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Şehirde Bir Yakacaklhti- Habeşler Geceki Denemede Me-
kirı Olduğu Anlaşılıyor /'tf akallege raklı Sahneler Oldu 

Bunu, Belediye, Belediye Zabıtası_ Pa Yaklaşıyor 
Mutlak Surette Tesbit Ediyorlar ·AdUababa 20 (A.A.) -Tigrecephesin-

yakacak ihtikannın hilhaucı odan üzerinde yapıldığı da muhakkaktır 

Havaların bir kaç gündür açık gitmesi 
yakacak fiatlan üzerinde derhal tesirini 
göstermiı, fiatlar birden düımüıtiir. 

Bir iki gün evvelki ıiddetli soğuklarda 
~00 kurup kadar yükselen odun fiatları 
~00-320 kuruıa düımüıtür. Bunun sebebi 
ıebre odun gelmeğe batl81Ill§ ve mavna • 
cıların navlunu çeki baıına 30-50 kunıt İn· 
ınni olmalarıd1r. Geçenki fırtınalı hava • 
~da mavnacılar ljneadadan odun getir· 
tnek için çeki başına ı 50 kUl'Uf ücret isti • 
)'orlardı. Şimdi 100-120 kuruı istemekte • 
l:firler. Bir taraftan navlunun iniıi, diğer ta
taftan fazla odun gelmeğe bqlaması ve en 
mühimmi de berkesin kıılak yakacağını teda 
.,ik etıniJ bulunması fiatların düımesine ae· 
~ep olmuıtur. 

Şehirde kok kömürü de bolla§mııtır. 

Kooperatifin getirttiği kömürden mühim bir 
~mmı lstanbulda sabJ8. çıkarrruı olması 
~ok buhranının derhal önünü almııtır. Al
~anyadan bir ikinci parti kömür de bay • 
ramertesi gelecektir. o zaman ,ehirde biç 
)'akacak sakmbsı kalmıyacaktır. 

Belçika, Ordusunu 
Kuvvetlendiriyor 

Emniyet Müdürlü
ğÜnün Belediyey.e 

Bir Müracaati 
Odun ve kömür meselesi belediye -

nin de esaslı tetkik mevzularından birisi 
olmuştur. Diğer taraftan Emniyet mü • 
dürlüğü de bu işle alakadar. olmuş, za
bıtai belediye memurları marifetile yap
tırılan tetkikat neticesinde odun ve kö
mürün İstanbulda maliyet fiatının bir 
misli fazlasına sabldığı, bunun da ihti· 
kar olduğu anlaşılmıştır. Emniyet di
rektörü Salih belediyeye yazdığı bir 
tezkerede bu ihtikarın önüne geçilmesi 
İçin odun ve kömür fiatlarına narh ko .. 
nulmasımn faydalı olacağı mütalea!C'mda 
bulunmuştur. 

Belediyece de odun . ve· kömürün 
:>•üksek fi~tla satıldığı tahakkuk etmi§
tir. Fakat bu illtikar addedihnemekte, 
bu yıl şehre az odun ve kömür gelmiş 

olmasının, geçen yıldan kalan mahru -
katın da yüzde kırka yakın fire verme-

Brüksel 20 (A.A.) - Meclis, çok hara- sinin fiatların yükselmesinde amil oldu
retli bir celseden sonra, 1936 yılı ordu mev· l ğu kanaati hakim bulunmaktadır. Maa-
cudunun 40 binden 44 bine çdcarılmasım mafih iktısat müdürlüğü bu hususta tct-
JuJ>ul etmiftir. Ba§bakan bir kaç kere mü• kilderine" devam etmektedir. 
~abaleye mecbur kalmıfbr. · · · · · ~.J 

lktısadi Müdafaa 
Amerikaya Çürük Barsak Gönderen 
Tüccar Şimdi Mahke~eye Verildi 

Ekonomi Bakanlığı Amerikaya çü

rük barsak göndermek suretiyle Türk 
nıallannı kötüleyen ve ticari şerefi
)l.i bozan tüccarlar hakkında tatbikat 
yapılmasını müddeiumumiliğe bildir -
nıiş ve buna ait dosyayı da göndermiş
ti. 

Müddeiumumilik dosya üzerinde 
tetkikat yapmış ve barsak tüccarı Sür-

G~id~~~~·;y:(fü~~; 
Maçının ... 

Mahkemeye intikal 
Eden Safhası 

deki muharebelerin tafsilab hakkında elan 
maltimat yoktur. ltalyan kaynaklarından 
olduğu gibi Habef kayiu.ıdarmdan da gelen 
haberler pek mühimdir ve birbirini tutma· 
maktadır. 

Habeıler, T"ıgerdeki İtalyan ordusunun 
iki cenahı üzerinde çevirme hareketleri 
yapmağa teıebbüs etmİ§lerdir. Bir taraftan 
Ras Seyyum, Takkaze suyu üzerinde İtal
yan sağ cenıdıma hücum ederken, diğer 

taraftan Ras Kassa da Makallenin §İmali 
garbisinden hücum ebnİJtir. 

Bu saatte ' Hal:ieı tıuUTum;.1"m ·neticeleri 
hakkında malUnıat almıik mümkün değildir. 
Sanıldığına göre balyan sağ cenahı Habeı
lerin, kuvvet İtibarile üstünlüğünden ötürü , 
merkeze doğru geri çekilmeğe mecbur ola-
caktır. · 

Habeşler Makalle Mahallelerine 
Girmitler 

Adisababa 20 ( A.A.) - Röyter ajan • 
smdan: 

Gayri resmi bir kaynaktan ven1en ma
lômata göre, Habeı kıt'aları Makallenin 
ileri mahallelerine ginniılerdir. 

~ 
Roma, 20 (AA.) - Makalle ve Ak

sum yakınında Habeş kıtalan bulunma • 
dığı resmen beyan olunmaktadır. 

Reımi tebliğ 
Roma, 20 (AA.) - Mareşal Badoglio 

§U telgrafı göndermiştir: 

İtalyan müfrezeleri, dün Tambiende ka
in Abbi • Addi cenubunda bir Habeş gru

bunu şiddetli bir çarpışmalardan sonra 
hezimete uğratarak dağıtmışlardır. İtal • 
yanlardan bir zabit vekili ile bir askeri te -
lef olmuş, on beş nefer yaralanmıştır Düş
manın zayiatı ağırdır. 

4000 Asker Daha 
Napoli, 20 (Telsizle) - Lombardio 

vapuru 4000 kişilik bir kuvvetle hu akşam 
doğu Afrikasına hareket etmiştir. Bu as
kerler haUc ve memurin tarafından hara • 
retle selamlanrruşlardır. 
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Akdeniz 
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Gilzel Bir Deniz 
Romanı 

. . ~ 
Yazan: 

Kadircan Ka/lı 

Yakınd• 

--· .......... ~ . ...__........ ......... , ____ _ 
Türk Heyeti 
Moskovada rneyan aleyhinde yedinci mustantik - Müddeiumumilik dün Galatasaray 

likte bir dava açmıştır. Yakında bu da- spor klübünden LUtfi aleyhine bir ya- Moskova 20 (A.A.) - Burada açıl • 
Yanın muhakemesine baslana~tır. ralama davası açmıştır. iddianameye makta olan modern Türk ressamları sergi· 

' ~'\ göre Lutfi Galatasaray _ Güneş maçın- sini ziyaret etmek üzere gelen Salah Cim -
KUçUk Antant Ve B•""lkan da Güneş klübünden Melihin karnına coz ve Çallı İbrahim, istasyonda Voks 

Antantı ....... k k ,irketi, Türkiye büyük elçiliği ve daı ko • 
te me vurma suretile yaralamak ve 

Cenevre, 20 (A.A.) - Resmi bir tebli- miserliği mümessilleri ile Sovyet ressamları 
.. .. T' .. 1 k b k h~ al d on beş gün hastalanmasına sebep ol- tarafından kartıJ .. nn-t••lardır. ge gore, ıtü es onun aı an gı tm a --r 

toplanan küçük antant ve Balkan antantı rnakla suçlandırılmak istenilmektedir. Türk Planeristleri 
Claimi konseyleıi; ·beynelıiülel ;aziyeti tel- Bu husu'sta üç tane de şahit İsmi ileri Moskova 20 ( A.A.) - Moskovada bu-
kik e~miş""ve~etler' Cemiyeti paktının sürülmektedir. Dava kağıdı muhake :$-· lü'nan Türk planeristleri dün Türkiye bü
kat'i ve dürüst bir tekilde tatbikı ile bugün- mesi ikinci ceza mahkemesinde görül- yük ~i'ÇiSf zek.if . Apaydın ile birlikte, hava 
kü vaziyet brİıımda hareket. beraberliği mek üzere, dün, yedinci istintak ha merkez kUlübü.nii. .ziyaret ederek liboratu-
hakkmdaki IQtrarlarmı teyit et~lerdir. kimliğine gönderilmiştir. varları eezmİflerdir. 

Deneme Muvaffakiyet)e Yapıldı •.• Bazı 
Kimseler Fırsattan istifadeye Kalkııh 

F otoğ.raf mubabir_imizİ!l çleneme. esnasında tesbit ·ettiği resimler... Yukandİl: De· 
!l«:me • es!lası.nda Beyoğlunda İstiklal caddesinde bir enstantane . 

[Fotoğraf muhabirirİıiz b~ resmi çek~rken ·mağnazyum yakmak mecburiyetinde 
· kalmıştır. _Ba§ka türlü vazifesini. yapması imkansız olan arkadaşımızın · bu yüzden 
başından hafif bir ·macera geçmiş, kendisi karakola götürulerek bir · rnüadet ala t 

konulmuştur.] · 
Aşağıda: Deneme biterken ..• lşığa kavuşan halk seviniyor. 

Dün gece İstanbulda ilk defa olarak 1 de yapılmıştır. Günlerdenberi ilin edi· 
tayyare hücumlar~a karşı ışıkları mas- len, heyecan ve merakla beklenen bv 
keleme tecrübesi yapılmıştır. . maskelenme işi gece muvaffalıiyelle 

Deneme Hasköy, Kasımpa§a, Gala • batarılJl!l§tır • . 
ta, Beyoğlu, Taksim ve Şi,li semtlerin- (Devamı 14 üncü yüzde) 

Kanlı Bir Muadele 

Bu Kadın Öldürüldü Mü? 
Yoksa, Bütün Bir Ailenin Manevi 

T azyikına Şehit IVli Gitti ! 
İstanbul son iki haftadır bir vukuat sar· a .. 

sı geçiriyor. Gün geçmiyor ki bir kaç ka· 
yıp hadisesi çıkmasın, bir kaç zavallı bir hı· 
çak darbesi, iki tabanca kurşununa kurban 
gitmesin. Evvelki gün de Kadıköyde bir 
cinayet işlendi, yirmi yaşlarında genç bir 
kadın iki kurşunla can verdi. Hem de ko
casının boşalttığı iki kurşunla 1. 

Bu bedbaht kadın. Mir'attır; koca4ı dd 

Haydarpaşa isyasyonu bağaj hammalların

dan Mehmet 1. 

Bu aile Kadıköyünde Y eldeğirmeninde, 
Rasimpaşa mahallesinde (95) sayılı ik9 
katlı ve kurşuni boyalı ahşap bir evde otu
ruyor. Ayni evde Mehmedin annesi, üvey 
babası, kardeşleri var. 

Mir.at bir sene önce Beylerbeyinin Bü:- · 
haniye mahallesinden gelin olarak gelmi'l ; 
Beylerbeyinde bir dayısından başka kimsesi 
yok. Karı koca henüz yeni evJi bulunduk
ları halde hiç geçinemiyorlar. 

Mahallenin Şikayetçi Olduğu 
Bir Aile 

Katil •anılan koca ve öldiiriilea 

karuı Mir'at 

karakola düşmüşler. Bu geçimsizlikte Mir'a• 
tın kaynanası F atmanın çok rolü var. Bütün 
mahalle bu ev halkından şikayetçi. Çünkü 

günün muhtelif saatlerinde genç kadının 
sokaklara akseden feryadı hepsinin yürek"' 
!erini sızlatıyor. Kocası hazan kansının bod• 

ruma bile kapıyarak eziyet ediyor. Bütün 

Mehmet yoktan sebepler icat ederek kn- bunlara sebep te olur olmaz bahaneler; 
dıncağızı dövüyor, hırpalıy,or. ~eçimsizliği yersiz ve manasız kıskançlıklar!:': 
o derece fena ki bir kaç kere bu yüzden (Devamı 13 üncü yüzde) 
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Geçirilem'!melerine --~-----------------------------1-

::.:.::·~;~~~~~::::.,~. Kasımpaşa Cinayeti••• e. ....... ~~:~;:~b.,,.m. 
:~:~~~::·~~;:t~ Liğımın lçir:de Bulunan Öldürülmüş ~.:.~~;;-~:ft:·~:;~:;:d;'.m''fü. c •. 

~~·.~:.:=~«:'.:.:.:~.~·~~~~.:Kadının Hüviyeti Nihayet Anlaşılabildi v •• ~::~-::.::::d .. BU. 
karşıbklan aşağıda bulacaksınız. yükdere mcyva fidanlığından herkese be. * On bir günlük bir arAfbnnadan son- f Jahın kansı Eunaya ait oldujuna kat'i- -p···~·--·-d--.. o-··-· .. -·--···-· dava meyva fidanı dağıtılacaktır. Dağıtıl 

lalim ialaİslın memarlarmdan Mmaffer: ra KasımpaJ&da, latım içinde bulunan yetle beyan etmittir. IY8S8 8 0. aşan mak üzere hazırlanmıı 30 bin fidan "'ardır~ 
_ Bir ci~ayet. failinin ele geçiri~menıesi I ka~ın. cesedinin hüviyeti nihayet ~eab~t 1 MUddelutnuml Morgla G B ş • • • 

şüphe yok ıu endışc uyandıracak uır kcy-

1 

echlm1t " zalnta, muYaff aloyeth bır •• _ • .. • 8 rİ p İr a yİa Azapkapı Çeımeai Tamir EdileceJi 
fiyettir. Hele biraz vehhanısanız felakettir. neticeye Yarmııtır. Bu münasebetle ca- Ba~anun ~~ t~aaı ~enne. müdd~ı-

um uayını Şef ık dun E t f k Galata da Azapkapısındaki yükııck kıy Vapurda, tramvayda. tünelde, trende. yol- ni veya canilerin de izi üzerinde yürü- umı m mnıy_e ın- Bir kaç gündenberi pİyaaa mahafi • 
da biraz hiddetlice bir yüz, biraz çatıkça mek mümkün olmıu.tur. Bunların yaka- ci Direktörlüğüne giderek aıçı Bayramı rnetü Salihe Sultan ÇCflllesin.in 1 1 J:ıin lira 

~ ve k d tan maaa ihtimal' lan .. .. linde •5 ~ adla bir tüccara 5 bin ton te- sarfı ile tamiri kararlaıtınlmıştır. Bu çepnd 
bir ltaş ve biraz karanlıkça bjr bakıı gör- lanmalarmm bir gün, hatta bir saat me- a mı 1 1 0 aapur- ker ithali için müsaade edildiği ıayiası 
dünüz müymü, tüyleriniz ürpermeğc baı· aeleai olduiu da söylenmektedir. geci hanının kitibi ve odacısını ve tüc- dolaımaktadır. Bu haberin ne dereceye yeni yapılacak Atatürk köprüsünün başın 

cardan Manaahl'lı Aaunı alarak morga da çok güzel bir zinct vaziyetinde ka " )ar, ve hemen kondurursunuz: 
- Bulunamayan katil muhakkak bu o

lacak I 

kadar doğru olduğunu buradaki ala • ı k Nesll Bulundu? gitmit ve cesedi bunlara göatermiftir • aca tır. 

Fakat ele geçirilcmiyen katillerin duy • 
duklan korku yanında sizin endi§eniz hiç 
kalır. Onlar da üzerlerindc do)a~n her ba-
kıttan ürperirler, ve: 

- Acaba., derler, bu. bir sivil poliıt mi~ 
Ve ekseriya da korktuklanna uğıarlar, 

ve adaletin kemendi, er geç mutlaka bacak
)anna dol8§1r. 

Çünkü, hiç bir cinayetin cezasız kalma
sına imkan yoktur. 

Dünya zabıta tarihini kanştınnanız. ci
nayetin irtikabından yirmi, hattiı otuz sene 
&<>nra yakayı ele vennif nice katiller aö -
rümmüz. Bu itibarladır ki. onlann izlerini 
arattıran zabıtanın muvaffakiyetc W3fZJ\ll· 
ta biraz gccikmeainden aala yeislenmemek 
lizımclır. 

kadarlardan aoruıturduk ve ıayıanın 
Zabıta, hir çok ihtimaller arasında Hepsi de bunun Eama olduiunu aöyle- aalı olmadıiı cevabını aldık. 

b:.. noL.ıı.- u''z--:-de durmu•tu. Bu nokta, m.". lerdir. Bilhaaaa Aaım ceHdi •öriir T'' k' . l!L L • 'h1.!!.kj .. aua .... ... ~ , • ur ıyenm aene aa ,eaer aati ail 
kanunueVYelin ilk günlerinde, Kasım • gormea: • (60) bin tondur. Fabrikalanmız ha 

li · l b' .. tt' ı - A, bu bizım Esma hatundur. Ma- 'k f • • !ı:: l L P&f& po sme yapı an ır muracaa ır. . .. . . mı tann azlaaı1le ıatın.. yapauilmek-
B' d .::-ı--.:ıı K naatırda. bızde uzun müddet hizmetçı- tedı"r. 

ır a am, o ...... cnıe aaımpap l'k .. d • . M"dd . A b 
merkezine gelmİf Ye kansının ortada 1 ~~~tı, emattır. .u ~umumı u Fakat Haairanda çıkan bir kanunI. 
olmadığından bahsederek bulunması .1 le~~~ b~. zaülme'bıtla. teabı~. ettıdkten ~~a hükU.et teker fabrikalanmıza ancak 

• tm' tir' K 1• • • ceacam som aıne muaaa e elm1fhr. 5 ) b' L ..___L h 1_L __ _ 
nı nca e 1f • aumpa§A po ıaı ıae, ( O m ton ,eaer aaıuua& a&JUDJ ver-
ikametgihını nazan itibare alan bu a• Kadın Niçin ÖldUrUlmU9 mittir. Geri kalan on bin toa tekerin ha-
damı Taksim polisine göndermİ§tir. Oleblllr? riçten ithaline müsaade edebilecektir. 
Tahkikatı idare eden müddeiumumi An - L de ı-a:- · di•e L-d b•• l Polisin teabit ettiiine söre, Manas • Ca& v cuu fUD J - ar - yo • 
maaYinlerinden Şefik bilhuaa bu nokta tırlı Abdullah ile kaı'laı Euna, Rama • da bir müsaade ~ olmaaı Yarİt de-
ü:aerinde darmıq. İatİdaJJ arabnıf Ye zan müna•betiyle izmirden ve yahut iildir. MeYZuuhalu kanundan istifade 
adreaini SOl'IDUflur. Yozsattan iatanbula dilenmek için sel· etmek makaadiyle hir tüccarm tahMD 

latidamn albnda; Kaaunpa§Ada otu· mifler. Zengin bir kadımn clilenmiye. böyle bir müracaatta balunmllf olmul 
ran a-ı Ba-am Yaaıtaanrle Manasbr- ve •a.n.. ..... ban.:ıı__ do,;._11f b-,__..,.••ı 

rs J" "J ceği nazan itibare alınırsa kadının pa• % J- aau •- uı--" 
h Abclallah adresi YardL Bayram ba - rasına tama edilerek öldürülmecliji muhtemeldir. 
lunmıq. o da ba Abclullahın Manaabr· 

tahmin edilebilir. Kadınm yatına göre * h oldujuna Ye geçenlerde bnamı kay- bir atk macerası da olamaz. O halde 
U-ıı:..... _ ___. __ .:ıı __ r ..... , L-a.a:ıı:.:-: fabt .._._ar L-1d-Z--n_ -- Bir Vitrin Tutuştu •• 

içindeki Paralar Da 
Yanıyordu 

-~· ---r'-JJ- _.._..., nqg- uua ... -.., -- aon bir ihtimal olarak bunu kocasının 
- Bence. iki cinayet failinin henüz ele dan IOIU'a l..U. " yalaat Yoqada ait· öldürülmüı olması ileri-.ürülebilir. Maa-

geçmemesi. pek mühim bir endite vaile.i tİjİaİ, lrarumm adı da Emaa oldujuna mafih hu nokta henüz karanlıkbr. Po • 

değilclir. IÖylemiftir. lia. lzmire ve Yozsada telsraflar çeke • 
Bir çok cinayetlerde faillerin bulunmaa Bundan MDradır ld ceMt Bayrama rek Ahdullahın yakalanmasını hildir-

bundan çok fazla uzıyabilir. a&terilmit Ye Bayram, ceaeclin Abdal. miıtir. 
Sonra nihayet biz. aaayipn mükemmeli-

yetine o kadar allfbk ki. iki katilin bulu • 
namamuuu bayii büyütüyoruz. 

Halbuki busün zabıtamızın aldığı neti • 
ccleri. diier mem~et zabıtalannın al • 
dıklan neticelerle kal'fllattınna.k. remıi ve 
sivil, bütün memurlarumza birer altm ma.. 
dalya takmamız lizım gelir. 

• Taksim, 5.ruerriler, Billin:ii ~ 
Şübü Bey aparbmanı, Huaa: 

- Dünyamn her tarafında, ortadn kay
bolan canileri aramanın muaJ')'cn yollan 
vardır. Ve bu yollar ancak pek müateana 
hadiselerde değiıtirilir. 

Bizim zabıtamızın takip ettiği yollar da 
bunlardu. 

Fakat bu yollann zabıta memurlarını 
daiına muvaffakiyete götürcrniycceii kabili 
inkir değildir. 

Zabıta memurları için en kolay ele geçe· 
bilen katiller, plan dahilinde cinayet itli • 
yenlerdir. 

Çünkü ufacık bir ipucu, bütün p)ftnt, ço
rap söküğü gibi çözer. 

Bu itibarla, eicr bu bah1ettiğiniz cina • 
yellerin failleri. rastgele cinayet işli7en bi
rer S.diat iseler, zabıtanın değil, tesadüf
lerin yardımını dilemek lazımdır! 

' ~ 1 Varlıklı Vatandaşlar/ .• 
Verem Mücadele Cemiyetine 

~ediaizL. 

Bir Ecnebi Gazeteci Do
landırıcılıktan Mevkuf 

Polis dün müddeiumumiliie Alman 
tebaasından Alekaandr Randat adlı bir 
ecnel»i •ermİftİr. iddia edildiiüıe göre 
bu Alman Mayer Hofman isminde biri
sinin (50) lirasını dolandırnutbr. Müd
deiumwnilik suçluyu Sultanahmet aulh 
birinci ceza mahkemesine verdi. Hakim 
Retit tercümanla iaticvabını yaptı. 

Suçlu: 
Kendisinin Almanyalı bir sazeteci 

oldutunu ve aiyaai bir suçtan dolayı 

Almanyada (10) sene hapse mahkUın 
olduiu için kaçtıiını, timdi de bir çok 
lnsiliz ve Amerikan sazetelerinin ve 
Deyli Niyüzün de muhabiri olduğunu 

söyledi. Ve mahkemeye bu gazeteler 
tarafından verilen muhabirlik kartları· 
nı gö.terdi. 

Şa günlerde Adiaababaya gideceii • 
ni ve temsil ettiti razetelere oradan 
haberler yazacatım bu arada da dava
cı Mayer Hofmaam vekaletini hab ol • 
d,uiu sazeteye de haberler gönderece
tini Ye bunun için de kendisinden elli 
lira aldıtmı söyledi. Mayer Hofman 
iae aaçluaun elindeki veaikalarm sahte 
olclafmıu iddia etti. 

Malalceme Alekaandr Randatm mev· 

kufen muhakemesine karar verdi. Suç • 
lu huaün istintak dairesinde aorsuya 
çekilecektir. . 
---------------------------------TAKViM 
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Zekat Ve Fitrenizi Hava 
Kurumuna Veriniz 

Eminönünde, reklim yapmak için 
kıtı tanziren vitriniae pamuktan a&a 
yapan bir müeueaenin Yitrinincleki 
pamuklar lul11flD'lf J vitrinde deste 
deste paralar YarlDlf, yangını aöİ-en 
halk heyecana düımÜf, fakat alınan 
tedbirlerle ate, .öndürülmii§tür. Vit· 
rİn (3000) liraya kadar aisortalı İmİfe 

Torik Bolluğu .• 
Fasıla ya Uğramııt., 

Tekrar Başladı 
Son cünler içinde, büyük mı'ldarda 

torik avcılığı yeniden baı göstermiıtir. 
Karadenizden akıp selen tonlarla ha • 
lık, balıkçıların tabiri ile, adalar önün
de yatmıttır. 

Son üç ay içinde tutulan balık 40 
bin çifti geçmiıtir. Balıkçılar fiyatın 
diİ§memeai için ça.lıpnakta ve hatta ba
zı cünler, sırf bu sebepten hiç balık 

hıtmadıklan halde, fiyat çift batına 

gene (20) kuruttan &f&İl düımekteclir. 

Halde Yeni 
Pavyon 

Bir 

Hale yeni bir paV}'on ilave edilecek 
Ye bu pavyonda yalnız patates ile kar • 
puz ve kavun satılacaktır. Fakat hile 1 

ancak §İmdi tüt .. sümrltüne çıkanl • 
makta olan kavun ve karpuzlar çıka • 
nlacak, Trakyadan selen kavun Ye 
karpuzlar e.kiai gı"bi Sirlceeide val'on
da satılıp alınacaktır. Yeni pavyonun 
İn§&atı yaza kadar bitirilecektir. 

Pazar Ola M•••• .. Diyor Ki ı 

• • • 
2iraat Müıteıan Geldi 

Ziraat Bankasındaki buğday yol!'luzlu~ 
tahkikatı ile meşgul olmak ve Devlet Şura 
sının bazı aorgulanna verilecek cevaplan 
ha.ZJrlamak üzere Ziraat müstcşan Atıf teJı 
rimizc gelmiıtir. 

••• 
hoda Sığır Vebaıı 

lran Kürdistanda müstevli tekilde aa~ 
vebası olduğu öğrcnilmif, hükı'.iınetiıniz ha• 
dutlarda tedbir almııtır. 

• • • 
Çekirge Kongresi Bitti 

Şarndaki çekirge kongresi bitrnİJ, kongTI!-e 
ye lıükiiınetimiz namına iftirak etmi1 olaai 
ziraat umum müdürü Abidin dönmü~tür. 

••• 
Oda Mecliıi Toplandı 

Ticaret Odası meclisi dün toplanmı~ ti
caret odasının 936 bütçesi ile kadroeunU, 
ticaret ve zahire bütçesini. 1936 muham 
men ğelirini görüpnü§tür. 

• • • 
Ekiciden Tütün Alma Kanunu -Ekiciden tütün alma kanununun tadili ef. 

rafındaki tetkikler devam etmektedir. Şeli<> 
rimizdeki tütün tüccarlan hugiin odada top 
lanacaltlar ve bu hu1Usf#kİ ıpütalcalanm 
anlatacaklardır. 

••• 
Kuruçeıme Kömür Depolan 

Kuruç4'§m• kömür depolartnın nakil 
hakkındaki mütalcaları dinlenmek üzere 
tüccarlar ticaret odasına davet cdilmifler 
dir. Bugün odada bir toplantı yapı]acali.ı 

her tüccarın ayn ayn fikri eorulacaktır. 

• • • 
Maarif idaresinde Deiifiklik Mi? 
Şehrimiz maarif müdürlüğünde baT.J de 

iişilı:liklcrin olacağı ve bu meyanda müdür 
muavinlerinin her üçünün de deği~irileceif 
anlaşılmaktadır. 

Müdür muavinlerinden Şevket Süreyya 
tehrimizdelti liaelerden birinin müdürlü • 
iünc getirilecek 'Ye yahut ta vekalet umu
mi müfqttiılfiioe nakledilecektir. Diier 
muavinlerden Adil ve Nurullah ta batka 
vazifelere naklediJcceklerdir. 

• • • 
Baidat Vapuru Tahkikah 

Geçenlerde Köprüye çarpıp ba;r.ı hasa • 
rata sebep olan ve kendi de hasara u~rayan 
Bağdat vapuru kazasının tahkikatı henüz 
bitmemittir. Vapurun tamiri sırasında, da 
ha bir çok. tamire muhtaç yerlcn de garül 
düjünden, vapur eaaalı wrette tamir edil 
mele üzere havuza almmııtır. 

- Haaan Beyciğim! Tuhaf deiil mi?. 

r 
T aaarnıf haf taıı bitti. Şimdi de bayram, yılbap münuebe

tile israf haftama giriyoruz ... 
1 

Haaan Be1 - Fena mı 1 Taarruf haf • 
taıı ayeainde, hepimiz ba1ramda, yılb.
aında bol bol harcıvacak para bulacaiızl 
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r 
1 Her gün 'Resimli Makale a Sür'at Rulıu a 

Zecri Tedbirlerin 
iflası 

• Ekonomi Sahasındaki 
Yürüyüşümüz • _f 
Zecri Tedbirlerin lllaıı 
lngiliı. ve Fransız kabinelerini sarsan ve 

artık suya dü~müş sayılan sulh teklifleri • 

nin iç :) üzü nedir~ 
Neden, ltalyaya" karşı nmansız bir cephe 

alan İngiliz hariciye nazırı, Pariste birden
bire l umuşaclı ve kendisine mevkiini feda 

t:ıtirecek teklifleri kabul etti? 

ilk günlerde bize muamma gibi görünen 
bu suallerin cevaplarını bugün verebiliriz. 

Sır Samuel Hoar Parise Mösyö La" ~li 
petrol ambargosuna iştirake kandırmak için 
eitmi ti. Fakat Lavnl ona bir sulh tekl.if~ 
ile ce\ ap verdi. Ve bu teklifi yaparken ıkı 

noktadan tehdit edici vaziyet aldı: 
1 - Bu sulh teklifi yapılmadıkça zecri 

tedbirl,.re i~tirak edemiyeceğini, 

2 - Bu sulh teklifi ltalya tarafından 
reddedilirse, ancnk o vakit petrol ambar -
gosunu i,tirak edeceğini, 

Soyledi. Ve ııunları ilüve etti: 
1 - Akdenizde Fransız donanması, ani 

bir taıı.rnız halinde İngiliz donanmasına an
cak on beş gün sonra yardıma koşabilir. 

2 - Fransız limanlan İngiliz donanma
sının sı w ınmasınl). müsait değildir. 

Bu tehdit İngiliz hariciye nazırının bütün 
planl rını altüst etti ve onu mahut sulh tek
lifini kabule mecbur etti. 

Akıbeti biliyoruz. lngilterede kıyamet 
koptu. Cenevredc küçük milletler protesto 
ettiler. Milletler Cemiyeti şaşırdı. Nihayet 
Sir Samucl Hoar istifaya mecbur oldu. 
Fnınsada da Lava! kabinesi çok güç bir va

ziyete düştü. 
Bütün bu hadiselerin tabii neticesi şu ol

du: Zecri tedbirlerin iflası. 
Artık bt\ndan sonra elli milleti zecri 

tedbirler etrafında Milletler Cemiyeti va -
sıtasile toplamak mümkün değildir. Her • 
kes hakikati görmüştür. Ve lngiliz Başvekili 
yenid('n Milletler Cemiyetine ne kadar 

mevki vermek isterse İstesin, artık onların 
eiyaset oyununa olclıınacak pek az devlet 
bulacakl.ırdrr. 

Bu suretle ltalya bu siyaset oyununda ka
zanınıı; bulunuyor. Nitekim Avrupayı bir
birine katan sulh teklifleri, Habeşistando.ki 

askeri 'aziyetin bozulmasına rnğmen, İtal
yada tekrar neşe uyandınnı"ı' 

* 

Bütün nakliye vasıtalarında hiribirini kıran sür'at rekor
ırı, yirminci aSJr insanlarının içlerinde yafayan sür"at ru
unun bir ifadesidir. Bu ruh bir dinamo 1ribi bizi daima 

raeri doğru İter. 

İnsanlara otomobili bulduran, tayyareyi kqfettiren, 
denizleri aımanın sırrını öğreten hep bu ruhtur. 

• 

Bu ruh bir ihtiyacın ifadeaidir. Yirminci medeniyet 

asrı sür'ati, aür'at de yirminci medeniyet asrını doğurınuf-

tur. 

Medeni bir İnsan ve medeni bir cemiyet ancak bu ruhtan 

ilham alabilecek hale geldiği gün medeni sayılabilir. 

= 

MUHTELiF HABERLER 
Su & 

1 .eyetimız 
- -

Komşu Idar a ain ar·ıe Temaslarda 
Bulundu ar, Bazı Esasları Görüştüler 

Yalova Civarında Bir 
Genci Ö dürdüler 

Cinayet, Bir Hiç Yüzünden Çıkmış Ve 
Bir Genç, Hayata Gözünü Yummuştur 

Sofya, 20 (Özel) - Bulgnristanda 
olduğu kadar dış memleketlerinde de 
merakla beklenen suikast ,,. bekesinin 
muhakemesine, burnda merkez hapis -
hanesi y nındaki telgraf mektebinde 

- c 

Sözün 
-, 

Kısası 

Kırtasiyecilik 
Denilen Yüz Karası .. 

··--------- Ek •Ta -

iftarlık: 

Tanrıdan Başka 
Gören Yok! 

Yalova, 18 (Özel) - Yalovanın Da-f deşi köy heyeti ihtiyariye azasından b kılmağa başlanmıştır. 
Ekonomi Sahasında/. /ürüyüşü- ğıstan muhacirleriyle meskun güneylLatife vak'ayı hikaye etmiş, Zahidin Maznunlar 27 ldşidirler. Suikast ön-

köyünde bir cinayet olmu1tur. Bu cina- bıçağını ona vermiştir. Bu hadiseden derlcrinden eski albay Damynn Velçef, 
yetin sebebi bir kömür alış verişidir. sonrn Zahit köyden çıkıp Adapazarın- ihtiyat general VI. Zaimof ve ihtiyat 
Köy delikanlrlarından. Zahit ormanda daki J·ardeıinin yanına gitmiştir. binbaşı Kiril Stançef, devleti himaye 
yaktığı kömürü Muhsin adla 19 yaşın- Bir hafta kadar Adapazarında kal- kanununun (8) inci, kalan 24 maznun 
da bir gence satmış, Muhsin de kömür- dıkta'n sonra geçen pazartesi günü kö- ' da ayni kanunun (2) inci maddesine 

İstanbul payesine kadıı.r ~rişmiş. sur ta 
musalli, mütteki, fakat hususi hayatında et• 

mediği kepazelik, işlemediği haram hırak-
maz mürai softanın biri, el etek öperek. ka
pılar aşındırarak, Edirne naipliğıni elde et

miş, ve kahyasile birlikte yola çıkmıs. 
müz: 

Arttırma hnftası münnııebetile Ekonomi 
Bilkanı Celal Bayarın ekonomi inkılabımızı 
anlat n nutkunu bütün vntandaı.ıların dik -
hıtlc okumalarını tavsiye ederim. 

leri evine taşımıştır. Zahit bir müddet ye gelen Zahit doğruca Mehmedin kah- göre muhakeme edilmektedirler. 
Bu nutuktnn anlıyoruz ki seneden sene- sonra Muhsinin evine giderek: vesine gidip oturmuş, bir kahve içtikten Maznunların müdnfaalarınr yapacak 

- Pazarlıkta henüz uyuşmamıştık, sonra çıkıp gitmiıtir. Aradan yarım sa- olan dava vekilleri ( 40) kişi kadardır
ne diye kömürleri tartmadan evine ta- at geçtikten sonra tekrar kahveye gel- lar. Bunların çoğu eski müddeiumuıni-

ye ıth ıl:ltımız azalıyor, ihrncatımız artı • 
yor. Memleket .günden giine bir endüstri 
memleketi oluyor. Şimdiye kadnr devlet e
lile kwulan fabrikalarımız.ın: 

O vakitler şimendifer, otomobil ~ok .• 
ikisi de birer ata binmişler, Ö}le giderler• 
miş. lstanbuldan biraz uzakla tıklannda, 
softa, öğle ezanının okunmU'ı olacağını dü
şünerek, atından inip te oracıkta. çayırlann 
üzerinde namaza dunınca, Kahya: 

§ıdın? demiıtir. 1 miş ve orada arkadaşlariyle konuşmak- ler, profesörler olup maruf avukatlar-
- Efendi! Ne oluyorsun? demi~ Bura

da Allahtan başka bizi gören yok, nanıaı.ın 
boşunn gidecek!. Mnhsin de: ita olan Muhsini &Örmüş, yanına gi - dandırlar. Celbedilecek şahitler)n sayı-

9 500 000 •· - Kızmaya lüzum yok; eğer kömür- dip: 1 sı da (194) tür. , , ııra; Sermayesi Tıflı 

lsııh al kıymeti 
ilam madde 

9 000 000 l. leri tartmak İstiyoraan, kantar getir - Sen beni tanıyor musun? diyerek Hali firarda olan maznunlardan es-' , ıra; 

3,500,000 lira tartalım, yok satmaktan vaz geçtinse koltuğunun altından çıkardığı bir bı - ki polis direktörü VI. Naçef ile müla- Merzif onda Uçak
ç1lık Tetkikatı 

kıymetindedir. ben bunları senin evine taşırım. Sen çağı Muhsinin sol kolu altına saplamıı- zim Kostakief hükiımet gazetesile mu • 
de ormandan evine kadar olan nakliye tır. Yııpılıı•ak üzere bulunan fabrikaların da: 

hnkemeye çaiırmışlarsa da gelmemİf· 
ücretini verirsin! cevabını vermiştir. Kahvede bulunan Zahidin akraba • lerdir. 

Fakat Zahit ileri geri söylenmiye farı derhal harekete geçmişler, evvela 
baılamış, iki genç arasında baş göste- Zahidi, sonra da J'aralı Muhsini evleri- Duruşmalarda hazır bulunmak için uçak ve par&şüt mektepleri açmak için 

Serına;>esi 15,500,000 lira 
İstihsal kıymeti 15,000.000 lira; 
Ham madde 6,500,000 liradır. 

Merzifon, 18 (Özel) - Memlekette 

ren kavganın araya girenler tarafın - gelen bir çok yabancı gazete mümes • tetkikler yapan Rus mütehassıın ile Bu fabrikalar kurulduktan sonra, hafi<· - ••t•• ·· "lerd·ır HaA d·ı .. ed n J·andar 
.. dan önü alınmı,.tır. ne go urmu7 

• " e ~ sillcri de burada bulunmaktadırlar. kıymetli tayyarecimiz Vecihi bir tay • ten hiç bir mal getirtmekaizin iktısaden ken
di kendine yeten bir memleket kurmuş o-

:ı- ma haberdar edilmiştir. Jandarma baş- h ·ı b ı · ı d. Üç gün sonra Zahit, Muhsini köy dı- Evvelki gün ilk duruşmada mu ake- yare ı e uraya ge mış er ır. 
şındaki harmanlığa çağırmı,, orada çavuşu bir otomobil ile, Yalovadan kö- me heyetine maznunlann avukatları Mütehassıslar §ehrimi:ıdeki Merzi • lacağız.. 

ye gelerek yaralı genci Yalovaya gön- • • · kun f · 1 r b asını ara ikinci bir kavga başlamı§ ve kavga es- tamblmıf ve tahitlerın ısımleri o • on çayırına gezmış e , ur P • 
;si• 1'nkıla·bımızın en kuvvetlı" ve en d d z h•t b - ,_ · M h dermiş, kendisi de tahkikata baflamıt- t İht• t b·ı· f t h . l .:ütçülüğe muvafık görmÜflerdir. Yal-ı ~ e -

1 
nasın a a ı ıçagını ÇeKml§ ve u - muş ur. ıya :za ı ı sı a ını aız o •

1 
:ı- •• 

sine hücum etmiştir. Fakat Muhsin da- tır. Vak'adan ancak beş altı saat son- mıyan maznunların bazı dava vekille • nız çok §İddetli şimal rüzgarlan estı~ ğerli tarafı. 

Laval, Tevfik Rüştü 
Arasla Görüştü 

Cenevre, 20 (A.A.) - Laval, hare
ketinden evvel Balkan antantının mü • 
messiHeri olan Tevfik Rüıtü Aras, Pou-
ritch ve Politis ile görüımüşti.ir. 

Yeni Vilayet Ve Kaz lar 

Ankara, 20 (Özel) - Dört vilayet 
ve üc kaza ile dahiliye encümenının 

yeni teskil edilecek merkez kazaları 

yerine iki vilayette idare heyeti, on 
'l.·ilayetle (80) liralık vali muavinliği 

ve dol~uz vilnyelte (70) lirahk vali mu· 
avinligi teıkili hakkındaki kanun layi
hasın•n müzakeresine bütçe encümenin
de başlanmıttı.r. 

ha Çevik davra~ k Zahidin elindeki ra yarası pansuman edilen Muhsin u.- için ova, biraz mahzurlu görülmekte • 
ri İse rcddedilmişlerdir. Bundan sonraki 

bıçağını almıttır. Bu defa da araya gi- baha karşı ölmÜ!lÜr. celseler halka kapalı olacaktır. dir. 

renıer bir faciaya meydan kalmadan 1 ~u hadis.ede, mühim bi: no~ta iddia,.............................................................. Ankara ya Kar y agv dı 
iki genci ayırmışlardır. edılmektedır. O da Muhsın, bır hafta öldürülmÜ§lÜr. 

evvelki kavga esnasında Zahit tarafın- Bu noktanın tahkikat esnasında e
dan kullanılan 1.-e büyük karde§i Meh- hemmiyetle nazarı itibare alınması la-

Muhsin eve dönünce büyük kardeşi 
Mehmet Aliye meseleyi anlatmış ve 
Zabitten aldığı bıçağı teslim etmi~tir. met Ali tarafından köy ihtiyar 

azasından Latife teslim edilen 
zımdır. 

Mehmet Ali de Zahidin büyük lrnr-

r 
iSTER !NAN lSTER NANMA! 

1 Buğd y fiatlnrı düştü, un ucuzlodı. 
Belediye de bu ucuzluğ göre eltmeğe yeni bir narh koy

du, tesbit edilmiş olan fia ta göre birinci nevi ekrne~in ( 12), 
ikinci nevi ekmeğin de on bir kuruşa satılması lazımdır. 

Halbuki evvelki akşam bir çok fırınlarda birinci nevi 
ekmek on bir, ikinci nevi ekmek de on buçuk kuru~ 

satılmnkta idi. Ş* hale göre, konulan narhtn isabet 
olduğuna, arlık: 

JSTER iNAN iSTER JNANMA f 

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

Ank ra, 20 (Özel) - Dün sabah 
Ankar ya hafif bir kar yağmış, ~chir 

baştan ha,a beyazlara bürünmüştür • 
Fakat bir iki saat sonra <:ıkan bir gü • 
neş biiliin karları eritmiştir. Bu sur«"tle 
Ankarn dün snbah ıslak, alık ve- parlak 
bir h. vn içinde kalmaşhr. 

TunçeU v·ıayetine Mahsu 
Af K nunu 

Anluı.ra, 20 (Özel) - Yeni le kil 
edilecek Tunçeli vilayetin" mahsus af
fa dair kanun dahiliye encümeninde 
müzakere edi!mi~, ufak bazı dcği~ik -
liklerden aonra :kabul edilmi§tir. 
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• HAH ICEH ElEIDE 
L•• • • • 
çQ~QLJ\(LÇ~I M iZ MEMLEKET HABE LERI 
Yankesici 
''Ayva Reşad,,ın 
Muhakemesini 
Dinledim 

Köylülerde Mektep Sevgis · 

Duglas bıyıklı, favorili; zamane çap -

kınlarım andırır bir genç! ikinci asliye 
mahkemesinde uçlu olarak muhakeme e
diliyor. Akla ilkönce hır gönül işi gı:lir. 
Fakat hiç te öyle değil 1 Bu genç yankesi
cilikten suçlu. Hem de bu suçtan müker
rer sabıkalı 1. 

Yazırlı Köyliileri Çocuklarına imre
nerek Kendileri için De Bir Mektep 

Hadise şöyle anlatılıyor: 
Harbiyeden Fatihe giden bir tramvay 

arabasının içi. Kadın erkek karrnaknrı;Jk 
ve tıklım tıklım 1 Bu yolcular arasında da 

Açtılar 
Nazilli (Özel) - 30 ilk teırinde me· 

rasimle açılan ve sırf köylünün içten ıe· 
len heyecan ve arzusunun mahsulü olan 
yeni (Yazırlı ilk okulu) daha bir aylık 
hayatına raimen köy muhitinde büyük 
varlıklar göstermeie baılamıthr. 

yukarıda evsafı anlatılan Reşat var; meıı- Mektep varlıiı köy aleminde derin 
lekdaşlannın tabiriyle Ayva R~şatl. . . akisler yaratıyor. Görgüsüzlüğün zebu· 

Fırsat bu fır!!at: Reşadın elı san atıne nu olarn~ pejmürde kıyafetle gezmeği 
alışmış bir maharetle yanındaki bayanl,u-ı h d. k"" ki k"" k 1 uy e ınen oy çocu arı; oy o u u • 
dan birinin cebine dalıy~r. . nun yarattığı varlıkla canlanıyor, kirli. 

Ne talil Bayanın cebı para ıle dolu. Re- . . . 
k b·ı ld v k d d ld lık ve hareketsızlıkten kurtularak ne • 

şat avucunu a ı o ugu a ar o urn- • 
!eye kavu§uyorlar. Köyün bir zamankı 

tak cepten çekiyor; tramvay da Eminönü 
tenha ve sessiz sokaklarına timdi mek • 

durak yerine yanaşmak üzere.. Reşat ken-
dine yol açıp inmeğe davranırken içerdcn tep formalı, batında bere, elinde çantasile 

• 

ince bir feryat yükseliyor: okul çocuklarının sevinçli bir cıvıltı ile ya-

E h 1 1 yılıfı insanın göğsünü gururla kabartıyor. Yazırlı köyü meh tebinin talebeleri - yva . para arım ..• 
Mabaadini gahitlerden dinleyelim: (Yazırlı) köyü okulu, mevkiinin ıü· ı dilerek okul yapısı kurulduktan sonra nın bir kısmı köy bütçesile temin edilir-

- İnzibattım. Yanımda arkada.,ım zelliği ve levazımı itibarile köy muhitin • köy kurulu 935 bütçesinden mektep ih- ken bir kısmı da mektep sevenler tara• 
vardı. Kadının sesini duyunca çıkanları de etsizdir. Okulun bir öğretmen idare· tiyaçları için ayrıca 300 lira tahsisat fından yapılan teberrularla alınmakta• 
gözlemeğe başladık. Bu Rqat dedikleri sinde kız ve erkek (80) talebesi vardır. koymuttur. Şimdi, okulun yakınındaki ı dır. 
genç bir avucu kapalı olduğu halde acele Çocukların kıyafetleri tamamen asri ve alanda kıtlık teneffüshane, öğretmen Köylünün arzusu üzerine köyde 30 
yere atladı. Ve uzaklaşmağa yeltendi. He- yeknesaktır. Köylü; yılların biriktirdiği evi, köy odası yapılacak, okul avlu • kitilik halk okulu açılmıf, öiretmen ta• 
men biz de atladık ve kendisine seslen• tahassürle mektebin aiutuna atılmıttır. sunun etrafı duvarlarla çevrilecektir. rafından fahri olarak derslere baılan • 
dik. Reşat kapalı avucunu yere silkti ve Teberrü ile toplanan bin lira sarfe· Mektebin pek çok olan ihtiyaçları • nnıtır. 
tabanları kaldırdı. Biz knldırımlara saçı· 

lan paraları polise işaret ederek Reşadın e· K y .. .. d 
arkasına düştük. Önce Yenicami ralığına ır iZ uzun en Morgo-Hopa 

Yolu Yapılıyor 
1 Kayseride 

saptı, sonra Balıkpazanna döndü; oradan 
Kapalı çarşıya uzandı. O önde biz arkada 
bir hayli koşuşmadan sonra Mahmutpaşa· 
da yakalayabildik ... 

Fakat suçlu bu ifadeleri reddediyor: 
- Yalan, hepsi uydurma!. 
- Niçin? 
- Çünkü kaçırmışlar kovaladıklarını. 

Bizim de· namunız ( 1) var. İıimizle uğra· 
ıırken yaka paça attılar içeriye .• 

Ultin bütün ifadeler ve deliller Reşa
dın bu iddiasını çürütüyor. 

Ayva Reşat, suçunu tebarüz ettiren 
çok sarih vesikalara rağmen iddiasından 
vazgeçmiyor; dıtarı çıkınca kelepçelenen 
ellerini şıkırdatarak duru~masında ifade 
veren tahitlere: 

- Üzülmeyin ağabeyler!. diyor; ne o
lacak, on dört ay da sizin için yatıveririz. 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Cumarteai 

(*) 

l 

Çocuk Düşllren Haşla 
Tavada., 
Bir gece vakti, buhran geçiren bir 

hastanın muayenesine çairıldım. Ate
ıi ( 40) dereceyi geçiyordu. 

2 - Dalgındı. 
Sayıklıyordu. 

Karnı kergindi. 
Nabzı zayıftı. 

Üç gün evvel birdenbire titreme 
ve atq ile baılayan bu hastalığı evve
li sıtma zannetmişler, kinin vermitler. 
Hastalığın baılangıcı hakkında edindi
ğim malumat benim noktai nazarımı 
takviye etti. Dört gün evvel üç aylık 
bir çocuğunu her nasılsa düşüren hu 
hanımda içerde kalmış meşime bakiye· 
si bu ateşi meydana getiriyordu. Karnı 
üzerine kompresler koydurdum. a~'rlla
rını teskin için bir morfin yaptım. Kal
bini kuvvetlendirecek limonat ve ven
yüz vedigalenli bir posyon ver· 
dim. Ebe hanım kompreslerc de
vam etti. Fazla lüuımsuz miida _ 
haleye hacet kalmadan (son) meşi. 
me parçası fena kolcu veren bol bir a
kıntı içinde dü~tü. Lizorlu lavajlara bir 
müddet devam edildi. Bir kaç gün ı;aı· 
fında büyük ölüm tehlikesi atlatıldı, bi· 
lahare tedavisi ikmal edildi. Bu korl.t:
yu bir defa daha geçirmemek için has
taya bir daha böyle fena bir tccrilb-e 
yapmamasını tenbih ettim. 

{ •) Bu notları kesip aaldaymn, ya· 
Mt lair alhiiıne 1ap1fbnp kollekaiyoll 
rapum.. Sılmab amanuuzcla ba notlar 
1ııir doktor P,i imdadmıza yetifellilir. 

Amasyada Bir Hamal 
Arkadaıını Yaraladı Artvin ve havalisi tütünlerinin ih

raç iskelelerine süratle indirilmesini 
temin edecek olan Morgo • Artivin -Ho-

Amasya, - Selağzı mevkiinde Sa· 
dık ve lbrahim İsminde iki hamal bir pa ıoaesinin biran evvel tamir ettiril
kız yüzünden kavıa etmitlerdir. Sadık meai için te1ebbüaata riri,ilmittir. Bun. 

üzerinde bulunan bıçakla İbrahimi ba- J dan baıka Morıo'da k~ic;iler için bir 
caiından ve göisünden aiır surette ya- emanet ambarının yaptırılması karar-
ralamıtbr. laımııtır. 

Niksarda Su Tesisall lzmit Göçmenleri 

Bir Halkevi Binası 
Yapılacak 

Kayseri - Halk partisi ocaklar; 
senelik kongrelerini yapmaia baıla
mıılardır. Merkez idare hey'eti, Kayae• 
nde güzel bir Halkevi binau yaphr
maiı kararlaıtırmıf ve buna ait tahaİ· 
sab ayırarak binanın planlarını hazır
lamııtır. 

Kayseri Gençlerbirliti sporcuları, 

bir kaç maç yapmak üzere, bayramda 
Adanaya çağrılmıtlardır. Niksar, (Özel) - Suların ıslahı için 

Samsun sular müdür ve- müfettitleri 
kasabamıza ıelmiıler, tetkikler yap
mıtlardır. İlkbaharda yeni su tesisab· 
na baıl-.nacakbr:. 

lzmit, (Ö:ıııel) - Buraya ıelen ıöç· 
menler mahalli müretteplerine gönde-
rilmektedirler. Göçmenler sıtma müca· lzmit Saat Kulesi 
dele hey'eti tarafınd~n ~uayene. ve j lzmit, (Özel) - Saat kulesi çoktan 
sıtmalı olanlar teclavı eclılmektedırler. beri bozuk durmaktadır. Halk bu saat-

Karaman Ve Tekirdağında Ta•ar
ruf Haftası Tezahüratı 

Karaman' da orta melıtep talebe•i Tıuarrul halta•• tezahüratı yaparlarlten 

Karaman, (Özel) - Tasarruf ve Yerli mallar Haftası burada büyük bir 
alaka ile takip edilmittir. Bütün halk hafta zarfında sadece yerli malı kul
lanmıılardır. Mektepler yer yer dolaıarak ve ellerinde tasarruf vecizeleri ya. 
zıh levhalar taııyarak tezahüratta bulunmuılardır. 

* Tekirdai, - Artırma ve Ekonomi haftası mekteplilerin ıösterilerile can-
lı bir ıekilde geçmit, bir yemit ıecesi yapılarak halka yemiıler daiıtılmıı U• 

lusal oyunlar oynanmııtır. Orta okulun ve Hacı llbey okulunun müsamereleri 
de çok ıüzel olmuıtur. Camilerde de halka ekonomi hakkında izahat veri) .. 
mittir. 

• * Niksar, (Özel) - Gençlerbirliii tasarruf baftaunın ikinci ıünü Camiike· 
bir mektebinde halka meccanen bir müsamere vermittir. Müsamerede çocuk· 
)ar tasarruf hakkında !İir okumu"' .• ··r. 

* Gelibolu, (Özel) - Tasarruf Haftası dolayısiyle halk candan tezahürat 
Y•pmıı, davullar ve zurnalar çalarak aokaklarda dolaıılmıf, her taraf bay
raklarla süslenmiıtir. Hafta münasebetiyle Cemiyet Reisi Fahri ve avukat 
Mehmet Ali tarafından konferanslar verilmiıtir. 

le saatlerini ayarladığı iç in ayar itin· 
de sıkıntı çekilmektedir. 

KUtahyada Temsil 
Kütahya ( Öael) - Halkevi temsil kolu 

~batı ıecesi 11Meralnı> piyeaini temsil e • 
decektir. H.-Wara haflanıhnattır. 

Degirmisaz 
Civarında Tren 
Kazası 

Kütahya, {Özel) - Eskitehirden 
Balıkesire ıitınekte olan tren Değirmi
aaz civarındaki beton köprüden geçer
ken o sırada köprü üzerinde bulunan 
bir yolcuya çarpmıı, yolcu 18 metre 
derinliğe düterek ölmüıtür. Tren an
cak 90 metre ilerledikten sonra dur
muı, kazaya uğrayan yolcunun Çoru
mun Alaca kazasından Recep olduğu 

anlatı lmıttır. -----
Sarısu, Beyfehir 
Gölüne Akıtıhyor 
Konya Vilayeti Tanm Bakanlığına 

çektiii bir telgrafla Sarısuyun Bene
hir ıölüne akıtılması ameliyatına bat· 
lanıldıiını bildirmittir. 

lzmirde Cümhu
riyet Buğdayı 

Ankara, - Bir sene evvel Kütahya. 
dan getirilip Söke ve havaliainde tec· 
rübe ile iyi neticeler alınan (İtalyan 
tohumu) buğdayların İzmir borsasında 
Cumuriyet buğdayı adı ile satılmaia 

baılanıldıiı Tarım Bakanlığına bildi
rilmqtir. 

diif~dlllll .a • 
Hl~Ll&llllllm 
Karilerin 
Sorduklarına 
Cevaplarım 

Bir yıl kadar evvel, çok terbiyeli bir 
genç bana, hiç umulmadık bir anda ila.nı 

aşk etti. Tuhaftır, hoşumn gitti, reddetme• 
dim .. Dost olduk. Fakat son günlerden bi• 
rinde bana, bir arkadaşının beni çok sev .. 
diğini, ve onunla konuşup konuşmayaca .. 
ğımı sordu. Bunun manasını anlamadım. 

Bu ne demektir Allahaşkına? 
İstanbul: H. B. A 

Belki sizi tecrübe etmek istiyor. Böyle 
bir ihtimal kar,ısmda sizin ne duyacağını• 
zı, nasıl hareket edeceğinizi anlamak isti• 
yor. Belki acemice bir deneme amma, ben• 
ce bunun başka manası yoktur. 

* 
lstanbulda B. M. G. 
Bahsettiiiniz genç sizi seviyor. Buna 

fÜpbe yok. Maamafıh derhal ba,ka bir 
kıza iltifat edecek kadar zaaf gösteren 
bir gencin bu sevgisine devamh nazariyle 
bakılamaz. Siz de mademki artık ona kar• 
tı ayni alaka ve heyecanı duymuyorsunuz, 
o halde bu macerayı burada kapamanıa 

daha iyi olur. 

*. 
«Dün bir arkadaşım beni ziyarete gel• 

di. Vakit geçirmek için masa üzerinde du· 
ran aile albümümüzü karıştırıyorduk. Kız 
kardeşimin nişanlısı ile birlikte alınmış bit 
fotoğrafisine gelince, arkadaı1ım birdenhi· 
ıe taııırdı, durakladı ve bu resmin kime a• 
İt olduğunu sordu. izah ettim Bu erkeğin 
evvelce kendi nişanlısı olduğunu ve şim4 

diye kadar hiç olmazsa on kızla bu tarzdll 
nişanlanıp ayrıldığını söyledi. Bu defa da 
ben §aşırdım. Şimdi içimde bir endi~e.. 

Bunu kız kardeşime söyliyeyim mi? 
Nadirte 

Bence münasip bir tarzda söyleyip, o. 
Du ilıCaz ediniz. Bir taraftan da erkek hak• 
lonclaki talıkikatınm derinleftiriniz. Ei.ı« 

alacaiınız malumat l_>u JÜpheyi teyit ede.·· 
se nİfam bozmaktan çekinmeyin. Fakat 
belki bir ,!tiradır, belki bir kıskançlıktır, 

Bunun için büküm vermekte de acele etme-
yin. .. 

Silivride Adanalı Ga. Ha. 
Evvelce yaptığınız hatanın cezasını çe. 

kiyorsunuz. Fakat bugün kanuni yofüudaıt 
ıiderek kadını botamanıza imkan yoktur. 
Dotamayı mucip haller olmadıkça ayrılma• 
nıza kanunen cevaz yoktur. 

TEYZE 

24 Yıl Hapis 
Yatacaklar 

Adapazarı, (Özel) - :Altı ay eT• 
vel Karaçanaklar ve Yukarı Kirazca 
köylerinde 3 kitiyi öldürüp bir kadını 
aiırca yaralamaktan suçlu lamail ile 
arkadatı dönme Hasan duru9maları 

sonunda 24 yıl ağır hapsa mahkum ol
muılardır. 

Bir Fabrikamıza Alt1n 
Madalya Verildi 

Gelibolu (Özel) - Buradaki kon· 
serve fabrikalarından birinin mamula· 
tı Selanik beynelmilel serıisinde birin
ciliği kazanmıı, fabrikaya altın madal
ye verilmittir. 

Nöbetçi 
Eczaneler 
Bu geceki nöbetçi eczaneler tunlardır: 

Eminönü: (Bensason). Küçükp:ı

zar: (Necati). ,Alemdar: (Sırrı). Be· 
yazıt: (Aaadoryan). Şehzadebaşl: 
(Ahmet Hamdi). Fener: (Arif). Kn· 
ragümrük: (A. Kemal). Şehremini: 

(Nazım). Aksaray: (Şeref). Samaty:ı: 
(Erofilos). Bakırköy: (Merkez). Ga
lata: (Kapıiçi). Hasköy: (Halk). Ka
sımpaşa: (Merkez). Beşiktaş: (Nail). 
Sarıyer: (Asaf). Beyoğlu: (İtimad, 
Kimyoli, Tarlabaşı}. Şişli: (Marka 
Feyzi). Üsküdar: (Selimiye}. Kat1ı
köy: (Leon Çubukçıyan, Osman ) hı
lusi). Büyükada: (Mehmet). Heybe
li: (Tanaş). 
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DENiZ KONFERANSI 

Y orbların Sonuna 
Talik Edildi 

ION POSTA sa,ı. s 

BARIC:I TELGRAFLAR 
.~-. - DON 

Babuını hlç bilmiyordu. Balkanı Küçük kafasında derin izler bırakan Ve eonra ilave etti: 
muharebesinde öldü diyorlardı .. Fa - bu hikayeler, evine, büyük annesinin - Eğer Antalyada kalacak bir ye-

~~ kat annesini hayal meyal hatırlıyordu. yanına döndilğü zamanlar onu çok rin vana kolay olur. Biz pçıirbn 
Balmumu gibi eoğuk an yüzlü dal 1 dütündürüyordu. eeni mektebe yazclırtr, validen • rica 
gibi bir kadındı. Kaymakamın lialıımı neler anlatım- ederiz. 

Bir kaç ay ıüren bir hutalıktan yordu. Duvardaki bir düğmeye ba - «Gülten» hemen cevap verdi: KERVAN YÜROYOR 
eonra onu bir daha sörmemİftİ. Kom- eınca aydınlık fıfkıran elektrikler, eo- - Antalyada teyzem var. 

- 8 - - Birlwm Calait - il ·11-985 f~ kadınlar bir gün mektepten alıp ~Jiayvamaz
0

.k0f&D tramvaylar, Ka.ym~m hanımı bU luıbere 
DW bmm w•..,.: yordu. Son~ evlatlık~..., nihaJret oııu kaeabanwn yukan taraflarındaki neler, ~ter ... Biınları mektepte mu- çok eeyindi. 
K.-. halkının, mcaktan huna• hizmetçilik dereceaine kadar gelmif- b~ eye g&.ürnıU.lerdi. Buram. kayma- alliınleri de eöylüyorlarch. F a,kat kay- ı Zekieım, istidadını çek ~ 

lı! portakal. ~çelerine sıiındıiı .~ir ti. Teyzesinin Gültenden küçük olan bının evi idi. · · muam beyin hanımına daha çok gü- ! (Gülien) in burada ve yqb a.- bii
sund rild~-~ 1-.mc11_..__ . ~Av:_~· ao• çocukları büyüdükçe genç~ evde- Kay11ıala11~.-· ~ dilli1 aüJer. riidfi veni ~· Muallimler bu teYleri

1
yük ana yanında çürüyüp P.• rini ie-

e ecea ta - iCin SriıQJUID yaPdt· L! • d-~·1·"- ah li"' · · · b. h ._!._ da d 'b" h h ·.11 L ·d 1 · • · d 
rd im ih 18 kız . 

1 
~ yerı, -.uuısa• ret ge ınm1fti. ır anımı onu Dil' zaman yanın a- ere gı ı, eeap, enaeae a.aı e en aı- 1 temıyor u. 

yo u. t ana genç gmn ft G~··- b bir L _ _]_ b. - la lardı Ka . -L-- be . ba K d ..... b L _L __ (C-'!.'-
bunlardan Elmalı'lı Tosun km Gülten W.üm teY_U ~· no ran ~~- lakoydu.. . . . ı an .. tır : ym~ yın - ı ocaeının ver ıgı . u. ~ wc-
kazanmıttı. Hocalan Gülteni tebrik dı. Hele enıttesı zaten kamçı aibı bır Sonra gene büyük annesının yanı • nımı oyle tarıf ederdi ki, anlattddan ten) den çok onu sevındırdı. 
edip bazı tavsiyelerde bulunduktan adamdı. na, eski küçük, tek odah evlerine dön- ac:leta gözlerinin önünde canlanırdı. 1 O hatta (Gületen) i beraber gOtür • 

801lra aenç kız bahçeye çıktı. S.rhoı Sahil pmrük muhafua memuru o- dü. Bu tek odalı evi Gülten her za .. Hem onlara gazeteler, resimli haf- mek istedi. Fakat gittikleri yenle ka
aibiydi. içinde tatlı. mayhoı bir menı- lan bu adam mealeğine o kadar a,kla man hatırlıyordu. Flmalı ilk mekte - talık gazeteler de geliyordta. Kayma .. I hp kalmıyacaklannı bilmiyordu. Bel
nuniyet vardı. bailanmıfb ki ahbaplanna, hattl ka- bini bitirince burada kaldı. kam beyin hanımı onları okutur, an- ki de havasına, yaf8yıfına uyamıya • 

Fakat bu aevincin lezzeti o kadar bu- neına, çocuklarına bile kaçakçı mua • Elmah ne fİrİn bir yerdi, ne bolluk lamadığı taraflan güzel güzel anlabr- caklardı. Her yer Elmalı gibi cennet 
~· kekremıi bir leu.etti ki onu kan- meleai yapıyor, herkesten fÜpheleni - yerdi. Yazın yemyqil gölgeli bahçe - dı. olamazdı. Daha o •m İfİ ~ ~ 
dıramıyordu. yor, pnde bir kaç kere elinin, belin- lerde YBflYOr, pek az ıüren kıt mevei- Mektebi bitirdiği yıldı. lan kaymakamın hanımı (Gultaa) m 

Alıfkın adımlarla bahçeden çıktı. deki alb patlara aittiği aörülüy9rdu. mini alevli ocak baflannda ve tarhana Kaymakam Konya kaz.alanndan ninesini çağırttı, konuftu. 
Kaldınmlar kızgın, tozlu yol ten- Gülten, enifteainin ters bir tarafı • çorbMa P9iriP yufka ekmeği yaparak birine gitmek için emir aldı. O zaten torunundan bir fayda aör· 

ha idi. na çabp hatlanmamak için gözünü güle oynaya geçiriyorlardı. Kuaba halkı ahftıklan ve sevdik - miyordu ki ... 1:fi~ aykın. da~: 
Duvar gölgesinde serilip kalan bir dört açıyordu .. Ve genç kız bu 1ayede «Gülten» i 11bık kaymakam be- leri kaymakamın gitmeeine çok eeef- - Varsın gıteın, dedı. Sız götür • 

ec>kak köpeği dili earkmlf, karnı sık timdiye kadar enittesinden hatta azar yin evinden çağınyorlardı. lendiler. Fakat bu aynlığa en çok a- dükten sonra! 
ilk fİtiP inerek uyuyor, ııska bir kedi 1 bile ititmemitti. Yol uğrağı olmayan bu yüksek cıyan Gülten oldu. Kaymakamla ha • Orada (Gülten) yatındaki kızlar e-

~Uvarın üstünde miyavlayıp duruyor- Elmalıda iken bütün yobuzluğa dağlar arasındaki kasabanın dünya ile nımına adeta ana, baba. gibi alıpııf - vin bütün itlerini görürle~. Y abn 
du. rağmen ne kadar rahattı. Orası bağ- alika~ 0 kadar azdı ki en bilgili 18yı- b. Tam b~ hafta, gidincıye kadar onu pımalhktan kışlık odunu getıren. ~ 

Gülten, fırbnalı bir denizden ka- bk, bahçelik bir yerdi. Bir odalı bara- lan mektep haf muallimi bile ara sıra 1alıvermediler. meden suyu t~şıyan, ~~ez kayna· 
l'aya ayak baemıt insanlar gibi sevinç- kaya benzer evlerinde büyük anuile Antalyadan, Muğladan gelen gazeteler- Bir akf8lll yolculuktan konutuyor - tan, ekmek yogu.~up, pışıren hep ~·~ : 
li bir fBfltınhkla nereye gideceğini oturduğu zamanlar çok mes'uttu. Bu de gördüğü medeni h&dieeleri merak- lardı. lardı. Fakat (Gulten) bunların birinı 
~remeden bir zaman yürüdü. taraflarda kıt pek az olduğu için bü • la kartıhyordu. Kaymakam, gözleri ifil ıtd parla • o~ıun yapmazdı~ ~=~ ~ 

Bu sevinci kime haber veıecek, tün vakitleri, ucauz, bucalwz ıneyva Kaymakamın hanımı ll;bmbullu i- yan {Gülten) e t~lli olsun diye: bır ka~ parça..::; ~ım i·'_.: O.: 
ltiınini aevinclirecekti. Burada teyze- bahçeleri arasında geçiyprclu.. dL «Gülten» e her zaman lıtanbul .. - Aiıtalyada lıae açılıyor. Gel ee- lenlerinden ı ,_ _!'--1:. 

• L-L--...1- radaki b.. • lqıireliın pler mİ8İn, ra da mahıulün yanunı venru10 
linin evinde oturuyordu. Bu otul'UfUD Çocukluk arkadatlan; ilk mektt11t ~ •. ~. 0 ... ~~ ua- 1 ~y~ yer ' (Atlraa ,,.. 
teldi önceleri bir öz evlit gibi ıörünü-, wM,da,lan ne kadar iyi çocuklarda. bitiin bafka oldugunu eoylerdi. dedi. 
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Sabab Saat 4 ten Sonra 
Delen Telgraf Haberleri 
lngiliz Kabin~ıinde Değişiklik 

Deniz Bakanının Da Çe
kileceği Bildiriliyor 
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.............. ııımı .. 

HABERLERİ 

Barı~ Telclifleri Gömüldükten Sonra 

Fransızlar Musolininin Hata
larını Sayıp Döküyorlar 

Dün Meclisihas Toplandı. Parla-
mento 4 Şubatta Toplanacak Fransız Gazeteleri, ltalya Tarafından lngiltereye Yapılacak 

1.ondr•, 20 <A.A.> - Kralın bugün Bir Tecavüzün "Cinayet Olacag" ını,, Yazmaktadırlar 
BaWYini huzuruna 1ca1>uı ile kendiaile aö- lnglltere ile ltalya 
riipneain-e ve Sir Samael Hoarın balefinin Paria 20 (A.A.) - Fransız gazeteleri, gazetesi, yazıyor: 1 zam aeleceiini bildiriyor. 
iatilaabı ile meyul olmut olan mecliai ba- Ar8Slndakl Gerglnllk Avam Kamara~n. dü~~. ce~~; ·.~- . !taJya. zaptediJmiı olan topraklara ken- İtalyanın Cevabı Hazır Değil 
am cebe.ine bü-..::ı. bir ehemmiyet at • Artacak val - Hoar proıesınm gomulmesı torenının dısındcn alacak olan her hangi bir hal su- Roma .. 

,_ fh d" "f L ed' . k L k . . h , 20 (A.A.) - Dun ak,am ~ feclilaaek edir son sa ası» ıye tavsa etme.ıd ır. rehne arıı .ıı;oyma açın er §eye karar ver- A •• • • 

Lord ~aJiİ..m. in&hap edilmesi ibtüna- Londra, 20 (A.A.) - Siyasal Fransız gazeteleri, Sir Samuel Hoann ce- mittir. mı mahfellerde aoylendıjine balınlıraa 
li lııemea lıııemen •ok addedilmekte Nevit- çevenlcr lngiltere ile ltalya arasın· surane hatb hareketini ehemmiyetle kay • Avrupa SuDıu ·~~lyhanın Pdaniil~~ dt~kliflerine cevabı he • 

ı d ek lh teklif) . . ıkın .. N . nuz azır e tt. le Cltamberlaynm .eçilmai ihtimalleri ise daki ıcrginliğin önümüzdeki gün- etm te ve au ennı ç aza au • e ıktısadi muhasara, ne diplomasi hi-
gitple artmaktadır. lerde artacağını tahmin etmekte- rükliyen mebeplerden bahaeylemekt'Cdir. Ca- leleri ve ne de fiddet. bize bir avuç toprağı Romaya Göre 
. Müphitl•, NeYiUe ve Allllea Cluım • dir. zeteler, Mmoliııinin hattı hareketinin bü • bile terkettinniyecektir. ltalya hakkından Roma, 20 (A.A. )- AJqam pzete • 
~ ameli beJnmd.ea YePne nam _ Ayni çevenler, lngilterenin an• yük bir hayal inJd .. n doiurmuf olduğunu vaz geçmeğe ve terefine muğayir harekette lerinin hemen hemen hepsi Fransız • ı... 
ze11er olduldanm be7aa etmektedirler. cak Milletler Cemiyetinin diğer a- yazmaktadırlar. bulunmağa icbar edilmek istenildiği gün ailiz tekliflerinin auya düpnesi mes'uliye-
Ba n iirhi'ler, Amtea Chlımberla,ynm cbt Sai cenah pzeteleri, Avam Kanıaramnın Avrupa sulhu tehlikeye dütecektir. tiyle megul olmaktadır. Gazeteler, ha 
:.ı.....: bakan'+== •• ~:.. )'"-La ile t~... • zumm .karadan, denizden yardım dünkü c:elresinin pek ehemmiyetli ve nazik Muaolininin İkinci Kurbanı teldiflerin akim blımaamdan ltalyanın ve-
.,_. ...- ~- ... , ~ edeceklerine dair acilen teminat b" '-- Jd w • ı · · l M l p · d ı d w· tere .,..mda)ü s-sinliiin daha zi7ade art- ır cea.e o uııunu ve netıce ennın mpara- Paria, 20 ( A.A.) _ Lava) bu aabah ya uso ininin ontınia a aöy ee igı nut• 
mua demek olac•pn Neville CJaamber • aldığı takdirde İtalyaya kalJI tat· torluk hudutları ~ııında da duyula~iı~~ Parise dönmUıtür. Lavalin çekileceii lmn mes'ul tutulamıyac:aimı müttefikM 
la ı.u mek•me etirilmaiain • l.ail· 1 bik edilmekte olan zecri tedbirleri yazmaktadırlar. Sır Samuel Hoar, dünku hakkındaki haberler daha Cenevrede b7detmektedirler. 
t:' laıiikiıaaw4ün ~ ,.,. .. ; iale ,iddetlenc:lireceği fikrindedir. mifzakereden prestijini hybetmeklizin ve iken yalanlanmııtır. Hal Çareai Bulmak imkansız 
anmanda bulundajunu aöylemektedirler., tik defa olarak Sir Smnuel Hoann nut- terefi asla haleldar olmaksızın, bilakis na - Popüler sazete.i, lnsiltere efkin g. Paria, 20 (A.A.) - En doiru haher 
Pulimento Toplautıamı Ta~I Etti im biraz 80juk kaı'fdanmıtbr. Baldvinin zarlarda büyüm'? ~l~uğu halde çıkmıştır. mumi~e Taka balmut olan hUytik alan çevenler bile, İtalyan • Habet mu • 

ı -.JI- 20 ( .a. .a.) n.-_ı.l!.--t Muaolininin Hatalan deiiJildiie söre, timdi Muaolininin Te ha .. muma bir bal .... esi bulmak husu • 
tOD~ 4 ;;:ta t:;: ~7. 

0
' preati~ de balel ıelmit oldaju aöylen • Sol cenah gazeteleri, aylardanberi Mu· onun fena zekiamın ikinci kurbanı olan IUDcla fimdi d~ imkinee•hjı aWe .. 

. Baka Da r-kil" mektedır. 90Jini tarafından biriktirilmiı olan hata • Lavalin akıbetinin de laalledihneai Ji. memektedirler. 
L. ~ nı ~ ıyor Hük' .ti-..-& m·--"-.__~: ia,,.; • • l d bah t kt D · b h t Lonc:.-a, 20 (A.A.) _Deniz bakam UUlft ........... ,o:uua -rs- parlasa ar an seme e ve uçeıun u a a -

Lorcl Momell'in de deniıı konferanaından laücumumm ...tına borçludur. lara kendisine uzatılmıı olan tahlisiye sın· 
sonra çelöleceji .. nalmaktaclır. X iına hemen yapıflllamak gibi son bir hata 

Baldvinin Mevkii Londra, 20 (A.A.) _ Sabah eazete • ilave etrniı olduğunu yazmaktadır. Bu ıa-
zeteler, İtalyanın Fransa ve Jngiltereyi an-

Londra, 20 (A.A.) - Baldvinin aulh leri, dün Avun Kamaruı miiakerelerin-
tekliflerini reddeden beyanatuıclan sonra de hasıl olan derin ~- makeı ol- lamamıı olmasından dolayı duydukları hay-
hükimetin parlimentodaki vaziyeti mu • maktadırlar. r~~ ... a~ıkça .s~ylemekte ve Fransız .• J~gil.~z 
vali.aten kuvvet bulmUflW'. Bununla be- 0.Jli HenW, bbiDMjn istifa edecejini h~kumetlerının Laval • H~ar t~klıflerı yu
raber JaiikUmetin boaıl'""f olan itib.rı dü- •• BaldYinin 7..-. a....ı,.ı.3'1m' sele- zunden genoyun darbelenne ugramıı ol -
:ııe1mif dejildir. cıeiW ...aA mor d ~ ..-ıtecL duklarını ilave eyJemektedirler. Bütün bun-

ea ıur. lara hodbinlik ve mürailik gibi ithamlarda 

~=H~=a~v~a~~K-~u-w-~e-t_l_e_r~i=l=ç=i~n~.~.~=~=~·:P--·-~· 
Fran91z aol cenah gazeteleri, Musolini • 

Kamutaydan 21, 500, O 00 Lı•ra}ık ninen hararetli takdirkarlan olan Fransız. 
lar arasında bile onu bugün tuvip eden tek 

T h 1 ld 
bir Fransız bulunamıyacağı fikrindedir. 

8 SİSat &teni İ Fransa, ihtilafı tahdit etmek ve mevzilcş -

Ankara, 20 - Hükimnet hlıva bvvetleri İçİD 21 11Ü17on 500 bia liralık teahbii
de siritilmeai ltakkmda Kamulaya bir kaDun la7ibw vwmiftir. Li,Jiba Bütçe Eacü· 
mminc laavale edilmiflir. ..... 

DUnkU Kamutay MUzakerelerl 
Dünkü Kamuta1da E.bf Umam müdürJHp maıw ay....._. te.lüt ve ta· 

diill hekkmdalri kaa...a ilifilı cehrelln deiiftirilmeaine, .-i mivuene:re dahil 
cbmel..le ~ amam miidürlüjiiaiin bütün aı.c.klannm 1ekdiierisJe takas ve 
...-ban .. 791>•lm•=ııa1 tayyare resmi kanununa bir fıkra eklenmesine ait kanun

larla Puar kazasından Mümin oiullanadan Mehmet oilu Haaanın ve Tarsustan 
Nuh otlu SüleJ1DaDID ölüm cezaama çarptmlmalanna ait mubahd. kabul edilmittir. 

Mançuri - Mongolistan Hududunda 
Moskova, 20 (A.A.) - Tas ajansının şimal Mogolistanının merkezi olan 

Ulanbatordan istihbanna göre Mançuri • Mogolistan hududunda kanlı hadi
seler olmlJlltUr. içinde iki Japon zabiti ve beyaz bir Rus bulunan bir otomo. 
bil ile her birinin içinde 28 silahlı asker bulunan bir kaç kamyon ve bir has
tahane ara~ Mançuriden Mogolistan hududuna geçmiştir. Beş mitralyö .. 
zü bulunan bu müfreze Mogol hudut karakolunu çevirmiş ve karakol asker
lerinin çekilmesine rağmen ateş açmıştır. Mogollardan bir kaç ölü ve ya

ralı vardır. 

tirmek için yapmıı olduğu teşebbüslerle Av
rupaya hizmet etmİ§ olduğuna kanidir. Bu, 
ltalya tarafından lngiltereye karşı bir teca
vüzde bulunulduğu zaman Fransa seyirci 
kalacaktı, dernek değildir. Hayır, Fransız -
lnııiliz tesanüdü bütün kuvveti ile kendini 
gösterecek idi. Çünkü İtalya tarafından Jn
giltereye karıı yapılacak bir tecavüz. yalnız 
bir delilik olmakla kalmıyacak. bir cinayet, 
hem de Avrupaya karşı irtikap edilmiş bir 
cinayet olacaktı. 

Bir Leh Gazetesinin İngiltere • 
Franaaya Hücumları 

Var§ova 20 (A.A.) - Hükumetin or
ganı olan Dobri Wicczor, yazıyor: 

Fransızlarla lngilizlerin diktatörcesine ta
kip ettikleri metodların uğradığı muvaffa
kiyetaizlik, Avrupanın itlerini ancak Lon
dra ile Pariain göreceğinf tahayyül edenlerin 
vehimlerine nihayet verecektir. 

ltalyayı itıal Ettiji Yerleri Geri 
Vermiyecekmit 

Roma 20 (A.A.) - Popolo Di Roma 

İngiliz Filosuna Bir Tecavüz ihtimaline Karıı 

Akdeniz Devletlngiltere 
lerine Başvurdu 

Barış Tekliflerine Cevap 
Habeşistan, Italyaya Hususi Ekono• 

mik imtiyazlar Bile Vermiyor 
Adisababa, 20 (A.A.) - Hükumet, Fransız - lngiliz tekliflerine ola;

cevabını iki memleket elçilerine dün öğleden sonra vermiştir. 
Ha~istan Paris planını kat"t surette reddetmekte, Jtalyanın 1908, 

1928 andia,malanna riayet etmediğini ve timdi ise, taarruzuna mükafat 
olarak arazi istediğini, Habefistana medeniyet sokmak vadinde bulunan 
bu memleketin. hastahanelerini bombardıman ettiğini, kadın ve çocuklan 
öldürdüğünü, bütün beynelmilel hükümleri ihlal ettiğini bildirmektedir. 

Habeşistan, bu talepleri kendisi kdar Milletler Cemiyetinin de haksız 
addettiği kanaatindedir. Habq hükumeti, lüzumlu olan vesaite malik oJ.. 
maksızın da, topraklarını son haddine kadar müdafaaya azmetmiştir .. 

Habeşistan ltalyaya hususi ekonomik imtiyazlar da bulunmayı da red
detmektedir. 

Fransız ve lngiliz hükumetlerine ve ihtilifı tetkik ederek İtalyayı mu • 
taarrız olarak ilan etmi• olan bütün Milletler Cemiyeti azasına itimadı .. 
mız vardır. Bu memleketlerin savaşı durdurmak için icap eden bütün 
vesaite müracaat ve mutaarnza karfl bütün zecri vasıtalan tatbik edecek· 

)erini ümit ediyoruz . 

Hafi Celsede Neler GörütUldU? 

Laval De Tekliflerin GO
mDlmüşOlduğunu Söyledi 

Eden ise, Birinci Sınıf Bir Cenaze 
Alayı Yapılmasını Tavsiye Etmiş! .• 

Cenevre, 20 ( A.A.) - Journal dea 
Natiom, Milletler Cemi7eti kome,i a· 
zalanaın dünkü aiali toplantıaı laaklınn
da fU tafailitı vermektedir: 

EYVeli Munch, Paria plinı hakkın • 
da ..-üzakerelere haflanacakaa Asamb
lenin içtimaa davetini talebetmittir. 

LaYal bunu reddetmİftir. Bunun üze
rine, Po~emkin plbınıa filen Ye tama· 
men auya diifmÜf oldajuna, Ye euaen 

Habet mubasamasıdır. 

12 lngillz Saylavı Mu· 
ahedelerln Tasdikini 

istiyor 
Londra, 20 (A.A.) - Muhafazakar 

ltal7a ve Habeıistanm mUYafakatleri ve liberallerden 12 saylav Avam Kamara• 
ıelmedikçe, konseyin, Milletler Cemi - sına, ...U. m ... tııllelıerinia a.dilini istihdaf 
yeti pakb ile tetabuk etmiyen teklifleri eden bir takrir ysmıiflerdir. Bu takrird-. 

Loadro 20 ( A.A.) - Howu ojaıuc aylarından: Londra, 20 ( A.A.) - Haber alındığına göre, Jn. kabul edemiyeceiini bildirmiıtir. billaena, Milletler Cemiyetine, pakbll 
J,..iltae Altdenü deuletlerine müracaat ederelı Heri •ilu ltülaımeti Mill.tler Cemiyeti üyelerinden bir lıı.. Eden ise eier plina ıömmek lazım 19 anca maddesinin İcra mnlüiae konrnall 

tedl>irler tatbilı edilmai )'Ü.aiinden çdrmcuı muhtemel müı- mı ile tenuua gelmiftİT. lnıil~ hükameti bu devlet • geli7oraa, her halde birinci sınıf birce- t.!':!!! •. ?.1.~:!!?.~!~!~! .. ~~!~::!=~~!!;-·····-
ltülcitı •Öıı önüne ••tiraelt a.lıeri ve baltri ihtiyat tedbir- naze alayı yapmak liznrı ı~lir demİf -

l ı~rin .taarru:aına uirayan bu memlekete yaln~ eko-lni alıp almadıltlannı ve n•iltere lilo•una ltarfl l>ir teca- tir. La•al, planının tamamen ıömül • 
vüıı 11Ultaunda ••"• bir muai 6irlifi yapmaya laazır olup ol- j nomilı ıanlısiyonlarda değil, lalıat aalteri ltuovetleri- mÜf 1 • olclutunu teHrib ettİrmİf Ye 
rnaclıltlannı idimzaç etmİftir. ı le de ne dereceye icatlar yardım etmeye lımade oldalt- niha7et Eden zecri tedbirlerin devam 
Loıtılrada l>u meHlenin zecri teclbirlerin tefdidinden evoel lmını öğrenmelt iuemelıtedir. Royter ajannnrn ya::1- etmekte oldujunu kaydeylemiı ve 18 • 
orfOJIG atılmaı temenni.inde 6alunalmalıtadır. Hatırlarda J w •• J •1• L··~--·· "iL .. J y lerin itlerine devam etmeıi lüzumunu 

Bir Yunan Vapuru 
Kareye Oturdu 

tamir, 21 (Özel) - Yunan baaclınla 
lyonyov pavuna saat 22 de Çakal .,.._ 
önünde istimdat düdükleri talnuf•ır. S.
nun üzerine limandan romorkörler derhal ol~ ,;&.. a.·ı s· H ,, .... rf a.• ~ it a.·ı uıırına gore, nırı 1::1 nUIUlnn:a:I 1 " Oftff apanya, a • ·1 • u .. ür ua... ~nı e ır oore, a,,. H fO aıı Pir m ... e aPı ı erı s rmuıt . 

yardım .. ôcil oe....; olan rnolai,..ıille Aoam Kamoruuun naniatan ve Yuıoalavya gibi Alıdeni::1 devletlnine Cenevre, 20 (A.A.) - Milleti... Cemi- yardnna kotmutlardır. Vapur kara>• otur-
.. "°" flilıleatiıti cell>etmiffir. J müracaat etmİftÜ'. 7etinin 20 ikinci H wla ~ olu ...... Vuiyeti tehlikeaiaclir. 



21 Birinci Kanun 

Anadoluyu 
Gezen 
Tuluat 
Kumpanya
ları .• 

SON POSTA 

Kumpanyalar tiyatronan önünde böyle bir taraça yapar, canlı reklamlarla 
Halin tiyatroya çekerler 

Kövlü Güzelini Arar: - Aceb Avratları 
Görsetmen Mi?. Der 

Aktrisin 
Bi Yol 

f uluat Kumpanyalarının Oyunlarından Bir Kaçı: Kız Mı, Oğlan Mı? 
Efendinin 6 ıncı Karısı.. Tayyare Piyangosunda Bir Milyon 

Lira... Kanii Bir Zifaf Gecesi... ili... ili .. 
Eski bir mek· 

t e p arkada§ım 

vardır, aradan 
tam 12 sene geç
tiği halde bir 
kaç g ün evvel 
ona köprü Üs· 
tünd rastladım. 

Hiç değitmemİJ. 
Hatta bumun· 
dan mütemadi
yen dudakları üs 

1 de verir, gireriz be efendi! •• 

Necati önündeki gazeteye kurtun 
kalemiyle acayip ıekiller çiziyor ikide 
birde baıım kaldırarak anla~asına 
devam ediyordu: 

- Bir kaaabaya ayak basar basmaz 

1 
il~ kar§ılaıtığunız nıüıkil, otel oluyor. 
Bır gece, iki gece için otel bulamıyo. 
ruz. Bazan kamyonlarda, tenteli ara
balarda gecelediğimiz oluyor. Sonra aa• 
babın karanlıiında ite gİrİ§İyoruz. A
man Allabım, zemini toprak, üatü tah
talarla örtülü bir ahır için kıyamet gİ· 

Sayfa 1 

Şoförlerin Dertleri 
- -

Plika eselesi E in 
Halledilemedi 

Belediyenin Verdiği Kar~r Kafi Gel
miyor, Plaka Resminin inmesi Lazım .. 
Şoförler cemiyetinin. plaka resimlerinin Bu hal tek başına araba çal tıranları da· 

indirilmesi hakkında b elediye ile ynptıkln- ha çok müşkül bir mevkie sokmakta ve bil· 
rı temas son safhasındadır. hnssa plaka resimlerini veremediklerinden 

Şoförlerin iddiaları, malzeme ,,.e benzin dolayı taksilerini hurdacılara satan oto
fiatlarının fevkalade yükselmiş olduğu ve mobilciler çoğalmaktadır. Hatta, dun, bir 
bundan dolayı plaka resimlerini ver~edik- şoför, bize plaka v~gisini veremediğinden 
!eri merkezinde olduğu için, belediye. bt dolayı iki otomobilini de sattJğı halde ver

fiatların tesbitini istemiştir. Şoförler, bu gisini hala ödiyemediğjni yana yakıla an -
)atmıştır. 

fiatları şimdiden tesbit etmi,lerdir. Buna 
Bilhassa benzin ve lastik fiatlarının fev -

göre, 6 otomobili olan bir müessesenin kalade yükadi~.ıin göz önünde tutularak 
3 aylık geliri 7SSO lira tutmakta, buna plaka resimlerinin azami 7 ,5 ve nsgııri 2,S 
mukabü mıurafı 1140 lirayı bulmaktadır. lira olarak tcabit edileceği umulmakta.dır 

tüne d üten aü~ 

müğü bile ... • 
-Vay anam!. 

bi para iıtiyorlar 1 

Der d e mez boy• 
numa sarıldı. Bir 
kahveye otur· 
duk, saatlerce 
baf bata dertle§• 
tik, durduk. İki· 

- Buraya hayvan getirip le bağla- 1 
sak kaç kuruı isteniniz?. diyorum. 
Üçte bir para İıtiyorlar .• Sebebi? •• Ba
ait •• Biz İnaan, onlar hayvan... Ara
mızdaki fark buymuı. Hayvanlar ya• 
lılrken burası ahır, inıanlar yatarken 
d~ ev oluyormuı!. 

l.tanW. tak.ilerinin bir gün gelip pclt cur ltalaca6ı 
böylece lröıelerc pkileccltlcri idJüı olanayor 

ue 

Üniversite Rasathanesi Bitti, iş 
Dürbüne Kaldı de birde: 

- Neydi o, 
ha?.. Harbiye 
nezaretinde maç 

aeyretmeğe gitti• 
ğimiz günler?. 

Ha, neydi o, Re-
cep hocanın ma· 

lumatı diniye 
dersleri?.. Hay 
Allah kahretsin, 

Nec.atinin aözü.nU keserek aordumı 
- Oyun oynarken gürültü patırdı 

kopunca aen ne yapıyorsun?. 
- Ne yapacağım, hiç ... Sükunetle 

seyirci kalanm. Bir kere Anadoluda 
sezen tülüatçılann adetidir. Bir yere 
gittiler mi oranın kabadayılannı, Al
lahtan korkmazlarım toplar, koltukla
rız. Artık onlar her akJ&m tiyatronun 
gediklisidirler. Para almayınca da bi
zi 9'imaye etmekte büsbütün aslan ke~ 
silirler. Böylece bir iki ay o kasabada 

hatırıma geldik· rahatça oyunlar Terİr, para kazanırız. 
çe yi.ireğim oy· - Maıallah, çekinmeden para ka-

nuyor 1.. deyip zandığını söylüyoraun?. 
duruyordu. Tuluatın mefhur nmalarından Dümbiillü lmıail bir oyunda Necati: 

- Ne yapıyorsun?. Neciıin?. Nere- değil •• Necati sözlerini kırpıftırarak - Bırak allaaen !. dedi. Kazandığı· 

Üniversite bahçetıinde yapbnlan rasat -
hanenin kubbesi takı1mıtı ve binanın bütün 
teferrüab bu suretle bitirilmi tir. Kubbe Al
manyada Zays fabrikasında yaptınlnuş ve 
büyük battıüatüva dürbünü de gene bu fab
rikaya ısmarlanmıştır ve ancak bir eene aon· 
ra getirtilebilecektir. 

Kubbenin temeli, kronometreler ve sis-
ınoğrnflnr için aynlmıştır. Binanın dahili 
teshini için de, kömür dumanı ra. data mil-

ni olacağı cihetle havagazı ile yapılmnkta -
dır. 

Rasathanede aynlan bir kısımda da 
jeoorisi enstitüsü kurulmu~ ve profesörlü -
ğüne de. dünyanın be§ lcıt0asında da mesa• 
ha işlcrile uğraıznakla meşhur• profesör 
\V cber getirilm~r. 

Rasathanenin her ik.i kısmınd oku
yacak talebe fimdilik beş k i iden fazla de
ğildir. 

Rodosa 
Elma 

Bin Kilo Çürük 
Göndermişler 

!e çalışıyorsun?. diyecek oldum, elini önündeki çay fincanı ile oynuyordu: mız para da hep yollara gidiyor. Bir Rir firmanın R.dosa bin kilo" çürük ve Diğer taraftan Mısırla yaptığımı7. alelu • 
töyle burnu üzerinde bir aavurdu, ai· - Bizim meslek pek kötü bilader, türlü belimizi doğrultamıyoruz. içle· kurtlu elma gönderdiği Rados konsoloslu - mum meyva ticaretimiz, bilhas..q elma ihra-
tını İğritti: çok kötü ... Şimdi de İatanbulu dört 1 rimi:zde bazıları ~rtlağından kesip, ğumuz vasıtasile Ekonomi Bakanlığınn şi- cnıımız İskenderiye seferlerinin tatili yüztin-
. - Sorma, dedi Tulüatçı oldum. Kıı dönüp artiat arıyorum. Hani iıin İçyÜ· anasına, çOC11iuna sönderir, bazıaı i~i kfıyet edilmiş, Bakanlığın eınrilc Je Türko· den müteessir olmuştur. Bu ihracatın ~-
Allahın kı!ı demez Anadoluyu do • :zünü bildikleri için bir türlü gelmiyor- içkiye vurur, nihayet ya yolda, ya ti- fü fstnnbul şubesi bu hususta tetkikle rine kn suretle yapılması için tedbirler aüşü • 

laıır dururum. lar. Bizim kumpanyada kala kala Oa- yatronun tahta ıaoosuncla can verir gi- başlamı,.oırtır. 1 nülmektedir. 
Evvela §Aka ediyor sandım. Yüzü- küdarlı Zehra ile Katmer Mediha kal· der. Eh, biz de bir nevi kurban olup 

cı karaaı, madea ocaklannda İsyan, lar tenbihlidir, öyle çıngar çıkaracak. 
oyunları aor· tayyare piyang06wada bir milyon lira ortahğı kasıp kavuracak oynaklıklar 

ne dikkatle baktığımı görünce süldü: dı.. Halbuki Anadolu kaaablarında ti- gidiyoruz. 
- inanmadın mı?. Ne sandın?. Ka· yatroya balkı çekebilmek açın ıüzel Necatiye oynadıkları 

ı vesaıre. . . yapmazlar amma, ıelgelelim ki, mut· lem efendisi, panka müdürü olacak 
degildim ya, elbette ya zurnacı, ya 
tiyatrocu.. Bizim hamur yuğrulurken 

.. A~ma, bu oyunların ilanını gittiği- laka dövüş olur. Kanto başlar da se-

içine bunlar katılmıt oilum !.. 
Vah zavallı Necati vah! •. İçime bir 1 

acımadır geldi, boğazıma tıkandı. Bi-ı 
~im Necati böyle tüluatçı mı olacaktı? 
Hem de ana baba, soy sop cihetinden 
de iyiydi. 

- Ayol, naaıl olur, dedim. Senil) a· 
İlen içinde öyle tüluatçı, tiyatrocu ..... . 

Eliyle ağzımı kapadı: 
- Var, dedi. Var . . . Babamın kayın 

biraderi, yani senin anlayacağın ana· 

lnın kardeti sarayda kukla oynatırmıı. 
Sonra dan bilmem nereye kaymakam 
Yapmı~lar .. , 

Elini dizime bantırarak lafı kesip 
llltı: 

- Sen onu bırak ta, baıka şey ko • 
tauıalım. Sen nasılsın?. Nerdesin?. Ben 

leni zayıf gördüm!. Yokıa evlendin Şehir tryatrosu ue Halk operetınden baıka bütün tiyatrolara artist 
illi?. Yooo, elinde yüzük le yok yetiıtiren artiatler kahveai mÜfferilerinden bir kaçı 
feee, baıka, Şinasi ile Eaadı, Necmiyi, aktrislere ihtiyaç var .. Bir yere inip ti- dum, güldü: 
ınnaili gördüğün var mı?• Bizim sınıf· yalroyu büyük bir kahvede, bir ahır - Hangi oyun, dedi. Bizim oyunlar 

ta bir koca kafa Hayri vardı, hatırla· içinde, yahut ta bir buğday anbann· sayılıp dökülmekle bitmez ki ... Elimi· 
dın mı?. Kamarot olmuı kafir be!. da kurmağa batlamıyor mıyız, köylü- ze bir hikaye geçti mi hemen tiyatroya * ler birer iki~r damlıyor: kalbediveriyoruz. Sonra da cebir aşkın 

Necat iye yine kendi mesleğinin _ Hiii efendi, bo ahıam tiyatro va-
1 
günahı yahut bataklıklarda zanbak ı) 

b~hsini açtırınca dili de hemen m111! •• Acap avrattan bi yol görsetmen diye isim takıyoruz, oluyor, bitiyor. 
Çözülüverdi. Aman Alla1ıım, onu din- . ? d' 1 1 _ Oynadıg" ını:z piyeslerden bazıla· l • . ını . ıyor ar. 
erken ~d~la ca~lı. bır romanı .kulakla: ı _ Ne yapacaksınız görüp te?. diye rını ııaysana . . . 
t"ınıla dınhyor &ıbı. oldu~. ~ız hanı sorunca büsbütün yılıtıyorlar: - Sayayım. Demirhane müdürü, 
" li.ilüftt .. de.r geçer~z. değ~l ~ı.? .. Ö~I~ _ Ne idek, gart garının garşısm- Leylinın düğünü, kanlı bir :zifaf ge • 
değiiil ! .. Hıç de hızım bıldııımız rıbı J da?. Gözel oyuncu vaaa, iki mecidiye l ceıi, kız au, ojlan mı? •• Efendinin han-

l miz kasabanın vaziyetine göre yapa- yiı-cilerden biri: 

ı
rız. Bazı reklamlarımız büyük yafta- - Vay cülüın, sana gurban olam!. 
lar üzerinedir. Bazıları çırakların ağ- dedi mi, kantocuya vurgun olan baba· 
zı ile bağıra bağıra, çıngırak çala ça· yiğit ayağa fırlar, ortalık biribirine ka
la yaparız. Bazan yazsa bir bahçe ö- nıır •. 
nüne tahta taraçalar yapar, üzerine Necati saatine bakıyordu: 
bizim aktrisleri! bindirir, öylece halka - On iki olmu~ be!. Halbuki ben 
seyrettiririz. Tabii bu son reklam usu- daha artistler kahvesine gideceğim 

lünden taraçantn önünü yüzlerce köy- haydi beraber çıkalım! .. 
lünün doldurduğunu tahmin edersin!.. REŞiT ŞEVKET 

Necati kıs kıa gülüyordu: 1 .. • ' ' • • • ' ~ · • • • • • • • • • • • • • ' ~ ' ·- -
-Her kasabada mutlaka baıka r- Bayram Cuma' 

ba!ka hadiselerle karılaşırız. Hiç unut-
• • L 1 • G·· .. muyorum.. zmır .. asaba annın birın- unu 

deydik. Bir gece tiyatroyu altı kİ§İ bir· 
den bastıydı. Bizim aktrislerden Hn. Ay 

' teni kaçırmak istediler. Tabii bizim 
kodamanlarımızla aralarında bir ~. 

ğutma baıladı mı. Sonunda jandarma 
geldi. fıi ayırdı, suçluları götürdü. Er-

tesi sabah ta alh kisinin elebaşısı bir 
efe, Ayteni aldı, nikahladı, götürdü. 

Bazan tiyatroya evli kadınlar ge-

lir, kocalarını alıp götürmek isterler, 
bir temiz dayak yedikten ıonra da ge-

ce yarılarına kadar tiyatro kapıların
da beklerler dururlar .. 

Sonra bazı kasabalarda da bize 

kimse raibet etmez, tiyatro olacak ne 
kahvehane, ne ahw, verir, ,ne de hüsnü 

kabul göıterir. Halbuki biz bütiin t~

lstanbul Müftülüğünden: 
Biıinci kanunun 2 2 inci pazar günü 

Ramazanın yirmi altısı olmakla okŞ<ı rnı 

(pazartesi gecesi) leylei kadır ve 27 in
ci cuma günü de bay ram olduğu ilan 

olunuT. 
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.,,DOStfukt&RekOr·····o·a·xme:-·--:::··Haft;~-i~--Ff m 
'' f Bağıran köpeğin evi: Öyle zabıta J tan tarafından öyle bir yere saklan-

--
• k d K Jd fimleri vardır ki, bir bakışta mevzuu mıştır ki, bulunması mümkün değil-rl a a ır 1 1 anlaşıl~r, .. takibi kolaydır, seyredene, dir .. Esasen o sırada gemi tayfası mu-

hele cınaı romanlardan haz duyuyor- kabıl taarruza geçecek, çeteyi mağlup 
aa, zevk verir. Buna mukabil yine öy- edecek ve gemiyi salimen Singapora 

Sabahtan Akşama Kadar Karşı 
Karşıya Çalıştıktan S onra Gecele 

Pat O Brion 
1c zabıta filmleri vardır ki süjesi karı- götürecektir. 
•ık, anla~ılması güçtür. Perdeyi bir sa- Film çok hareketlidir, içine bir kaç 
niye gözden kaçırdınız mı ipin ucu e- &fk vak'ası da eklenmiştir. Sıkılmadan 
linizden gider katil kimdir, masum seyredilebilir. Filmi sahneye koyan, 
hangisidir. Anlayamaz olursunuz. Bi- şimdiye kadar bir çok muvaf fakiyet
naenaleyh ıize Amerikada bağıran kö- ler kazanmış olan Tay Carnett'dir. 
pcğin evi adı altında yapılan filmin Kaptan rolünü Clark Cable, genç kız 
ıüjesini anlatmıyacağım. Sert, kaba, rolünü de Jean Harlov yapmışlardır. 

ri De Birlikte 
Yemek Yiyen 
Üç Arkadaş 

F ranlc: Mu 
Hugh ile Jams 
Cagney bir 
yaz gecesinin 
rüyası fil • 

mindo 

Geçenlerde bir piyeste yan yana oyna • 

mış iki kadın yıldız arasında kavga çıktı. Bir 

resim sergisinde binlerce halkın önünde saç 

saça, baş başa geldiler. Birisinin yüzü hr -

mık içinde kaldı. Ötekinin (25,000) liralık 
inci gerdanlığı koptı.ı, taneleri yere saçıldı. 

Bir kısmı kayboldu. Nihayet it mahkeme 

salonuna intikal etti. Bu arada da sanatkar

lar arasında dostluğun esas obn..ana rağ -

men mesleğin doğurduğu mümareaeler hak

kında sütunlarca yazı yazıldı: 

- Yek diğerini gerçekten samimiyetle se· 

ven sanatkar azdır, denildi. 

Bu hususta umumi bir kaide konulabilir 

mi, konulması doğru mudur~ Bilmeyiz ama 

bir me!llek mecmuasının daha pek az evvel, 

yekdiğ<"rile sahnede tanı§tıktan ıonra ha -

kiki hayatta da gerçekten dost olmuş sa· 

natkarlardan pek çoklarının adlannı say -

mı olduğunu hatırlayoruz. Bunların ara -

larında bilhassa üç tanesi vardır ki birinci 

dereceyi i gal ederler. Birincisinin adı 

Jams Caynes, ikindsininki FrankMak 

Hugh, üçüncu ünün i e Pat O' Briondur. 

Bunlardan Jimmy Cagney takdim edil -

mi) c muhtaç değildir, üçünden şöhret mer

diveninin ust kademesine ilk çıkan odur. Bu 

itibarla ıı üç ki§ilik dost kumpanyasrn nın 

ba kanı da o sayılır. ikinci gelen Frank 

Mak Hughtur. Elbette tanırsınız. «Dönümü 

olmayan yolculuk», alştc deniz kuvveti», 
«Altı gün» filimlerinden birinde muhakkak 

görmüşsünüzdür. Şöhreti her gün biraz da

ha artan Pat o· Brion Araştınna Büro • 

vahşi bir adam olan kocasını öldüren * 
güzel Bessi'yi avukatı naili kurtar- Çatşamba çocuğu: Amerikada bu 
mwtır, izah etmiyeceğim. Bu filmi isim altında yeni bir film daha yapıl-
aahneye koyan Alan Crosland"dır. dı, bir nüshası da Fransızcaya çevril-* di. Fakat Fransızlar «Çarşamba çocu• 

Singapura gidecek çanta: Ameri- ğu)) adını manasız buldular, <'Sönen 
kada yeni yapılan birine de bu ad ta- ocak» a çevirdiler. Süjesi annesi ile 

, kılmıştır. Bu bir sergüzeşt filmidiı . Baş- babası yekdiğerinden ayrılmış bir ço· 
lıca kahramanı bir vapur kaptanıdır. cuğun acınacak halini anlatır. Şimdi
Bu kaptan altın ile dolu bir çantayı ye kadar gerek tiyatroda gerek sine
Singapora götürmek vazifesiyle mü- mada bu mevzuun ele alındığı görül
kelleftir. Fakat maalesef bir hırsız çe- mem~ değildir, fakat bu filmde bu es
tesi vapurun böyle kıymetli bir yük ki süje o tarzda geliştirilmiştir ki in
ile yola çıkacağını haber almıştır. Yol- san kendisini yepyeni bir etüd karşı
da vapura hücum edilecek, gemiyi ele sında sanır. Filmi sahneye koyan John 
geçirecektir. Fakat altın çantası kap- Robertson 'dur. 

Acaba s-z De 
işittin. z Mi? 

stüdyoda karşı kar§lyadırlar. Akşamlan iıe Certrude Michael hayatına mal ol· mamakta ve daima baıına söre bir ta· 
yemeği mutlaka birinin evinde yerler. Stüd· mauna parmak kalmıı olan otomobil ne ıamarlamaktadır. 

l d t J .. .. h··1, .. . . . kazasından sonra kendisini bilmez bir * 
yo ar a a a ar sozu u&mune gırmı§tır: h ld ki d'ld'•. h d k (Ki d K lb ) ld" " ·· ·· .. . . . a e na e ı ıgı astane en çı mıı· au et o ert e yı onumu mu• 

- Birini arayını.,. otekılerını d b ] 

ıunuz, denilir. 
.., e u ur • ıtır. Şimdi nekahet devrini geçirmekte· nasebetiyle bir altın kitap verilmiıtir. 

dir. Maamafih ayakları tamamen iyi Bu altın kitap, artiste saadet temenni 
olmuf deiildir ve el'an koltuk deinek· eden Amerikanın en meıhur 200 ada-Geçenlerde bir Amerikalı gazeteci me -

rak etmif: 

- Y clcdiğerine anlatılacak ne bulurlar 

acaba~ diye düşünmÜf ve bu ıuali (Jimmy 

Cagney) e sormuş. Sanatkar derhal: 

- Vallahi ben toplantılarda ağzımı bi

le açmam. Ötekiler söylerler, ben dinlerim 1 

demiş. Gazeteci de bu cevap üzerine gidip 

(Frank Mak Hugh) u yakalamış. Ayni §C· 

yi aormuş. Ondan ise: 

leri ile yürümektedir. mının mektupları ile te _kil edilmiıtir. 

* * Kut ve hayvan beslemeie çok me- Peter İbbetson filminde pek ıöze 
rakh olan Jo. Penner bu defa da bir çarpmıt olan John HalJiday bir kaç 
papağan elde etmiıtir. Bu kuı öirendi
ii üç bet cümleyi mütemadiyen söyle
mekte ve evi misafirler hesabına otu
rulmaz bir hale getirmektedir. Maama
fih artist ıikayetçi değildir. 

* 

ıün evvel Paramount stüdyosu taraf'ın• 
dan ancaje edilmi§tir. hk olarak 
«istek» filmini oynayacaktır. 

* 
Sinema sanatkarları arasında ka-

- Dostum ben söz söylemesini sevmem, f b"' ··k 1 uh 1.1. k 1.! B 
ası en uyu o an m a&&a aı en-

arkadaşlar anlatırlar, ben dinlerim, cevabı· ! ny Bakerdir, Filhakika bu aktör kendi-

Gary Crand Amerikadan ayrılmıt
br. Bir haftadan beri Londradadır. O· 
rada bir lnciliz kumpanyası ile yaptı· 
iı mukaveleye göre büyük bir film çe· 
virecektir. Maamafih ıubat sonunda 
Amerikaya dönmesi beklenmektedir. m almış. Gazetecinin bu suali üçüncü ar - ai için biç bir zaman hazır fapka bula-

liste sormadığını elbette tahmin edersiniz. 

Amerika gazeteleri bu üç arkadaı arasın
sun, aHiç bir şey satrnıyorum» «Kay» ın 1 daki anlaşmaya: 
şahsiyeti», oSizin sayınız da bana geçe • D tl kt k d' ı D w d - os u a re or, ıyor ar. ogru ur, 
cek» filimlerinde oynamııtır. 

.. tk- h . l . h h fakat hele stüdyoda bu üç arkada2ın yek • Bu uç sana ann ususıyet erı emen er 
diğerile konuşmalarına bakılarak hüküm 

verilecek olsa hiç te böyle görülmez. Çünkü 
filimde ycğdiğerinin karşısında oynadıktan 

baıka sahnede teessüs eden bu dostluğu 

k d ki 
. ] ] d B bütün vakitlerini birbirlerine oyun yapmak-gerçe hayata a ne etmıı o ma arı ır, u 

d 1 k k d L J'd" k' b ] b' la geçirirler, bu oyunların arkasından da ost u o a ar ~uvvet ı ır ı un ar ır -
birlerini bir kaç aaat görmeseler yapamaz· 1 tabii kavga çıkar, fakat kahkaha ile bite
lar. Gündüzleri sabahtan akpma kadar cck bir kavga. 

Meg Lemonnier Bir 

Fransız Sahnesinde Yeni 
Şöhret Bulan Birkaç Sima 

Ber~~=~~~~~.!~~çi~~~~~~!m uJ 
pek sevdikleri, bazılarının da pek tat· atkir oluıuna raimen evlilik hayatının 
aız buldukları Fransız artisti Meg Le-ı devam edeceiine ihtimal verilebilir. 
monnier evlendi, bundan sonra gerçek * 
bayatta Madam Coddet adını taııya· Meg Lemonnier eski zamanlarda: 
caktır. Kocası Pariste çıkan gündelik - Gözleri yere inik, yanakları U• 

bir spor gazetesi olan L' auto'nun ida- tançtan kızarmıt genç kız rolleri 
re direktörü Maurice Goddet'tir. Bu- oynamaktan bıktım, derdi. f steii ev· 

100 Bin Llrahk Bir 
Koleksiyon 

Loretta Y oung geçenlerde elbise 
gardrobunda bulunan kostümlerin bir 
hesabını yapmıt ve bu ftesap netice· 
sinde elyevm mevcut kostümlerinin ve 
çamaıırlarının kendisine 100 bin liraya 
mal olduiunu görmüıtür. Artist bundan 
aonra bu elbise ve çamaıırların satıl
dıkları takdirde ne edeceklerini merak 
etmiıtir. Çağrılan dükkancılar hunlara 
toptan (5000) lira vermitlerdir. 

Jenip te genç kızlık adını bırakacaiı 
sıralarda yerine geldi. Filhakika oyna • 
dığı üç filmden birinin adı Çardaı 
prenııeııi, ikincisininki Jorj ve Jorjet, 
üçüncüsününki ise Hortansia kardeı

lerdir. Yakında meydana çıkaracaiı 

Bourrachon filminde de evlenmeden ge • 
be kalan genç kız rolünü oynamııtır •• 

* MeıLemonnier evlendikten 
hafif rollere veda edecek mi? 
pek ihtimal verilemez, aahne 
bayat baıkadır. 

sonra 
Buna 

a.aıka, 
(1 

Frtıncia Gautre7_ 

"Fırtına» filminde 

Jenny Burley 

oDora Nelson» filminde 

·--Ly;, 
.fDonaıa». filmind• 

Claucle Agay 

•Fransa Simaları» filminde 

JwJ Colin 
•Yol Ameleıh> filminde 

Maurıce Remy 

((Güzel alem» filminde 
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, Nuh un Gemisi Seferde 
Çabalama Kaplan Ben Gidemem ... 
Kitabı Mukaddes yazıyorı 

Allahtan: Nuh'a bir nida geldi: 

- Bir gemi yap .. . 

Nuh ıaıırdı, 

- Ben nasıl gemi yapabilirim: 

Allah bir tavuk ıönderdi. 

- Sırt kemiğine bak! 

İdarei mahsusanm yeni gemisi Bağdat; yine ıtıne devam ettiriyorlardı. 
Haydarpafa, Kadıköy, köprü arasına sefe

re baıladı. 

- Gitmem! 

Derse, dürtüyorlar. Durursa ürkütüp 

* 
İdarei mahsusa sizlere ömür oldu. 

Mirasına Seyrisefain kondu. Bu mi • 

yürütüyorlardı. rasın en kıymetli parçası Baidadı da 

Günün birinde yeni bir İcat çıktı. Adı - aldı. Yıllar geçti. Seyrisefain de çatla-

Nuh tavuğu pqirdi, yedi kemiğine Laktı. na denizaltı gemisi dediler. Bağdat bunu yıp iki parçaya ayrıldı. Büyük parça -

- Pekala ama ne ile yapacaiun. duydu, heveslendi. Ağır gövdesile Hay - ama cı Deniz Yolları idaresi», küçük par-

0 anda Allah kocaman bir çam ağacı darpap önünde denize dalıyordu. Yaka • çasına da ((Akay» denildi. Bağdat kü.: 

halk etti: lamasaydılar bahri muhiti dolaıacak yine ı çüğün hissesine düıtü. Bu .anki mi • 

- fıte bununla! geri dönecekti. Ne yapmalı ki yakaladılar, rasta kapılan en kıymetli metadı. Bu 

- Aman Allahım, fU çam aiacı yarata· ve denizin dibinden tekrar denizin yÜ7üne 1 mataa büyük bir kıymet verdi. Boya ile 

H · b · cağına bir 0 emi ya • tuvaletını' • yaptı, ko'' -- anı enı ~evmiyordun> • 
_ Sevmiyorum !.. ratsnydın da beni mürle karnını doyur· 

- Gönderdiğim çikolataları niye ka· zahmetten kurtar • du: Tek tikayet et • 
bul ettin) saydın ne olurdu.. mesin, tek kaçıp git-

ç .k ı~ · mesin diye •• - ı o atayı sevıyorum. Nuh yüz yıl uğ • .............................................. _..._. .. __. .. 
SÜPÜRGE 
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- Bayan şey, şey, bana bana yolu 

rif eder misiniz ? 

ta· 

- Hangi yolu~ 

- Sizin oturduğunuz evm yolunu 1 
• •••• ' . 1. · - •••• l:<!ıl ••• • '"" ·--

SAADET 
Evin bayanı aüpürge ile odannı •Ü • 

püripordu. 

raştı. Yüz üncü yılın 

yuzuncü gününde 

gemi yapılmıştı. Nuh 

Allaha sordu: 

Evvelki hafta köp· 
Bay, bayarı konufuyorlardı; 

yaklaııyordu. •Öyledi: rüye 
bayan 

Misafir bayan sordu: 
- Si:z:in elektrik aüpürgen~ vardı. 

- Geri verdim. 
- ????? 

- Gemiye ne 

koyayım? 

- Bağdat! 

ad 
- Biz evlendiğimiz zaman aen oğlu4 

muzun yaırnda idin; halbuki beni ne 
me•'ut yafathn. 

- Onu aldığımız gündenbni kocam Tufandan bir gün 

Birdenbire gözü ka· 

rardı. Etrafını göre· 
mez oldu. Köprü • 
ye çarpıverdi. Za • 
vallımn otuz iki tak
ma dişi birden kı • 
rlldı. 

- Ôyle aöylüyoraun amma korıcı • 
ğım. Ben oğlumun alacağı kadının de M 

ğil ,oğlumun •aadetini dÜ§Ünüyorum. 
her akfam eve geç gelmiye ba1lamı1h evvel gemiye ad 
J.a •.. 

BiR KiŞi 
Konferansın mevzuu fU idi: 
c•Halkr pesinden aürüklemek •anati». 
- Konferansı dinlemek için kaç kifİ 

•elmİftİ? mi diyeceksiniz; •Öyliyeyim: 
- Yalnız bir kişi .. ............................................................... 

' 1 • 

Öbür dünyadaki - Saçlarımı asırlık 

ondüle yaptırınıstım; halbuki em sene ol

madan bozuluverdi. 

koyma merasimi ya• 

pıldı. 

Yağmurlar yağ " 

maya başlamı~b. 

Nuh gemiye bindi. 

Her cins hayvandan 

birer çift aldı. Sular 

yükseldi. 

Cemi yüzdü. Gün• 

ler geçti, aylar geç• 

ti; nihayet yağmur• 

lar dindi. Cemi de 

Cudi dağına oturdu. 

* 

- Kabahat sen • 
de değil! dediler, ıa· 
tırdı: 

- Canım, dedi, 
kabahat ba§kaam -
da değil bende, ne 
yapayım ihtiyarlık .• 

- Yok, sen ihti • 
yar değilsin, kaptan 
dedikleri kiti yok 
mu kabahat onun. 

Yatırdılar basta • 
haneye; iyi olur ol • 
maz, yine ite baıla-

Evvel %amanın, yeni zamana yadigarı tacaklar •• 

1 

çıkarttılar. 1 - Etmeyin, eylemeyin, benden hayır 

- Haydi, yeniden Haydarpaıa ile köp- gel~ez ! . . 

rü arasında sefere.. Dıyor ama derdmı dinliyen yok. 
Umumi tarihte yeri vardır: 

- Aman, dedi, acıyın bana denizaltın· 
Bu vak'adan asırlar sonra, açıkgöz bir 

da kaldığım müddetçe soğuk aldım; ro • 
frenk Cudi dağından Bağdat gemisini İn • 

Diyorum ki: 

• ... 

dirdi. Üzerine bir boya vurdu. İki' yanına 

iki tekerlek taktı. Anbarma bir buhar ma· 

kinesi yerleıtirdi. Görenler bayıldılar: 

- Aman ne yeni gemi .. 

Açıkgöz frenk için için gülüyordu. 
Nuhun gemisi heyamola ile İstanbul Iİ· 

manına getirildi. 

matizmaya tutuldum. Hem yaıım da iler- Çocuğumun, çocuğunun, çocuğu! 

Eğer günün birinde Haydarpafaya gİ • 
ledi Gözlerimde zifıhasar var ... 

derken Bağdada rastlanan sana vasiyetim 
- Olmaz, dediler, sen sapsağlamsm. 

olsun kendisine Jazun gelen hürmeti gös • 
Ailem etti, kallem etti; dinletemedi. Çar-

naçar sefere hazırlandı. 

Üç günde bir hasta oluyor; haftada bir 

hut~aneyol giriyordu. Tedavi ediyorlar, 

termekte kusur etme.. Babanın, bahuınm, 

babasının, babasının babasile çok iyi dost· 
tular .. 

İ§ten Anlayan 

BELEŞ 
Bele§çi her gün bir kere poatahaneye 

uğruyordu; aordurn: 
-Her gün mektup mu veriyorsun? 
Cevap verdi: 
- Hayır, dolma kalemime beylik 

hokkadan mürekkep dolduruyorum. 

Eczac ı - Ev halkı nasıllar~ 

Eski müşteri - Ben de size karşı mah
çubum amma , ne yapmalı kader : h epsi 
iyidirler . 

. , .............................................................................................................................................................. .... 

ile il Derbeyanı Ahvali 
Çekirge idi. Fakat çekirge ile mü

cadele heyetlerinin hiç biri onu imha
ya kalkmadı. Bir zıpladı, iki zıpladı, 
üçüncüde kanadı gene ele vermedi. 

- Hoşunuza gitmiyen hallerimi söy • 
ler misiniz~ 

- H o uma ,gidenleri söy liyeyim daha 
çabuk biter .. 

Ta1ii varmıs ... 
t 

Karga idi. Vurulmuş kargaya be -
lediyenin yirmi beş kuruş paha biçti
ği devirde bile vurulmadan ağaçtan a· 

ğaca konarak gezdi, tozdu. T alii var
mış. 

Bazıları Nebidir, bazıları. 
Velidir; dedileı , Hakikatte o ne Ne

bi idi, ne de Vei1 ! Yalnız kısa bir za
man evliya türbe1erinde kayyumluk 
etmişti. Ev1iya türbeleri kapandı za
man onu da kapı dışarı ettiler. Talii 
yokmuş. 

Aslan dediler. Amma aslar. değil 
aslan mürebbisi idi. Aslanları terbiye 
ettikten sonra gemilere salıverirdi. 

Bir gün gene bu işi yaparken Hayvan
ları Himaye kurumunun hışmına uğ

radı. Bundan da vaz geçti. T alii yok -
muş. 

Torik Necmi i1e birlik olup Sabir E
fendinin güzel gelinini baştan çıkardı
lar. T alii varmış. 

Bu mesele mahallede duyulun· 

Evliyayıcedit 

Evliyanın mofoaikleıe bindiiiniıa 

re•midir 

Namı Diğer Tavlı ile il 
ca kızılca bir kıyamet koptu. T alii 'ı lı zatı tanıyamazsanız yazık sıze ... 
yokmuş.. - T aliiniz yokmuş. 

Babıali caddesinde bir söz fabrikası Derim .. 
Göz.cü 

kurdu. Fabrika iyi işliyordu. T alii - ......... ·- ............. . , -
varmış. 

Fabrikanın müdürü olan Meşhedi 

Cafer, makinelerde bazı tadilat yapıp 

söz yerine habbeden kubbe, kubbeden 

habbe imaline başladı. Belediye haber 

ahr almaz bu ruhsatsız iş gören fab

rikayı kapattı. Talii yokmuş .. 

Talii yokmuş da demeyelim, gene 

varmış ki eli böğründe kalmadı. Bu -

güne bugün gazetelerde direk doldur· 
makla, ve sözün uzununu kısaltmakla 

uğraşır. Bu işlerde de yekta olduğu 

için kendisine kelimenin başından 

«y» nin hazfile Ekta dediler. 

T alii varmış .. 

Kim olduğunu tanıyamadınız mı ~ 

Ayıp, resmine bakın, dikkat edin 1.. 

Potur vezninde motur üstündeki Tav-

Me hur lıeykeltraşın karısı ka nburdu; 

Meşhur heykeltrcış bu kuruıu izale etti. 
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M DA 
Bu Senenin Meyilleri .. 

Çok Tuhaf 
Görünüyor 

. Sıhhat Bahsi 

Evdekilerden 
~iri Soğuk 
Alınca ... 

Güzellik Bahsi 

Pudranızın Iyi Olup 
Olmadığını Nasıl 

Anlarsınız? 
Bizde ötedenberi evdekilerden biri so - Her kadm ancak kendine yakıtan şeyi 

iuk alınca hemen ıhlamur pİJİrilip M;irilir. yapmakla güzelleşebilir. B~sının yaptığı 
Halbuki apğıda tarif ettiğimiz içkiler ıhla- ,eyleri taklit etmeğe kalkarsa gülünç o -

murdan daha kuvvetlidir. Her ev kadını - lur. Bunun ıçın de kullandığı bo
run bunlan bilmesi ve biri soğuk alınca he- yaların ve pudranın kendine mab -
men hazırlaması İcap eder: sus olması icap eder. Her hangi bir kad na 

1 - Üç fincan sütü kaynatınız. Bir li . ca. çok )1 akı.-n, en İyi giden pudra kendi 

mon kesip admmr ,,. süzünüz. Sütün içeri -1 tabii rengine uyan pudradır. Esmer bir ka
sine bu aüzülmüı limonu katmız, iyice ka- dın açık tene giden renkle bir pudra kulla

rl§tırmız; Süt kesilince bir tülbentten veya 1 nırsa giizellqeceği yerde çirkinleşir, yüzü • 

aüzeeçten IÜzÜAÜ.z. Bu suyu istediğiniz ka- l nün manası değişir. Bam baıka bir feY o

dar tatlalatbnp içiniz. Tekrar içileceği za - lur. Onun için gerek pudra ve gerek di -
man yeniden ısıtılabilir. ğer boyalan alırken bunları k neli renginiz-

2 - Bir çay kaşığı ararotu sütle karıt - le makayesc edin. Ve tabii renginize uyan
tınp macun haline cetirin. İki fincan sütü j ları alın. Zira sonra güzeli telakkisi tabii-

111bp macuna karı,tırm. Beı dakika kadar ye benziyen güzelliktir. 

pİfİrin. İstediğiniz kadar tatlılandırdıktan 
aonra fincana bopltın. Üzerine bir parça 
tarçın serpin ve sıcak sıcak içiniz. 

Ne Renk Parde Alayım? 
Halısı veya JDll!&mbası kahve renkli, 

pembeli, oda taktmlan da kahve rengi o
lan bir odaya perde takmak İcap edmce 
aklınıza en evvel belki de kahve renkli 
pembeli bir perde celecektir. Halbuki bu 
odaya ya düz jan y~il ve yahut ta kahve 
rengile karıtık jan ye§il bir yerde koyar -
sınız. Odanın yeknesaklığı eiderilm.iı ve 
daha renkleıtir~ olur. 

Hahya MUrekk'9p 
DökUIUnce •• 

Derhal mürekkepli yere tu:ı koyunuz ve 
bir müddet öyle bırakınız. Tuz bütün mü -
rekkebi İçer. Bu kirli tuzu alınız. Bir liıno· 
nu ortadan kesiniz, lekeli yere sürtünüz. En 
nihayet sıe&k su ile İyice silip limonu temiz· 
leyiniz. Lekeden eser kalmadığını ıörecek· 
siniz • 

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

f{adın Ve Jimnastik 

Hastalanmamak Ve Her 
Zaman Güzel Olmak için 

Hastalıkların lcıtın yazdan daha fazla ol
ması hareketsizlikten ve havasızlıktandır. 

Vücutta oksijen miktan azalıyor ve vücut 

hastalığa daha müsait oluyor. Keza böyle 
zehirlerle dolu olan bir vücutta cilt bozuk -

luğu da be.ılıyor. Bunun için eğer kıtm aü
zel ve sıhhatli olmak istiyonan.ız, ber 

derin nefes alanız, ağzınızla veriniz, altı de
fa tekrar eainiz. 

2 - Sokakta yürürken dört adım atınca
ya kadar nefes alınız. Dört adımda nde
ainizi tutunuz. Diğer dört aduııda nefesinizi 
dıprı veriniz ve bir diğer dört adamda da 
cijerlerinizi bot bırakınız ve bir kaç kere 
tekrar ediniz. 

3 - Ellerinizi ensenizde kavuıtunmuz. zamandan fazla jimnastik yaplDlz ve açık 

bavada bulunmağa gayret ediniz. Yapaca
ğınız hareketler ıunlardll': 

BafDlm ve dirseklerinizi öne doğna eği -
niz. Yava! yavaf nefes ahrken bap omuz-

1 - Ellerinizi apğı kaburga kema1deri • ları arkaya. göğsü de dııarıya doğru i;tka -
nizin üzerine koyunuz. Burnunuzla derin nn12. 

Şapkalar 

Öne 
Sarkıyor 

Dömi sezon yeni şapkaların husu

ıiyeti öne doğru eğilmiş ofmalandır. 

Aşağıda soldaki, ayni zamanda bir ki~ 

raz dalı ile süslenmiştir. Yukarıdakine 

küçük bir tüy ilave edilmiştir. Bunlar, 

bu mevsimde de yağış olmamak şartı 

ile giyilebiliyorlar. 

Yumurtalı 
Güllaç 

Bir tepsinin içerisine bir kat güllaç açı -
lacak. Yumurtalı sütle ıslahlacak. Üzerine 
bir tane daha güllaç konacak. O da yu -

murtalı sütle ıslatıldıktan sonra üzerine bol
ca ceviz serpilerek ganlacak. Baklava bi • 
çiminde kesip tepsiye sıralanacak. Fırına 
gönderilecek. Ostü hafif kızarmcıya kadar 
pifirilecek. ETe gelince koyuca bir fUrup 

haılanacaktır. 

Gi.iUaç Loltrruuı 

Giillaçlar lunbp ufalanacak. Adeta lııınulı 
haline gelecek. Yumurta ile sulandırılıp lok
ma hamuru haline getirilecek. Bol yağırı içe
risine lokma gı"bi ka,ık kaşık döküp kızar
blacak. Oradan çıkmca f1D'Ubun içine atı
lacak. 

Elı!İli Yumurta 

Bir sahanın içerisine biraz yağ koyunuz. 
Eriyince İçerisine yumurtaları kırınız. Sa -
nsının bozulmamasına dikkat ediniz. Eğer 
herkes için ayrı ayn kap bulmak imkanı 

varsa herkesin yumurta&Uıı ayrı bir lıoaba 

kırınız ve fırmda pİJİI'İniz. Aynca bir kabın 

içinde gene bir miktar yağ eritiniz. İyice 

kızınca içerisine her yumurta için bir tatlı 

katığı sirke koyunuz. Eğer ywnurtalar çok

sa daha fazla koyunuz. Yeniden ısıtınız ve 

ber yumurtanın üzerme bir tatlı kıtığı dö -

künüz. Tuz biber de koyarak bu Y\l "\· 

ları pişiriniz. 

Ne Kadar Uyumah ? 

Yün Örgü 
Eşsiz Giyinmek 
Ucuza Mal 
Etmek De 

Bir Hünerdir. 
Güzel Bir 
Yün Bluz 

İyidir. Fakat Bunu 

ister hariçte çahpın, ister ninde. Ak - , 'd · d K il l ) · · Bol 
1 b k d 

~! - •• 1 Kadınların en çok ha,şuna gı en 1 a1ur ur. o ar rag en ge mıştır. 
pm o unca er a mm uutun gun yoru an . .. .. .. .. . 

d
. • d. 

1 
d" J ih . şey eşsiz giyinmektir. Bu yüzden ter- dökuntulu ve yalnız one mahsus hır 

kafasını, 111uag1111 sn en ınnege lıyacı od. l l 1 k d p · ·· ··d ·· ··ı -. . . . . zilere para verip m e satın a an ar ya ası var ır. rınç orgu en oru mut 
vardır. Alb saatlik bll" uyku. Bu ıstırahatı Faka b" . d ı· · · 1 l k k "f • • ö-. k"fid" Yal •--= .. .. d h" pek çoktur. t ızım mo c ımızı o an yan ar ar a ya a vazı csını g 
temme a ... na erı.caı gun yuz e ıç V k il d'k" 1 · · k. d 

---1--'- •~- · •- 1 · · • ı· yalnız beş kurus mukabilinde satm a· rür. e o arın ı ış ermı ta ıp e e• yor5 ..... U& awuneb aa maması ıçın, sevım ı • 
•• .• lı: • • h' 

1 
k. labilirsiniz. Bu bluz da herhangi me§· rek kol altında bele doğru kaybolur. 

gorunme açın ıç o ma:ısa se ız saat uyu- • · ~ _ 

1 V b 
·k· t" d l hur bir terzinin modeli kadar zarif, o- 1 abu bu parça bluzdan ayn olarak o-

ma ı. e unun ı ı saa ı gece yarısın an 1 J • • • • 

evvel olmalıdır. Yani güzelliğine düşkün 0 • rijinal ve biriciktir. lrüln:ı.üş ve sonra üstüne dıkılmıştır . .. 
lan her kadın saat onda yatağında huhm-ı Belinde lastik gibi duran şey lastik Ünündeki çiçek te vine bövle Ol'• 

malıdır. değil prinç örgüsüdür. Yukarıları hep güden yapılmıştır. 
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Kuyuya Düşen Çocuk lki Arkadaş Bu Yarış Otomobilinı· 
Konuşuyorlar 
- Bu adama neye selam verdin, tanı - sı·z De Yapınız' 

Demir kovanın yor musun? e 
İpini keur-elt Yıl- - Tanımıyorum amma, ağabeyim tanı- Resme bakıp ~ 
dırımın arka•ına yor, baıımdaki de ağabeyimin kasketi de «aman sen de "ı::::.::Rı ___ s;ı __ ı:-_·_ ..... • ~~ daki burgulann arasından geçirin . Bu· 

nun iki ucuna da iki tekerleği geçiri~ 
yapıştırın. Bir mukavva parçası alın. 

Resimde gördüğünüz gibi üçe katlayın, 
biraz arkaya doğru yapıştırın. Burası 
sizin oturacağınız yer olacak. Daha en .. 

bağladı: - Haydi ondan . .. Çok zengindir. Biliyor musun? demeyin » bu _ .~ ·'"' 
yavru, haydi Yıl - Bir akrabası ölmüı te buna para bırakmlf. . otomobil sahici f • ::ı t 4P~ •.3 ' 
dırım' . otomobil gibi 

• •• - Geçen gün de param benı brraktı. Ce- yürür. Siz ise L-~--::---=::.:::...--...ı 

Demirle, Topaç iki çiftçi çocuğuy - ~ince çok oluyordu. Ve bir türlü kolu 
au. Onlar da bütün vakitlerini çiftlik- çeviremiyordu. Bir taraftan da aşağı
te geçirirler, babalarına yardım eder - ya sesleniyordu. 
lerdi. Hele ihtiyar at Yıldırımı besle - - Dur kardeşim. Sabret, kovayı 
meği, sulamağı paylaşamazlardı. ikisi bırakma. Şimdi bir kolayını bulur se
de onu o kadv çok severlerdi. Fakat 1 ni çıkarırım diyordu. 
bir gün babaları tena bir haber verdi: ı Fakat zavallı çocuk ne yapacağını 

- Yıldırım artık ihtiyarladı. Biraz ,şaşırmıştı. Şaşkın şaşkın etrafa bakar
aonra işimizi hiç göremez. Çingene - ken Yıldırımın ahır kapısından dışarı 
lerden bir mü,teri çıktı ona satacağım. çıkp kuyuya doğru koştuğunu gördü. 
Şimdi de kasabaya gidiyorum. İ~im O zaman Demirin aklına parlak bir 
var. Ben yokken çiftliğin işlerine siz fikir geldi. Yıldırımı okşıya okşıya ku
bakıverin, dedi yunun ~ına getirdi. Cebinden çakı-

Y ıldırımın satılacağına çocukların sını çıkardı. Kovanın ipini kesti. Zorla, 
pek canı sıkıldı. Dönünce babalarını inliye inliye atın arkasına bağladı. 
kandırmağı düşündüler. - Haydi yavrum, haydi Yıldırı -

Demir bir iş görürken Topaç ta gi· mım, diyerek onu öne doğru sürdü. 
dip su çekmek istedi. Niyeti domates- Yıldırım da yavaş yavaş ilerlemeğe 
leri sulamaktı. Fakat bir türlü kovayı başladı. Her adım attıkça Topaç biraz 
İpe takamıyordu. Ağabeysini de yar • daha yukarı çıkıyordu. Nihayet zavallı 
dıma çağırmak istemedi. Kuyunun ke- kız baygın bir halde kuyudan çıktı. 
nanna çıktı. Oradan kovayı yerine ta- Demir kardeşini ayılttıktan sonra 
kayım dedi. Fakat fazla uzanmış ola- Yıldırımın yaptığı iyiliği anlattı. Biraz 
cak ki kova ile beraber kuyunun içine sonra babaları da kasabadan döndü. 
yuvarlandı. Hikayeyi ona da anlattılar. Sabahları 

O sıra Demir de arkasını dönüp kar- hemen: 
deşine bakacak oldu. Onu kuyu başın- - Öyle ise artık Yıldırımı satamam. 
da göremeyince hemen koştu. Kı.yu - Mademki çocuğumu kurtardı. Hiç bir 
nun içine baktı. B ir de ne görsün kar- işe yaramasa bile ölünciye kadar çiftli
deşi dibinde değil mi? Kovaya sarılmış ğin misafiri olur? dedi. 
kendini kurtaracak birini bekliyordu. Çocuklar bu karara pek sevindiler. 
Demir hemen çıkrığa sarıldı. Fakat ko- Artık Yıldırım bütün çiftliğin en kıy
va ile beraber kardeşinin ağırlığı birle- metlisi olmuştu. 

Geçenki Bilmecemizde 
Kazananlar 

14 birinci kanun tarihli 
birinci ikramiyemiz 
olan bir futbol to -
punu 11 inci ilk 
mektep 5/A dan 
386 Hilmi Noyan 
kazanmııtır. Talih
li okuyucumuzla 
İıtaobulda bulunan 
diğer kazananların 

hediyelerini idare • 
hanemizden a1ma1a· 

bilmecemizde j 226 Mecit, Ankara deniz müsteprlığı liman 
o1irket1eri müdürü Asaf km Neda Bora. 

._. ~ ( [Sonu yarın] 

n lizundır. Taıra 

okurlarımızın he -
diyeleri posta ile 
aönderilir. 

OYUNCAK 
2 3 ikinci te~rin ta
rihli bilmecemizde 

Fatih 13 üncü bir masa saati ka ~ 
mektep sınıf 2 den zanan Akp.m kız 

Şükran, Kırklareli sanat mektebinden 
İatalyon fen memu- Hakime T enki% 

ru oğlu Ercüment, Suadiye iskele yolu No. 

1 de Refika, Ankara ismet paıa mektebi 

1435 Namık Uyael 

LOSYON 
Vela erkek liaeai 213 Murat Onal, Is-

"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yapabilir Misiniz? 
Arkadaıınıza topuklarını, ıırtını 

duvara dayay.arak ayakta durmasını 

ıöyleyin. Sonra önüne yirmi yirmi be~ 

ıantim ileriıine bir elma koyun, ve: 
- Topuklarını duvardan hiç ayır

madan ıu elmayı alabilirsen, aana ne 
istenen veririm.? 

Dersiniz. Tabii arkadatınız, ııın 

güçlüğünün farkında değil. Sizden bel
ki de çok bahah bir ıey isteyecek. Siz 
de hiç bozmadan cıpeki» dersiniz. 

Fakat arkadaıınız elmayı almağa 

utrapnaia baıladığı zaman aldandığı
nı eörecek. Çünkü hiç bir zaman elma
yı eğilip alamayacak. 

lnanmıyorıanız bir deneyiniz. 

Ana Oğul Arasında 
- Oğlum çapa nerede? 

- Kumanın yanında. 

- Kazma nerede? 

bimdeki delikten kaçtı gitti. Amma artık o- evvela 1 numaralı resimde gör -
nu aramıyorum. İlhanı arıyorum timdi. düğünüz ince tahtadan başlayın. 

- ilhanı ne diye arıyorsun? Hani oyma iş için tahtalar vardır. işte 
- Parayı o buldu da ondan. AmmL. on dört, on sekiz santimetre uzun -

Onlar da gittiler. luğunda, dokuz santimetre eninde bir 
... - Evet babuı ulierde ondan deiı1 parça alın. Bir ucunu tıpkı resimde gör-
mi 1 • düğünüz gibi oyun. X ifa.retli yerleri . • 

- B en de bÜyÜyünce asker olacağım. oymayı da unutmayın. Arka tarafa da lıce bır mukavva alın. Bunu resimde 
- Evet amma. Düpnan1ar yaralana ne iki tane kilit burgusu koyun. Ön teker- :gördüğünüz gibi üçe katlayın. Otomo -

yaparsın?· lek için gene ayni tahtadan a.'tı san - bilin ön tarafına yapıştınn. Bu da o • 
- Kendim düıman olurum. Sen de difi- timetrelik bir daire kesin. Ortasında 2 tomobilin haznesi olacak. Sonra ~ir 

nin birini muharebede mi kaybettin yoksa. 
_ Kaybetmedim ki cebimde duruyor. numaralı resimde gördüğünüz gibi iki 

Dur tuna bir bakayım yahu unutmuftum tane delik açın. Bir lastik şerit ve ya
onu ben büsbütün kafamdan çıknnıtı. hut ta kırmızı lastikler olur, ondan a

- Elbette kafandan çıkacak, ayağından lın. Bu lastiği 3 numaralı resimde gör -

kibrit çöpünün tepesine yuvarlak bir 

mukavva parçası yapıştırın. Reaimde 

gördüğünüz gibi yapışbnn. Bu da oto .. 
mobilin freni.. 

çakacak değil ya. düğünüz gibi deliklerden geçirin ve u- Şimdi. . Ön tekerleği arka arka çe .. 

virin. Tabii lastik te bükülecek. Sonra 
- Ha, ha ... Bu aaçmalara biz de güle- cunu bağlayın. Lastiği iki taraftan tah

lim bari. tadaki X işaretli oyuklara takıverin. 
hiç bırakmadan hemen yere koyun Vf 

elinizi çekin. Lastik açıldıkça ön tekeı 
....................................... _ ............. , •• _._. Arka tekerlekler için de üç buçuk san-

KARI KATVR: timetrelik birer halka kesin. Ortaların
da küçük birer delik açın. On santi -
m etrelik bir çubuk alın. Bunu arka -

Oyun: 

lek dönecek ve otomobil de hızla yü 
rüyecek. 

Kaşıktan Kaşığa 
Bu oyun bozuk ha-Yalı kıt günleri 

İçin gayet eğlencelidir. Otururken oda 
- Şu pastayı al da kardeşin okuldan dö- içinde oynanabilir. Oynayacak çocuk-

ka§ığma bo§altır. Öteki de yine yanın
dakinin kaıığına boıalbr. Böylece top 
ka§ıktan kaJıia ti. sıranın aJ&iuına 
kadar, ondan sonra, hiç durmadan yi
ne kaııktan kaıığa gerisi geri sıra ba
tına kadar 1rönderilir. 

nüncc beraber yersiniz. Yeme sakın, o ge - 1 lar ikiye ayrılırlar. ki sırada kartı kar-
linciye kadar bekle .. 

_ Beklemeğe lüzum yok anneciğim, na- ııya dizilip otururlar. Her oyuncu eli-
sıl olsa her zaman onun hissesini de ben yi- ne bir katık alır. Bundan baıka her ••- Bu iti hangi sıra daha çabuk yapar• 

sa, o ııra oyunu kazanır. Top düıünce 
kim düıürdüyse yerden alır kaııiına 

koyar ve yanındakinin kaıığına boıal· 
tır. 

yorum. 

~·u Tuhaf 
Yarış arı 

Siz De Y avınzz 
Oyunculann hepsi yan yana ııralanır

lar. Karfılannda on iki adını kadar ileriye 
de baıka bir çizgi çizilir. Oyunculann hep
si eğilerek ellerini ayaklanna değdirirler. Ve 
ellerini oradan hiç kımıldatmadan ilerliye
rek, kartıki çizgiye varmağa uğraıırlar. İlk 
önce varan oyunu kazanır. İkinci ırideo Ü· 

çüncü olur. tlb. ~. 
Bu yanım adı el ayak Yartf•dır. 
ikincisi: Diz topu .. 

I 

Oyuncular gene sıralanırlar. Gene karıı
larına bir çizgi çizilir. Her oyuncuya bir top 
verilir. Oyuncular da bu topu dizlerinin a
rasına sıkı§tırırlar. Hiç düıürmeden kar,ıki i 
çizgiye kadar ıritmeğe uğrqırlar. tik varan 
birinci olur. 

Yan kotUf: Bunda da oyuncular gene ıı
ralanırlar. Yalnız bunda kaleye yani kartı -
lanndaki çizgiye yan yan kC>f&l'llk varmağa 
uiratırlar. Önce -yaran birinci olur. 

Saçlarınızı 

Havalandıra 
Bilir Misiniz? 

ranın batında bulunan iki çocukta bi· 
rer tane de pina - pong topu bulunur. 

Bu çocuklar ellerindeki ping - pona 
topunu kendi ka§ıklarına koyarlar. Bir 
iki üç diye sayıldıktan sonra sıra batı 
kendi kaııiındaki topu yanındakinin 

Bil1nece: 

Çok eilenceli bir oyundur. Bir de
neyiniz. 

KaçTane · 
P 

cfr:d .
1 

90 derece bal.İl limon çiçekleri Ha· 
- g n en • aan Kolonyoaı, hakiki Y aaemin, Ley -

lik, Menelqe çiçeklerinden yapılmıt 
- - .nkm Ediyorlar Hasan losyonları, Hasan lavantaları, 

.met ıiyah ve aivil elbiseli, boyunbağ· yajsız Haaan kremi, Acıbadem yağ!" 
ıapkab 26-27 yaılannda bir genç· la Hasan kremi, 1.armı yailı Hasan 

.linden böyle bir ıey umulmamakte ıece kr~~i, yağlı ve yaisız Hasan 
• soğukkanlı görünmektedir. Briyantinleri, Ruj ve ~~lan, Ha 1 -

ııuJara kaIJI da: ıan tuvalet ve ıliaerin sabunları, Ha· 
Ben yapmadım; karım kendi ltendi· aan pudraları, Hasan diJ macunu 
~ptı 1 demektedir. ve suyu, Hasan dit fırçaları, Hasan 
at Mehmedin ikinci karısıdır ve ma· aaç ıu ve tozlan ve aaç aabunları Tür-
arasında dolaşan rivayetlere naza - kiyenin en f8YanJ itimat markasıdır. 

rinci karısının ölümüne de kendisi se· --------------• 
lmu§tur. Çünkü birinci karısı taham
Jilmez bir dövülmeden sonra can ver· 

vak'anın en acıklı tarafı Mir'atın üç 
bir yavrusu bulunması, bu yavrunun 
·aftan ana öksüzü kalırken, diğer ta· 

alnı karalı bir baba kazanmasıdır. 

HASAN 
YULAF ÖZÜ 

abancalı Gezen Bir Hamal unu çocuklarm en bayati ve en kuv. 
ayet anında karı ile koca arasında ge· vetli ııdasıdır. Dünyada Hasan özlü 

Saçlarınızın başınızda kirpi dikeni H mesele henüz belli değildir. Meh - unlarından daha tabii, daha halis ve 

d k d 
annesi ve üvey babası da bu ciheti daha mükemmel ve mugaddi çocuk 

_ Çapanın yanında.. gibi imdi urmasını ister misiniz? 
mabat Uyar, Her vakit için değil elbette. Fakat ar _ -Hi/ ğÜn 'f~P°aÇbi;.-kc;vaya su aoı ur-=--'göZier~n·i-aÇtJ. Yakat&İıgı.bahkları gör· 

O O 
- Peki çapa ile kuma nerede?.. B 1 k d' F k k b b E 

tanbul 44 üncü mektep Doğan, Sultanah -

met terzilik mektebi 1 inci sınıf 921 Se -

B Y K SULU BOYA kadaşlannıza muziplik yapmak için du. Eline de guya bir olta aldı. ir ağa· 1 me iste ı. a at ova om oştu. t-
Bor teJ ..... af memuru KUım og~lu Ruhi On- - Yan yana.. k .. l b" ed" Bak 1 cm üstüne çıktı. Oltasını kovanın içine rafa bakındı. Ona sanki balıklar şuraya 

... H l lıin içinden çıkabilir • pe guze ır çar ır. ın nası . 1 d F 
lü, l..inga Karakol cad. No. 2 de Ali lhaan, - oppa a.' · Elinize büyücek kahve rengi kalınca soktu. Aklı sıra balık tutacaktı. Kova- buraya saklanmış gibi görün Ü. a-
Ankara 1. K. V. Deniz naldiyab umu mü- sen aıkobun.. * bir kağıt alın. Sobada onu iyice ısıtın. daki suda balık ne arar? İşte Topaç bu. kat tam yakalamak üzere elini uzatınca 

S lb
. fı il fı la s· Ca . t d" hiç bir şey olmadığını gördü. 

dürlüğünde Ulviye kardqi Behzat, 49 un- A M lihl • d a1n onra e ıse rças e rça yın. ır ay~ nı oyun ıs e 
1

• 

aa ilk mektep ıınıf 4 ten 42 Muzaffer. ~~;-: -~ .. a enny:: ~ ia:.:: nanın karşısına geçin. Kağıdı başınızın Fakat oturduğu yerde uyuya kalma- Şimdi Topaca bu balık gibi göriincn 
na ver en .,,.... yı d 5 lan k' k'"' ' R'" da kovasını balıkla do ~eyleri !liz de bulabilir misiniz? R esmi 

KVÇVK SULU BOYA elin dew•ı mi oilum? üstün e tutun. aç nızın san ı agı- sın mır uyasın - T ~ gı k · "b" b"rd b' ha } ·· d'" Aw l ·· t" den etraftan her tarafa çevirin. Balıkların yerlerine 
• l"U...J H y a1nız Melihin anne • da yetİfllle istıyor gı ı ı en ıre - u gor u.. gaç arın us un , 

latanbul im orta mektebı 1/A dan 147 '-15 ... - ayır.. • ala dıkl · .. k · · bal k yağıyordu. Hangisini tutacağını işaret edin. Resmi kesip bize y ol' yın. 
Fahriye Liçin, Ankara Atatürk mektepleri ônden sen de yaparam dıye paatanm v n arını gorece ıı~~·.. . . ı Biz de si~e güzel güzel hediyel1... ) ol . 

k
--- .... N ti' N 9 da Alp Ah • tarirmi iıteclim.. O da bana bea iate • Nasıl arkac:Lwlannızı güldurmek ıçın faflrmlf;ltı. . . ar a:unua eaı apar. o. • • b' d ğil' '} Bir ara 181'8ılır aıbı oldu, uyandı, lıyacağız. 

IDet Bedevi, SüleymanİJ• 7 inci sneldep meden bir parça puta ~aha Yerdi.. ıyı ır fCY e mı.:.< 
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Spor · ı·ı t Gölcük - Akyeşil · ... ~~-a_ri_M_e_lct_al>_l_arı_...,.. 

Maçı 

BUyUk 

Borsanın Aşkı 
Yazan: 

Deniz K•dlrc•• 
Romanı Ka/lı 

-70- 21/12/935 
u 

Kemal Reis, Birdenbire Tanıdığı Bir 
Kadın Çığlığı Duymuş Bulunuyordu 

İzmit, (Özel) - Gölcük İdman yur
du §ehrimiz Akyeıil klübü ile bir fut
bol maçı yapmııtar. Yağmurlu bir ha
vada yapılan maç ümidin fevkinde he
yecanlı olmuıtur. Kocaelinin en kuv
vetli teıekkülü olan Akyeıil takımı 

nı Gölcük (3 - 2) mailup etmiıtir. 

Doktor Gorek 
Tavzih Ediyor 

Geçenlerde Dr. Gorek isminde bir 
zat hakkında. Etibba Odası haysiyet di
vanı tarafından 6 ay müddetle doktor • 
luk yapmamak karan verildiğini yaz
mııtık. Dün bu hususta Dr. Gorek bi· 
ze gönderdiği bir mektupta diyor ki: 

Kemal reis yerinden fırlads. 
Şeyh Ebu Yahya onun yolunu ı ıran leventlerden birine aordu ı 

kesmek - Nedir bu çığhk? •• 

Macar Üpeşt 
Takımı Geliyor 

istedi: 
- Rahatsız olmayınız!.. Buraya ıetiri-

riz ... 
Diyecek oldu. Fakat Kemal reis ,eybi 

Jıcenara iterek ileri yürüdü. Bir Türk yiğitin
den yardım istiyen, onunla konıqmak için 
uirafaD adamın hemen imdadına kotu • 
)urdu. 

Yalın Kılıç 

Dövüfen Adam 
Leventler de dıtarı fırladılar. 
Kemal reis kapımn önüne çsktıiı zaman 

orada bir arabm, etrafını saran ,eybin a -
damlarile yalın lcıhç dövüttüiünü ıördü. 
Bir kolundan ve yüzünden kan akıyordu. 
Bir aralık Kemal reisi gördü: 

- Beni kurtar!.. Söyliyecelderim var ••• 
Şeyh Ebu Yahya bir alçaktır. Sana fena
lık yapacaktır. 

Kemal reis ileri yijrüdü ve bağırdı: 
- Dağılın! •.• 
Şeyh Eba Yahya gene onun yanma 

fc:oımuı: 
- Delidir ... Ne aöylediğini bilmiyor!.. 
Diye Kemal reisi içeri sokmak istemitti. 
Kemal reis kimseyi dinlemiyordu. Le • 

veutler de ite kanfllllflardı. 
Döviifen adam Kemal reisin önünde 

diz • 5ktü ,eylü röıterdi: 
- Bu bir alçaktır. Sizi öldürmek ut~ 

mifti. Gene de her türlü fenalık umulabi
lir ... Zeynep te ölmemiftir. Yalan IÖJ' • 
lüyor ... 

Leventlu koca Mu•lihin lıumandaamda 
•araya •İrmİflerdi 

- Onlar da uydurmadır. Ben sizi bir 
kardeı cibi sevdim ve severim. Şimdiye 
kadar bu adamdan fenalık rördünUz, 
fakat benden asla! •• 
· Abdullah homurdana homurdana 

aöyleniyordu: 
- Bu bir tilkidir .. iki yüzlü bir al • 

çaktır ... 
Kemal reia bu aözlerin türkçesini din· Kemal reis banıisine inanacaktı. 

lediii zaman birdenbire doğruldu. ŞeJh Dilfünüyordu. 
Ebu Yahya: Bir Kadın 

- ~alan söylüyor. Bu herif ıeyh Ebu Çığlığı 
Eymenm adamıdır. Bana ıaraz heali- Şeyh Ebu Yalıyanrn yiizil ıülmeie 
yor. baılıyorclu. Korkuya yendijini aanıyor-

Diye araya ıirdi. Ayni zamanda lb- du. 
llİ Cabire:· Bu sırada halk dıtarıda hatırıyor • 

- Atın bunu ... Vuru.nl... du: 
Dedi. - Y apsm Kemal reis ••• Kemal reiıi 
Fakat Kem.al reİ• te leventlere la• ·· k • t • sorme u enz ... 

men ıu emri vermitti: 
- Kim bu adama iliıirıe kellesini U• 

çurunl •• 
Şeyh Ebu Yahya Zan1r1r zanıır tlt • 

riyordu. 
Kemal reia ortada bir ıeylerin dön

düğünü anlamıttı• 
Abdullah elini koynuna rötürdil eY 

ıeyh Ebu Eymenin ıöğaüne asilmıı olan 
yafta ile teybin Tlemaan aultamna 1rön· 
derdiği mektubu çıkardı: 

- fıte ıahitleri ..• 
Dedi. 

Bu bağmnalar araıında ince bir çıi
lık daha duyuldu. 

Bir daha ... 
Ne oluyordu? Birisini zorla sürükle· 

dikleri, yahut rötürdükleri anlatılıyor· 

du. 
Kemal reis kapıya çıktı ve orada du-.....•...... -............................................. .... 
Yeni Neşriyat: 

Holivut - Holivut'un 209 cu sayısı gü· 
zel resimler ve son Karakol filminin mev• 
zuu ile Musa dağı filminin en son haberleri-

Leventlerin ni havi olarak çıkmıştır. 
Çelik Çenbert lrainin tesirleri - Bütün Avrupad!\ ün 

zamandan fazla jımnastık , .. .,.A • .ı• • .ı - 7 .ı • • ~mış bir eserin muallim Remzi ve doktor 

havada bulunmağa gayret ediniz. Yapaca· BatUUZI ve diJE.Yapılmış hayat tereün\esi • 
ğınız hareketler tonlardır: niz. Yava! yavat nefes~"-'!katları, hakimleri 

1 - :EJJerinİzİ ~ğı kaburga kemikleri - ları arkaya. göfsü de dııarıya gıE~im bahis· 
• • •• • k Burnunuzla denn" rınız. '· iilliya-nızın uzerıne oyunuz. 

Şapkalar 

Öne 
Sarkıgor 

etrafına sanki çelikten bir çenber ger -
mitlerdi. 

Abdullah söylüyor, Kemal reis dinli
yordu. 

r 

- Bir kadın, kim bilir ne yapmıt? 
Konağın arka tarafına götürdüler. 
- Kemal reis bunlara bir türlü mana 
veremiyordu. 

Şeyh Ebu Yahyaya döndü ı 
-Ne oluyor? Bu nedir? 

Avrupanın en kuvvetli futbol takım
larından olan Macariatan f&lllpİyonu 

Üpeıt Galatuaray klübünün yapbğı 
daveti kabul ederek üç maç yapmak ü
zere ıehrimize gelecektir. 

Diye sordu. Şeyh çok heyecansız bir 
sesle hemen cevap verdi: 

-Cariyelerden biri kaçmak istemİ§· 
tir. Y akalaysp setirirler ••• Şimdi anla • Opeıt 31 birinci kiııuııda tstanbula 

gelecek ve ilk maçı 1 linunusanide, rız. 

«- Haysiyet divanının sayın bq • 
kanlarının bana böyle bir ceza verme• 
lerine sebep yoktur. Çünkü ben ne a• 
dam öldürmüt bulunuyorum, ne de 
baıkaca bir ıuçum vardır. Böyle bir ka
rara ihtimal vermiyorum. .Eaasen 
verilen cezaların ilk önce ali.kadar ola
na bildirilmesi, yasanın (16) ve (21)
inci maddeleri iktızasındandır. Hak • 
kımda bu cihetten de bir muamele ya• 
pılmamııtsr, Vaziyeti tavzih ederim.» Bu ıırada Beni Hüzeyme harem tara· ikinci maçı 4, üçüncü maçı da 5 kanunu-

fından aalona 1relmitti. Ter içinde idi. aanide yapaca~r. 
Y .• •· kı t Eb y h ·· 1 Üpeıt takımı Macar Milli takımına uzu zarmıı ı. u a ya onu 1roı • 
t k 1

9 oyuncu veren en kuvvetli bir takım- Hırsızlıklar erere : 

D d·ı· .b. B. • k dır. . - e ı ım gı ı... ır carıye açmıt 
Musataf a ve Kasım adlarında iki sa· 

bıkah çartı içinde, balıkçı Aznifin dük· 
kanı önünde duran dört parça kilimi 
çalıp kaçarlarken yakalanmıılardır. 

ta, onu yakalayıp getirmiılerdir, dedi. 

Köse ıeytana bakarak göz kırptı ve 
ıordu: 

- Öyle değil mi? 
- Evet ıeyhim ... 

* -31-

Pola .. 
Kenarda duran Ye ,eyh Ebu Yahya

nın Kemal reiı tarafından bağlandığını 
görmek istiyen Abdullah sabırsızlanı • 
yordu. Bu konutmalar ve dıtandan duyu
lan çığlık onun gözlerini birdenbire ye • 
niden parlatmııtı. 

-Bu her halde Zeyneptir. Türk filo· 
sunun ıeldiğini görünce meydana çıktı, 
buraya gelmek istedi, fakat yakaladı • 
lar ... 

Diye dilfündü. 

(Arkaıı var) - ·----·---·----.... .., ..... ' ... ,__,. 

Muallimlerin Birikmlf Mıkım 
Maaşları 

Muallimlerin birikmit makam maq
larmın bayramdan evvel verilmeaine 
çalııılmaktadır. -----

Alacağını isteyince .. 
Niıantqında berber Ali ayni ma • 

hallerden sobacı Hasandan birikmit b
raı paralarını istemi§, Hasan hiddet • 
lenmiı ve demirle Aliyi omuzundan 
yaralamııtır. 

Bir Tecavüz 

Benim De Vazgeçecefim 
GeliyorL. 

(Baş tarafı 5 inci yüzde) * Fındıklıda, Asma.albnda incir ve 
şar arasındaki farkı söylemeğe elbette lü- Ahmedm· 

üzüm tüccarı maiazasma 
zum yoktur. 

Tarih, kolay yazılmak şöyle dursun. ko- Hasan ve Ali.ettin adlarında iki kip 
lay okunamıyor bile. Söylediğim yazıda Zü- ırirmit; Hasan, tüccar Ahmedi pazarlık 
beydin Zeyd, neşşarm nişar yapılmaı.ıı da bahanesiyle lafa tutarken Aliettin de 
bu hakikati isbat ediyor. Şimdi Hicrani Çe- içi dolu büyük bir incir torbasım sııt • 
lehi gibi ben de tarih sevgisinden vaz geç- laysp aavuımak utemipe de farkına va
sem mi, diye düşünüyorum. 

M. T. Tan 

Bir Vapur .. 
Bir Sandalı Batırdı 

Kalamıt vapuru köprünün Haydar • 
pafa iskelesine yanatırken bir midye 
sandalına çarpmıı, sandal batmıf, fa • 
kat sandalın içinde bulunan Niyazi, A· 
li ve lbrahim kurtarılmıılardır. 

aır Otomobll Kazileı 
SoyYet sefaretine ait 1238 numaralı 

Ankara pli.kah otomobil Panraltıda 

Cümhuriyet caddesinden l'eçerken 
Sarıyerli Cavidin tek beygirli arabası· 
na çarpmıı, arabanın bazı yerlerile 
içindeki salonların kırılmauna aebep 
olmuıtur. 

Dlll Keelldl 

rılarak, her iki suçlu da yakalanDUJbr. * SabıkaWardan iki kafalı namiyle 
anılan yankesici Siirtli Nasri Küçükpa-

zarda İnebolulu Ahmedin cüzdanını 
çarparken yakayı ele Termiıtir. * Bakırköy civarmda, Ömerli köyü
nün korucusu Sahri, bir adamın iki ça· 

val yükiyle yolda rittiiini sönnüt
Şüphelenerek seslenmİf Ye durdurmak 

iatemif, fakat çuvallı adam kaçmaya 
baılamıJt bunun üzerine korucu arka· 

aından tabancasiyle ateı etmİf Ye ka· 
çan adamı ayaimdan 7aral&Dllfbr. 

Bu çuvallarm içinde Hadımköy tü • 
tün inhisar deposundan çalmımt tütün· 
ler varmıJt Vurulan adam sabıkalı hır· 
sızlardan Vanlı Sezai oilu Ekrem • 
dir ve Cerrahpaf& hastahanesine yab • 
rılmıttır. 

_....,,.__ .. ... . . ~----------
aır Yumrukta 
Beyoğlu imam aokaimda Hızır ve 'r 

Ahmet adlarında iki kitinin tutuıtuğu 1 

kavgada Ahmedin hasmımıı aizma at
bğı bir yumrukla Hızırın dili ditleri a
rasında kalınıt ve keailmittir. 

• Boa Poıta • 
İstanbul Gelir ve Para 

BORSASI 
Kadıköyünde Nadide isminde bir ( Topl•ntll•r, D•vetler J 10 - 1 2 - t 9 3 5 

ı;._-----=--==---=--=--=~· 
ı Türk :::a_vlet Borçlan IJra kızcağız akıam üstü çartıdan evine gi

derken Şevki ve Feyzi namında iki &ar• 

hoıun tecavüzlerine uğramıf, zabıta • 
ya baı vurarak mütecavizleri tuttur -
muttur. 

N tlt • Ertutrul Sadi • 
ŞehH<lebaşı TURAN. 

tiyatroaunda 
Bu gece 11aat 20,30 da 

ATI ALAN ÜSKÜ· 
DARI GEÇTi 

Bu(tin 14-::10 da talebe 
matlneııi 

Fransız Tlyatroıunda 

H•lk Opereti 
Bugün 16 d.a •atiH, 
akıam 20,80 da 

TELL 1 
TURNA 

Büyük operet 

Bu alqamdan itibaren 
Her akşam 

NOVOTNY 
Birahanesinde 

MUntahab Orkeatra 

içki Aleyht•rlar1nın Çayı 
içki aleyhtarları gençler kurumu 28 ilk 

kanun bayramın ( 2) inci cumartesi günü 
T okatliyanda bir danslı çay tertip etmiştir. 

Mlkroblyolojl Kurumunun 
Toplantıaı 

Mikrobiyoloji kurumunun ' idare heyeti 
mutat toplantısını dün akşam saat altıda 
Etibba Odasında yapmıştır. 

Toplantıya doktor ihsan Sami reislik et
miş ve bazı tebliğlerde bulunulmuştur. 

Ankar• Llaelerlnden Yetlt•nlerln 
Toplantısı 

% 7,5 T. B. I 25,35 o/o 5 Hazine B.~s,oo 

ı 
o/o 7,5 T . B. II 23,30 Dahlll 1sUk:raz 99,00 
o/o 7,5 T. B. ill24 

ı, 1 Devlet Demiryollan Borçlan 
Ura IJra 

Ergani 95,00 il Anadolu IveIHS,51 
Sivas Erzurum 95,00 Anadolu M. 47,25 

Soıyeteler Eshamı 

Lir& 
İş. B. Mü. 
• • H§.. 
• • Name 

Merkez B. D. 

911,8D 
9,8j 
D,00 

63,00 

İlt. Tramvay 
Bomontl 
Terkos 
A. Çimento 

ÇEKLER 

Ura 
22,71 
8,00 

J9,SO 
9.ss 

Ankara liselerinden yetiıtcmler cemiyeti 
umumi katipliğinden: Ulu Önder Atatür -

I. T. L. lçln 
9,8785 
0,796~

1 

kün Ankaraya ayak bashğının senei devri- İsterin &lll~~tJ. il IJrDolaret 
:resini teıı'iden 27 birinci kanun 9.35 cuma F. Frangı ı~,06 
günü saat 1 5 te Cağaloğlundaki Halkevi li------ --:--:--------11 

salonunda toplanılacaktır. 
Bu büyük günün layık olduğu veçhile ya

şatılması için bütün arkadaşların ve arzu e
den kardeşlerimizin gelmeleri .rica olunur. 

H•lkevlnd• Konfer•n• 
Halkevinde hazırlanan serbest konfe -

ransların ilki dün akşam 17,30 da Doc;ent 
doktor Kazım İsmail tarafından verilmiştir. 
Konferansın mevzuu hekimliğin bugiinkü 

şekline aittir. 
Konferansta, bilhassa Üniversite profe

NAKiT 
Krş. Krf. 

20 F. Frıı.ngı 167,51) 1 1 Mark 33 
1 ı Dolar U6>00 20 Drahmi 24,00 

ı İsterlin 629 
1 

20 Leva 24 

20 Liret 170 20·Ley 14,00 

\.. 

Borsa Dqmda 

1 

L.K. L.K. 
Kredi Fonslye il Mübadil Bon. 73 

. 1888 senesi ıı 1;00 Oayrl • • 16,25 
1903 • 83;00 ıl Altın , ... 
1911 9 80,SO Mecidiye 55,00 

~ 

Kağıtları okuttuğu zaman Kemal rei
sin kaşları gerilen iki yaya benzedi. 
Şeyh Ebu Y ah yaya baktı. Şeyh: WILLT 

- Bu adam bir alçaktır. Becayede 
Şeyh Ebu Eymenle beraber size kılıç 
çekti. ı:-; ·~eli kendi aklınca P-fendisinin 
öcünü ,,ımak için iftira ediyor, 

De.Ji. 
- Bu kağıtlar? •• 

GÖNÜL 
Neıe • 18 yıı ~ t '1 ıfa genç bir kızın ltk aolu, 25 yatında bir evli Bayan'ın gönül macerası, tama111e~ 

r.aferl, Ui\ntın : U F -A düoya baberletı 



Yazan: Gerhart Ellert -40- 21/12 /935 Çeviren: Arif ç:emi) 

Attila; Karşılaştığı Üç Hidise 
ile Meşgul Bulunuyordu 

Yunanlı şaka tarzında: 
- «Attilanın nazırı olan bir kimse 

iç İnsanları tanımaz olur mu}» dedi. 
- «Bunu bildiğim için öyle ümit 

~İyordum ki Margüs'ü ziyaretimden 
~sıl olan o utanç verici mukaveleden 
\JQşka ikinci samimi bir netice daha 
~Usule getirmiştir: Oneges, sen gayet 
~iınkar bir kralın yanında, ben de 
~yıf bir İmparatorun yanında bulun· 
iukça elele vererek daimi sulhu mu· 
lıafazaya ve felaket çıkmasına manı 
~lrnağa çalışalım.» 

Yunanlı önüne bakıyordu: 

tın paten enin üzerine attı ve: 
- «Ayni zamanda Krizafyüs, pren

ses Honorya'yı bana karı olarak teklif 
etti. l,şte bunu anlamadım.» 

Oneges ses çıkarmadı. Buna karsı 
ne söylenebilirdi"> Krizafyüs kendisin'e 
tevdi edilen vazifelerin mahiyetine de
ğil, o vazifeleri yapmak için kendisine 
verilen paranın miktarına ehemmiyet 
veren bir adamdı. Bizanslı prensesle
rin. yeni maceralar aradıklarına şüphe 
yoktu. Oneges kralına bir cevap ~r
mek için oldukça sıkıldı. 

Fakat her zaman olduğu gibi Atti
la yine başka bir düşünceye dalmış gi
bi duruyordu. 

Valı'anın 

Kanlı Bir Muadele 

Bu Kadın Öldürüldü Mü? 
Y okıa, Bütün Bir Ailenin Manevi 

Tazyikına Şehit Mi Gitti? 
KraJ. gözlerini Oneges'in gözüne (Baı taralı 1 inci yüzd•) 

dikti ve onun düşüncelerini gözlerin- Cinayetten Önce 
den okumağa çalışıyormuş gibi bakı- Cinayetten önceki gece ayni evden gen"' 

- «Bu teklifine evet demem la
~rn gelirdi. Evet demek te isterdim. 
akat, Maksimin, sen kralı gördün. 0-
Un için yaptığın teklife: Kral Attila 
~sıl emrederse öyle olur 1 cevabını 
~erecek olursam beni mazur görür
liin.» 

yordu. Attila bir müddet böylece dur- acı feryatlar yükseliyor, mahalle halkı genç 1 

duktan sonra gözlerini indirdi: kadının gene dövülmekte olduğunu anlı • 
1f.. 1f.. 1f.. - «Şayet ben araya 1ıirmemiş ol- yor. Nihayet evvelki gün saat on buçukta 

Onege•'İn Enclifeleri saydım bana karşı acaba ihanet eder kan kocanın oturduğu evin alt kat odasın-
f stan buldan gelen murahhaalarin miydin"> Belki .•. Belki de etmezdin.» dan birbirini takip eden iki tabanca sesi du-

hareketinden sonra aradan günler geç- _ «Hiç bir zaman Kral AttilA, ha- yuluyor. Az sonra o evden çıkan birisi ko~ 
ti~i halde Oneges, kral Attilanın yü· yır hayatımı sana borçlu olduğumu hiç ko§a karakola giderek ıu haberi veriyor: 
r ff k } dı y - Gelinimiz Mir'at kendine kıydı. 
lınü görmeğe muva a o ama . U• bir zaman unutamam.» 

"· k b K l A ·ı·ı K el • M u Derhal tahkikat başlıyor. müddeiumumi "<lnlı saatler geçtikçe artan büyü ir - ra ttı a • ar efım eroVeR e Artılc Memleketine Dönebilir•inl 
k 

" 
d 'l ld' / ve doktor vak'a mahalline yetişiyor; Meh-

Crıdişe içindeydi. Acaba, Attila ken· arıı yar ımını ' emeğe ge ım • Oneges, bunları söylerken sesi kı· d met te kansının ölümü suçlusu olarak neza-
İııinin hadım ağası Krizafyüs'le hem• hadım ağası Krizafyüs beni katlcttir- sıldı, gözleri doldu, kralının itimadını ret altına alınıyor. 

f!kir olduğunu mu zannediyordu) At• mek için seni elde etmeğe çalıştı. Bu- g~speden hadım ağasına içinden kü- Dün bir muharririmiz Kadıköyüne git • 

~lanın: nu da anladım.» fürler yağdırıyordu. miı. cinayetin işlendiği evi bularak zavallı 
- ((Seni gaflete düşmekten kurtar• Oneges ıöz sBylemek ist~di, fakat Attila dedi ki: kadını görmüıtür. 

~1tnf» Sözü bunu teyit ediyordu. Kra• Attila eliyle işaret edere~ onu ıustur· - «insan bir ~eyi unutamıyacağıni Muharririmizin MüphcJui 
tı, kendisine artık eskisi gibi itimat du. zannederse, onu unutmayı bütün kal- Mir'at odanın içinde başı kapıya doğru 

ttrniyecegi düşüncesi Oneges'i o ka· Macera Arayan .Preıue•ler biyle diler. Oneges, memlckc~ine geri karyolanın yanında hablann üstüne uzan • 

dar müteessir etti ki kral (sana ihtiya· Sonra Honorya tarafından gönderh dönebilirsin'» mış. Sai memesi üstünde üzeri kan pıhtı • 
tırn olursa~n -$eni ~lr'Urifn,) diye;, len yüz\iğij parmağından çıkararak al- (Arkaaı •ar) larile dolu bir yara var. Böyle bir yara ela 
~k~ğrdmadan gdmeme~ni~t1su· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- . boynund~. MWahnA~ndandakanbo-
tctte emrettiği halde Yunanlı, Hün 1 1 ıanmış ve göğsüne doğru akmıı. Saçları da 
~ ı h letanbul Beledlyeel lllnl•rı gene kan bulaşıklarile birbirine yapışmış. ta ına bir haber göndererek uzuru-
~ kabul olunmasını diledi. Yüzü balmumu. gibi sapsan!. 

F k h ... · 'b • kah l Takıim • Yenimahalle ve Takı im • Tarabya araıında itli yen .. otobü... Dayı1t Ne DiyoT? ~ a at, ta min ettıgı gı ı, u o- Genç tazenin dayısı Hulusi de vak' ayı 
nınadı. Ancak aradan bet gün geç· lerin kıt tatifeıidir. haber alır almaz Beylerbeyinden Kadıkö • 

tikten sonra Attila onu yanına çaiırt· Takıimden Yenimaballeye J'akıimden Tarabyaya yüne koşmuo ve yeğeninin cenazesinde bu • 

b, aaat dakika ıaat dakika lunmuştur. Hulusi kendisile söıüşen mu • 
Oneges, mahkeme huzurunda he· 6 30 7 30 harririmize: • 

'-P vermeğe mecbur edilecek bir maz· 7 30 8 30 - Geçimsizlik .. demiştir: Mir' at bana a-
~Un gibi koşa koşa krahn nczdine git· S 30 9 30 raaıra dert yanardı: fakat ben kendisine 
li. Attila çadırda arkaaı kapıya dönük tahammül etmesini tavsiye ederdim.. Böy-
O)duğu halde oturuyor ve dizinin üs- 9 30 lO 3o le olacağını bilseydim!.. Zavallının ag:t.ı 
tUnc koyduğu küçük bir 9eyi tetkikle 10 30 12 00 var, dili yoktu; çok mazlumdu ... 
bıcfgul oluyordu. Bu maksadla boy· 11 30 13 30 Mir'atı öldürmek.le suçlu görünen koca-
l\ 12 30 14 30 sı Mehmet dün Yeldeğirmeni karakolunda 
·•Unu iyice eg .. dig .. inden kalın ense1i ta· 13 30 15 30 :Sorguya çekilmi~ öğleden sonra da elleri ke 
bıaıniyle meydana çıkmı9tı. 

14 30 16 30 
lepçelenerek tramvayla Üsküdara gönderil-

Yunanlı içeriye girince: 
-« Emrin üzernie geldim, Tanyü.» ~S 30 17 30 

diyerek selam verdi. AttiJi bafım hl 16 30 18 30 
dırdı: 17 30 19 30 

- <cBak ne güzel şeyi» dedi, yuvar· 18 30 20 30 
~it bir altın tepsi gösterdi. Tepsinin 19 30 
~tüne kabartma ile l)ır kuzu ile bir 20 30 
O}'un tersim edilmişti. 22 00 

- Emret T anyü 1. 23 30 
~Etrafı da mavi t&§larla müzeyyendi. 

) Bu aaatlerde Yeniköy ve Yeni· 
) mahalle poıta)arı bir arada bir 
) araba ile yapılacaktır. 

l\tal tekrar: 
- « Çok güzel dedi.» Edeko onu 

~argüs'te bulmuş. Tepsinin üzerinde-

Yenimahalleden Takıime Yeniköyden T akıime 

1 resim neye delalet eder, biliyor mu· 
•tın~» 
~ - «Buna Patene derler. Hiristiyan
./ın kiliselerinde kullandıkları bir fey· 
~it.)) 

Kral bir daha: 
-« Çok güzel h> diye mırıldandık

~?\ sonra hiç fasıla vermeden fU aöz
trj de ilave etti: 

- «Bizans murahhasları buradan 
~İdeliden beri beş gün geçti. Kendi 
c.ndime düşündüm. Her şeyi tama

tnı:vle anlayamadım; sen bana izahat 
\otteceksin.>> 

- ııEmret, Tanyü!.>> 
d Attila kelimeleri çiğneye çiğneye 
cvarn etti: 

aaat dakika 
6 40 . 
7 20 
7 50 
8 20 
9 00 
9 40 

10 20 
11 10 
12 00 
13 00 
13 50 
14 35 
ıs 30 
16 30 
17 30 
18 30 
19 30 . . 

aaat dakika 
6 10 
7 30 
8 30 
9 30 

10 45 
12 00 
12 
ıs 

15 
16 
17 
18 
19 

50 
00 
20 
30 
40 
30 
30 

Yeniköy)e Büyükdere arasındaki yolun açıldığında deiittirilmek ve 
1/12/935 tarihinden 1 nisan 936 tarihine kadar muteber olmak iizere 

miştir. 

Toptan lnlıaT Ediyorlar 
Mehmet aiyah ve aivil elbiseli, boyunbağ

lı, fötr şapkalı 26-2 7 yaşlannda hir genç
tir. Halinden böyle bir §ey umulmamakt• 
ve çok •oiukkanh görünmektedir. 

Sor~lara karıı da: 
- Ben yapmadım; kanm kendi !tendi· 

sine yaptı 1 demektedir. 
Mir'at Mehmedin ikinci karısıdır ve ma· 

halleli arasında dolaşan rivayetlere naza • 
ran birinci karısının ölümüne de kendisi se
bep olmuştur. Çünkü birinci karısı taham
mül edilmez bir dövülmeden sonra can ver
miştir. 

Bu vak'anın en acıklı tarafı Mir'atın üç 
aylık bir yavrusu bulunması, bu yavrunun 
bir taraftan ana öksüzü kalırken, diğer ta

raftan alnı karalı bir baba kazanmasıdır. 

Tabancalı Gf!zen BİT Hamal 
Cinayet anında karı ile koca arasında ge

çen asıl mesele henüz belli değildir. Meh -
medin annesi ve üvey babası da bu ciheti 
saklamaktadırlar. Mehmedin ekseri zaman
lar yanında tabanca ile dola~tığı da anla -
şılmaktadır. 

Katil Mehmet bugün İ8tanbul müddeiu-
mumiliğine verilecektir. 

r • 
Yedi odalı 

Lllell Çukurçe9me ao
kalında 21 kullan19h, 

nezaretli, ucuz ev 

-

Bedbaht ananın arlcacla 
bıralıfıiı yavru 

..H••······--··._. ......... e11111111111 .. uee•H••••• 

BAYLAR 
Ve bllhaua ı•nçlere J'zım . 

olan TIKSA YT ııbbt llıtlkleri 
her eczanede satılır. 

PARISTE KOTI 
TORKIYEDE 

HASAN 
90 derece halis limon çiçekleri Ha· 

san Kolonyoeı, hakiki Y aaemin, Ley -
lik, Menelqe çiçeklerinden yapılmıı 

Hasan losyonlan, Hasan livantaları, 

yaiıız Hasan kremi, Acıbadem yağ!" 

b Hasan kremi, 1.anm yailı Huan 
sece kr:~i, yaib ve yaiıız Hasan 
Briyantinleri, Ruj ve Allıkları, Ha , • 
san tuvalet ve gliserin ~b~Dlai-ı, Ha· 
san pudraları, Hasan dit macunu 
ve suyu, Hasan dit fırçaları, Hasan 
saç su ve tozlan ve saç sabunları Tür
kiyenin en taYant itimat markasıdır. 
-------~~~~~--~~~~~·· 

HASAN 
YULAF ÖZÜ 
unu çocukların en hayati ve en kuv • 
vetli ııdasıdır. Dünyada Hasan özlü 
unlarından daha tabü, daha halis ve 
daha mükemmel ve mugaddi çocuk 
ııdaıı yoktur ve olamaz. Pirinç, mer
cimek, buğday, irmik, bezelya, ba • 
dem, beyaz mısır, çavdar, türlü, pa -
tateı, arpa özlü unlarını çocuk -
larınıza ve haıtalannıza deiittire de
iiıtire yediriniz. Vitamin, kalori ve 
hayati gıdayı çok temin eden bu çok 
taze unlarla çoculdannız hayat bu -
)urlar. Sağlam ve dinç olurlar. Mut • 
laka Hasan markasına dikkat edinir.. 

HASAN DEPOSU 
Ankara, latanbul, Beyoğlu 

d - «Birbirinden farklı üç hadise ol
)·b· A~tiüs bana bir mektup yazdı. Ta
"tı bizi birbirimize hasım olarak ya-
iltrnı~. dedi. bunu anladım. - Sonra, kıt mevıimine mahıuı tarifedir. (B) {8010) ~--•-•1111•••••"":t-"'im--.--iMıiıii._ .• _lml!I_..-
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Ölüm 
Yolcusu 

eceki Denemede Meraklı Sahneler 
(BOf ftuolı l U.ci yiizcle) 1 

Gazete ve beyannamelerle de ilin t 
eclildiii sibi tecriille .rece saat 21,30-
da baiJamıı ve tanı 22 de sona .-mit
tir. 

~lulıarriri: Freeman W.U. Crofı\ - ü4 - 2J /1 193:; 

F renç, Yeniden Uzun Bir Tetkikata 
Girişmiş Bulunuyordu 

F akat fimdilik batka çare de söre • J 

~u yanm saatlik müddet araaında 
iaimlerini yazdığımız mıntakalarda bü
tün •tıklar söndürülmüt ve nakil vası -
taları durmuttur. Evlerde iae limba ve 
ampullere mavi kiiıtlar takılmıf, pen-I 
cerelere perdeler gerilmi!f, t§ıklann dı-
J&rı tatmamaııına çalı§ılmıftır. Bir mu • 

miyordu. 107 ~ ~ harririmiz bu tecrübe esnasında Tak • 
Bu karar üzerine Kumberlancl ve Man • 

aım ve Beyoilu semtlerini dolapnlıfhr • 
adası polisine telefon etti ve istedijini an- 1 Er ; s K o <;.. y A intibalarım fÖyle anlabyor: 
lattı. Kumberland polisine, aynca, kenclisi- Saat yirmi bir. . . T akaim mey.tana 
nin de Whitehavene gidip bizzat talakikat-

merasim ,.wılerini andıran bir ,.kilde 
ta bulunacağını bildirerek kabil olan yar - ou-••... blabalıkl&flyor . . Tramvaylar, otome -
damın gösterilmesini rica etti. ..-

Bundan sonra yorucu bir tahkikatbr ~ cf.:~~ biller vızır vızır iıliyorlar, Herkeste 
~~ ~2:::~~h. \ tuhaf bir heyecan var ve herkesin sö-

batladı. ı 6G 
K•"'a""'"" Y ~ zü saatte .• Hep fU sözler konuıuluyor: 

Frenç, erteü sün \Ybitheed'e eitti rl~;. ~:~~' =N~e k::::u~:~~~;cak? 
Sahilde Kırmıaa Bir Iıılt ~ u 

ve günlerce sabili dolaprak rastseldiği ev• /7 '-" e 600 
"' B ı d -A:D•fı /\.it. - •ta ıgını nasıl anlayacaiız? • 

lerden ve kimselerden maliımat istedi. . \: 1w~ Saat tam yirmi bir buçuk!. 
Hiç kimse ne böyle bir motör, ne 4iJe tarif '~l..A~DA f) ~'l'l.a,~t f ~ - Düüüiiüt!.. 
ettiği ıihi bir otomobil sörmemitlerdi. inceli, kalınlı bir çok düdükler, ae•-

Nihayet BootJe polisioclen biraz ümit Son hidi•elain geçtiği mıntakayı leri ltiribirine kaft!lırarak ötlüri1orlar. 
verici haber geldi. Bu haWe nazaran &- gÖ•tmr harita ( '* ) Ve sanki bir anda apartımanlarda otu-
ro ile St. Bees bumu arumda bulunan Bo- •arlJiryla bisaediyordu. Eier mesele talı- ran bu""tu""n ·ı 1 
otle'deki bir dommu ziJanıt eden Ritson mın ettaiı eı"biyse o,ıu bir çok zamandan I Lı_ .. .. • 

f 

. . . aı e erin uy kulan selm~: 

b · d"' ·· d " · f1ıuar sonuyor, pencerelere mavı tül 
isminde bir amele sece saat on buçukta en uıun uren hır noktayı daha ballet· I . . · · ı kt __ ,__ K~---~ '-"'rf . ~rdeler mıyor •. 
dostundan aynlmq ve kendi köyüne sat- mıı 0 aca 1• 1TI&UU, ınuuıuruz ao ezıne, . . • 
mek üzere yaya olarak ve sahili takip e- yani ıssız körfeze ılderken, llJÇln daha Mau~ Ahaıarla .. ~mhalar . 
derek yola koJUhnUf. 'T_,. Bay körfezini süratle gİtmemitti? Şimdi bunun sebebiai ~kak ~alan aondu. Yalmz mavı 
yarım mil kadar ıeçtiktea sonra ve deni- anlıyordu. Baro ile Portpatrik arasındaki abajurlu .. l&mbalar caddelerde birer 

ze yakın ve müvazi olan ,.olun üatünde sefer azami .. IÜra~le yapılmıftı. Baro'dao b~k ·~~' ·~~ aaç.ıyorlar. Her yer 
kırmızı bir ıpk sörmiif. Biraz daha yalda- Tarn Bay korfezme ve Kirlcandruz lrörfe- mavı.. Gök J'UZÜlade bır parçacak olaun 
ıınca bunun Wr otomobilia arka limbast zinden Portpatrik'e kadar olan meMEeJer bulut sörüıunİİ)'or .. 
olduğunu anlamıf. Otomobile elli adım son süratle, yani saatte on mille katedil- Tram11aylm-, Otomobiller 
yaklaıtaiı zaman sa•'lden bir iman gölıe- miıti; Fakat Tam BaY'la Kirlcandnn kör- Düdük sesleriyle beraber tramvaylar 
si belirmif. Bu adam kop kop otomobile fezi &ra!l:ındalri sefer nisbeten ya••t yapıl- ·.-e otomobillerde oldukları yerde du
gelmİf, binmit ve derlaal laareket etmif. "»fb. _Fakat bancla &mil olan da motCi ruyorlar. Yalnaz J'aya yürü1enler ba-

Ritson bunu gayri tabii bulmakla (,e.

1 
değı1dı. Bu ilri 1er arasında denizden olan rekette. Onlar da Öyle f&tkm vaaiyette

raber, aldınt etmiyerek 1ohma devam et- mesafe 39 mil olduğu halde, karadan o- leri ki!. Şaıkınlıklan yüzlerinden deiil 
mİf. Fakat bet on dakika aoara tekrar bil' lan mesafe 113 mildi. Demek ki bu sefer· sealerinden ve sözlerinden anlatılı • 
motörün ifletilmesine benser bir sea iyit- de, otomobil daha ziyade imil oima,tu. J'Or. 
mİf. Bu defa ... sahile ,..km, fakat deniz- Gece vakti bir otomobil saatte 25 milden DİifCn, l1ilp~ 
den ıelİyonDUf. Demek ki oralarda bir de fazla bir ıüratle sidemezdi. 
deniz motörü varmq. Bir miicldet sonra Bula,,,..,.,.. lle"-'lı Ne'! 
motör ıesi gittikçe bafif1emit ve nilaayet Şu halde T1er ile Malas'ın hem Tam 

Beyotlu çok kalabalık!.. Ya)'a kal
dmm aı.dıit için Wk cadde ortala • 

ifitilmez olmUf. Ba,.da ve 4-n de Kirbndruz körfainde 
Maaleler, Saaıler butu,mu, oldalrlan tahmia edı1eWlrcli. 

Frenç bunu dütündükçe, meseleye d• 
(Arkası va!") 

ha ziyade alikadar oldu. Ortada her ikisi (*) Yokanya koyduiumuz harita üze • 
de ml'çhul bir deniz motörü ile bir otomo- rinde takip edecek olursanız. harekatı da
bil vardı. Acaba aradıiun hem de fazla- ha iyi kavramış olursunuz. 
sıyla mı babnUflu? Aeaba Tara Bay kör· ·~ --· • · · - ·' -- -

Befilctaı icra dairesinden: fezinde görülen bu otomobil de Tier'in o-
tomobili ve denizden gelen motör sesi Je Bir borctan dolayı tahtı hac:ze alınıp pa-
Malas'ın motörünün sesi miydi? Derin ele- raya çevrilmesine karar verilen 'bir adet U
rin içini çekti. Bu halledilmesi icap eden şak halısı dökme büyük yeşil beyaz boyalı 
pyanı dikkat bir nokta idi.. Y"me ..-e- soba, iki yüz bir kanatla yazıhane, müsta-

mel kırmızı kadife kanape, üzeri mentterli leri, saatleri, süratlen heup etmek lizım 
1. d T• 'J M I , • kınk komedin, eaki elbise dolabı, kırmızı SC ıyor U. Jer e a ai m O saatte O Ct-

yarda 1'uhmmalan kabil miydi? Kahil de- kadife sandalye. üzeri 90maki müd~er 
orta masası Beyoğlunda Tercüman soka -p1se mesele yoktu. Fak .. • ya kabilse? .. 

Yine haritaya müracaat etmek lizamd1. ğında 8 No. lu hanede 3/ 1 9 36 tarihine 
Eier amele Ritson saat oa ~ Bo- müsadif cuma sünü saat 1 O dan 12 ye ka

otle'dl'n hareket etmipe, otomobil ile de- dar .. tılacağından talip olanlann mahallin-
• t •• .. •• b 1 ·• •-tan t 11 de hazır bulunacak memuruna müracaatlan mz mo orunun u u,..ua yere aaa - .• 

.1 t E li d • mot"" - •• • ılan olunur. (532) 

.e varmıı ı. vve enaz orunun vazı--_.•••••••••••••• .. 
,etini tetkik etmek lazımda. I ' 

Yine Motorun sür'ati Denizyo llar ı 
-Motör, Baro'dan aut 9,10 da kalk- 1 Caddelerdeki lambalardan biri mavi 

mlflı. Farzeclelim ki Tam Bay'a 11 de ve- Ş L E T M E S 1 kiiıtla mulcelenirken 
phut ta l 0,50 de vastl olmutta. Mesafe Acenteleri: Karakö1 Köpribap 
15 deniz mili idi. Bu ....f.,i katetmek i- Tel. 42362 ·Sirkeci Mübürdarzacle rına doiru tatıyor. Hepainde ıia için • 
tİll takribea OD mil liintle aitmesi lizım- Han Tel 22740 de yürümete cabalayan inı4Dlann ace-
... ••••• ._ ___ I miliii var •• 

Frenç, derie bir nefes aldı. Motör bu· Mersin Yolu Elleriyle duvarı.,.. tutımarak yol 
nu yapaaık bbiliyeüeJ'di. Jlk miifküli ERZURUM Tapuru 22 birin- arayan, karıısınd•.ki .elektrik tlirejini 
atlalmlftı. Şimdi ele otomolNlia laareketini ci kinun PAZAR tünü saat 10 sörmiyerek çarpan, ayatı bir yere ili-
•-A.L.!'- _.__....._ ı.e. _ _ıL f prek diifea chipne •• 
--~ - da MERS N'E kadar. «7975,, 

Fakat karada mesafeleri ölçmek pelr Tayyare. Tayyare 

• kadar kola,. cleiildi. Frmç, .,...... öl- A yvallk yolu Bir motör gürültüaü •• Karanlıkta bü-
.. ölçe nihllret .. iti ele takribi ol.ak tün bqlar aök 7iizüne çevriliyor. Ve 
llalletti. 1 MERSiN vapuru 21 birinci- sök yilzüne çevrilen bütün sözler lar-

ıc..1ayl'clen Tam BaF'a kadar bra- kanun CUMARTESi sünü aaat mızı ıpkh lair tatyarenin aparbaıanlar 
Un meufe ıı mil, yani otomobille iki bu- 19 da IZMIR'E kadar. u7974» üze..We ilerledijini sörüyorlar. 

pk saatlik bir yoldu. ,----------------11 lmclatlı S.Mi Otomo6ili 
Tier, Karlayl'dan saat 8,10 da hareket Trabzon Yolu B. sırada amPidlerine mavi abajur-

etmitti; onun için ferah ferah 10,40 da ANKARA Tapuru 22 birinci ki- lar seçirmit imdaclı sıhhi otomobili ça-
Tarn Ba1'a varabt1irdi. nun Pazar cünü aaat 20 de RI- nını dwmadan ~rak son hızla Tak. 

Karlayl ile kasıl Duslas arasındaki aime tloiru ilerliyor. Herkeste bir me • 
a1esafe 52 mildi. Haydi diyelim ki bu me- ZEYE kadar. (7996). rak: 

fafeyi otomı'bille iki saatte katetmek, ya- ı ..... ......, ... ••••••••••' - Acaba bir kaza mı oldu? 
ai Tam Bay'dan Kasıl Daslas'a dört bu- 1 1 Derlc:en arkasından yangın otomo • 
fak saatte citmek kabil olsan, on birden C C DUDAKLIK billeri!.. 
sonra dört buçuk saat daha 3,30 ederdi. DGnyam• n .. w{ Ve sene herkeste bir telif: 
Fakat Tier'in, treni kartılamak için Ka~,ı 41111141a11..,... - Acaba yangın nerede?. 
Duslaı'da ancak 3,59 da bulunma ı la - FARUKl'nin CiCi Polislerin ihtarı 
mmdı. Demek bu mesafeleri de hu m;.ıci- Polisler düdük çalarak dolatıyorlar 
detler zarfında pek ili katedebi'irdi. ve: 

Körle:11 Ve Baro Araaı - Yaya kaldırımdan yürüyün!. 
Frenç bu ..ıer daha d.- bir nef• Dİ7• ha•a .. tee~lar .. 

aldı. Gerçi elimle madclt Wr cleJil yoktu, Yeller plip sıı;11derle .Wal- ıc.. 
fakat tahminiade .... .n• l llillııt •utanlar, slliipaler, .. lecrii .... 

Yukanda: ~bir tıyatrosu önünde denemenin bitmesini bekliyen halk 
Apğıda: İtfaiye yangın olup olmadığını kontrol ~diyor. 

tatla mevzular çıkaranlar hesapaal .. I bile binmit- Düdükler çalınınca tofÖ' 
Araııra çakılan kibritler donanma olduju yerde kalmıı. Şimdi kendi h• • 

•eceleri.atle yakı... maytaplar ıibi •• ı linden bile habersiz müıteri boyuna ir 
Karanlık içinde mal, kızıl parlayan ai- rar edi,.or: 
gara atqleri., atq böceklerini hatırla • - Ne demek canım! .. !. Para verdİJlllf 
tıyorlar. sötüreceksin beni •• 

Bir Berher Düklıanuwa Ônü Bu keyifli baya süç hal ile vazi,.S 

Neler olmuyor, bir berber dük • anlablıyor •• 
linında yüzünün yanu braı ol- KurfulUf. · · 

mut bir adam yüaUnlin diter 
tarafı aa•unlu bekleyip duruyor. 
Bir afÇ1 diikkinı önünde ustabat1dan 
çıraia kadar bir düzine iman beyaz 
batlık ve beyaz önlükleri:rle •ralan • 
11Uflar •• 

Utif bir aea duyuluyor: 
- Ne yapıyunmt11z? 
- Ohhhl Pardon matmazel!. Sisi 

braahlda •it-lnea llenaettim. 
Bir ..,.ı 
- 8-i aydmhj.a bvutturunuzl. 
Diye yalvarıyor. 
Tenha bir sokak arasında bir p.pır· 

tı ! 
((Gitti Paracrlrlanml» 

Bir tarafı tutuımut İnaanlar ıibi acı 
bir feryat: 

- Eyvah •• Yetitin dostlar! •• Çar -
pıldım •• Gitti paracıldanm! •• 

Bu feryat arasında bir sölıe karan -
lak bir sokak arasında hızla kaybolu -
yor •• 

<ı Ôtelıi Dünyaya Mı Gittilı?,. 

- Düüüüüt! . .. 
Saat tam yirmi iki!. 
Bu yaran saatlik karanhktan kurtalut br 

IMri.. Bir anda bütün apartunanlardan, nı#' 
iauılarclan. cadde ampullerinden parbJll' 
ııtK1ar ortabiı ..... bulayor. Ve •Yem ~ 

Bir bar kapıamm karanlıia bürünen Bir gazinonun İçinde limba!ar 
merdivenlerinden karanlık caddeye maskeleniyor 

inen iki batı dumalnı ahbap tatlan· ..a.lii bir parça an411'an bu vuiyetteıı ıı~ 
Jaıarak etrafa bakıtıyorlar ve biribirle- sayım sününde topan abfdtiı uman ~ 
rine soruyorlar: pce olmasına rajmen laalk kapı ö..._..., 

- öteki dünyaya n'lı sittik, dersin? Fliıhyor. 

Keyi/li Bir Bay 1 Bütün bu ıördüiüm teYleri unutımy_,.-
Karanlık içinde bir kavsa! Şuradan bu- diye Be,.oiluıuı.n Köprii,.e inerken lsa -
radan fırlayan sölseler derhal iki kav- ranlakta bir üiıt &atine yamqbm. M.t 1 

sacı ......-a Wr halka çeviriyorlar • baaya selince kij1Ch ~ blılmm. Bir il 
Mwele ta: ne ıöreyim? Sabrlar iwincle satularL· 

Geae .... dumanla liir adam otomo- A. -r. 

Istanbul Orman Direktörlüğünden : 
Haliç Orman idaresince mazbut 15 adet tahta ile 19 adet ~r; 

kerestesi ve 801 kilo mete kömürü ve Y enikapı orman idaresince lfJ.., 
but 3 adet tahtuile 20 kental mete odunu ve 11 kental mete köınaı' 
8/1/936 pazarte9İ ıünü aaat 14 te ihale edilmek üzere aatıbia çı~ 
mıttır. istekli olanların mezkôr güntle Orman Direktörlüiüqcle te~ 
edecek komisyona bat vurmaları ilin ohm•. (7998) 

MOND • EXTRA 
Tırt.1° bıçaiı dhy ada en çok iiu aal· ıı 
mıı n ıüo betenenleria bıçıığıclir. 

Ber yerde talılar. 

'Jıraı 
MiNORA 

L1ç1&g1 

Ilır yer•ie l'atı'ı ... 
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TÜRKİYE Bir Sarar 
Faciası 

21 • 12. 935 - 16 Yazan: ••• Ş. 

Jozef, Pavla ile; Vaziyetin Ne Şekil 
Kibrit ve Çakmak inhisarı 

Alacağını Kararlaştırmıştı 
İŞLETME ŞİRKETİNDENı 

Karanlıkta, kapının arkasında bekliyen ı dan çıkıp ıitmek •• 
20 Kanunuevvel 1935 Cuma sabahından itibaren 

Pavla, bu adamın ellerini yakaladı: - Hayır ... 
- Sen misin, Jozef?.. ı -Niçin?· · · 
Diye fısıldadı. - Buraya geldik, geleli hiç bir ciddi 
- Evet.. Benim, Pavla.. Aparhmanda İJ görmedin de onun için .. 

kimae yok mu?.. Jozefin, biraz sertçe söylediii bu 
-Hayır. söz, Pavlayı kızdınr ıibi oldu .• Öfke • 

Beher büyük kutu 60. paraya 

Beher küçük kutu 50 paraya 
- Hizmetçiler?... den katılaşan sesi duyuldu: 
- Hepsini savdım. Tamamile yalnızım. - Hiç bir ciddi it görmedim mi? 
Pavla Jozefin elinden tutarak karanlık - Evet! .. Bize, hiç bir faydası do • satılacaktır. 

koridora sürükledi, sonra, bir odaya girdi. kunmıyan Hofmanı zengin etmekten 
Elektrik mandalını çevirdi. Odanın her ta· baıka, hiç bir ciddi if görmedin •• 
rafına, koyu mehtap rengi bir ziya aksetti. - Fakat, Hofman olmasaydı .. . 

- Haydi Jozef, soyun. gel turaya, kar· - Evet.. Hofman olmasaydı, sen de 
ınna otur. buraya gelip böylece yerleıemezdin. •• 

Bu fiyatlardan fazla isteyen satıcıların şirketin acentalarına 
veya doğrudan doğruya şirkete bildirilmesi sayın 

halktan rica olunur. 
- Kimsenin gelmiyeceğinden emin mi • Daha doğrusu, bir Madam La Baron, 

sin?.. Hübştayn ıekline giremezdin. Bu a-
- Evet. dam; Almanyada ne yaptı, yaptı; senin 
- Ya, preıuin?... yüzüne böyle bir maake taktı. Fakat iı; 
- Hnyır ... O da gelmiyecek. bu kadarla kaldı. 
Jozef; f8pkasını ve pardeaüsünü çıkardı. - Peki.19.. .. Size, muhtelif mecale· 

iyi bir hesapla, kapıya yakın bir aandalyeye ler hakkında az malfımat mı verdim • 
koydu. Pavlanın kartısındaki kanapeye o· Meaela .. Trakyada toplanan alaylar .. 
turdu. (Sarey) ordusuna kartı. .. 

Pavla, bir an evvel söze giripnek için he- - Bunlar o kadar mühim değildir, 
yecanlanıyordu. Jozef oturur oturmaz, ha- Pavla... Biliyoraun aenin aaıl vazifen, 
frfçe titriyen sesi duyuldu: büsbütün batkadır. Ne ise .. §imdi, bun-

- Jozef! .. Mühim bir tehlike içinde )arı bırakahm. Evveli, bu yaver Nuri 
yim. Beyden kurtulmaya çahıalım. 

-Yaaaa?... - Nasıl?. 

-EveL 
- Ne gı'bi? .. 
- Prensin yaveri Nwi Bey, beni tama-

nıile tamdı. 

- Prensle, sefarethanede nasıl tanıfbiı· 
na anlattığm gün, ben bu tehlikeyi sana IÖY· 

lemİftİm. 
- Fakat; ben vui,.eti çok iyi idare et • 

tiiimi zannediyordum. 
- Ya fimcli? ... 
- Gene idare ediyorum. Ve Nuri Beyin 

kafumdaki fÜpbeleri kimilen aildiğimi zan. 
neyliyorum. 

- PavlaJ .. Sana bir daha aöyliye)'Ün. Bi
zim mesleğimizde (zan) kelimeai yoktur. 

Her ıeye kat'iyetle hükmehneli, her feyden 
ıüphelenmelidir. • • Anlat bakalım, fİmdİ .. 

Nuri Bey, seni nasıl tanıdı. Aranızda De· 
lu geçti? 

Pavla, dirseklerini dizlerine dayadı. Jo • 
zefe doğru eğilerek; o cün, Nuri Beyle na-

ı&I brıılaJbiını ve aralarmda reçen çar • 
pıpnayı harfi harfine anlath. 

Jozef, kanepenin arkalığına dayanmlf, 
gözlerini Pavlanın gözlerinden ayırmıyor; 

Pavlanın heyecanlı sözlerine bir tğ söz kat
ınadan, dikkatle dinliyordu. 

Pavlanın uzunca süren sözlerini, bir kaç 

dakika süren bir sükut takip etti. Ve sonra, 
Joufin sesi iıitildi: 

- Nasıl mı 7 Bunu aana fU anda aöy • 
leyemem ki... Yalnız, bazı ıeyler öğ • 
renmek isterim •• 

- Ne gibi? .. 

- Her ne arzu edersen, prense 
yaptırabileceğine emin miain 7. • 

- Oo, ona hiç fÜphe etme •• 

- Pekili... Kont Benedik üzerin • 

de de ayni tesiri huaule getirebilir mi • 
sin?. 

- Buna da zerre kadar tereddüt et· 
me. 

- Fakat, kont yeni metreaini pek 

çok aeviyormuı .. Ondan batka, hiç bir 
kadını gözü görmüyormuı .. 

- Laf ... İster miain ki, yarın kont 
Benedikin boynuna bir ip takayım. (j. 
nu munis bir kuzu gibi Beyoğlu ao
kaklarında o iple çeke çeke dolaıhra· 
yım .. 

- Bu da ala. Şu halde, timdilik ko

nutacağımız bir tey kalmadı •• 
- Ey, gidiyor musun? Ben bu gece 

burada kalmak iıtiyeceiini ümit edi· 
yordum .. 

Jozef, ayağa kalktı. Pavlanın omuz· 
)arından yakaladı.. Çapkın ve müsteh· 

zi bir tebe11ümle, kadının gözlerinin 
içine baktı: 

- Hakkın var, Pavla. Tehlike, mühim. - Koca bir geceyi seninle geçirmek, 
dir. Bugün, bu adama kal'Jı kendini çok iyi öyle mi? Aman yarabbi! .. Bu, ne ta • 

müdafaa etmit; onun zihninde canlanan es
ki hatıraları ıilebilmifsin. Fakat yarın; da· 

ha baıka, daha bariz bir hususiyetin bu a· 
damı tekrar ıüphelere aevkedebilir. İhti • 

nıalki o :zaman, eski arkadatlarmdan seni 
tanıyanlara müracaat ederek, seni onlara 

gösterir. Bu suretle bugün bir fÜphe halinde 
dimağını kemiren feyleri, yarın tamamiJe 

tahakkuk ettirir. Onun için, tehlike cidden 
büyüktür. 

Dedi. 
- Şu halde... Ne yapacağız, Jozef? 
- Sen ne dütünUyorıun .. 

Nuri Beyin dediii gibi ... Bura • 

-------------------------

hammül edilmez bir iıkencedir, Pav • 
la ... 

Diye mırıldandı .. 
Pavla, ailkindi .. Jozefin göğsüne bir 

yumruk attı: 
- Ne kadar kaba adamsın, Jozef! 
Diye bağırdı .. 
- Kaba, öyle mi? .. Emin ol ki, bu

nun aksini iddia etmiyeceğim, Pavla ... 
Ne yapayım ki, koca bir geceyi Mmİn· 
le baıbaıa reçirecek kadar budala de
iilim .. . Senin aptal prensin, yılıtık 

kontun gibi. .. Vay; darıldın mı, bana . . . 
Hadi, gel .. Bir kaç tokat vur, bana .• Bi
lirim, öfken çarçabuk ceçer. Ne yapa· ı 
hm, yavrum. Biz, hia adamı değil; iı 

Yurdumuzun nefis meyva usarelerile 
hazırlanmı§tır. Mümasil Avrupa müs • 
tahzarlannı aratnuyacak mükemmeli • 
yettedir. 

Hazimsizliği, muannit inkibazları gi • 
derir. Fevkalade gazozlu olduğundan 

yemeklerden sonra ferahlık verir. 

Medhi' ıenasına 
Lüzum 
Görülmiyen 
Fevkalade 

BiLECIK 
rakı 

oin 
lmalAthaoHi· 

piyasaya 
kerdığı 

çı· 

45 derecelik 

OLGUN 
rakısını da 

Her yerde arayı~ız 

Son Posta 
iLAN FİA TLARI 

adamıyız ... Yarın tam saat dörtte, se- •••••••••••••ılll-~ 
ni Tokatliyanda bekliyeceiim .. Her za· GAYET Mu•• HİM 
man yaptlğın gibi, oraya gelirsin: Ev-

Gazetenin esaı yazısile 

bir sütünim iki satırı bir 
(santim) sayılır. 

2 - Sayfasına göre bir san -
tiİn ilan fiatı §Unlardır: 

..... ..... . ... ~···· r·· . . .. 1 2 3 l 5 f!.rlcr nyfa 
-ıı---ıı-- _, --
400 250 200 100 60 30 

Krt• Kr,. Kr,. Krş. K ,. K•t--
3 - Bir santimde vasati (8) 

kelime vorc.lır. 

4 - ince ve kalın 
tutacaklan yere 
snr •: ... 1 .. ölçülilr. 

yazılar 

göre , 

vela oturur, çayını içenin. Sonra, hiç Paris mamullh, H. Villette 
kimsenin nazarı dikkatini celbetme • llboratuvarınıD yeni bir keşfi 
den, asansöre atlar; benim odama çı· 

kıverirain. S A N O G Y L 
Aradan üc gün gecti .. 
Bi .. .- ,.hl!J.ı . Krnt F .. n,.dik vıot11i(ten lıe • 

.,::.,. k.,11.n>t'llf• ki: telef-'n j,.Jrdi. 
Kont makineye sarıldı. Konu!maya b:ıf· 

1adı. 

(Arkası var) 

Piore, Jenje\'İt T• Stomatit 
g;bi ağız Ye diı baı.ta :ıkları:ıı 

•• mikroplarını imha ve tedavi 
eden diş paıtasıdır. Lezzeti 
hoı, her eczane Te depolarda 
ıatı'ır. D:ı tabibinlze ıorunuz. ., 

~.._. Clld ve ZUhrevJye "' ~~rahk Apartman Dalrelerl 

Babıalide ikdam Yurdu toptan ve kat 1 OHra.ıtalıÇklarfı pmnıRehııUıs11Tı 

1 1 kat kiralıktır. Resmi daire ve cemiyetle
J\ yor u. Rus ufn•e'han •al ııra11nda 
Poa· a sokafı kl>tealnde Mcvmenet apar· re elveriılidir, modern teıieata vardır. Ka· 

...._ " .,. tımını. Telefon ı 43353 .. pıcıya müracaat. 

-

1986 Yılbaşı Hava Kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
BUyUk ikramiyesi : ( 500.000 ) liradır. 

Ayr&ca: 200.000, 100.000, 50.000, 40.000, 30.000 , 25.000, 
20.000, 15.000, t0.000 liralık lkramiye~erle (Uç) adet (100.000) 

lirallk mtıkAfat vardır. 

Keşide: Yılbatı geceel yapılacaktır ... 

Bi?etler: (2,5), (5) ve (10) liralıkbr. 
Vak:t kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. 

'--------------------·----------'~ 
lnhiaar'.ar U. Müdürlüğünden: -ı 

36 adet 850 lira muhammen bedelli reıim ve tutnameıi mucibince 
maroken pomye koltuk. «6/1/936 pazarteai saat 11 de» 

24 adet 650 lira muhammen bedelli ıartnamesi mucibinde muhtelif 
eb'adda masa. u7 /1/936 salı saat 11 deı> 

31 adet 850 lira muhammen bedelli tartnameleri mucibince kitaplık, 
büfe, dolap, etajer, sandalya. uS/1/936 çarıamba saat 11 de» 

1 O adet 700 lira muhammen bedelli resim ve ıartnamesi mucibince 
muhtelif eb'adda sabit dolap. «10/1/936 cuma ıaa.t 11 de» 

1 - Yukarıda miktarları ile muhammen bedelleri yazılı malzeme 
hizalarında yazılı günlerde paznrlıkla satın alınacaktır. 

2 - istekliler; §&ftnameleri görmek üzere Kabataıta levazmı ve 
mübayaat ıubesine, resimleri görerek izahatı ıaireyi almak için de Mal. 
tepedeki Tütün Enstitüsü Müdürlüğüne müracaat edilebilir. 

3 - Taliplerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde mnham• 
men bedellere göre% 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Ka • 
bataıta levazım ve mübayaat ıubesindeki ahm komisyonuna müracaat

ları ilin olunur. «7992» 

** ı - Maltepedeki Tütün Enstitüsü için ıartname ve nUmuneleri mu-
cibince 700 lira muhammen bedelli muhtelif eb'adda 140 adet kornitli 
perde 9/1/936 tarihine rast il\ yan perıembe günü saat 11 de pazarlıkla 
satan alınacaktır. 

2 - istekliler prtnameleri görmek ve izahatı aaireıini almak üzere 
Kabataıta levazım ve mübayaat §nbeıi ile Maltepedeki Enstitü nıüdür-
lüğüne müracaat edebilirler. . 

3 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte o/o 7,5 mu-
vakkat güvenme paralarile birlikte Kabataşta levazım ve mübayaat 
!ubeıindeki ahm komisyonuna müracaatları. _(7 __ 9_9_1_) ______ _ 

-
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Kuru, nefis, sıhhidir. 
Hasan zeytinyağından ve Hasan ıtriyatmdan ve Hasan kreminden yapılmıt çok mükemmel sabundur. Türkiyede bunun kadar gÜzel sabun yoktur. En nazik cildli kadınlarla 
çocuklar ve bebekler mutlaka Hasan aabunu ile yıkanmalıdır. Gliserinli ve tuvalet ve tıbbi ve saç için çeşitleri vardır. Mutlaka HASAN markasına dikkat ediniz. 

HASAN DEPOSU: ANKARA, IST AN BUL, BEYOGLU. 

LES 
CAMASIR 

AK 1 F 
SUYU 

Çamaşırlarınızı : Ekonomi Bakanhtlının 8044 No.lı imtiyaz ve ihtira beratını almıtbr. 

Yıprat!'loz 
·rertemız Yıkar. 

Lekelerini Çıkarır. 
Kar Gibi Beyazlatır Eczanelerle büyUk bakkallardan isteyiniz 1 

Taşra için siparif kabul olunur. 
Türkiye Umum Acentası • Ketenciler No. 46 Ahmet ve Sezai Ş. TELEFON : 23359 

.------------------------------, Bayramda Yalnız 

1 
Çıkacaktır. 

1JAolarınızı YPrmek'e hem kendin:ze ve hem de Kızı.ay'a yar· 
dım etmit olacakıınız. 

Fiah ilin ıa} f ,ılarmda aanti111i 30 kuruştur. Müracaat ) erleri: 
liitanbu;da, Postahane karıırnd~ Kız1 .a> satış oorosu 

Te.efon: 22.653 
Istanbulda, Postalı . ne arkasında f:ancıbk Şirketi 

Tele on: 20094 - 95 

ALI MUHIOOiN 
HACI BEKiR 

Ticarethaneleri iitirak etmit olduğu 
anıulual 1ergilerde daima blriuoi· 
liği kazaDm•otır. 

Ali MUHiDDiN 
HACI BEKiR 

Tıirk rahat lokumlarının em1alıiz 
olduğunu bütün dünyaya iıbat 

etıniıtir. 

Ali MUHiDDiM 
HACI BEKiR 

Türkiyede meşhur olduğu kadar 
Av upada dahi namı vardır. 

A L i MU H i'D D i N 
HACI BEKiR 

Ştıker • Lokumları Amirikaya kadar 
nalll almıştır. 

Ali MUHiOOiN 
HACI BEKiR 

Bahçekapı - Merkt•i KAilAKÖY
BEYOÔLU • Pangaltı, Kadıköy· 

Ankara - Kahire tubeleri 
TAŞRADAN BAYRAM SiPARiŞ· 

LERI KABUL OLUNUR. 

1 '""" ı. 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut ve Olma{lın 
yorgunıuQunda 

p•'!-.'mü.essır u emın 

' bir ilaçt:ır. 

Kut:usu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL · MAHM~i CEVAT 

Et:zi!nesl t' Sirkeci 

TAKSiTLE 
•• 

MANTOLAR 
CAKETLER 

TiLKiLER 
GARNITURLl!R 

Buhran dolayıaile her yerdea 
eh Yen 

TEDIYATTA KOl:.AYLIK 

V. HACI YANi 
Adres: Mahınutpaşa KürkçG ilan 

1:eQldinde sol kol No. 47 - 49 
T6t.efon 21987 

Şubui: Kapalıçarşı Kürkçüler 
1 No. 22 

~ ......... _... .... l!l:C~C:J'Mli~~zmıı:BC!C33SDW*EC* ............. , ................... !~ 

or. ETEI Sinir ve akıl 
hıutuhk arı müt&hauısı 

Cai11loıcıu Keç. Ö eıı aparb .n.taı T ~L 2.0JJ r:y, K.ıdı .öy li~barl1e ller. •o'"" T~. 60713 

Son Posta Matbaaaı 
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp 

Sahipleri: A. Ekrem, S. Ragıp, H. Lütfü 

• 

· -Soğuğa karşı 
tedbir alınız 

• • 
1 

Ütütmekten mütevellid baf, dif, adale, bel ağnlarile kirikhia YI 
Emsaline ka111 en ıeri, en kat'i tesirli iliçdır 

10 tanelik yeni ambalajları tercih edin~/ 
(RADYOLİN fabrikasının mütehaas .. kimyagerleri tarafından yapılmakta'dır.J 

UK 
RAHAT 

TRAS OLMAK 
İSTERSENİZ . 
HEMEN BlQ I . 

PO KER-PL il 
1 

ll 12. 

Sigaranın nlko inini kimilen çeken A 1man Do1d<>r Apodelio eıı ıon lıa• ... 

' .... ... 
Satı• mahalli : Sultanhamam kebapçı kar91aında 

Sahibinin Sctal mağaz•aı 


