulunan kömürden daha üstün olduğu &Öy- bir bekleme galonu da ilave edilmi,tir. Po- boratuvar tahlilili yapılmııhr. 
lenmektedir. Karabükte kurulacak olan de- liklinik itlerine çok ehemmiyet verilmek - Son defa Şiveydin köyünden etle te • 
mir fabrikasının yanı ba,ında bulunan bu tedir. Dokuz ay içinde polikliniğe ( 11411 ) semmüm hadisesinde zehirlenen 135 has
kömürün, fabrika verimi üzerinde çok be- kiti müracaat etmiştir. Polikliniğe müracaat tadan 105 adedi hastaneye yatınlarak te -
reketli imkanlar yaratacağı sanılmakta • edenlerin laboratuvar muayeneleri ya • davi altına alınmıtlar ve ölmekten kurla • 
dır. pılmıf, küçük cerrahi ve kulak, buğaz a • rılmı,lardır. 

Mani
.Sada - '' ~. fn·~·g· ·0.~·1 .d. 'C'' .. ' Hastaneye yeni bir etüv getirilmiş ve 

":'. memlekette salgın hastalıklara karıı bU,.ük 
bir müdafaa tertibatı alınmqtır. Bu müddet 

Köylüye Arazi 
Dağıtıldı 

Halkevi Çalıımaları 
Hızlandı 

Manisa - Bu ay içinde Manisa ya bağlı İneröl (Özel) - Halkevi ay başından 
on bir köyde tarlası olmıyan 5567 köylüye "t"b b" k. h l"" d f · fr ı ı aren ıç ı, esap, usu u e ten, anS1z· 
5052 hektar arazi dağıtılmııtır. Toprağa ı .. · 

h
• la k"" l'"l • . . d d' ca, turkçe kursları açmııtır. Yılbqı için 

sa ıp o n oy u er sevınç ıçın e ır. • 
Himmetin oğlu piyesinin provalarına bqla • 

istiklAI Savaşında Afyon 
Afyon (Özel) - Halkevi cıİstiklil aa

vaıında Afyon» adlı bir eser hazırlamaya 
haılamııtır. Bu eser yakında çıkarılacaktır. 

Portakal Ağaçlarında 
Basara 

Antalya (Özel) - Antalyada portakal 
aatııları her yıl 200 bin lirayı geçmektedir. 
Ağaç ve meyvalarda hasara hastalığı de -
nilen bir nevi hastalık peyda olmuıtur. Bu 
hastalığın tedavisi için esaslı tedbirler altn· 
maktadır. 

inegöl Ortamektep MUdUrU 
fnegöl (Özel) - Şehrimiz orta mektep 

müdürü Zeki İzmite nakledilmiı, yerine A· 
dapazan orta mektep müdürü Ahmet k:o • 
nuk gelmiftir. 

nılmııtır. Haftanın muayyen günlerinde 

halk geceleri yapılacaktll". Bu gecelerde hal

ka müsamereler verilecek, konferanslar ve 

eğlentiler tertip edilecektir. 

Kat VeManisada Yerli 
Mallar Haftası 

Manisa - Altıncı iktisat ve yerli mallar 

haftası baıladı. Şehir bu münasebetle bay

raklarla donatılmtflır. Okurlar yer yer gös

teriler yapmaktadır. Hafta için çok zengin 

bir proıram hazırlanmıftır. 

Kat - Tasarruf ve yerli mallar haftası 

sevinç içinde kutlanmaktadır. Ekonomi ve 

arttırma mevzulan üzerinde konferanslar 

verilmif, memleketimizi iktisadi kalkınma

ya götüren büyijklerimiz minnet ve ıük • 
ranla anılmııtır. 

Orgeneral Kazım Tokatta 

zarfında 66 sari hastalıklı Sağlık yurduna 
nakledilerek ayn ayrı odalarda tecrit edi
lerek tedavileri yapılmıştır. 

Bunlardan ba,ka 545 kitinin heyeti sıh
hiyece muayeneleri İcra ve raporları tanzim 
kılmmıfhr. 

Garip Göreneklerlmlzdenı 

Biga da 
Gelin 
Hamamları 
Biga (Özel) - Biga düğünlerinde bir de 

gelin hamamı merasimi yapmak ideti var
dır. Celin hamamı merasimi haftanın salı 

gününden baılar. Masrafı damat tarafına 

ait olmak Üzere kız tarafı bütün akraba ve 
bildiklerini hamama davet eder.Sah sünü 
hamama erkek tarafından kimse gelmez. 
Kadın tarafından hamama davet edilenler, 
birer hediye getirmeye mecburdur. O günün 
gecesinde kız evinde toplanılarak ahenk 
yapılll". Çarıamba günü kadın tarafile bera
ber erkek tarafından da akraba ve dostlan 
hamama davet olunur. Çağnlanlar, daha 
ıün doğarken sandalyelerini hamama yol-

larlar ve erkenden yer kapmlf olurlar. 
Hamama öğle üzeri çengiler gelir ve a· 

benk baılar. Kapıdan girenlerin kolayca ıö
rebilmeleri için gelin hamamda kapı karıı
smda yüksek bir yere oturtulur. Hamamda 
tildama denilen bir oyun oynanır. 

Bu oyun, iki gencin parmaklarını tıklata

rak ileri reri gitmesinden ve arada bir dön
mesinden ibarettir. 

Bir müddet sonra gelin de oyuna kalkar 
ve celin oynarken akrabası tarafmdan çen
gilere para atılır. 

Oyun faslı bittikten sonra sıra ıadırvan 

dolanmasına relir. Hamamın ıadırvanı do

latıhrken ıelini de bqı duvaklı ve telli pul
lu olduğu halde sağdıcı ve sair akrabası 

tadarvan etrafında üç defa dolaıtırırlar. 
Celin ıadırvam dolanırken hafif sesle 

biraz ağlar. Hele öksüz ve kimsesiz olan ge
lini.er daha fazla ağlar. Ağlamıyan gelini 
makbul tutmazlar. 

ka Feyzi). Üsküdar: (İmrahor), Kadı- T k Ö 1) o at, ( ze - Or General Kazım Ural ıehrimize gelmi,, ıerefine bir 

Bu tören de hitama erdikten sonra herkes 
evlerine daiılır. Lakin sandalyeler orada 

bırakılır. Akşam yemeği yenir yenmez yine 

her iki tarafln davetlileri ve sair çağrılmıyan 

seyirciler tekrar ayni hamama, tadırvan 

etrafına toplanırlar. Gündüzki ıibi yeniden 
ahenk hatlar. 

köy: (Sotraki ve Üçler). Büyükada: 1 ··1 ·ı · · A · §O en verı mı§hr. yrıca belediye de bir ziyafet v~rmiJtir. General TurhaJa 
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1 
kadar ıitmiı, ıeker fabrikaıını da ıesmiıtir. 

Okuyucuların 
Sorduklarına 
Cevaplarını 

= 

« 18 yaşındayım. Küçükten beri babamın 
yanında çalışıyorum. Fakat buglİne kadar 
bir kenara iki kuruş koyamadık. Aklım er
meğe başladıktan sonra anladım ki bunun 
sebebi babamın ayyaşlığıdır. Her akşam 
içer. Kendisini bir müddet men'e çalı tım· 
<ıSen benim işime karı,;ma, istersen git ba~
kasmın yanında çalıp diyor. Halbuki ben 
dükkandan ayrılsam bütün bütün iflas ede
ceğiz. Babamı sarhoşluktan nasıl kurtara
yım) 

Eskişehirde : S. G . 
Acıklı bir sual. Bir oğlun babasını içki· 

den menetmeğe kalkması yeni nesille, eski 
nesil ara•ındaki böyük farkı gösteren dik • 
kate şayan bir vak'adır. 

Ayyaı bir adamı içkiden vaz geçirmek 
hemen de imkansızdır. Bunlar her tehlikeyi 
göze alırlar, fakat içkiyi bırakamazlar. Yal• 
nız bir çareyi tecrübe edebilirsiniz, bir dok• 
torla birlik olup onu hastalıkla korkutmak. 
Belki ölüm korkusu onu bu itiyattan nu: ge• 
çirebilir. 

• • • 
Jsıanbulda Süheyla: 
Erkek bir defa size kar§ı fena hareket 

etliği için artık sözüne inanmayınız. Onun" 
la evlenmek istiyorsaıuz, bir son tecrübe ol• 
mak üzere nikah olmayı teklif ediniz. Razı 
olursa mesele yoktur. Fakat nitanlanıp tı 

sizi gene tekrar yarıda bırakmasına mu\'a• 
fakat etmeyiniz. 

• •• 
Kırklarelinde İ. Ö. 
Kıza derhal talip olunuz. Her halde sizi 

reddetmiyecektir. Evlenmeğe haliniz müsaiti 
olduktan, ve kızın da size az çok temayülü' 
olduktan sonra düıünmeğe lüzum yoktur. 

* * * 
Bandırmada M. B. 
Kız daha ıimdiden ıize kartı lakayt ol· 

madığını ııösteriyor. Birleıtikten sonra daha. 
çok sevmemesi için sebep yok. Onun için 
tereddütle vakit geçinneyiniz. Bir an e\'vef 
kıza talip olunuz. 

TEYZE ;::: ........................................................ . 
Bir Doktorun 
Günlük Cumartesi 

Notlarından (*) ---,,Nevrasteni,, 
Zafiyeti Asabiye 
KöprUden Geçemlyen, &o· 

kaA• Çıkamayan Hasta 
Senede ancak bir iki defa sokağa biııbir 
takayyüt altında çıkan ve bütün gününü 

ve gecesini evinin bir köşesinde ve ken· 
di kendine geçirmeği itiyat edinen bir 
hasta ziyaretine gittim. Görüştük. Di· 
mağında bir kusur yoktu. Muntazam 
söylüyor ve çok muntazam cevaplnr ve ~ 

riyor. 

Mühim bir hastalık geçirmemiş, Av • 
rupada uzun zaman tahsil ve tetebbü 
için kalmış. Bir gün çok sevdiği refika
smın ölümü ve arkasından bir hastalık 

yüzünden çocuğunu kaybedivermesile 
başlıyan bir inziva hissi ile evinden 
dışanya çıkmamağa başlamış. Beyo~lu 

kısmında oturan bu hastam köprüden 
hiç bir vasıta ile geçemiyor, yüksek bir 

binanın üst katına, minare ve kule gi-
bi yerlere çıkamıyor. Bunu tecrübe et

mek istemiş, ba~ı dönmüş. kendini 
kaybedecek gibi olmuş, mühim bir kor~ 

ku geçirmiş.Mane\"İ darbaların te irile 

ve çok kumuş, yazmış, sıhhi şekıldc İ· 

nirlerini muhafaza hususunda programı

nı boz.muş olan bu hastam ilerlemiş 

bir nevrasteniden muztaripti. Kuvvetli 

bir teda\ i ve her gün temas alıma a l· 
dım. 

Banyolar, açık hava gezintilerine mt'C• 
bur ettim. Bir gün otomobil, bir gün 
sandal. bir gün de tramvayla ve nihn· 

yayan k<>prüyü beraber geçtik 'e niha

yet en çok korktuğu tünel seyahatini de 
yaptık. Altı ay sonra semplon tiinel yo
lile Avrupa.ya bir seyahate çıktı ve giip· 
hesiz artık sinirleri iyilesmişti. 

( *) Bu notları kesip ıaklayınız, ya· 
laut bir albüme yapııbnp kolleksiyon 
1apınu:. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
l.ir doktor ıibi imdadınıza yetifebilir. 



., ..,_ D ı. ı ...... Yf.I ... :i_·~ '. ..._. 1~ . -. : · 

Ölüm Şuaına 
inanılmıyor 

1
- Avustralyada bir e • 
Bir ölü~ ~uaıl lcktrik mühendisi ha • 

_ke1Fedıldı. vada uçan tayyareleri 

dü ürebilecek kabiliyette bir ölüm şuası 

keşfettiği iddiasındadır. Avustralya hü • 
kumeti mühendisin iddiasını inceletmeye 
ôeier mahiyette bulmuş ve mühendise de· 
nemelerini bitirmesi için bir laboratuvar 
tahsis etmiştir. 

Maamafih Avrupa gazeteleri bu dene • 
melerden bir sonuç çıkacağına inanmıyor • 
tar ve diyorlar ki: 

- Eğer şimdiye kadar bulunduğu iddia 
edilen ölüm şualarının yüzde biri bile doğru 
olsaydı, bu dakikada yer yüzünde insan nes· 
)i bir hayli azalmış olurdu, hele Habeşliler· 

den hiç eser kalmazdı. 

* h 25 yıl evvel «Petres • 

1 
Bir eaap te . h 

. l d" burg» cınayet ma • 
mız; en ı k . b k 1 ~ d - emesı aş an ıgın a 

Sousckin isminde bir zat bulunuyordu ve 
bu zatı da ihtilal çıkarma teşebbüsünde bu· 
lunmak cürmü ile Birnstein adını taşıyan bir 
genci on yıl hapse mahkum etmişti. Ara • 
dan zaman geçti, Rusyada Bolşeviklik ilan 
edildi, Petresburg şehrinin adına varıncaya 
kadar bir çok şeyler değişti. Bu arada da sa· 
l>ık ihtilalci ve sabık mahkum Birnstein 
§İmdi «Petrograt» adını taşıyan eski «Pet
rcsburg) şehri cinayet mahkemesinin baş· 
kanı oldu. Ve tesadüfün garabetine bakınız, 
bu şehrin sabık cinayet mahkemesi başka • 
nını. yani kendi selefini muhakeme ve 15 
yıl hapse mahkum etti. Hüküm esnasında 
söylediği cümle şudur: 

- Siz vaktile b...ni 1 O yıl hapse mahkum 
etmiştiniz, ben sizi 15 yıla mahkum ediyo
rum. Aradaki ( 5) yıl fazlalık benim mah • 
kumiyetimin faizidir. 

* -------... Boston hastanesi dok • Doktorlukta ye 
torlarından iki zat al • 

ni bir keıil ________ ,. kolizmin doğurdu~u 

HARİCi TELGRAFLAR 
ÇINDE 

Mo.nçukolarla 
Çarpışmalar 
Durdu 

, , Pekin, 13 ( A.A. )- Çin kıt' alan ile 
müttehit Mançuko ve Mongol kuvvetleri 
arasındaki çarpıtmalar, iki taraf arasında 
yapılan bir anlatma neticesinde Kuyuan 
ve Paoebang'da ıona ermiftir. Bu itilaf ah
kamı mucibince Mongol milisi, bu bölgeyi 
kontrol edecek ve bu suretle bu bölje ile 
arazisi bilkuvve büyümü§ olacaktır. Bir 
Japon membaından, böyle bir itilafın 

yapılmıt olduğu tayid olunmaktadır. 

Japonlar Aleyhlnde Yer Yer 
NUmaylfler B•f ladı 

Şangbay, 13 (A.A.) - Pekin tale· 
besinin ıimali Çin muhtariyeti aleyhin· 
de yaptıiı nümayiıler memleketin her 
tarafında büyük bir alaka uyandırmıt· 

tır. 

Hankeu'da otuz mektep ve Hane· 
çan'da 10 bin mektepli protesto top

lantıları yapmıılardır. 

Büyüle Okyanusta Japon ve Amerikan donanmalarından iki harp gemisi. Kenatlar· 

da Japon heyeti reisi Nagano ile Amerikalı Norman Davis. 

Deniz Konferansı Sarpa Sardı 

Japonların itirazları Bü
tün Ümitleri Söndürmüş Şanghay' da bütün mektepliler mu· 

allimleriyle birlikte ve sekiz yüz bin 
İfçinin mümessilleriyle büyük nümayiı· Büyük Okyanusta Hegemonyayı Elde 
ler tertip etmi,1er ve yabancı kandan Etmek Yüzünden Meseleler Çıkıyor 
olan unsurların memlekete hulul et· Londra, 13 (A.A.) _ Havas ajan-ı larına yalnız mÜ§terek bir had ko-
~esini protesto eden beyannameler da· sının aytarı, Japon delegasyonunun de- nulması hakkındaki • Japon teklifi.eri 

gıtmıılardır. niz silahları için müıterek azami bir yalnız Japonya, İngıltere ve Amerika 
Ayni nümayiıler Kanton'da da ol· had kabul edilmesi suretindeki tezi içindir. Çünkü bu işle alakadar olan 

mut ve Japon. Kaga. ~opçekeri ,ora~a-ı ile diğer delegasyonların tezlerini te· devletler ancak bunlardır. Maamafih 
ki ~ap~n!arı hımaye ıçın Kanton a gon· lif etmek hususunda beslenilmekte o-I ~a~onya Fra~sa il~. İtalyanın. da bu~a 
derılmııtır. lan ve dün aabah da mevcut ümit, bu 

1 
ıttırak etmesıne ıtıraz etmıy~cektır. 

delegasyonların sıra ile Japonların Ancak Japonyanın menfaatlerı bun

teklif etmiı oldukları prensibe karşı dan zarar görmemelidir. 
MACARISTANDA 

MuhalefetFırkaHü
kfımeti Hırpalıyor 

serdetmiş oldukları itirazlar kartısın

da büsbütün sönmüştür. 

Radek Nasıl Görüyor? 

Moskova, 13 (A.A.) - Tanınmı§ 

Sovyet siyasi muharriri Radeck, Lon· 
fırkası hükümetin muahedelere riayet, dra deniz konferansının varacağı muh· 
Milletler Cemiyetine sadakat ve ıimdiki temel sonuçlar hakkında pek 0 kadar 
ittifak sistemini muhafaza yolpndaki nikbinlik göstermemekte ve bu mesele 
dıt ıuyasasını tamamiyle tasvip etmit hakkında fzvestiye de fÖyle yazmak
f ak at dahili sahada hükumeti fİddetle tadır: 

Bükreı, 13 (A.A.) - Muhalefet 

İSPANYADA 

Kabineyi Hiç Kim
se Kuram1yor 

Madrit, 13 (A.A.) - Kabine buh· 
ranı büyük bir endi§e içinde devam et· 
mektedir. Hiç bir lider kabineyi teıki· 

le cesaret edememektedir. 

Musolini Kendini 
Nasıl Görüyor? 
Sinyor Musolininin <Ben nasıl adamım• 

adını vererek son günlerde bastırdıiı ku • 
çük bir kitabın küçük bir hülasası bizim ga

zetelerde de çıktı, adı bütün dünyanın ağ· 
zında gezen ve milyonlarca Habeşliyi i e 
yurtlarında bnrınamaz eden büyük italya • 
nın kendini nasıl gördüğünü öğrenmdt el-

l 
bette faydalı bir şeydir. 

Fakat ne yaz.ık ki bu ki~apta kudret~ fa. 
şistin kendisi yok, emell~rı var. O, kelime· 
leri işliyerek öyle bir ayna yapmıı ki içinde 
ruhunun gölgesi bile görünmüyor, yalnız se· 

si dolaşıyor! 
Kitabın niçin yazıldığı ela daha ~an 

seziliyor: l labeş illNindeki askerlere yü:ek 
pekliği vermek 1.. Çünkü Sinyor Muııoli:ıi 

• o değilden görlinerek - harbin, ainir ve 
iradeyi kuvvetlendiren bir hoca olduğunu, 
kendinin de o hocadan ders alıp ye~i 
söylüyor. Bu, her neferin bir Musolini ola
bileceğini müjdelemek demektir 'ki Habeş 
diyarında yurt hasreti çekenlere hayli wevk 

verse gerek. 
Ben bu söze ve benzerlerine değil. Sin• 

yor Musolıninin Mnkyavcli sevgi ve saygı 
ile anma ınn değer 'erdim. Çünkü :bugüne 
kadar okuduğum bütün kitaplarda Mı,kya· 
velin kurduğu siyaset sistemi için cıdet~ • 
tablen tabiri kullanıldığını görmüştüm. 

Makynvcl hakkında tarihin verdiği hüküm 
ise Perfide: artificieux kelimeleri içine sıkı
şıp duruyor. Sinyor l\1uso1ini, bir nalbant O· 

lan babasının Makya'li eli çok sevmesinden 
ilham ve onun mcslc~inden ders alarak bü
tün bu hükümleri kuvvetten düşiirü} or, 
«menfur» u cımemduh ı, iğrenci cctemiu ya
pıyor. Bu harekette Mnk) avclin ltalyalı ol
ma 1 da amildir. 

Mnkyavelin akidelerini bir araya toplı· 
yan Prens adlı bir eserin 1632-1637 yılla· 
rı arasında dördüncii Muradın cmrile türk
çeyc çevrildiğini, gene İtalyan tan'bçilcr -
den Sağredo rivayet eder. Ben buna İnan
mıyorum. Fakat Sinyor Musolini, tam dört 
yüz yıldanberi nefretle anılan bir eseri :rük
sek bulduktan sonra .Makyavelin: cılntikam 
kocamaz, yalnız ak saçlı olur» sözüne lten
di hayatını bürhan yapıp yedi yılda yctmi~ 

bin adam öldüren dördüncü Muradın 

hastalıklardan birinin tedavisi yolunu bul
mu~lardır. Kullandıkları ilaç yüzde ( 90) 
oksijen ve yüzde { 1 O) Bioksid de Carbon· 
dan yapılmış bir gazdır. Bu gaz fazla mik
tarda alkol almanın verdiği zehirlenme ha • 
ijiselerinde çok müessir olmaktadır. 

tenkit eylemiıtir. 
~-----

(•Büyük Okyanusta bir itilaf vüca
da getirilmesi pratik bakımdan mÜm· 
kün değildir. Çünkü Japonya, hu Ok· 
yanusta Hegemonya elde etmeğe kat'i 
surette azmetmiıtir. Bir de Akdeniz. 
deki yeni vaziyet Japonların bu gayeyi 
elde etmeleri için yeni bir kozdur. 

Chapaprie de kabineyi kurmaktan HPr~nS)) i can yoldası yapmasına hiç p~l-

Atlentlk Üzerinde Hava 
Postaları 

Hindistanda Şiddetli 
Bir Zelzele Oldu 

Vaıington, 13 (A.A.) - Atlantik 
denizi üzerinden bir hava posla servisi 
açılması için yapılan müzakereler hak· 
kında neırolunan bir tebliğde 1937 ya· 
zında böyle bir servisin açılması husu• 
sunda mutabık kahnmıı olduğu bildi

rilmektedir. 

.-
Patna, 13 (A.A.) • Hindistan 

Gece Sitamorhi' de tiddetli bir zelzele 
hissedilmiıtir. Hasar vukuuna dair hiç 
hir haber yoktur. 
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«Uğraşacak, çekecek halim kalma- gün içinde bitmez. Ben, sana, mek
Öı. .. Beni görsen, birden tanıyamaz- tup yazar, yeni adresimi bildiririm. 
sın. Öyle zayıfladım, öyle zayıfladım Annemi, istediğin, dilediğin gibi avu
ki... İnanmazsın, gözlerimin bakıjı tursun. Gözlerinden öperim. 
bile değişti. Aynada, kendi kendimi ta· - Ablan: Zekiye.>) 
nıyarnıyorum. Kağıdı zarfa koydum, Ihsan abla· 

«Başımdan geçenleri birer birer an· ya verdim. İhsan abla, sordu: 
latsam, şaşarsın. lstanbuldan ayrıldı- - Ne yazıyor? 
ğıma bin pişmanım. Allah sebep olan- - Yakında geleceğim, diyor. 
ları kahretsin. ihsan abla. merakla bakıyordu: 

«Senin yaptığın tek akıllılık, fstan- -Hepsi o kadar mı? 
bulda kalışındır. Senin, bildiği, aY?tı- _- Sizleri soruyor... Hepinizi ayrı 
ğın yerler başka ... Buralarda, susuz ayn merak ediyor. 
luktan ölecek olsan, kimse çıkıp ta bir Ihsan ablanın gözleri yaşarmıştı: 
yudum su, bir dilim kuru ekmek ver- - Ah. yavrucak 1 Kendini düşün-
miyor ... Bunu bil de, otur oturduğun mez, hep bizi düşünür. Ah, ne altın 
yerel;.... gibi kalbi vardır. Vah, çocucağım, gur-

<&-ioş, sende bu ten bellik varken, bette, bizi mi düşünüyorsun? 
yerinden ktmıldayamazsm ya 1.. Bu ci· Omuzları sarsılarak sessiz sessiz 
hetten, talihinden hiç şikayet etme. ağlıyordu. 

« Gevezelik edecek halim yok, kı- Onu, ağlamasına bıraktım, isken-
sa keseceğim. Aman Pakize, ihmalcili· deriye damgalı zarfı açtım: 
ği bırak. Ev işini hallet. fstanbula bir <ıPakize, 
kapağı atayım. Elbirliğiyle başımızın «Bundan evvelki mektubumCla yaz-
çaresine bakarız. dığım çıktı. 'Bir hafta geçmedi, polis, 

«Kahirede daha kaç gün duraca- beni, daha bir iki ecnebi kadınla bera
ğım, yahut durabileceğim, o mall'tm ! her, 1skenderiyeye nakletti. Neden bu· 
değil... Polis, beni, Kahireden çıkart· na, lüzum gördüler? Bilmiyorum. Yal
mak istiyor. Karşı durabilir miyim? nız Mısırlılar, Mısır polisi, eroin, ko,· 
Nereye gönderecekler? Ne olacağım? kain, esrar kaçakçılığına çok ehemmi
Hep:si mechul. .. Onun için adres yaz- yet veriyor; kuş uçurtmuyo~lar. 
mıyorurn. Ev işi de, hemen bir kaç «Bu pis kaçakçılıkta benım bulaşı· 

Japonyenın Menfaatleri 

Tokio, 13 (A.A.) - Yarı resmi o· 
larak bildirildii'ine göre, deniz silah· 

vazıreçmiıtir. -----
Bir Vapur Kayalara Çarptı 

Riga, 13 (A.A.) - Frida adındaki 
Danimarka vapuru kayalara çarparak 
su almağa baılamıı ve imdat iıaretleri 

vermİftİr. 

Vapurun imdadına 

gönderilmiJtİr. 

bir romorkör 

ğım var ya; Kahireden kaldırdılar, ls- 1 ri biliyordum. Polise tarif ettim. Polis 
kenderiyeye yolladılar. .İskenderiy~· ıdaires~nde, şü.pheli şüpheli d~şündü
den de, bir yere gönderırler, belkı! ler. Bız, tahkıkat yaparız! dedıler. 
Şayet, ben, para bulacak olursam. İs-ı .. «Onun da, ~o1:s dairesine ~h~n 
tanbula dönmeme müsaade edecekler. muracaat etmP.sı lazımmış! Ertesı gun 

«Bunu, polisten danıştım; gayet kendisini gö~düm. Vaziyeti anlattım. 
muvafık buldular. Fakat para mesele~ Daha ben, sozumü bitirmemiştim, 

si belimi büküyor. Kendim, para bul- öyle ürktü, öyle bir kaçış kaçtı ki ... 
mağı düşündüm. Polisin kontrolü al- «Tekrar polise uğramağa lüzum 
tında '""'Sl'-'orum. Polisin kontrolü al- görmedim .. Yalnız, beni İskenderiyeye 

' ••• J 

tında, çalışmak öyle güç ki... yollayacakları zaman, polislerden bir 
« Hele lskenderiyede polis, kon- tanesi gülmeğe başladı: 

trolü altında olanlara, her ne şekilde «- Kefil gösterecek, bula bula, o 
olursa olsun, göz açtırtmıyor. serseriyi mi buldun? 

«Peşimde dolaşıyor, dediğim gen· (<Demez mi? l~te, yemeden, içmeden 
cin de kokusu çıktı. Dikiş kaldı, rezil olmak, buna derler... Şimdiye 

onun palavlarına kapılıyordum. Gö- kadar bütün işlerim düzgün, uygun 
rünüşte, centilmen sanırsın. Favoriler, gitmiş de, bu mu ters olmuştu? Araba
sülün bıyıklar yerinde ... Atıp tutma· nın ön ayağı nereye giderse, arka aya
sı, avurt zavurt mükemmel... Böyle ğı da oraya gider. 

k,ru sıkılardan korkarım. <tİskenderiyede, 0 zaman kalacağı-
({Eh, insan, çocukluğundaki gibi, mı umuyordum.. Bütün ümidim sen

büyüyünce de düşe kalka doğru yürü- de. Ev işini tamamiyle bitirmemişsen 
meği öğreniyor. bile. her halde yarılamış olacaksındır. 

«Bizim küçük bey, sıfır numara Kaparo filan diye yüz lira kadar para 
bir serseri çıkmaz mı} Polis, beni, İs· al, hemen gönder. Şimdilik yol parası 
kenderiyeye göndermeğe karar verdi- ile cep harçlığı, bana yetişir .. 

maz. 
Biz Türkler Makyavelizmi anlamadık ve 

anlamıyacağız:.Nasıl anlıyalım ki o mezhe
bin birinci şartı: ( Dost başını icap edince 
koparmak ıı tır. Türkler ise dostlan için can 
verirler. Bu yüksek adetimizi kolay kolay 
nasıl terkedebiliriz. Sinyor Mu.solininin 
«dostluğa ve dosta kıymet vermem-. deme• 
sine rağmen dahil.. M. T. Tan 

Mektubu geri verdiğim zaman Ih
san abla, nemli gözlerle gözlerimin ı
çine bakıyordu: 

- Bunda ne yazıyor? 
- Hep sizi soruyor. Rahatı ıyı ı-

mış. 

Yalan söylemek mecburiyetini du
yuyordum. Zekiyenin, düştüğü ba
taktan kurtulabilmesi için, bu yalan, 
lazımdı. 

- Elinde parası varmış! Fakat ö
teye beriye borç vermiş, şimdi alamı
yormuş. Halbuki sizi, lstanbulu çok 
özlemiş, gelmek için, yiiz lira kadar 
paraya ihtiyaç varmış. 

Ihsan abla, birden düşündü, göz· 
ferini kırptı, yutkundu: 

- Ah, küçüklükten beri lıep böy· 
ledir. Pek eli açıktır. Bak, elindekini a
vucundakini ellere dağıtmış, kendisi, 
açıkta kalmış. 

iki mektubu, tekrar kerevetin al
tına saklamıştı. Başka bir zarf çıkar
dı, yine titreye titreye uzattı: 

- Bu da Pakizeciğimin ... 
Mektubu verdikten sonra, Ihsan 

abla, kerevetin kenarına çöktü, başını 
elleri arasına aldı, ağlıyordu. 

Pakizenin mektubunu okuyordum: 
ği zaman, biraz direnecek oldum. Ka~ «Kahiredeki ufak tefek takıntılar, 
hireye, nisbeten alışmıştım. Büsbütün polis tarafından alınıp gönderildiğim 
yabancı bir yere gitmekten korkuyo- için, yandı, kaynadı, demektir. Böyle ((Anne, 

rum. Polis, kefil gösterdiğim takdirde, kötü vaziyete düşeceğime. keşke pa- «Arkadaşımın hastalığı uzun sür-
} d 1 k l d d b l öd. · · f dü. Ben de hemen hemen hastalan-yine polisin nezareti a tın a o ma ram o say ı a, orç arı eyıp ıç e· 

K h. d b k h ·ı b" de otursaydım dım. Yalnız, çok parasızım. Ne yap şartiyle amma, beni a ıre e ıra ·a· ra ı ı e ır yer ... 
· ·· l d'l ı<A..:ıagy ıya yazacağım adrese, pa- yap. bana para gönder. bileceklerinı soy e ı er. ·"' 

« Para ile kefalet veremiyordum. rayı telgrafla gönder. Mektup yazma- <cParasızlık, pek fena belimi bükü-
0 genci, kefil göstermeği düşündüm. na da lüzum yok. İstanbulda uzun u- yor. Kendimi biraz toplar toplamaz. 
Ayni zamanda, onu da dişime vur- zun konuşuruz. Gözlerinden Öperim. hemen İstanbula döneceğim. 
muf olacaktım. Gencin oturduğu ye- -Ablan Zekiye.>> (Arkau nr) 



Sahalı Saat 4 ten Sonra 
Belen Telgral Baherle2'1 

Kamutayda Kabul Edilen kanunlar 

Bayındırlık Bakanı 
Su işlerini Anlattı 

Bina Vergilerinde Yüzde (25) Tenzilat Ya1>1I· 
masına Dair Kanunun Müzakeresi Yeplldı 
Ankara, 13 - Kamutayın bu gün-ıkara gençlik parkına Al getirilmesi Ye 

kü toplantısında Ankara ıehri İçme haYUzu Yeaaire te•İaab için ele 600 bin 
suyu itleri Ye gençlik parkmda havuz lira tah•iaat verilmesi hakkındaki ka
yapılması hakkındaki kanun görüıü1- nunun hirinci müzakeresi yapılarak 
müıtür. Kanun görü§ülürken sorulan kabul edilmiftir. 
bir suale Baymdırhk Bakanı Ali Çetin Bina versileri kanununda 1930 • 
Kaya cevap vermiı ve su iılerinin ge- 1931 • 1932 mali yıllarında umumi tah
çirdiği safha lan anlattıktan sonra: riri yapılmıf olan binaların sayri.afi 

«Diyebiliriz ki baraj tamamen bit- iradlarından yüzde 25 niabetincle ten· 
mqtir. Yalnız bu barajdan su almarak zilat yapılmuını sözeten kanunun da 
filtre edilmesi kalmııtır. Bir filtre ha- Kamutayda birinci mizakereai yapıl-
wzunu tesi• ediyoruz. 

Bu da 400 küsur bin liraya çıkıyor. 
Y anse'nin planına göre Ankara §ehri 
150 bin nüfu•lu olacakb. Biz bu JJÜf us
tan daha fazla•ının au ihtiyacını te
min edebileceğimizi fenni malUmata 
söre söylüyorum. Muvaffak olduk di
yebilirizn dedi. 

Bu izahattan sonra Anlıara ıehri 
içme suyunun tamamlanması etlik ve 
Keçiörene su verilmesi için 250 bin, is
tasyonla, ıehir arasında kurulacak An-

mııtır. 

Fina• Bakanı Fuat Airal• iaalaal vsmit 
ve demittir ki: 

«Takdim etmit olduğumuz kanun 
layihau 930, 31, 32 senelerinde tahrir 
gÖl'lllİİf oluı yerlerin tahrir komisyon
larınca takdir edilmİf olan irat mikta· 
rı üzerinden hir tenzilita matuftur. 

Ama.yadan Ali Osman oilu Süleyman, 
Mehmed oğlu Nuri ve Halil İbrahimin ö
lüm cezalanna çarpılmalan hakkmdaki 
tezkere de okunmu§ ve tasdik edilmi§tir. 

Uluslar Kurumu Cevap 
Verdi 

(Baı tara fı 1 inci yüzde) 
diyor ki : 

1 - Ulusal topraklarının ) arısını sana 
saldıran devlete ver. 

2 - Ceride kalan topraklarını da kon
trol maskesi ahında gene mütearnz oldu
iunu kabul ve tasdik ettiğimiz devlc!te 
veri 

Uluslar Kurumuna üye bir memleket 
mfatiylc bu teklifleri kabul edemiyeceğimi
zi bildiririz. Biz kabul etsek bile Uluslar 
Kurumunun diğer üyelerinin bunları 
edecekleri muhakkaktır. 

red 

Uluslar Kurumu üyelerinden bulunan 
ve taarruza uğradığı resmen sabit olan bir 
devlete yapılan tekliflerin Uluslar Kuru
mu paktına uygun olup olmadıiını karar-
18§bnnak selahiyeti yalnız Asambleye ait 
oduğundan, Asamblenin toplantıya çağrıl-

r-
T A YMISE GÖRE: 

Teşebbüs Akim 
Kaldı 

Londra, 13 (A.A.J -Timea gazete· 
si sulh projniui çok tiddetle tenkit ede
rek diyor ki: 

Daha şimdiden sabit olmuştur ki, Pa
riste tasarlanan müzakere esası ne ftal
ya ne de Habeşistan tarafından kabul e
dilebilecek mahiyette değildir. Lava
lin tqcbbU.ü akim kalmıttır. İngiliz hü • 
k.umeti, zamanında tekliflerinin takribi 
metninin uyandırdığı pddetli 1ıaleyanın 

bütün ıümulünü anlayamamazlık ede-

mez. 
lllUIDI WleJİı.» lngilterenin mÜfterek davaya KÖStere-

Bu durum karfUWlda ayın 18 inde top- eği müzaheretin hafiflemesi dahilde 
lantıya çağrılan konseyin toplanıp toplana• acı bir inkiaari hayal n infial uyandıra
mıyacağı belli değildir. Küçük devletler de cak ve hariçte İngiliz devlet adamlan
konseyin yerine Asamblenin toplanmuanı nın ,erefini ve İngiliz mertliğine olan iti-

SON DAKİKA·---... f TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERİ .. -
Mısırda Durum Düzelmedi 

Halk, Sevinçten Tramvayları Tahrip 
Etti, Fener Direklerini Kırdı 

Portsaitte Kanlı Nümayişler Oldu, Mağazalar Yağma 
Yaralandı Edildi, Bir lngiliz Çavuşu Ağır 

Kahire, 13 (A.A.) - Kral, 1923 te- lar •ermittir. etmiı oldukları Portsaitte, f ngiliz za· 
bita11na mensup bir çavuı ağır surette 
yaralanmııbr. 

mel yuaaımn iadeten teaiaiae ait ka
rarnameyi aaat on üçle netretmittir. 
Bu temel yaaa11 parlimento toplamr 
toplanmaz mer'iyet meYkİİne airecek
tir. intihabatın 1936 senesi mayısında 
yapılması muhteme1dir. 

Halk Sevindi, Tramvayları 
Tahrip EUi 

Kahire, 13 (A.A.) - Temel yasa
sının iadeten kurulufllllun ilinı büyiik 
ltir coıkunhak hasıl ebnİf ve bir çok 
hadiselere sebebiyet Yenniftir. 

Gece geç vakit dört bin nümayitçi, 
caddelerde dolaım1tlar Mıall'lll tam is
tiklalini iatemİflerdir. intizama temine 
memur zabite kuvvetleri ... Un zapte 
muvaffak olamamııtrr. Halkın sevinci 

Endiıeler 
Her ıeye raimen halk araamda ve 

siyasi mahafilde biraz endife hüküm 
sürmektedir. 

Beyanname 

Kabinenin vaziyeti naziktir. Buh· bu 
ran, halledilmiı ıibi ıörünmemekte
dir. Ve temel yasasının ve yeni parla
mento sisteminin tatbikında vukua ıe· 
tirilecek teahbütler efkirı umumiyeyi 
hayal inkiaarına ujTatbfı takdirde bu 

Kahire, 13 (A.A.) - Nesim Pata. 
sabah bir beyanname neırederek 

Mısırlıları normal İ§leriyle me§Kul ol
mafa ve sükWıetlerini muhafaza etm .. 
ie davet etmİ§tİr. Bu beyannamede 
«vaziyeti doiru olarak kavramıı olan» 
fnıiliz ili lromiaeri Sir Miles Lampaoe 
na da te,ekktir edilmektedir. buhranın daha ziyade pddetlenmesi 

ihtimali vardır. 

lskenderiye Ve Portaaitte 
İslrenderiye ve Portaaitte bir ta· 

kım heyecanlı nümayifler olmut 'H 

bunlar daha ziyade •ahim bir ıekil al

Bir İngiliz Gazetesi Samuel 
Hoar'm latifumı istiyor 

tramvaylann tahrip edilmesi, cadde- madan evvel polis tarafından dardu-

Londra, 13 (A.A.) - Deyli Herald 
sazeteai, Mısırhları tebrik etmekte ve 
İnıiliz - Mısır münaaebatındaki a• 
hensi Sir Samuel Hoar'm istifasını is
tilzam etmekte olduiu mütaleasmda 
bulunmaktadır. 

Jerdeki fener direldeıriain 1onlma11, rulmuıtur. 
münakalibn durmasa... ili sibi aonuç• Nümayitçilerin, maiazaları yatma 

Sulh Tekliflerinin Esasları 

Romada Bir Tebliğ Çıkarıldı 
Roma, 13 (A.A. ) - Bu alqam burada larının birlqtiği noktadan yani Dolo civa- yardım etmek ve kazancın bir kısmını 

neıredilen bir tebliğe ıöre Fransız • İngiliz nndan baflayacak, cenubi f&"kiye doğru yerli ahalinin •osyal menfaatlerine 
teklifleri, ltalyan - Habet anapnazlığmnı seyir ile lddolo ve Varandap arasında Ueli- yardım eylemek te vardır. 
dostane bir surette hali için prensip İh°ba • Şebeli ıehrini katedecektir. ve 45 inci arz H ı..-.· tan .d • • k troı·· H 

J ih • -A--1..&ed· d · • d t_-!:_ So--1:_: ---L a~u ı areunm on u, a-riyle afaiıdaki eaas an tiva ııcunau ır: aıresın e .uqpu; 1DAWU aınmna var- ..__ t 
ı _ Arazi mibadeleai, tw. _, mparatorunun ükimiyeti albnda 

• ' • Şarki Tıare ltalyaya verilecektir. Ba 2 • ltalyan genifleme ve ailfus mmtaka· İcra edilecektir. İtalya, inlıiaar halin. 
arazinin ımın, cenupta Geva tehrinin öte sı : de olmamakla beraber faik bir mikyas. 
tarafından geçecek ve cupta, ıimalden ce- . Habefiatanın cenubundan ltalyaya ayrıla- ta bu idareye İ§tirak edecektir. Tayin 
nuba Habefiatanda kalacak olan aksam ile cak olan nüfuz ....,..ka_.., sının fÖyle tea- edilecek deleaenin bir İtalyan olması 
İtalyan tarafına kalacak Acfua aramda ~ bit edil-;ftİr · ka 

t.~1- u-L- • bildir. Ve bu delese bu İflerde Ha-
lecek bir battı takip edecektir. Yeni IUU)'&D • .__,, 111111'1, fi" 

B _ Dankil ile Eritre lll"U1Ddalô mnr ta- .maide sekizinci arz dairesi bet imparatoru nezdinde Milletler Ce-

dit 1una akt •----- band. •·~ • pta 35 · • ~• d • • ta miyetinin birinci derece vazife.ini ... c;. o c ır. muıtWJBI ceu~, ıuu. aar mcı ,.. aareu, cenup • 
yaya ilhak ohmacalı llllllbıbde Hal.etiata- Habe§İataa • Kenya auun 'bu mıııtaka recektir. 
Bm clenise lair mMıreç IMalaltilmeai için lizun dahilinde, halya, hususi bir aoayete Fransız ve f nsiliz laükUmetleri hu 
selen arui a,....J.c:alıtır. marifetiyle ekonomik hukuka malik o- tekliflerin Habet İmparatoru ve Mn. 

C - ()gaden ile ka)yan Somalisi anam- lacalr ve bu hukulr 7alnız kendi.ine Jetler Cemiyeti tarafından kabulü içia 
daki sınırda tadilit yapılacaktır. Yeni mnr, inhisar edecektir. Bu 80Syetenin vazi- AdiaabaM •e Cenevrec:le kendi nufuz. 
Habefistan ·Kenya - ltal)-an Som.liei nnB'• feleri araamcla memleketin inkipfma laruu istimal edeceklerdir. 

iatemektedirler. madı yıkacaktır. r----------------
Bu Da Bir Batk• Terane Bugünkü hareket lngiliz kabinesinin lngiliz Dış Bakanına Hücumlar 
Cenevre, 13 (A.A.) _ Habefislmlla te cbbüsü neticesi olsaydı her halde bu 

rami notu, hemen nep-ediecektir. Ba no- şekli almazdı. Bu hattı hareket Lavalin 
tada sulh teklifleri reddedilmemekte an • hususi vaziyeti ic:abatının izini ta§ıyor. 

Atatürk ün 
Teşekkürleri 

Lavalin kendine mahsus sebepleri olabi-cak Asamblenin hemen toplanmaia çaia • Ankara, 13 (A.A.) - Cumur 
lir. Fakat her halde İngiliz hüklımeti, 

nlması istenmektedir. Ba•kanlıiı Geııel Sekreterliğinden: 
ı · ih" J 1 l F ranSJZ matbuatına mahrem raporlann :s çtima tar ı a e uıu Benea ile bilitilif Altıncı milli Ekonomi ve Artırma 

teabit edilecektir. ifta edilmeaile çok müşkül bir vazivete haftası münasebetiyle yurdun her 
d üşürülmüıtür. • 

Dessiede Naııl Karıılandı tarafından aelen ve vatandaıların 
Desaie, 13 (A.A.) - İngiliz - Fransa L .J milli ideal için duyp ve Jıeyecanla-

Sulh Teşebbüsü, Çar
şambaya, Gömülecekmiş 

LONDRA GAZETELERi H0K0MET1N HAT ASINI ANLADIGINI, 

FAKAT GEÇ KALDIGINI YA ZIYORLAR 
_. pıa.....ı prtlm ae olclaiuna d.ir Journal gazetesi, :aecri tedbirci devlede. nnı bildiren yazılara tefekkürleri· 
laurava oeJen teı-a__, -~-- ,_.ıı;.8 ... rm· ihtilifm ... _._ayı L~ı---ı. bir --L:lde clol • Londra, 13 (A.A.) - Morning Post l lamp Muaolini7e verilmedikçe ve ba 

~ • •----- ~.... -""• ..... ,, uvgau ,,.._.. r-- ni iletmeie Atatiirlr, Ana • ajan· j 
ıamesWcJe luınsd ,....._. u~ bazı balledilec...r; endiaesile kö-=--ı...- olcluk- ı gazetesi asiliz lriikiunetinm nasal o- proje Mmolini tarafmcla11 recldohm· 

.,. ....- ~ -·· -r- ..-•--.c sını öde•lenıittir. 
mabafdde bu ........_ .. Habefl- arw lannı yazmaktadırlar. lup ta Paria projeaiıü kabul ettiğini madıkça buna imkan olmadıtı ceYa .... 
cesaretsizlik il6-a etmek İçİa bu. ltaıyan Dl! bakanlariyle alikası olan Pelit • ,öyle anlatıyor: IU •ermİftİr. 
,w,.lan tarafmclan ort&J'a atılaut 0 w.p Parisien gazetesi bile Laval ile Hoarm daha büyük tavizat temin eUİfİ takaırde Son haftalar zarfında İnıilia hüku- Muhalif sazeteler olan Daily He-
illdia edilmektedir. Cenewıecle bir ~ delepler ı..fmdaa a- kamaraınm höyle bir tarzı ha• ınavalaluıt meti zecri tedbirler aiyasetinin te•lit rald ile Neio. CJuoonicle Pari• projeai-

Hahelfiıtanın Cenevre kanabnclan seç- sık çehreyle karıılaılJUf old...__ ,,. ı.. etmiyeceğİni bildireeeiiui t.e,.... elmi,ıir. edeceii neticelerden, Akclenizde bulu- nİn daha ıimdiden öldütü Ye çarıamha 
mekaizin İtalya ile doğrudan doğruya mü- aaa iee Pn projai ..... dahi&cle bir Protnt• lleltı..,,ı_.. 1 nan fnsı1iz semı1erine Fransız hüku- sünü de Milletler Cemiyeti tarafından 
..ar.ta ıirifmeai halinde daha iyi prtlar mii ... .._. bpısmuı 11Ç1bnaw pek müuid Lonclra, 13 (A.A.) -Taymia saze- metinin lifi müzaheret vadeylememit ıömüleceii kanaatİllİ memnuniyetle 
.W. edehileceii ı..y... 0~. olmac:lıjuu ka,.detmektedir. 1 teainin parlimeato •ıahaltin laiikiamet ı olmaamdan ve nihayet petrol ammr- izhar etmektedirler. 

Tekliflerin Son Şekli Edene Selibiyet meb'u•lannın Paris projeaiai prote.to aoeunan ne derece,-e kadar müeuir o- Daily Herald aazetesi, Hoar'• ln-
Paria, 13 (A.A.) _ 1.slıia Jcahineainin Lonclra, 13 ( A.A.) _ Hab. alındıjı- eden bir çok mektup .w.klanm bildi- larak tatlMlı ediJeceii lauauallDda endi- giltere ve IMitün dünyama itim&dını 

teklifi üzerine ..U. lll'Oiai-de tadilitm zan· na göre Eden. İtalyan • Habet ibtilifını riyor. Bir melt'ua dün bu huau•ta 400 ıelere diifmiiıtür. Framaz limanlarını ı kaybetmİf olduiuna J'•zarak iatifasım 
aedildiğ.~ çak c1.a1aa--. olduiu anla- neticelenanmek için bükimetten aelilıiye- mektup almııtır. • ı ~~da~aa haline koymak iç~ 10 • 15 istemektedir. Hattl bir çok hiikiımet 
tılması uzerme ~'- IMı pro~i kal,..- ti kamile alml§tr .• lncifiz hiikaııoetiwiu ver- Fransız Meclisinde S- ~~ır ... ~a Fr~ ~la.rı· partisi aaylaYlan bile Hoann artık çe-
mn kabul edecegme arbk emin Pilliikü • diği talimat macibınce Eclee Miletler Cemi- Paria, 13 ( A.A.) - :r-~laYlar K• nın ~ıç bın bu~~k lnail~ .aemiler~I kilmeai lbua geldiji dÜfÜDcesine aape 

"rlar. ,.eti ile tamamiyJe n..tabllı o1.nk ça1.pı • nılanua öileclen ...ra1ö toplanb..._ alabılecek kabıhyette deııldır. Muaoh- mıtlardır. lleft.11t kaııaate söre dıt ba-
Oeuvre gazetesinin Cenevreden öiren • -.... tla, eski haYa bakanı B. CGI dıt aiyua ni petrol ambargosunu hasmane bir kaaı biilınimetten aldıiı talimattan cla-

tliiine söre projede yapılan taclilM •tice- Lordlar Kamaruanda haklnndaki istizah tarikllli Dala ede- hareket telakki ederek o suretle mu- ha ileri gitmi' ve kabinede baıka bir 
linde Jtalya Auob limamnı Habetiıtana Londra, 13 (A.A.) - Lordlar kama • rek. Laval • Hoare anlapnauaı tiddet- kabele etmesi ihtimaline karp in~iliz zamanda reddedeceti böyle bir proje• 
terkedecek ve buna mukabil Ol'aden ile raaı öniinıibdeki bafta Paris sulh projesi le tenkit etmİf ye mütecavize mükafat hülrimeti Fransadan denizde müzahe- yi istemeye istemeye kabul etmiıtir. 
lııgre ıimalindeki kısmı yani Adua ile A· hakkında müzakerede bulunachtır. Lord veren bu anlatmanın Fransa tarafm- ret için İcap eden tedbirleri almasau Daily Chronicle ıazeteai hükUm• 
digrat mıntakalannı alacakbr. Daviı, bir istizah takriri Yerec:eğini ve bu dan güdülmekte olan kol~tif emai- İsternİftİr. l.a•al i.e Paride hazırlanan tin Paris projesinin akim kaldığı habe-

Cenevrede Akialer takrirde, haiyan • Hal.et anla.-nl.,._ yet politikasına nnahalif eldaimnı söy- ..U. projesine benzer bir proje hazır- • . • ti L_ 1 • 
1 • . nnı memnunıye e .. l'Jı ayacagını 7a-

H~._ cfiiıer 'bitin...._. ltalya- her hangı bir tarm halli, l.slles . ı m-k- lenıiftir. -·-··--.. ·--•••••··--··-·····-·············-··- • . 
nın ekonomik niifeı • wailecıek O.:. mm- tan doğan ~ilel YetiluluWııe 11,Yian l S.muel t! oar Lonclraya Çainldt günkü hbine toplantısında Fransız • lngi- zarak dı7or kı: 
taluıda daW obnak üzere Milletler Cemi. olduğunu ve mütearnza .... .._ mü- Londra. 14 (Öz.el) - Batdvin. Sir Sa- liz müzakerel~r!~de •~z. .almak üzere Lon-l Hükinnet hastasmı anlamıttır. F .. 
~mandası altına konulacaldw. ı zakerelerle elde edebileceii f•ydalardan muel Hoar·a bir telırraf çekerek per~mbe draya gelmesını ısternqtu. kat çok aeç kalmıthr· 



t 4 Ilirinci Kin un 

Kaybolan l1eznedar 

Bütün Ara_ştırmalara 
Rağmen Bulunamadı 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) 
Çiınkü yapılan tahkikat, diğer ihtimal -

len ve to.hminleri çürütecek mahiyettedir. 

* D un, yıp.ıcılanmızdnn birisi bi.itun Üni · 
Vcrsite şubelerini dolaşmı~tır. 

Sütun d efterler ve dosyalar karıştırılmış, 
"e Üniversitede tam ( 1 7) tane Abdullah 
<>lduğu anlaşılmıştır. 

Bu on yedi tnlebenin resimleri yazıcımıza 
~o tı-rilmiştir. Fakat muharririmiz bunlar a · 

tıı.sınd<ı şüphe altında bulunan Abdullahın 
resmine rast gelmemiştir. 

Bu da göstermektedir ki, evvela hukuk
ta., sonra da Diş Tababeti mektebinde oku
duğunu söyliyen, ve ba§Jnda bir tıbbiye kas
~ctiyle dolaşan Abdullah. Üniversitenin hiç 
bir subesine mensup olmayan bir ~ahtekar
dan b.ışka bir şey değildir. 

Bu memnuniyet verici hakikatin şuyuu, 

di.ın Üniversiteliler arasında çok hnkh bir 
memnuniyet uyandırmıştır. .. 

D ün yaz.ıcılanmızclan birisi de, Hü•eyin 
liüsnünün Küçük l..angadaki evine gitmiş • 
tir. 

O nla rdan öğrendiğine göre, Hüseyin 
liüsnünün biraderi doktor Zeki, ve ailenin 
bütün diğer erkekleri, hadisenin esrarını 
~Jrtmak için birer zabıta memuru gibi ça
lışmaktadırlar. 
Yazıcımız müteessir aileyi söyletmek hu

lUsunda fazla İ!.•rar etmemiş, fakat o civar• 
da bakkaliye işleten Hüseyin Hüsnünün 
l·cğeni Mehmetten şayanı dikkat cevaplar 
lllabilmiştir. 

Y azıcımızla Hüseyin Hüsnünün yeieni a
rasın ela geçen konuşmayı aynen yazıyoruz: 

Abdullahı Kim Tanııtırmıt? 
- Mevzuubahs Abdullahı siz de tanıdı • 

tıız mı~ 

- Eveti Hüseyin Hüsnünün Karaköse· 
de, ınf's'ul muhasip bulunan Şükrü adında 
bir dayısı vardır .. Şükrü, bundan dört ay 
CYvel hnvatcpdili için lstanbula gelmif, ve 
o sırada, Hüseyin H üsnü ile Abdullahı ta· 

nıstırmıştı. 

Ben Abdullahı b ir d efa Şükrünün evin -
de gordüm: 

Fazla laubali bir delikanlıydı. 
Şukrünün vazifesi başına dönüşünden 

llonra Abdullah, Hüseyin Hüsnünün peşini 

Zeki ona, sofrada içki içilip içilmedi • 
ğini ~ormuş, beriki: 

- Hayırl 
Cevabını vermİf. Halbuki ağzı leı gi· 

bi rakı kokuyormu1- Zeki. içki içmedikeri 
halde bu kokunun nereden geldi~ini öğ • 
renmek istemi~ Abdullah: 

- Beşik taşta kebapçıda içtim 1 demiş. 

Halbuki şimdi zabıta onu bahsettiği ke· 
bapçıya götürmüşler. Orada içki içmedi
ği tahakkuk etmiş. 

Sonra zabıtada o gece, sofralarında 

bir de mirnlay bulunduğunu söylemiş: 
Fakat, bahsolunan miralay: 
- Ben o gece evimdeydim. Ve Ah· 

dullahın yüzünü üç aydan beri görmedim 1 

d emif. 
Bunlar, ve bunlar gibi biribirini tutmaz 

ifadeler, bu delikanlı üzerinde haklı 

ola rak toplanan ııüphelerimizi çoğaltıyor. 

Kara Sakallı Doıt ! 
Sonra, Hüseyin Hüsnünün, Abdullabın 

söylediği gibi kara sakallı hiç bir dostu 
yoktur. 

Bazı kimsder de, Hüseyin Hüsnil hak· 
kında kendi kendine fena bir kast ihti
malinden dem vuruyorlar. 

Hüseyin Hüsnü, kimseye on para borcu 
olmayan bir adamdır. Hiç bir derdi de 
yoktur. Hatta geçenlerde, bir gazete, fs
tanbulun en mea'ut adamarı diye baz.ı 

kimselerle görüşüyordu. Biz kendisile şa
kalaşıyor ve: 

- Git, diyorduk, bir mülalat da sen 
ver! 

Neş' esi, sıhhati, refahı yerinde bir ada
mın hayatına kıymasına aebep, imkan ta· 
savvur olunabilir mi ki~ 

- Abdullah, gayet §lk kılıklı imiş. Bir 
çok deliller, pek para sıkıntısı çekmediğini 
gösteriyor. Fakat parayı nereden kazandı· 
ğı meçhul.. Siz onun neyle geçindiğini bi· 
liyor musunuz~ 

- Ah, a z.izim 1 f§i gücü, iradı, akarı ol
mayan genç bir çocuğun parayı nereden 
bulabileceğini ben ne bileyim"? 

* Bütün bunlara, ve zabıtada yaptığımız 
tahkikata göre, tegayyüp hadiııesini saran 
esrar bugün daha fazla aydınlanacak gibi 
görünmektedir! 

* 

SON POSTA Sayfa 7 .... -
• Spor 

Haftanın 
Lik 
Maçlar.ı 

Ne ıp 

Bu haftanın tik maçlarında ba~hca 
a-öze çarpan maçlar, Kadıköyde Fener
bahçe ile Vefa, Taksim stadında Gala

tasaray ile Anadolu, Topkapı ile Gü- Türk yurdu, Türk h .rsı gene yasa j 
ne!, Şeref atadında İse Beıiktaşla Hi· dü~tü. Ölümden yeni bir elem daha aJ- ı 
li.1, İstanbulsporla Beykoz karııla~ma· dı. Necip Asımı toprağa verdi. O, belki 
larıdır •. Fenerbabçe, lik şampiyonası- ölüm çağına gelmişti. Dünyasını değiş
nın en baıında gelmektedir. Vefa ise tirmesi tabiat kanununa göre artık ge
en hafif vaziyettedir. Binaenaleyh ne- rekle§mİşti. Fakat onda· irfan üsrübile 

ticesi §Üphe götürebilecek ~ir maç H-1 işlenmiş yüksek bir pırlanta değeri bu
yılamaz. Geçen hafta F enerın karıısın- lanlar için bu kaybolup gidişe yan
da ağır bir mağlubiyete uğrayan Ana- mamak mümkün değil. Gönül böyle 
dolunun Galatasaray kar!}ısmda ayni varlıkların bir elmas, bir inci ve bir 
akibete uğramaktan çekineceği, bu se- zümrüt kadar olsun yaşamasını istiyor. 
bep1e bir hayli cahdetmesi beklenebi- Ne kad yazık ki tabiat, Necip Asım 

lir. gibilere verdiği nuru elmaslara, züm -
Topkapı ile Güneıin maçları da a- rütlere ve o gibi tatlara verdiii ömrü 

laka uyandırmak icap eden bir kartı- de Necip Asımlara vermiyor: İnsanlı
laımadır. Çünkü Topkapı, ikinci lik- ğın betbaht tarafı! 
ten birinciye geçenler arasında en düz- Necip Asım, Türkün Osmanlılık kalı. 
gün futbol oynayan bir timdir. Ayni hında renksizleftirdiği bir devrede 
derecede olan Güneıin kar§ısında ala- «Türküm)) diye bilen, türklüğe tapan 
cağı neticenin merak uyandırması ta- ve bu yurdun türk yurdu olduğunu 
biidir. söyliyen ilk kahramandır. Bu celi.det 

Şeref stadında Hilal ile maç yapa• ona ilkin kanından, sonra irfanından 
cak olan Beıiktaıın galip gelip ıelmi· geldi. Çünkü Necip Asım, Bal Hasan 
yeceği de mevzuubahsolamaz. oğlu Necip Asım Kilisli idi, sipahi o • 

sım 
M. Turhan Tan 

1 
• 

Necip Aaım Merhum Kartılqmalan çok defa sürprizler ğullarındandı. Atı insanlara hizmetki.r 
doğuran Beykozla İstanbulspor müsa• yapan ilk türklerin bu unutulmaz hab

bir hamiyet hamlesi idi. İtte Necip 
rasını medeni dünyanın dört yanında Asım bu yüksek hamleyi, Yıldız sara • 
at oynatarak yaptan sipahilerin mert 

bakasının ali.kalı olması, bu cihetten 
tabii görülmek gerektir. 

yına karft, yapmaktan çekinmedi. 
Askeri Liseler Güreı Şampiyona· 

ıına Baılanıyor 
Bugün saat 14 de Kuleli askeri lisesinde 

istanbul askeri mektepleri güreı şampiyo
nasına başlanacaktır. ------o 

M üddeiumumilikte 
Bir Çocuk Cesedi 

kanım taşıyordu. Sonra iyi okumıqtu. Necip Asım, temas ettiii münevver· 
Tahsilini askeri mekteplerde yapmıf leri de Türkçülük idealine doğru sürük 
ve ayrıca Framızca okuyarak garb lüyordu. Ahmet Cevdete «Evliya Çele-
harsından geniı mikyasta kazanclar bi seyahatnamesini,, << Kamuau Türkiı>yi 
elde etmiıti. 

bastırtan odur. Kendinin en yakın dos· 
Henüz onyedl :raımda iken ve Ku • tu olan Velet Çelebi ile birle_§erek (Ali 

leli idadisinde okurken Rahmetli Ah -. Şirnevai) nin Muhakemetüllügateyni-
met Mıthatla tanı§b, ondan hayli ders • d f. b• k dd. ·1· d. • nı e - ne ıs ır mu a ıme ı ave e ıp 

aldı. Ve Harbıye mektebinin son sınıf- b t d M 1 ld • ·· Al. • 
1 

as ır ı. a um o ugu uzere lftr 
larmda bulunurken Tercümanı Haki· h · d ·· k · F d d h u eserın e tur çenın arsça an a a 

Polis dün müddeiumumiliğe erkek kata yazılar vermeğe baıladı. Onunla zenğin olduğunu İspata çalışır. Osman-

b . k d 0 
•• d • t' Bu ce Ahmet Mitbatın münasebeti gu .. n ,,, _ _ 

ır çocu cese 1 gon ermıt ır. • . • . . •-T lı idaresi böyle bir davayı küstahlık 
sed Parmakkapıda Yeniyol sokağında tıkçe sıklaftı, aammııleıtı. Artık her ge k ,_ d T .. k ld • . . • sayaca 11.a ar <ıgayrı ur » o uguna 
1 • 2 numarala evin kapısı önünde temiz ce Beykozdakı yalıda bırleııyorlardı ve .. N . • . 

• d l • ı d Ah · gore ecıp Asımın o cserı nesretmesı bir kağıda sarılmıt bir paket halmde ert cşıyor ar ı. met Mıthat, genç . . • . • · ı b. b "1 • · kl • • de bır hamıyet hamlesıdır. 
bulunmu§tur. Cesedi tabibi adıl Enver za ıte mat uat a emının zev erını, 1 . .. 
muayene etmiş i e kat' i ölü m sebebini o da ona Türklük sevg isi aşılıyordu. l'\.ec~p Asım, Osmanlıcanın T~r~~e. • 
anlamak için de morg doktorluğuna Çünkü .. Necip Asım romandan, hikiye-1 le:~eaıne ~a.lı~ırken Şar.k -Musıkısının 
göndermiştir. Polis bu çocuğun kimin den, şnrden, felsefeden ve her şeyden mdlılepnesı 911 de haylı ugraştı. Onun 
tarafından öldürüldüğünü ve sokağa önce Türk tarihinin bilinmesini, milliyet İçtihadına göre Türk musikisi, çoban 

atıldığını arattırmaktadır. l aıkına gönül verilmesini istiyordu. Za- ve halk havalanndan motifler alına • 
.. . , •. •• , ~ . . . • •.. • • · • • • • • • • • ten kendine «Vavlı Türk)) adı da veril- 1 rak garp musiki tekniği ile tanzim o-

tı.e c.l ense bırakmadı. Bu iıle meıgul olan diğer bir arka· mişti. Bu, arap harfleriyle vavaız yazı- lunmak icap eder. Bu fikir gene Abdül-
Hatırladığıma göre, b ir kaç kere evine da§ımız da gördüklerini, duydukları- : • 8 o D posta • lan ve nankör, namert kalemler tara- hamit devrinde uzun münakaşalara se· 

~adar da geldi. nı ~öyle anlatıyor: fından ara sıra etraki bi idrak sekline b ld d h'"k A t ··d 
1 

· b G ı p ~ ep o u, ve sonun a u ume mu a · 
H üseyin H üsnü bittabi, kapısına ge en Kayıp veznedarı iftara davet eden lstan ul e ir ve a m 

1 

konulan Türk kelimesini onun vavla h l . 1 k d 
b a esıy e apan ı. 

ir m isafiri kovamazdı. . Abdullah dün aktam saat 5/6 da ya· B o R s A s 1 yazmasından dolayı değil, daima türk- ı 
Abdullah Veznedarın Evine nında 3 sivil polis olduğu halde tekrar l lüğe dair yazılar Defl"etmeaindendi. t§te bu güa ölümüne ağladığımız 

Gelirmit Pangaltıdaki (Şaban) ın kahvesine gel- 18 · 12 . 1935 Necip Asımın Türkcülüğe kendini Necip Aınm, bütün bu itleri yapan, ve 

Fakat eski kafalı oldu;u irin bittabi ai- mittir. Abdullah Üç kısımdan ibaret o- ...... I büabütün vermesi 1893 de baılar. O ömrünü türklüğün türk yurdunda an -
.. " Türk Devlet Borçları 1 l r b d O lcsinı· "e kızlarını da onun yanına rıkarma· lan kahvenin her tarafını gezdikten zaman otuz iki yqlarındaydı. Olgun- aşı ması eme ıne ağlayan a amdır. , .... ı Llra Lira 

tnış. Bu itibarla, Abdullahın, Hüseyin Hüs- sonra durmadı, aradıimı bulamamak- o/o 7•5 T. B. 1 26,2> !! % 5 Ha.zlne B. ~4, 5cJ 1 latmı§tı, irfanına Te kanına uygun olan 1861 de doğduğuna göre yetmiı dört 
tı i.inün kızım görüp sevdiği ve istediği hak- tan mütevellid bir can sıkıntısı ile yü- I % 7,5 T . B . n 26,725 Dahlll istikraz99,00 ı mesleğinin pli.nmı tamamile çizmişti. yaşını bitirmİJli. Fakat kendini seven· 
l..ırıda çıkarılan rivayetler tamamen asılsız • zünü buruıturarak kahYeden uzaklat- % 7,5 T. B. Ill2' , Ahmed Cevdetin «Türk gazetesidir.lt lerin gözüne henüz genç ve pek genç 
dır. tı. Devlet Demiryollan Borçlan 

1 
baılığıyle çıkarmı,.a baıladığı İkdamda görünüyordu. Ondan dolayı ölümünü 

Hem böyle bir talep vaki olsaydı. yakın Arkasından ben de fırladım. Ab- Llra L!ra. ı kuvvetli roller oynamıya gİrİJtİ ve bu duymakla binl~rce gönül kanadı ve 

bit akraba sıfatiyle benim de haberdar e- dullah kahvenin 20 metre kadar ileri- Ergani 00,001 Anadolu Ivell43,75 gazeteyi o devrin tahammill edebilece- kanıyor. 
dileceğim muhakkaktı. sindeki pastahanenin önünde durdu. 1 

Sivas Erzurum9j,OO 1 Anadolu M. 47,2!1 ği bir nia~tte • Türkçülük orgam 

Kazası Abdulah bir defa, Hüseyin Hüsnünün Gözlerini kahveye dikti. Girip çıkanla- --- yaptı. B OJ d t 
Sosyeteler Eshamı a g a ı n 

Cvindeki beyaz köpeğine elli liraya müşteri rı tetkike batladı. Bu tarassut hemen Lira 1 Daha Önce Maarif mecmuasında 
b L~a 
lılduğunu söylemiş ve köpeği alıp götür - yarnn saat kadar sürdü. · 80 ı ist Tr '>'1 00 lisaniyata dair kıymetli yazılar bastı • Iı. B . Mti. 9tı, . amvay -. 

tl"ıek İ'Jtemi : Vermemişler. Onun bir daha Bir aralık Şiıli istikametine doiru • • Ha. 9.~ 1 Bomontl 8,00 ran, bir aralık ta <ı Medresetüledepı> 
bundan bahsetmemesinden de, müşteri hi- 50 metre kadar ilerledi. Birisini gör- • D Name 0),0'> 1 Terkos l9,\0 adlı bir mecmua çıkaran Necip Asım, 

Kaptanın D~n Sıhhi 
M ~ ayen"' &İ Yapıldı 

~aYesinin asılsızlığı anlaşılmış!. mÜJ gibi bir bal aldı. Bu da çok sür- Merkez B . D. 6'1,'lO A. Çımcnto __ ll,60 bilhassa İkdamdaki yazılarile dikkat I 
Gene bir defa, Hüseyin Hüsnüye: ( medi. Tekrar yüzgeri etti. Pangaltı po- ÇEKLER uyandırdı ve töhret . aldı. ( 1890) dan Geçen günkü Bağdat vapuru kaza· 
- Senin boş eve kiracı buldum 1 demiş.. lit merkezine kadar gitti. Jçeri girdi, Krş. I . T. L. için beri de Avrupaca tanmmı~tı. Türk dili sını yapan kaptan Sadettinin, •ıhhi 

J:'ak t, ziyaret için uydurulan bu bahanenin fakat çok durmadı. Yine kahveye doğ- İsterin Cl17,00 O Liret 9,89.n ve Türk eserleri hakkında Pettede çı- muayenesi yapılmı,.lır. Muayene neti· 
d • F . Frang ı t'l,OS H Dolar o,:!m 1 • S 1 :s 

c a rkası çıkmamış. ru ılerledi. Tekrar içeri girdi. Etrafı ~-- kan Ke etı zem e mecmuasına gön - cesinde, kaptamn sinirlerinde, bö,.le 
Abdullah Laubali lmiı ikinci defa olarak gözden geçirdikten NAKİT derdiği yazılar onu Avrupa i.limlerile bir hadiseye .ebebiyet verebilecek bir 

Bu haller, Hüseyin Hüsnünün bu deli - sonra durmadı. Çıktı. Yanındakilerle Krş. Krş . dostlaıtırmıf bulunuyordu. Pariste sinir bozuklu'"iu emaresi görülmemit 
larılıya karş• duyduğu ho~nutsuzluğu da birlikte Harbiye tramvay istasyonuna 20 F . Frangı t67,0tl j' ı l\ta rk 36 neşrolunan Journel A$iatique mecmu- ve kendı·sı·n- ••g"Jam raporu verilmis· 

k 
l Dolar ns,Oı> l 20 Drahmi 24,0'l La .._ - ~ 

lrttırmış.. gelere hep beraber ikinci mevki bir . 1 Lt.erl!ıı 62;1 1 20 Leva 2~ aıına yolladığı •ersifcation natio - tir. Buna rağmen, kaptan dün de yap1-
f akat beriki gösterilen bütün İstiskallere tramvaya bindiler. 2o Lh~t. no 20 Ley 14,00 nal turque adlı makale ile onu takip lan sorgusuncla, o anda bir baygınlık 

Vurdum duymamazlıkla karşılık vermişi. Tramvayda Abdullahm tam arka- eden yazıları bu tanşıklıi• çoialttı. Ve g.--irdig- ini iddia etmi .. tir. 
Borsa Dııımfa • A ·1· • ı · -.,. :s 

Ha tta Hüseyin Hüsnüyü tegayyüp ettiği sında oturdum. Benim solumdaki sıra- Türkiye ıle V'rupa 1 ım a emı arasın- Akay idaresi, bu husustaki kararı-
tcceki mahut iftara götürmek İçin, şüphe da sivil memur oturuyordu. Abdullah L K.11 M"' b dil Bo da rabıta rolü oynamağa ba!layan Ne- b .. ----ektir Kredl Fonsiye u :ı n . 7 ~ . • • • nı ugun v~ ...... · 
lıtandıracak kadar isrıırda bulunmuı. bilet almamıştı. Taksimde kontrol cel- 1888 senesi 1J ı,OO Gayrı • D 16,'l5 cıp Asım, ( 1895) de La &oeıete asıatı- 1 Kazanın sebep olduğu ziyan da ida-

F akat bu isran gösterdiği sırada yanla - di. Bilet iatedi. 1903 • il l ,S1l ı\ Altın 911 que tarafından azalığa alındı. re tarafından ödenecektir. 
;ında bulunan doktor Zekiye de yanın aiız- Abdullah fU cevabı verdi: 1911 t 19,0ll Mecidıye 53,00 1 Necip Asımın fene, askerliğe lisana 
il olsun bir : _ Bana bilet alacaklardı. ~ ..J 1 ait yirmiden fazla eseri vardır. Fakat 

- Buyurl bile dememiş!. Bu cevap üzerine memur müdahale Iadı. Fakat bu sırada yolcu da gazete- türkçülük bakımmdan en mühim eser-
1-iüseyin Hüsnü, fazla israr karşısında etti. Abdullaha hitap ederek: sini kapamı' bulunuyordu. leri şunlardır: <ıOral ve Altay lisanla-

tcddedemediği bu dante giderken: _Bilet aJ, dedi. * r rn •ı pek eski bir türk yazısı ı. (• Orhon 
- Ben fazla kalmam. Erkenden döne . Abdullah: Bu )okuluk esnasında çok sakin ve abideleri )) ve uTürk tarihi». Bu sonun-

tirnı demiş. Böyle söyledikten sonra gece _ Param yok, söylemiştim. Git de- çekingen bir hali vardı. Suratının sol cu e seri Leon Cabun'un 1896 da basıl-
~lltısınn kadar görünmeyince kardeşi Zeki, diler, ben de geldim. Cevabını verdi. tarafında. bir kaç günlük bir çizg i gÖ- mış olan İntro duction'a l'histoire de 
li~~hal Abdullahın evine koşmuş. Abdullah, Bu muhavereden sonra memur bi- ze çarpıyordu. Evveli:;i gün kahveye l'asie adlı kitabım eenişleterek ve şark 
l Useyin H üsnüyü tramvay yerine kadar leli aldı. 1 geldiği zaman başında bulunan üni- kaynaklarile karıılaştırıp aydınlatarak 
C§yi ettiğini söylemiş, ve: Abdullah bir aralık önünde ayakta versite sapkas ı yoktu. Başı açık, pat-1 yazmıştı. Türk mille tinin varlığını os -

Abdullah Doğru Söylemiyor Mu? duran bir yolcunun okuduğu Son pos- tosunun . yakası kalkıktı. manlı tarihine sığdırmayı han siyase-
- O d k k il b" h b ı k ·· 1 · • d 0 k • B Abdullah tam saat sekizde yanın· t ine t em e l yapan bir de\•İrde b öyle bir l ı a n, ara sa a ı ır a pa i e ·ar· taya goz ermı ı tı. •tını sağa, sola, 

: ustı , ben d e ayrılıp Beşikıa~a gittim! döndürerek gazetede bir §eyler aradı. daki m emurla tramvaydan indi, polis e ser yazmak ve Türk m iHetinin ta rihi 
emiş. 1 Gözü kendine ait kısma iliıince durak- müdüriyeti binasına girdi. ; azame tini anlatmıya kalkışmak hüyük 

Maarif Tayinleri 
Orta tedrisat muallimleri arasmdıı 

bazı nakiller ve tayinler yapılmı!br. 
İnönü orta mektebi muallimi Meliha, 
Kız lisesi Türkçe muallimliğine ; Hay
darpaşa lisesi Fen bilgisi muallimliğine 
Osman Nuri; Galatasara y lisesi lçtim~
İyat muallimliğine e debiyat f akülteı;İ 

doçentlerin den Öme r Lütfu, kız lisesi 
mu llimlerin d en Nimet t e K a ndilli li-
se si r iyn7. iye muallimliğ'ine tayin edil· 

mişlerdir. 
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Margaret Sullavan Anlatıyor: 
Bir Artistin Tanınmadan Sokağa 1 

Çıkamadığı iddiasına inanma
yınız; Reklimdır 

Arnenka ııazeteleri Roc:helle Hldroaan uKUll'S• aruında>> filmİDde·IDÜltema bir 
kabiliyet l'Ö&lerditini yazıyorm. Miinelckitlerin mütteflltan ilerİJe aiirdülr.ı.i fikre 
l'Öre bu renç artist güzelliiine İli•et• İllCe laialeri ifadede, bulumnu bir lnHlrete 
..ıüptir ve pek yakında Holivudua epi. bir yıldm olacaktır. 

• • • 
Cifeaa'nın aon filmi Kahire Rumba

u'dır. Filmin bir luamı Kahirede, bir 
kıamı da Katalonya aaraylarımn deb

debeli aalonlannda çekilmİ§tİr. Buna 
yarım milyon pezeta aarfedilmiftir. 

Film ilk defa olarak, latante, Elmatı, 
Umanitak, EldeluYio, Elnundo, Lanuee 

Pubbirtat ıazetecileri tarafından ıö

rülmÜf, •• biç bir tenkid edilecek yeri 

bulunamamıttır. 

• • • 
Uzun senelerden heri Holivutta İ· 

ken bu sefer Cifesa ile bir mukavele im

salayan Catalina Barine pek yakında 

Fırtına iamindeki filmi çevirmeie bat

layacaktır. Bu film 1935 • 1936 aenesi 

ortaaında 'bitmit olacaktır, ve ilk defa 
olarak Cifeaa'nın kendi mab olan Sine 

lapan10ltla ıöaterilecektir. 

= · Haftanın Filmleri --

iŞiTTiNiZ MI? 
Mae W eat tiyatroda ilk defa sahne- yi el' an öğrenememiştir. • 

ye çıkacağı zaman « T om amcanın §Gary Cooper yakında «Arzu ıı pi 
vak'asrnpiyeainde Küçük Eva rolünü yeaini bitirdiği zaman Marlene Diel 
yapmıştı. rich ile ikinci defa birlikte oynamış o 

§ Paramount'in bir çok filmlerin- lac&kbr. Yanyana çevirdikleri ilk fil 
de oynanan Lynne Overman harp İ· min adı ccYanık kalplerndi. Bu fild 
çinde deniz ordusuna ihtiyat nefer o-jl Marlen'in (Mavi melek) ten sonrt 
larak alınmıştı. Buna rağmen yüzme· yaptığı en büyük filmdir. 

Yeni Hazırlanan Filmler 
Cedi B. de MiJle bugünlerde çok mettıuldür. Filhakika Samson ve Dalila isJlli 

altında yeni bir filim hazırlamaktadır. Bu eıer meşhur bir operadan iktibas edil' 
mittir. 

§ Paramountun Hollyvut stüdyoları Harbert Marshalb angaje etmi§lcrdir. Bil 
artist Paramount hesabına iki filim çevirecektir • 
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.................................................................................................................................................................. 
1 FIKRALAR, KARIKA 11lRLER 1 

- Böyle uslu uslu oturur da Hyre ba -

karsan, yarın iki vagon daha alıp getiririm. 

Büyük Felaket 
- Bayan Neclanm kocatı ölmüı ne acı, 

- Sorma, acı acı üstüne gelir derler ya.. 

Aynı günde Kedisi de ölmiif. 

- Bundan biç haberim yoktu. Meğer 

batına gelen felaket ne kadar bii7ülmıüfo 
• 

Evlenme Odası 
Gene bay, gene bayana belediye daire 

aini eöaterdi: 

- Ne güzel yer .• 

-Bilhaua içi daha ılizelmİf, anlabyor-

lar, hir evlenme odaaa .vannıı •'~iY•' 
HA J'ermİf! 

Ne Olur 
I 

Çirkin kadm kocasına söylediı 

- Kadın süzelliii ıeçici 'bir ıe:rdir. 

Kocası batım salladı: 

- Ne olur bir kere de ıenin ,.anından 
seçse .... 

............................................................... 

- Seni seven öteki adamın kim oldu

ğunu söyler misin? 

- Ona fen alık etmiyesin .. 

Bir Perdelik Muhavere 

Karagözün Operet Sefası 
Vasfi, Hazım Ve Arkadaşları Perdede 

Vasfi perdeye gelir: Hazım, Vasfi - Buradayız ya, gözümü-
M zü faltaşı gibi açmış seni bekliyorduk. 

«Bah ne •uref gösterir çengu çigan bı"r Behzat - Beni mi bekliyordunuz, 
perdemizde» ! antikanız mı var? 

«Toplanıp rakaeyliyor binbir keaan • . k • ı Hazım - Bıraz evvel yoktu, arıyordu , 
pr:rdemızde» 1 . . sen gelınce aramıya hacet kalmadı. 

(ıOl cemalin ca.z ve •a.zı güldürür ıilemı 1 G b" k . · · · ı· \ / f. l ı· ene ır şar ı sesı ısıtı ır. as ı, - azım, 
hep)) Behzat kenara çekilirl~r. Bedia gelir, ar • 

«Vaali Hô.zım birleıincek §Öyle bir an k d M h ti F 'h d B d. · asın a a mu a en a var ır . e ıa şar-

perdemizde.» d 

1 

kıya devam e er: 
- Hay hak ... Elektrik yaktım, p erde , 

ıcOperete gıderken tuttu beni bir yağ• 

başlamıyor mu) Partönerim ne oldu? 
Hazım - Geçen fırtınam şiddetine da-

yanamayıp kırıldı. 

Semiha - Kırıldı mı, ne kırıldı°,\ 
Hazım - Paratöner, yani siperi saika .. 
Refik Kemal - Öylesi değil, Partöner .. 
Hazımla Vasfi birbirine bakarlar .. 
Semiha - Bırak çocum, 

anlamaz inJanlar .. 
Kol kola girip giderler. 

Muammer görünürler: 

bunlar 

Şevkiye 

Vasfi - Ne sevimli insanlar .. 

laf 

ile, 

kurdum, gösterdim bir operet .. 
Hazımın sesi duyulur. 

(ıMahmudumun 
- Sen gene Ekrem Reşitle, Cemal Re· 

mur» Hazım - Hakikaten öyle, ne yakışıklı 
rengi esmer, Feriham delikanlı .. 

aarı aamur» 
şide dua eti 

((Ben yafımı gizliyaraam bu İJe kim 
Vasfi - Hazımcığım &esini duydum se-

karısırn 
vindirn. 

Hazım _ (Perdeye gelir) ben de se- ((Genç kı.z rolü bana elô.n ne güzel 

Vasfi - Safa geldiniz, safa geldiniz, 
yapmış, yakıştırmış, takmış takıştırml!'} iki 
dirhem bir çekirdek kerime ile mahdumla 
birlikte böyle nereye"> 

Mahmut - Sana ne hanım amca ben 
annemle, ablamla sokağa çıktımsa sana ne 
oluyor .. 

Bedia - Sus yumurcak (Vasfiye dö • 
ner .. Efendim kerimeye bir kısmet çıktı da 
onun için çarşıya gidip bir gelinlik entari 
ile estek köstek tedarik edecegız. 

Mahmut - Anne ben de gelinlik entari 
isterim, kö~te~ de ( Hazımı işaret eder) bu 
adama al! 

Bedia - Efendim siz onun kusuruna 
bakmayın, ufacıK • :uktur da aklı ermez. 

Mahmut - Ermez olur mu anne, ben ne
ler biliyorum. Hem bert"yakında ablam gibi 
gelin olacağım .. 

Feriha - (Gelin sözünü işitince utanır) 
sus ayıp sözler söyleme .. Kıpkırmızı kesil
dim. 

Hazım - Aman küçük bayan öyle söy-

Şevkiye - Buradakiler kim .. 
Muammer - Dur sorayım.. Hey siz 

kimsiniz? .. 
Eşkiya olmıyasınız, rejisör olmıyasınız) 

- İncileriniz ancak yirmi bes kunı' C!•, 

der, yalnız muayene ücreti olarak bana 
beş lira borçlusunuz .. 

• ............................................................. MI? 

Öyle ise 
.- Beklemediğim teklifter kartlsında 

kalmaktan çok memnun olur, böyle teklif· 

)eri derhal yerine getiririm. 

- Öyle ise bana bet lira borç v~rin ! 

Akılhnın lstemeyeceOI 

Baba, kızını çağmlı: 

- Seni istiyen adamı beğenmedim dedi. 
bir u abdala benziyor. 

- Beni istiyenler için hep böyle söylQ.. 

yorsun ... 

- Batka ne aöyliyebili.rim, seni istedik· 

ten sonra ... 

Tafıyamam 

Kadm, bir çok eJYa almıt hepsini koca..: 

nin yanına gelmek için merdivenleri dör -

leme saçların da sarı, kırmızı ile san birle
~ince Galatasaraylı oluverirsin de Peyaminin 

Hazım - Hayır, biz öyle şeyler değiliz. sına yüklemitti. Camekinm birinde oto • 

Biz, biz Karagözle Hacivat. mobil ıördü. 
der dörder indim. 

Vasfi - Vay benim nuru aynim vakti 

hışmına uğrarsın 1 
Bedia - Müsaade ederseniz biz gidelim. 
Hazım, Behzat, Vaııfi - Gi.ile güle o -ıerifin hayrola .. 

Hazım - Rejisör belki etraftadır ken- fendim vene buyurun, bayramertesi teşrife-
dini kolla... derseniz bir iki çın çın yaparız .. 

Şevkiye - Kara gözlü mü var, ben ba
yılmm kara gözlüye; yapazayım on•nla 
bir korte., Karagöz ... 

Hazım - Emret sultanım .. 

Vasfi - Bunları bırakalım da gelelim 
İşimiz bu akşam ne olacak bilir misin? 

Hazım - Bilmem arria bilenlerden öğ-
ren eyim. 

Vasfi - Bekle görürsün .. 
Vasfi ile Hazım kenara çekilirler. 

1 mıya başlar bir şarkı sesi duyulur: 
Saz 

Bedia, Feriha, Mahmut giderler. Behzat 
ta gider. Hazımla Vasfi kalırlar. Semihanın 
sesi duyulur .. 

Hazım - Gene hava lodosladı, trenin 

Şevkiye - Nazik adam, söylüyor ıul
tan bana, yok demiyor, tiyatrodakiler gi
bi hizmetçi .. 

Muammer - Canım söylediği şakadır, 

sesi buraya kadar geliyor. sen bana bak Memişi unuttun mu°,\ 
Vasfi - Yok canım o tren sesi değil, Şevkiye - Memiş fena, Memiş uşak .. 

bir bayan şarkısı.. Muammer - E kızıyorum ama şimdi. 
Semiha gelir, arkasında Refik Kemal Şevkiye - Kızazak ta ne yapazak. ben 

«Sen de mi hala e•İri .zülFiyar olmakta- vardır. seni istiyor sanki, istemiyor işte. 
ıın,» Semiha - Hayır, hayır sen beni tanı • Gürültü çıkar, Hazımla Vasfi ayırmak 

«U•lan Beh.zat ualan artık ihtiyar ol • mıyorsun, benim sesimi bilmiyorsun, sanat isterler; bir ses duyulur: 
maktasın;» kudretimi takdirden acizsin, aciz, aciz, a- - Heyt; ağzını, burnunu: kızını, toru-

«Bilmiyorıun kendini, ahü:z:ar olmakta- ciz.. rıunu; otunu, otlağını: tiyatrosunu, bürosu-
.ın ;l) Vasfi - Darılmayın bayan, bay aciz size nu; aktörüı,ü, rejisörünü, hacivadını, ka -

«U•lan Beh.zat mlan artık ihtiyar ol • ne dedi ki bu kadar hiddetlendiniz.. ıagözünü ... 
maktcuın.» Semiha - Bay Aciz, oh ne güzel isim: Hepsi sinerler, Sait gelir: 

Behzat görünür: bayıldım vallahi - Bu ne gürültü? .. 
Hazım - Merhaba babalık.. Hazım - Çok baygın konuşuyor, şimdi Yere kapanırlar: 

- Ne güze) otomobil! 

- Aman karıcığım sakın alalım d~me, 

elim kolum dolu, la§ıyamam ! . ............................................ _ ............... . 

Mektup yazar: ı<Ütoınobil reklamlan 
Vasfi - Merhaba büyük babamın, ba - de ben bayılacağım. - Aman biz ettik, siz etmeyin .. 

- Bilakis, nişan yüzüğümü ona hediye basının babası.. Semiha _ Siz kimsiniz? Burada ne arı- Perde inerl nızı gördüm. Tecrübe için en iyi modeldeı 
edeceğimi Behzat -Vay ıiz burada mısınız? yorsunuz? Cemal Reı:it nerede? Müzik İm. bir tane, bedelsiz nümune gönderiniz . 
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Baltacı ile Ka terina 
Baltacı, o akıam aparbmanınm .. ıonun· 

da yapyalnızdı. Yanan elektriklerin ıtıi'a 
Jiizüne korkunç bir aydınlık veriyordu. Bir 
aralık ayağa kalktı, cebinden yenice pake
tini çakardı.. Bir sigara aldı, yaktı. Pence· 
reye doğru yürüdü.. Acaba bir beklediği 
nü vardı? 

Baltacı kulak verdi, uzaktan bir radyo 
aeıi geliyordu. 

- Of beklemek ne acı! 
Kendi sesinden kendi ürkmiif gibi idi. 
- Acaba gelmiyecek mi? 

Bir klakson, bir motör gürültüsü, onun 
IÖzüne cevap oldu. Kapının önünde lükı 
bir otomobil durmuıtu. 

Baltacı kavuğunu düzeltti, baltaemı omu• 
21lna aldı. 

- Gelen odur.,. 
Kapı tık tık vuruldu. 
-Antre ... 
Deli Petronun karm me,lıur Katerina 

içeri girdi. 
Arkasında iyi bir terzi elinden çıktığı 

lı:upundan belli olan son moda tık bir tu
valet vardı. Yeni ondüle yapılmlf sapsarı 
saçları bir·ipek yığını gibi başını süslüyordu: 

- Hot geldiniz Samajeste, sizi bu fakir 
aparbmanımda kabul etmekle umduğum ıe
reflerin en büyüğüne nail oldum. 

Katerina bu iltifattan belli ki memnun
du. Ruj sürülü dudaklarııida bir tebessüm 
peyda oldu. 

- Ekselins beni minnettar bırakıyonu-
nuz •• 

Baltac~ omuzundan baltasını indirdi, bir 
kenara buakb; zile basb. Bir uşak geldi: 

- Viski getir .. (Katerinaya döndü) o
turmaz mısmız? 

Katerina kendisine gösterilen koltuğa o
turdu. Viski gelmifti. Baltacı bardaklara e
lite doldurdu. 

- Çın çın Samajeste •• 
- Çın çan ekselans •• 

• . .. 
Dakikalar gibi saatler de gelip geçti U

fukta gün ağarıyordu. Katerina ehemmiyet
siz bir ıey ıöyliyecek gibi Baltacıya yak • 
Jath, elini onun omuzuna koydu. 

- &met güzelim. 
- Rica edeceğim .. Ordularınızı arbk ge• 

ri çekseniz .. 
Öyle tatb aöylüyordu ki, sanki ıöylemi-

yor, terennüm ediyor aanılırdı. 
Baltacı duraladı, bu isteğe: 
- Hayır. 

Diyebilir mi idi? Diyemİyecelcth 

- Peki güzelim ! 1 
Telefonu açb: 
- Alo, bana cephe kumandanını veri

niz. 
- ?????? 
- Kumandan, ben baltacı, emir veri • 

yorum ıize, mitralyözler durıun, askerler 
ıeri çekilsin; tanklar, tayyareler yerli yeri-
ne •• 

Telefonu kapadı, Katerina omuzuna 
biraz daha yaslandı: 

- Oh ne kadar mes'udum. 
-Ya ben? 
Kapı 'Ylll'Uldu. 
-Gir! 

Gelen utaktı: 

- Samajeatenin ıoförü gidecek miyiz? 
diye •oruyorlar. 

- Geliyorum. 

Uplı: çekileli, Katerina Baltacıya Hktı. 
Elini uzattı. Baltaa eğildi; dudakları Kate· 
rina.mu manikürlü eline dokundu. 

- Ayrılıyor muyuz? 
- Öyle l&zım ! 
Katerina içinde aydınlıklar yanan laci 

vert gözlerile Baltacıya bakb. 
- Orevuvar ! ... 
- Orevuvar ! ... 
Gidiyordu; Baltacı bu uzaklatan güzel • 

µğİ bir kere daha seyretti: İnce tuvaletinin 
sizliyemediği vücudunda ne zarif bir a • 
henk, sarı saçlarmın kıvırcık büklümlerinde 
ne cana yakın bir gÜzellik vardı. O, bu ıü
~elliğin esiri olmuştu. 

* Gitti, baltacı artık yalnızdı. Zevk anı 

ıeçmiı, vazife vakti gelmİ§ti. Baltasını omu• 
zuna aldı, yaverini çağırdı. 

- Kumandanlar buraya gelsin! 
Dedi, bir saniye sonra, poturlu, 9alvar .. 

b, külihlı Yeniçeri ağalan; hasekiler, kol• 

baıllar ıelmiıler, Baltacının kar~wnda el 
pençe divan durmıq1ardı. 

Sonu Yok 



Çocuk Bak1mı: 

Boğmaca 

Öksürüğü 
N:ısıl Anlaşılır? 

Küçük. çocuklarda boğmaca öksürüğü sa
ri bir sekilde ve süratli bir çocuktan diğe

rine ge•:en bir hastalıktır. Ufak bir soğuk 
algınlığı \ eya nezleden sonra ve ekseriya 
kış \'e ilkbaharda griple beraber başlıyan 
bu hastalık ak ciğerleri öksürüklerin şiddeti 

ve horoz sesi gibi bağırtması yüzünden çok 
yorar. 

SON POSTA 

Moda: 
--~--------------

0 ç Muhtelif 
1 Örneği 
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Resmimiz gayet gilzel üç 
kıyafet görüyorsunuz. Bunlardan ikisi 

spor, biri fantezidir. 

Fantazi paltonun rengi sihaytır. 

Ve yünlü kuma§tan yapılmıştır. Bilhas

sa ilikleri çok ıayanı dikkattir. Kemeri 

l 

Palto 

, aır. Kahve rengidir. Bilhassa genış yu. 

varlak kapaklı cepleri çok ıayanı dik· 
kattir. / 

El lşlerı: 

Birinci kinun 

Cildi 

Çok En 

14 

Bozan Şeyler 
Cildi en çok bozan şeyleTden biri kir, 

diğeri de kuruluktur. Kuruluk yüzün çiz -
gilerini fazlalaştırır. Kir de cildin düzgün
lüğüne mani olur. Siyah taneler. çeıit çeşit 
kabarcıklann husulünde kan bozukluğu ka• 
dar pisliğin de tesiri var .. Bunun için yüzü
nüzü hiç olmazsa haftada iki defa ~u ile, sa

bunla iyice temizlemelisiniz. Evvela sıcak 
su ile sabunsuz olarak yıkayınız. Sonra yu· 
rnu~ak bir fırça ıie ve mesela eski bir tırao 
fırçasile yüzünüzü iyice sabunlayınız. 

Yüzü fırçalamak size belki de tuhaf ve 
hatta yüz için biraz sertçe bir hareket gibi 
görünecektir. Fakat gayet faydalıdır. Bir 
defa yüzün mesameleri arasına sıkışan bü· 
tün kirleri çıkarır. Sonra da yüzü tenbih 
derek kanın cereyanına ve dolayıslle cil
din beslenmesine yardım eder. Yüzünü • 
zün ancak böyle tertemiz olduktan sonra 
dır ki besletici bi.r krem sürebilirsiniz. Yok• 
sa yüz kirli iken sürülen kremin cildin ta
ravetini kaçıJJnaktan başka bir işe yara • 
maz. 

Kremi bir müddet yüzünüz~ tutar. Son• 
ra fazlasını gene bir pamukla siler ve pud
ranızı sürersiniz. 

Akşam yatarken de yüzünüzü temizle ~ 
yici kremle temizler öyle yatarsınız. Hiç 
bir zaman gözünüz sürmeli, dudağınız bo
yalı, yüzünüz pudralı yatağa girmeyiniz. 

Boğmaca öksürüğüne tutulan çocuklar 
bir defo öksürmeğe başladılar mı? Ardı 

arası kesilmeden bazan bir dakikaya yakın 
ökııiirukleri devam eder. Çocuğun yüzü 

morarır, gözleri dışarıya fırlıyacak gibi bü

yür. kalp te pek çok çarpmağa başlar, ne
fesi tıkanacakmış gibi kesilir ve arkasından 
ıslık 'e horoz ötmesini andıran sesi ile be • 
raber pek az miktarda balgam gelir. Her 
öbüriik nöbeti eger bir yemekten sonra lJ 
gelmiş iı>e mutlak surette kusma da bera· 

1 
berdir. Çocuk yediği ve içtiği şeyleri bu 
öksüriik nöbetlerinin sık sık gelmesi yüzün
den mütemadiyen dışarıya çıkardığı ıçın 
zayıflar, kuvvetten kesilir, lıilolarını kay • 
bederler, uykuları bozulur ve gece nöbet
ler fazla geldiği İçin aile arasında {kalbin 
dunıı:erecekmiş gibi çarpı~ ve nefesin ke
silmesi) fazla telaş uyandırır. Bu şiddet üç 

ay devam eder. Bu müddet zarfında tehlike 
fazladır. Bıınun içindir ki boğmaca öksü
rüğüne kar~ı ilk tutulduğu zamanlarda ya
pıl.ın se ı omun nöbetleri kısaltmak ve şid
detini azaltmak noktai nazarından faydası 
vardır. Boi{maca öksürüğü nöbetleri alelade 
bronsit ve yahut ta zatürree nöbetlerine 
benzemez. Ateş bu nöbet esnasında o de
rece yüksek değildir. Seromlu ilaçlar, ve 
lokman ruhu şırıngalarından son zamanlar
da istifade edilmektedir. 

ve paltonun kol ağızları da ayni örgü

lü biyelerden yapılmııtar. İliklerin a

çık bıraktıiı yere beyaz kürk geçiril~] '" 

mi~tir. Bu kürkü sabit yapmazsanız, 

daha sıcak havala~~· burasını elbise-1.l 

1 

l 
( 

--Güzel Bir Yastık Orneği 
Çocuklarınızda böyle bir hastalık çık

tığı zaman diğer çocuklannıza sirayet et

memesi için mutlak ayrı odaya kaldırmak 

lazımdır. Odanın havasını sık sık değiştir -
mek icap eder, odanın hararet derecesini 
de 30-35 ten yukarıya çakarmamalıdır. 
Boğmaca öksürüğü hazan bir sene kadar 
uzun sürer, fakat ilk şiddetli devresi bir ila 

üç ay arasındadır ve başlangıçta bir hekim 
muayenesine ihtiyaç mutlakhr. 

nizle de süsliyebilirsiniz. 

Kroki halindeki spor manto da yü. vinden yap&lmı§tar. Etek ve cekettir. 
lü kumaJtan yapılmıştar. Göğsündeki Ceketin ön ucları yuvarlaktır. Arka

ve belindeki oklar deridendir. Bunlar I dan öne doğru gelen yakanın üstüne 'ı 
ayni zamanda ilik vazifesini de gör- bej iplikten yalnız ön yaka yapılmı§· 
mektedir. tır. Boyunda bir de ayni renk e§arp 

Diger kıyafetin bilhassa elbisesi vardır. Paltonun uzunluğu truva kar-

çok güzeldir. Kahve rengi ve bej ne- -··•••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Saça Dair: 
... 
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Eğer Başınız Kepekli, Sa
çınız T oz)u Görünüyorsa 
Ba-.ın kepekli olması, ekseriya cildin ku

tu olmasından veya yeniden büyüyen hüc
reler dolayı~ile eskilerin kuruyup dökülme
sinden olur. Bunun önüne geçmek için en 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam? 

Yoğurtlu Börek 

İyi çare yağ sürmektir. 

Ak~amüstü eşarpı çıkarır, bir havlu alır 

ve bununla saçlannızı iyice kuruluyarak ya- Eğer kendiniz yufka açmasını bili
ğını alırsınız. Eğer kokunun kalmasından yorsanız ne ali.. Bilmiyoraa.nız tabii 
korkuyorsanız, bir şampuvanla yıkayınız. hazır alacaksınız. Verdiğimiz ölçü bir 

Kepeklere ve saçın güzelliğine faydası kilo yufka üzerindend;r. Bu bir kilo 
olan diğer bir şey de yumurta sarı~ıdır. Üç yufka için on kuruıluk yoğurt, iki yüz 
yumurtanın sansına alınız. Bir parça s1ı ile elli gram da peynir alacaksınız. İki de 
karıştırarak çarpınız. Elinizle basınıza -ma- yumurta.. Yağı kendi arzunuza kal
saj yaparak bu yumurtalı suyu cildinize içi- mıt bir teY•• Miktarı, yağlı ve yahut 
.. B ' ı 
nnız. unu ekseriya başını bir defa şampu-ı yağsız yediğinize göre deği~bilir. 
vanla yıkadıktan sonra ikinci suyu yıkama- • • . • . _ 
d 1 ·· ·· ·· b l k Tepsının dıbım yagladıktan aonra 

an cvve surunup sonra aşınızı ı ı su • . b" kil -·eka d". · · E -
ile çalkalayınız. Suyun sıcak olmama•11na ıçıne ır o """" oşersınız. ger 
d "kk d" · ç·· k.. · tepsi yufka boyundan daha ufaksa 

t at e ınız. un u sonra yumurta başa- -
d · · 1 . . buru§uk buru~uk koyarsınız. Yag ser-

Ba~mızı yıkadığınız ve cildinizin bütün 
mcsameleri açık olduğu zaman saçlarınızı 

kısmı kısım ayırıp aralarına bir pamuk par
çasile tat! badem yağı sürünüz. Ba~ınızı bir 

çasile tatlı badem yağı sürünüz. Başınızt bir 
e~arpla ,.e yahut ta her hangi bir örtü ile 

sarınız . .ı\kşama kadar öyle durunuz. Eğer 
başınızı gece yıkamı"saruz. o zaman saba
başınızı gece yıkamışsanaz. o zaman saba

ha kadar başınızı yağlı muhafaza edersi- nız a pışer ve temız. emek açın zahmd çe- ı 
niz. kersiniz. persiniz. Yine bir yufka koyar yine yağ 
=====~==============================!~~en~i~~b~~~yufkalannya-

Yün işleri: rısını döıemiı olursunuz. Peyniri ufak-1 
_ layıp yoğurdun içerisine karı~brıraı-

Gu•• zel Bı·r Yu·· n Blu"" z ruz. Yufkaların üstüne ka,ıkla serpe 
serpe koyunuz. Bu kata, yani yoğurt 

koyduğunuz kata yağ koymayıoaz. Yo
iurdun yarısını yaydıktan sonra yine 

bir yufka açınız. Yine yağ koymayınız. 
Yuğurdun geri kalan yarısını da bu 

yufkanın üzerine döküp yayınız. Bu
nun üzerine tekrar yufkaları evveJki u 
sül üzere yani her kata yağ serpe ser
pe döşeyİniz. Sıra en i.istüne gelince 
yufkanın üstüne gezdireceğiniz_ yağın 

içine iki tane yumurta kırınız. Çalka
layınız. Ve en üstüne de bu yumurtalı 

yağı serpip fırına gönderiniz. 

Yün bluzları güzel gösteren örgüden faz. 
la biçimleridir. Örgü ne olursa olsun alela~ 
de düz çorap örneği bile olsa biçim güzel 
oldu mu iyi görünür. 

Biz de bu kazağı örgüsünden fazla bi • 

çiminin hatırı için koyduk. Köşedeki ör • 

nekte görüldüğü üzere örgüsü de güzeldir. 
f'akut biçimi yalnız güzel değil, ayni za • 

m.ında oriiinaldir. 

Eşki beyaz işlerin yerıni bugün renkli 1~

ler almıştır. Odanın bir 1 :öşesinde rahat bir 
divanın üzerini süsliyen ve rahatlığına ra
hatlık katan böyle yastıklarınız yoksa evi -
nizdc biiyük bir noksan var demektir. 

Bu örnegi aynen ga~etemizden kopya 
edebilirsiniz. Zir~ tam bir yastığın ortasını 

Koll<ırın yukarısı dar, kordon geçtiği 
.) erden itibaren bollanmıştı.r. Önün kemer
den aı;<ığı kısmı ayrıktır. Arkadan öne ka

dar gelmiyen biraz yanlarda kalan küçük 
bir yaka ı vardır. Kordon gibi görünen 
şeyler de gene bundan yRpılmıştır. Bu bil -
hassa genç bayanlara yakışan bir bic;imdit. 

Gayet nefis ve yumuşak bir börek dolduracak büyüklüktedir. Ve kenarlarına 
olur. Onun için eğer sert börek seviyor da ba~ka renk geçirilmiııt bu örnek fisto 

ve yumu,ak börekten hazetmiyorsanız 

1 

ile o:ıa raptedilmi~tir. 
'-u böreii denemece lialkışmayanız. Bu yastık için en güzel renk kremdir. 

Dam kahve renki muline ile 

seyrek fisto olarak işlenmiı 

tir. Kiremit hissini vermek 

için ikinci sırayı birinci sıra• 

nın ortasına batarak yapa

caksınız. Pencerelerin de .. 

mirleri de siyahla işlenmİf-' 

tir. Kapı beyaz ve kahve 

rengi iledir. 

Uzun çiçekler en koyu

sundan, en açığına kadat 

çeşit çeşit maviden yapıl • 

mıştır. İğnesi de ufak ör • 

nekte gösterilmiştir. Yap • 

rakları da yeşildir. 

Büyücek yuvarlak çiçek" 

lerin kenarları dairen ma • 

dar fisto iğnesidir. Ortaları 

da çaprazlama işlenmiştir. Renkleri bazıst
nın turuncu, bazısının krem, sarı, pembe ve 
al olabilir. 

Papatyaya benziyen çiçekleri beyaz ve 
sarı ile i~lersiniz. Dağların kenarlarına kah .. 
ve rengi birer çizgi çizersiniz. Bahçe kapısı
nı da kahve rengi yaparsınız. Diğer açıkta 
kalan yerleri de uygun renklerle işlersen~ 
gayet güzel olur. Bu örneği yastık için kul " 
\andığınız gibi el çantaları, levha ve çaY'" 

danlık örtüsü olarak ta kullanabilirsiniz. 



Re•imli Hikaye : 

o sa lar 

l - İki kardeş köyden uzak bir sahilde 
saklıımbaç oynuyorlardı. Turgut sak· 
landığı yerden bir çok ayak sesleri duy. 
duy. Kafasını uzattı. Bir de ne görsün? 
Bir ıürü korsan kardeşini yakalama -
mışlar mı? 

4 - Fakat o urada konanların biri ba
şını kaldırdı. T urgudu görünce: 
«- Gemimizi harap edecek, şunu da 
yakalayın 1 ıı dedi. 

2 - Sahil boyunca yürüyen korsan· 

lar kendi aralarında konuşuyorlardı. 

«Şimdi hemen gemimize binip açıJa -

lım. Kimseye görünmeden uzaklaşa -

lım. Bu çocuk gemide epey işimize 

5 - Karsonlar hep birden çocuğuı 
arkasından koşmağa başladılar. Eğer 

bir yakalasalar kim bilir ne yapacak· 
lardı. 

yararı>. Turgut ta sakıanaıgı yerdc;ıı 

bunları dinliyordu. 
3 - Bu lafları duyunca Turgut he
men bir kayanın tepesine brmandı. 
Geminin üstüne kocaman kocaman 
taşlar yuvarlamağa b:ı«ladı. 

6 - Gizli mağaralardan dolaştı. Bir 

kayanın altından luırdeşinin arkasına 

çıkıverdi. 

Meraklı Şeyler: 

En Pahalı 
Hayvan 

Batka memleketlerde hayvanat 
bahçelerinde bir 
çok hayvanlar 
vardır. Bunlan 
buraya - koyabil 
mek için hazan 

sahiplerinden, tu
tanlardan, yaka-

layanlardan para 

ile satm alırlar. 

iıte bu vahşi 

hayvanlann en 
bahahları hangileridir biliyor musu
nuz?. Maymunlar ... Evet .. Muela: kü
çük, genç bir Gorilla tam bin iki yüz 
İngiliz lirası ediyor. Rine aeroa bin 
İngiliz lirası .. 

İyi terbiye edilmi§ filler alb yüz İn
gilize satıhyor. Zürafa 500 İngiliz •• 
Siz belki de hayvanlarm hükümdarı o
lan arslamn en bahalı olduğunu zanne· 
derainiz. Hayır. İt hiç te öyle değil. O 
koca, korkunç aralan ne kadar else be
ğenirsiniz. 30 İngiliz lirası •• Kaplan bi
raz daha babalı onlar 80 İngiliz kadar 
ediyor. O da en iyisi olmak §artiyle .. 

En tuhafı yılanlar.. Bua falan gibi. 
büyük yılanlar santim hesabiyle satı

lıyor. Otuz santimine bir İngiliz lirası 
veriyorlar. Tabii ne kadar uzunsa oka
dar çok para ediyor. Onun için metre
lerce uzun olan yılanlar pek bahalı, pek 
kıymetli oluyor. ------

Kurbafta Gibi Zıplamak 

Sayfa 

....... 
Faydalı Bilgiler: -
Yolunuzn Nasıl 
Bulursunuz? 
Bir ormanda ve yahut ta açıklık bir yet. 

de kaldığınızı dü§Ünelim. Yolunuzu saşır ., 
mışsınız. Hangi tarafın şimal, hangi tarafua 
cenup ilh.. olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdj 
ne yapacaksınız?. 

Bakın size anlatayım .. Eğer ağaçlık yet• 
de iseniz, öteki ağaçlara pek te bitisik ol• 
mıyan ayn duran bir ağacın yanına gidiniz.: 
Kabuğunu gözden geçiriniz. Bu kabuk ce .. 
nup tarafında daha serttir. Rengi daha a .. 
çıktır ve daha kurudur. Halbuki ~imalej 

bakan tarafı daha yumuşak, rengi daha ko~ 
yu ve biraz da daha ıslaktır. 

Eğer bulunduğunuz yerde çam ağaci 
cinsinden ağaçlar varsa tepelerine bakınız. 
Çünkü böyle ağaçların tepeleri cenuba dof .. 
ru eğilir. Bazısı pek az eğilir amma, gene dtıj 
anlaşılır. 

Sonra eğer dalı filan kesilmiş ağaç va~ 
sa kesik yere dikkat edin. Cenup taraftaki 
halkalar daha geniştir. 

Bundan başka yosun ağaçların hep şl ııı 

male bakan tarafında olur. Çünkü orası da.t 
ha rutubetlidir. 

İşte ağaçlık bir yerde yerinizi şaşırınca 
bunlara dikkat ederek bir kere şimali v~ 
yahut cenubu buldunuz mu, artık gerisi ko .. 
lay. 

Ağaçsız, dağlık yerde iseniz. o zaman C:fa 
kayalara bakın. Kayaların da cenuba ba .. 
kan tarafı çıplak, §İmale bakan tarafı daha 
rutubetli olduğu için yosunludur. Şimali bu• 
lunca yüzünüzü şimale dönersiniz. Arka .. 
ruz cenup, sağınız do~u. solunuz da batı 01 

lur. Böylelikle nerede olduğunuzu anlar • 

Bütün oyuncular bir hizaya dizile- sınız. 

cekler. Hepsi alçak bir iskemlede otu- ·· ' ' · ' ' ' • • ' '-· • • · '~ ... ·- · · • • • ,,,,_ 
ruyorlarmı§ gibi dizlerini bükecekler veyahut yanındaki arkadatına doku• 
ve ellerini dizlerinin üzerine koyacak- nan olurıa oyundan çıkacak. Bu yan .. 

7 - Korsanların başkanı biraz daha 8 - Başkan arkasını dönüp te küc;ü· 9 - Ve: lar. Bu vaziyetteyken kurbağa gibi lışlıkları hiç yapmadan en uzak yere 
ileriye gidince Turgut yavajça kardeşini ğün orada olmadığını görünce şaşırdı: - Bu yer uğursuz bir yer, haydi top- zıplaya zıplaya karııdaki çizgiye ka- kadar giden oyuncu oyunu kazanır. 

k kı d
. «- Ammada tuhaf şey. Eli ayağı lanın gidelim, dedi ve tekrar gemile· dar gidecekler. Ellerini dizinden kal- Çok gülünçlü olur. Güzel bir havad~ 

uca ayıver J, vl · N l d k d d' · b" · ki 1 d b d v l ah bag ı ıdi. ası a açtrn e 1. rme ınıp uza aştı ar. ıran, ya ut ogru an, y ut ta yere bu oyunu muhakkak oynayınız .. 
~ ............•.............................•.......................................... , .................................................................. ...... 
Amma da Tnhaf : F,1 ~ .ir Oyuncak: 

ihtiyar Kadınla Otoblis ~ ~ "-~ Oyuncakçı Dükkanı 
Bir ıebrin birinde iki kath otobüsler cevap vermiş. Biletçi ıaşırmı§: Y anlıt 

~'nnış. Bu otobüslerden biri yolda gİ~ mı bindin teyze, sen nerey~ gidecek· 
d~l'ken ihtiyar bir kadın dur İşaretini tin 1» demi§. İhtiyar hiç bozmadan ce• 

'1ni§. Otobüs durmuJ. Kadın merdi- vap vermiı: 
~'-ılerden ikinci kata çıkmağa ba§la• - Yok oğlum yanlış değil ya. Yarın 
~. Son merdivene gelince a~ağıdan hava güzel olursa fU yeni otobüslere 
~etçi bağımu§: «Oldu mu teyze kal· binip şöyle bir dolaşmak istiyordum 
~lun mı? ıı demis. Fakat ihtiyar ka- l da merdivenlerden inip, çıkabiliyor 
~ uDur, dur otlum iniyorum.» diye lmuyurn diye bir bakayım dedim ... •m 

Posta Kutusuna 
Giden Yol 

\Annesi Cingöze <ıbabana. bi.r mektu~ yaz 
~bu akwamki postaya yetı~sın» dedi. Fa· 

~· ~Yun arasında Cingöz annesifn ten -
\ 1111 unuttu gitti. Eve varınca akh başına 
~i. Hemen oturdu, mektubu yazmağa 
~ ladı, Fakat en yakın posta kutusu bile 
)ll:iltdan pek uzaktı. Bir sürü dolambaçlı 
'!ardan geçilecekti. Annesi «nafile uğ • 
\ llll Yetiştiremezsin» dedi, fakat Cingöz 
~~ine karşı mahçup olmak istemedi. A~ 

tnektup yazdı. Sokağa fırladı, dolam -

haçlı yollardan kuş gibi uçarak posta ku

tusunu buldu. Siz de onun kadar cin göz 
ve açıkgözseniz bir deneyin bakalım. Cin

gözün mektup yazdığı yerden haşlayın, 

posta kutusuna çıkan yolu bulun .. Hep be

yazların üstünden gideceksiniz ha. Siyah 
çizgilerin üstünden atlamak yok .. Bu do -

lambaçlı yolu bulup çıkarana güzel güzel 

hediyeler yo1lıyacağız. Siz hemen yolu bu
lup i!!aret edin ve resmi kes.ip bize yollayın. 

• Bütün resmi ince 
üzerine zamkla yapı§hrın. Kuruyunca 
bu resmin ayr• ayrı etrafını oyup çı· 
karın. Yukarıdaki resimlerin yani tay· 
yare, çorap ve ayının bulunduğu sıra· 
daki resimlerin hepsini noktalı çizgile-

Geçenki s·ımecemizde 
Kazananlar 

rin üstünde kalan parçalarını noktalı 7 birinci kanun tarihli bilmecemizde bi-,Esekapı 176 da Nebiye, Bergama Zübeyde 
' çizgilerden arkaya doğru bükün. Bü- rinci ikramiyemiz olan bir konsol ..atini Hanım mektebi 2 inci sınıf 559 Hilmi. 
j yük resim aaıl dükkandır. Onun da iki Hayriye liaesi talebesinden 309 Salahaddin DOLMA KURŞUN KALEM 

1 tarafında noktah çizgiler var. Pence- Adıgüzel ka:zanmıtlır. Talihli okuyucumuzla Pangalb tayyareci Fehmi sokak Şenyu• 
reye yakın noktala çizperclen dükka- İstanbulda bulunan diğer kazananların pa· va apar. No. 3 te Sabahat, Edremit Yuka• 
nın yanlarım Öne doğru bükün.. Daha zarteai, cumartesi öğleden sonra bediyele- r1çarıı kahveci Hakkı vuıtasile Muıtafa, 
kenarlarda birer tane noktalı çizgi var rini bizzat matbaamızdan almaları lazun· Kadıköy Telefon cad. No. 111 de (isim 
gördünüz mü?. Evet. O çizgi ile ayrı- dır. Tatra okurlarımızın hediyeleri posta ile okunamamııbr). Konya Kürkçü mahallesi 
Jan parçayı da noktalardan itibaren gönderilir. No. 12 de Bünyan. 
arkaya doğru bükün. Şimdi dükkanı OYUNCAK LOSYON 

bir masanın üstüne oturtur-sanız durur. fstanbul 62 inci mektep 2 / A dan 202 Ce- Edirnekapı Atikali paşa 20 inci mektep 

iki tarafta ikişer tane ufak siyah 
noktalar var. Bu noktaları delin. Bir 
taraftaki deliklerden karşıki taraftaki 
deliklere iki İp bailayın. Tabii maka
ra ipliği olacak. Hani oyuncaklar var 
ya ayrı ayrı kesmit beyaz parçalarını 
bükmüıtünüz. Şimdi o resimleri bu ip

lere asın .. 

sim, Samatya Hacıkadın No. 92 de Aliye, 167 Nüzhet Türkan, İstanbul 11 inci mek• 
Ankara stadyom muhasebeciai Halit kızı tep 3/A dan Nezahet Doğan, Beyoğlu 

Hayriye, Kadıköy Yoğurthane aokak No. 22 inci mektep 274 Ömer Lutfi. 
21 de Halambo Vergo. ALBOM 

MÜREKKEPLİ DOLMA KALEM İstanbul 24 üncü mektep 5/ A dan 589 
Erenköy kız lisesi 2/ A dan 151 Nilufer Cabit, Ankara İnönü ilk mektep linci sınıf 

Rifat Köprülü, Balıkesir 6 eyJu1 mektebi 202 Alptekin, Kadıköy erkek lis si 896 
5°inci sınıf 75 Basri, Kocamustafapa§a cad. Muhip, Ankara erkek lisesi 3/C den 358 

ı ·· · k" ··k - - • · · · • · · · · · • • • · · .... ·- Ali Acar, Kadıköy 35 inci mekt~p 3/8 Dükkancı kadın a mu§terı uçu 
k drm 241 Bedriye, Hadımköy ilk mektep 

Çocuğu da ayakta durdurmak için de gördüğünüz yerlere oyun. 

ı k sınıf 5 ten 343 Mehmet Zeki, Haliç Feneri 
ayaklarının altındaki üç parçadan or- Hele bir de boyarsanız yo mu ya 

k l k Mesnevihanc ıokak No. 51 Nez.ilı. . tadakini arkaya, iki yanlardakini öne bütün arkada§larınızm gözü a aca 

1 doğru katlayın. Resmin bitmişinde ıüzel bir oyuncak olur. 
Sonu )arın 



Zonguldak Töreni 

1ı' 

Sömikok fabrikasının açılıt merasimine alt bir kaç resım. 

Cami Mihrabını 
Pis/egen 
Kadın .. 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) 

Fakat madam bu iddiayı kabul etme • 
mekte: 

- Ben mukaddes yerin ne demek oldu· 
ğunu bilirim. Benim de Allahım var. Tah • 
sil görmüs bir kadınım. Şuurumda bir mü
vazenesizlik yok. Onun için benden böyle 
bir hareket beklenemez .. Demektedir. 

Suçlunun iddiasına göre hadise şu yolda 
vuku bulmuştur: 

- O gün yeni aldığım ayakkabılar a· 
)·aklanmı sıkmağa başladığı için bir kenar· 

A:la elimdeki eskileriyle değiştireyim dedim. 
Çebimde bir şişe de esans vardı. Ben İs· 

karpinlerimle uğraşırken şişenin ağzı aşağı 
çevrilmiş ve akmağa başlamış. Ben farkın· 

Cla bile olmadım.. Oradan ayrılırken bir 
polis arkamdan yetişti ve beni o çirkin ıuç

la itham etti. Ben bu iftirayı kabul etmem .. 

Piyasa 
Birdeubire 
Canlandı 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) 

Nedense bu yıl ayakkabı ve giye
cek fiyatları müstesna bütün mallar
da bir pahalılık göze çarpmaktadır. 
Bu pahalılığın makul hiç bir sebebi 
yoktur. Bayram münasebetiyle müs
lümanların, yortular münasebetiyle 
hıristiyanlann hep birden alış verişe 
başlamış olmaları fırsat telakki edil
miş, durgun günlerin tevlit ettiği ka
zançsızlığın telafisi için fiyatlara bir 
miktar zam yapılmıştır. Yılbaşı yor
tularının yaklaşmakta olma!t ihracat 
ticareti üzerinde de tesir yapmıştır. 

Yabancı memleketlerden fazla miktar
da meyva mübayeatı yapılmaktadır. 
Yunanistan, ve Almanya bu memle
ketlerin başında gelmektedirler. 

Mahkeme zabıtlarında ise madamı bu zılıdır. Duruşma şahitlerin dinlenmeııi için 
suçu i,lerken bir çok kiıiler de gördüğü ya- baıka güne bırakılmıştır. 

Iıtanbul 3 üncü icra Memurluğundan : 

Emniyet Sandığı 
namına birinci derecede ipotekli olup Yeminli nç ehll •ukuf tara· 
fından tamamına 1200 lira kıym•t takdlr •dilen Harkalterlf Akı .. 
ki mıhallHI Çıkmaz Kadı aokağı Hkl 6 yeni 6 No. b hane 
açık arttarmaya vızedllmlt olduğundan 15/1/936 tarihine 
mUıadlf Çarıamba gOnll saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci 
arttarmaaı icra edilecektir. Artbrma bedeli kıymeti muhammenenln 
'o 75 iDi bulduğu takdirde mUıterlıl üzerinde bırakılacaktır. 
Akıl takdirde en aon artbranın taahblldU baki kalmak Uzere 
arttırma 15 ıDn müddetle temdit edilerek 30/11936 tarihine mü1adif 
Perıembe gUnU saat 14 tea 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmaıında arttırma bedeli kıymeti muhamme· 
nenin % 75 nl bulmadıj'ı takdirde ntıf 2280 No. lı kanun ahkAmına 
tevfikan aerl bırakılır. Satıı peılndir. Arttırmaya lıtirik etmek iste· 
yenlerin kıymeti muhammenenln % 7,t> niabetinde pey akçHi Ye) a 
milli bir bankanın teminat mektubunu bimll bulunmaları IAzımdır. 

Hakları Tapu ılcllll Ue 18blt olmayan ipotekli alacaklarda diğer 
alAkadArlnıa ~• irtifak hakkı aablplerinin bu haklarını ve husuı le 
faiz YI maaarife dair olan iddialarını evrakı mOıbiteleri ile birlikte 
ilin tarihinden itibaren nihayet 20 glln ıarfmda birlikte da :r•mİı• 
bildirmeleri IAıımdır. Akıl takdirde hakları Tapu sicilli ile aabit 
olmıyanlar ıatıı bedelJnln paylaım11ıodan hariç kalırlar. Müterakim 
verıl, ten•lrlye, tanzlfiyeden mDtevelllt Belediye ruıumu ve Vakıf 
lcareıl bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat al· 
mak lıteyeoler 31 • 12 • 935 tarihlndt-n itibaren herkesin görebil· 
mesl için dairede açık bulundurulacak arttırma fartnamesile 
34/182 No. lu dosyaya mllracaatla mezk6r doıyada me•cut vesa• 
iki ıörebllecelderl ilin olunur. "7875,, 

Qoplantllar, Davetler J 
Betlktaf Halkevl YUrUyUeU 
Beşiktnş Halkevinden: Beşiktaş Halke

vi spor komitesi bir yürüyüş kolu teşkil el· 

miştir. Bu yürüyüşe kadın ve erkek bütün 
halk iştirak edebileceklerdir .. 

Birinci yürüyüş kolu yarınki pazar gi.inü 
sabah saat (9) da Beşiktaş Halkevinden 
Şişli yolile Ayazağa çiftiğine gidip gelecek· 
tir. Bu yürüyüşler her pazar günü devam e
decektir. 

Günef Klübü Konferansları 
Güneş klübünün mutat konferansların -

dan biri de yarın klüp salonunda Şekip 
Tunç tarafından verilecek, bilahare dans
lı çay yapılacaktır. 

Hava Kurumu Balosu 
Türk Hava Kurumu tarafından bu ak

şam T epebaşında İtalyan Kulübünde saat 
22 de bir balo verilecektir. Bu baloya elbi e 
mecbwiyeti konmamıştır. 
•• ·~ ....... ' ••••• 1 1 ••• '. · - . 1. 1 .. 

Bir Tasrih 
8 birinci kanun tarihli gazetemizde İz • 

mirdeki bir cinayetten bahsetmi~. katilin 
muallim mektebi talebesinden olduğunu 
bildirmiştik. Dün İzmir muallim mektebi 
talebeleri namına bize baş vuran Korkut 
Bayülken katilin muaUim mektebi talebe
sinden olmadığını, liseden kaydi silinmi~ 

bir tal~be olduğunu bildirmektedir. 

ls: 2 inci iflas memurluğundan: 
İs: Zindankapıda Nalburcular 

365 · 367 N. lu mağazada ticaretle 
me_şgul bulunmakta olan Mehmed Kad
ri iflası 9/12/935 tarihinde açılıp tas
fiyenin adi §ekilde yapılmasına karar 
verilmİ§ olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkaklarını ilandan bir 
ay içinde 2 inci iflas dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet ve 
defter hulasaları vesaire) asıl veya mu
saddak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Hilafına hareket cezai mes'u
liyeti müstelzim olmak üzere müflisin 
borçlarının ayni müddet içinde kendi
lerini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sıfat
la olursa olsun ellerinde bulunduranla
rın o mallar Üzerindeki hakları mah
fuz kalmak fartiyle bunları aynı müd
det içinde daire emrine tevdi etmeleri 
ve etmezlerse makbul mazeretleri bu-
lunmadıkça cezai mea'uliyete uğraya
cakları ve ruçhan haklarından mah
rum kalacakları. 

4 - 19/12/935 tarihine müsadif 
per~embe günü saat ( 11) de alacaklı· 
ların ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
mÜ§terek borçlu olanlar ve kefilleri
nin ve borcunu tekeffül eden sair kim· 
aelerin toplanmada bulunmağa hakla
rı olduğu ilan olunur. 17674 

·················-··-···-.. ·-····························· 
"......, ......... 
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Tepebaıı Şehir 
Tiyatrosunda 

14/12/ 935 Cumartui 
giiodüz .aat 15 te 
Çocuk tiyatroıu 
akşam tıaat 20 de 

SAZ CAZ 
Yasa o Ekrem Rf şit 
Müzik Cemal Retit 

N ti• - Erhıtrul Sadi • Halide 
Şehr.ad~başı TURAN 

tiyatroeunda 
Bugiln matine 16 da 

iHTiLAL 
Bu g•c• 11aat 20,~0 da 
Yalova Şt1rk,aı 

Frane11. 'l'iyatroıunda 

Halk Opereti 
•kıam 20,80 da 

Matine 16 da 
TEL L 1 

TURNA 
Biiyük operet 

811 hafta S A R A Y ılnemasında 
&AiLE· LOBETTA YOUNG C:LABll 

ve fantaatik köpek B U C K tarafından temsil edilen en gUzel a4k ve macera romanı 

ALT 1 N H 1RS1 
Fransızca sözltı filmini aörenler, titreyorlar, heyecan duyıı) orlar ve candan alkışlayorlar. 

llavıtem MİKEY SEVDALI, Wı\LT Dl.'!\EY"ıa lıakıki lıir ~likey ~lava fılıni, n Paramount .Jurnal 

T •• 
Bugün u R K ıinemasında ~ 

p Bütün latan-

E 
Hor gorenin p Ermenice söz- o Şark mıııikiıl 

bulun dilin- beğeurlı~i lü, Ttirkçe i- raluları baı· 
de dolaıan film zahatlı büyük tan ba,a zevk 

film Şark opereti Ye neoe 

llaveten ı YeDi dl1n7a havadiıltri 

Avrupaya Talebe 
ön derili yor 

Maden Tetkik Ve Arama Enstitüsündell 
1 - Maden mühendisliği tahsil etmek üzere Avrupaya müıabak• ili 

27 talebe gönderilecektir. İsteyenlerin aşağıdaki şartları haiz olıo•-' 
lazımdır. 

a) Türk olmak 
b) Maden ocaklarında çalı§abilecek kabiliyette ve ııhhatı talll ol• 

mak, (sıhhi muayene Ankara'da yaptırılacaktır.> 
c) Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dilleriııdell 

birisini okuyup yazabilmek; 
d) Ya§ı 18 den apğı 25 den yukarı olmamak; 

2 - Müsabaka imtihanı Ankara' da M. T. A. Enstitüsünde 4 ~ 
kanun 1936 cumartesi günü yapılacaktır. Açılacak müaabaka inıtU.- • 
nında kazanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz ettik • 
leri derece itibarile 27 arasında bulunmaları gereklidir. 

3 - İmtihan: Hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, kimya ve ,.-.· 
rıda yazılı lisanlardan birinden yapılacaktır. 

4 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri ka~ 
mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta mükellefiyetlerini t~ 
etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bunun için de muteb"' 
kefil göstereceklerdir. 

5 - isti yenlerin: Nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakası, mJıtd 
ıehadetnamesi veya bunların tasdikli suretleri, 4 kıt'a fotoğraf ve di't• 
lekçelerini 2 ikinci kanun 936 günü akşamına kadar Ankara'da M. ' 
A. Enstitüsü genel direktörlüğüne göndermeleri ve 3 üncü C.,; 
sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere öğleden evvel Bay Haaan apartı • 
manındaki enstitü dairesinde bulunmaları ilan olunur. 

~~~~~--~~-~-
latan bul 3 üncü İcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
500 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çe•rl'°' 
mesine karar veri en Ye tamamına (2550) Jlra kıymet takdir edile; 
Kadıköyde Oımanağa mahallesinde Haydarpaıa, Oton Efen 
ıokağında eski 46 M. yeni 6 J numaralarla murakkam bir bap baO• 
tamamı açık arttırmaya vazedllmlıtfr. 
Arttırma peşindir. Arttırmaya lttlrak edecek mllıterUerlll 
lcıymetl muhammenenln % 7,5 nisbetfnde pey akçesi ••1' 
milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmaları lc•P 
eder. Müterakim verıf, tanzifat, tenvfriye ve vakıf borçlan b.orçlll~~ 
aittir. Arthrma ıartnameai 31/12/935 tarihine mtıaadıf 5.,. 
gUnU dairede mahalli mahıuıuna talik edilecektir. Birinci arttı~ 
maeı 15/1/936 tarihine mfüıadif Çarıamba gtlnll dairemizde ... 
l 4 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kır 
meti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde llıtte bıralobt• 
Akıi takdirde ıon arttıranm taahhüdü baki kalmak lzer• •~ 
on bC"ş gUn daha temdit edilerek 30/1/936 tarihine mD,. 
Perşembe ıtıntl saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak l~ 
arttırma neticesinde en çok arttıranın llatUnde bırakılaca~ 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddubıe teYJır 

kan haklara tapu ıiclllerile aabit olmıyan ipotekli alacaklarla cllr 
alikadaramn Ye irtifak hakkı sahiplerinin bu haklannı •• hutU ' 
faiz Ye maaarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibar;;: 
20 gUn zarfında evrakı mUsbitelerlle birlikte Dairemize blldlr1D~1., 
lazımdır. Akıl takdirde hakları tapu alcillerile aablt olmıJ~ 
Hhf bedelinin paylaımaaından hariç kalırlar. MDteraklm .,,r af 
t•nviriye, hnzifiyeden ibaret olan belediye ruıuma Ye .,- ' 
icaresi bedeli müzayededen tenıil olunur. Daha fada maIO_. 

k ,, 
almak isteyenlerin 35/658 numar&lı dosyada mevcut ena ati 
mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu ıörllp anlayacakl 
ilAn o'unur. (7877) ~ 

Qhiıar'.ar u:- Müdürlüğündens 
I - İdaremiz ihtiyacı için §artnamesi mucibince 5000lira mub~ 

bedelli 100 adet portatif yazı makinesi açık eksiltme suretiyle m~ 
saya konulmu§tur. b~j, 

il - Şartnameler Kabataıta Levazım ve Mübayaat ŞubeıindeO 
bedel alınabilir. ICJ • 

III - Eksiltme 28/1_1936 tarihine ~üsa~if salı günü .aaat 15 de _,,. 
bata§ta Levazım ve Mtibayaat Şubesındekı Alım Komıayonund• 1 
lacaktır. 

iV - İsteklilerin 
birlikte müracaatları. 

·ıe 
1 .•• % 7,5 muvakkat güvenme parası olan 375 ar 

(7868) ~ 

Haliç Vapurları idaresinden: . .,. 
16/ Birincikanun/935 tarihinden itibaren tatbik olunacak ffabç 

purları tarifesi iskelelere asılmııtır. ~ 
··gilO' 

Simav Ticaret Mahkemeıinden: Zayi - fstl\nhııl İthalat ıliınrllrllılİı 
erı·r ı"le den 'ıııaıı 255725 No 2/i/95S tıl1 ,, rl" Simavda otomobilci Gedizli 3ll7 " 

:~121. 4 No ~/ 1:35 tarihli, 35 W 
Siınavda mukim Kütükçü laz Mustafa ara- 2·1/7/35 tarılıli, :HI326 No '/,217~ oııılı' 
larındaki alacak davasında miiddeialey • rihli, 2~lfı58G :"\o 16 7/85 tariblı d•O 
hin ikametgahı bulunmadığı gönderilen buzları ka\ ıptır. Yeniei ahn•c"i

10 

k 1 b·1~ bl'w . d ed.ıl • hııkmu yoktur. s·r"eti gı) ap arar arının ı a te ıg ıa e . 1 ıı. _,, 

mesinden anlaşılmış ve gıyap kararının ila- Arı tal ya 1\akli) ah Umuııııye. ~ • • · , 
' • ' 1 •• 1 •••• ' • • • • • • • • • • • ,.h 

nen tebliğine karar verilmiş olduğundan bir •ekil göndermesi aksi takdir~~ :,1''' 
19 12 9 3 5 per<1embe gün saat 9 da Simav kemesine gıyaben bakılması teblıg 
Ticaret Mahkemesinde bulunması veya mına kaim olmak üzere ilan olunur. 
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Geı·hart Ellert'in eıerinden - 33 - 14/12/935 

Attilanın Aetiüs' e Verdiği Cüce 
Tekrar Geri Çevrilmişti 

Senatör geniş bir nefes aldı. HükG- rüzgar çadırın perdelerini kaldırdı ve 1 tavrı birdenbire değişti, kan batina ııç· 
ınetinden aldığı talimat açıkb: Her çadırın içerisine toz doldu. Senatör: ramw, her zaman sarımtırak duran yü-
ne bahasına olursa olsun sulh istenili- - «Kral Attila, düşünmek için zü kıpkırmızı kesilmişti: 
yordu. Onun için memnuniyetle: mühlet istiyorum, dedi. - <<Defolun ikiniz del.. Defolun. 

- «Şayet hudutta sulh ve ıükune- Attila susuyordu. Gözlerini karar· Söyleyin, Zerkon buraya gelsin! .. » 
tin bozulmıyacağını temin edersen, bu gaha doğru dikmifti. Oneges de onun diye bağırdı. 
bu teklifi kabul etmem için hiç bir ma· gözlerini takip ediyordu: Gizli Bir Konutma 
ni yoktur.» dedi. Kral, çadırının biraz ilerisinde Zer· Maksimin·ıe Oncges çadırdan dı-

Attila başını salladı: kon'un yere oturduğu halde etrafını şarıya çıktılar. Onlar dışarıya çıkar· 
- « O halde tamamiyle anl~tık. alan Hünlere bir şeyler anlatmakta ol- ken çadırın perdelerini tutan tercü

Pck ala. Oneges icap eden mukave- duğunu gördü. man Vigilas geri kalınca Attilaya doğ 
leyi hazırlıyacaktır.» - «Düşünmek için biraz mühlet ru bir adım ilerlemcğc cesaret etmiş-

Attilô'nın Maafl Kral Attila!..>> ti: 
Mesele gayet kolay ve zahmetsiz Ya Harp, Ya Sulh - «Tanyü, yalnız bir kelime söyli-

haHedilmişti. Maksimin genif bir ne- Attila birdenbire dönerek Senatö- yeceğim, bir dakika beni dinler mi-
fes aldı. İstanbulda olsaydı mukavele- rün yüzüne baktı, öyle bir azametle sin}. 
nin iki cümlesini bir araya getirmek baktı ki İmparator Teodoziyüs'ün mu- - « Ne istiyorsun} Çabuk söyle.» 
için yüz memurun haftalarca çalışma- rahhası korkusundan bir iki adım ge- - «İmparator Teodoziyüı'ün kılıç 
11 lazımgelirdi. Maksimin eğilerek ae- rilemeğe mecbur oldu. Sesinde ne bir taşıyıcısı Krizafyüs gizli olarak huzu· 
lam verdi ve çekilip gitmek istedi. Fa- tikayet, ne de bir tehdit olduğu halde runa kabul edilmesini benim vaııtam-
kat Attila: mırıldandı: la rica ediyor.» 

_ «Biraz bekle dedi.» Bana vere- - «Kararlaştırdığımız mukaveleyi - «Ne istiyormuş)» 
ceğiniz maas ınese'leıini henüz hallet· yarın Oneges hazırlayıp imza için sa- - «Bunu doğrudan doğruya sana 
ınedik.» ' na verecektir. Sen o mukaveleyi İm· söylemek istiyor. >ı 

Senatör kulaklarına inanamıyarak: zalayacaksın, yoksa harp ilanı haberi- - «Bir mukaveleyi imzalamak için 
_ «Senin maaşın mı)» diye gözle- ni g?ndermek üzere lıtanbula döne- iki taraftan birer kişi kafidir, ben 

rini açmıştı. cekıın, anladın mı}» Maksiminle konuştum.» 
_<(Evet benim maaşım!» Bunu söyledikten (Arkası var) 

Attila tercümanın tercüme etme· 
•İne vakit bıraJcmadan düzgün bir Li· 
tince ile : 

- «Salarum meum h> dedi. 
Maksimin parmaklariyle alnım ka

flyordu: 
- «Affedersin, hala anlayamıyo

rum. Maaf mı) Niçin) Neye)» 
- «Ben burada Şarki Roma devle

tinin hududunda aaayifi muhafaza e
dersem, Şarki Roma devletine men· 
9Up bir Generalın vazifeeini sönniit 
olacağım. işittiğime göre •iz zahitleri
nize maa~ verirmif8iniz, öyle mi)» 

Haduf Belıp 

- «Elbette, fakat ...• 

BUGON 
kUM&AllAS\NA 
PAll&ATAN 

Sayfa 13 .................. 

• 
1 p GR • 

1 N 
8q. dit, atn'arı, nezle. kırgınlık •• lltfttmekte 1 mlltevellid bUttl •ı 
ııtırapların baıJamHı ile beraber aklıaııa gelen Uk iılm olmalıd ır. 

Mideyi bozmadan, kalb ve böbreklere dokunmadan 

[ E seri tesir, en kat'i netice 1 .__n _____ _ 

.. .. tecrübe ediniz .. .. .. .. .... 
Kadın yU:ıleri 
tecrtibe tahta11 

olmaktan 
kurtulamadı 

.. 

Har.r !... O kremlerin biç biri 
deiil. Size en taoanmıı kremi 

KREM PERTEV'i 
ıetlrdim 1 ..• 

Dr. BTBll V •ss AF Sinir v• eksi 
A A hutahldara mtitehus 31 

Cafalo)'lu JCoçl Ören apartıma•ı TeL t20l3 EY. KadulSy 811barlyo bwı llO~ak Te'. 6370 

!
~ ................. .. 

GAYET MÜHİM 
Parlı mamullb, H. Vlllette 
llborıtuYarmın yeni bir keşfi · 

SANOGVL 

- «Benim maatım eenecle altı yiz 
alhn liradır.» 

- «Fakat een bizim hizmetimillB 
airmedin kn ... » 

-« Öyle amma, burada uiyİf mu· 
hafaza edecek olan benim, yoku. .• 
Öyle değil mi}» 

t\OCOK.EL 
YAWN 

CEK DEFTEll(NE 
.iMZA ATAN 

fJOYOK EL· 

Piore, Jenjevit Y•'. Stomatit 
sibi apz Ye dit baatalaklarıoı 

•• mikroplarını imha •• tedavi 
eden dit puta11dır. Lezzeti 
hot. her eczane Ye depolarda 
Hh!ar. Dit tabibinlze ıorunuz. 

- «Hem çok para ietiyonun)» 
Attila ayağa kalkmlfb. Aizından 

çıkan kelimelerin hiç birilİnİ bçmna
ınak için yanına kadar yalda,.,, tercil· 
inan Vigilaı"ı bir el ifaretiyle uzaklaf" 
tırdı ve sert bir Latince ile ı 

-« Senatör Makıimin, dedi. Mut 
elediğim paraya vergi iımini verirse 
daha ziyade memnun olur mullUJl )» 

Geride durup muhavereyi dikkatle 
takip eden Oneges söze karışarak: 
- «Maksimin'in fikrine kalına bunu 

lcurcalamağa hacet yok. Kurcalarsak 
)arın harbe girişmemiz lizımgelir. 
lialbuki imparator T eodoziyüs sulhu 
muhafaza etmek için bir zabit ma&fı 
daha vermekten çekinmez.>> dedi. 

Attila dik dik söyleniyordu: 
- «Ben Romalı bir General oldu

iundan, İmparator Teodoziyüı'ün 
barbar milletlerden hiç birisini bana 
kar~ı ayaklandırmamayı da tcahhüt 
edeceği tabiidir, değil mi}» 

Dü§Ünmek için Mühlet 

OLACAKTIR 

FAR U K t • nln 

CiCi SÜRMESi 
Anupı rlmellerlnden lıt8ndUr. 

Yakmaz il 
DUkUlm•z !! 

Leke J•.Pm•z il 1 
Fırçalı ılirmeler araıında •§ıizdir. 

Her yerde bunu arayınaz. 
Farnki n Cioi marka1ına dikkat 

,-. Clld ve ZUhrevly• 
Hutal:kları mlteha11111 

Dr. Ç 1 P R UT 
B ·yo~lu. au. Hfarothanr•I •• ·aıındr. 
PH a soka'ı kCiteelade Meymenet apar-

Maksimin hiddetle bağırdı: 
- <•Biz o maaşın ismini vergi ko· 

)alım da ellerimizi, kollarımızı bağla
)an ikinci maddeyi kaldıralım.» 

Oneges sordu: 

TOR,K(Y 
iŞ -•< Vergi kelimesi İmparatorun 

kulağına hoş gelecek midir, zanncdi
}°orsun ?)> 

- ıcBen böyle bir mukaveleye im
q koyamam!..>) 

Maksimin 'in alnından ter akıyor
clu. Benzi atmıştı. Bu aralık esen bir 

:~ANKASI 
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Ölüm 
Yolcusu 

.Muharriri: Fraeman Wıllı Crofı~ - 48 - 13 /l:?/933 

Polis Müfettişi, Kendi Düşüncelerini 
Kendisi De Takdir Ediyordu 

Frenç derhal muvafakat etti ve birlikte 
istasyondan çakarak bu adamı buldular ve o 
gece gördüğü otomobili tarif etmesini söy
lediler. 

Bu zat: 
Bof Bir Otomobil 

- Filhtıkika bir otomobil gördüm ama 
içinde kimseler yoktu. Gece Londra tre -
ni.-ıden indikten sonra yaya olarak evime 1 
gidiyordum. Evim, istasyondan yarım kilo
metre uzakta ve Damfriz yolu üzerindedir. 
Tren yolunun kenarındaki parmaklıktan çı • 
kılan kapıya gelince, orada yolun kenarın -
da boş bir otomobil şehre müteveccih ola
rak duruyordu. Moris markalı idi, altı kİJİ • 
lik kapalı bir araba idi, dedi. 

Bu pekala Tierin otomobili olabilirdi. 
Frt>nç gidip otomobilin durmuı olduğu ye
ri gönnek istiyordu. 

Ka ıl Duglas istasyonu alelade küçük bir 
kasaba istasyonu idi. İki pt>ronu ve çift 
hattı vardı. Kasaba hatbn cenubuna düıü • 
yordu. istasyon binası da o tarafta idi. İs -
la yonun garp tarafında, peronlardan öte 
de, raylann Üzerinde bir köprü bulunuyor 
ve yol bu köprünün üzerinden geçiyordu. 
Bu yolun istasyon tarafında bir sıra evler 
vardı. Köprüden takriben altmı,, yetmiı a
dırn ötede yol hafifçe kıvnlıyordu. Parmak
lıktaki kapı lam hu kıvrıma tesadüf edi -
yordu. 

Kapının önüne gelince Frenç durdu ve 
etrafına bakındı. Otomobil tam bu döne· 
meç yerinde durduğu İçin köprü tarafından 
görülemezdi. Halbuki civarda bir kaç tane 
ev olduğu için görülmek ihtimali vardı. 

Yeni Bir Sukutu Ha)'al mi? 
Frrnç komisere döndü: 
- Gel bakalım. fU kapıdan ceçelim, bu 

yol nereye gidiyor? dedi. 

4 

Tren Kaaıl Douglas'a geldiği 

zaman istasyon çok tenha idi .. 

Nihayet hakikati öğrenmek üzere ol • 
duğunu anladı. Gülerek komiserin ko· 
luna girdi. 

- Zannedersem, turnayı tam ıö· 
zünden vurdun komiser .. Otomobilini bu
rada durduran adam her halde aradı -
ğımız adamdır. Sizi tebrik ederim .. 
Burada neden durduğunu şimdi anlı
yorum, dedi. 

Öyle ya, istasyon hamalının arkada
ıınm bindiği tren Londradan Stran -
raer'e gidiyordu. Bu tren Kasıl Douı -
las'tan geçerken Tier'in otomobili de o 
civarda bulunuyordu ve bu trenle Sir 
Con'la ve ona uyku ilacı verdiğini itiraf 
eden Cos da seyahat ediyorlardı. 

Frenç, nihayet Sir Con'la motör yol
cuları arasında bir münasebet bulmu§
tu. Bir dakika sonra bütün vak'ayı gözüyle 
görür gibi oldu. 

Cos, planlan elde etmek ıçın Sir 
Con'a uyku ilacı vererek uyubnu§ ve 
bu planları almııtı. Fakat, ya Sir Con 
uyanır uyanmaz planların a§ırıldığmı 

anlarsa!. Belki de Niuton Stüart ve ya-
hut da Glenbuce istasyonlarından 

SON POSTA 

850 gramhk ambalA/ 

TURYAC. saf, hazmı kolay ve bütün yemekler 
için kullanılan mükemmel bir nebati mutbah yağıdır. 

Çok idareli olup, atef tesirile tebahhur edecek hiç bir 
maddeyi muhtevi değildir. 

Kendi ambalajında bir kaç ay taze olarak muhafaza 
edilebilir. 

Saf nebati TURY AC. ile piıirilen yemekler çok lezzetli 
olur. 

TüR~iYE YAG VE MAMUL~TI 
SAN~Yii LiMiTED ŞiRKETi 

lstanbul - izmir 

Birinci Ki.nu~ 

Kapıdan girdiler. Önlerine oradaki tar
lanın içindt>n istasyon istikametinde uzayan 
daracık bir patika çıktı .• Bir müddet sonra 
İsta~yon ı;ınırlannı çeviren bir demir par • 
maklıga geldiler. Bu parmaklıkta kapı yok· 
tu. Parmaklık boyunca ağaçlar dikilmiıti. 

Patika raylann üz.erinden geçerek pe • 
ronlara gidiyordu. Parmaklıktaki kapı ile 
peronlann arasındaki mesafe 120 adımdan 
fazla değildi. 

Stranraer polisine bir telgraf çeker ve 
kayıbını bildirirdi. 11••••••••••1••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••_... 

Frenç bütün bu vaziyeti gözden geçir • 
dikten 50nra büyük bir sukutu hayale uğ
radı. Görmen otomobilin Tierin otomo -
bili olduğunu isbata kafi delil yoktu. 

Ticrin otomobilini böyle bir yerde 
durdurmuş olmasına hiç bir mana vere
miyordu. Komisere döndü ve adeta ho
murdanarak: 

- İyi, hoı amma bu malumattan bir 
netice çıkmıyor ki! Burada duran oto· 
mobilin aradığımız adamın otomobili 
olduğunu ispat edecek elimizde hiç 
bir !ley yok .. Hem de otomobilini ne di
ye böyle münasebetsiz bir yerde bırak

sın? Zahmetinize çok te§ekkür ederim. 
Amma korkarım ki ite tekrar battan 

başlayacağız •• Kasabadan böyle bir o
tomobilin geçtiğini görmemi1ler mi? 
dedi. • 

Komiser, o gece kasabadan kimsenin 
böyle bir otomobilin ceçtiğini görmedi· 

ğini söyledi. Frenç'in sözleri ideta 
izzeti nefsine dokunmuıtu. O iltifat 

beklerken, Frenç onun bütün bu mesai
sini sıfıra indiriyordu. 

Otomobilin Durduğu Yer 

Frenç, komiserin tavrından alınmıı 

oldugunu anladı ve hatasını tamir et • 

mek üzere, onun me.aiaini takdir et
meie batladı. Fakat söz söylerken 

birdenbire durdu.. Bir müddet oldu
ğu yerde kıpı.rdamadı. Gözlerini dört 

açmış, komisere baka kalmı§tı •• Bir sa
niye içinde aklına yeni bir ıey gelmiıti. 

Bu takdirde Stranraer İstasyonunda po-

1 
liıler treni bekler ve bütün yolculann üst
lerini baılannı ve eşyalarını da araıtınrlar
dı. 

Trenin Penceresi 
Cos'un böyle bir araıtırmaya tabi ol

ması ve hatta kendisinden §Üpheyi iza
le etmesi için böyle bir ara§hrmaya 
bizzat talip olması lazımdı. Bunu ya • 
pabilmek için de bu planlan üz.erinde 
bulunmaması icap ederdi. Bunu nasıl 
yapabilir, planları nasıl yok edebilir -
di? Şüplaeıiz bunları trenin penceresin
den Tier'e vermek auretiyle ... 

Frenç, yürüttüğU bu muhakemeden 
kendi kendini takdir etti ve tekrar etra -
fına göz .gezdirdi. Sanki burası tam 
böyle bir ft!Y için yaratılmııtı. Arbk 
Sir Con'u hamil trenin bu istasyondan 
geçtiii zaman cereyan eden vukuat 1 
hakkında hiç fÜphesi yoktu .. 

(Arkası var) --..-.. ......... --·· ... ' .............. ·-
ROMATiZMA 
ve &IYATIK AÖRILARINA 

PiMANOL 
birebirdir. Üıüterek arkanızı vil
cudünfü:ii ağrı, sızı kapladı İH 
( PIMANOL) sürünüz. Derhal g•
çirir. Viicudü kızdırır, ıoğuğun ci
ğerlere Jşlemuine ıatülcenb ve u-

tfirreenin baolamuına mani olur. 

BAYLARA LAZIM OLAN 

,:T.EKSAY.T : . . . .,, 
HER ECZA NEDE~.'SİTILIR 

TOPTAN 
ve 

PERAKENDE 

kUHAILARI -
SULTAH 
HAHAt144 

TEL: 24!»88/9 
~~-----------------~~ 

Istanbul Orman Direktörlüğünden: . 
eJI 

Malzemesi idare tarafından verilmek üzere nümune ve tartn•~ 
veçhile 11250 cilt muhtelif lezakir ile 1 O adet def terin tab ~e t .1..,, 
9/12/935 gününden 30/12/935 gününe kadar açık ekıiltme ıle ' 
konmuttur. 1 iJ 

1 - Ciltler ile defterin nümunelerini ve prlname ve muka\'e el 

görmek iıtiyenlerin Orman Direktörlüğüne müracaat etmeleri. 
2 - Bunların taıımlanmıt bedeli 450 liradır. el, 7,~ 
3 - İatekli olanların 30/12/935 pazarteıi günü saat onda ko utl' 

tutaiı olan 33 lira 75 kurutluk vezne makbuzu veya banka n1C t 

ile Orman Direktörlüiünde mütetekkil komisyona ıelmelori. "716')rl 
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iKRAMİYELi -
ŞATIŞLAR 

Artırma ve Yerli Mallar haftasında 
Tasarruf yapmak isterseniz 

Bütün ihtiyaçlarınızı 
SÜMER BANK 

YERLi MALLAR Pazarları da 
ted ri e. iniz 

Pazarlarda her malın 
ve her malın en iyisi 

yerlisi 
vardır 

latanbul, Beyo§lu, Karaköy Yerll Mallar Pazarlar1nd• ikramiyen satıtl•r devam 
• ediyor. Ankara ve lzmlr Yerll Mallar Pazarlar1nda lkramlyell satuşlar, 15 birinci 
• klnunda bafhyor. Bu lkramlyell aatıtl•r zamanında Pazarı ra verdl~inlz par JB 

mukabil, yUzde yUz bedava mal alablllrslnlz. 
Ankara • lzmir • Samsun • Mersin 

Yurdumuzun ncfııı mcyvn usarelerile 
hazırlanmıştır. Mümasil Avrupa müs • 
tahzarlarını aratmıyacak mükemmdi .. 
yettcdir. 

HazimsizJiği, muannit inkibazları gi • 
d erir. F evka lüde . gazozlu olduğundan 

yenıekl('rden sonra ferahlık veri r. 

fstanbul • Beyoğlu • . Karaköy - Eminönü • Kadıköy • Beşiktaş 

._..•••••••o••••••••••••••••••oo••• .. ••••e•••••••••••••••ee~••• 
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Türkiye 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Turhal Şoker Fabrikaaıoın 1936 ıenesi içinde Samıun lima
nından göndereceii ıekerlerin Taaondan Yapura kadar nakliyesi 
kapalı ıarf uıulile ve 21 llkkanun 1935 tarhin ide Istat.."l.al 'da 
Bahçekapusunda Taı hanında Şeker büroaunda talibine ihale 
edllecoktlr. Şartname ve tafıilAt litanbul ve Sam11un Şeker Bü-

rolarından ahoabllir. 

1936 Yılbaşı Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANG U 
Buyuk ikramiyesi : ( 500.000 ) liradır. 

Ayrıca: 200.000, 100.000, 50.000 , 40.000, 30.000 , 25.000 , 
20.000, 15.000, 10.000 liralık ikramiyo1erle {Uç} adet (100.0vO) 

liralık mUklfot vardır. 
Keşide: Yılbaıı gecesi yapalacaktır •.• 

Siletler: (2,5), (5) ve (10) lirahktır. 
Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alımı. 
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BULAŞIKCİ A OZ1 
Deri, yün, lı:ek ve her türlü meraucat ile bütün elblaelerde Ye çamaıulardakl 
mürekkep yağ, paa ve demir ve her nevi lekeleri kat'iyen ve ıayet kolaylıkla ıayaaı 

Çamatırları aıcak auda yıkarken bu tozdan koymalı ve uğuıturmalı. çamaıarlardıkl 
lekeler •e blltnn kirler kolaylıkla çıkar. Gayet temiı o:ur. Kutuıu 10 kuruıtur. 

hayret bir iurette temizler ve yeni gibi yapar. Şlseai 28 kuruıtur. H•••n ( epoıu: lstenbul • Ankara • BaıoOlu 
••••••••ee••············••e••••••••••••e•e••••ee•••••••••••e•••••e•e••••••••eııeıeeeeıeıııııeeıeııı•··············••eııeııeeeeıe••••••••••••••••e••······"' 

Reklim değil.... Bir hakikattir ki : 

Her zaman kahvenin • • • • en ıyısını 

halisiyetlni temin ederek -

EN ucuz SATAN 

1 
KURU 

Ti carethaneıi : 
1 Bu kere 1eni ıelen yftkHk mallardan ihzar etmekte olduiu harman kalt•elerlnl 
• kah•• plyaea .. naa aoa samaada çok yUkHllDit olma .. Da raim•D • perakeadı 

flyatlaraada olduiu albl 

kal, K v af a • 
1 

biç bir ram yapmada• enlıl ılbl teaz.illtla ubı J•pmakta oldutuau arıeder. 

••t•f yeri y•ln'.!_! • 

latanbul, Tahmis sokak, •ahibl oldutu Kurukahvecl hanı altında. 

~-------------------·-------------------------' ~ ..... -------------------------------------------~ Beklima inanmayın 
----------------------------------Al anlara Sorun 

EN KOLAY, EN 
KÖMÜR 

PARLAK, EN SÜREKLi 
TÜRK ANTRASiTIDiR 

YANAN 

· leklima IDaainaym 
Alanlara Soran 

EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMA YAN KÖMÜR 

T 

HER 

• • • 
1 

Beklima inanmayın 
--------------------------.-:ı:ı-----

SOBADA 
EN 

Alanlar a Soran 
VE MALTIZDA 

HAFiF VE EN 

T 

YANAN, FiRA VERMEYEN, 
UCUZ KÖMÜR 

• 
1 

Satış Yerleri: 
Yenicami lşhan Maden kimlrl lşlerl 

T .&.ş. Oalata ı, Bankası ••besi ,._ ________________________________________ _, 

Bembeyaz, tertemiz ve parıl 
parıl parlıyan dişler 

, lir 
Neden Türkiye halkımn o/o 99 u Rad- Evveli. di!leri mükemmel 8Urette 1"', ~ 

yolin kullanıyor"> Ağızdaki mikroplan yarak yemek artıklannın. içkinin. M' ~ 
% l 00 öldürmeıi yüzünden mi"> Fiati . ranın huıule setirdiii kir ta~ " 
nin ucuzluğundan mı} Fevkalade tekıif lekeleri, kefeke dedijimiz taflan , )e 

edilmesi dolayısile iktisadi o)duiundan çıkarır, sonra da bunlan mine ta~ de 
mı'? Ağızda çok fazla ltöpürdüğü, ko ~ sını çiztp hırpalamadan şayanı 1a9yr lt 
kusu güz~I olduğu için mi"> bir şekilde cilalar ve parlatır. _tJ/ \>e 

Radyolinin bütün bunlardan ba~ka Jıte Radyolinin kazandait e~ \>e 
en mühim ve esaslı iki hususiyeti vardır. raibete ıebep bu meziyetlerdir. h 

Sabah ve akfam gUnde iki defa olmak flrlilı ıiz de 01 
da 

" 
kullanmaya baılayınızf 

-

) 

tı 

.. 
• 
t 
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