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_Kayıp Veznedar Oldürülmüş 
Abdullalı Dün Suçunu İtiraf Etti 

Veznedarın Cesedi 
Ayazağada Bulundu 

LONDRA HEYECAN İÇiNDE 

Italyada Da Hava 
Birdenbire Değişti 
P~rşembeye Avam 
Kamarasında Gü
rültüler Kopacak 

Habeşlerin lngiliz 
Beyaz Kitabına 

Cevapları 

Altı gündenberi ortadan kaybo • 
lan ve bütün ıehir halkında merak 
~e heyecan uyandıran Galata tel • 
grafhanesi veznedarı Hüsnünün nİ· 
bayet bir cinay~te kurban gittiği 

dün sabit olmuıtur. 
Bu sabah son dakikada 

öğrendlAlmlze göre gaip 
veznedarın cesedi Ayaz• 
ağada bulunmuştur. Cese• 
din Uzerlnde kurşun ve 
blçak yaralar1 vard1r. 

DIAer taraftan Kadıkö· 
yUnde de bir adam yaka• 
lenmıt, bu edamın Uzerln• 
de de tildUrUlen vezneda· 
rın cebinden alınan kasa 
anahtqr1arı bulunmuttur. 

Cinayetin para için ya· 
pıldıAı anh!ltılmaktad1r. 

Roma, 15 (A. A.) - Gazeteler, bir • 
denbire İngiliz - Fransız teklifJerine karıı 
taarruza geçmifler ve fİddetli tenkitlere Kİ· 
ritmiılerdir. Gazeteler, fU noktaları ileri 
sürüyorlar: 

1 - Hududun tashihi neticesinde ltal • 
yanın eline pek ehemmiyetsiz arazi geçe • 
cektir. 

Londra, 1 5 (A. A.) - Ha~-.nstan 

elçisi, lngiliz Beyaz Kitabına cevap o -

larak bir tebliğ çıkarmıştır. Bu tebliğde 
deniliyor ki : 
«Sir Hoare'in Adisababa' daki lngil -
!iz elçisine gönderdiği ikinci telgrafında 
Habeş imparatoruna yaptığı tavsiye ile 
Habeş imparatorunun bu fırsab gani -
met bilerek müzakereye girmesini ve 
bu suretle siyasi zekasını göstermesini 
talep edişi doğrudan doğnıya gülünç -
tür.» 

(Devamı 6 ınc! yüzde) L 

Yeni Hatlar Komşularımız
la Ticaretimizi Arttıracak 

·Abdullah tramvayda müdüriyete götürülürken 
(X) işaretli resim Abdullahtır. 

Bayındırhk Bakanı Tas 
Siyasa mızı 

Tas. ajansının bir aytannı kabul e
den Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya 

-----------------------------, hükumetimizin demiryolu siyasası hak-

E M .. d •• ı •• •• T b ı • • kında beyanatta bulunarak dem istir mni.yet u ur uğunün e ığı : ki: • 
- «Bu alanda şimdiye kadar yapmış ol-Vay· zrn 17ezne -'arın duğumuz şeyler ancak bir başlangıçtır: n 4 r V ~ U~ Ancak bundan sonra asıl önemli yollar 

Acıklı Akl
•betı• yapılacaktır. Diyarıbekiri hükumet 

merkezine bağlayan demiryolu ikmal 
edilmiştir. Sivas ~ Erzurum demiryolu 

Kayip veınedarin acıklı akibeti hakkında dün gece yarısında Emniyet biter bitmez İran ve Irak ııınırlarına 
Müdürlüğünden aşağıdaki tebliği aldık. Bunu aynen yazıyoruz: doğru demiryolları uzatacağımız gibi 

Bir lraç giin evvel ortadan kaybolarak polisçe izi geceli giindüz.lü Erzurum ve Kars üzerinden de Sovyet 
araıtırmalar yapılmakta olan Galata telgrafhanesi veznedarı Hüı • memleketi sınırlarına dar hatlı bir yol 
nünün akibeti anlaıılmak üzeredir. yapaccağız. Bu suretle doğu vilayetle-

Kendiıini iftara davet veıilesile dairesinden alıp miıalireten otur· rimize gerek kültür, gerek ekonomi ü
duğu Pangaltıda Poyraz. sokağında 24 numaralı eve götüren ve bir zerinde büyük zenginlikler vermiş ola
kaç gündenberi Polisçe isticvabı yapılan Abdullah namında bir cağız. Bu hatlar komşumuz Sovyet bir· 
gencin iki arkadaıile birlikte veznedar Hüınüyü yemekten sonra liğiyle' aramızda ekonomik ve kültürel 
Ayaz.ağa taraflarına götürüp orada öldürdükleri Abdullahın vaki çalışma birliğinde büyük faydalar ya-

Ajanaına 

Anlattı 
Demiryo.u 

l · · f d l l pacaktır.>> 
/Jir cina~ete kurban aitti~ anlaıılan o an ıtıra ın an an 4§1 ml§tır. 
- " .. -o· z b A "' '/ d l .... b l Ali Çetinkaya evvelce yapmış oldu-

zavallı veznedar Hüsnü. a ıta yazaga çı tliği civarın a ö üyü arattırmaga aı amııtır. 
d lı ğu Moskova seyahatinin kendisinde 

Abdulıahln ı'fadelerm· dekı· AbJullahın vezne ar Hüsnü ile bir senedenberi ço yakından müna· Al. ç t' k bırakmış olduğu hatıralardan ve Sov .. 1 e ın aya 
tenakus cinayetin meydana çıkma • sebet tesiı ettiği anl'lfılıyor. Bu iıte ahlak z.abıta8ınca da Abdalla • yet birliği memleketinde görmüş oldu- le bahsetmiş ve Stalinin kendisinde 

'ama çok yardım etmittir. ·.- hın bir do•yaaı olup olmadığı tetkik edilmektedir. ğu büyük teşebbüslerden ve nakil va- unutulmaz bir hatıra bırakbğmı ilave 

~· ~=.;,(;:D,:e~va:;m==ı ,:3==ün:c:u~· ,:yu:":zd:;e:;)~. ·~·.,....;,·;.,> ::z!L:;;;~~~~~~;::::;:;;:;;;;;;;:;;;;~~===~;:;;;;;~~~~====:_J;: sıtalarındaki mükemmeliyetten önem - etmiştir. 

Dün idman Koıuları Yapıldı 

29 \kinci kanun pazar günü Beyoğlu Halkevi spor gubesi tarafından yapılacak 
olan büyük kır koşulan için dün ayni yol üzerinde büyük bir idman müsabakası 
Yapılıruthr. 3 ve 5 kilometre üzerinde yapılan l:ıu idman koşusuna birçok tanmrnış atlet 
lerirniz iştirak. etmişlerdir. R~simde dünkü koşuya ııiren atletlerimiz görünmektedir. 

(Dünkü ~lara ait yut apor sütunumuzdadar.) 

Sovyetlerln Yeni 
Balonu 

Moıkova, (Tas a jaJl$t bildiriyor) - Mos 
kova fabri.kalarmdan biri StratosferJere 
çıkmak için yeni bir balon yapmaktadır. 
Projesi mühendis Lebedov tarafından ya • 
pılınıt olan bu balon yükseldikten sonra 
atağı İnerken etrafındaki tertibat açılarak 
paratüt ,ekline gitmektedir. 

3000 metro mikabmdaki bu balon 8 bin 
metreye kadar yükselebilecektir. 

........................ 
Türkiye ile Yugos

lavya Beraber 
!'evlik RUftü Aras 
Belgratta Önemli 

Beyanatta Bulundu 
(6 ıncı .aylada okuyunuz) ... 

Kervan 
Yürüyor 

Yazan: Burhan Cahit 

« KISMET BEKLEYENLER » tefrikamız PERŞEMBE 
günü nihayete ermektedir. Onu istihlaf etmek üzere 

muharrir « BURHAN CAHIT » in sureti mahsusada 
« SON POSTA » okuyucuları için hazırladığı yeni 
tefrikamız CUMA gününden itibaren intişar edecektir. 
Bu milli ve özlü eseri okumanızı tavsiye ederiz. 

CUMAYA BAŞLIYOA 
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(natkın Sesı)I l(o11nnn ı] 
Ölülerın Kaldırımlarda Bı·r J·k1• Bırakılmasına 

Ne Dersiniz? E J M D Satırla 
Geçen hafta sonunda Kadıköyunde rmenı· er usa ag"' ındaKırk ~:n:,:; ;:'.:'.:;,~·::~;;•::ı:~~e~:ı'. A B;:~~~~u ::.~~~r::; !:!lle;İ nUn• 
~~~~~:d~~ra~;~ı. b:v::~e~~: ~ Gu·· n Fı· ımı·nı· Protesto Ettı·ıer ~e:~:~r e~~e;t~.di;.9 B~ir:~iin~s;~~~le ::~:~ 
dı. sokak ortasından tam yarım gun kapalı bulunacak. 30 uncu günu .. rak 
kaldınlamadL Bu muna cbetle dun 31 inci salı günü öğleden sonra )ılb 
hır yazıcımız ra t cldiklerıne yukarı- .....-- kapanacakbr. Yılbaşı tatili bir bu uk .,ün 

l.ı sualı sordu. Aldığı ka tıklan a Tu·· rk Ermen·ııerı· 1dare Heyetı•nde B. T ı y ld olduğuna göre perşembe günü ab hı ye .. ğıd bulacaksınız: ır op antı apı 1 niden vazifelere başlanaca~. 
* Türk düşmanlığı propagandası yapmak * * * 

Bakırköy, emrazı akliye ve asabiye has
tanesi eczacılarından Ihsan: 

- Cina) et ve kaza kurbanlarının sokak 
1. rda uzun muddet kalmaları muhtdif se -
beplerdendir: Ya miıddeıumumi gecikir, ya 
doktor gt·lmn, yahut ta sediye 'bulunmaz. 

Bunun bıttabi sebeplen kadar muhtelif 
mahzurları da vardır: 

Ev\:ela bır ôlü)'e kar hurmet borcu '\'ar-

dır. 
Sonra hır çok kimselerin bu kabil şeylere 

lcar!!ı buyuk tecessüsu vardır: Bu mü -
kcesaıslerin. le,lere uşuşen kargalar gibi 
cesetlerin başına birikmeleri asayişin ihlali
ne. hatta yeni kazalara ebebiyet verebilir. 

Daha sonra, medeni bir şehır caddesinde, 
ürperti veren kanlı bir insan cesedi hayli 
nahoş bir manzaradır. 

Fakat buna Tağmen, maale ef ekseri ka
zalarda. •cesetlerin ortadan katdırılması sa
atlerce uzuyor. 

Hem son zamanlarda nedense ölülerle, 
dinlerden fazla meşgul olmıya başladık: 

Bazı ölülere saldıranlar, bazı ölülere ta· 

panlar var. 
Bazı ölüler bulunamıyor, bazı ölulerin 

kim oldukları anlaşılamıyor, ve bazı öliıler 

de kaldınlamıyorl.. 
Bütün bunları hayra yorabılmek hayli 

guçtur sanırım. 
Fakat ben. kaldırımlardaki biiyüklü, kü

çuklu, ve di ilı erkekli dinleri düsünüyor, 
ve ukaldırılma ı sırasının cenazelere gele
meyişini tabii buluyorum! 

* 
İttihat Sicorta tirketi memurlarından 

Necdet: 
- Sokaklarda çiğnenen, yaralanan veya 

öldurulenlerin geç kaldırılması, imd dı sıh
hi te kıliıtımızın kafi derecede geniş olma
yı ındandır. 

Bır dostumun söylediğine göre, mesela 
Almanyada bir yaralının veya ôlunün orta
dan kaldınlması azami bir çeyrekten fazla 
ırurmezmiş. 

Ölulere hurmct etme ni bılmiyenJcr, 
ya!l<lmıya l"yık değildırler. derler. 

Bır oluyu sokak ort nda saatlerce bek
letmek bir çok bakımlardan çırkindir. 

Bu itibarla, bu i e bugunkündcn çok faz
la ehemmiyet vermemız lazımdır. 

Eskiden, bir insan çok kızd ğı bir d-s
manına: 

- Ölmesin de suruns n inşallah ı cli
ye beddua ederdi 1 

Bu gidi le: 
- Öldükten sonra sürünsün inşallah 1 sö

zü bu bedduayı bastıracağa benzi)or. 
Çünkü insan sokakta barakılan kazaze

delerin feci hallerini gordukten sonra, ölü
sünün yanm saat sokakta kalmaması için, 
yarım asır hayatta sürünmeyi göze alabilir! 

&an'at Mekteplerlnde 
YardımcıMu•lllm 

Şehrimizdeki sanat mekteplerine yar 
dımcı muallim alınması kararlaıtll'llmlfbr. 
Nlllnfttler arasmda açılan nriisablika im6-
hanı Beyoğlu akıam kız sanat mektelli.de 
yapÜc:alrbr. 

maksadile Amerikada çevn1en (Musa Da- Recep Peker Döndü 
ğında kırk gÜn) filmini protesto etmek ve İnkılap derslerini vermek uzcre uç gün· 
teessürler.ini bildirmek maksadile dün Tür- denben· şehrımizde bulunan C. H P. ge .. 
kiye Ermenileri idare heyeti bir toplanta nel aekretcri Recep Peker dün An raya 

yapm1fhr. Toplantıda tdarimiz ileri selen dönmüştür. 
* * * Ennenilerinden bir çoklan bulunmuf, bu 

filmin protesto edilmesine karar verilmit • 
tir. 

Toplantı Mldrutda iclare 
beyannameyi aldık: 

* 

heyetinden ıu 

Dünkü toplantıda bulanan oatcmdaffannn:z 

Frauz Werfeldin «Musa Dağında Kark 
sün» İaİlnli eserinin Aınerikac:la filme çeki· 
leceiine dair gazetelerde yazılan haberi, 
bütün Türk .Ennenileriaia duyeularma ter· 
cüman olan heyetimizi çok müteessir ini • 
mıt ve içimizde det"ia bir infial ayandınnıı 
olmakla b .. teeasir ve infialimizi cöateraıdt 
için bu cünkü müateana toplanhmızı yap • 
tık. 

Y ban b
• rnl k tt -'-- l bir batla bailı bulunuyoruz ki bu .ıibi fe-ı lerin önüne seçmek için azami kuvvet ve 

a cı ır me e e e ortaya atU&D 
1 ba oyunların, Türk ülkemizde ayrılak ve satlıklarm aevsili vatananııza sarsılmaz mer- vasıtaları baiz oldujuna emindir. 

gaynhğa ait zehirli tobumlarm saçmaaın • butiyetimiae ve <tTürk birliiin mefkiaresine 15/12/936 
dan batka bir maksada hadim olmasa ce • Eerre kadar tesiri obnıyacalı:sa da, heyeti- 'ıiirk EnneDileri İdare Heyeti 

rektir; ve lakin biz., 'fürk Enneıüleri yur • miz uzağı gören ve sezen dqerli lbükUmeti Gend sekreteri Bafkan 
dumuza ve Türklüie öyle kavi ve çözülmez cumuriyetimizin bu sıbi İstismar badisele • V. Alq6I B. Horasancı 

Pijama Hırsızı 
iki Kadın 

Fatma Ve Haticenln Çal
dıkları Pijamalar Bulundu 

Ka•ımpaıadaki 
Cesedin Hüviyeti 
Anlaşılaınıgor 
Sekiz sün evvel Kamnpapda lliiun için

de bulunan kadm cesedinin hüviyeti dün 

Kazanç Ve Bina 
Vergileri 

Alb Ayda ( 1,064, 7 4S ) 
Lirabk Tahsilat Yapıldı 

de anlaJllamanuttır. Müddeiumumilik cese- 934 ylhnm kazanç yersi}erinin birinci al-Sultanahmet sulh ikinci ceza mallkeme
ainde harsızlık ıuçlusu Fatma ve Hatice adi 
iki kadman muhakemesine baılam&Jtır. Bu 
swçlular kardettirfer. Hapishanede yalap 
çılanlflar. Geçenlerde Nimet adlı bir kadın 

bir İf için bunların evine ~. Masanın ÜS· 

tünde yeni pijamalar aönnÜ§, bunların sa
bıkalı olmaları nazan dikkatini celbetmİJ. 
Yavaıça pijamalardan birisinin üstündeki e· 
tiketi aıınnıf. Bu etikette bir tuhafiye ma
ğazasının firması yazıla imif. Nimet sora sora 
bu maıazayı bulmuf. Bir kayıplan 'Olup ol
madığını sormuf. Bir polisle maiua müs • 
tahdemlerinden birisi Fatmanın evinde a • 
rafbrma yapl1llflar. Ve Nimetin haber ver· 

ı din fotoiraflannı çogaltaralı: Pendilı:te v e ta ayı bibnİftİr. l.tanbul talasil müdürlüjü 
- altı ay içinde bu iki vergiden ( 1,064, 745) 
il liralık tahsilat yapmııtar. Bunun 704,562 

1 

diii pijamaları bulmUJlar. 
Hatace ,eene böyle çaldıkları pijama ıve 

yor,ean yüzlerinden bazılarını Remziye aalı 
birisine satmı,. Remziycnin evinde de a -
raJlırma yapilmıt, onlar da bulunmuıtur. 
Suçlular bunları 'bize Nimet saltı diyorlaraa. 

Multakeme karar için 'l'eri bu-akıldı. 

Ecnebi Mektepler 
tçln Talimatname 

Azlık ve ecnebi mekteplerinin talimat • 
namelerini hazırlıyacak olan komisyon, çar
ıamba sünü 'kültür mfü!ür1üğünde topla • 
nacaktır. Şimdiye kadar ayn ayn talimat
namelerle idare olanan :ıtu .ektePI« mau
mi 'ft lıiir ta1iauıtnameye ıayaoklvdır~ ... 

Komisyoa, .n.-if midiiriiaiıin :rei.liji al
t.uta mektep 'llliWiiırleri ve miifettitJer ta
rafmdan toplanacaktır. 

' 

. 

ıehrin muhtelif yerlerinde oturan matlı Ar 
navutlara göstermeye karar vermiıti. Siv 
polis memurlan .dün Pendik taraf ınd aki lirası kazanç, 360, 183 lirası da bina ver • 

matlılara müracaat ederek fotoğrafı gös • gisidir. Alta ay içinde kazanç vergisinin tab-

termiılerdir. Şimdiye kadar müsbct bir ne • silat nisbeti yüzde ( 53) bina vereisininki 

tice alınamamııtır. Bu fotoğrafiardan biri • de yiizde (35) tir. 

si de Arnavutluk konsoloshanesine gönde 
rilmittir. Buradan da henüz cevap gelme 
miştir. 
~· 1. 1. • "'.il. 1 ..... t . .. . . . . . . 

TAKViM 
BiRiNCi KANUN 

-
Rq1ot sene 

16 
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Zekat Ve Fitrenizi Hava 
Kurumuna Veriniz 

Kazanç vergİsİftin tahsilit ınisbeti 933 
yılında (47), 934 yılanda (46), bina vergi
sinin 933 te ( 3), 934 te ( 32) nisbetinde 
idi. Bu sene her iki veqİnin tahsilat niabeti 
geçen iki senelere nazaran çok fazladır. 

Btr Kadın Mangal 
Üstüne Düttü 

Beyoiunda Venedik sokağanda Cüm • 
buriyet apartunanmın bir odasında oturan 
Sinoplu Makbule yıkanmak için odasında 
alet yakmıt ve yıkanırken de birdenbire 
-üzerine fenalık celerek mancalın üstüne 
diqmiiftiir. Kadm., kalçau -.e beli yandı • 
(andan Haseki huteneaine kaldırllnuttır. 

Japonyaya ZeytlnyaA 
Gönderilecek 

Son Pnlerde ADlıdoludan teJarimize faz. 
la miktarda ze:rtinyaiı ıelmeğe baılamıt • 
tar. Bu .fazla nıüvaridabn da fiatlaruı düt· 
mesinde tesiri olmaktadır. 

Zeytinyailanmız için Brezilyadan bafka 
yeni bir m8hreç ct.lla b• ...... wflur. Bu yeni 
mahreç Japonyadar. Yakında ilk parti zey
tinyağa J.ponyaya ... Jeıı ile.:ektir. 

P•••r 01• 11.... & Diyor Ki ı 

Y eıilayın Kongresi 
Yeşilay kurumu kongresini, 5 ki'ınunu " 

aanide Halkevinde toplıyacaktır. 

* * * 
Liıe içtimaiyat Kitapları 

Lise içtimaiyat kitapları için Kultur Ba
kanlaiı tarafmdan te~kil edilen komısyo • 
nun hazırladığı kitaplann hısım i i bitmeli 
üzeredir. Yakında tevzine ba !anacaktır. 

* • + 
Balık Satııları Yeni Halde 

Yapılacak 
Belediye Kerestecilerde yaptırdı~ı ycnf 

halde balak satışlarını da yapmak içın ye • 
ni bir karar almak üzeredir. Bu suretle bn• 
lakhanenin i!li hale geçecek, boş kalan bina 
hile ilavesi düşünülen yeni pa"') onlaTdaft 
birine tahsis edilecektir. 

* * • 
Kuduz ve Şupheli Hayvanlar 

Şehirdeki kuduz salgınından sonra bazİ 
kimseler kedi tırmalaması, köpd. ı ırrnaSI 

gibi hadiselerde sık sık kuduz ha tahane .. 
sine bas vurdukları için belediye bundaf 
sonra bu eibi müracaatlann evvela Beled{~ 
ye baytarlığına yapılmasmı altık. darla!i 
bildirmiıtir. 

• • • 
Liman Şirketinin Satıtları 

Tasfiye halinde bulunan caki lıman ir ' 
keti deniz vaaıtalan tamamen aatılmı 400 
bin lira elde edilmiıtir. Lim.n malı '\: e ci• 
ğer ]iman binalarının satışlan rakında ~ -
pılacaktır. 

••• 
Türk • Yugoslavya Ticaret 

Anlaşma it 
Türkiye - Yugoslavya ticaret Jannaı1 

gelecek ayın sonlarına doğru bit 
yeni bir anlapna temini maksadıle za • 
kerelere ba lanmıştır. 

• •• 
Köatencede Muhacir Kalmadı 

Son hafta memleketimize ge}en 
cirlerden buka Köstenccde top 
de muhacir kalmamı br. Tek t k 
Köstence ve Yamaya işleyen ' 
geleceklerdir. 

• • • 
Adananın Kurtuluı Y :al dönümü 

• 
ŞChrimizdeki Adanalılar, 5 ıkint'ı kinuıı 

Adananın kurtuluşu yıldönümü old gu j~iılı 
o cün saat 14 te Halkevinden b yük bir 
rncnasim yapılacak, gece Tokatlı) anda bit 
eğlence tertip edilecektir. 

* • • 
Ekmek 30 Para Daha inecek mi? 

Bugün toplanacak narh komi ) onunun 
ekmek fiatlannda yeni ve ehemmi etli~ 
rarlar vermesi beklenmektedir. Söı lendi Z. 
ğine göre daneltten 30 para düşı ruler~ 

11,S kuruta indirilmesi muhtem,.ı..ı 

- Bak, Hasan Beyciğim~ Dünya ne b- l 
dar ilerledi 1 .l 

Amerikada yeni bir takım müeuea«;.- j 
ler açılmıı .. Bunların kapısından içeriye 
sina ea .. dihel erkek.. 

Biraz sonra dışarıya tasvir ıibi wüzel 
çıkıyormutl 

Haaan Bey - Züğürt girenleri zengin 
çıkaracak bir müessese kursalardı, daha 
makbule ıeçerdi ! 



SON POSTA Sayfa S 

Her gün 

Yazı Çok Olduğa için 
Bugün Konamadı 

Kayıp Veznedar 
Öldürülmüş 

(Baı taralı l inci yüz.de) 
Yapılan yüzleıtirmeler fÜpheleri 

artırmıf, nihayet dün aktama doğru 
ortada bir cinayet olduğu hakikati 
meydana çıkarılmııtır. ifadeleri a • 
lınanlar arasında lokanta sahibi 
Mehmetle beraber oturan 
Mükafat ta vardır. 

Ben biliyorum 
Dün bir arkadat ımız Pangaltıda 

Poyraz sokağındaki 24 numarala e
ve giderek Bayan Mükafatla görü§· 
müttür. Bayan Mükafat arkadatı • 
anızın ıuallerine doğrudan doğruya 

cevap vermekten çekinmiı, ihtiyatlı 
bir liıan kullanmııtır. Bapn Müka
fat arkada§ ımızın: 

- Bütün ıüpheler Abdullah üze • 
rinde toplanıyor sizin fikriniz ne • 

Resimli Makale . il Aile Yükü a r 
Söz~~n 

/s'anbullular 

-, 
Kısası 

Ne Buyururlar ? 

---·-----Ek ·T• 
Dünkü gazetelerde şu basit havadi

si okudum: <lErzincan kültür direktö
rü Bedrinin başkanlığı altında topla
nan Çocuk Esirgeme Kurumu, kimse
siz çocukların yiyecekleri için gelir 
kaynakları bularak, geçen sene besle
nen yüz elli çocuk sayısını iki yüze 
çıkarmıştır. Bu çocuklara, lokanta -
dan parasız sıcak yemek yedirilecek 
ve elbise yaptırılacaktır.» 

Siz Erzincanı bilir misiniz? Fuatm 
üzerinde bir şahin yuvası gibi, bu şi
rin Türk kasabasının nisben ve hissen 
asil ahalisi, İstanbulun nüfusuna nis
betle yirmide birden de belki Bf8iıdar. 

Öyle iken, bizim burada baprama
dığımız bir işi nasıl bir gayretle hafar· 
mış olduklarını işte görüyorsunuz. 

1 Erzincanda ne bir tahtada yüz binler
le lira vuran müteahhitler, ne sene eo-

1 
nunda blançosunu dört, bef haneli 
rakamlarla kapatan komisyoncu ve 
tüccarlar, ne de ceplerindeki anahtar

dir? Sualine Bayan Mükafat: 
- Bilmem. Abdullah fakirdi. 

Gençlikte bir ailenin ne büyük bir yük olduğunu düfiinmeden 
evleniriz. Kazancımızı, istikbalimizi dütünmeden birbiri ardın-

ca dünyaya evlit getiririz. Sonra ufak bir felaket, bir hutahk, 
bir İfaİzlİk Ylllnaz bizi deiil, bütün ailemizi sokaia dütürür. 
Sokakları dolduran sefiller ekseriyetle bu, düıünmeden yapılan 
evlenmelerin mahsulüdür. 

Evlenmek zaruridir, lazımdır, faydalıdır. Fakat vaktinde ya
pılmak prtİ)e. Evlilik bir yüktür ki, omuzlarımızda bu yükü ta-

ların ağırlığı altında belleri bükülen 
emlak sahipleri vardır. 

Bununla beraber, Erzincan ilk 
Yeznedarla beraber gelip beraber 
gitmiılerdi. Yapıp yapmıyacağını 

pyacak kudreti duymadıkça evlenmek cesaretinde bulunma- mekteplerinde aç okuyan çocuk artık 
kalmamış gibidir. Burada ise, yılbaşı 
gecesi barlarda şampanyayı dere gibi 
akıtmak, kumar masasında tuet aç
mak, metreslerine kürklü mantolar 
giydirmek için, beşer yüzlük banknot
ları su gibi harcıyan bir sürü zengin • 
lerimiz, Kızılay Kurumunun feryat • 
larına, gazetelerin neşriyatına aldınf 
bile etmiyerek, 30.000 Türk yavrusu • 
nun açıaçına mektebe devam etmele
rine göz yummaktadırlar. 

bilmem ama .•• 
malıyız. Çünkü bu yükün altında hem kendimiz, hem de 
mea'uliyetini üzerine aldıklarımız ezilirler. 

Cevabını verdikten sonra bir ara· 
lık duraklamıt ve sözlerine ıöyle 
devam etmiıtir: 

- Ben biliyorum. Bunu baıkala
ları yaptı. Dün konuıtuk. Anlattı • 

MUHTELİF HABERLER 
lar ... 

Bu ıırada lafa karıtan ev sahibi 
~naıtaı, Bayan Mükafatın daha 
fazla söylemesine mini olmuıtur. 

* Bütün alınan ifadeler ortada bir 
cinayet olduğu ıüphelerini takvi • 
re etmiı, Abdullah dün yeniden sıkı 
J,ir surette istiçvap edilmittir. Bu ia
tiçvap neticesinde bütün kaçamak 
rollarının kapandığını gören Ab • 
~ullah nihayet kara haberi aizm • 
dan çıkarmıı, ve: 

- «Veznedar Hüseyin öldürül • 
.-ıüttür.» demiıtir. 

Cinayet Na.d lılencli? 
Bundan sonra Abdullah bütün 

hakikatleri itiraf ederek, zavallı 
Yeznedar Hüsnüyü, karanlık bu • 
lıktan sonra, iki arkadaıile birlikte 
~yazağa taraflarına götürdüklerini 
~e orada öldürdüklerini anlatmııtır. 

Ceaet Aranıyor 

. iki 
iki Cani Kardeş 
Kitinin Hayatına Mal Olan 
Cinayet Nasıl lılenmiş? 

Bunun üzerine dün zabıta memur• 
ları Abdullah ile birlikte Ayazağa 
&iftliğine giderek ölüyü araıtırmağa • /iti cani lıardeı: Kazım oe /6rahim 
baılamıtlardır. Gece oeç vakte k • lzmll' 13 (Özel) - Aiır ceza mah- zamla karde,i İbrahim tabanca ile ken-

.. • a kemesi Naldöien lcöyünc:le iki kitinin ö • diaine ateı etmeie baflayorlar. Bu aıra· 
dar ıuren arattırmalarda cesedi bul- ı·· ·ı t' )'"'ne kanıılc b. · t t •• .• unu e ne ıce... il ır emaye da Zeynel aiır aurette yaralanıyor. ki 
lllak mumkun olamamııtır. Araıtır- davaaına bakmaia baılanaııtar. Hadi • kardeti bir cinayetten menetmek i'tiyen 
lnalara devam edilmekt~dir. senin tafsilata §Öyledir: Aziz de aiır aurette yaralanıyor. İkisi 

Cesedin, cinayetin ikaından aon • - Naldöien köyiinde Kazım iaminde de yanm aaat faaıla ile ölüyorlar. 
... batka bir yere sürüklenmesi ve birinin bekçi Haydal'dan on lira alacalı Suçlulann iddiaaına ıöre bu cinayet· 
tabut 0 taraflardaki köpekler tarafın- var •• Bu paranın öcl~eaine Naldöjen te onların zerre kadar alakalan yok
dan parçalanması ihtimalleri de ileri IÜ· muhtara Zeynel kefal olmuıtur. Kizım I tur. Muhtar Zeynell• Aziz, muhtar 
tiiJmektedir köy odaaına ıiderek Zeynelden alaca- namzedi Fevzinin dükkin1ndan ablan 

Es d • h •• tamami I tının tahail edilip edilmediiini aormuı, kurıunlarla öldürülmiiflerdir. 
dınıanrar per :/ c~uz etin y e ayı • tahsil edilmeditini öiı'enince muhtarla Mahkeme, bidiaeyi sören Ali oilu 
ilca ed~ f •11 may da °;.ı.. sebep e Kazım araaında bir aiıa kavıaaı batla- İbrahim iaminde bir ıaJıidin celbi için 
L_ 1 

1 ıgı, aı er araam bat- mıtllr talik edilmittir• • 
....-mm bulunup bulunmadıjı arattı· · 
l'ılmaktadır. Kazımın kardeti İbrahim bir mües-

sif hadiae çıkmamaaı için kardeıi Kazı· 
· Zabıtanın faaliyeti aayeainde bütün mı kolundan tutarak köy odasından dı-
larar perdesinin ortadan kalkacajı Ü • ıarı çıkanyor. 
bıit edilmektedir. Asıl hidiae bundan aa.ıra oluyor. 

Nafit Uda Nerede? Muhtar Zeynelin yolunu bekliyen Ka. 
Evvelki sün Mehmedin dükkanında 

Yarltaf I 
Birikmİf paralarına en çok, geliri, 
devlet tahvilleri ptİrİr. 

Uluaal ekonomi ve 
arthrma kurumu 

lon defa yapılan kl'qlarmada her gün r 
dükkanda yatan Naıit uata bulunma • 
-..,,, ıelir ıelmez poliae sönderilmesi iSTER iNAN iSTER 

Bağışlanan 
Gagrimenkuller 
Finans Bakanuğı Önemli 

E ir Tamim Gönderdi 
Ankara, 15 (Özel) - Batıılama 

auretiyle vaki olan gayri menkul - • 
val intikallerinde ne tekilde hareket 
edileceiine dair finana bakanhiı tara
fından alakadarlara önemli bir tamim 

Yakın vakitlere kadar, merhamet, 
hayırseverlik, Türkün yüksek hasletle
rinden sayılırdı. Görülüyor ki, Anado
lunun içinde bu hasletler hala var; fa
kat lstanbuldan çekilip gitmif. yok ol • 
muştur. 

insan, minimini yurtdaşlannm, aç· 
lıktan kıvrana kıvrana okumağa. adam 

yapılmıftll'. 1 _,!_ ..ı 
olmağa çalıştıklarını bile bi e, c:ÜDae, Bu tamimde ıu kayıtlar vardır: 

Baiıılama suretiyle temlik edilen avucunda bulunan serveti yalnız zevk 
gayri menkul mallar, tapu idarelerin • ve sefahatine, yalnız kendi refahına 
ce teacil edilmedikçe kanunen iktiaap harcamak için, beşeri duygulardan bü· 
edilmiı sayılmaz.. tün bütüne mahrum olmalıdırlar. 

Bu gibiler için baiıtlanan gayri H · tl' ·1 ·· kl0 !:'__! ____ ,_ • . . . . amıye ı, ası yure ı ı:..rzuıCBDD 
menkulün tapuca teacıla ıle baılayan ı 1 · im 
t h.. t "h' d 't'b I" kal ların, stanbullulara ıbret o 88IDI ne eaa up arı m en ı ı aren a a ı • . . 
lar tarafından bir ay zarfında beyan - kadar dılerız !. 
name verilecektir. ---------------

lltarlıll: 

Ondan Al, Ona Vert 

Bu kabil gayri menkuller, baiıtla • 
nan ıahıa tarafından ahara devir ve 
ferai edilmedikçe tahakkuk etmİf 

vergilerinin üç aene zarfında, müaavi 
taksitlerle ve bina verıileriyle birlikte 
tahsil olunmaaı lazım selir. 

Bir Bektaşinin yirmi parası Vaflllll. On 
parasile ekmek almış. Ekmekçi ekmeii ver
dikten sonra, tekrar parasını istemif. Bek-

Devlet Kitaplarının taııi: 
- Verdim! demiş. 

Satışları Ekmekçi ise: 

Ankara, 15 (Özel) - Alınan ha • - Almadım! demi§. Kavgaya IDtuf • 
berlere ıöre devlet kitapları heaapla- muşlar. 

rını tetkik için bir heaap talimatna • Bektaşi söz anlatamıyacağanı söriince. 
meai hazırlanmaktadır. peynir almak için sakladığı öbür onJuia ela 

Bu talimatnameye söre devlet ki • verip. bakkala gitmiş. 
tapları satıcılara, aatıcı payı verilmek Bakkal peyniri verdikten eonra puamu 
auretiyle aattırılacaktar. istemiş. BektaJi. 

1 O 
- Verdim ya! demiş. 

Tütün, nclr, züm Bakkal, evvelce alıp unuttuiuna zahip 
Bu yıl Ese mıntakaamda tütün, incir " olarak: 

üzüm mabaulü tamamen aablllllf, ihraç edi- _Peki! cevabını vennif. 
lecek mal lu.lmam11hr. Mevcut mal ancak Bektaşi bir köşeye çekilip, ekmeii. ~· 
dahili iatibliki kartabyacak kadard... Ece niri yedikten sonra: 
mıntakaaında bu ihraç yıb mevaiminde 260 - Yarabbi! Sen iti biliyorsun. Onluiu 
bin çuval incir, 500 bin çuval üzüm İhrM ekmekçiden al, bakkala ver de bana SÜ • 
edilmiıtir. nah yazma! demiş. 

TA 

iNANMA! Kar Fırtınası 
lıoınıulanna tenbih ec:lilmiıti. 1 

Buıün Mehmedin amcaaı ve Abdul
lahın akrabaaı olan Naıit uata dün de 
~?danda yoktu. Civarada çalaıan bir 
~ve saraonu bana ıunlan aöyledi: j 

1stanbul traınvaylanna ait talimatnaıneyi tatbika memur 1 DID bollafbiı samaa mümkün olacaktır. Her aobtmd.a 
heyet nedense busünlerde faaliyete geçti. Önce Tramvaylara tramvay ıeçmedikçe, tramvay geçmiyen yelerde otobüaler it
arkadan binilip önden inilec:eiini emretti. Bu emir bir çok si- lemedikçe ve yeralb demir raylarile donanmadıkça, fatanbulla-
rültüler ve mahzurlar çıkarınca vaz seç~ldi. Şimdi de tramvaya l lann rahat ahatlerine imkin yoktur. 

Bir Köylü Soğuktan Ôldil 

Muı (Özel) - Bir kaç sün evvel ... ve
rit için Muta gelen Huun kaza- '-ill 
(Aphi) köylü Badi oiu)lanndan lııiri lrö • 
yüne dönerken civarda karla ......... Kml 
Ziyaret dağında kar tipiaine tuhlmml. ba-

yirmi sekiz kitiden fazla üuannı pemıyec:efi emri ven1di. HJ' 
fıtanbullular için tramvayda rahat &İtmek bir idealdir. Fa· Bunlar olmadıkça da tramvaylarda 'zdihaının önüne 1 

kat bu idealin tahakkuku ancak latanbulda nakliye vuatalan- nİn mümkün olabileceiine, artık, 

JSTi:R iNAN iSTER JNANMAI diaini kurtaramayarak botuJmaltw. °' ... 
IOlll'8 cesedi bahmank köyüne ıill •• 

«- Busün çırak Muataf a ıeldi. Dük
~nın anahtarını bıraktı. Uatalarım se
llllt'ee: c Muatafa İatanbulda bir İf bul -1 
:'"t. oraya citti aöyle, diyerek anahtan 1 

...,aktı, gitti. Batka bir teY bilmiyo • 

""--· 1'-------------------------------------------------------------miiftiir· 
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HAHKEHElEIDE .. .. .. ME ET HA E L 
ıJiQQ~UKL~RI M iZ 
''Suçu Kim 

Yapmış, Cezayı 

Kim Çekmiş?,, 

iz mit Büyüyor 
Bataklıklar Kurutuluyor, Sıtma Müca

Okuyucuların 
Sorduklarına 
Cevaplarım 

iki genç suçlu: Mehmet ve ŞevkeL 
Mehmet serbest, Şevket mevkuf. 
Her ikisi de kunduracı İmiıJ ve Mehmet 

uata; Şevket te onun ya~nda kalfa imiş. 

delesi Yapılıyor Ve Halka Fidan 
Betiktcqta Lamia: 
Bahsettiğiniz genç ne ıizi seviyor, ııe 

de öteki kızı. Sadece ikinizle de biribl
rinize duyurmadan eğlenmiye ve vaki( 
aeçirıııiye çalıııyor. Siz onun eğlence a• 
leti oluyorsunuz. İğbirarınızı bu bakım• 
dan doğru buldum. Yalnız onu bir d-.• 
ha göriip vaziyeti anlatmak istemenl.t 
l'&rİP buluyorum. Bu gençlere yapıla• 
cak muamele sadece lakayt kalınak, yii3 
vermemek ve icabında hakaretle koV.
maktır. Siz tahsil görmüı bir kızsın••~ 
Bunlara yüz vermek size yakıımaz. 

Suçlan da bir fabrikadan kunduracılığa 
ait alat, edevat ve takımlar çalmak. 

Duruşmaları ikinci sulh cezada yapıldı. 
Şahit olarak çağırılan Firdevs adında bir 
kadına suçlularla bir münasebeti olup ol -
madığı sorulunca kadın Şevketi gösterdi: 
-Oğlumdur. 

- Şahitlik yapmak ister misin?, 
- lstetim. 
Y• anlattı: 
- Ustası çocuğumu kandırmış. Bir fab

ıikadan beraberce kundura aletleri çalmış
lar. Şevket eve gelince yaptığı ~ bana iti
raf etti. 

- Annenin ıözlerini kabul ediyor mu· 
sun? 

- Ediyorum efendim. 
Fakat ustası Mehmet kendi<ıinin hadise-

Dağıtılıyor 
İzmit, (Öze)) - bmit, bu, ıon yıllar 

içinde tanınmayacak kadar deAmit ve 
güzelld;IUÜ!tir. Bilhassa, kağıt fabrikası· 

nın kı.mqulundan sonra İzmitin baymdırh• 
ğında çok önemli safhalar görülmüttür• 
Bir sene içinde yüze yakın büyük, küçük 
ev yapıldığını söylemek, İzınitin nasıl ve 
ne suretle rüzel bir tehir obnağa üzen• 
diğini bütün açıklığı ile ıöz önüne serer. 

İzmiti:n baymdırlağı, M9mıar Y ansenin 
tehir plinma uygun olarak yapılıyor. iz. 
mitin İmar plinm.ı Bay Yansen çizmi§tir. 

* latanbulda Güler: 

ye kanşhnlmaaını reddetti: 

Plandan ıehrin bütün tabii güzellikle • 
ri olduğu sı"bi bırakılmq ve bu suretle 
modern bir tehir olınası göz önünde ta• 
tulmuıtur. İzmit timdi, kağıt fabrikası fa .. 
rafına doğra uzamaktadır. 

lzmit iataayonundan bir gorunuf 

Ben ailenizin fikrindeyim. öteki da• 
ha tahsilini bitirecek, kendisine mevki 
yapacak, hayahm kazanacak. O vakite 
kadar ikiniz de yorulursunuz. Halbuki 
öteki artık hayat kavgasını yapmıJ •e 
nıevkiini kazanm•J· Y aıı da ıize göre 
tam. Bundan münasip bir talip olamaS• 
Ailenizin tavsiyesine riayet edip reami 
dairede çalıtan zatla evleniniz. 

- Şevket kendi kendine işler yapmış. 

Benim hiç birinden haberim yok. Ben suç- İnJaabn bu derece çoğalmıı olmasına 
rağmen İzmitte ev b~anı vardır. ~ üç 
odalı bir evin aylık kirası 15 • 20 lira ara· 

hncu.ya kadar • bu yıl İzmitte pirinç dikkat ve önemle muayene ve t ... davi * ekilmesini yasak etmiştir. etmektedir. Beyoğlunda Hatice: 
suzum. 

Duruşma ıu kararla sona erdi: 
İzmitte halk ve memleket el ele ve· Küçük, birikinti sular, ıivrisir ek yu• İnsan hapishanede bulunduğu zaman 

sinirli ve hırçın olur. Oranın kötü ıart• 
}arı içinde insanın salim dü~ünmesiııe 
imkan yoktur. Bu sebeple sevgilinizin 
asabiyet göstermesini tabii görünüz. 
Onun hırçınlıklarına ehemmiyet verme'" 
yiniz. Sinirli hareketlerini bağı~layınız. 
Onu ziyarete gidiniz. Ziyaretiniz bütün 
vaziyeti düzeltmiye kafidir. 

Şevketİf!. Üç buçuk ay hapsine, o kadar 
aa emniyet altında kalmasına; suçu sabit 
görülemiyen Mehmet ustanın beraetine. 

ımdadır. 
rerek sıtmanın kalkması için seferber vaları mücadele memurları ta· afmdan 

• 
1 
olmu_ş bulunuyorlar. Sıtma mücadele her gün dikkatle muayene 'Jilmekte, 

İzmitte göze çarpan yeniliklerden bı- '- h t vatanda~ları büviik bir kurutulmaktadır. 

Karardan sonra Şevketin annesi koridor
aa çırpınıp durdu: 

. . . h .... urumu as a '3' J -

ri~ «~»~~~~~~ı=================~=============== 
birde olmayan ve tehre cazip bir renk ve-- 111 - ı ·k Liegkeltraş 
ren demiryolunun bir tarafı asfalt olarak ı Vl eV. l m l 17. ~ 
yapılmış, diğer tarafının yapılması için V. • / 

- İğfal edildi yavrucağım.. Asıl suçu de hazırlıklar başlamııtır. Umuluyor ki, Bir Ak, l I~ r ıp e 
kim yaptı, cezasını kim çekiyor?.. ıehir yolları, bir kaç sene içinde onarıl- ı B [ k • d 

m•, ve yapılmı, olacaktır. Hastası a z es1r e 
Kızılcahamamda İzmit istasyon binası eskiden beri ba- Balıkesir, {Özel) - Heykeltraf Kri· 

* Yeni~ehirde Mahmut: 
Doktorlar evlenmenize müsaade et• 

mit olabilirler. Fakat yine evlenmekte 
acele etmeyiniz. Sinirleniz durulmadtk'" 
ça evlenmiye teşebbüs etmeyiniz. 

kımsız bir halde idi. Bu defa istasyon bi- Vezirköprü (Özel) • Debbağhane mahal· pel §ehrimize gelmİ§ ve Atatürk hey· 
peçe ve Çarşaf nasmın ve çevresinin de tamir edildiğini Jesinde oturan Mustafa oğlu Aptullah üç kelinin konulacak yeri hakkında tet • 

görenler, bundan büyiik bir memnuniyet yıldanberi aklını kaçırmı~tır. KlŞID evinde killerine başlamışllr. 

Kalkıyor hissetmişlerdir. .. d" d'l · 'b' tur b deli ilk ı Şehrimizde Cümhuriyet ıneydanı ve * .4.nkarada A. Gülenç: 
gece gun uz ı sız gı ı o mı u • . . . 

Zirai Çalınnalar . k f 1 b' k t ğ ya eskı beledıye bması meydanına ko-
:ı-... bahar gelınce so aga ır ar ır u~ yııp ı 1 1 d '" .. "l ·b'd • • 

Kızılcahamam ( .H.zel) - Dı'gwer yer- İzmitte zirai balrnndan da bi!yük bir bilm nu ası uiunu en a ı enın yenı yapı • Gençsiniz., sevdiğinizi zannediyorsu.o 
u . . __ .J_ z· - ~ 1 sükıitun acısını durmak eyen çene- lan ve çok güzel olan parkın ortasın • 

lere kartJ henüz kazamızdan ablamı ink.i~ Y;ıuu.ıır. ıraat numune fidanhgı ela 
935 ·--; _Jmda L-Jka bır" çok 8,.ılı siyle öder. Ve kasabaya oldukça z~rar . dnki büyük havuzun ~lıre bak. an. kı.s .• 

nuz. Geçici bir hevesin esirisiniz. Zaaf 
göstermeyiniz ve zaafınızı ona hissettir• 
meyiniz. Ve daha onu tanımadan 
mes'ut olup olamıyacağınızı anlamadan 
evlenme haya11erine kapılmayınız. 

yan peçe ve çarıafın kaldırılması için ..._..... ~ - " _ 
memurin ailelerinden ve münevver ba- fidan dağıtmıJtır.. Bu arada 3220 kayısı, verir. Memleket ve mensup oldugu aıle mma konulmasını heykeltraı ilerı aur-
yanlardan mürekkep bir ir!at hey'eti 2230 Jeftalİ 1088 elma, 4700 armut, vüs'ati dahilinde epeyce fedakarlık yap~- miqtür. Araıtırmalar devanı etmekte

Yavu.z Bir Hırsız 
Balıkesir (Özel) - Şehriınizde ga

rip bir hırsızlık vak'aaı olınu§tur: Bir 
bakkalın dükkanına giren bit- yankesici 
kapı dibinde duran Lir ÇU\ral sabunu 
bakkala göstererek: 

toplanmı§hr. Bunlar peçe ve çarıaf ve 800 kiraz, 1000 viıne, 200 erik, 1200 rak Aptullabı lstanbula akıl hastanesine dir. 
kadınlık hakkında konferanslar vere· asma, 4000 gül, S0,000 dut, 20,000 yollamıılardır. Fakat Aptullahm sükut 
cek Ye münasip günlerde toplantılar köklü Amerikan asması da vardır. 1 

mevsimine tesadüf eden bu yollama hiçbir 

TEYZE 

yaparak balkı tenvire çahşacaklardır. Ziraat Müdürlüğü Gireson ve bölge- \ fa da vermemiştir. Zira Aptullabta bir 
Eltim lılt1ri /yi Gidiyor sinden 141,000 findık fidanı getirtmi,tir.

1 
hay lak im d w iJ • .. .• 1 k •-''-

B ı 16 b . · t · 85 b' . K sta o a ıcı en suru ere -.ıuar • • un ann ını znute, mı an-
Kazamızda, bır nıüddettenberı karh d d'w k l d Ad K 1 memleketine iade edilmqtir. 

. 1 ereye ıget" ısım arı a apazar, a-
ve yajmurlu ve son derece soğuk gıden ~ 1 G b .. d ril k h 1 ramurse.., e zeye gon e ece ve a -
havalar bugi.inlerde a.çıhnıftır. Havanın k sız dav hlacaktır. El A i d B • 
ani bir ıurette tahavvülü köylüyü ekim a para gı kl k l l • az z e ır 
• le · · · f 1' · · tir' Bata ı f ert 1§ rı ıçuı aa ıyete aeçırınl§ • 

Bayanımızın 

Büyük Yardımı 
İzınitte yerleıen ve kökleşen utma-

Hava böyle devam ettiği takdirde nın kaldırılması, yok edilmesi için çalı· 
ilkbahar zer'iyab çok Önemli ~lacak 

1 
~ılmaktadır. Bununla beraber İzmit 

ve köylülerimiz büyük bir endııeden bataklıkları tamamile kurutulamamıı-
kurtulmu§ olacaklardır. tır. Diier taraftan İzmitin büyük bir Elaziz ( Özel )- Değerli ilbayımı· 
... --· ~ ·--- .. · · ~elir kaynağı olan pirinç ziraati de İz- zm e'i Mukaddes Gör ilimizin muhte-
------------------ mitte sıtmanın çoğalmasına yardım et- lif yerlerine yerle~tirilen 1125 göçme-

! ıniıtir. 1 ne dağıtılmak üze:re ev ev dolaşarak Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Yarı Kör lüle 
Körlere Perde 
inme Hastalığı 

Pazartesi 

(*) 

Uzak bir Anadol şehrinde yaşl1ca bir 
hasta muayene ettim. Günden güne 
gözlerine anz olan az görme, bulanık 
görmelerini ve nihayet ışıkları seçeceği 
ve gözünün biraz ilerisindeki ~killeri 
bile görenıiyeceği kadar zayıflıyan rü
yet kusurundan müştekiydi. 
1 _ Baş ağnu yol:.tu, 

2 _ Uınurni bünyesinde yaşına göre 
aıhhati hali tabiide idi. 
Yalnız gözlerinin. rüyet sahasına arız O• 

1 b Perde munzam bir tabıJta.nın an u . 
kesafetinden ileri geliyordu. ilaçla iyi-
leşemiyeceğipi, fakat ameliyatla bu 
dertten kurtulacağını söyledim. Ve bir 
göz mütehassısı arkadaşa sevkettim. 
Hastayı bir sene sonra ayni yerde bir 
defa daha gördüm, ameliyat olınuş. 
hastalıktan kurtulmuş ve Közleri pek 
güzel görüyor ve iyiliğine seviniyordu. 

( *) Ba notları krsip aalcLaYDID, ya· 
bal bir albüme yapı•tmp kolleir.aiyoıt 
yapmd. Sıkınb 11.manıntsda ha ıaotlaı 
bir doktor aibi imdaduu:za Yetifebilir. _ 

lzmitte pirinç ziraatinin kaldırılma- 3000 parçaya yakın ekserisi yeni ol
sı için birçok mücadeleler olmuş pirinç mak üzere elbise ve çamaşır toplamıs 
zürraı kaldırılmamasını,halk da kal· Halkevinin bir odasına yerleştirilmiş • 

- 1 

dırılmaıını istemİ§tİr. Viliyet ziraat tir. Bu kışlık elbiseler köylerdeki göç-
müdürlüiü - fenni pirinç ziraati yapı- menlere taksim edilmeye başlanmıştır. 

Kiliste Kurtuluş Bayramı 

Kurtubıf boyramı te.-U edil•n Kili.in göriinÜ§Ü 

Kil• ö l ·• ·• t h"" k 1 k ....._ ••erasim es-ıs ( ze1) - Kilisin kurtu Uf gUl'IU eza urab Pf' pa~ a omıuştm · rn 
d ·ı d H~ d' b' .. 1 .. l . bund K·ı· . kurtalı.ıt nasın a ı krnektep muallimlerin en a ı ır soy ev soy emlf> a ı ısın 

aavatındaki vaziyetini ve çebtmalarmı canlandırmıthr. Tezahürata bütün KiJis halkı 
iftirak etmiıtir. 

- Ucuz sabun!. demİf 'le ucuz fi • 
yatla dalgın bakkala satllll§tır. 

Niksar da 
Hamiyetli 
Vatandaş 

iki 

Bir taraf tan sevin.irken diğer taraf
tan sabunlan yerleıtireıt bakkal ken- Niksar (Özel) - Şehrimiz ekmek• 
di çuvaliyle iki ÇU\ra] sabunu olduğu • çilerinin aralarında anla§ma yaparak 
nu sanını§, fakat bira:ı sonra eksiğin ekmeği pahalılaşbrmaları burada bü• 
farkına varabihninir. yük bir endişe uyandırmı§, birçok yok• 

Ôğretnı:nler Birliği aul kimseler müşkiil&t içinde kalmı§'" 
Balıkesir, (Özel) - Halkevinde lardır. Bunu nazan dikkate alan §ehri-

toplanan öğretınenler bir Öğretmenler miz fabrikatörlerinden İhsan ile tÜ~'" 
Birliği kurmaya br-1' vermi~lerdir. j cardan Boli zade Hamdi müıterek bıt 

l(ültür direktörü de bu birliğe biz • [ anlaşma ile ekmekçilere rekabet yap• 
zat katılac:aiuu ııöyleıııiş ve öğretmen- mı§lar ve bu suretle fiatler 14 kuru§'" 
leri. teşvik etmiştir. Birlik az.alan haf. tan 8 kuruşa düşmüştür. 
tada iki gün toplaa•cakbr. Bir K(JJ'11yon Ka%ası 

Elıanomi Ve s;..iktirme Ha.ita.. Nikaar (Özel)- Niksar - Reşadiye yol~ 
B•lıkesir, (Özel) - Ekonoıni ve bi- üzerinde Kalmalı köprüsünde evvellıi 

rikti.rme haıftaıı batlamı§br· Cumarte· gün bir kaza olmuştur. 4 ton buğdaY 
si günü hiitün ıxıekteplerin ve balkın yüklü Tokatlı Cemal Efendinin kaın'" 
~ti.r2kiyle bir a1-Y geçidi yapılacaktır. yonu köprüden geçerken köprü yıkıla• 
Ekonomi ve artttrltlayı telkin edici rak kamyon devrilmiş ve yolculardal1 
levhalar elde oldllğu halde Halkevine iki kİ§İ ağır surette yaralanmışlardır• 

[kadar gİdilecek~İı·. 
Ayrıca bir vıb-in ınü.sabakası da 

tertip edilmiştir. Bu ınüsabakaya bir 
çok diikkin sahipleri de girmistir. 

Mekteplerde dersler bu :ıevzu ü
zerinde konfera.nslar verilmek suretile ' 
ilerlelllektedir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıunlardır: 

E 
Eminönü: (Hüsnü Haydar). Küçükpa• 

Muşta czane zar: (H. Hüsnü). Alemdar: (Ca .. 
ğaloğlu). Beyazıt: (Sıtkı). Şehzade • 

.,uş, cö:ıel) - Uzun :müddettenberi başı: (Ahmet Hamdi). Fener: (Emil .. 
ecıanesi:ı bu1ı.anan §ehrinıiz halkı bu yadi). Karagümrük: (Arif). Şehre " 

I YÜıden çok !tl~külat çekiyor, ilaçları mını: (Ahmet Hamdi). Ak.saray: 
ci"ar viJilyetl~den getirmek mecburiye· (Ziya Nuri). Samaty·a: (Teofilos). 
lİtıde kalıY0ı- idi. Yeni sıhhat di•ektörü- · ) G 1 ( M b -. Bakırköy: (lstepan . a ata: er " 
!tıüz Nacİ l.l mühim mahrumiyeti na- kez). Hasköy: {Yeni Türkiye). Ka .. 
ı.rıdikkate aılarak derhal muktezi ili.,.. ) B k (o,.. 

T sımpaşa: (Yeni Turan . eşi taş: r-
ları htanbuldan celhederek mütemadi 1 (M ,_ · K 1) za). Beyoğ u: at.Lovıç. cma • 
nua.ret "'e kontrolü altında bulunmak Şişli: (Şark Merkez). Sarıyer; ( Os • 
~artile rJ'IÜtehassıs bir sıhhiye memuru- • man). Üsküdar; (Merkez) . Kadıköy: 
nwı idare•i altında bir eczane açtırmış, 1 (Faik lskender, Namık). Büyükada: 

1 halk da hu mühim mahrumiyetten kur· ı M~hmet). Heybeli: (Tanaş). .,,,,,, 
• tuf111Uftlll'. ı •...:==~~..:.:,;:;.:,,:.:.:.;_~..;;.;.;,...;.;, ___ _ 
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Dünyanın 
En Nazik 
Adamı: Çinlidir 

il 
. b. Çinliler, dünyanın en 

f le sıze ır 
yumuşak başlı ve en 

delil nazik inaanlaıı olmak-
la rtıarufturlar. Bundan bir müddet evvel 
Londrı.ıdn Çin sanatına dair bir sergi açıl
mıııtı. Çin sanatı mevzuu bahsolurken, 
Çinlinin bu nazik tabiati de söze karışb. 
Bu arada, bir tablo teşhir olunuyordu. Bu 
tablo, bir peyzajı seyreden arkası dönük bir 
insanı gösteriyordu. Çinlinin nezaketine en 
belıc misal olmak üzere bu tablo ileri sü· 
riıldü. Filvaki tablonun altında, şöyle akıl 
almıyac.ık bir lejant yazılıdı: 

Bu tablo, sekizinci asırda yaşamıı IDCf· 

nur şair Min-ÇinÇung'u gösteriyor. Ken • 
d isinin resmini yapmak istiyen ressam, ar• 
zusunu ~aire söylemiş ve onu, ancak bu 
tekilde, yani arkası dönük olarak resminin 
yapılmasına ikna edebilrnittir. Çünkü muh
terem şair, tabiatin nefia güzelliğine ken • 
disinin arkasını dönemiyeeeğini iddia etmİf, 
birinci planda, bu peyzajın resminin yapıl· 
ması lazım geldiiini fikrini müdafaa etmit· 
tir. .. , ... 
Sadık f,ir lıö· Garbi Avustralyada. 

Pert ıelırinde ihtiyar 
pek bir kadının bir köpeği 

varmış. Kadın hastalanmıı ve hastaneye 
yatınlmı§. Ertesi gün, deli sibi olmut. bir 
köpeğin hastaneye daldıiı ve bütün ko· 
''Utlara girerek birisini arar olduğu görül • 
müı. Nihayet köpek hasta kadının koğuıu· 
na gelince kadını tanımıı ve karyolasının 
altına girip büzülmüt- Hit kimse, onu, gir· 
diği yerden çıkaramamış, bir müddet •onra 
Jcadın ölmüg. Kadının cesedi ile beraber 
köpek te hastaneyi terketmit. o gün, bugün 
hiç bir ~ey yemeden ölmüı sahibinin mezan 
baıında gece gündüz nöbet bekliyormuı. 

Mernelde Lltvanyalı Memurl•ra 
Yol Yerlyorlar 

Kaunaı, 15 (A. A.) - Klaipeda aMe
mel > idare komitesi Litvanyalı memurlara 
yol vermekte berdevamdır. Dün liman za. 
bıtası tefi, tehir polis tefi ve idari mahke
me üyelerinden bazdan ulediJmitlerdir. 

Fr•n•ı• Tayy•re•lnln Seferi 
. Natal 15 (A. A..) - Dakar'dan hare. 
ket eden Lieutenant de V aiueau Paria de
niz tayyaresi dün saat 18 de buraya İnmİf
tir. Tayyare Antil adalanna hareket ede • 
eektir. 
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HARiCİ TELGRAFLAR IBIU vi;iü~ 
iSPANYADA Yeni Çele Cumur Baıkanı 

B .. .. Ih . JJ B ,. Yeni Hükômet utun tıma er enes ID Taraftar tiulamıyor 

Ebcet 
Hesabı 
Ebcet. Süryanice bir kelimedir. Hf'ce 

harflerini ve onlann birbirilc nasıl biti~ik • 
lerini gösterir. İbrani, Süryani, Yunan. 

•• 
Uzerinde Toplanıyor 

Paria, 15 (A. A.) - Bütün gazeteler, 

Çekoslovakyanm <~baliskir reisicamhmuD 

Mazarik'in sitayİfleri ile doludur. 
Fia"aro gazetesi, müprileybi hikmeti ıab· 

sında temsil etmİf olan son bekim dİye 

tavsif etmektedir. 

Mazarik'in halefi meselesinden bahse • 

den Oeuvre sazetesi diyor ki: 
ccHer ıey, Mazarik'in temennisinin ye • 

rine geleceğini Te Benes'in büyiik bir ek • 

seriyetle cumur bafkam aeçileceiini göı • 

lermeldedir. Milletler Cemiyeti, Denesi ar

tık Cenevre'de söremiyecektir. 

Çekoslovakya, Benea'in 

Frama, ldiçik itilif, Balkan itilüa .e Sov· 

yet Rusya ile adafU'llk Milletler Cemiyeti 

mukavelenameai ile koDektif emniyet mi • 

sakı aiyuumı takip edecektir. 

BULGARlsTANDA 

..... 
LEHlsTANDA 

Eski Başbakan işsizler 
Muıanof Çeteciliğe 
Sorguya Çekildi Başladılar 
Sofya, 15 (Ösel) - Geçenlerde bura· Vaf10va, 15 (A. A.) - Sefalet ~ken 

da fesbedilen eeki demokrat partisi namı· bazı itsizlerin, çete laalinde ~'ve yağ
na, gizli beyannameler daiıblnuftır. Bu malanna mini olmak için, kömür tafıyan 
beyannamelerle alakadar oldukları zanni- fİmendifer katarlarına ailahlı muhafızlar 
le iki sün evveli eski bafbakan Nikola Mu· konmuıtur. 
fanof ile eski demokrat partisi liderlerin • Bu çetelar, a~ aahralardan geçerken 
den Al. Malinof ve B. Pavlof polis direk- katarlara taarruz etmekte ve sonradan top
törlüğüne celbedilerek sorguya çekilmiıler lamak üzere kömürleri dıtarıya atmakta • 
ve bilahare serbest bıraklllllflardır. dırlar. 

Bundan maada Aaenovgrad kasabasın· Muhafızlar, Torun yakınında bu adam • 
da eski çiftçi partisi saylavlarından ve koo- lardan bir tanesini öldürınü§lerdir. 
peratifi baıkam Dimo Tqefin evinde gizli 
toplantılar da yapılmıttır. Zabıta bu evi 
toplanb esnasında abloka elmİf ve l 2 par
lİ2anı yakalaDUftır. 

Partilerin quı hakkında çıkarılan ka • 
nuna rafmen gene eski partiler, ara sıra 

Singaporda Büyük Ma
nevra,ar Baıhyor 

Londra, 15 (A. A.) - Deniz bakanlı· 
iı, bu ayın 16 siyle l 9 u arasında, Singa· 
por'da deniz ve hava kuvvetlerinin İftira • 

bq kaldırmaktan çekinmemektedirlec. kiyle, muhtelif manevralar yapacağmı ha· 

Alm•n~enın Borçları ber vermektedir. Bu manevralar hususi bir 
Berlin, 15 (A. A.) - Alman devletinin maksatla olmayıp, aenelik talim programı· 

daJaalı borçlan 31 tep'İnievvelde 2 milyar na dahildir. 
983 milyon 100 bin iken 31 te,rinisanide Bu manevralara Hermes ve KornvaD 
2 milyar 883 milyon S00 bin barka diif - saffı harp cemileriyle bir Distroyer filotil· 
miiftür. JUı iıtirak edecektir. 

:szz 

Maclrit 15 (A. A) - Yeni ba!i-kan 
Portella V alladares kabinesinin tqekkülü 
İspanya ~a ilô önemli nokta by • 
detınekteclir: 

1 - Korteslerin yakında dağıtalmau, 
2 - Aksioa popüler partisi pefi Roble

ain hezimeti. 
Gil Robles, ajradıfı hezimetin mank • 

kat mahiyette olduiunu «İhtilal ve onun 
auçorlaldaruıa karta mücadele» adım ver • 
diji kıyuıya bir mücadeleye baıhyacağını 
söylem.İftir. 

Kıbt ve Latin lisanlarındaki yirmi sekiz 
hnrf ebcette vardır. Araplar, ebcet harfle
rıni rak'kam gibi kullanmakta öbür mill<-tle-

re uymuşlar ve Osman\ı TiiTkleri ise ebcet 
hesabını edebi bir san'at halıne koymuş • 
lardı. 

Ebcet, bu bakımdan hem Lcttre nu • 
merales rolü oynayıp cebirde kemiyetteri 

ifade etmektedir, hem de Calcul Alpha • * betique mahiyeti alıp mühim hadiselerin ta· 
Madrit, 15 (A. A..) - Kabine kortez • rihini tesbit etmeğe yaramaktadır. 

lerde ebaiyete malik deiildir. Kortezler- Ebcedin bu ikinci rolü gerçekten fay • 
deki bütiin srupl.ı toplua da 1nevaııt 442 dalı ve eğlencelidir. Söz ~elimi Akaak Ti -
reyden ancak 139 anu elde edebilecektir. murun Şarnı hangi yıl aldığını bulmak için 

Son Posta - Yeni başbakan Protel- yalnız ctharap» kelimesini bilmek yeter. 
la Valladarea mutedillerden, radikal Çünkü bu kelime ebcet hcsabile 803 yılını 
cümhuriyetçi temayülünde bir zattır . gösterir lci hicri tarih itibarile Timurun Şa
Geçen sene baıflangıcında içişleri ba- ma girdiği yıldır. Gene aözgclimi: «Geçti 

kanlığı yapmıştır. Galip dede candan yahu ı) mısraı, Hüsniıaşk 

ÇINDE 

Japonlar Harekatı 
Geniıletiyor 

Pekin, 15 (A. A.) - Kalgan'dan bildi
riliy9r: Altrnlf Japon askeri bir çok silib 
ve mühimmat ile buraya gelmittir. Bunla • 
nn ne için ıelmit olduklan hakkında res • 
men izahat verilmemekte ise de bir itıal 
mevzuu baluolmacLiı zannedilmektedir. 
Bununla beraber Oıabar eyaleti memurlan, 
Japonlann ileri hareketlerinin ~tin di
ğer yansına da tevessü etmesinden kork • 
maktadırlar. 

r ~ 
Amerika Fatist 
Aleyhtarları Miting 

Yapttlar 
Nevyork l 5 ( A.A.) - 20,000 fafİsl 

aleyhtarı, «ICahrobwı fqism» diye ba
ğırarak enlenlaayonali tqamıi ederek 
İtalyan kızıl haçının Madinos Square 
da yapmlf oldufu bir mitingi kemıek 
teıebbüıiincle lııulunmuftar. Bu mitin • 
se, 20.000 kiti ittftk etmİf idi. Ve •· 
ralarında Guadria belediye reisi de bu
lunuyordu. 500 pO!ia, nümayitçileri 
yumrukla daiıtmak mecburiyetinde kal
mııtır. Bir kiti yaralanmlf, bir kiti tevkif 
edilmiftir. 

.ahibi büyük pir Şeyh Galibin ölüm yılı 

olan ( 12 J 3) e uygun diifer. 
On dokuzuncu asırda yaııyanSüruri bu 

sanatta pek mahirdi, ayak üstünde ve hiç 

düşünmeden parlak tarihler düıürürdü. Bir 
kaside içinde bet yüz tarih söylemi~tir ki 
gerçekten yapılmaz bir iştir. 

Necip Asımın ölümü üzerine mahviyeti 
sever, aesaiz bir hayat içinde sanat zevkini 
yaşar pirlerimizden Ihsan Mahvinin: <ı Bay 

Necip Asım irtihal etti11 diye - her halde 
tamiye, yani ekli olacak • güzel bir taraı 
düşürdüğünü duyunca ebcet hesabının vak· 

tile edebiyatımızda oynadığı roli.ı hatırla • 
dım. Benim zannıma göre Türk harfleri bu 

kelime sanatının ortadan kalkmasını icap ct

tinnez. Dediğim gibi ebcet. arap eseri de • 
ğildir, Yunan ve Latin harflerini de göste· 
ren bir formüldür. Bu sebeple o heaabı tim· 
di de ve bundan sonra da kullanabilıriz. 
Yalnız: Düşürülecek tarihlerin milletçe 

kullanılan takvime uygun düşmesi gerektir. 
Meseli Necip Aaım, 1354 te değil, J 935 
tc ölmüştür. Eğer onun için ebcet hesabına 
göre yazılacak tarih 1354 çıkarsa yirmi yıl 
90nra bu tarihi heaaplıyanlar oaımrlar. 

Bu, bir mülahazadır. Doğru mu, eğri mi. 
bilmem, Jhsan Mahvinin Necip Asıma yaz
dığı tarih hoturna gittiği için fÖyle bir söy
lendim. Maksat. aramızdan aynlan değerli 
alimi bu vesile ile de rahmetle anmaktan 
ibarettir. 

M. T. Tan 
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lin yağı tükendi... bir dert değil... Amma, vücuttan pek la koyardı. Mürüvvetten, neye fÜphe 
Kerevetin önünde duran, küllenmiy düştüm. Eskisi gibi ortalık süpürmek, ettin, aklım ermiyor. 

mangala bakıyordu: yemek piışirmek., bulaşık yıkamak biraz «Seni, evsiz bırakmayız. Hiç merak 
- Sana, bir kahve pişirirdim amma, zorcana ... Hele çamaşır, beni fena yo- etme ... Bir kere şu sıkıntıyı atlatalım. 

kömür dökmek lazım ... Hiç te halim ruyor... Ne yapar yapar, ü9 bet kuruş edinir, 

k iki elile gog--süne bastınnııttı ~ yeniden ev alınz. YO ••• T 

Elini uzattı, ocakla sarnıç arasındaki - Kalbime çarpıntı geliyor ... D..Yt- <cÇamafırlarım da kalmadı. Sana 
Onlar, tat atan kolun yorulacağı- kindi ki içim sızlayıverdi: duvar boyunca yığılmış kirli çamaşır du, duracak sanıyorum ... Mürüvvet, 0 • gönderdiğim kirliler ne oldu} Zekiye -

na ve her yorgunluğun muhakkak bir - Benim, İhsan ablacığım. lan gösterdi: yunlu karı idi, fÖyle idi, böyle idi am· ye, ne cevap yazacağımı ta•ırdım. 
karşılığı olacağına inanmışlardı, ve bu Ihsan abla, kapıyı iyice açmıştı, beni _ Bak, kirlilere ... Gene dağlar gibi ma, gene bana can yokla,lığı ediyor _ Mektubumu getiren adam okuyacak -
inanışlarını değiftİrmenin imkanı yok- görünce, soluk yüzünde zoraki bir gü- yığıldı. .. Elim eripte yıkayamıyorum du. Başımda bir au verenim yok ... A- tır, cevabını da ona yazdırırsın- Pa -

tu. lümseme belirdi: ki ... Pakizeden, Tanrının günü, haber yağa kalkıtım zorladır. Cenazemi tafı-,kize.» 
Zekiyenin, ınkışık vaziyetini biliyor- - Çalışını benzettimdi amma, pek h be .. .. yorum. Mektubu, geri verdiğim zaman lh-

1 a r ustune ... 
dum. Acaba stanbula dönebilmif mi ummamıştım. Diyecektim; o, aklımdan geçeni sez- Ihsan ablanın sesinden, konuşufun- san abla, yüzüme haata hasta bakb: 
idi) Bu merak, bir kurt gibi içimi yi- - Canım, ben, o kadar vefasız mı- miş gibi hemen ağzımdan kapmı~tı: dan, onun uzviyeti kadar, ıçının de - Okudun, değil mi} 

yordu. yım) - Hani, sen de gördün. Mürüvvet hasta, çürümiif, bitm~ olduğunu anL- Başımı salladım: 
Üşenmedim, T opkap1 yolunu tut- Batını~ ~~rg~n yor~n geriye iİtti_:. vardı; Pakizenin arkadaşıydı. Ona gÜ· yordum. - Okudum. 

tum. - Degılaindir, hakikatlısındır, bilı - vendim ... Yoksa, ben bu kadar çama· O, biraz kımıldanır gibi oldu, kere- Ihsan ablanın, çukura batmıf sönük 
Mürüvvet, ne olmufhı) HilA lh - rim. Haydi, Cfİlde durma, gir içeriye! fır biriktirir miydim} vetin şiltesini ucundan kaldırdı ve bu· gözleri y~armıştı; buruşuk yanakları-

ean ablanın evinde po8tu serip oturu- içeri girdiğim zaman, taflığın loşlu- Bana bir gün evde kalıp hemen ge- rufuk bir zarf çık.ardı: l na göz yaşları, bir dizi halinde akıyor -
yor muydu} Pakize, eve dönmÜf ğunda bile, yüzünün hasta sarılığı gö - lec -·m' dedi· çıkb aitti ... Gidif, hali -Pakizeden gelen son mektup ... O- du; hıçkırıklarla sesi kesiliyordu. 
müydü? züme ili§mişti. ~d. ' ' ku - Ok.udun cleğil mi? Evlatlarıma, 

1 ı o gı lf... . .. 
Bu düşüncelerle, hsan ablanın ao • hsan ahla, hasta idi; kinayeli bak • El" . k ynuna attı paketini çıkardı Mektubu açtım: «çocucak)) larıma kıyıyormuşum da e-

k "' K'" ı..- d b0 d . . d k d' il ını 0 
' ' Be · 'b· agına varmıfbm. Ofe -,;oın a, ıraz mıyor u, sıtem etmıyor u, en ınce - b' . uracaktı fakat parmakları e<Anne vime kıyamıyormuşum !.. mm gı ı 

d d ıh hl • • • cak ·~ d - k 1 ..ı:.._ bil k ır sıgara ' ' · bu ·· l · · E · · · ur um. san a a, ev lflD~ tora b. tı:rat say ıgı f8 a arwuı e açıyor - titriyordu, vaz seçti, paketi kerevetin «Ev İfİ, ne oldu> .zekiye de, ben de I hır anaya. , aoy enır mı? vı ıstıyen 
Ona, kuşkulandırmıyacak bır cevap ta- du. .. t" bıraktı: para istiyoruz. Eve kıyamıyorsun ga- oldu, çıkardılar, avucuma para saydılar 
aarlamak lizımdı. ..Her za~anki gibi mutfak ~apıs~ı ua _:'~igara sarrnağa bile mecalim liba) Çocuklarına mı kıymak istiyor. <la. ha~r, satamam! Parayı almaınl 

Kafamın içinde, onun kavrıyabile- gostermedı; aokak kapısını, agır agır ok .. Bana, bir hazır sigara ver. sun) mı, dedım! 
ceği planları taaarlıyarak eve doğru yü- kapadı; takunyalarını sürüye sürüye y U _ . ld l «Niçin Mürüvvete bu iti bırakma • Ağlamaktan yorulmu~ gibi durdu, 

.• '"d" f .. . d' zatbgım sıgarayı a ı, manga ın . . . k . 
rüdüm. yuru u, mut aga gır ı. da d d } Ziyan edeceğinden mi korktun? yorgun yorgun ıçını çe tı: 

K ·ı· . ld L-Llcd' Ka A k d .... k d'kka d' kıvılcımlann dolattıra olaftıra yak- ın s· d' be "\ K apının zı ını ça un, DCA. un. • r asın an yurur en, ı t e ı -
1

• Mürüvvet, senin paranı mı çalacaktı? - _ ım ı , n .. ne ~apay~m. r • • ?"u 
pı, bir müddet açılmadı. Tekrar zili çal- yordum. Ihsan ablanın, beli bükülmüş, t · LLLizl'k b' da yal ızl k b. K d .. c:lirm" • 1 . h al t ya komsuya da soyledım. Bır ıkı ıstıyen 
d D k 'k l · • "d h" ka - nam ı ır yan n, n ı ır ızı a gucen ışsın. şı av e e - • . d'l S k d ım. a ı a ar geçtı, ıçcn e ır pı a· omuzlan düşmüş, başı yana çarpılmış· 'klc . ki . ld lcl "\ çıktı; evı gez ı er. onrası çı ma ı. 

1 k b d N d -.L-.. tı rın, aan aenı a atmıynca ar mır _ b' çılır gibi gıcırtılar oldu, taşı ta, ir ta- tı. yan an... e e ~uaz canım var • Koltuğa sıgar, sırta vurulur ır esya 
kunya sesi, yorgun yorgun süründü, Ihsan abla, hasta idi. Mutfağa girer mışl.. Ne oldun) diye de sormuyor - Bu zamanda, bal tutup ta parmağını değil ki, kendim alayım, yahut bir ha· 

ve kapı, ağır ağır açıldı: girmez, kerevetin kenarına çöküverdi, sun ... Zekiyeden tekrar mektup geldi; yalamıyan var mı? mala yükliyeyim de, çarşıya pazara go· 
_ Kı'm 0 "\ b' 1 ·· .. .. 'b' l k 1 orada ni"lAnlanıyonnuıt, yakında ni - «Sen, eksiğe, ziyadeye bakma, ev tu'"ru"p ucuz pahalı satayım işte bura• 

r uzun ır yo yurumuş gı ı, so u so u· r:-·. T • • • • • • • • • 1 • ~ ... 
Ihsan ablanın sesini tanımıştım. Fa· ğa idi: ,anlısile hırlıkte gelecekmıf ... Pakıze- ı~ını, hır an evve~ bıtır. Zekıye, bura· da, elım kolum baglı, oturuyoıum ! 

kat Ö) le yorgun, öyle hasta, öyle bit.. - Çabucak yoruluyorum ... Kandi· ciğim de, hala dönmedi ... Yalnız, yeni 1 da olsaydı, bir haftanın içinde hale yo· l (Arkası var) 
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lTELGRAF, TELEFON, TELSiZ HABERLERi 

Arsıulusal Siyasa Karşısında 

Türkiye • Yugoslavya 
Birbirinden Ayrılamaz 

V•lzelos HergUn Bir Mektup G6nderlyor Tevfik Rüıtü Arasın Belgratta Beyanab 
Atma, ıs (Osei) - Mali parti -ımiiclclet iktidar mnldincle blmaıı 

einin laik6mete brp aWJiı elmam ~ilan Mitla hilrri1et ve aerheatiai • Belırat, IS (A.A.> -Tevfik RGt-lzaaı 11fatiyle değil ayni zamanda men- Ceaevredeld duruma plinc:e, Tn-
etrafmda harada ıa. ... aaaldelif IUll ilpaı elemek olcluju halele efkln ti Ana Ye StoJaclino'riç bu aa'balı faatleri ayni olan devletlerin mümee- file Rittü Ana clemiftir ki: 
haba-ı. mındHm--.ur ....... mnumiJenin ba hildbnete kartı b- aut 11.30 elan 13.30 a kadar söriif. ailleri 11fatiyle mütterek bir hatb ha - Şunu .a,lemelde iftihar ect.isı 
lenle yeni teclbirler •'*=•• i1at1maJ 11tuz clavnnmaıı kencliıini kralm mfitlerdir. reket teabiti hakkında Stoyadinoviç Teahbütlerimizi tutuJorm. Fakat 
•bllincledlr. takip ecleceii hant ÜJal&llDI tak • iki clnlet adamı arumclald bu ile noktai nazar teatisi için Belptta mutaauıp deiiliz ve realiıe,.i elam.. 

Ola .ı..u ....... tandmdu ..... 'ri1.,.e mecb• ettijini, kralm Ye söriifme emumcla, TirkiJeain Bel- durmaktan geri kalmadığını aöyle • nuan itibara alıJorm. 
ile kabine araamda ildlllf ...... kurclaia bbinmin llareketi de ba ırat orta elçiai Ha1clar ile Y..- • miftir. . . .. Teftik Rüttü Arutaa aoan, ~ 
~ w ~ ......... tahminin clolru oldüiuna iabat et • la-.ya Clıt babnbiı muavini Martin- Tevfik Röttu ~·.~defa ~)pat- ND• beJmtta bahmmUf, T.nili 
imcla hir kabine lmrulacaima dair tiii cihetle memnun blclıimı liJI. ata ela ..._. ....... "............... •te blı1iaeıld .. nı ~~:;:p .. enk~bü • Rfittl Arum b.,.anatma iftirak ... 

;..:.. o upnu .~ çu u • 
pbnlaa Mberlerin uh olmaclıjı m...-• • * tün Balkan antmıb azası tarafmc:lan liilni Ye noktal nazarlan clah• .,. 
•na.p•ıp. ~4.tli Y.,_,,,_ • "- .. Belcrat, 15 (A.A:) - Stoyacİinoviç .m•atle halledilmeli arzu edilen bir m ol~uiunu li7lemittir. 

. Gmeral Metalraaa baha laalmlr ••• Atma, 11 (Oael) - iç bek~nhp buaün mt 13.30 da Türkiye dıt bakanjl meeele mevcut olc:lujunu ilave etmİf ve Belsrat, IS (A.A.) - Tilrld,.. cht 
mflp'riri Slreiti siJaret etmif •e Y-•imam ilmldelif 1erlS1Dclea Tevfik Rüttü Aru fCl'Cfine bir öğle clemiftir ki: bakanı Tnfik Rüttii Ara., .,_ 
IAmeatom fealalle aiabt aaul = pim NllD1 tıelsraflarcla ticlcletli ziyafeti vemıiftir. Yemekte bazı hüke-1 <(- ~ilel durum, hadieelerin aaat 16 ela naip Prens Paul tarafın. 
,..; leçlm ppılmu lizum um J&immfarm ı.aıa clnam etmekte met uuından bafka O.ilcan antanb 1 inkitafınm en büyük dikkatle takip e- elan lrab~ eclilmiıtir. 
llrmiftlr 1 •u olclaiu Ye la-1e pim f.,.zanlarm ve Küçük aniafJDa devletlerinin diplo- , dilrrieaini i1ti1zam etmektedir. Her te)'i T eolilı Riiflii Araa B.lpott111t 

K .rr · Tı lloki --LL-- pek b1Jik lauarat pptıia hilcliril • matik mümeuilleri ve dıt babnhjınm hakikt ve mühim Olarak kabul etmek A7"14ı 
~-• .... •11 ........... l&J• meldeclir. yühek memurlan hazır bulunmutlar. itiyadımızdır. Hatb hareketimiz ma-

~·lar krala lrarp açıktan llflia tel.- Makedoa,anm dallık 1-'-ine dır. l6mdur. Ve bant fikrinden ve kollek • Be_!ırat, lS (A. A.) .- • Tnflli 
elit aaYUl'ID&fa .................... çok kar J&imaktaclll'. Teolilı Riiftii Aram Beyanab tif tefriki mesaiden mülhemdir. Türki- Rüttü Aru ve Stoyaclmovıç aaatl 

v ... a.ıo.n •• ,,,.,,,, YIUIGlliatcınm Yeni Anlıarcı S.liri Yemekten IODr& Tevfik Rü,ıü Aru ye tarafından büyük müttefiki olarak 1~.clan ~9.30. bclar tekrar~. 
Atma, IS (Özel) -V•beloa Pa· Atiaa, ıs (Ozel) _ Yunaniataam ve Stoyadinoviç matbuat mümeuilleri- teliklri edilen Yugoslavyamn mukad • ~uılerdlJ'. Saat 19~ .ela Tlrki • 

riatea ı&ı ... diii bir mektupta re • Ankara elçiliiine Uluelar SoaJeteai ni kabul etmiflerdir. cleratını idare eden devlet adanılan ile JeD~ Belsrat orta elçıaı. Ha~, 
jim cleiitildiiine kartı keacli aip • daimi Ymn mlH eaıili Rafacl'm ta- Tevfik Rüttü Aru bu münuebetle daima mutabıkım. iki memleket biribi· Tevfik R~. Anam !9"fine bır,... 
wmm p,_m; anlatmaldacbr. • • tabrriir etmittir Bu il Tflr.. yapbjı beyanatta her defa fmat düftii· t rinden ayrılmaz ve Balkıtn antantının aıek ftl'llliftiJ'. Tnfik Rtlftl Ara. 

Venizeloe, bu mektubunda, LiJ • ~ L.n.ı....a--L!-cl : • UIUleclil iu ve yahut hük6metler lüzum söeter- 1takip ettiii amaçlara ..mk bir aurdte aaat 21.40 ela Cenevr.,.e llareket et. 
u &1,.. aU&UlllCUll en utimzaç • .1:J:.: _ L! -L 0.llr ._ _ %.1.ı;;.ı~~ -:..: • 

..... 
.,. _..1!1!_ ll8kA ,; • • • wa• TI1&Jt, ,. .... ızan antantınui a- D1115uuuaa&. --r:-• 
AUlltl.... DMLnm mua miftir. 

Ital anlar Y Asker Londra Heyec ...... içinde 
ltalyada Da Hava Birdenbire Değişti Göndermeğe Baıladılar 

Napoli, ıs (A. A.) - Sarclen npura, T..-. tfbnenine memup , • ., ,.,..,. ı illCi 7'isü) Wr lmmnu kaybettirecektir. teclir. 
2581 _,_ bra ......... dlil ekpm ltal1an aomaliaine hareket et • 2 - .... ~·... ... ~ Hiildimet Kendini Müdafaa edecek ffahet mahafili c61or ld: 
-:...:. Bu ç6nldl kendi ~le itaat elmİI olan a- Parlimento çevenleri, hülriimetin takip ccBu tekliflerde Habetiataa ....W 
_,.... tijgwain komutam ....,.ı Boabrcli ele aJDi npurla sitmit- haliaia ffalrethrin inlibm ,,...=eleluine eltili aiyuete ait sikrecleeeii delillerin ....- llarbi b betmit 'b. telakki hm 
tir. _..... k,elmeewlm korbr. . ı lar oldatunu beyan etmektedirı makta y I Si 

1 0 
• 

Dik cl'aode'a lrarcleti •e lmd clenizcleki ltalJaa filotilllamm komu- 3 - tıd memleketin --~ olclaia .. 1 - ı..nt ..... Milletler Cemiyeti a. ta- • ve ÖJ e muamele sönaelde • 
tam Dik te Spolette ile clac-in Jeieni Vitto Mmoliai :rarm • clecektir. Nlindelö PDhl ......-. iltinadm A .. hm ..._. .. ~ olmakta ............... dir.» • • • • 

Si terki, aiWa ticaretini kolaylaftırac:akbr. 2 - lnsiltere, IUlhun ....ı.nm......... lngılıs Kabına. 
kalya, Am•rlk•d•n Durm•d•n Pllmuk Alıyor .. - Yeni teldifls mua1Hnce ·~ ........ Ceae~ecl~ ~-- ~ .• - Londra, 15 (A.A.) - Siyaaal ma-v • il (A. Y..um.k iatenilea Diifua :rerlqtiııDN hölpü clilmit olan vazifeyı hakkiyle ,..... ptire- hafilde, bu akpm mühim bir. kabine 

• qiqtoll, A.) - Tecim Bak•nbia, ltalp'p aablaa pamuk 1891 • 1894 rotokollanmn ltalJ' W.. cek " Framıs • lasiliz proj..mln m&n- müzakeresi cereyan edeceii edil 
miktanam tepiaienel ı931 le 11.000, tepiniaani 931 te 58.058 baJJe- .....-.. olcl~ bölsedm daha •t•, lauaran bu düı~ceden mtilhem olduiu- mekteclir. zann ~ 
J9 çıkmJt olciai-, ......... .,161 ı935 teki ilaracaba ancak 31.000 bal- '8nkl Eritre ile ltal)wa Som-IW .........._ na b~dedecektir. • • • • •edial•ıle Ma"""1/et 
,.eden ..... bahmclai- blLlirmekted" . . 3 - Milletler Cemayeti, proJ9J1 ndcle-

11'. llra..t -. ..........-.. decek otuna lnailtere, :r-ici• yap.ı.c.k Paria, l5 (A.A.)- lta)yan. ~ 

A k d -8-.. -, ..... Ü-k-B-.--T--J----b V Jd 1 - ltalJ'anm iMi mmtakadald YUiyeti her türl8 aulh tetebhöaiiDe Janbm edec•· anlatmazlığuım müalihane halli ve ln-
D ara a u ır op an ı apı 1 .. -s. kannahk içindedir.• ....... lir siliz Beyaz Kitabı gazetelerin hu..C 

Y I• p,f 1 H t fiin .....,.._ Adilababa'nm " Mi11et1er ·, - lasiltere emni:ret " koDektlf b • dikkatini çekmekte berdevamdır. M.. er 1 • 1 aftası KutluJandı c.nl:reliaia ....... terkedilmeli ........... •he•mcla
1 

mevld ....... F.at ten pzeteei, Milletler <::emiyeti ile 
........ .... .,.._ ba .....,. ••kal ........ Fraw ve lngiJiz meclieleıinin L.val-

Anı.... 10 ~) - .Aıtmm w Y*6 malı Wbiıll ilrifr11ıiiıedle llia "' IC ......... hahluı riayet, M1ttiıa -. • liri ~· tek 1aapaa .................. Hou tekliflerini çoialtmaka olu bir 
sin ... 11 MWI iJed MiDiJe _,.+er• ... bir tapllmla J"IPh'•. .... ....,. ap1ı ..,_ılwA'rtmW. IW ....... ~acaktw. muhalefetle br,ılanacaklarmı biJc1iri.. 
tir. Lwirz41 JluaYllu 1-A'ft'UP&........,. lalli .. ır.... yor. • • 

FJJ nul elli•,. ,._lirvMlll .... La•-., 11 <A. A.> _ v • ...-. •• _.. ...... ., unar1 ·••~-.ar. DinYfl tıWn lnlüıl lrüwl• 
m ve erkek oblluiD ve l:ıir tok ut.bahir haDrm iftiraki1e yapılan bu top • ....,_ • e-.. lıılillıf .... 11 el ••••wL•«. Moekova, 15 (A.A) - R.dek. iz .. 
lmb he,ecanh pterilme ..,-.. Yermiftir. • .:. p,... • ~ .-...w. ..:. .. Melraiko Proje AleJbiade veatiya gazetesinde ccMilletler Cemiyee 

p 1111 A...-.-L. • 1 p •1 ........... " ,_. .. c. • 1111 Nko, 11 (A. A.) - Dat ........ • ti ve Habe,iatanm takeimi>, l.thiJ. al. 
n1n• rp Bo~•nnı .,........or ... •• ppdmlf " ,..,+,... -. ... ..., c-~~ --··:0

ine F..- • tında. yazdıp. ınekalede eliyor ki: 
~ ıs (A. A.) - Vath11ıa+ld Fraam '*'· e1sW, Fraa..... selnnl• .,......, ...... • _. ... ,, ~~~·ed· ~~!.·~ ~ · c<Habefiatana, ltalyaya ve Milletler 

llup "°'1lan takaitiai N., iıneiiai Amerika ... , ıPIM hilclir. llr. - __. -~ ... .._ .._, - 191'.°"' Cemiyetine yapılacak olan teklifleıe 
mft1r ....., .. IW C•ıne'._ pln il\. ji ...-" 7 ffl'ID~ ~- talheat ~ dair olan Framız • lnai)iz tarzı halli 

~--~~-------------~~----~~d~~d~~~~T~l·ı~•~ ~~~~~~ 
Y 1 d N b• 1 T r .. ·•· ...... ....,._.. ...... ''"""'"'°" .... .,..,. • .,..,... yaptı .. >, 

UgOI avya 8 e 11 er aştı ...,_, , ... &aı11 .., ... 'nr' il Menal En mühim aiyaaal mahfeller ve hey. 
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16 Birinci Kanun SOM 

Mahki\mlar 
Çalışmağa 
Başladılar 

lftüddeiumwnilik seçenlerde lstanbul ha· 
piahaneainden Jekirdaiı hapishanesine ( 40 
mabkUın ıöndermifti. Yeniden yirmi mah· 
kUm daha cönderilm.iıtir. Bunların hepsi de 
hırsızlık mahkiimlarıdll'. 

Sayfa 7 

ı __ Tiyatro 1 
Halk Operet· d~: 

Teli Turna 
On yı) evvelki Darülbedayide, eserleri ı 

sık sık oynanan üç muharrir vardı: 
İbnirrefik Ahmet Nuri, RCJ&t Nuri, Y esa

rizade Mahmut Esat. 

Dünkü lroıalara iıtirak edenler 

Marmara adasına ıönderilen mahkum • 
lar çahfmaya batlan11tlardır. Havalar mü
sait olmadıiı için ıimdi balıkçılık yapmaya 
bqlamıtlardır. Tutulan balıklar lttanbula 
ıönderilerek aatılacaktır. Gerek balık pa· 
ralanrun ve gerekse ekip, dikme suretile 
yetiftirilec:ek mahsullerin paralanndan dev
let hissesi ve masrafları çıktıktan sonra bu 
paralar mahk\ımlarm hesabına hapishane • 
nin kasasında saklanacak ve mahkUınlar 
müddetlerini bitirdikleri :zaman bu paralar 
kendilerine mesai ve kazançları nisbetinde 
sermaye olarak verilecektir. 

İbnirrefik Ahmet Nuri adaptasyon aa • 
nabnda Ahmet Vefik Pqadan sonra ıelen 
en kuvvetli yazıcı idi. Yabancı dillerle ya· 
zılmıı olan piyesleri dilimize çevirirken bu 
piyesteki tipleri hayatımsza uycun ıelecek 
bir tarzda değiftirir, adaptasyonlannda a
daptasyon kokusu bırakmazdı. 

Spor 

Lik Şampiyonası Maçları Bu suretle mabk\ım serbest kaldıiı zaman 
hayata mühimce bir sermaye ile atılmıf ola
caktır. 

Reıat Nuri ile, Mahmudun tiyatrolan, da
ha ziyade telifli. Her ikisi de sahne tek • 
niğine vakıftılar. Lisanlan temizdi. Yu • 
dı.kları eserler sevile sevile seyredilirdi. 

İbnirrefik Ahmet Nuriyi kaybettik. Am· 
ma Hissei taYiasmı, Ceza kanununu cene 
oynayanlar ve 1rene seyredenler var •• Galatasaray, Anadoluyu, 

Beşiktaş Da Hilili Yendi 
Retat Nuri uzun yıllar tiyatro yazmadı. Artırma Haftası Yazmadığı zaman eksikliğini hiuetmiyor 

Dün Mekteplerde Müsa• deiildik, fakat yeniden yazmıya bafladıtı 
ıu iki yıl içinde bir kere daha anladlk ki 

merele Verilmiştir Retat Nuri tiyatromuz için kudretli 'Ye yeri\ 

DUn Kadıköy, Teksim Ve Şeref Stedyoml•· 
rında Muhtelif Maçlar Yapıldı 

Tasarruf haftası münuebetile dün bir kolay kolay doldurulmaz bir varlıktır. 
çok mekteplerde müsamereler verilınittir. Mahmut Yesari de yazmıyordu. O da Re
Kandilli kız liaesile Çapa kız muallim mek· tat Nuri cı1>i yıllarca tiyatrodan uzak kal
tebinde de verilen müsamerelerde para ar· mıflı. Bu yıl Halk operetine verdiii iki e
tınna hakkında söylevler veril.mittir. serile yeniden tiyatro hayatına atıhmt oldu. 

Piye.üt bir aohnea 

den bir tcY kaybetmez. Çünkü 1alnız tak • 
lide da1anmıyor. 

lstanbul lik pmpiyonası maçlanna dün * Kadıköy, Taksim, Şeref atadyomlannda de
'Yam edildi. Taksim stadyomunda oynanan ıı 

Galatasaray, Anadolu takımları arasındaki 
nıüsabakanın ilk devresi iç sıkan bu heye
canla geçti. İstanbul lik maçlannm en kuv· 
vetli takımlarından biri olan Calataaaray 

Vapurda Doğum 
Eir Suçlunun Kanıı 
Vapurda Doğurc!u 

Bay Bayandan sonra sahneye konulan 
Telli Turna, Mahmudun ne deierde bir ti
yatro muharriri olduiunu belirtmeğe kl· 
fidir. 

Telli Turna kuvvetli bir sahne eseridir. 
Mahmut güzel bir mevzuu, çok ıüzel yaz. 
mıfhr. Bu operet timdiye kadar yazılan bir 
çokları gibi bütün ağırlığını taklide vermiı 
değildir. Telli Turnada yepyeni ve çok ince 
nükteler vardır. 

Telli Turnayı, Seyfeddin n Sezai kar • 
defler bestelemiflerdir. Sahneye konuluıta 
çok emek aarfedildiii yeknazarda ao•• 
çarpar. Genç aanatkir Talat dekorları iyi 
tertip etmittir. Balet güzeldir. 

Oynıyan artistlerden yafar, İmra Toto, 
Mehmet, Necla, Şaziye, Hüseyin Kemal 
Lutfullab, Celil temsilde söylemeie deier 
bir muvaffakiyet ıöstermitle.rclir. 

bu mevsim bugüne kadar yaptıiı maçların 
en fenasını dün oynadı. Kendi kuvvetinden 
emin, karıunndaki takımın zayıflıimı bilen 
Galatasaray futbol sahalarında nadir te • 
aadüf edilir bir gayretle on b:r k.ifilik oyu• 
nu tek kiııi ile oynamak hususunda ne il • 
:tımsa yaptı ve o kadar phsi oyunun so • 
nunda Anadolu takımını 5 - O mailup et
ınes.ine rağmen oyunda en küçük bir zevk 
bırakmıyacak kadar berbat ve kötü oyna • 
dı. İlk öevrenin ıonlanna kadar ıol çıkara
ınıyan Galatasaray hücum hath, kendi ha
tası yüzünden netice alamadıitnın farkın • 
da olmadan mütemadiyen sinirlendi. mü • 
temadiyen hırçınlaştı, mütemadiyen aksadı 
durdu. Her takım karvısında ayni hassasi
yeti gösterememek, rakibini zayıf ıörüp 

evvela böbürlenmek, sonra da sayı yapa • 

F enerhahçe • Vela maçından 
bir enstantane 

Geyve müddeiumumiliği katilden 
suçlu İsmail iaminde birisini tevkif et
miı 'Ye İatanbula ıöndermiıtir. !amail 
jandarmaların nezareti altında Buraa 
yolile ve Bandırma Yapurile latanbula 
ıelmiftir. 

İsmaiJin karm da kendisini bırak • 
mamıf, o da ayni vapura binmittir. Va
pur latanbula yaklatırken kadın1n ağ· 
rm tutmuf ve doğurmuıtur. Fatih jan· 
darma kumandam lohuaayı Haseki 
haatahanesine kaldırtmıttır. Ve çocu • 
ğa da Bandırma adı verilmittir. 

Fakir Talebeye Yar· 
dım Birlikleri 

Kuruluyor 

Operetin en bot tarafı bu nüktelerin 
yerli yerinde kullanılmJf olmumdadll'. Ge.r
çi taklit te vardır, fakat taklit ikinci planda 
kalmıttır. Taklit olmasa da eser kıymetin· 

İsmet HulUıi 

* Dünkü sayımızda, Halk operetinden bah 
seden yazıda dekoratör Talitin ismi yanlıı· 
hkla <(Orbann olarak çıkmıJtır, Tuhih e
deriz. 

SEYYAR ESNAF BOLLUGU 

Pükkin Sahipleri Mali
yeye Başvurdular 

ınayınca asabiyetle en basit oyun kaidele • ı bünün Güneş kulübile birleşmesi üzerine 
rini unutacak kadar pıkına dönmek bir yapılmamıştır. 
takımın her ne bahasına oluna olsun elde Betiktaı Hilal 

Kültür Bakanlığı, fakir talebeye yardım 
için yer yer birlikler kurulması hakkında 
yeni bir talimatn~e hazırlayıp mekteplere 
bildirmittir. 

SEYYAR ~NAF işi HALLEDILMEzsE MACAZA: - -
SAHIPLERl, DOKKANLARINI KAPA YACAKLARMIŞ -

ettiği aalebeyi hiçe indirir, yapılan maçta 3 2 
İlk olarak, Beyoğlu 29 uncu ilk mektep 

talebe velileri ve muallimleri bir cemiyet 
kurarak yardımda bulunmağa ba,lamıflar
dır. 

en uf ak bir zevk, en tabit bir heyecan bı -
rakmaz. 

Galatasarayın 5 • O ıalebeııi onların za
ferini deiil futbol bilgilerinin azlığını gös • 
terir. 

Galatasaray birinci sayıyı .. O ıncı daki • 
itada Gündüzün phsi akınile yaptı. 

İkinci golü 4 7 inci dakikada Danyahn 
tahsi hücumile yaptı. 

5.f üncü dakikada Salimden pu alan 
Salahattin üçüncü golü yaptı. 

5 7 inci dakikada dördüncü solü Suvai 
tahsi bir gayretle yaptı. 

7 7 inci dakikada Süavinin çek.tiii kor
ner Fazıl tarafından kafa ile bctinci sol ol
du. 

88 inci dakikada Anadolu kalesine çe • 
itilen penaltıyı Osman kalecinin avuçlan 
İ9ine attı. 

Bütün hatlarda teker teker oynamak 
sevdasile baılıyan ve 90 dakika ayni ıekil
de devam eden bu maçta Galatasaray A • 
nadoluyu ~ • O mailup etti. 

Galatasaray: Avni: Osman, LGtli, Kad
ri. F'ahir, Süavi; Salim, Salihattin. Gündüz 
kılıç, Fazıl, Danyal. 

Anadolu : Halit, Salih, Yusuf, Memduh, 
liva, Gündüz, Mustafa, Kenan, Me.ut, Nu
ınan, Zeki, maçı; Fener bahçeden Sabih 
İdare etti. 

Topkapı 

1 
Gün et 

1 
Birinci lik maçlarından T opkapı iJe Gü -

rıq takımı arasındaki müeabaka Taksim 
•tadyomunda yapılmııtır. 

İlk devre T opkapımn hakimiyeti ve bir 
llfır galebesile ıona ermiıtir. 

T opkapı ikinci devrede yine bakim bir 
0 Yun oynnmııı, sol müdafilerinin bir hata
•ından i tifade eden Güne;, takımı da bir 
lol yapmııtır. 

İki takım arasındaki müsabaka 1 • 1 
berabere nihayetlenmiıtir. 

Taksim ııtadyomunda yapılman lizım 
~lan ikinci küme maçlarından Karagümrük 
de Haliç arasındaki müsabaka, Haliç kulü· 

Şeref stadında yapılan Beşiktaş, Hilal 
arasındaki müsabaka ümit edilmez bir he
yecan içinde geçmiştir. Üç ihtiyat oyuncu 
ile oynamak mecburiyetinde kalan Beşik
taşlılar bütün gayretlerine rağmen ilk devre 
1 - 1 berabere kalmışlardır. 

ikinci devrede daha düzgün oynamağa 
baıılayan Hilal güzel bir hücum ile ikinci 

Erkekleri Önleyen 
Kadınlar 

golü yapmış bu suretle Beşiktaş 2 • 1 mağ- Aliye, Hikmet Suna, Melek adlarm• 
)Gp bir vaziyete düıımüştür. Müşkül vnzi • da üç kadm birinci aulh cezada mu • 
yetten kurtulmağa çalı an Beşiktaş Hayati hakeme edilmiılerdir., Bu kadınların 
vasıtasile beraberlik sayısını yapmıııtır. auçlan aokakta erkekleri önlemek ve 

Beşiktaş kalesine yapılan bir hücumda onları yollarından ayartmaktır. Mah • 
top dışarı çıkmış ve tanınmamış bir kaç I keme, her üçüne de para cezası kes· 
kişi tarafından çakı ile kesilmek suretile mittir. 
patlatılmıştır. ite hakem ve polis müdahale • ·~· • -··· • • • -·-· ••• ---
etmiş, bir müddet top bulunamamış, niha- bir sayı yapmak ıuretile oyunu 1 • O salip 
yet Beykozluların topu ortaya gelerek oyu
na yeniden başlanmııtır. 

bitirmiştir. 

Oyunun salonlanna bet dakika kala Hi· 
lal aleyhine verilen bir firikik Hüsnü tara • 
fından üçüncü defa Hilal kalesine atılmıı
tır. Bu euretle nihayetlenen maçta BCJik • 
tat takımı 3 - 2 1ralip gelmiştir. 

Şeref stadyomunda yapılacak olan ikin
ci küme maçanndan Anadoluhisar, Sümer· 
spor arasındaki müsabaka Sümerspor 
gelmediğinden Anadoluhisar takımı hük • 

Seyyar aotıcılar pazarlık yaparlarken 

Kadıköy Maçları : 

Kadıköyde yapılan Fener bahçe, Vefa 
arasındaki müsabakayı Fenerbahçe 5 • O 
kazanmıttır. 

tık devreyi büyük bir hakimiyetle oynı• 
yan Fenerbahçe Vefaya 4 &'Ol yapmak BU• 

retile ilk devreyi bitirmiştir. İkinci devrede 
de daha büyük bir müdafaayı yapan Ve -
falılar çok canlı bir oyunla takımını müda· 
faa etmiştir. 

Büyük bir sayı farkile oyunu kazanmağa 
gayret eden F enerbahçe bu devrede bir sa
yı daha yapmış ve oyunu 5 - O bitirmi§tir. 

Süleymaniye Eyüp 
o 1 

Kadıköyde yapılan Süleymaniye, Eyüp 
arasındaki müsabaka çok heyecanlı olmuıı· 
tur. 

iki takım ilk devreyi O • O berabere 
bitirmiıtir. 

İkinci devrede daha hakim oynamaia 
baıJayan Evüp takımı devtenin ortalarında 

men 1ralip gelmiştir. 

Bazı esnaf, maliyeye baf vurarakllu bir tahsil teşkilib istemişlerdir. 
seyyar esnafın kaldırılması ve yahut Bu t~kilatın yeni sene içinde yapıla• 
adetlerinin azaltılmasını ve kendilerin· cağı tahmin edilmektedir. 
den de vergi alınmasını iatemwlerdir. Dün Akt•mki Boks 

Müseb•kaları Bunlar seyyar es~~ft~n vergi alınmaz· 
aa gelecek sene dukkanlarını kapaya -

Dün akıam Galatasaray kulübü • rak seyyarlık yapacaklarını ıöylemiş -
nün salonunda bokı tetvik müsaba- lerdir. 

kalan yapılmıttır• Müsabakalarda bir Maliyenin latanbulda seyyar tahsil 

çok seyirciler bulunmuJtur. Yapılan memurları mahdut olduğu için gezgin 

müsabakaların neticeleri ıunlardır: esnafı hakkile takip ve vergi tahsil et-

Sinek ııklet: Birinci Mehmet Ha- mek imkanı bulunmamaktadır. 
ıan, ikinci Numan Dervif. Seyyar esnafın hakiki sayıları da 

Horoz sıklet: Birinci Coıkun, belli değildir. En aşağı (40) bin kadar 
ikinci Agop. seyyar esnaf bulunduğu tahmin edili • 

Tüy ııklet: Birinci Mehmet Talat, yor. Bunlardan bir çokları mağazaların 
Hafif ııklet: Birinci lımail, ikinci önlerinde yer alarak mağaza müşteri -

Levi. lerini de çevirdikleri, dükkan kirası ve 

ikinci. 

muhtelif vergileri vermedikleri için de Y orım orta: bııan birinci, Hakkı 
aranılan her hangi bir şeyi mağazalar -

Ahmet ikinci. dan daha ucuz vermek suretile de dük· 
Orta ııklet: lımail birinci, Fethi b k b d k kanlarla öJdürücü ir re a ete gir i -

leri iddia edilmektedir. 

Buğday 

Arpa 
Üzüm 

Sadakai fitir 

En iyi İyi 
K. K. 
17 16 
ı.. 00 

105 80 

İstanbul Müftülüğünden: 

Son 
K. 
1.f 
00 
55 

Hava kuvvetimizin yükselme ~e 
artması için her türlü yardımın yapıl
ması yurt borçlarımızın en ileri ge • 
lenlerinden bulunduğu gibi bu gün 
diğer milletlerin de kendi vnrlıklarını 
korumak için durmak ızın hava kuv
vetlerini artırmakta oldukları görül
mekte olduğundan bu bapta Diyanet 
İ leri başkanlığından verilmi§ olan 
fetva mucıbınce sadakai fitir ve zekat 
ile ıniikellef olanların Tiırk Hava ku
rumuna yardımda ve hu uretle ana 
yurda hizmette bulunmaları lüzumu 
ehemmiyetle ilan olunur. Yarım aiırda: Neci birinci. 

Aiır sıklette: Melih birinci. 
Ali.kadar maliyeciler bakanlığa baş 

vnr .. -J.. -vvar esnaf icin ııenie kadro - \ .._ _________ . 
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Deniz 
Romanı 

-65 
Borsanın Aşkı 1 

Yazanı 
K•dl,.e•• 

Ka/lı 

161121gsıs 

Zeynep, Bu Konuşmalardan Ve 
işaretlerden Birşeyler Anlamıştı 

Mısırda Karısıklıklaç Durmadı 

Nümayişçiler lngiliz As
kerlerine Hücum Ettiler 

- Evet. .. Ararlar, fakat eminim ki bu-ı no yapacak? Allah, Allah! •. Bu herif bu-
raya saklandığım biç ummazlar ... Hem de ı nadı nu yoksa?.. Genç ve &iizel cariyeler 
sizin evde onun aaklanmua için çok yerler varken ... 
bulunur . . Bir kaç gün sonra itler düzelir Bu &ırada Şeyh Ebu Y ahyanm kihyuı 
ve gelip alırım. . . Nasıl, bamı kabal ediyor- albnlan Hüreyreye MYDUf ve e&ancu he-
sunuz, değil mi? rif kölesile beraber kapıdan çıkıp citmit-

- Asıl bunu İltiyen ben deiilim? •• ti. 
- Ya kimdir? Şeyh Ebu Yahya ise bayım bir halde 
- Şeyh Ebu Y ahyanm kansı Ommü aötürülen Zeynebi, onun ıüzel yüzünü 

Gülsüm!... ıönnek için ceri dönmüt, .bakmıttı. 
Karı koca bu adı duyar duymaz ellerini Birdenbire yerinde hopladı: 

göğüslerine koyarak bqlaruu eğdiler. Mu· - Ab! .. Bu ne? .. Bu ne? ... Hani Zey • 
ael-Ammar dedi ki: DeP.? ... Zeynep bu mu?.. Bırakın yere o-

- Canımızı alırlar, fakat bizim elimiz- nu! .. Bırakın! .. 
den onu alamazlar!.. Sen hiç üzühııe ey Halayıklar korku ile Güllüyü yere bı • 
Cersüme !... Bw kölelikten uat ederek bu rakmıılardı. 
evi ve biraz da irat veren Ommü G&lsümün Şeyh Ebu Y abya çılgın gibi baiınP ça • 
uğruna biz de aenin aı'bi aeve aen öliirüz. fınp tepinerek onun üstüne eğildi. Bor • 

- Ben de bunu bekliyordum. Güvendi- nusunu açtı. Daha dikkatle baktı: 
ğim için getirdim. - Güllü!.. Ah, ufursaz kan!.. Bu ha! .• 

Zeynep bu konuımalardu ve lpretler· Bu oyunu kim yapb bana? .. Zeynep nere-
den azıcık bir ıeyler anl•"'lfb. Arbk kur· de 7 Alç.ıklar L. Aptdar !.. Buna ne cesa-
tulduğunu biliyordu. retle ,.aptuuz 7 

Fakat Güllüyü merak ediyordu. Caln laenüs ~l« pkllUflı ld lcar,ı Kaldırın 
Bir lcayalıklardan bir mü l•panyol Bunal. 
Sultan gibi atluı ırörüntlü Herkes çil yavru.su sibi daiılmıftı. 

Cenüme gitti. Am.mar De kamı Zeynebe ni bir macunla tıkadL Ayni umanda salo- Ayni zamanda bütün cözler fal taft gi. 
Lir sultan imiı gibi ilaam ediyorlar, ne ya· nun pencerelerini açtırdL Eier açbrmaaay- bi açılmıfb. 
pacaklannı bilemiyorlardL dı ıahiden ort:alığa çok hafif te olsa, ba· Şeyh Ebu Yahya bdurmUf gihiydi. ö. 

Zeynebin burada en çok botuna giden de yılbcı bir koku yayılıyordu. nüne a-elenin yakasına yap111y0l', sarsıyor, 
pencereden bütün limanın n denizin rö • Hüreyre ,eyhin önünde eiiJerek: pataklıyor: 
rünmesi idi. - On bet dakika sonra içeride kim var· - Aptallar! ... Alçaklar! .. Könnüydü-

Boğa Hüseyinin Cezayİre döailfünll he - aa tatlı bir uykuya dalmıt bulanacaktır. Ve nüz? ... Hüreyre nerede? .. Paralan verdi-
nüz limana girmeden öğrenecek. oraya ko· artık iatediiiniz gibi... Diz mi? Yere batası köse ıeytan ne oldu? .. 
§acak ve karııhyacaktı. Dedi. Zeynebi bulun!.. Paralan geri ahn !.. Al-

Ah, öyle korkunç saatler 1'8f&Dllfb kt.. - Şurada otur ••. Gördükten sonra pa • lab hepinizi yerin dı'bine geçirsin! .. AIJah 
Bir daha sevgilisinden bir dakika bile ayrıl· ranı hemen alacaksın!... belanızı versin!.. Şimdi bütün konağı baş· 
mıyacaktı. - Baıüstüne... tan bllf& altüst edin!.. Buradadır o ... Yoksa 

Akft!m oldu. On bet dakika reçti. Cezayirden dıprı çıkamaz.. Her tarafı a-
Bu sırada Şeyh Ebu Yahyarun aarayında Yuvarlak odanın kapısını açtılar. rayın! .. tbni Cabir ... Onu bulmadan gö-

ışıklar yanmıf, gidip gelmeler çoğalmıftı. GüUü yerdeki geoif mindere yan düı- züme görünme!.. Daha duruyorsunuz! .• 
Köse §eytan ıeybin kulağuıa eğilmit ,öyle müı. yüzü kolunun arasında ve bornusa Yıkılın karıundan ... 
diyordu: sanla olarak aeuiz yahyordu. Diye haykınyordu. 

- Ona hiç yorulmadan v. dövüpneclen Hüreyre fimdi İbni Hiizeymeye döndü: Apğı yakan dolqıyor, yerleri tekme· 
kavu~caksımz! .. Hüreyrenin tılsımı onu - içeri gir de bak ... Ölü değildir. Tam liyor, köpükler saçıyordu. 
tatlı bir uykuya daldıracakbr. Öyle ki genç rnanasile canlı ve ııcaktar. Korkma bir ıey Bir aralık yerde her 1eyden habersiz ya
kız bundan dolayı hiç saralmıyacak ve gü- olmaz ... Senin de böyle olman için orada lan Güllünün yanma sokuldu. Zorlu bir 
zelligini kaybetmiyecek. Hatta kanının ıı- en az on dakika kalman lazım. Zaten hl- tekme attı: 
caklığı, yüzünün güzelliji, renıi daha arta- sun &ittikçe dafllıyor. - Kaldırın bunu! .. Abn zindana! .. O
cak, sizi mes'ut edecektir. Şeyh Ebu Yahya da fbni Hüzeymeye gir- rada açlıktan gebersin de beni aldatmanın 

- Fakat nerede bu adam? Henib ıö- mesini iıaret etmifti. cezasını çeksin!.. Götürün 1ırözüm a-önne • 
rünmedi. Köse ıcytan girdi. sin! ... Açlıktan ö1ecek, anladınız mı? .. 

Ak Sakallı Genç Ve Güzel (Arkası var) 

Bir. adam Cariyeler Varken.. -y-'e' ·n-.~ N .. e-ş ... r .. ı~ya' ·ı·· •• ·- ... ~ 
Bu sırada kapı açıldı ve fbni Hüzeyme Çekine çekine ve kokuyu ~ almamak 

içeri giren ak sakallı, cin ıibi ıözlü, elindeki için yüzü kapıya dönük olduln. halde m-a-
-- ~ Sünnet ameliyesi - Eski sıhhat memur-

egri sopaya dayanarak ve alabilcliiine ıe • dının elini tuttu, nabzını yokladı. 
!arından eli çabuk sünnetçi Köprülü zade 

niş harmaniyesini kavutturarak siren bir Her feY yolunda sidiyordu. 
Mehmet Rifat, meslek arkadaştan ve sün-

adamı gösterdi. Dlf&rl çıktı ve ,eyhe: 
netçilere alelade ve dikişli sünnet ameliyesi 

Hüreyre, ıeybin önünde azıcık hat eidi. - Doiru .öylÜyor... h kk nd b' ._ 
Sonra: Dedi. a ı a ır -.itap çıkarmıştır. Faideli bir 

eserdir. 
- Ne vakit İfe baılarmm• emir huyu • - O halde panuuu veriniz ... Halayık- Holivut H li ut' 20S · . 

rursunuz? lar lain1 ba km - o v un ıncı sayısı 
ıe er, cenç da alarak odama ı Kadın, spor, ıehi .. ve gece modelleri ile gü-

Diye sordu. "f' ·· J k-'--'-- ·· ·· 1 go unun er. uaUllU'" sününler ve hazırla- zel resimlet"i ve Amerikada çevrilmekte olan 
- Hemen timdi... ııınlar! "h. f'I' ı · ,.._ 1 Hüreyre geriye döndü. Ellerini birbirine ... mu ım ı ım erın ııannc erini yüklü olarak 

Halayıklar geldiler. çıkmı tır. 
vurdu: y .1-'-

uvar,.& odaya girdiler YENi ADAM B d - 1" K .. lt'" C _ Sevvat !.. Giill • - u eger ı u ur aze-

D
. I d' .. Üyü kollanndan ve ayaldanndan tu- tesiniıı 102 inci sayısı ç;kmıstır. İrcrisindc 
ıye ses en L tarak kalci dılar " 

Kapkara bir upk elinde büyiic:ek bir ku- ır • Salona çaktılar. Kendi çok ehemmiyetli yazılar vardır 
kendilerine fÖy)e dÜfÜnmütlerdi: VARLIK -Ankarada on beş günde bir 

tu ile göründü. Bu kad ha 
- an rumla beraber Bu "Fa • çıkarılan bu san' at ve fikir mecmuasının 

Hüreyre: ruk'a gitmiıti. Şimdi bur y ı J • ? 59 11_· k 
- Bız' e bar' oda ven·nizf .. On....__ d-1-ı''-- a a nası ge mıı. uncu sayısl ·oırço tanınmış yazıcı ve şa-

~ - - Şeyh Ebu Yahya on t • T" ·· · 1 • k ı h' sonra her ıey hazır olacaktll'. -- u ya aga go urup te n enn ma a e, ıkaye ve sürlerile çıkmıştır. 

,Kalairede nümayiıçilerden bir grup 

Kahire, 15 (A.A.) - Hangi partilere mensup olduklari belli olmayan bir 
nümayişçi grubu, sokakta İngiliz askre mensu poldukları belli olmayan bir 
nin müdahalesi ile süktin iade olunmuştur. 

İngiliz kumandanlığı hadiseyi yüce komiserliğe bildirrnif, yüce komi.er de 
başvekili ziyaret ederek bu gibi vak'alarm iki devlet arasındaki iyi münase
betleri ihlal edecek mahiyette olduğunu izah etmİftİr. 

!Bafvekil, nümayişlere nihayet verdirmek için Nahhas Pa,adan. taraftarla
rı üzerine imali nüfuz eylemesini dilemi~tir. 

Nahhaa Paşa Halkevindcki bir toplantı esn~sında halkı sükuna davet etmit
tir. 

* nümayiıler bu ıabah da devam et • 
Kahire, 15 (A. A.) - Vefd lideri mekte idi. HükUmet, tezahürata ni-

Nahhaı Pı. nın tavıiyeıi üzerine, ta- hayet verilmediği takdirde halk hak
lebe nümayiılere nihayet verilmesi- kında ıiddetli tedbirler tatbik ede • 
ne karar vermit olmaıına rağmen ceğini bildirmiıtir. , Yenl &ARAH BERNHARDT 

ELi SABETH BERGNER l .. _________ _.. fılmlnde J ..... 

1 Devlet Demlryolları ve limanları işletme Umum idaresi illnları 
Sıvaı • Erzurum hattının ilk 43 kil ometresi üzerinde bulunan Bostan

kaya ve Tecer iatasyonlarmm 19/12/935 tariliinden itibaren iıletmeye 
açılacağı ve timdilik bu kısım üzerinde pazartesi ve perıembe eünleri 
gidiş gelit birer muhtelit tren iıletileceği sayın halka ilin olunur. 

(3643) (7856) 

Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden: 

Turhal Şeker Fabrikaaının 11136 seneai içinde Samıun Uma• 
nındao göndereceği tekerlerin vagondan npura kadar nakllyui 
kapalı zarf usulile ve 21 lllCkAnun 1935 tarhinide latanburda 
Bahçekapusunda Taı hanında Şeker büroıuoda talibine ihale 
edilecektir. Şartnamo ve tafsilit lstanbul vı Samıun Şeker 88-

Tel 

rolarından alıoabllir. 

Toplantllar, Davetler 

KimHnz Çocultlan Bayramda 
s • .nnclireliml 

Çocuk Esirgeme Kurumundan ı Di9 
bayramlarında yapılan kutlama ,,. ııl• 
yaret muraflanru kurumumuza ,,.,... 

Dedi. 
Şeyh Ebu Yahya köse ,eytana baktı: 
- Bunları kubbeli odaya götür ... 
Sonra Hüreyreye dönerek dedi ki: 

·---il> 
1 

nizi rica ederiz. 

- Eğer İbni Hüzeymeain söylediklerini 
yapabilirsen sana yÜz altm var ... 

- Bu parayı timdi Yermİf olsanız bile 
eldanmıt olmazsınız ya fe)'h ! ... 

- Görelim ... 

- Göreceksiniz ve muradmıu erecek • 
• • 1 

sınız .... 
Kız 

Nerede? . 
Hüreyre, kölesile beraber odaya ka • 

pandı. Orada bağırıp çağırdığı, tepindiği 

duyuluyordu. 
Bir çeyrek sonra gümüıten yuvarlak ve 

büyücek bir kutu ile çıktı. Bunun iki tara
fında iki ince boru vardı ve uçlannı par • 
maklarile kapamııh. 

- Kız nerede .. ? .. 
Onu yuvarlak odaya götürdüler. 
Hüreyre gümüş kutunun hortumlarından 

birini anahtar deligine, diğerini de ağzına 
dayadı. Yavas yavllf üflemiye baıladı. 

Üfl yip biti. dikten sonra anahtar dcli;;j. 

•• 

uvkusU1. bir f!e~e ~akip tder. Her şey 1cna görünür. insan huysuzlanu, 
ke<ler1ı:nır ~r hı~ bır ~t:)dcn memnun olmaz. Her muvaffaki)elin ilk şart· 
lırı dinlenm~ btr vücuı H dinlenmi~ sinirlerdir. fger sinırli iseniz. 

Bromuraf ·Knou. komprimeleri 
sizi kurtarır. 

MDsekkirıdir ve uykuyu temin eder \ t hiç bir ıararı )'Oktur, bülibı 
düny~ tanır, 

1ıı \e 2C• konırıriınevf havi ilıp. 
k"rdı· rcıanfltr<1ı rcceıt lle saıılır. 

l<noll A.-0., kimyevi maddeler fabrikaları. Ludwigshaten s/Rhil\ 

lzmir Sür'at Yolu 
EGE vapuru 17 Birinci kinun 
SALI günü aaat 11 de kalkacak 
ve ÇARŞANBA ıabahı lzmire 
vanp PERŞEMBE günü lzmirden 
lıtanbula dönecektir. ((7870» 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL vapuru 17 Bi

rinci kinun SALI günü saat 
20 de RİZE'YE kadar. «7871 » 

-----
9'TatıW '''"'""' Tepebaıı Şehir 

ırhirTiuatrow Tiyatrosunda 

111111m111111 
16/12/9;15 l'azar•eei 
a.k am saat 20 de 

ıuı SAZ CAZ 
mmu 

Y aııuı Ekrem Rı:şit 

Milzik Cemal Reeit 

Ricamızı kabul edenlerin adlan ._,. 
ramdan önce genel merkez tarafmclaa 
gazetelerle neırolunac:ak, bu suretle iyi-
lik seven insanlar doatlannı katlalDlf 
ve dostlarının kutlama ve .iyaredıll'illi b• 
bul etmit sayılacaklardır. .. _ ..... " ..... ,..__......._.._ .... ______ _ 

Natit - Ertutrul Sadi • Hı tide 
Şehsadebaşı TURAN 

tiyatroauoda 

Bu ıec• n.at 20,SO da 
SÜMER KIZI 

Müzikli ve l>.ılell büyilk 
tarihi piyeı S perde 
Yazan: 
Jskender Fabrettin -

Franeıı TlyatronoM 
Halk Opereti 

Bu akıam 20.80 dA 

TELLi 
TURNA 

Bilyük operıt 
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HAFTA IÇ1 
NELER 

NDE 
DUYDUK? 

.)'uan: Gerharl Ellert - 35 -

Attila: Romaya 
için Bir Hün 

«Attila, gönderdiğin haber beni 
hem hayrete düşürdü, hem de mem
nun etti. Seninle hoşnutsuzluk içinde 
veda ettiğim için hakkımda bu kadar 
samimiyet beslemekte olduğunu doğ
rusu bilmiyordum. Devletinde olup 
biten değişikliklere dair Zerkon tara
fından verilen haberleri çoktan beri i
şitmiştim. Roma, komşularını dikkat
le gözetliyemiyecck kadar ihtiyarla
mış değildir. 

Avrupanın şimalini ve şarkını ele 
geçirdiğini biliyoruz. Bu işleri başar -
rnak kafi derecede ağır olduğundan, 
Romadaki hadiseleri ve bana karşı çı
h.nlan müşkülatı da takip edebilmek 
İçin vakit bulunmasına çok hayret et
tim. 

16 / 121935 Çeviren: Arif Cemil 

Karşı Harbetmek 
Olamam, Dedi 

kim? 
O bataklıklardan, ıteplerden, ~öl

lerden geçip gidiyor. 
O çöllerden lıorlmııyan kimdir?u 
Cücenin ince çatallı sesi göze görün

miyen ruhların ağzından çıkıyormuş 
gibi bir tesir bırakıyordu. Fakat Atti
lada hiç bir hareket görülmedi. 

uO, güneıin bathğı tarafa, gaTp

taki denizlere kadar gider. 
Hiç bir hudut tanımıyan o adam 

kimdir?u 
Bu aralık cüce başını kaldırdı ve gö

zü Attilanın gözüne ili;şti. Kral, mana
sını anlamak kabil olamıyan ıztıraplı 
bir bakışla bir iki saniye ona baktı. 

Sonra Attilanın yüzü gene hali ha
zıra yakın olan tabii halini aldı. Lakayt 
bir tavırla: 

- Zerkon, ıöyle Krizafyüsü p .. 
tirsinler» emrini verdi. ' 

* * 

Yapağı: Hafta içinde yapağı üzerine mua
mele olmamıştır. 

Memleketimizde bloke paralarına mu -
kabil mal almak için tetkik.ata gelen Fran -
sız heyeti bazı ihracat mallarilc beraber 
bir miktar yapağı ve tiftik nümuneleri de 
alıp memleketlerine gitmişlerdir. Bir Fran
sız fabrikası randıman garantisi ile 2 5 ton 
kadar yapağı almıştır. Bundan maada ya
pağı üzerine piyasada iş olmamıştır. 

Tiftik : Fiatlar geçen haftaya nazaran 
bir iki kuruş noksandır. Bravfordda mevcut 
stok mallnnmızdan bir kısmı satıldığından 
bunun yerini dbldurmak üzere memleke -
timizle eskidenberi iş yapan büyük bir fir
ma ilk defa olarak 70 lmruş yirmi santim
den 20 ton Ankara malı tiftik almışlardır. 

Almanlar ise tercihan beyaz mallar al -
maktadırlar. Geçen hafta içinde 300 balye 
Kastamonu malı 76 kuruştan, 220 balya 
beyaz Tosya malı 68 kuruş 64 santimden 
ve 200 balya kadar oğlak 7 7 kunI§ ile 81 
kuruo arası satın almışlardır. Bundan maa
da 120 balyalık ufak bir parti deri malı da 
5 6 kuruş .ile 5 8 buçuk kuruş arasında gene 
Almanlar tarafından satın alınmışbr. 

Buğday : Geçen hafta iptidasındanberi 
gevşek giden piyasa, son iki üç gün içinde 
Anadolu ve Trakyadan müvaridatın kesil -
mesi üzerine nararetlenmiı ve fiatlar da ha
fifçe yükselmiştir. 

Bir hafta içinde Anadoludan 600, Trak-

Yalnız Oiyarıbekir hattının açılması üzeri• 
ne ilk defa olarak beş vagon kadar arpa 
yükennıiş ve bugünlerde limanımıza gd .. 

mcsi de beklenmektedir. Diyanbekir arpa ., 
lannın piyasad~ tutulacağı ümit edilmekte
dir. Bu mallar cins itibarile aert olduğun • 

dan kırmacılar tarafından yemlik olnrııJi 
kuJlanılacaktır. Anadolu dökme 5 kuruş on 
para, Trakya çuvallı iskele teslimi de 5 ku
ruş on paradır. 

Mısır : Geçen haftaya nazaran !iatlarda 
yirmi paralık bir düşüklük vardır. 

Bandırma çuvallı 5 buçuk, Trakya 5 on 
beş para, Adapazan mallan da beş kuru3 
on paradır. 

Suıam : Piyasa isteklidir. Hariçten 16,50 
kuruştan talep vaki olmaktadır. Jç piyasa 
1 7,50 kuruştur. Durum aağlamdır. 

Fındık, ceviz : Mevsim sonu yaklaştı " 
ğından piyasa gevşemeğe bnşlamı!ltır. Bu· 
nunla beraber Almanyadan Seyfhamburg 
dan 5 6 kuruştan talep varsa da bu fiatlar 
lstanbul piyasası mucibince 52 kuru kadar 
tuttuğundan sab§ olmamıFır. 

Dahili fiatlar Levant 53, Kiresun malı 
54, kabuklular da 24 ile 25 kuruştan mua• 
mele görmektedir. 

Ceviz : Bu mal dahi fındık piyasası gibi 
isteksizdir. Kabuklular 1 O ile 11 ikuruı 

çeviıiçi naturel harman da cinsine göre 

28 kuruş ile 32 kuruı arasındadır. - * 

Bu müşkülata gelince, onlar tara .. 
fımdan halledilm~ir, imparator Va -
lcntinian nezdinde gene eski rnevkiimi 
tutuyorum. Fak.at iş böyle olmasaydı 
biJe, sen gene bana yardım edemez -
din. Çünkü Hünlerle beraber Romaya 
karşı harbetmek için ben hiç bir zaman 
Hün olamazdım. Roma bana karşı 
nankörliik Mse bile, ben gene Romalı 
lcalırım. 

Prenaea Honoryanın Gönderdiği yadan 168, ve muhelif limanlardan da ----------------. 
2907 ton olmak üzere ccman 3675 ton 

Ben bunu sana bir kere daha söy
lemiştim, Attila; sakın unutmuş olmı
Yasın ~ Sendeki ~eref hırsı garbi Roma 
devletinin hududunu tehdit edecek o
lursa her hangi bir millete karşı olduğu 
gibi sana karşı da harbeder ve muzaf
fer olurum. 

Dostum Attila, bu sözleri sana Ae
ti\.is değil, Roma imparatorunun Ma
gİster Militumu (1) yazıyor. Aetiüs 
iac gösterdiğin dostluktan dolayı sana 
minnettardır ve bu dostluğa mukabele 
etmek ister. Fakat, o başkumandan, ta
lihin bir gün bizi hasım olarak karşı 
1ca111ya getirmesi ihtimalini gözönünde 
bulundurmağa mecburdur. 

Aranızda geçirdiğim günlerin hatı -
rası olmak üzere Zerkon ile gönderdi
ğim yüzüğü kabul eder misin? Nale 
Attila! .. » 

Aetiüıün Yüzüğü 
Attila elindeki mektubu hiç durma

dan mırıldanarak sonuna kadar oku -
nı.uştu. Sonra, sesini değiştirmeden; 

- «Yüzük nerede?» diye sorClu. 
Cüce, göğsüne asılı duran bir deri 

keseyi meydana çıkardı ve açtı. Etrafı 
altın kaplı bir zümrüt yüzük yC§il bir 
göz gibi parıldadı. Attila onu yavaşça 
parmağına taktı. Elini göz hizasına ka
dar kaldırarak yüzüğü seyretti. Bunu 
Yaparken: 

- «Romaya karşı harbetrnek için 
hiç bir zaman bir Hün olamam)) söz -
lerini tekrar etti. Ve sonra elini indir -
di: 

- «Talihin bir gün bizi hasım ola -
rak karşı karşıya getirmesi ihtimalini 
göz önünde bulundurmağa mecbu -
ruz!..)> sözlerini tekrar etti. 

Cüce yava~ lcallttı. Elindeki meşa
leyi söndürdü, dikkatle kanapenin üs
tüne çıkarak sonuna kadar yanmış o
lan ve çadın yakmak üzere bulunan di
iier iki mcşaleyi de söndürdü. 

St~lerde Harbeden Kim? 
Sonra sahibinin yanına gitti, önünde 

di;z çöktü ve çenesini onun dizine da
Yadı. Gözlerini uzaklara dikmiş olan 
Attilanın yüzüne bakarak: 

- « T anyü hı diye fısıldadı. 
Cüce, bir vakitler Kraliçe Kerkanın 

tôylediği ~ şarkıyı hatırladı: 

<cT anyü ıarktaki büyük •~ddin ar
ltoıından güneı doğuyor. 

O seddin önünde harbeden kim? 

Batalılıltlar arasındaki dar yollar
dan bir kumandan aıkerlerini ıevke-- . 

( 1 ) Ba;~lumandan 

Prenses Honoryanın Attilaya gil:li 
olarak gönderdiği adam: Haremağcuı 

Krizafyüs 

diyor. 
Bataklıklar arasından atını süren 

Adam 
Hadımağası çadırdan içeriye girdiği 

l;zaman benzi kül gibi solmuştu. Çünkü 
kralın emrini yerine getirmek için onu 
uykudan uyandırmışlar ve palas pan -
dıras çadırın önüne getirmişlerdi. Kri-
zafyüs elbisesini alelacele arkasına ~
çirmiş, saçlarını bile düzeltıneğe vakit 
bulamamıştı. Şimdi kıyafetsiz, intizam
sız bir halde Hün kralının huzuruna çı
kıyordu. Acaba Attila hadımağasının 
söyliyeceği şeyin farkma mı varmıştı~ 

(Arkası var) 

buğday gelmiştir. Ziraat Bankası da her gün 
400 ton kadar mal arzetmişse de fiat1nn pi
yasa fiatından daha fazla olduğundan sa -
tış yapamamışbr. 

Fiatlar: Pulatlı mallan 8 kuruş on para 
ile sekiz buçuk, 12 ve 15 çavdarlı yumu -
şaklnr 6, 15 ile 6 buçuk, ekstra beyazlar 7 
kuruş on beş para. 15 çavdarlı beyazlar 7, 
Balıkesir sertleri de 7 kuruştur. Bu hafta 
Trakyadan sert buğday gelmemiştir. Yalnız 
Marmara ve Trakya sertlerine alivre olarak 
6 buçuk kuruştan talep varsa da bu fiatlar 
az görüldüğünden satış olmamıştır. 

Arpa : Anadoludan mal gelmemektedir. 

BUGÔN 
KUMBA~ASINA 
'PAO~ATAN 
.KQÇOK EL 

• 

YA~IN. 
CEK DEFTElllNE 

IMZAATAH 
e,QYOK EL 

OLACAKTI~ 

TÖRKfYE 
rş 

~ANKASI 

L<AR GiBi 
91;; VAZL.ATIJ=< 

ÇokmOhim 
Erkek Yo kadın farkı yok 

Ademi iktidar, belgevıekllğl 
ve dermansızlığa kartı Alman
ya' da klio Ste Hormona 

A. G. fabrikasının 

ILANDOKBATIN'I 
kullanmak en emin ve mileısri çaredir. 
Hn eczanede kutuıu 200 lruruıtur. 

TUrkiye acentası: ZAMAN 1 ecza deposu: lıtanbul , ______________ _, 

~ .::: 

~ ö z 
~ ':il ..... .... 

"= :: ::; 
ı:: ~ = "' a. • 

= 
..:ıı::-e ... 
:c -,..._ H 
- o r:l1 ~ CI 

= ..:.:: ıı:: s o 
~ ~= 
Lıl " o -m = 1 Uferrih c.. • e ft.idevl 

~ > 
... ıı:: 

z _g- o 
Barsakları N 

::.. il o Temizler .. 2 
~ 

~ • o < Q. 
CD 

~ Q 

A<'- karu uı& b"r kaha kaşığı c ıı ıkta 

·Kabızhğı def'eder 
Yt•nı• ka rdl·n bırc:r Mat ıonra u rııa 

Hazı nsızhgı mide ekşi .< 
Ytı yuıııııı:llımuı giderir. Agı .ki 
tateızlığı ve koı. uyu izal • ed~r. 
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Dişlerinin bukadar beyaz ve parlıık 
olması için ne yapıyor ? 

RADYOliN 
Formülünün bulunduğu 
gündenberi artık bu bir 
sır olmaktan ç1km11hr 
RADYOLİN yemek, cigara 

ve içkinin husule getirdikleri 
pas ve lekeleri çıkararak diıle
ri en kısa zamanda beyazlatır 
ve parlatır: 
RADYOLİN dişlerin fırça 

girmiyen yerlerine kadar nü -
fuz ederek mikropları % 100 
öldürür. 
RADYOLİN dit eti hastalık

larına mani olur. Dit etlerini 
besler ve kuvvetlendirir. 
RADYOLİN bütün bunlar -

dan baıka fevkalade teksif e • 
dildiği için iktisadi olmak gibi 
bir meziyete daha ıahiptir. 

Türkiye halkının yüzde 99 u gibi ılz de 
diılerinlıl aa hah akıam 

• 
RADYOLIN 

j!mml---------------------------------------------------1 Emllk ve Eytam Bankası ilanları 1 -------
Satı]ık Arsalar 

Esas No. ıi Mevkii ve Nev'i 
655 Sultanahmette Alemdar mahallesinde Y erebatan 

sokağında eski 4 yeni 18 No. lı 755 metre murab-

Depozito 

baı ana. 1055 Lira 
656 Sultanahmette Alemdar mahallesinde Y erebatan 

ıokağında eski 6 yeni 28 • 30 No. h 219,50 metre 
murabbaı arsa. 176 » 

657 Sultanabmette Alemdar mahallesinde Y erebatan 
sokağında eski 6 yeni 20 • 22 - 24 • 26 No. 1ı 

,,. . 583 metre murabbaı arsanın 96/100 hissesi. 672 » 
Yukarıda yerleri yazılı arsalar parası peıin ödenmek ve 20/12/935 

Cuma günü saat onda ihaleleri yap ılmak üzere açık artırmaya konul • 
muftur. 

SON POSTJ;. Birinci Kin un f 6 
-===' 

'WY 

~ ... H Ri A T F o 
T 1 

R 

1 

• • 

• • 
--· .___.._._ - ---~-------------------------------·- • ,~::.Y 

Satın almak istiyenlerin gösterilen gün ve saatte tubemize gelme • _.. 
leri. (286) ır · VERGiLER 

VIM tencerelerinizi 
çızıntı yapmaksızın 

temizler 
Bıçaklar•. boyalı tahtalar1 ve 
çinilrri de Vım ile temizliyebilir· 
'siniz. Vım bunlan mükemmel 
temiz sakfar ve asla 
zahmet· vermez. 

VIM 
. TAKLİTLER I N D E N 

SAKININIZ 

lın.a JSllQl'BEBS uıun.ı>, tınaT surıucur. ANÇLQ'~. 

Eko .1 omik ve Finansal kanun• 
lar serisind~n 1 nci kilab 

Yazan: Hul<kı Yeniay 
(Sümer Barık Şeflerinden > 

BUtUn vergi kanunları 
1110/9J5 tımlıiude nıdi olduk· 

tarı şekilde, tadil ve ek eri, tefair 
ve kıırurları, niznmname ve iz h
nameleri ile hır a:ad;ı. 

Husust ve pratik bir tasnif 
5'.!2 bliy\: k s a} f d, iJ i kağıt 
Rı•ıımi D t'ft:) at kıtdllr ucuz. 

Fiyat.: 160 kuruş 
M.ıl;ya memı..r :, avukat, mü· 
kellef.ere, hukuk ve ticaret 
boca ve talebesine büyük 

kola) lık 
Umumi t'ilvzl yeri ~ 

Ankara cad. Hafta. idurehıuıe8i 

Satıt yerleri : 
1 Ahmet Halit, ikbal, Ilaıet 
• \mweıc•** Kttııphaoeleri ~ .. • ___ _.,. 

·~ - . ~ 
~SPİRİNJ/ 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 

.. lerin üzerinde halisliğini tekeffül 
~~ 

eden EB markasını arayınız. ~ı;;;,;:~lS'l.::-fiiıi~.1.~~ 

Kuştüyü yastık yüzile beraber -:-------· 
75 kuruş. Kuştüyü bir şilte, yorgan, 36 BÜYÜK S.A.HlFE ; yüzlerce örnek ve resim, uyakk"'bıoıhğa ajt birook 
yastık takımı 25 lira, kuştüyünün yenilikler, renkli tablolar, kurumu ve kooperatifi idare edeDler ve daha 

birçok faydalı yazılarla dolu kilosu 75 kuruttur. Kuştüyü salon k b 1 k b 
yastı:=:;.~;~~~~S:~~a::;.P 1 börk~rk~•~k•yor~ömdl~~!yak~ab•co••r :~~~~ i•te!oiı . 
Sahipleri: A Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü '9 O 



16 Birinci Kanun 

Bir Saray 
Faciası 

le. 12. 985 - tl - Yazan: """ Ş. 

Şehzade, Manevraya Gitmeye Lüzum 
Ve Mecburiyet Görmüyordu 

B nlar b ada çılgm bir aık bayab ce- buriyet yok ya? •. 
çirirlerken, bu halden iki kiıi ruban muz· - Lakin efendim, askerlik ... FeTblade 
taripti. Biri, ıehzadenin zevcesi İkbal Ha- bir mazeret olmadıkça . .. 
nımefendi, diğeri de, yaver uri Beydi. - Bugün, ben de mazunnn, Nuri Bey •• 

Nuri Bey, meçhul bir feliket hissine kapı- gitmiyeceğim vesselam. 
larak ebzadenin muhitinden uzaklapnak Yüibap Nurinin kalbi, acı bir ızbrapla 
İ&temq; cephelerden birine gönderilmesi sızlamıştı. 
İçin eki arkaclaPanndan, - ve erkanı har- - Şu halde efendim, bendeııD hemen 
hiyci umum.iye dairesi yaverln inden - bin- gideyim. Manevra batlama dan evvel, bat· 
lıa,ı Hilmi Beye müracaat eb:n.İ§ti. Fakat, kumandan vekili pap hazretlerine, maze • 
İiç gün sonra, Hilmi Beyden fU cevap sel- retinizi arzedeyim. 
trıiıti: - Buna, hiç bir lüzum ve mecburiyet 

(Aziz kardqim, Nuri. cörmüyorum; Nuri Bey ... Hem, busün ıiz 
Mektubunu aldllD. Miinasip bir fırsat bana liazımsmız. Sizi bafka bir İfe cöndere

heldedim. Reis pata buretlerine anettim. ceğİm. 
Cieterdiğin bu )'iiksek ve vatanpervena- - ... 

"e hiuiyattan dolayı aeni o da henim kadar -Fakat bu İf .. Doirudan doir117a, tah· 
bıl&dir etti. Fakat; maalesef, lll'DIDU yerine suna aittir. 
letiremiyeceğini söyledi. 

B ...... sebebine selince; (if'an ahire b- - Sonra, biraz da mahremiyeti Tardır. 
dar biç bir zabitin hiç bir aebep ve veıile 
~ ltul.ıncluld11n yerlerden değ~ele
ti); baıkumandan vekili paıa hazretlerinin 
~em emirleri iktizaamdan İmİf. Ta -
biidir ki, bu emrin bir harfini bile tebdil 
efrnel. imkia n İlltimali mevcut değilclir. 

Yüıbap Nuri, bunlM'I dinlel'kea sükut 
ediyor, ıittikçe artan bir hayretle fehza -
de,1 dinliyordu. 

- Bu İfİ, saray kah7asma ıördürmek is
tedim. Fakat bafka bir yerde ıevezelik e
debileceğini dütünerek vaz geçtim. Mukaddes bir arzuna hizmet edemedi • 

tİınden dolayı, son derecede miiteessirim; 
Nuri! Şehzade Ali Efendi, pantalonunun arka 

tik f tt 1. d 1 h. t" cebinden uzun ve al kadife kapla bir mah-
ırııa a, aana e un en ce en ızme ı . 

if .. ~· · L-t•:. F"listi" h · d-'-! faza çıkardı. Nurıye uzattı . ... ~~unı; - ... , ı n cep esın au 
Liic:um taburlarından birine tayin ettirece
tinıi ndediyorum. 

Tekrar tekrar cöz1erinden öperim. Sev
iili ve aziz kardeıim. 

- Son günlerde, biraz fazlaca masraf 
ettim. Param kalmadL Malimı ya, iki ay
lığunızı da peJin almlofhk. Halbuki bugün 
biraz paraya ihtiyacım var. Onun için, bazı 

Binbap lüzumsuz ıeyleri elden çıkarmak istiyorum. 
Hilmi Şunu alınız. Size zahmet olacak ama, gö-

Bu cevap, Jizbaıı Nuriyi fena halde mü· türüp satına. Fakat, çok rica ederim; öğle 
teeaair etti. Sıhhiye heyetine bir istida ve· vaktine kadar parasını yetiftiriniz. Çünkü .. 
tip muayene olunarak, bir müddet tebdili . • . . 
h.v h d wıaL:I L: t • '--ula Yü:zbatı Nurı; artık sörmüyor ve ıııtmı-a a P saray an ____ apna_, DIADD ord ~zad • • d . bi 
tivar bir lıöyde oturmak istedi. Fakat Tii- Y u: ;• . enm aeaı, 0~ ~ r m:
tıad u_ t h-.:1.el .-:ı.. wı_ ld w nltr gıbı geliyordu. Korktugu feliket, nı-

u, Da" unç -=z• •-• aag .. m o ugu .. • . H" .. h · b 
L;.. bö" le b" h"I - t t _._ • bayet baı gostemuıti. ıç fUP esız u pa-
~... -, ır ı eye muracaa e mca VIC• • •• 
danına pek aiu' seldi. ra, o kadına; o, Madam Libaron Hub§tayn 

_ Ne yapalım? .. Bizim de kaderimiz, ve Şarlot isimleri ahında yafıyan o fettan 
lıöyle İmİf. ve düzenbaz karıya gidecekti. 

Diyerek, hadisatı bcklemİye karar verdi. Yüzbaıı Nuri, birdenbire silkindi. 

* Bir aabah, yüzbaıı Nuri erkenden saraya 
~iıti. O gün, ıehzade Ali Efendi ile be
'-ber, Metris çiftliğinde yapılacak bir ma-

~aya iıtirak edecekti. 
Saraya gelir gelmez; ıehzadcye haber 

)ollamıı, atlan hazırlatmıı; efendinin ma
~ra elbiselerini giyerek gelmesini bekle
~e bftflamıştı. 

fakat, beı on dakika sonra, odasının ka
...._ açılını§. Karıısında, ıehzadeyi aivil 
~ ile görür görmez hayrette kalllllf. Ve 
~al bileğindeki saate bakarak: 

- Efendim. Vakit pek az kaldı. Yeti • 
hlıı.İyeceğiz. 

Diye mırıldanmqb . .. Şehzade Ali Efen
~ biç tavrını deiiıtirmemiı; bu mırıltıya, 
\ir cevap mukabele etmiıti: 

- Nereye yetifemiyeceğiz?. 
- Bugün, manevraya ııidecelıtik 7a, .,.. 

'-el· ' on. 
- Ha . .. Evet ... Fakat ben gidemiyece-..... 
- Fakat, baıkumandan vekili pata laaz

~ri davet buyurmuılardı. 
- Her davete icabet etmek için bir mec-

- Efendi haıretleri! .• Nereye gid"yor • 
sunuz? •• Şu, bana 'llerdiği.na mahfa.."'Bnm 
içindekiler; milletin göz yqları, saçı bitme
dik yetimlerinin hnklarila yuğrulmuıtur. 

(Arkası var 

SEKSÜ.Lİ_N _ 
Ade·mi 

iktidqr, 
~ 
Bel 

gevşekliği, 

... ~ 

Dermansızlık, 

Vücut ve Dlma~ın 
yorgunıu~unda 

pek.'mOessır ,,. emin 
•' bir ilAçt:ır . ~ 

Kutusu 200 kuruş 
BEŞiR KEMAL · MAHMUT CEVAT 

Eczanesi r- Sirkeci 
' 

.....__ __ ~-----~-~~----~--~--~-~----~~~~~~~~---

VAZIK Kİ, ONUN AŞK 
ROMANINtN SAHIFASt 

KAPANDI •••• 

Genç ve süzel • • • N • 
r•••k ki, clzlb••• yok, 
f0•0 parhyor ••• 

Kendtnııl bOyle bir tehlikeye 
laapbrma1ınıı i ve unutmayıoıı 
ili, dldlnlıin n•turası ne olursa 
olıun, L. T. PiYE R · in 

MATITE 
ırüullik pudrası sıze bütün erkeklerin boıuna fiden kadife man· 
taralı mal çehreyi temin edecektir. 
MATITE fevkalade mat bir pudradır ı çiinkü, kendisr ttalksıa 
"e ıçındeki maddeler de mattır. 

ParfQmöri L. T. PlVER A. Ş .• lstanbut Şubesi 
Şlş.ll Ahm~ı Ser sokalı No. 56 • T eleton ~ 43044 

SON POSTA 

NRLODENT, Dit macunu llmln buldulu en iyi tormUI 
ile ihzar edllml,tlr. Alzın asrt sıhhat 
koruma lhtlyaçlaranı temin eder. 

PERLODENT, Dlf macunu aıızdalcl bUtUn 111lkroplar1 
BldUrlfr ve dltlerl çarUmekten muhlııfaza 
eyler. 

PEALODeNT, Dl• macunu 9Unde Ud defa munta•ame• 
kullanıldılı takdirde Cllflerln _,. klrlerlnl 
-yoll ed•r ve dltlere parlak bir beyazhk 
verir, 

PEALODENT, oı, macunu kullanddılı takdirde Pyorrhea 
nam dlf etlerl hastahlına k•rtı koymak 
için çok mUeeslr bir vaaıt8d1r. 

NRLODENT, Dit macunu nefesi temlzler ve aızı 
aerlnletlr. 

·TüR~iYE YAG VE MAMUL~TI 
SANAYii LiMiTED ŞiRlı<ETi 

İST ANBUL • lZMIR 
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,_.ma __ ... _..__.._.mEZll~------i:ılml----------------------1~ 
KANZUK 
MEVVA 
TUZU 

Bütün dünyanın en hoş meyva tuzudur. 
Yurdumuzun neflı meyva uaarelerinden iıtihıal edilmiıtlr. 

Her eczanede bulursunuz. 
;:=====:::::::::::::::;,._..;_~_;.--........... ~:-----------------· ...... :----------:::-------:-----:------~-: ............. 

Istanbul Orman Direktörlüğünden . ADEMi IKTiDAR 
•• 

Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 
Tafsilat ı Galata Posta kuh11u 1255 

Doktor Hafiz Ce_.ı 
Dahlll1• mltela&Hı 11 

Puudu .uda hersia S • ' 
Dlnn7olu (118) No. Telefoıa ı 11198 

Malzemesi idare tarafından verilmek üzere nümune ve tartna~ i 
veçhile 11250 cilt muhtelif tezakir ile 10 adet defterin tab ve tec i 
9/12/935 gününden 30/12/935 gününe kadar açık ekıilbne ile ilar " 
konmu9tur. 

1 - Ciltler ile defterin nümunelerini ve p.rtname ve mukavelesi ı 
görmek istiyenlerin Orman Direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

2 - Bunların taaımlanmıt bedeli 450 liradır. 
3 - İstekli olanlann 30/12/935 pazartesi günü saat onda c:n 7,5 

•tutaiı olan 33 lira 75 kunıtluk vezne makbuzu veya banka me tubu 
De Orman Direktörlüğünde mütetekkil komisyona gelmeleri. <c77o0» 
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1936 model 16 - 2000 metre 
Radyoya mahsus birkaç sipariı ve takdirname: 

• • • • • •• Markoniyi kalabalık önünde tecrübe ettik. Nevyorku Moakova kadar eyi aldık. Herkes hayrette. Sipa-
rişim izin iki mislini göndermenizi rica ederiz C ............ Samsun 

• • • • • • Müşteriler Markoni ile bu derece iyi dinlediklerine hayret edip bu hikmetin nerede bulunduğunu so
ruyorlar. Gönderdiğiniz bütün makineleri sattık.Telgrafla verdiğimiz sipari§in gönderilmiş olduğunu ü -

f mit ediyoruz. A. P... . . . . . . . . . Adana 
· •...•• Üç seneden beri her türlü makineleri tecrübe ettim. Fakat ancak Markoninizi dinledikten sonra bir rad-

yo almıya karar verdim. Mühendis A. F ...... İstanbul 
•••••• Çok radyo dinledim fakat hiç birinde Markoni'nizin musiki hususiyetini görmedim. Radyonuz hakikaten 

t bir harikadır. Dr. M ......... lstanbul 
...... Markonilerin gelecek eevkiya bndan benim için 20 makine ayırınız. Müşteriler hayran oluyorlar. Gön-

~ derdiğinizde telgrafla bildiriniz. N............ Ankara 
v ..... v. s ... v. s ... 

Veresiye satış yerleri : 
Ankara, Nurettin ve Şki. Samsun, C. Celal ve S. Kemal Sivas, Ali Riza 
lzmir, A. Vetter, Eaki,ehir, Hasan Alanya . Antalya, Hacı Veli B.ler 
Zonguldak, M. Mahir Buna, lzak Şoef 

lstanbul Sahibinin Sesi, Beyoğlu· Galatasaray merkezi kartısında 

&AYIN ISTANBUL HALKINA: 
Ekonomi Bakanlığının MDaadealle getirtmelcte olduğumuz 

ALMAN KOKUNUN 
ilk partisi geldi, satıta batlandı 
TONU DEPODA TESLiM 

23112 Lira 
lstenlldlğl takdirde •iızları kurtun mühürlU çuvallarla 

ikametglhlara ka.dar aönderlllr. 

Müracaat mahalli : Sirkeci Mühürdar zade han 
KOOPERATiF iRTiBAT MEMURLUCiU TeL 23074 

Deposu : Kuruçeşme Defterdar Caddeıl 
ALTIN CAPA KOOPERATiF MAHRUKAT DEPOSU. TELEFON: 40456 

• 

' l 

r----G RiPi N 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş 

diş, adele ağrılarını unuturlar 

Nezle, kırıklık, Roma• 

tlzma, grip ve emaall 

hastalıklara karıı bU· 

hassa müeuirdir. 

Terkibi va tesirindeki sür'at itibarile emsalslz olan GRIPIN'iı 
1 O tanelik yeni ımbalAjlarım tercih ediniz. Geceleri tutacak 

olan aftrılara karfı ihtiyath bulunmuş olursunuz . 
( Radyolin fabrikasının mütehassıs kimyagerleri tarafından yapılmıftır.) 

-----
~ .. '· .. ·· s.:KONOMİ . SEVEN .. -· ·~ .. ~c e-
l~ l u . ·. . '. &< 
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SUMER BANK 

Yerli 
Mallar 

Pazarları 

Yerli 
Mallar 

Haftasında 

\'izde 
il tenzUAt 
rapmı,tır 

istifade ediniz 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazarında 

32-34- 6Iiraya 
En yüksek HEREKE kumatlarınden 

iki prova J•pmak ve belendlrmek 9artll• 

ISMARLAMA KOSTÜM 

or. iTiM VASSAF......:::.:-'....-
wı ...... ~ 0r.. q.ıa tt· Tel.. WJ.I la lt.Mk.a, ........,. il., ....... U.. .... 


