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Sesı] l ı' 
~ımeildıfer erimize 
Yabancı Eli IJeğmige- .. liillİl;l ............................................................ ... 

(Halkın 
DAHİLİ 

ceğine Ne Dersiniz? 
Yaıar Sihay - (Şifli Kristal apartınlanı 

2) 
Şimendiferler bir yurdun ann damarları

dır. Şimdiye kadar bu damarlardan ecnebi· 
ler istifade ediyorlardı. Cumhuriyet iJare!İ 
bu ip de eline aldı. Ve on sene gibi az bir 
müddet içinde dcmiryollarımızın uzunluğu
nu eskisinden b~ on misli arttırdı. Bunu da 
Türk parasile, Türk kolile ve Türk bil ... isi
le başardı. Şimdiye kadar Demiry ollanım
za {280) milyon lira harcadık. Bu para da 
kendi paramızdı. Bizim şimcndif ercili~imi
zj ilk gorenler bunun ancak ecnebi St"rmnye. 
aile mümkun olabileceğini söylüyorlardı. 

Biz bugün vardığımız netice ile bu fikrin 
sakatlığını dünyaya İspat ettik. 

• Kenan - {Üsküdar Uncular sokağı 1 O) 
Ben umumi harp senelerinde Anadolu -

Bağdat demiryollannda biraz şimendifer
cilik yaptım. O vakit ecnebilerde h~kim o
lan zihniyet fU idi: Türkler şimendifercilik 
gibi san'at işlerini beceremezler. Onların 

kanaatine göre hu meslek guya gökten zen
hille hıristiyan ekalliyetler için inmişti. On
dan sonra Cumhuriyet doğdu. Türkler şi
mendiferleri ellerine aldılar. Pek ala işletti
ler. Sonra yalnız işletmekle de kalmadılar. 
S\inlerce kilometrelik demiryolu yaptılar. 
Türlı:e hasta adam denilir. Cumhuriyet re
jiminin kurduğu sağlam yurda nasıl şaştı
larsa fimendifercilikteki kabiliyetimize de 
o kadar hayran oldular. Daha da olacaklar. 

* . Ali Süruri - {Kadıköy - Kalam'! tay-
yareci Vecihi sokağı 5) 

Ali Çetinkaya, Filyos - lnnak hattının 
açılması münasehetile gazetecilere verdiği 
beyanatında fİmendif erlerimizi biz yapaca
iız demiıtir. ismi gibi azmi ve iradesi de 
hakikaten itaya gibi aağlam olan bu Baka
mn aöucrini senet tutabiliriz. Yurdumuzun 
daha ziyade ümrana kavuşması ve hudutla
nmızı daha emin bir surette müdafaa ede. 
bilmemiz İçin daha çok demiryollarına ihti
yacımız vardır. Bu yurttaki çelik ağların sa

yısı arttıkça biz daha ziyade kuvvetlenece
iiz. 

Kavgalar 

• Kaza., ar • 
ıçın •• 

Bundan Böyle Yardım Arabalarının 
Sayısı Arttırılıyor 

Şehir meclisi dün toplandı. Mühim 'yetiferek kazazedeyi tramvay altından 

kararlar aldı. Tramvay kazalarında ka-I kurt~ak v~ ~ptidai tedavisini yap -
zaya uğrıyanların fazla kan zayi etme- mak uzere bır ımdat arabası hazırla ya-

d k rt 1 1 • • f h t" t f caktır. Bu araba yangın ve imdadı sıh-en u u ma arı ıçın en eye ı ra ın- A • 

hı arabaları aıbi çan takacak ve ica -
dan hazırlanan imdat arabası projesi- b d 1 1 ta fi d d • 

1 ın a yo un ao ra arın an a gı -
ni konuıtu ve kabul etti. Bundan bat - debilecektir. fçinde de arabaları kal • 

ka tramvay ıirketi de kazalarda hemen 1 dırmak için lazım gelen makineler de 

ilk okul 
Öğretmenleri 

Bu Ay Da Maaı Alamı· 

24SaatinKazaları} 
Yeni Yaralı Var 

Tophane askeri sanayi mektebi onun
de hüviyeti meçhul bir adam tramvay .. 

yacağa Benziyorlar dan düşmÜftÜr. Ağır surette yaralanan 
bu adam adının Halil olduğunu a-üç • 

Bu yıl, diğer vili.yetlerden, latanbu- 1 halle aöyliyebilmiı, can kurtaran oto • 
la nakledilen yüz kadar ilk okul öğret• mobili ile hastaneye kaldınlmıtbr. 

bulunacaktır. Ayni zamanda Gazi•köp· 

rüsünden artan ( 60) hin liranın imar 

bürosu ve jehir planı için ayrılması da, 

İlbay Muhiddinin İzahatından sonra 

kabul edildi. Bu arada zabıtai belediye 

memurlarının maaıı hakkında bütçe en

cümeninin mazbatası da tasvip edildi. 

Bir Avukata 
Ceza 

iki Ay Vekalet 
Yapamıyacak 

1158 sicil numarasında kayıtlı avu .. 
kat Bay Zeki müekkiJinin itini gecik • 
tirdiği için baro inzibat meclisinin ka· meninin maatları bili. verilmemekte • * Şoför Mustaf anın 2465 aayılı oto-

dir. Hususi idarenin bütçesindeki dar- mobili Köprü üstünde sırtında bir aan _ rarile ik ay avukatlıktan menedilmit • 
lık, daima olduğu a-ibi, bu defa da, ilk dıkla geçmekte olan hamal Nazımı ar- tir. 

Fırtma Hafifledi 
okul Öğretmenlerini müzayakada bı • kadan çarparak yaralamııtır. 
ralunaktadır. Bu yüzden, kültür direk- * Sandalcı JamaiJin aandalı Arnavut
törlüğünde, bu gibi öğretmenlerin maa- köy önlerinde akıntıya kapılarak dev • 

d • ı k d b k · Karadenizdeki fırtına dün biru Wifle-ta aır o an evra ı a ça u ıntaç e - rilmif, etraftan yelitilerek İamail ve • . Lim 
1 

il . . 
1 

lar 
dilmiyor ve maaıların verilmemeainin d ı k t ı ml§tır. an ara tica ebnif o an vapur • san a ı ur an mııtır. . 
zahiri sebebi olarak ta muamelenin uzama- * K d • la Karadenıze çıkmak üzere Boğazda bek-

asımpa§a o un deposu t§çilerin- , r l la ıkm lard D.. lima 
ması gösteriliyor. 

Bu gidiıle, bu öiretmenlerin bu ay 
da maaı alamıyacakları anlatılmakta
dır. 

Almanyaya Elma 
ihracı 

den Cafer biçki makinesinde odun ke • 1 ıyeo vapuKr ardyo. dç bı~ k ır. un 
1
• 

k 1• • k" nınuza ara enız en ır aç vapur ge. 
ser en e mı ma ıneye kaptırmıı, baı . tir" S f lard Kar d · d b" b. 

w k .
1 

. • mıt . on artma a a eruz e aç _. 
parmagı esı mııtır. k '- ded'lm • • 

* D
.. k .. .. Ank aza aay ı emiftir. un a ıamustu ara caddesin-

deki Talip matbaasında makinist Hüs
nü tabı makinesi iılerken arasından ka
iıt almak istemİf, kolu makinenin difle
rine· takılarak ehemmiyetli surette ya • 
ralanmı§tır. Yaralı derhal Cerrahpaıa 

Maymuncukla 
Dolaşan Adam 

Almanya hükUmeti bizden 10 bin hastanesine kaldırılmııtır. 
sandık cima almaktadır. Bu elmalar bu- * Sirkeciden trenle yola çıkarıla • 
ıusi ambalajlarla gönde!'.ilmekte, mini- cak muhacirlerden Adem vagondan q
mini sandıklar halindeki her ambalaja yalarını çıkarırken aandıklanndan biri 

sa • ancak 25 kilo elma konulmaktadır. Dün kendi üzerine dü§rnÜf, adamcağızın aol 
71lı genel eve sarhot bir halde giderek ilk parti olarak 500 sandık elma gön _ I kolunu kırmı§tır. 

Calatada Kidem sokağındaki 2 

Müddeiumumilik dün Arnavut Şük. 

rü adlı bir sabıkalıyı tevkif ettirmiıtir. 
Suçu da kötü niyetle dolaımıı olma -
sadır. Arnavut Şükrü dün ıece saat 
( 15) te Beyoğlunda fatiklal caddesin-

.. rkıntılık ve bıçak çekme gibi sataf - 1 derilmiıtir. Bunlar Köstence yolu ile * Mustafa adındaki bir adam «Al • 
:;larda bulqnan Haaan ve Mahmut ad- aitmektedir. ,. lahverdi» motörü tayf alarmdan babası 

ında iki kiıi yakalanmııtar. Ahmedin yanına gitmiı, motörde ha't'a 

* ~onan İsmail adında bir adam T • k B )} .., depoaunun birdenbire patlamasile Mus-
N~atib~y caddesindeki Alinin biraha- On 0 UgU tafa muhtelif yerlerinden yaralanarak 
neaıne ~rek fitil gibi aarhoı oluncaya ka- Son hafta içinde bollaıan torik balıiı ha&taneye kaldırılmııtır. 

de fÜpheli bir vaziyette dola~ırken po
lisin nazarı dikkatini celbetmiı ve ken
disini karakola getirmiıtir. Üstü ara • 
nınca kolunun içinde büyük bir may • 
munscuk bulunmuıtur. 

Dolandırıcılıklar ~.rakı IÇrnİf, kapıdan çıkarken birahane- bilhassa Büyükdere körfezinde en faz- *Vatman Mehmet idaresindeki 169 
~mın. kana~ yaptığı masrafın hesabını la tutulmaktadır. Burada her sece en sayılı Ortaköy - Aksaray tramvayı dün Kömürcü Mustafa namında bir adam 
iateyınce hıddete aelerek, kadını döv • az 500 sandal olta ile torik avlamakta- Aksaray Karamehmest paıa caddesin Ah t d d b" • • beni 1·--d alı: 
müıtür - me a m a ınaı « Kan ırar 

• dırlar. Toriğin bolluğuna rağmen fiat- den geçerken Lingala Karambo adında dükkanımdan 194 liralık kömür aldı; 
Yangm 8" ş'1ngıC1 lann düıürül.nemesine çahıılmaktadırl bir ihtiyara ça'rpmıf, ihtiyarın yarası a-

1 
beni dolandırdrn diye poliae bat vur • 

Beyoğlunda Melek sokağındaki (Jl) ve fiatlar bir tanesine 25 kuruıtan aıa- ğırca olduğundan hastaneye kaldırıl • mut, suçlu yakalanarak tahkikat bq • 
sayılı apartımanın bir dairesinin bacası iı düpemiıtir. mı§, vatman yakalanmııtır. lanmlfbr. 

tutuımuı, derhal söndürülmüıtür. B • T ki d v *Fethiye adında bir kadın Avcıhey 
* Akıam üzeri de Tan sinemasında ıer imza a ı• ı• e mahallesinde kapısı açık bir evin içine 

sinema makinesinin bulunduğu ami _ girip bir manto qınrken yakalanmıı-

yantlarla tecrit edilmit olan odadan p M br. 

yangın çıktnıf, fakat itfaiyenin aitme. ara Alma eselcsı· * Davit adında birisi bir tramvay •• 
sine lüzum kalmadan söndürülmü§tür. rabası içinde yolculardan Koçonun cep-

* Tepebaıında, Meırutiyet cadde • ıüt damlasında bir çocuk kliniji açacak-
ainde 82 sayıla apartımanın taraçasın .. Afyonkarahisar itfaiye kumandanı • baıka mühim ticarethanelerden de ay- lir. 

claki ~amaıırhanede yangın çıkarak ça- nın oğlu Şükrü iddialara ıöre geçenler- ni ıekilde para almıt ve bu yüzden dün 8 G U y 8 Xd 
tının bir kısmı yandıktan sonra aön • de babasının imzasını taklit ederek ba- yakalanarak tekrar müddeiumumiliie orsa ya elen n 1 Uy ay 
dürülebilmiıtir. Yangın kapıcı Fikrinin zı müesseselerden para almıfb. Şükrü, Dön borsaya 676 ton buğday 31 ton da 

b verilmittir. Müddeiumumilik tahkikatı el • • Fi tiard _:..a d L---çamaıır yıkarken fazla ateı yakma • muhakemesi yapılmak Uzere ser eat un g m1tlır. ıya a ,.--.en üıiif --r 
sandan çıkmııtır. Bina (40) bin liraya bırakılmııtı. iddia edildiğine söre Şük- nokaan bulduiu için Şükrüyü polise ia- lamqtD". Fakat bu dütiit pek azdır. Diin an-
aiaortalıdır. rü bot durmamıı, Orozdibak sibi daha de etmİftİr. cak bet paralık bir dütüt kaydedilmİftir. 

- Hasan Beyciğim! Ayıp deiil a: An- ı 
lamadıiım bir nokta var. 

P•z•r Ol• M• .. • ._ Diyor Ki ı 

Sokaklarımızdaki ter.eri köpek· ı 
leri temizledik ..• Rut ıotirdikçe ele pne 
aehirliyona •• 

... Sonra, bir takım bayanlanmız, evle
rinde bili. koca koca köpekler besliyorlar. 
Kuduzu yayanlar da bunlarmıt-. Bu ya-
luflk abr mı 7 • 

Gilnün 

Bir iki 
Satırla 

Avcılar, Federasyona Ba~~ 
· 1 birlı~ -""' lstanbul avcılar ve atıcı. a~w• ~ ~ 

iade bir kongTe yaparak bırlıgtrı 
na geçmesini kararlaşurmışlardır. 

••• 
Tly•tro Ye Sin• .. •.., 2~ 

Sinema ve tiyatrolann geceleri ~ 
da kapamalan mecburidir. Ba~ • ~ 
tiyatroların buna riayet e~ed~,O 
rniiftür. Bunlar kontrol cclılcc~ . .-da 
oyunlarım bitirrrıcmiı olanlar ~ 
bıt tutularak ceza alınacaktır 

••• 
Cez•ylrde Yeb81ı LI~ A~ 

Cezayirin Filipvil limanında veba uA 
Janna raslanmıştır. Bunun için J,u ~ 
hu liman civarından gelecek biittl0 k. 
lara aıhhi tedbirler tatbik ediJece 
öldürme ameliyesi yapılacaktır· 

• • • 

birer aoy adı vereceklerdir. 

• • • 
304 TUrlU Hastalt,... 111"_ ........ "n. 

Atinada bir Rum papasındl i .,ı 
304 türlü hastalığına karşı yapıl~uldt 
eden ilaçlan tarif eden kitabı latan d 
Rumca gazete tarafından bastlıY~~ 
ha Odası hu basılışın yasak edı w ~ 
Sağlık ve Soysal Yardım Bakanlısı 
vurmuştur. 

• • • 
Zengla Morflnll .Aff0

:-, 
Yapılan tecrübeler neticesınde Y. bİ' 

nisbetinde morfini ihtiva eden Y~ 
yon tipi elde edilmiJtir. Şimdiye 
yondan ancak yüzde 12 morfin • 

* • • 
Kly•fet K8nu11u11• Mu,... 

•tmı,ıer 

Sirkecide Konya otelinde ~ 
Mehmetle Kasımp&Jab Abdülisd 
ve ıerpuı kanununa muhalif 
den dolayı yakalannuılardD'· 

* •• 
Medresede Otura11 0111Y•' doht 

Üniversitede okuyan fakir AnA . 
helerinin §İmdiye kadar yurt ih 
karplıyan. Fatihteki Kurftlnlu ~ 
hu yıl da 80 kadar talebe barın O · 
Bu talebe lazun gelen yerlere ve ed 
te rektörlüğüne bat vurarak bu ~ 
re elektrik getirtilmesi için t~ 
lunmuılardır. 

• • • 
içti m•lyat Kit.Pi~' bl ~ 

Bu yıl. liseleJ'dc, içtimaiyat lu~ e 
nlmııtı. C. H. Partisi prensip!~,,, _ _.,...,,. 
bir içtimaiyat kitabı yazılması jçın. ve 
. d ti ·nc1 Zi ı· Fahrı mte oçen erı en yaet ın. i terdi'~ 

mi Ziya Ankaraya davet edılın ~ ~ :; 
tabın hu yıla yetişmesi için form• 
neırcdilmesi dü§Ünülmelrtedir. 

* * • 
Çocuk Mueye•• 1(11:::, İf:. 

Çocuk Esirıeme KurunıU, :_... 
lerin çocuklarını muayene ~ ıJI 
eüt damlasmda bir çocuk k 
lacakbr. 
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Hergün 
Göçmen işi 

• 
·-

Mısırda Jhtil~l 

Göçmen lıi: 

Resimli Maka.e il Kleopatranın Sandalı a 

• 
G . . "t denberi bu memleketin • oc;men ı~. o c 

halledemediği meselelerden b ıd r • · · · · · ı 
•.. B lk n harbinden, hatta Rus harbinden 

beri T ürkiyeyc muhacir gclır. Bunları tu· 

raya buraya yerleştiririz. fakat ilmi bir mu· 

h cir iyaseti takip etmeden. 
Bu defa Balkanlarda kalan uktn lanmız.ı 

T 1 · v t bbu'I dtık. Eski rak;> aya yer eıtınnegc eşe 

tecrubelcrden aldığımız der )erden iıtıfa 
v l k R ya .., e Bulı;orıs· de ctmege ço ıştı . oman 

1 1 ı zam kafıl ler 
tandan gelecek o an an mun a 

halinde getirtmcie gayret edıldi. T mkyada 

evler hazırlandı. Zannettik kı bu defa her 

ıcy yol~nda gidecektir. 
Fakat şimdi yine fikiyeJler ı~itıyoruz: 

K .. b. I ·· men .., npur bekli· 
osteııcede ın erce goç 

yor. Vapurlar muntazam değıl. · • • · ·• • · • 

l tanbula gelen muhacirler Sirkeci i tas· 

yonu civarında sefalet içinde beklıyorlar: 

Seı; kiy t muntazam deiiL 
Geliboluda tetkikat yapan muharririmiz. 

yapıl n evlerin damları olmadığını bıldiri
) or: l L:an şeraiti muntazam deiil. 

Demek ki göçmen i§İni hala tanzim et· 

miıı dcviliz. 

fı.fmrda lhtilôlt 

Habeş harhi ilk meyva11nı vermcğe 

başladı. 

Mü temlcke halinde yaıı.>an Şark mil· 

Jetlerine iııtıklallenni kazanmak huıuıunda 
Mısırlılar önayak oluyorlar. 

it )ya _ Habeş h rbi baılayınca, ltalyan· 

)ar bir taraftan Mısır hududuna asker tah· 

ıit cttılc-r, hır tar ft n da M111rda propaian• 

da)a ba ladalar. fngıliz.ler. ltalyanların bu 

fn lıyetlerinden ku kulandılar. M111r hiıkfı
mctıni lıalyanlara karfl cephe almağa sev· 
ketmek i tedi. Ayni zamanda Mısırlılar 
Sud nd Jı ilizler n mına nöbetçilik yapa· 

caklardı. 
Mı r millıyetpen erleri İn ilizlerin bu 

talebi d n i tıf de ederek muk bıl teklıf
lerdc bulundu! r. Mı ırlılar bu işleri Y pa· 

t .ıl bir Mısır ordusu 
da m Vi 

n, böyle n zık bır n 

i. Derh 1 Mı ır hıl-
ynı an• 

108 ba ) dı. Bu ıu etle 
lmıf, he d 

r ıllıyetpen rlerinin hu hareketi. 
ln ı re 1 ın bir ıht r vn:rifesini gormekte· 

dir. 1 tıklil harckctınin arka nda ltalyan 
parm ı olmak ihtımali de in ılıcreyi ıinır
lendir n sebeplerden biridir. Belki istıklal 
te ehb u bugun muv Hakıyetle neticelen· 
miyeccktir. fakat bu hadise lngiltcre için 

iki ) eni mesele çıkarını tn: 
1 - Mısır iıtiklal hareketini durdur· 

m k, 
2- ltalynya haddini bildirmek. 
lı I.} • Hnbct h rbınin ortaya çıkardığı 

Ycnı ikı mesele. 

Haliç Şirketi: 

H lıç irketi ziy 
vapur işletnıeğe nihayet verece miş. 
Bunu şimdiden belediyeye haber .., erıvur. 

Kleopatranın gandalını ıörmüpiınuz.dür. Küreklere aa· ı 
rılan köleler bu muhteıem kayıgı Nilin durgun ıuları üze· 

rinde ilerletiyorlar, diğer köleler, çıplak cariyeler tüyden 1 
yelpazelerle bu meıhur M111r kraliç ıini yelpazeliyorlar. 
Kleopatra, bugün bar kadınlarında bile görünmiyen dekol· 
te bir kıyafetle yumuıak yastıkt uzanmıt yalıyor. Nil 
boyunda yaııyan binlerce, yüz: b

0

nlerce fakir halk Klco· 

palranın bu masrafını ödemek için geceli ıündüzlü ç lı

§IYOrlar. Bugün de Avrupa emperyalisti ri muhteıem sa

raylarında yaıasınlar diye Nil boyundaki Afrikalı kölel r 
gec li gündüzlü çahımakla me11uldiırler. Buıün de bu 
tablo dogrudur. Bir kısım İnsanlar ba§kaları için çalııa • 
cak, bir k11mı lüks içinde yaıarken öteki taraf onların 

arabalarını ç k c k. 

e A 

DAHiLi HABERLER 

aşlığı 
Yahudi Memurlar Top Y ekôn Tekaüde 

Sevkediliyor lar 

ata Alın n 

Resmi Alman gazete i, Alm n 

vatandaşlığı hakkındaki iki karar· 
name ile Alman kan ve onurunun mu· 
haf zası hakkındaki kanunla l.ik d r 

tün o~ 1 haki r ,;c eçimc bu'\ t n
da 1 r m liktir. Hiç bir Yahudi vatan 
d değildir. Bunun için de :H k·nunu 

e\' iden i ibaren bu tün Y o.hudi mc-

ilk tatbik kararnamesini ne rctmi tır. murlar tekaüde sevkedil ccktır. 
Bu kararnameye Öre, Alm n · nın· Üç batmd ki büyük an ve babala· 
dan ve yahut bu kana )akın b 0 r k ı- rınd n en a vı üç t nesi f kan Ya 
dan olup bugün Alman teh.ı md n hu· imdi ol n herkes ) lıudi yılır. Snf 
lun n licrkes Alm n vatand dır Bü· k n Y: hudi iki bü.> uk baba vt>ya ana-

Kral Karola 
Suikast 
Yapılacakmış 
Roma 15 (Ö el) - R 

bildırildı ine gore, kr 1 K r 
mek niy tıle kur lmu ı 1ı 1 ı 
kul mt>yd n k ı mı tır Bu t 

amutagda 
Kabul Edilen 

an un 
15 (A.A.) - Bu 
nb 

k nun ile 
lim nl rı it· 

1 tme gen 1 dir torhiğü m ur ve 
mu tahdeml rinc t b rem kanunu· 
nun ikinci müzak releri yapıl r k 
k bul edil ittir. 

K mut y paz rt ıi günü topl n • 
c ktır. 

Karnesiz G eo m ük Ko
misyoncu a ·ı_ ın Vaziyeti 

} par k bu gıbi kıme lere goz yum n 
memur! r h kkınd iddetli ., ılar t ı 
bık dile e mi bildırmi tir. A rıc bu 
ç ıt k rn!'." ız komı ) oncul rın murn 
c tl ri reddedil ek 'e kendi! ri 

Ankarn l 5 (Özel) - Karn j ol n 
rd 

11 
ba im ının gtimrükleıde İs tc • 

kip etme! ri :>a oldugu J ide b ı 
kinıselerın bu y ga aykırı h lu t t 

tiklcrı ve memurların i lerıne kırı tık 
I rı y pılan tr.fti lerle ani lmı ttr. \ <" 

kal t bu hu ust gumruklere bıı l 

rı ıne çık ırılac k 

d n gelen yarı k nl r da Yahudidir. 
Ayrıc b k, nlı ını bir Ynhudı yapan 
'eya içinde bir Y hudi bulunan l-er a· 
ile Y hudi ailesidir. Yahudi aileleri 

içinde ancak 35 y ınd n yukarı Al

nı nl r ç. lı bilir. 
Gene karam meye gorc, Hitlrr k • 

nuni neticeler uzennde mu 
m k hakkını h izdir. 

Türkiye - Italya 
t 

Ek 
ed r 

bayı 

ur . 
. Kral Victor Em nuel 

Ro 
d munun 

Kam&l Atatürk 
Eksdnı Kam 1 Atatürk 

Anknr 

ede ın 

V ictor Emanucl 

lı 

.............. ·-·····························-·············· 
Antalyad1 Bir f!ogulma 

Antalya (Özel) - Meydan mah ı. 
lesinde oturan muh cir Mcmitin 6 ya. 
fınd ki o wlu Jbrnhim çay kenarında oy
narken ç ya dütüP boğulmuflur. 

H li girketi, hu u İ bir fırkettir. Kıtr i in 
çalı ır. Ziyan edince İ i bırakıp kaçar. f ... a 

r 
lSTER iNAN iSTER İNANMA! 

v • • ,· ıdır Kar .. ni·ı çar ımn, yaptıgı ı!I mmc • 
g n ı duyulmıız. fakat zı.,nrı edın e h 

m n b tediyeden ) dım dıl ı K ·r 

el 
rne hır 

\ C': t \ lZ kal 

ı b le ı 

e beledı 

Bu n ı 1 de bıze ı b t edı)or ki, i me 
hızmc-t ne tııallük eden ı ler hu u i şırkct· 
lerın clmde Lırakılan az. 

Tramvayda i i kiti konu u 

_ F.h, bu ra i i idıyor • B 
d kotuyiı d auruyoruz gibı ' . . 
v ttı: Bu i t M hm t ı ı 

m ı vıı..- m dı? Öte 

400 çuv 1 u , e kiJ 

• f ler naaıl gjdıyor? 
1 iyiyi 

i İl&· 
ind cp yce 

Bunlın~ı • · liyenlerin fırıncı oldukları b ili. E kiden 
lind k l n u d n p lı p h lı k aat n Lu •• 

r "az.iy ttcn m nun ! i htık r yok dıy rl r. 1 
il mi? v bu 8 7 ri soyliy n d • ı t nbulda bu

altı y z r ıncıd n y lnız birid
0

1 ••• 

-Y ni Ad m-

JSJER lNAN JSTER JNANMA.f 

lL----------------------------------~--------------------J 

Sözün 

Tevekkülün 
Gemisi .. 

Kısası 

---------- Ek ·Ta -
Çocuktum. Babam, Buyukad da ıka 

tc nıemur, yani turkçcsı ıurgundu. Ben de, 

kard imle beraber, y z kıı, orııd n f tan· 

bula, mektebe iner, çıkardım. 

O tarıhtc. Adaya ldarci Mahııuı va· 
purlan i~lerdi. Bunlar, buharın mucidı Pa· 
pen 'l>eya Nıyuton°un muasırları, bir tak m 
Allahlık teknelerdi. Halk her birine ayn 
birer d yalc.ııtınnıo. koymuştu: Ton ton. 
Mu mbnlı, Çılehane, E.cdbe iği ve aaır 

Bunl rdan herhangi birılc, kopr 
Ad ları iki buçuk anatte zor tutardık 
kcleden kalkar kalkmaz, kumanda) ı dü
menci) c tcrkeden aksakallı kaptan, ıe a 
deaının ustune çoker, nnfılc namazı kılardı. 

Dır fırtınalı hnada, pek ziyade korkan 
yolculan teskin içın, kaptan, l"z. ıiv ıle: 

- H y no korkayaunuz. canl r) Bu ke· 
muye benum du larım ainmugtur, daha bar 
ıcycuk olmaz! 

kurt r m mııa benziyor. Bnyragı 

altında eynı efcr eden gemılenmı ın 
o e ki ld reı 1 hsus nın teknelen 
cıTev kk ılun gemıleri dir. 

B k memlı-kctlerdc, on enelık bir 
zırhlıyı, kohnc diyedıye, ı•'knrt yn çıkarır 
pıı.rç 1 } ıp tar] r. Bir.. otuz bcı yıl once 
kıznktnn denize indırilmiı bir lncbolu va· 
purun > uzlerc:e can emanet ederiz.. 

Ve mnatte uf. bu ıhmalımiz, ve yahut 
ki bu tevckkülümilr.. ıon defa olduiu gıbl 
dim f ci larla neticelenir. 

Mo c:rn Turk dcnizcılı·i artık bu muzır 
z.ihnıyetten tamamıle Ec ğ t etmelidir Pa
ramız. 'arııa. yepyeni gemiler yaptırmalı, 

yokaa, (tevcldtUlun gemisi batmaz.!) dıye 

ıbadull hın canına kıymamalıdır. 

Devletimiz.ın pren iplerinden bıri de 
kalıte (keyfıyct) yi k ntıtc (kcmıyet) ye 
tercih ctmektır. 

Bi , i tc bu pren İpın denız.cılıvimiz.dc de 
h kim olma ını i tıyoruz. 

S n a ıa, ın ilah alaknd rlar İçın bır 

ıbrct d r ı olur da, rahınctlı lncboluya b n 
zer, orunla ya ıt d hn k ç tekne var on• 

1 rdıın Turk 1an ını t ım k terdını ne• 
eder 

por 

Beş.ktaşlılar Ar -
ı da k.lik Mi? 

çıkan 1 iıe 

a donm e karar el• 

Huımi ile Ş refin d B~iktat kulu· 
bünd n İstifa ettikleri kuvvetle oy• 
l nmektedir. Znm n z an b · 1 
sar ıntılar çiren Beşikt ş kulu · 
bu yeni hadis den ziyad sile mut it 
olac gı söylenmektedir. 

Atlet Veren Kulüplere 
Mükafat 

Dün İstanbul mıntakaıı merkez he
yeti, altıncı Balkan oyun1arnıft ntlet 
veren kulüplere d gılmak üzere a le
tiun federasyonu tarnfmdan gonden· 
len mükafat) rı le\ zi tti. lıt ı bul 
mınt k ıı lt1 kulüp murahha.sın n da. 
vetli oldu u bu toplantıyı on 
cvv l kulüp) re bildirmi , dün el çok 

mimı bir h v içind bu topl nt ya 

sel n G 1 ln ray, B ıkt f, lat bul
b bç , Su porl rı l u bü 
rm n huzuril b"r ç y ol 

i tir. 
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MEMLEKET HABERLERi • m~l~LE,111~ 

Bir insan Haya
tına Malolan. 
Manto Hırsızlığı 

Büyük bir salonda bir toplantı kararlaş
bnlmış. Kadın, erkek davetliler birer, ikişer 
toplanıyorlar. Şapkalar, pardesüler, manto· 
lar koridordaki askılara takılıyor. Bir &Talık 
davetli kadınlardan birinin feryadı yükseli· 

Joponyaya tOOBin Ton Tuz 
ihraç Ediyoruz 

Çamaltında Sistematik Bir Çalışma 

Okumuş /(adın 
Evde 
Kalmalı Mı ? .,.. 

· den 
«Yeni evliyim. Evin idarcsın .,cflı 

b a go 
mes0 ulüm diye kocam masrafı 8

" rı'_. 
uıe ..., 

rüyor. Fakat verdiği her kuruşun . 'i"* 
hcsaP ıstı 

titriyor ve her akşam benden I >°" 
JOr: Yapılıyor - Eyvah 1. Mantom yok 

Herkeste merak ve tel~ 

- Neredeydi> 
- Çalındı mı acaba> 

- Kim almış olabilir} 

Çamaltı: lzmirde (Özel)- Elektrikle 
işliyen hususi trenleri, modern işçi evleri, 

' çocuk yuvaları, havai nakliyat hatları ve 
karlı balkanları hatırlatan beyaz tuz dağla. 

- Kapılar kapansın! 

Meraka da değer tabii: Pare deri sile iş
lendiği iddia edilen Paris terzilerinin elin
den çıkmış kıymetli bir manto! Bu arada 
bir de bakılıyor ki serseri kılıklı bir genç 
elinde bir manto ile dış kapıdan fırlamakta. 

- lote hırsız, kaçıyor! 

- Koşun, koşun 1. 

rı üzerinde neş' e ile prkı ıöyliyen binlerce 
genç işçi çalıştıran Çamaltı tuzlası ... 

Bir yanda tuz çıkarma ve hazırlama fa
aliyeti, öte tarafta kanal açma işleri, bir 
başka yanda gidip gelen elektrikli nakliyat 
trenlerinin geçişi, yine bir başka köşede 
elektrikle işliyen vinçlerin vapurlara tuz 
vermesi zevkle ve gıpta ile görülecek hu

Hırsızın peşine bir adam takılıyor. Üç, susiyetlerdir. 

dört dakikalık bir kovalamadan sonra genç 
suçlu yakalanıyor ve manto da geri alınıyor. 

Birinci sulh ceza hakimi bu i~in suçlusu 
olarak getirilen Aliye sordu: 

- Ne diyeceksin} 

- Ben yol üstünden geçiyordum. Bak-
bm kapı önünde bir manto duruyor. 

«Alayım da içeriye vereyim. belki birisi 

kapıp kaçarn dedim. Tam mantoyu alıp ta 
kapıya doğru yollandığım ıırada beni hırsız 
diye yakaladılar. 

- Senin sabıkan da var. 
- Var ama; o bir cahillikti, geçti. 

- Oğlum biz seni suçlu bulduk. lk.i ay 
hapiste yatacaksın. Fakat bu cezanın ıuçuna 
ıöre pek az olduğunu düşün! Manen yük
lendiğin suç çok ağırdır. Biliyorsun ya, se
nin bu hırsızlık teşebbüsün bir adamın ha. 
yatına malolmuı. 

Şimdi okuyucularım da merak edecek
ler: Bu hırsızlıkla bir hayatın alakası nedir} 

Suçlunun peşine düşen adam kalp has
talığile muztaripmiş. Bir kaç dakika ko§u
verince .•• Anlıyorsunuz yal ..• Düfiip ölü
•ermİJ. 

• • • 
Dünyanın en zengin ve en verimli tu~ 

şehrini idare eden zat, Bostonlu bir Türk 
mühendisidir. Bu genç mühendis Fransada. 
ve Almanyada yüksek mühendis mektep
lerini ikmal ettikten sonra Amerikaya git
miş, Bostonda uzun seneler kalarak kafa
sını Amerikan tekniği ile doldurmuş ve u
zun tecrübe yılları geçirmiş ... Şimdi burada 
görülen canlı faaliyetin başı ve sonu onun 
ve arkadaşlarının enerjisinde toplanıyor. 

Bu genç ve nazik. direktörün verdiği iza
hata göre: 

- 1 888 yılında Çamaltı tuzlası kırk iri 
dalyan halinde idi. Bu dalyanlann sahipleri 
zengin adamlardı. Jstihsal ettikleri tuzları 
sahile kadar getirerek düyunu umumiyeye 
ıatarlardı. 913 yılında vaziyet değişti. Dü
yunu umumiye bu dalyan sahiplerini kapı 
dı~arı ederek tuzlaları cebren t>line geçirdi. 
Fakat sahiplerine tazminat vermedi. 

Düyunu umumiye, az para plase ederek 
çok varidat almayı düşündüğü i-;in tuzlayı 
ihmal etmişti. O zaman asıl veriminin onda 
biri bile alınmıyordu. 

Biz tuzlayı aldıktan ıonra elektrik ve su 

l 

Çamaltı tu:ılumda itçi dükkinlan, elektrikli tren ve tuzla direktörü ile aytarunız 

cı eli, yapılanlan kafi görmiyecek kadar Bize tuz ihracatında rakip olan yegane 
üstün bir hüsnüniyetle burada kendini ıös- tuzla, İtalyanın Voltera tuzlasıdır. Evvelce 

teriyor. 

Şimdi vapurların kolayca yanaşmaları i
çin büyük bir iskele ve ince tuz meydana 

&etiren büyük bir fabrika meydana ıetire
ceğiz. İnce tuz fabrikasının temeli bir, iki 

haftaya kadar atılacaktır. Ümit ediyorum ki 
ilkbaharda kakao paketleri sibi zarif pa-

ketler içinde, un gibi İnce ve beyaz tuzla-
rımızı memleketin dört kö~esine yayacağız. 

Burası, dünyanın evsaf itibarile en üstün 
ve en beyaz tuz yeti~tiren tuzlaındır. Yıllık 
tuz istihsalatımız 150,000 tondur. Dahili 

istihlakte bunun 60,000 tonu sarfediliyor. 
kalan kısmı ihraç ediyoruz. 

Hazineye yılda 6. 7 milyon lirll varidat 
temin eden bu müesse.!le, yeni müşteriler 

bulduğumuz takdirde istihsalatını daha da 

bizimle iş yapan Yuııoslavya, mukabilinde 
bize vereceii maddeıi bulunmadıiı için İ
talya ile iı yapmaktadır. 

Tuz, ileri sanayi memleketlerinde her 
ıeydir. Mensucat fabrikaları, cam fabrika
ları ve harp sanayii Kostikıoda ile çalıştıKı
na ıöre Türkiye sanayi de ıeni~lediii de-

recede bizim iıtihlakimiz de artacaktır.ı> 

• * * 
Çamaltı tuzlası direktörü Bay Sezai iza· 

hat verirken tuzların faaliyet aylarında i§Çi 
buhranile ka11ılaşıldığından ıikayet edi

yordu. Hesaplı ve planlı çalışan bu 
müessesede iş saatlerinde konuşmak yasak-

tır. Konuşmakla kaybedilecek dakikalar en 
büyük ziyan telakki ediliyor. 

wır ge 1 
Ona hesap vermek bana çok ag abiliriJO' 

İtin acemisiyim. Fazla masraf yaP . 111ıılt' 
·rınc:Sl Bu yüzden aramıza soğukluk gı 

temel. Bunun bir hal çaresi yok rnu? :.ıe 
Nut•ı 

Var. y~aıM 
• 'd • • • rnu•Y Kocanız aıze ev ı areaı açın ıtrffl' 

aylık verir. Siz evi bu para iie idare>'' iri' 
• .._:...leJ' 

bur olursunuz. Fazlasından eksır-~ 

canıza hesap vermeie mecbur 0
.. ~ 

Yoksa her sün para alıp her ıiill .J/11 
_...1• • bir'"

yermek :takikaten rahatsız euiCI ııt Ilı" 

Alac:.lmu: aylık, evin ihtiyacuıa, y.lı ,tA 
canımı kazancma göre tayin edilirt'' 

bvıaya vesile kalmaz. 

* h 'le dl' 
B ta ~1 

«Mektepten yeni çıktım. en ıiid4 
'- . . d .d. fakat ta -" 'V'am etmea. nıyetın e ı ım. . 0...-

1 .. .d. b ı· . t• A·leırı beııı L ev enme umı ı e ırmış ı. ı . Hv 
• •• v ı ·· "rrnedı· ,.. veraıteye gondermege uzum go .... ··ııı .. 

··rduğ\I 
buki muhtemel talip olarak i 0 d k" 

d. evipl e 
adam ortadan kayboldu. Şim 1 f'e ~ 
ca bekliyorum. Bu hal beni sıkıyor· 

payım? lJ1.i1' 

E•de de olnmaLilir. ~ ~ 
iaenia evde boı vakit ıeçirrnek ı.ıo"' 
dan daha faydalı bir meııuliyet 0 

* ·kefl rıı,,, 
cıÜniversitenin son eınıfında .ı J3ell r!". 

landım. Bir ay evvel de evlendırTl· rııı.J 
h~mak istiyorum. Kocam evde obt~ ıı•dr' .. ır 

istiyor. Benim gibi tahsil gönnuf I 1 ıı-1' 
v ana 

nın evde kapalı kalamıyacagını 
yorum. Hangimiz haklıyız? ,..~~ 

Bizim memleketin teraitine ıö,. 
___ ... ._ .............................. -................• tesisatı, havai nakliyat hatları, elektrikli arttıracaktır. Bugün Belçikaya 2500 t"n tuz 

Burada binlerce itÇi ailelerile radyolu 
evlerde oturarak yeni cemiyetin istediği 

makine gibi çalışkan ve bilgili çocuklar ye
tiştiriyorlar. 

de baklı11nı2. ~ 
Oniverıiteden çdunıt bir kıa;.... ~ 

101yal hayatta bir rolü olmak aııat ._(lfl' 
Yalnız ev onu tatmin eclemd· F ~ 
ruz da haklıdır. Çünkü bizde ~adıraı: biJ" 
ma ıartlan o kadar ağırda ki, bUO a.>' lıf' 
bir erkeğin karısının çalıım .. uaa ~~ir· f-" 
lay müsaade etmesi mümkün d ~ 
canızm kazancı çalıımanıza lüzuı11 yt1l' 111' 
1ona, timdilik bunu mesele yapnd 

Ziraat Bankası 
Buğday Alım Fiatlarını 

Yükıelttl 

Urfa (Özel)- Buğday fiatlarının 

tren, dekovil hatları, otomatik telefon şe· 
bekesi meydana getirdik. Devletin baııan-

Aııtepte Emniyet 
işleri 

JÜ)uelmeai üzerine Ziraat Bankaıı Antep (Özel) - Gaziantepte em
hujday alım fiatlarını kilo batma 2 ku- m' t • l • • d'. ·· ı·· w •• ilk ba • ye lf erının uzgun ugu 
l'Uflan 4 kurut 10 paraya çıkarmıttır. lotta ıöze çarpmaktadır. Emniyet İf-
Köylü bu ~ıkı!tan memnundur. Ba~a lerinde örnek bir tehir göıtermek İcap 
buradan tımdıye kadar 3166 ton bui· ederse Antebi öne sürebiliriz. 
day satın almıtbr. 

Bir Doktorun 
GUnlUk 
Notlarından 

CumartHI 

(*) 
Tentürdiyot 

Zehirlenme ''· 
Bir genç kızın muayenesine çağrıldım. 

Annesi göz yaşları içinde. Ev halkı ya
takta yatan genç kızın etrafında: 

- Aman doktor kızımızı kurtar! 
diyorlar. 
Hasta yatağındaki genç kız annesine 

herhangi bir sebepten darılma,, ve bir 
miktar tentürdiyot içivermiş. Şiıedeki 

miktar zehirliyecek kadar fazl!l değil. 

Fakat manevi üzüntü çok. Bir kaç kaşık 
nişasta biraz su içinde kaynatıldı ve ılık 
olarak kaşık kaşık haRtaya verdik. Bir 
taraftan da (lpcca) şurubunu içirdim. 
Sonra Öa on tane yumurta akını soğuk 
su ile karıştırdık. Bunu da Üzerine ver. 
dik. Hasta kusmağa başladı. Mide bo
pldı. Hastanın ıztırnbı durdu. Sabah 
bir limonatalı müshil aldı. iki gün pi
rinç çorbası ve az şekerli elma kompos
tosu yedirdik. T chlike ortadan kalktı. 

' Karilerim: Böyle , ·ak'alar kar~ısında 
süratle hareket etmek ve yumurta akfPıı 
ve nişastalı suyu derhal vemıek çok ye-

Cinai hadiseler ·Antep zabıta tarİ· 

hinin nadiren kaydettiği teYlerdir. Hır-
. ıızlık vak'aları yok gibidir. Mühim bir 

transit merkezi olan büyük bir tehirde 

emniyet itlerinin bu derece muntazam 

olmasından ötürü Antep zabıtasını 

tebrik etmek gerektir. 

Y e~i emniyet direktörü Sebati em· 

niyet _tctkilitındaki noksanları incele

mif, çok önemli itler batarmıf tır. Ge

celeri sabahlara kadar tehir devriyele

rini bizzat teftit etmekten çekinmeme

si, halk üzerinde kendisine kartı genel 

bir sevgi temin etmittir. 

Güven direktörlüğünde her İf tam 

bir süratle görülmekte, kırtasiyecilik 

yapılmamaktadır. 

Bütün tehir halkı, bu itibarla çok 
memnundur. 

Münasebetsiz hareketlere, sarkıntı • 

hklara tam bir balta vurulmuı;ıtur. 

Y,ozgatta Havalar Bozuldu 
Yozgat (Özel)- Havalar birdenbi

re soğudu. Üç gündenberi devamlı yağ
murlar yağmaktadır. Mükellef amele 

ile yapılan yol çalıtmaları da ıona er

mit ve bitmittir. 

rinde olur. GndUl~e BugJay Pahah 
( •) Bu notları kesip ıaklaymız, ya-

.. ut bir albüme yapı;tmp koJlekıiyon Güdül (Özel) - Zahire fiatları çok 
1apınıs. Sıkıntı zamanınızda bu notJu pahalanmıtbr. 12 kilo buğday 150-160 

•--=la:;...ir_d_o_k_to_r_cı_·ı,_i_im_d_a_d_ın_ı_z_•..;;Y_e_tite.._bilir_·_·_.__. ı kuruta satılmaktadır. 

gönderiyoruz. Ay sonuna kadar da Japon· 

yaya 100,000 ton tuz ihraç edeceğiz. A. Bil. 

ricle ihtiyaç halinde konutunuoUS. • 

* Jıird" oNip.nlıyım. Nipnlım baık• bir ~011d~ 
Bana oradan kıskançlık mektupları edt,.I 
riyor. İstanhulc:la eğlendiğimi ı•~~fll.~ 

arbk bu yurtta imkan bırakmıyacakla· vehme düıüyor. Ben de onun bu ıtı if1 ed,. 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

Büyük Öndere karıı yapılmak istenen 
ıuikast dolayısile yurdun her tarafında 
uyanan heyecanı bildiren tel&rafları yaz
mıya devam ediyoruz: 

t • • 1 w • • ] • O •• ı tatfll rına an ıçıyor. ıgına •mır enıyorum. nu na ... 

Silvandan bilirim'> .,..ı. ,ı. 

Silvan- Size yapılmak iıt~nilen , f~l·~" f.k-t.! 
Tafucundan 

Taıucu- Size kıyacak hain ve alçak 
elleri her zaman, her yerde kırmıya ha
zırız. Kamun balkının son yağınç Üze
rinde derin teessürlerini bildirir, bütün 
kamun halkının namına ıonsuz aayıı
larımızı sunarız. 

komploya üzüldük. Sonsuz sevailerimi- Onun kıakançlıiı gayet ta 11: d al~ 
zi ıailık dileiimizi sunarız. dürüıt hareketinizle onun vehrnJ" e 

Sökeden dıiını İspat ettikçe tehlike yoktut·f:l'Z~""" 
1 .... -

Söke- Ulusun gözbebeğine el uzat· .-... . . . ....• , , •. , . . • · • 

Alpulludan 
Alpullu- Toplanan aençlik size kar

tı uzanmak iatiyen hain ellerin kırılma
ıını, kem bakı.tlı sözlerin oyulmasını 
heyecanla iıter ve uzun yıllar aailıiı· 
nızı diler. 

Kuruçaydan 
Kuruçay- Yücemize yapılmak iste

nen teşebbüsü duyduk. Sizin her za
man aailıiınızı candan, bu iti yapanla
rın biran evvel kahredilmeıini yürek • 
ten temenni ederiz. 

Malhoradan 

mak istiyen hainlerin bulunduiu nef
retle duyuldu. Bütün Sökeliler tek bir 
kalp halinde bunu lanetlediler. Ulusun 
baıında çok yıllar varolunuz Büyük A
tatürkümüz. 

Aktehir- Türk gönlünde yaııyan a· 
ziz varlığına uzanmak İstiyen hain kö
tülüğü tel'in için toplanan be~ bin Ak
§ehirli sana candan saygılarını sunar
ken devrimlerini korumaya ictiği and 
gibi ulu ve kutsal ha.tın için her an can 
vermeğe antla olduğunu tekrarlar. 

Silivriden 
Silivri - Köylü, kentli binlerce Türk 

toplandık ve seni hep seni konuıtuk. 
Malkara- Yüce varlığına ve yarattı- Yüreklerimiz bir, dillerimiz bir, dilek

iın mutlu devrime kıymak istiyenleri }erimiz bir olarak sana ebedi bağlılı • 
Malkaralılar bütün yüreğile lanetler ve ğımızı bir defa daha andık. Senin ha· 
sailıiımzı dileyerek sonauz ıaycılarımı- tına bizim hatlarımız feda olsun. La • 
zı ıunarız. net yağılara. 

Ankara öiretmenlerinden MeaudiyeJen 
Ankara- Bizlere emanet ettiğin Mesudiye - Sana çirkef elJerin 

Urfada Sinem~ ,;-; 
Urfa (Özel)- Eksiklerı ~ • "' 

nan uray sinema binasının •~ıeriıl' 
reni yapılmıthr. Sinema m~ tı-' 
muntazaman devam etmekt ıt• ~tt~ 
sinemanın 

olmuttur. 

k ıııeP .. -
açılmasından ço 

Nöbetçi 
Eczaneler t"". 

eler 
Bu ıeceki nöbetçi ec:ıahan 

lardır: f( '·çii1'Pll' 
Eminönü: (Bensason)· ~)· l3t" 

zar: (Yorgi) . Alemdar: (for(~.ı11111di!• 
b cı. rJ · ıu· 

Yazıt : (Cemil) . Şehzade a,. r· (ı f pe. ) 
Karagümrük : (M. Fuat) . e }-iaf11dı .' 
samcttin) . Şehremini (Ahmet. (fcO(ı: 

S tyıı · 1 ,,.. Aksaray : (Sarım). ıuna (;il• 

los) . Bakırköy : (lstepıtn) · . 'f urıııı)· 
. . , . (Yenı ·•·t•': (Kapııçı). Kasımpaşa. Bet''" 

l ürk Cumhurluğu ve erıinliii kadar kalktıiını ititir iıitmez en derin heye • 1 

değerli ve ulusal vicdanın en yüce bir canla ıana suikastta bulunan mel'unlar 
örneii olan varlığına uzanmak istiyen kahrolsun diyen feryatlarımız semayft 
alçak elleri tiksinme ve iirenme ile i- çıktı. Uzun müddet ya~amanızı ve zi • 

1 

lençl~mek için toplandık. Sana ve ema- . yanızın sönmemesini ve size karşı uza- 1 ! 
netlerine laainlik t.aı•rlaoıaaıın• tlabi J na n ellerin kmlma11nı dileriz. j 

Hasköy: (Yeni Türkiye)·. ,0 Ii, 1:J1
. 

(1 . 1 J(ııı> er· 
(Ri;oa). Beyoğhı : tıma • . Sştl) 

1 b ) .. ı· (M k l·cyzı)· ~ e,dı· a aı;;ı . Sı~ ı : ı nç a P 

·· ( M kez )· J,: (Nuri). Usküdar;.. er Bii>'ii1'• 
kö~·: (Sotı,,ki, Uçler) · ) 
(Mehmet). Heybeli: (TanaŞ . 
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6ötıl>fJ1( Ll~I ~il 

h su 

Almangada Türk-
ler Resmi iş 
Alabilirler 

Berlin gazetelerinde o• 
Ari lı:e un- ı 

kuduguv muza göre, Ari ti•• o. meAr 
o• elm.•111•/c. kanından olmayanlar 

mu•l••I artık Almanyada pro· 
.. acaklardır. Bu fessor unvanını taşıyamıy . . . 

. . neşredılruıştır. maksatla yeni hır emırname 
· · ··t denberi ı\1-Bu emirnamenin ilk tesırı, 0 e k 

man fakültelerinde çalışmakta oian bir. çol 
.. . I kaybetmelerı o • 

profesorlerın unvan arını f 
d ·· lu filo:r.o muıtur. Bunların arasın a un 

Al . F" h ·ı beyı"n hastalıklarında oto· 
oıs ısc er ı e d k 

. . b'" .. "h tanınma .. olan o tor rıte11 utun cı anca ,.. 
Philip Plaut ta vardır. 

••• 
Son Posta: Bu münasebetle hiz ,imdi 

Berlinde oturan bir vatandaşımızın başına 
A • • h 1 dk Bu ,at•ında· cclen bir had11eyı atır a ı . . 

d . . d lışmaya talap ol· 
ıımız hir fen aıresın e ça 

. . hl" t" de vardı. fakat 
muıtu, bunun ıçın e ıye 1 

o dairenin müdüründen: . 
d v • bu «Ari kanına mensup olma 'gınız ıçm 

talebinizi kabul etmek miimkün olarnıya. 
caktır. ı Şeklinde bir cevap almıştı. Fak~t 
bu cevaptan bir hafta sonra gene aynı daı· 
re müdüründen gelen ikinci bir mektupta 

iae: I . 
1 · • d Türk erın aYapılan ince eme netıcesın ev .. 

Ari kanından oldukları anlaşıldıgı açın ev· 
:velce yapmıı olduğunuz talep kabul edil· 

mittir.» denilmistir. ... 

* ._.._.. ____ .. 
Am6•ta/ .. ,, .. ,., 

lçl11 k•r• 
6ir lı•6•r 

İsviçreli bir mühendi' Öy· 

le bir makine yapmıştır 

ki, iğne, firkete, çivi, ca • 

vata, ıomun, kalem ucu gibi madenden ya· 
pılmıı küçük maddeleri. hiç bir bakıcı) a ih· 
tiyaç cöstermeden aaymakta, ayını akta 
ZSO gramdan 2 kiloya kadar tartmakta, ve 
paket yapmaktadır. Bu yeni aletin muvaf • 
fakiyet kazanacaiından ne derece ıüphe 
edilemez ile, timdi amballj itleri ile ha • 
ptlannı kazanmakta olan yüz binlerce fa· 
kirin lanetine uğrıyacağından da o dere

ce ıüphe edilemez. 

BARICİ TELGRAFLAR 
Rusyad• 

Defi/et Banka•ı 
Yabancı Döviz 
Alobilec•k 
Moalı::ova JS (A.A.) _icra komiteleri 

kurulu 1 ıubat l 936 dan itibaren Tropin 
idaresini tasfiyeye ve IMmua muame
libm dıt tecim itleri komilerlitine devret· 

meie karar vermiftir. 

Diier taraftan devlet bankuı ıel~ek 
ıeneden itibaren Çernoveb mukabilinde 

Yabancı dövizler almağa mezun lolınac:ak· 
1 • bir .-::-ı.n kambi tır. Bu döviz mübade eıı •--.. • 

yo olan bir Fran11& franca 33 1 / 3 kopek be-

aabile yapılacaktır. 

Sovyet elçi•İ ltalyatla te,.bbü•lerJ• 
bulunda 

Moalı::ova 15 (A.A.) - Taa ajanel bil· 

diriyor: 
ltaiyadaki Sovyet tebaam• uiradail ,_ 

muamelels üzerine Romadaki SotJet elçisi 

ı&-1 lalkUmeti aesdiad• tepbbüsatta bu-
uuJa -•-=-

Jmunuftar. ka11aa d11 iti~ ~.-:W-e 
bükiimet namına teeuürleriai laıildinniftir. 

uıuelar So•retealt1ln Yeni ..,.,. 
Cenevre l 5 ( A.A.) - Uluilar IOIJ'elelİ, 

1936 ,W baflarmda ,eni ..... yma naldede. 

__ ı~ Ve mutat toplanb birinci Unun, ba· 
l;CaUh d dan 
ımda yapılacaktır. Anmlmal unan 

dola)'I toplantıda Lis~a ya~dmaama 
dair Portekiz hükUmetinin teklifi kahul 
edilmemİftİr. 

At Etinden Zehlrlenenler 
ParİI ı ı ( A.A.) - At eti yediklerinden 

ötürü mubtelif mahallelerde ( 100) kiti ze

birlenmif, bualardaa ( 8) ,apnda bir çocuk 

hastanede olmUfblr. 

Bu çocuiun okudutu mektepte •mı abn 

etinden ,iyen (37) çocuk daha butalan· 

••••••• • 
11 •• 1 l. ' ' 
••Jıtllll ,,,,,,, .. ' 

Heyecan 
Bulmak için 
içki 
İnsan ruhu denize benzer; biteri duraua 

duramaz, arasıra coşmak İster. H~yecan, ıt
te bu coıkunluktur. Denizi 1ıölden ay1raa 
zaman zaman köpürmesi, cotmaa. kükre 
me ı olduğu gibi insanı da hayvanlardan 
ayırt ettiren heyecan kabiliyetidir. 

Fakat heyecan, hadiselerden doları Denas 
co,kunluiunun nizgarlardan dojmua sabi. 

Halbukı 1ıenç mealekta,Ianmmlan bin 
bize heyecan bulmak için kendini i;kiye ve. 
ren hır adam örneği tanıtıyor. B-. .-çek 
ten şiir gibi yazılan ve bu mevzuu tap)'aD 

ıatırları okuyunca düıundürn. heyecan ıle 
içki arasındaki ilgiyi araıtırdırn. uzun uzua 
inceledin:ı, musbet bir neticeye eremedim. 
Çıinkiı içki, benim anladıiıma söre. heye
can vermez, çok içilırae hezeyan •erirl 

Macarlan Balkan birliti aiyaaetine yaklatbrmak için Franaa (kemaah), 
ve Romaa)'a (utlu) tarafından Cenevrede yapılan ıayretlere bir İfaret olmak 
ilzer• ba karikatür aerdilmiftir. 

Ayni zamanda heyecanıızlıiua ~et 
tanıldığı cünleri hatırladım. Mal6m .. .su. 
den heyecan11zlıgı ıoiukkanlıhk, ajarhk an 
lamına alırlardı ve bir adamı ilmek içia 
uönıinde top patlasa kılı titremez. derlerdi. 
Bu yanlıı anlayııın en parlak örneiiai Ş&pu 
diye anılan unlu sadrazam KiGik Salt 
Paıada buluruz. Bu kiıçuk yapıla bü,ük po
litıkacıya bir giın Abdulhamit lwmue ve 
rövelver çekerek Üzerine yüriiın&ıltl. Sait 
Paşa, ba11lı olan hatıratında bu ~ arı 
latırken hiç telaş göstermediiini, eoiukkan• 
bhğını elden kaçırmadığım ve elinde taban 
ca olduğu halde üstüne yürüyen Hllnklna 

Macariataıun ıivri çiviler üzerinde ornamaia çahımaaı ıöateriyor, ki tem• 
poJ'• ayajuu uydurma•• biraz ıüçtUr. Fakat sayretler devam ediyor. Te
menni olunur ki yakmada semeresini verain-. 

Çin de 

Japonlar Yeniden 
Aıker Gönderi

yorlar 
Pekin 15 ( A.A.) - M.nçuriden Hai· 

kouan mevkiine iki piyade taburu, bir ıü· 
vari böliiiü, 3 batarya topçu, 20 zırhlı O• 

tomobilile cemaa 2.580 uker yüklü bir çok 

Japon trenleri ıemİflir. 

Yugoslavyada -
Kabine Mevkiini 

önunde iğilerek: 

Jlkın kendi emanetınizi (Sedruam 
lıia delalet eden miıhru demek 11tl)oor), 
ıonra Allahın emanetı olan canunı abnl Sağlamlastırdı 

Belgrad IS (A.A.) - Sto1adinoftç lal- dedı ıni yazıyor. 
kfımeti parlimentoda yeni bir uf• daha ilk bakı ta fU durumdan Sait Pqanıa 
kuaJUlllfhr. Komiayonlann eeçiminde lal- yiğıt ve çok yıgit bir adam olduiu, kuqun 
kiımet liateai 160 rey almq, muhaliflerin dan korkmaz bir kahraman buluıad.lu siW 
liateai iae 120 rey topbyabilmİftir. Hüktı- bir mana çı~ar. Fakat iyi düıüni116ne onua 
metin dün ve buıün arka arkaya kaund.P heyecansızlıgı anlaıılır. Çünkü ala... Dfll 

affak• l ki" • •--t•• larak •• a.•-- coımamak ve ölümü heyecanla a,..ı.7111 muv ıye mev uu - ı o .......... , 
la - ımkan varken geri çevinnefe bllatma• 

,tırmııtar. 
mak heyecansızlıktan gelir. Niteklm S.it 

lngllterede Yeni Bir Maden Bulgarlatanda KomUnltlerln Paıa Abdülhamidin önünde oldaia sib1 
mlflır. Grevin• Dolru Mullak•nt••I Şarki Rumelinin ve Ml•nn eld• Pilli .a.I * •ır ltelr•n Ge•lal Dl•I•• Soba ıı (0nı) _ a.c. 19 Hı hldiaeler k.,....,.da da heyecan ..........,. 

Fransız ıaz.etelerinin lndlrlldl Loaclra 11 (A.A.~ .,.... Y-'uıbira'iD ce- meJdana çıbnl..a ....., .. hllait ..... ta. durumunu deiiıtinnemifti. 
lır •••lk••· yazdıklarına göre, Pa- auhundald ....._ ....... lcretleri ...tbnl· menuplarmclan 53 föPnm mehn..m. Demek iıterim ki heyecan. l.aJlk Mi 
/ıj •••rl rilte öyle bir mektep R~ ll (A.A.) - «SirOB o.tri~.ı, .... clalı ..W-. snY ~ı• IOO re1• baıl•amlfbr. o...ı.r ı.&,111ı Wr alab le ıeydir. Fakat onu bezeyanla kanttnmaanah. 

Yardır ki. talebeleri mevcuttur, fakat hoca· dün F"aame teqalalarmcla lııikamet erUm karp 20,000,.,.. .............,.,......,. blldp ohamuaktadar. ' dır. Bizim cenç me1lektat. yazdlia -

lan yoktur, llraları ve ıiyah tahtaları mev- huzurunda denin iadirilmİflİr· Bulg•r·Rumen THllll tii.rde .hiikmünii açıia vuram11or. Neaket 
be Romanı• ParlAmentoau söıtenyor. Ben düıündüiümü itte bba 

cuttur, fakat kitapları yoktur. Bunun le • Nobel Kllllf8 MUkAfab • At1laflll88I IÖyledim: Heyecan, bedii ve ,..,._ U.. 
~i Kültür Bakanlıiının bu mek~ebi aç~aya Stoldlolm il (A.A.) - 1931 W..p Açlldı Sofi• IS (Ölel) - ....... • a- di1elerden doiar J kinin bize etireOıtlf 
karar verdikten ve karannı da ıcra ettikten __:::;;_,_ C'! ---1-..s:.a Joliot Bfiknt ll (A.A.) - Parlimeatonun tecim aalapnaı• 1......u-ı.-.1- ........ im· 'h h · ç • 

. . • tmut olmw.. Nobel _...ti, rraDllS _.......... --•--- ' ~-- fe)', nı ayet ezeyandır. eonra öiretmen tayınını unu ile b..- ....Bmfttir. 80......._ toplUb dftNli mıçdınıtbr. -caktar. 
clır. 

e w ---~----~._..,._..,....__,.._,,...~...,. ..... ._._._ .. 

18-11-35 li 15 M f T No45 1 çığll~~-~oablaparda~---- .. _._..d. . 1 Hmin elindenek, dilin~el n kurtulamazdık.l ıöyledi. Aramızda kararlattırddt. Sat.ı 
';. : &1UJUD uuuı mı yapıyor· eaap verm , tevı etmek, beni ııla· din annesine gittiği bir gece, 9f7Blanmı 

D\Uf 11bı yennden mçramıttı: _ yor artık... topladım ve evden kaçtım. O pceyi. 

T 
r r\ - Onun bağannuile, yüreğim ağzı· ((Şimdi bu mektubu almca, pek ,._ Vacidin odasında geçirdik ve .-

18
• 

gı; KL Y6NL1:: Ke ma pldi. Kanı haber mU Nedir~ Kız, pcaksın ... Saiıle bir ay bclar ima. hah, vapura atladığımız ıııDi !mü. yo-

iil•••• MM"' •it ne oldun, ne var) diye ıordum. Pakize, bulda, oldukça rahat )'afllllll'tık, biJi. lunu tuttuk. 

- Evla
- t hatır••ı ı~çin, bu ya•tan son· lere yaldafll. kapaldanna kaldmp bü· elinden düfell mektubu iğilip aldı, bana yonun. « Vacit, lzmirde, bir tütün tüccannm 

- T da: Huriye, lzmirde imitl demez mi> «Doğrusunu aöylcmek llzım ıeline, hususi otomobilinin •oföru ..... ""---ı·ıa 
d 1 Allah bete· tı: I rr uara 

~ ıvıra zıvıra a a ıştım. _ Akpma yetitmiyecek, diye kor· hun abla, tekrar yerine oturdu: Sait, bana, hiç te fena bakmıyordu. Gel üıtündeki odayı bize verdiler. Şimdilik, 
rınden saklasın... kuyorum ama, et, aandığam kadar f~~ - Huriyenin lzmirde ne iti var) ıör ki, gönlüm, onu aevemedi, nedenee rahatımız çok iyi ... Yalnız, bea, fazla 

- 23 - değilmit··· Kuabm Çff1liı. kesene, ıçı· Pakize, mektubu, içinden okudu, oku· bir türlü ııınamadım. yük olmuan, diye tekmil çaalaflriltı 
Ihsan ablayı ıörmeyeli bir ay kadar me kurt ririyor, doğrusu •.. Bak, bu· du; aonra anlattı. ((Sait, iyi erkek, pzel erkek: fUat mı alarnamıtbm. Evde, benim bir kaç 

olmuftu. Topkapıya gitmeği düşünü· bın kendisi, daima iyi yerinden keaer... iki elini dizlerine koydu, sallan" sal· pek idareıiz ... Kadın ic:lareainı bilmf. kat gımatırım olacaktır. Sen, onları ha 
yordum. Nihayet karanmı verdim. Eh, bunca yıllık mütteriaiyiz. Artık lana aöyliyordu: yor. Olur olmaz yerde, vara yop ba· zır et, bir emanetçi ile aldıracajun. 

Açık, günefli bir hava idi. Ihsan ab- bize mi hile hurda yapacak... - Huriye, evden batını alıp çıkın· ğarıp çağırıyor. Üstelik, kül kedili aibi. «Sen, Saidi gördünse mubakhk .ay. 
lanın, sokak kapısı yarı aralıktı. Geldi, yanıma oturdu: ca, bir arbdafına gİtmİf; üç, dört ıece evde oturması, beni öyle sinirlendiri- lem iştir. Fakat benim, nereye ft kimin• 

Zili, hafifçe çaldım. T aflıkta, tak un· - Nerelerdesin ayol) kalmlf. Arbd.,ının bir ağabeyiıf;;° yor ki·· · le kaçtığımı bilmediği için belki de eve 
ya tıkırdadı, Ihsan ablanın 1e1ini duy· Elini havada savuruyordu: m.,. Huriyeyi pek beienmif ..• Pamuk- «Erkek kısmı, aabah olunca evden döndüğümü aanmıttır. Sen, hiç bifme-
dum: - Neler oldu, diye hiç .or_mıyorıu~ la barutun oyunu olur mu) iki taze, çıkıp itine ıücüne sitmeli, akf&ID da. mezlikten gel... Hattl, beni. oncl.n 

- Bu da kim?. A ..• Kapı da aralık. H~r~yede7 t•be: ;:~ .:~ ~.: aevifmitler, aenin anhyacağanl N~yet erkence evine dönmeli .•. Evde, çalçene .or; benden haber, havadia itte ••• 
Beni görünce ptırdı: mıftın ya fte idi -L • • atq be~ •mHf. · · Bakmlflar kı ol· kaynanalar sibi, vırvır etmeıi, hiç çe- z k · ed ekt ) A 
- Ayol, kapıyı kim açtı> bir buçuk hafta mı IOllra ' a- ıyı mıyacak, ailece dütünmü,ler ve iki ta· kiJmiyor « e ıy en m up var mı nnerrı 

da kalmadı Bir aabah pt çat • • lam lar Cl:- • • ne yapıyor) Sen, hala Şuaple beraber 
Hemen hatırlamıttı: hatıram P · 1 7 _L• .... d n zeyı nlf&n lf ··• vuudı Huriye, nl- ccBana aevgisinden böyle yapıyor .. , Ei be . d' I bi 

•d' Ah k k ı K' o) o.tacı '-C&ıyecıaun e 1 ·ı b' ı·k 1 • . • p-L . • mııınr er nı ın ersen Şuay at• 
- Pakize, ıokağa çıktı ı ı. ' pe apı ım . . Ka pn ııı ' e ır ı te zmıre ııtm1f... c:& denın belki. .. A, ben bu kadar sBz la O k k f d im 

ktup aeldı 1 dedım. pıyı açtım, · d' d-~u dün I be . I t. opu tan sana ay a ae ez. lavruk kızl me • __ .ı__ " aevın ım, .,.a ıu, ya ar mm <>. hana' e 1 Ded=.x.: -=b· ..x k k k k 
b. zarf uzattı. M11U'Ullll mır ..... ın P emem. ...m •• ı, •"n· A ıntıya üre çe iyorsun. Stmra pi• 

Be . . • ld k ı sıkı sıkı kapa· postacı ır • • du 1 lü . •--- 1 eh "T nı ıçerı a ı, apıy d. rdum Postacı bafUU pnye ıt· m sevmıt. A11Dlm 111nmıt o -. , man olacak11n. 
dı. ıye 80 • ' • Kalkmıttı: teldolaban üıt rafına ae- • ş· d' ba k . 

· . . · ·.ha rl lzmirdenl eledi. . • al . • ne ıae... " ım ı, na ızarsın; aankı ken 
-Mahalle emniyetlıdır ~mab, ylıne tı,G"yıl . . çarak bakıyordu: rıli kajaclın bndanıd· bır urr çakardı, ((Pekli& bilinin ki, ben, Vacidi ae· disi şikar matah bir şey bulmllıf: der--

iıl .. d .... 1 8 .. gır· se eskı pa uç an oz ennı a tekrar yanıma ge ı: . O be . ·ıL •• .. O . 
. ogru egı ... m ' 1 irden mH Ne münaaebetl iz- • .... . verun. ' nım ı~ ıoz aırım... n- ım. Şu var ki, bf.n, seviyorum. Halbu· 
da alsa yine zarar... - zm · • k ki - itte Hurıyecıamıın mektubu... dan vazgeçemem k' Ş b" . 

' 1 bl ın bu· mirde kimimiz, kimaemız yo ·•• Zarfın .. .. d 1 . da d · ı sen, uay ı sevmıyorsun. Sevmedı 
Mutfağa sirince, hsan a an . k lana k d ,._. uıtun e zmır mauı var ı, ccNe yapıın) Zavallının eli yufka v · b" d . 

ld - an Eh belltı ccyavruca » ar a • "P _Lt b · · d k w L--1-..J B kaza "· ım ır a mnın, ne dıyc kahrını çek 
aün hamaratlığı üzerinde o ugunu • d b: . 1 1·re aitmi.tir diye dü· m~ u u, açım en ° umaga ..,..._..ım: iraz ncı yerinde ol1a, ondan bat· yorsun" A 

1 .1 e- nn an ın, zm •· ır·· • P'-'-• L __ • r n • mıyorum. 
ladım. Bahçeye açılan kapı ' e pencer .. d" Allahtan Pakize evde idi, he- <c ~ıze, a.uıle yafamam. Uk 1 • ı k d" . k ba 
. la d rdu fUD um. L 11 a a ı e l)Or, yıne ıtre ,ı.. 

Yı açmış, mutfağı hava ." :rıyo w • •• _ en ona koştum. mektubu açtı, oku· <cYalancıktan ~•vp çıkardığı uz «Difirni ııktım, Saitle oturdum. Bir ma .•• 
Yüzünden, onun keyıflı ol~u~u go m w L-eladı. bulamadı. al diva bir çok iyi oldu. Yok• ba,ka türlü, anne· ai.in Vacit c:reldi: lzmirda ia hul..Juüunn 

.. · n __ - ·· ... ·· d-'-ı tencere- ma1ıa Dil runuyordu. ~gın uınun CK 

• 

M. T. TAN 

(Arkut ww) 



Habetlstenda Yeni Hareklt ba9ledı 

Makalle'nin Cenubunda 
Muharebeler Oluyor 

Tigre Cephesinde iki Taraf Arasında 
24 Saat Süren Bir Muharebe Oldu 

- SON DAKİKA r TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi -
lnebolu Kaptanı Söylüyor ... 

Harrar 15 (A.A.) - Habeılerin mühim -,_,·-·--------------... 
mn1cavernet merkezi olan Daggaburda fid- ( l 
detli çarpışmalar olmaktadır. Muharebenin Kızıl Denizde 
aeticesi daha belli değildir. Muharebe güç-

"Ben Ne Kadar Suçlu isem, idare Ben
den Birkaç Misli Fazla Suçludur,, 

lüğü dolayısiı. kafi haberler daha alına- Durum Fena • 
mamııtır. 

lngillz • ltalyan Harp 
Gemilerinin Çarpıt
ması Bile MUmkün 

lzmir ıs (Telefonla) - İnebolu kaptanı Mehmet 
Ali Adliye nezarethanesinden ceza evine gitmek üze
re jandarma arasında çıkanlırken bana tunları ıöy
ledi: 

- Ağzım kilitlidir. Söylemek iıtiyorum. Vicda
nımın aeıi beni ıuıturuyor. Çünkü Deniz İtletme İda-

reainin bu kadar aenedenberi paraıile ıeçindiJD. sa 
dakikada hen ne kadar ıuçlu iaem idare benden bir' 
kaç miıli fazla ıuç)udur. Ben vapuru harap ebll,j 
istemiyordum. Bana kalırsa lnebolu kullanılmıyacd 
derecede idi. 

Roma 1 S (A.A.) - Makallenin cenu
hunda Antalo bölgesinde ve Şelikoda çok 
büyük aıkert bir faaliyet olduğu teeyyüt 
etmektedir. Habeıler Amba.Alei yakınla
nnda değil, fakat Dessie ve Asagin gölü 
civannda tahauüt etmektedirler. Somali 
cepheainde yeni bir ıey yoktur. 

24 saat men bir muharebe 
Londra 15 (A.A.) - Röyter ajansının 

muhabirlerinden: 
Tıare cepbeainde .A.abide cereyan eden 

'h :rimıi dört ... t ıürerek muhasamat bat· 
ladıiuıdanberi en kanlı bir kartılqma tq-

LonJra 15 ( A.A.) - Denis 
mehalili, bü müdclettenbai, 
Arabi•tan aahillerincle ltalyan 

hcup gemilerinin Arap •emil• 
rini cuaJılılarına Jair plıan 

ıayialann ehemmiyeti iiserİn· 
de d..-G)Ol'lar. 

Kaptan, 
Baştankara 

Gemi Batarken 
Edemezdim, Diyor 

kil etmiı olan muharebe. Habeılerin müsa- Af'Clfllnna ve çevirmeler, Ticaret Mahkemesinde Heyecanh Bir Duruşma 
it fırsat zuhur ettikçe fimalde de nihayet 1ıara ..ı.r. Jaltilincle olJaia· (Bat tarafı 1 inci yüzde) 

laücumlar yapmaya karar vermit olduk.lan- na •öre ele ayrı telGlılıi edili- YaklafUl latikbal vapuru iskeleden 
m s6•terrnektedir. yor. Ba haJiaelerin, .an sa- toaladı ve pmi uncaia yatarak aula· 

Bu muharebedeki Habq mevcüdü hak· manda ln~lis laimayaini İdi· ra ıömüldü.» 
bıda SOO ile 1000 aruında batka baık.a yen bir Arap mltanının lııyıla- Reis bu nrac:la kaptana bazı aualler· 
tahminlerde bulunulmaktadır. Bu muhare- rıncla cereyan .-H::.: aövleni• 
L _ _, ltal ı 1 --.· 1 le beraber fazla yük meselceini ıordu. 
111CUe yan ann telefat vermeleri, talyan yor. Ayni mehalil, ba laalin, 
laizm tin• d k" vah · O 1-'I b · ı Kaptan izahat verdi: e e ı yan ıı anaıu mu arıp e- lnaila V• ltalyan harp •emile-
ıiıün. Habeı taarruzunu görür görmez ulu· • ~ ___ ,_ el ., «Yolda hiç bir arıza geçirmedik.. Vapur· 

'- lal 1 ali k ·1 · l rı araaınua çar,,ap~ op• da 700 '-ü•ur ton ..va vardı. Vapur ta.,ya-79ra~ ve uzun ıç arını ı ıyara ı en ata - b .
1 

.,. • lıa JeJ' lar .~ '1" ,... 

~lann~~n. ve b~.auretle Hab~şlerin mitral-
1 

ra 1 ec•auu Y ıyor • bilirdi. Evvelce daha fazla da yük tagımıı-
~oz ateıı ıçm mükemmel hır hedef teşkil L-- bk. Gemi 1 080 tonluktu. 
etmelerinden ileri gelmittir. ---- ---- Reis - Yük dolayısile tedbir alınma11nı 

Danakiller bir çok telefat verdikten ıon- den gelen ve İtalya hlikiimeti tarafından iatilzam edecek vaziyet oldu mu) 
ıa hamlelerini durdurmuşlardır. Nihayet zecri tedbirleri kabul etmit olan hükumetle- Kaptan - Hayır olmadı. Yolda rüzgar· 
ltaıyan zabitleri Habeşlerin çekilmesini te· re tevdi edilen bir notanın hulal&alnı bildi- dan yükü bir kaç defa sağdan ıola aktarma 
mine zorlukla muvaffak olmu l:ı~d ır. ren bir tel•iz tdgnftan malUınat almıştır. ettik. 

Amele arcuında Bu münasebetle matbuata verilen bir Hadi.enin sebebi 
Röyter ajaıuının Asmaradaki muhabiri. tebliide denilmektedir ki: Reis - Hadisenin sebebini izah ediniz. 

Eritrede nakliye, yol inıaatı ve diğer geri Uluslar aoayeteai tarafından tatbik edil- Kaptan - Ani olarak rüzgar ve deniz 
Wzmetinde çalıpn binlerce İtalyan amelesi miı olan usule karşı İtalyan nota11nın ihtiva çıktı. 
arasında bir galeyan mevcut olduğunu bil- ettiği tenkitleri mevzuu bahsetmek Habq Reis - Gemi yattığı zaman eıyalar yerli 
diriyor. hükumetine terettüp etmez. yerinde mi idi? 

Çarpıpnalar Habq hükumeti. bir taraftan ltalyan la.. Kaptan - Evet yerli yerinde idi. 
Aamara 15 (A.A.) - Reuter ajansı taatının bir medenileştinne vazifeai ıördü- Reis - Geminin batacağını ne zaman 

&)'tarı bildiriyor: Santini koluna yeti§meğe ğü iddia edilirken diğer taraftan kadın ve anladınız} 
cahtan Danakil kolunun Azbi'nin İltlali için çocuk ıivil ahaliye karıı bir kıtal baıeketi Kaptan - Batmadan yarım uat evvel. 
tlüpnanla yapbiı bir ~pıpnada yerli ne- yaphğını kaydetmekle iktifa eder. Reiı - Tedbir aldınız mı} 

imlerden 20 kiti ölmiit. SO kişi yaralan- Gemi m isimle 
IDlfbr. Yunan Krall Parlste Kaptan - Geminin içine fazla eu sir· 

B: .. ·-1.:- .ı_ı.._ lf• •al _.J!l.J1• mi•ti. Suyun kömürlükten ocaklara yaklaı-
.. r-6...- U8llCI samı Atina 15 (Özel) - Kral Jarj dün " 

Aamaıa 15 (A.A.) -Azbi"nin abnmuı bğını haber vermitlerdi. Yola denm et-
lçiıa vuku bulan ve bütün ıün aüren bir mu.. Pariae muvualat etmİf Ye timal İltu- aeydim, ıeminin düfiip devrilmeıi mubak

lauebede. Habe,ler. 3050 metre yükseldi- yonunda Fruwz cumur bakam ve bat- kaktı. Bu bende meıleki bir kanaattir. Fun
ibıde bulunan bir daiın ötesinde ve batı balıanhlr mimeuilJeri tarafından kar· da demir ettim. lıtikbal gemiaini imdada 
lltilrametinde daiılarak. SS ölü ve bir çok tıLmmıttır. çağırdım. Gelerek halat atb. 
pralı bırakmıglardu. Reis - Batmazdan önce suyu bopltmak 

General Mariotti'nin kuvvetleri, bundan Jk• • Ek k mümkün deiil miydn 
eonra Azbi'yi ifgal etmiftir. Fakat daj, bu JDCJ me Kaptan - Hayır. Makine imUn11z ha-

bvvetleri ile Santini kuvvetleri ve levazım ç k berini verdi. Gemi fazla battığından IUyu 

lollan arasında bir mania teşkil ettiğinden 1 ıyor bopltacak tulumbayı çalışbramamıılarclı. 
aeneral Mariotti. erzak ihtiyacını temin için «Karaya 6İdemeJidik» 
8Ç&lrlara müracaat etmiştir. Yurdun Her Tarafında Reiı - Gemiyi karaya oturtamaz mıy. 

Re•mi tebliğ dınız? 
Roma 15 (A.A.) - Resmi bildirik.: Ekmek 10 Kuruıa Kaptan - Gemi yarım saat evvel bata-
General de Bono telgrafla bildiriyor: Satılacak cak hale gelmişti. O vaziyette ıevketseydik. 
Danakil kolu, Azbi yakinindeki yüksek Makine ağır itlemeğe başlamııb. Karaya 

ı.ölgelerde Oedjaz Kassa'ın muhariplerini Ankara IS - Tanm Bakanlığma gidemezdik. 
pii&ürtmüıtür. Vuku bulan çarpışma 80• memleketin her tarafmdan gelen ma • Bana o kanaat gelmişti, ki karaya git· 

.macunda Habetlerden SS kişi ölmüş, bir lumata göre buğday fiatları ekmek fi. seydik fazla yalpadan gemi devrilecekti. 
bç yüz yer Ü ukerlerden 20 kişi ölmüş, 5 O Geminin mil derecesi 15 ti. 
L:..: yaralanmııtır. atlarını 2 kurut dütürtecek kadar u • R M k" .. 1 hal ~ eiıı - a ıne ne zaman ış emez e 

ftalyanlar Azbi'yi İfgal etmiştir. Cephe- cuzlamtıbr. Alınan tedbirlerle buğday gelmiıti? 
llİn Öteki kısımlarında ıükünet vardır. fiatı ekmeğin OD kul'Uf& satılabileceği Kaptan - Demirledikten sonra itlemi-

Reis - istikbal vapuru lneboluya toı- atma emri venniftir. Mealeki kanaatiırı 
lamauydı. ne olurdu} dur. 

Kaptan - Batmamız on dakika ıecikir- S.lliiııNn H pwerte IOltnımc--~ 
di. ilad.ı.ri 

Burada mahkeme reİIİ ikinci kaptamn Bundan ıonra serdümen ve güverte Jot" 
ne olduiunu ıormUf. Mehmet Ali de: tromom Mahmut f'I ifadede ittifak elfl/t!Y' 

- Sizlere ömür. lldii. demigtir. lerdi: 

Karaya ot..-malı tehlilıui c - Tehlikeyi kaptandan maada ıı; 
Bundan ıonra, kaptan Mehmet Ali ka- miz zamanında sezmiştik. Ancak "~ 

raya oturmak tehlikesini uzun uzun anlat- emri yerine getirmek mevkünde idik. Bir: 
hktan 90nra aradaki 3 mil mesafenin tabit tan kara etmek imkanı vardı.>> 
bir aeyirle ancak yirmi dakikada alınabile- l lıinci luıptanın emri 
ceğini ıöylemiıtir. Bir aralık serdümen Hasan fU nokta ~ 

V~ncü luıptanın daruımcui rinde ehemmiyetle durrnuıtur: _._. 
«-İkinci kaptan Besim. bana aaJJ~ 

Bundan sonra üçüncü kaptan Rahminin --1' .. alabanda kara emrini verdi. Oturac:--
duruıması yapıldı. -bu facianın önünü alacaktık. Fakat 1 

Reis (Rahmiye) - Siz birinci kaptan IÜvarisi, Besim kaptana! 

olsaydınız, o zaman içinde, o ,erait içinde C<Buracla emir benimdir. lfİn'• 
ne yapardınız) Mealeken aoruyorum. _, -Mlf"'Glı. 

npıa. .. » Jiyerelı bana ((Ulıea• 
- Yukarıdaki vaziyeti bilmiyordum. banda» ettüJi, demİflÜ'. 

Bütün tehlike prtlannı bilmeden buna dlf/ll Neticede. heyet, Deniz Ticaret kan 
cevap verilmez. .b. if d 1 · b" ·L .... mua mce a e en tea ıt. etti~ten -

Dümen vazifelini yapmıyacak kadar ae- kaptanın istediği «Preva di Furtuna» -"'~>.::E· 
mi yatmııtı. Geminin batı rüzgara ve de. ru ıuretlerinin isteyenlere verilmesine kara' 
nizlere teveccüh ebia diye kaptan demir verdi. 

Deniz Kazalarının Önüne Geçi/ece 
Ankara IS - Ekonomi Babnlıia ve 1olcu göriildiiü takdirde .,.~ 

deniz kazalarmm önüne seçmek için haıebt ettirilmemesi, hareket ~ 
liman reisliklerine tic:ldetli ve kati .. olan ıemilerin telsiz ve tahlisiye ~ 
mirleri ihtiva eden bir tamim aönder. larmm her ıefer bqmda kontrol.~ 

• · B . • muı emredilmekte, bu itlerde en~ 
IDlftir. u tamıınde limanlardan kalka- ihmali ıöriilenlerin hemen itine rıit' 
cak vapurlann ııkı hir ıurette muaye- yet ftrileccii ve adliyeye tev&i edile • 
ne edilenk istiap haddinden fala yiik ceii Mldirilmeldedir. 

lnglltere Ve Zecri Tedbirlere lttlrak 
Etmeyenler 

Cenevre ıs (A.A.) - Ulualar aoeyetesi genel aekreterliği İngiltere hük&' 
metinin ıöndennit olduiu bir tebliği nqretmektedir. Bu tebHie göre, zeeıf 
tedbirleri tatbik etmiyen memleketlerden yani Almanya, A vuıturya, M•c:r 
riatan, laviçre ve Arnavutluktan lnıiltereye yapılacak her ithalit, bu afi" 
ıs inden itibaren, meDfC phadetnameaine tibiclir. 

BUyük Faılst Meclisi Toplanı~vı 
Roma ıs (A.A.) - Yarm toplanacak olan büyük f8fİst meclisinin.~ 

yanm zecri tedbirleri kabul eden devletler b11ıaındaki ekonomik d~ 
teıbit etmesi muhtemeldir. 

Uçaldar Amba -Alagui"deki Habeş top- bir hadde düfCCektir. ~ordu. Demirledikten •onra ani olarak İsti- Almanya Harp Gereçl ihraç Etmiyor 
lıantılannı bombardunan etmiglerdir. * mi koyuverdiler. • 

lmpcuotoran emüleri lıtanbul belediyesinin ikinci ekmek Reiş - Batarken gemide mi idiniz? Berlin 15 (A.A.) -Bugün yayılan hir bnun, her türlü harp g~ 
Adiaababa 15 (A.A.) - Reuter ajansa • • t _ t tk"kat . t' uMürettebatla tema• edemedim» ihraç ve ithalini yuak etmektedir. 

eiJdiriyor: ıçın yap ıgı e ı sona ermıt ır. K B . d "ld"k ======,============-=-======-=====~~ ikin . .. .. aptan - en aenıı evrı ı ten sonra = 
Ru Kasaa'ya bazı emirler veren impa- Cl ekmek Ah gunu çıkacaktır. Sa-. denize atladım. Mürettebatla temas temin Gece Nitanta,ında Yırtık Paralar N••' 

ıator, kuzey cephesinde yapılacak bütün dece 1ert undan yapılacak, baston fı • edemedim. Seslenmeme cevap alamadım . 
.UeJ hareketler için kendisine tam özgürlük rancala teklinde ve bir kiloluk olacak- Reis - Jıııikbal vapurundan nası l imdat Büyük Bir EV Y•ndı DeğlfeCek? 
Teımittir. aldınız) • -"' 

br. Şimdiki ekmekten 60 para, 2 ku • Dün gece saat ı 1,47 de Nitanl&fm· Yırtık paraların deiiftirilmeli P.-" 
Ru Sen-um, böyle bir emir almamıştır. l•tikbal vapurunun halahnı tutan eti ti• 

llundan dolayı İmparatorun ancak Ras ?Uf ucuza aahlabilecektir. olmamlf da Kuyulu sokakta Cndet mollanm tmbit edilmiştir. Buna göre hey t)lt 
ICaaea'ya karp tam bir emniyet b-Iedı·gvı• evinde yangın çı}mııftır. Atct civarda· mumiyeainin yüzde onu kadar ve ....., T 1 y Kaptan - Üzerimize yanamuık istedi. ~•• 
IÜmin edilmektedir. 8 V a 0-zu•• n den ki ahf8p evlere sirayet etmeden Üç Irat. ha elDik olan paralar üzerinde DUJll-'~ ~ O, Arkada kimse bulunmadığından ) anaşa- blP 

aııabar bombardıman eJilJi madı, kıç taraftnn tosladı. Gemiyi tumba lı ev yandıktan sonra söndürülmüftür. ve İmza da olsa deiittirilmiyecek. 
AdisabAba 15 (A.A.) - Hükumetin Bir Elektrikçi Torna vida etti. Kendi kıçı ile bizim kıçımıza çarptı. lstanbul itfaiyesi yangını söndürmek DUD haricindekiler eksperler ıarJlll ~ 

Wr tebliiinde Jtalyan uçaklarının Dagga- ı Ô Başa halat atmı~tı. Fakat tut&ın olmadı. İçin Beyoilu itfaiyesine yardım ebnİf- dan tetkik edilerek deiiftiriJecektİ'• 
"1nı tekrar bombardıman ettikleri bild;. Jle Arka iapnı ldürdü 

•_,:ıııumektedir. Sekaen bomba altılmıt -.e yer- Ankara ıs - Cihan kıraa&L ____ :n- Kaptanın iladeıini reddettiler tir. Munzur Te•lrHitl 
ilerin kulübeleri. bir kilise yıkılmış ve k.ili- UlllUCM Bu sırada mahkemede bulunan giıvcrte y-
ııenin papazı ölmüıtür. de bir tavla partiıi sırasında çıkan kav- lostromosu ve serdümen Hasan, kaptanın ihracatımız Genitleyor Ankara 15- Milli müdafaa -4. 

ki bu ifadesini şiddetle red ve cerh ed•·rck atı- Anka 5 B _ı __ "lk hk iJı • llUL. ___ -!1~ • --1.ı'lit "' 
Habeıi•tanın ltalyaya cevabı pnm ni yüzünden Şevket adlı bir ra 1 - u YUU1 ı 9 "Y • mem fflUllZUI' ~yetinin ~~· lan halatın miirett<.-bat tarafından tı•tuldu - Ji~ 

Adisababa ı 5 (AA.) _ AnaJolu ajan- elektrikçi Ethem adla bir arkada,anı Runu, ancak yolcuların bu halata kc·n<lileri racatı ıeç~ Y.~m ilk dok~z ayl~ ib • ~ haldondalö kanan 1i' 
.._ hueuai telerahdır: tornavida ile vurarak öldürmüttür. ni kurtarmak için sarıJdıldanndan volta racatma gore UÇ buçuk milyon liralık m tetlôlı ft buı ufak tefek tacfillerle 

Habq imparatorluk hükumeti, Berlın- ! Şevket yakalanmıttır• l cdilıne~iıiini ıöylcdiler. j bir fazlalık ıöstermekteclir. JibaJ'I kabul etmifdr. 



SON POITA 
llüacl T •fria ır=.-==~::...,,:~:..-------------------------------------==-=~-

,, 

ıstanbulun Altı Nelerle Dolu? 
imparator Saraylannın Hazinelerini 
'Ieydana Çıkarabilmek Mümkün Mü? 

IstanbuJun Alh Eski Eserler Ve Altınla Doludur. Fakat 
Bütün lstanbulu Alt~t Edebilir Miyiz ? 

1 

E,.ki Jmparator •ra,laruun bulurıduiu yer: Sultanahmet meydanı 

Irmak - Fllyos Hattında •• 

Ôyle G:~zel Tabiat Tabloları Vardır Ki 
lıviçrenin Güzelliği, Bu Manzara 

Karşısında Silik Kalır · 
Bu H•tln Tabiata Kartı MUcadele Eden 
insan Eli, Sırf Kara Elmasa Ulatm•k için 

Bu Zahmeti Göze Almıttır 

Maamafih bütün bu anlattıklarım· 

dan bazılaril~ Ul'ratılabilir. MeMli S.
rayburnu mahzenlerile .. o~ta mi? 

R•f•t Şe11lcd 



8 Sıy'a SON POSTA iki lCİ Teşrin 
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"Charlie Chaplin,,in Hayatın 

da Muhtelif 

Kadın Tipleri 

.. 

Gençliğinin Fakir 
Günlerinde Ha· 
alinde YatattıAı 
Kadının Arkasın· 

\ dan Ko9an 
Artist .. 

Amerika sazetecileri, Charlie ChapUn veriyorlarClı. Fakat bu kızın süzelliii 0 ka- ğildir. Şu kadar var ki bu kadın ons haya· 
ile yeni filmi münaıebetile konuturlarken dar ince, o kadar zarif idi ki. opjektif ile tında daima aynı yüz ile fakat bıt.ıka başka 
ilk bakıtta bir hayli pürünüz sörünen bir biç bir zaman teapit edilemedi. Mildret'in isimler altında sörünmüıtür ve bunlann 
1Ual sormuılar: zekası süzelliii nisbetinde değildi. Char- hepsinin arkasından timdi başka kadın ile 

yaşama.sına rağmen çocuklannın anneleri· 
nin hayali 1ıörünmektedir, diyorlar. 

- Hayahnızda en çok hansi kadını ıev· 
diniz} 

Demiıler. 

Artist bir 1&niye sözlerini kapayarak 
düıünmüş: 

lie'nin 1evdiii kitaplan sevmiyor, fikri yü

rüyüılerini takip edemiyor, her zaman bed. 

bin felaefesini anlıyamıyordu. Charlie çok 
seçmeden kansının ancak zarif bir bebek 

halinde kalmaya mahkum olduğunu anla
dı. Aynldılar. O zaman Charlie §Öhret sa-

- Acaba Charlie' nin aşk silsilesi bitti 

mi? 

- Bilinemez. Charlie bugün -i 7 yaşın· 
dadır. Eğer bir akpm güneşinin son ıııkları - Gençken, fakirken, Londra ıokakla· 

nnda yapyalnız dolaıırken, karanlıklarda 
L hibi olmuıtu. Belclr kalınca kadınların mu- altında kalmazsa suale evet cevabı verile-
uir ışık gibi 1ıörünerek beni ıaadete ulaştı· 
racalc bir genç kızı tahayyül ederdim. Bu hasaraaına uiradı. Fakat içlerinden ancak bilir. aksi takdirde hayır, demek zaruridir. 

aenç kızı sonralan buldum, hayatımın ilk, birini seçti. bunun adı Lita Grep'tir ve Yukanda Charlie'nin son resmini. altın· 
eon ve biricik aıkı oldu, (Charlie) ye iki tane erkek çocuk verdiği da ıimdiki kansı Paulette Gaddart'ı sörü-

c:.'evabını verrniı. Gazeteciler ıarar etmiı· için onun hayatında en büyük yeri almıştır. 
ler: Lita' dan sonra Charlieyi iıgal eden iki ka-

- Adı nedir) diye sormuılar. 

- Siz bulunuz, mukabelesini ıörmüı-
ler. 

Herkes bilir, Charlie Chaplin'in ilk kan-
• Mildret Harria oldu. Sinema llemnide 
ena herkes: 

Hollyvood'un en 1ıüzel kızı, sıfatını 

dın daha vardır ki 11ra ile evli Edna Furvİ· 
ance ve Faulet Gaddard'dır. Bunların ha-

ricinde Charlie filimlerde birlikte çalııtığı 

kadınlarla sadece aan' at noktasından ala-

kadar olmuıtur. Bunun içindir ki aazeteler: 
- Charlie hayatında yalnız bir kadını 

sevdiğini söylerken hakikatten aynlmıı de-

yorsunuz. Yukarıdan sıra ile <eŞehir ıııkla
rından oynamış olan Virgina Cherril, san· 

atkarın ilk filimlerinde görünmüş olan Ed
na Purviance, bir aralık Charlie ile nitan· 

lanmıı olan Pola Negri ve gene bir aralık 
Charlie ile evleneceği ıöylenen Garigia 

Hale vardır. Ortadaki resimde Charlie'nin 
çocukları Charlea ve Sidney ile anne Lita 
Grey'dir. 

insan Daima ·Çift Yar atılır Derler! 

Paristc çıkan Pour Vous mecmuası ı cck mahiyettedir. Filhakika resimleri·] Halbuki o da sinema alemine tamamen 
tanınmı~ sinema artistlerine en çok mizde mayolu ııenç kız bakınız, (Si- yabancı bir kızdır. Ondan sonra gene 
henziyen okuyucularını bulup hal'a mon Simon) un ta kendisi sanırsınız. (Marlen Dietrich) e benziyen başka 
tanıtmak üzere bir müsabaka açmıştı. Halbuki Rene Corte isminde bir ııenç bir genç kızın Annabclle'nın, Johan 
Bu ıözüne ııöre «İnsanların daima çift kızdır. Sonra elinde aiııara tutan dalKravford'un ve Moria Chevalier'nin 
)'aratıldıklarrn mütaleaaını teyit ede- tamamen Marlen Dietrich ıibidir. benzerleri aelir. 

Leo Carillo ile Grace Moore «B--: dcrı' -- ·-11ı'nı'•u l'l • J b · hneJ• ...... ··- - .. ı mın en ır •a 

- af tanın Film ~ 
~ 

• e ı 
-

Amerikada: «Love Me far ever& adı 1 icaba tını yapar yani kız için bel" ıt" 
altın~a b~r film yapıldı. Bunu dilimize masraflar yapa~, mutantan ınüsarı~~ 
«Benı daıma a • • ·• 1 ·ı · ilP""' _. evınızı> cum eaı e çevıre· ler hazırlar, fakat çok geçıneden .. 
cei'ız. Love me far ever Avrupalı mü ı d' · k b d b'tk' b' h le diif"' . • ını ay e er, ı ın ır a il' 
nekkıtlere bakarsanız, aevilecek tekrar ... -"-k b d t • d atkıSI ' 1 ~ orcu a epesın en ... Mil' 
tekrar görülecek, üzerinde mütalealar K d' • • "Jd" y k rır' .,...~ ...... 

1 
• en ısını o urmege arar ve • itfl' 

yurutu ecek bır eserdir. Mevzuu da ti· ket verain ki genç kız operaya I 
yatro hayatından bahistir. Anlatalım: zengin olur ve kendisini kurtaran •" 

Margaret Hovard adında iyi yetiıti- mın borcunu öder. 
rilmif, kibar lleme meıuup bir genç kız * ,-
vardır ki, sesinin su aibi akan berrakhiı Bu filimde aenç kız rolünü oyrıı1" 
ve tannanlıfı ile iln alıiııttır. Bu genç Grace Moore, İtalyan rolünü yap•~tl' 
kız günün birinde servetini kaybeder, Leo Carillo'dur. Avrupalı münek1'• 
apartımanındaki eıyanın haczedilmesi- diyorlar ki: '1 
ne, haraç mezat satılmasına §Ahit olur - Grace Moore'un eısiz sesi, JıeO 6' 
ve o ~aman bu •atılan 91ya arasında aini «Bir aece atk ı> ve «Jenny Lind,'.,-. 
tam pıyanosunun da al n p "t" "I y • • • • • e .. ı • ı ı ı go uru ecegı lımlerınde görmüt olanlar ıçın Y ··- 4 
dakikada bu ç k d'i" 'k' 1 • • 1 ı yerıP""" .. .. o sev ı ı muaı ı a etının renilmit bir ıey değildir. Ası .:, 
onun~ a?nuncu . ~ef a olarak oturur. 1 Amerika operasının en ünlü artistle //1 
«Benı daıma sevınız» f&l'k11ını aöyler. 1 denbiri olan Grace Moore'in aineırt• 
Bu, ne tatlı, ne yakıcı bir prkıdır. O da fevkalade gelitmiı olmasıdır. 
derecede ki kapının önünden geçmekte 1 * ,.'1' 
~lan bir gazino sahibi: Corellinin kula- Franıada: Stradivarius adı altı" 
ıına çarpar. Adam bıç tereddüt etme- bir film yapıldı. Bu filim adının f~.lr 
den merdivenleri tırmanır, yukanya çı· sızlar arasında gösterdiği adanı•~ ~ 
kar ... enç kızı ı" .. h'k" • ' 'kı _...... • ' • orur, sever, ı ayesını 

1 
aiyetine raimen ünlü bir ınusı ~ 

dınler ve onu kurtarmaya çalıtır. Bu yapıcıaının bibliografisi değildir· S ~ 
maksatla yapacağı ıey genç kızı evvela divarius çok 1ıüzel bir keman yaP ,t 
ıazinosuna almak, sonra <ıprimadonnan bunu sevdiii bir genç kıza hediye 'fi' 
olarak operaya yerl91tirmeie çalıtmak- 1 mİf, fakat 0 genç kızdan mukabele 

1 il' 
tır. d' y • • • b k k' • lindO me ııı ıçın u eman ımın e rl' 

Corelli İtalyandır ve hrnaiına kadar ona felaket ıetirmekle töhret alrıtı~ 
ha!yandır. v~ bir f ~ly~nın tam karak· ı Filmin Stradivarius adı ile nıün~··;:~ 
terme aahıptır. Yanı hır kere kendisini bundan ibarettir. Şimdi kısaca 11.1 .. 

sevdire bileceğini ümit etti mi coıkun· de aöyliyelim: ; 
luğunun, fedakar lafının derecesine hu- Çok iyi muıikiıinas olan bir ~·,; 
:ut. yoktu~: f~ka~ b": d.efa da ldlç~k bir aUvari zabiti vardır ki bir haly.an :~ 
kıaara duttü mü bütün adaleler• kınl· aevmektedir ve onu sevdiği içın ;J 

mıt bir oyun.cak halinde yere yıkılma· likten iatifa etmiıtir, fakat ırı••~ 
ia, baıaız hır ceset olmaia mahkum- beklediii mukabeleyi ıörmeıne1'~ 
dür. Ve bu ıergüzettte de karakterinin y ... dütmiiftür. Nihayet cenubi 
rikada bir ıeyyar çal 
gıcı kumpanyasına 

girmittir. Kolunda 
Stradivariuıdan intİ· 

kal eden o, felaket 
getirici keman oldu· 
iu halde tehirden 

1 §ehre dolaımakta • 
dır. Nihayet Büyük 
Harp çıkmıttır. Ma
car sabiti tekrar aa· 
kerliie dönmU§tÜr. 
Artık fel&.ketten fe
lakete aUrUldenmek·" 
tedlr. Bu musibet 
silsilesi ancak müta
rekeden ıonra §U 
meıhur keman yakı
lınca bitecek ve 
genç zabit aevdiii 
kıza kavuJ&caktır. 

Fransız gazetele
ri bile bu filme «mu
-aff ak olmuttur» 

diyemiyorlar. Yan 
taraftaki resimde 
l>u filmin en mühim 

rolünü oynanııt olan 
Pierre Richard Vll
lim'i sörüyor1unus. 



Korktum 
Küçük Doğan odasında yalnız kal

llııştı . Hüngür hüngür ağlamıya haf -
1-dı, annesi koştu: 

- Niye ağlıyorsun) 
Yalnız kalmıştım ,canım akıldı. 

l<endi k sal ·· liy · endime bir ma aoy eyım, 
dedim, masalda bir umacı vardı. Tam 
U~acıyı söy)iyeceğim zaman korktum; 
-alaınıya başladım. 

DövdUm 
Bayan hizmetçiye: 
- Yemek hazır mı) 
- Hazır! 
- Sanmsağı dövdün mü) 

Taba/ıgıdan 6ir 
diizimı ta6alı al
mlflı, ertai ıiin 
hiddetle tabakçı· 
nın dülJııinma ıil'· 
di: 

Dinleyin 6eni i7L 
Ararım llir 6oyancıi •• 

Olmam lala ıc)'İ 
Bir oportnuın 6ir ltflftCli •• 

Böyleslnl isterim 
.,.,.. . .-..... 
Bir milttorcılı alıp.İ; 

Bir tlülılıinı '°"pi-.. 
Bir '""' ,,ir 6olaçai. 

Cirltiıt mi1 o-.... 70lı1 
Ga..ılilı,...... fleriını 

Bira nu1 A.a flqil rei. 
lıt• 6i7t. isterim/ 

•• 

Kedi 
Açık ıöz, zenaln dostunun gözüne 

sirebilmek için her aörüfte kedieini .. 
rar, evine gittiii zaman kediyi kuca& 
na alır, okf8l, ..verdi. Zensin öldü. 

Ölürken açık a6zü de unutmadı, v .. 
aiyetnamesinde ona da mirumdan blf 

dii - Dövdüm: Hem de en büyük 
•ınanımmıf sibi canını çıkanrcau • 

llal 

Kallr L--------------------------------------_J parça bıraktı. - Bir milyon mu) 
Diyecekıiniz. 

- Hayır bir kedi. 

DeillMI? 
Kumar oynuyordu, yanına biri so • 

kuldu: 
- Bana, dedi, yirmi lira borç ver .• 
-Verememl 

Öğretmen, sınıfta anlatıyordu: 
- Bir "eftaliyi dörde böleek, dört 

Parç.ayı ayrı ayrı dört kifiye ver " 

tek geriye bir fCY kalır mı) 
- Kalır. 
- Ne kalır) 
- Çekirdeği r 

Olabilir - Yapma, canım, timdi aen o yİr• 
mi lirayı da kumarda kaybedersin . ~-=- ~il dişi, diyorsunuz, ama bu ha " 

1 fil di,ine hiç benzemiyor. 
- Olabilir; filin elitleri ihtimal tak· 

Evinin anahtannı yatak odasındaki masanın üzerinde unutmuıtu. - Göz ıöre aöre kaybetmek daha 
iyi değil rn i} 

._ "di ı . 

Milyoner 
Dileniyordu: 

d .....,.. Ben, diyor· 
oh,. ((Milyoner 
• anın aaulle· 

l'i)) odlı k ., b 
-·· ı a ın ·••Vellil" · ıyun •• 

Sordular: 

11 
- Ôyle iae 

:_ye dileniyor
-11? 

obr. - Milyoner 
n. ak için on 
QQ11ci u-·l" t t 6' ... u a. 
ık ediyorum! 

Eskiye
cek 

h il aai. ÇOCU• 

lla darıldı: 

- Ne ko§U
~raun, ayalı-

1'1arın ealıiye. 
Ce/t, 

ot - Ôyle İN 
'lfrayrm/ 

,,.:; Oturma, el
fieltl. n alıiye-

. . 

_ H.ttsnühal varakanı hlll cetirmedin .•. 
- Ne lüzum var bay, ben lize biç hiidühal varaka • 

-~·uyum• 

1 1 

1 1 

iv Kadıaı 

Diyorlar Ki 
Ev kadını evinin kadınıdır. Ama 

ıık aık aokaia çıkar.. Görenler ev 
kadını deıinler diye. 

• • 
Yemek iyi pitirildi mi evin kadını 

piıirmit olur. Fena Pİtirildi mi, hiz· 
m4'tçi •• 

• • 
Ev kadını, danı ederken yoğurt 

tatlısının naııl yapıldıiuıdan, yo
ğurt tatlısı yaparken de tanıonun 
naııl bir dana olduğundan ıöz açar. 

• 
Mutfakta salon kadınına, ıalonda 

aıçıya benziyen kadından uzak 
kaçmalı!. 

• * 
Evin modaıı geçti, ev kadını, tö

zünün modaıı ıeçmedi. Acaba hiç 
bir vakit, apartıman kadını, denil
miyecek mi? 

* • 
Gençken evin kızıdır, evlenince - Çckmeccnde buldujum bu mektubu una 

evin kadını olur. ihtiyarlayınca da budala yazdı) 
evİD kaynanaul - Hansi budala olacak) Evlenmemizden 

aen. .. 

hangi 

evvel 

Ucuz 
Paltomı,. 

f.lf1f DUID,11~ 
lıoydurmıyacalr 
mı•ın? 

- Hayır, lıiirlı 
pahalıya çılrı· 
yor; daha acus 
6ir ıey buldum. 

- Ne bultlun, 
bana da Biret •• 

Sakalımı 
paltomun yalıa· 
ana ••rpilecelc 
lıadar amtaca• 
... , 
~··· 

Hiç 
Radyoları. 

nı •atm11lardı. 
Canları aılııldı: 

- Şimdi kam
plar ne dij c. 
celıler? 

- Hiç birıey, 
arada •ırada 
lıavga edecela 
değil miyis, on· 
lar gene rad,o
mu.z uar da çalı· 
~ra~ .,,,..,.,,,,.. 
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Güzellikte 1 Yeni 
Gıdanın 

Ro1ü 
Umumiyetle yemeklerimizde faz. 

la et ve fazla nİ§astalı ve tekerli §ey· 

Evlenen 

lngliz 
ler vardır. Her §eyin fazlası zarar ol
duğu gibi etin, nişastanın tekerin de p 

1VÜcuda Jıizım olduğundan daha ÇO· ı rense s 
ğu zar.:ırlıdır. Bir çoklarının, öğle, 

akşam yemeklerinde muhakkak 
bunbrm üçü de bulunur. Halbuki 

bunları biraz azaltarak yerlerine 
sebze ve meyvalar konursa sıhhat ve 

dolayısile güzellik ve cilt çok büyük 
faydalar temin temin edilmİ§ olur. 

l Zira §el"erin fazlalığı bağırsaklar· 
fda bir tahammür husule getirir. Bu 
tahammür neticesi yüzün cildindo 
-bir takım siyah siyah noktalar be • 
lirrneğe başlar. Eğer yüzünüzde 
bunlar var6a ve yahut cildiniz y'lğlı 

ise şekeri kesin .. Yani daha az ye • 
ıneğc başlayın •. 

Fazla ette vücutta bir takım aıit-
' 
ler yapar ki bunlar da bir takım cilt 
Jıastahklarına sebep olur. 

Giizelliğe, bilhassa cilt gÜzelliği
ne nmil olan diğer bir teY de kabız • 
lıktır. Bunun ilk tesir ettiği yer de 

cilttir. Cildin kuruluğu, kabuk ka· 
. buk kalkması, parça parça lekeli ol-
ması, sertliği hep inkibaz neticede 
bozulan kanın yüzündendir. Fazla 

' ~tli ve fazla nişastalı §eyler de kabı· 
2a sebep olurlar. Sebze •e meyvalar 
ise mülayemet yaptıklarından dola
yı cilt için gayet faydalıdırlar. 

Kanı temizliyen diğer bir §ey de 
ısabah kalkınca yapılan jimnastiktir. 
Bu k&m harekete getirir. içindeki ze j 
birler çıkar. Daha sık ıık nefeı al • 

nıağa ve kana daha çok oksijen ıir
mesine sebep olur. 

Fakat bu da ki.fi değildir. Her 

kadın her gün biç olmazsa iki ıaatİ· 
ni dışarıda açık havada geçirmeli, 
ve hatta yürüyüf yapmalıdır. 

O halde iyi nefes almak, makul 
şekilde yemek yemek, ve her gün a· 

çık havaya çıkmak güzelliğin en bi-
rinci şartlarıdır. 

Bunlar kanı temizledikleri için 
yüze sıhhat ve renk hareketlere de 
canlıl1k verirler. Esasen bugün güzel 
deyince de bunlar aranır. Yoksa es-

l 

lerinden 

Birinin 

Beğendiği 

Elbiseler 

İngiliz Prenıetlerinden 
Lady Alice bu hafta hanedan 
azasmdan birile evlendi. Bu 
münasebetle yaptırdığı elbise· 
!erden bazılarını yukarıda gö -
rüyorsunuz. Bu elbiseler size 
bugünün son moda elbiseleri 
1-ıakkmda bir fikir vermeğc de 
yardım edebilir. 

Ev Kadını ---------
Neler Bil" 
meJidir? 

Zeyıınyug:ı patlıcan Jo,,,,,,, 

! 
lezzetli olmaır için : . .; • 

İçini hazırlarken evvela bit t-' 
1 
tar, ve bir dolma için dört bet~ 

1 hesap ederek, midye alınıZ· " 
1 ce yıkadıktan ıonra haılaYoıJI :J1 
1 dolmanın içine karı§tırınıZ· ~w. 
1 ı· pr 
dolan dolmalar gayet lezzet 1 

Deniz şuy.- le:elerini ,,,_; 

için: 1 
B. ··ı ·· k b' o··J..ii dl ..J ır o çu sıca ıu, ır .,.- ı-r 

keyi bir araya karııtırınız fi 
ı yeri bu su ile iyice tilini:z. 

* J'' 
Y aıını doldurmıyan çocrıfd" 

ıını yıkamak: , f 
Henüz yaımı doldurmıyaO bit~ 

cuğun her gün banyoya ibti,a"; 
dır. Fakat her gün batının rd', ~ 
sına lüzum yoktur. Haftada bit u' 

bit r 
defa yalnız çalkalamak 'Ve f'' 
fa da yıkamak kafidir. Yabı~ 
kandığı zaman batın sabunlu ,ti' 
masına ve saçların iyice fırçal 
ıına dikkat etmek lazımdır • 

* ,~I 
Et ıuyunun kuvvetli olma•'~, 
Eğer sizin için etin suyu oı t1i ~' 

. ae yani etin ıuyunun kuvve , ' 
maımı istiyorsanız piıirece~ ..... 

iman etini ~e suyunu ~e~abel'J' 
. koyunuz. Eger suyu mubıın ~ 1 

etin kuvvetli olmasını istiY0 .,,, 

zaman evveli suyu kaynatııı1' tıJf 
ti bu kaynar suyun içine atını~ ,; 
nar ıuya atılınca etin kuv"etıtf JI 
geçmez, kendinde kalır 'Ve et 

zetli olur. 

* Pabuçlarınız gıcırdıyorıa: ~ 

insanı bundan daha f~ıl: bit~ 
sız eden bir fey yoktur. BoYI ıtJI f 
olunca evveli pabuçların alt JJitl 
ce suya batırınız. Sonra uf~ ,,, 

kiçle bütün altını çekiçleyiıı:~ 
line de bir kaç çivi çakınıZ· 

!kesilir. ./ 
............. ........... l::JI""•···. 1 ·~·.-;;•""' 

ki zamanın Allah veraiıi, süzme ç ki N p k ı 
~~·.c·r· ~~~~~ı. ~~~~~n-eeç_".'.'.~t'.~ ocu ara için arma 
Yelli Sac Emdirilmemeli Ve Tırnak 

Faydalı 
Bilgiler 

Yemek 

Bugün Nele' 
YapsaJIJ Modası 

Epeyce zamandanheri uç moda· lsırttırmamalıdır? sına bakim olan uzun bukleler artık Gözleriniz çapaklanıyor, sulanı· Peynirli Balık bgartd' ~ f 
Eğer gözleriniz çapaklanıyorsa: 

yor veya göz kapaklarınız kızarıyor- B tli bal ki ı teıııiS1"J 
ortadan kalkmııtır. Bütün enseler a· Çocukların pek küçükken edin- · uzunluğu çocuğun kolunun yukarı . . eyaz e ı ar ' 'ı _ sa papatyelerı su ıle kaynatınız. So- . . S -wıdd • .Jı 
çıktır. Sonra yandan ve 7ahut ta or· dikleri iki itiyat vardır. Bunlardan kısmının ortasından aşagı kısmının ı - t .. .. .. b .1 b h tıncıye kadar hqlayın. u,.,.~-J' gu up ıuzunuz ve u su ı e sa a . ~ 
tadan ayırma da yavq yavaı kay. biri parmak emme, diğeri tırnak yani bileğile dirseğinin ortaşma ge- J k .. l . . b . Balıklar soğuyunca kerıı . . a tam goz erınıze anyo yapınız. .,.... 
bolmaktadır. Saçlar alından arkaya ı11rmadır. Her ikisinin de bademcik- lecek kadar olmalıdır. Çocuk gıydı· B b' k .. d d · ,..ıklarım ve siyah etlerini af · ~ 

1 1 una ır aç gun evam e ersenız :r V"" 
doğru dümdüz taranmaktadır. Yü· ler ve boğaz üzerinde fena tesirleri rildikten sonra hu tüplerden bir ta- .. l . . . k" hh t' . k d etle m' e bı·r parrA lı'mon ıuf" · .'1 

· ld - d · d ·ı 1 · ı~ d . . . . goz erımzm es ı aı a ını azan ı· r :r- "' 

2 e fazla saç indirmekte yoktur. Bi· o ugun an gı erı me erı azım ır. nesını koluna geçırm ve yukarı ucu- - .. k . . I I b'be 1 . bira' dJ b gmı gorece sımz. tuz ayın ı r eyın ve 
li.kia saçları gerek enaeden, gerek .. Çocuğun parmağına acı İr ş~y nu bir çengelli iğne ile elbisenin ko- ' ~..,11 I t\ 1 

k b h ı d 1 · - l · B · k 1 * nez ili ve edip iyice karıt~u -~· • .. d .. mk.. ld .. k d ıurme onu u uy arın an vaz ge- una ıgne eyın. u vazıyette çocu ı ~· k yuz en mu un o up a ar u • ·~ 

ki t l d 
çirtmez. Eldiven giydirmek ve ya- yerden oyuncaklarını alıp oynıyabi- Nez.leye kar§ı böğürtlen: D.iğcr taraftan ince ince \) 

za aş ırma ı ır. h ki k ~ . . k"' . k .1 d" . NI 
E

w l b .. b"".. ut o parma arını sarma çocugu lır. Çim u dırse tamamı e ımdık 8 .. - .. l l . k mekleri kızartın. Havapzl ~ L. 
ger anınız us utün çıplak kal- . . . . ogurt en erı aynatıp suyunu l ..dll ~ 

_ .. . d -·ı ani f l fena halde kızdırır, ıınırlendırır. değildir. Fakat elini ağzına götüre- . . I . . .1 l . tepsisine bu ekmekleri ııra ar~ .. al ~ 
maga muaaıt cgı ıe, y ya az a Ç - h zl maıın b k k d d k 1 ıçersenız nez enızın ı er emesıne ..,... ..,. ocugun uyıu af a ıe ep o- 1 ce ·a ar a ıvrı maz. · h ı b l•iYı yayın· • r b ·· ük ah · kin A • l · · rıne azır anmJ.f a -o ~ ~ uy ve Y ut ta çır se o zaman lur. 1 Bu §ekilde çocuk nisbeten ıerbest manı 0 ur ve geçırır. 1 · ,er..- ~ 
alnınızın hir tarafında hükleli bir Bunun en iyi ve en kolay çaresi : hareket edebileceği, istediği oyun- 1 Bunun gibi daha bir çok otlar ve rine de rendelenmİf pe~ır • ~ "- ı 
kihkül bırakınız. Enıeden ıa-çlan ıudur: Mukan'a veya kartondan iki cakla oynıyabileceği için canı sıkıt. 1 

çiçekler vardır ki sıhhat için gayet havagazı ıskaraaının atın ·,itb" t 
Jcaldınnak için de saçlarınızı yukarı iistüvane ve yahut tüp yapınız. Kar- ' maz. Fakat ayna zamanda elini ağzı- 1 faydalı olmakla beraber biz henüz ı Peynirler eriyinciye kadar p;tli /1 
İloğru çevirip kıvırmaz. Kulaklarını· tılıkh uçlarını isterseniz dikiniz, İG- 1 

na götüremiyeceği için o kötü hu- bunlardan azami derecede istifade cak sıcak yiyin. Gayet ~~z ~ 
zı da açık bırakınız. terseniz yapııtırınız. Bu tüplerin '. yundan da ister istemez vaz geçer. ! çarelerini bulamamışızdır. j laterıeniz soğuk ta yiyebilır• 
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1 ........... ~·~;:::·~·· .. ·~iKA YE 1 Hikiye J Bu Haftaki Bilmecemiz 

Körle Bu Çizgilerden Bir Kelime 

-

Hırsız Yapabilir Misiniz? 
Şehrin dıt mahallelerinden birin~e Hiç tatmayın. Evet, bu çizgilerden 

bir küçük ev vardı. Bu evde f'akir bır bir kelime yapabilirsiniz. Bu kelime de 

kör adam oturuyordu. Her gün sabah· bir emri hazır olacak. Emri hazU' nedir 
ları evinden ,ılcar, aktamlan ortalık biliyor musunuz? Birine emretmek 
kararmağa batladıktan ıonra bu evce· için bir İf buyurmak için kullanılan ke
ğine dönerdi. Onu mahallede en çok lime. Meseli: Oku kelimesi okumak 
tanıyan bekçilcrdi. Batka kimselerle mastanndan bir emri hazırdır. itte ıiz
görütmez, hal ve hatırını kimse ıor- den iıtediğimiz fCY de bu çizgilerden 
mağa gelmezdi. Her sabah sokağa çık- bir emri hazır yapmaktır. Yalnız tabii 

tıklan ıonra ne yaptığını nerelere gitti- böyle kupkuru çizgilerle bir fCY olmaz. 

1 
w. . ah il d ki k l k k Bunlara V harfini de ekliyeceğiz. 1,te d gını m a e e omfU ar ço mera .. . . . • .. . . • enemeler, provalar yapın. Bunlar gi· 
etmitler. Bir gün kendisine sorarak öi· bu uç çızgıye V harfinı oyle bır bı~m- bi çizgiler çizerek V harfile birleştirin. 

~===================~~ 
~lence.: Fay dalı Bilgi/~ • • 

ek . . 1 d" V b. .. bah de ekleyin ki her bir çizgi batka bir B ld w la y renm ıatemıt er ı. e ır gun aa h O .. . u ugunuzu an yınca, o :zaman 
Ren Geyikleri yolunu beklemiflcr ve bu öjrenmek b~rf o~un. çu bırclen okununca da yi bizim ıize verdiğimiz çizgilerle bir-

d 
.. . ted.kl • . de '--d ır emrı hazır meydana çıkaın. Haydi lcttirin. Rcami kcaip bize yollayın biz 

Ren geyiklerini ıinemalar a g.ormu il ı en fCYI IOftDUf.... ı. bakal K din .. ·'-- ' ı..:a- 1 ım. en e 1ıuvenen çmam orta- de ıize bu zor bilmeceyi yaptığını'Z icin 

Sporcular . , .. 
.u"nu"zdu··r. Yahut ta okuma a-P a Kör Hüsnü bu meraklı komfulara: y • a. gayet güzel hediyeler yollıyacağız. A. 
nızda veya coğrafyada onların nas - Benim itim gücüm ıizc neye ya· Evveli batka bir kijıdm üzerinde cele edin. 

n· 
ı) 

hayvanlar olduklannı okumutsunu ar ki soruyorsunuz? Herkes kendi İfİ· -..:::ıı::::============-=:...=========o===== 
dur. Eğer okumadınızaa ben ıöyli: e uğratıın, kimse kimseyi böyle lü-

Z• r 
~ 1 

• Ren geyikleri de tıpkı öteki geyik umsuz suallerle rahatsız etmesin diye 
yım. 

1 
K man dallı bud-"- d v b" · k llK ayet ogru ır cevap verınıt ve om· 

- z 
1ı g 

Geçenki Bilmecemizde Kaz nanlar 

t d Y 1 ız bunlar Es- u rı a u ı cevap tafır mlf • b" . . ·•- . · 1 b. k boynuzlan var ır. an . ,.v • .. •• ırıncı ı-..-amıyemız o an ır onaol aa· LOSYON 
lere benzer er. oca la d b haki t b 9 ikinci teırin tarihli bilmecemizde/446 Selma İnandık. 

b;.. • k" lar gı'b·ı ıoguw k memleketlerde y Bır fey ogrenemedcn evlenne donmuf· atini Hayriye liseıi 5/ A dan A. Muam· 1 b 1 k o.. t ımo . atan u ız orte mektep 732 Macide 
lııGtekJc enıız kağıdın üzerine bir ~arça I Z t Eskimoların en iyi ark erdı. mer kaxanmııtır. Talihli okuyucumuzla Sultanahmet terzilik mektebi 321 S : 

a-
1 a-

~ ep damlatın mürekkep ıç ta· pr ar. a en y-... .1.ı.. Kör Hüsnü Mercan yolrutunda bir İıto.nbulda bulunan diger kazananların mabat Uyar, B yoglu Ea yan mektebi 
.. kalnıak.. k' ,.w d .. ekkebin daıılarmdan biri de bunlardır. ~ d k 1~'- ed" d O t . rt • .. l . ...1 d M'h li&tij uzere agı ı, mur T kari uccar yanın a apıcı lK ıyor u. pazar eaı, cuma eaı gun erı oı e en ı ran, 

. 
r 

.l_ ilden katlayın. Üzerini bastırın· ları yer bütün kalın, buzlqmıf ar "'kk"' h. l . k d aonra hediyelerini bizzat idarehaneıniz· DOLMA MÜREKKEP KALEM 
"'ruı '-~- I d ba u an ıa ıp erı amını oyuruyor ve 
tcl..1e' -t.ka tarafa katlayın. Ta k_i mü.· la örtülüdür. Bu karlı .yer. er .e a. ca t d v k I'"b • ki t" k den almaları lazımdır. Taıra okurları· Davutpaıa orta m t P 575 Mu 

. 
d 

q ı. _ ur ugu u u enın raaına ye ıtece h d" 1 • ·ı .. d ·ı· 
tt p oır feye benzesin. Mesela: Sı· b geyiklerin neyle gcçındıklerını zan lık l K 1 mızın e ıye erı poıta ı e ıon erı ır. mer Deniz, Ankıır doğumevi t j 

tere I iki" u l k kadar bir ay veriyor ardı. omfU ar· OYUNCAK •~· ;r n erde ·· kk le yapılan ? Eskı·molar on ara e Ulviye, Pa•ahahçe İncirliköy No. 16 d 

o . 
. 

ııt.ıe mure ep nediyorııunuz · an hırsız Çakı Mehmet; kör Ha· :ır 
~h .... teınıi göstermittik. Resim ters eklerinden verecek değiller elbett latanbul 4 üncü mektep 4/ A dan Zuhal Zihni, Kastamonu P. T. T. ı nt· 

... QUttu O . ed . ki kusu· m sanın çok parası olduğunu zannediyor• 75 Emel, Buraa kız muallim mektebi 2/ rolörü V ccihi kızı Puizat. 

d 
e • 

l't L_, · aına. mıt erım . 1 "teki hayvanlar gibi batka hay kı u_____ · dö. ~·•-• d t ~nıanıışsınızdır Bugün de ııze Bun ar o . .... u. Bir t günü naaauı evme naiia- A dan 551 Kayahan Pekkal, Ka~ıköy DOLMA KURŞUN KALEM 
Clıe böyle nı·· kk .r k"' ... dı katlıya· vanlan öldürecek kadar vahtı de degı en sonra gecenin ilerlemit bir saatinde Tellalzade sokak No. 29 da Pervın, ı. fstanbul Haydar Bıçakçı AJıi ttin 

~ )lpılın .u~ ep 1 agı. k o- I dir Kardan bafka bir tef olmıyan sokak kapısını cebindeki maymuncuk· nönli telıraf mildiirü otlu Memduh Tat· Musabey aokak No. 6 da Hilmi, Ayvnlılı 
1-

t 

~ h lf ıki sporcu resmı oyuY er • iki kın ·· "'k dd · ı Al' x.ı R • 
Lo. • 0unı w k }erde zavallı Ren gey ~ larla açtı ve küçük bir koridordan geçe- • pmru ca esı tat ıcı 1 og u aı 
"ile h arın tıpkısını yapamıyorsanız bu sogu yer LASTiK TOP v f k k ı· · 360 A N tt" A 
l eth ld 1 ·r uz? Yoıun rek k" H tak odu •eti e a er e ııesı . ure ın. .,. . 
111tlJc:i d a e bunlara benzer bir teY er, ri ne yerler bı ıyor musun . .or . aıanın Y~ • ma gır • Gedikpaıa Eaircikemalettin camii so • kara Öksüzce mahallesi Yenitar cad . 
ba)let·e daha güzel teyler yaparsınız· Karların altında bir yosun bıter. Faka ımdı elinde elektrik fenen ile etrafı kak No. 12 de Ali Ertürk, Hayriye li· deıi 37 No. da Sedat Kemal. t ş· 

• t ~Un •kle bot zamanınızı gcçirmİf o- "ki bunun kokusunu alırı.. Ora etkik ediyordu. Elinde tabancuı da aesi 282 Halide, Eyüp 37 inci mektep MUHTIRA DEFTERi 
uı. geyı er l osunu yerler. Hatt ardı. Yatakta, kör Haaan uyanıktı. 4/2 den 242 Mdınıet Ni~zi. Muğla birinci dai taburu kamutan 

/Jl
.,.._- . . . -- ıını eter er ve y ezip pastalarını Giren hırsızın ayak ıcalerinl itilince ALBVM binbaıı M. Remzi oğlu Recai, latanbu 

a v 

il:" -k" lar bu yoıunu f / ... d ı:.a ımo ıç korkmadı ve: Ankara nıaat mektebi 146 M. Aaaf, kız lise 4 n. an 154 M. Yüksel, An • 

O 
içine bile koyarlar. . -Kimsin ıen diye aordu. Hırıız da: Fatih Tan berberi No. 90 da Hilmi, An· kara tfcaret Uaeıi aon aınıf 60 Hayati, 

n 
h" 

Yuncak - . ·- ·-M-- s· . r kara Hacıbayram camii arka sokak Uy- Beyazıt Camcı Ali No. 13 te Emine 11. 

A 
• 

1
• - ır D1llll ır. • , sur mahallesi No. 21 de Leman, Şeb- han, Ankara Yeniıehir Dikmen cad 

vıze Diye cevap verdL Evme o ıüne ka- remini Tekke sokak Eretli maballeıi No. 30 da Türkan, Fatih Fev:ı.ipa 
• • il r nıiaafir ıelmiyen ve kapıyı '8-lma- No. 19 da Feriha, Ankara Yenitehir fz. c.ad. Mutemet aokak No. 11 d Nadire da 

Z e ttl n J z ~ dan içeri &'İren bu vakitsiz ve münue- mir cad. No. 1 de Ali Nazmi kerimesi Kastamonu P. T. T. bapnuhaa be m 

a D D 1 • · fi • fikrin" • ani dı Türkan, Zincirllkuyu 20 inci mektep 83 muru Ahm t oğlu Suphi, 1 tanbul 3 ü 
taız mııa nn ı a ve aayet . tlı br aeale· Kamran Ozan, Söğüt ilk mektep aınıf cU mektep 6/ A dan 165 Math t Ard • be 

._ 1_ ada Kara orman denilen bir 
~uanY v 

d Biliyor nııydınız. Belki coı 
yer var ır. 

da 
kumupunuzdur ve yahut ta 

. 

()~ 
'ele . c:alclar o kadar pahalı ki değme 
~ ~ tııı bile çocuklarmı bol oyuncak· 't ltııin etmelerine imkan yok. Fa· 
Lt.Sotuk 
..a.~ OYUncak ister. Bunun ~~-
~. ı:. Pata ile alınmaıı da f8rl degıl· 

-:."dtn ~ 'hn Y•pılmlf oyuncaklarla çar• 

rafya o linl 
ak ınızdır ftte orada ıe e

okuyac ı . 

t\ ~ f-.. 111lf oyuncakların çocuğa gö

~~l 1a olabilir. Onun için artmıf 
'> eaı e Çocuğunuzu hiç olmazsa bir .. a'fize kadar büyük 
'~di<ebilirainiz. Evveli bezden ıin bqların• böyle • No tuhaf dejil 
~ ~ tntı doldurarak ye bacaklar t.çlarla ıüılerlennıt· 
~'ttb. '°çubuk filin kullanarak bir de· ıni? ;::ı:r • 

"~b:~~Ocuiun modelini yapar, son· ~ r=-çocuiu ıizin yavQIPUZU 
~OQJ tutan araP _ ..ı bili' 

1) a?tmıf yünlerle aararsınız. nul eue r • 
t\'e · .ninlerce ınete-

11119 binmif, iki elinde iki elma ·--

• •. d~!-1 • • 5 den 27 Muzaffer, lıtanbul lnz liaesi (ATkası r) 
- Yavrum gun ~en bile benım 

ta 

bir py bulamadıiım bu fakir kulübe
.en gece biç t• aradığın teYİ bula

yacakaın. Nafile olımet etme; ıüle 
de 

mı 

ıü le ıit, dedi. 
Çaki Mehmet te, bot oda içinde bir 

tcde yalan zavalbya her nudıa acı
ve bir teY yapmadan çıkıp aitti. 

kö 

eh 
._....... -···----

DütUnUlecek Bir 
Me•ele 

Avninin önünde iki fincan var. Bun· 
Jann biri ıütle öteki de kahve ile dolu. 

F. ıncanlann ikiıi de ayni büyüklükte. 
rinde ne kadar ıüt varaa ötekinde de 

kadar kahve var. Avni bunlan kant· 
rmak istiyor. Bir katık ıüt alıyor, kah-

Bi 
o 

tı 

ve nin içine döküyor. Bir katık ta kah
alıyor, ıütün içine bop.ltıyor. ve 
Şimdi acaba, kahvenin içinde mi da. 

çok ıüt var, ıütün içinde mi daha 

k kahve var. 
ha 
ço 

. 
' 

Dudak bükmeyin, atmayın da, dü

ünün. Zor mu ıeldi? Siz hele bir haf
dütüne durun. Cevabını ielecek haf. ta 

ta yazarım. J 

KarlkatUr: 

Bayan - Aman Suzan; bay ilaç y rin m mb cila ını i mi . 

-

I 
I 
/ , 
/ 

Hizmetçi - Zarar yok bayanım. Dolapta d ha bir kutu var. Ben muşnm· 

balan onunla cililanm. 
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BUyUk 
Deniz 

Romam rsanınAşkı 
Yazan: 

Kcdirc•• 
Kaflı 

iki Süvari Bir Anda Karşılaşmış Kılıç 
Kılıca Dövüşmeye Başlamışlardı 

- 38 -
Bunu gizlemekten 

ne fayda var? .. Sen 
benim kardeşimsin, 
fakat şeyh Ebu Y ah
ya düşmanımdır. 
Çünkü o bir alçak ve 
kancık adamdır Be -
nim efen dimi kan -
cıkça öldürdü. Bun -
ları bırakalım da, 
timdi seninle görü • 
ıelim. Koynundaki 
mektupta ne yazı -

-~· 

yor?.. Kemal reisin kolayca çıktığı Cezayir limanı ve ıehir 
Ernep belindeki kılıca baktı yerli çevirmiıti. 

yerinde duruyordu. Kolunu da o tarafa uzatarak yum-
Atını bütün gücile mahmuzladı ve ruğunu sıkıyordu. 

ıürdü. Elini koynuna soktu. Şeyh Ebu 
Abdullah homurdandı: Eymenin göğsünden kargaıalıkta al-
- Atın canını çıkaracaksın!.. dığı yaftayı yokladı. Mektubu da o· 

Haydi ona acımıyorsun, diyelim, nun yanına koydu. 
kendine de acımıyor muıun~.. Atına bindi ve Tlemsana doğru 

Kılıç Kılıca dörtnal uzaklaftı. 
Dövüı Bu ıırada hendekteki adam azı • 
Ernep birdenbire köpürdü: cık kımıldandı. 

) Çoban her halde ona yardım et • 
mek, kurtarmak iıtiyordu. 

Fakat yarala dileğinde ısrar edi • 
yordu. 

Çoban onu omuzladı. Tepeye ka
dar götürdü. Arkadaıının yanına ya
tırdı. 

Ernep hi.li onu zorluyor: 
- Ebu Yahya ... Sana bol para 

da ... verir. Çabuk ait! .• Abdullahın 
Tlemaan tarafına ıittiğini de ... Söy
le!.. 

Diyordu. 
Yaralı birdenbire titredi. Sanıl • 

dı. 
Ağzından ve burnundan kan bo

ıandı. 
Öldü. 
Genç çoban, ölünün atına atladı 

ve Cezayire doğru dört nal uzaklaı· 
tı. 

Üçüncü gün sabahı idi. 
Üatü batı toz toprak içinde bir at

lı Tlemsan kalesinin ıark kapıaın • 
dan girmİ§, Sultanın sarayına doğru 
bütün hızile gidiyordu. 

ikinci 

Romanya Göçmenleri Arasında:' 
Göç~enin Büyük Derdi: 

Yiyecektir 

Göçmenlere ait cBeyendikn köyünün <tSevindikıı mahall-',....:: t 
(Baıtaralı 1 rind yhde) ı Türbede eskiden al~~ 

- Bana ne yapmak iıtiyorıun ! .. Elile batını tutuyor, kaldırıyordu. 
- Eğer ıeyhin mektubunu bana Güçlükle ve sürüne sürüne yola 

Sarayın kapısında 

nun yolunu kestiler: 
- Duuur! ... 

döndüm: Uyuşan dizlerimi, tutulan boynu- lenkler, pahadaki ajırb ,Jıl' 1. 
mu ve belimi rahata kavutturabilmek için çiJemiyen halılar, aeccacl~ 
habire durum değiştiriyorum; aancılanmıı kadifeler, §allar, eıma- _ _.1, 

nöbetçiler o • "b ·· d ı l ,..-gı i kıvranıyorum. mu§ §am an ar, ve pırı I 

gösterirsen sana fenalık dejil, iyilik çıktı. 
yaparım. Fakat eğer benim dilediği- Sağa, sola baktı. 
mi yapmazsan, o zaman ıeni dün g&- Bu sırada, yakın tepeden aıağıya 
ce öldürdüğünüz arkadaıımın yanı· genç bir çoban koıarak ıeldi. Ya • 
na göndermek için bir dakika bile ralının önüne diz çöktü. Yarasını 
düşünmem. sarmağa kalkııtı. 

Ernep birdenbire durdu ve kıhcı· İki atlının çarpıJbklarını tepenin 
nı çekerek Abdullaha doiru ıavur • ardından görmüı, gözetlemiıti. Şim-

Atlı durdu. Atından indi ve ken • 
disine doğru ilerliyen bir zabite so· 
luk soluğa f unları söyledi: 

- Becaye ve Cezayirden geliyo • 
rum. Sultan Ebu Hamu hazretlerine 
diyeceklerim var ... 

- Sen kimsin? •. 

Arabanın iki yanı, ince koltuk bezlerile rikJeri -varmıf. ~ 

örtülü. Evkaf idaresi, tevas~ _W. .. 
Fakat bu perdeler, Nasrattin Hocanın et· lenilen koca Fatihin tUr~ 

rafı açık türbesine vurduiu kilitten daha az elmas ve gümü§ alayifba• 
farksız değil. kurtarmı§. 

1 
~~ 

Yaylı ile Yolcululı Lala Şahin Pa1anın 111•,.ıt P'"J 
Çünkü cepheden gelen ve boruya benzi· man Patanın ayak ueuod~ 

yen arabayı düdük gibi öttürerek geçen a· den, türbedeki üçüncU 111 J 
yaz ortalıkta cirit oynıyor. yattığını sordum: ..,, 

Üstelik te, patikalaımıt fOMJl muharip - Ona bakma, dedi!..-,• 
- Ben, ıeyh Ebu Eymenin adamı- kalkanına çeviren taılar, arabayı, hamarat değil. .. Hayvanmıf ol 

du. di de yaralının imdadına koımuıtu. 
Abdullah vaktinde davranmıf, Tepede bir arkadaıı daha vardı 

kendisini sakınmııtı. ve ıürüyü yalnız bırakamadığı için yım. 
O da kılıcını çekti ve homurdan· yardıma gelemiyordu. - Onun tarafından mı geliyor • 

dı: Çobanlar sun? 
A ı ld G.. llikl · ı . . - Evet ... Hem onun tarafından, -. n &fi ı. uze e ıt yapı a- Emep zorla aenç çobanın elını tu- . 

mıyacak. Hepiniz de ıeybin kendisi tabildi. Sonra aizını açarak, inler gi- hem de kendımden ... 
gibi alçak adamlarsınız!.. bi JU ıözleri ıöyledi: Ne Oluyor 

- Sözünü geri al!.. - Beni bırak ... Ben naııl olsa... Orada? 
- Alçakıınız ve hepiniz alçaklar Ölecejim ... Atımı al. .. Helal olıun... Zabit Sultanın uyuduğunu, yahut 

aibi geberecekıiniz!.. f•kat ... Bir prtla ... Hemen Cezayi- henüz haremden çıkmadığını, zaten 
Ernep yeniden atını mahmuzla • re ıit ... Şeyh Ebu Yahyaya ... de ki.. böyle itlerle uğraımadığı için baıve-

mak ve alabildiğine uzaklatmak Ebu Ernebi öldürdüler... Mektubu zire götürülebileceğini söylüyor, Ab
için bir hareket yaptı. Fakat Abdul- aldılar ... Bunu yapan ... Abdullah • dullah ise her halde Sultanı örmek 
lah atını onun atının önüne ıürdil Ye tır ... Şeyh Ebu Eymenin adamı ... için ayak diriyordu. 
yolunu kesti: Haydi. .. Çabuk ... Dur mal.. (Arkası var) 

- Emep, sana son ıöz ! .. Mektubu 
:ver ... Yoksa· öleceksin!.: .. 

Bu, aralarında geçen son sözler ol
muıtu. 

iki ıüvari kılıç kılıca ç.arpııtı. · . 
Ernep hem dövü9üyor, hem de a

tının bacaklarına güvenerek ka9 • 
mak için fırsat kolluyordu. Abdul • 
lah bunu anlamıttı. 

BÜYÜK 
BAFI'ALIK 
RESlMLt HERŞEY 

•• 
8 inci sayısı BUGUN çıktı. 
•n çok sevilen muherrlrlerln en gUzel yazılar1. 

Atının dizginlerinibo9altaraki1• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~ 
riye ıürdü. Karııaındaki atlıyı geç • 
tikten ıonra birdenbire ıimtek gibi 
bir dönüt yaptı. 

- Kendini sakın ya Ernep !.. Ne 
yapayım, bunu kendin istedin! .• 

Kılıç havada bjr parıltı çizdi. 
Ernepin ensesine indi. 
Atı ürktü, taha kalktı ve sırtında-

ki adamı yüzüstü bir kaç adım öte
deki hendeie fırlattı. 

iki Yüzlü 

D 
• 
1 

FIBAB 
Si NEMADA 

D 
• 
1 v cle•am ediyor. v 

KASTA 
Tepebaıı Şehir 

Natit - Ertuğrul Sadi 
Şeh1aı.lebaşı TURAN 
tiyatroıunda matine 
15 te aktam 20,SO da 

HAMLET 
Bu gec• 

iki oyan blrdH 

Halk Opereti 
Bu akıam Franııı. tiyatroıunda 
Matine 16 da akıam 20,30 da 

BAY· BAYAN 
Yakında TELLİ 'l'URNA 

kahveci eline dütmüt elek pDl babire sar· - Hayvan mı imİf? ,ıı'. 

sıyor. - Evet. Söylediklerlo• ~ I 
Bana öyle gelir ki, bu yolculuk ceza diye Süleyman Paıanın h•,._..7 

tatbik olunsa, en azılı mahldbnlar tövbekar Bir Bolayırlı, türbenba d 
edilebilir. mer bir mezarı l'Öaterdlı ,ıtll', 

Arabacı, arkasındaki yolcunun adım ba· Namılt Kemaliıe ~ 
tında dokuz doğurduğunun farkında detil. - Bu da, dedi, büyilk ~ 
Benim yoldan ve soğuktan tfkiyet edifime fer ben, millet uirund• ~ 

gülüyor: peyim!» demit! --
- Sen, diyor, buralan kıt ortumda Şu yerdeki mermerl.rr _w 

l'Örmelisin. Bu timdiki ayu defi], lltilo· rındaydı. Fakat zelsel• r-" 
kum tozu. h · · ıdl epsını... ~~ 

Trakyanın Büyük Der4iı Yol•uzluıı Meğer, köylünün •6- ~ 
Buraları sel, kar bub mıydı, bütün it Namık Kemale aitmif. 9'• 

bu beğenmediğin hayvanlara, arabalara dii- ha okumıya getirdikleri ~ 
ter. §&İrin mezar tatlarını )aa 

Geçen kıt postayı yapaa im sibi bir f8Y• çevirmiıler. 
tan arabası, Keıanın berüinde çukura sap· Kemikleri uğrunda acl~ 
lanmıı. ların kıyametler kopard• 

Biz, kuyruğumuza baila11p ıürükleme • Kemali ziyaret edenlerİJl..-0- .. 
seydik, içindekiler diri diri kara gömülüp müsvedde kağıtlarına ~ ( 

kalacaklardı. merlerde okuyalım: ·d~ 
Ondan bu yana akılları baılarına geldi <tCcliboludan Keşan• t' .) 

de, kıt postalarını bize verdiler. sıdır: Çanakkaleli Hü•eybin- ad• ,J 
Fakat böyle giderse, yakında biz de kal <ıFatma da, ben de, ur f'..· 

kamıyacağız bu itin altmdan. eğlendik: Affan, Fatm•··· _J_, /. 
Çünkü yola bir kazma atan bile yok. Ke- Namık Kemalin mes~ 

tan köprüsünü geçen yıl ..ı l'Ötürmütlü. ra baktım. Ve üstadııa 111 , f 
Yeniden yapılacak diye tam alta ay bekle- na davlunbazlarından .d .... •jJ1 
dm. ol"" J reli kerpiç köy evlerift8 ~ 

Sonunda umudu kesince, tatla, top • daha ferah buldum. 1"' .dil 
rakla doldurduk dereyi. Şimdi oraya İnsan, içinde insan 19" ,,-
<ıSırat köprüsü.1 diyoruz. Ortalık buz türbelerinin haline bakJO~ 
tuttumuydu, at, araba detil, l'Ünahsız belerin sefaletini p*ek ,.s -~ 
koyun bile geçemez oradan.. ,.,-

Az sonra Gelibolu istihkamlarile Bolayırla Demirtepe ~.,.& 
kartıla,ıtık. Vaktile dilJman mermileri· bile sürmüyor. 

• iıt "':~"i ne göğüs l'eren bu istihkamlar, timdi Demirtepe, şu, eTlerJO ti"" '' 

Köpek 

Abdullay ayni saniyede yere in -
mitti. 

" ....... , .... 
ıthirTÜjatl'OMI 

l~llllllll 
Tiyatrosunda 

16/11/936 Cumarte1i 
ıUndüı 1aat 16 te 

Çocuk Tiyatrosu 

de Romanyadan, Bulgaristandan gelen masa «Palavraıı ya kalan 111 ,11'1' 
• göçmenlere kucak açmıf. Arabacı: Bu «54» haneli köyd;...'.-1"" 

İstanbul birinci ticaret mahkemesinden: - Buralarda, diyor, İçine göçmen cir vardır. Hepsi de R 

Koıtu. 
Yaralının boynu arkadan ve yarı 

yarıya kesilmitti. Artık onun i§İ bit
miş sayılırdı. Tasarladığını da çabu
cak yapmak ve yola çıkmak gerekti. 
Çünkü §eyh Ebu Y ahyanın ayni ha
beri Tlemıana götüren baıka bir at· 
1151 da gelebilirdi. 

Elini yaralının koynuna ıoktu, 
mektubu aldı, üstüne göz gezdirdi. 
Açtı, okudu, diılerini gıcırdattı: 

- Alçak! .. Artık elimdesin! .. E -
ğer senin cezanı Sultan Eb-. Hamu 
vermezse bu işi başkalarına da gör
dürebilirim ... İki yüzlü köpek! .. 

Kızgın gözlerini Cezayir tarafına 

IUll akşamı aaat 20 de 

SAZ CAZ IUlllll 
iLAN 

Kadıköyndc Moda çaddesinde 9 numara· 
daki Bay T evfiğe ait Gümü~ kepçe yemek 
ocağını bu kere devren ve tamamen satın al 
dığımızdan 1 l gün zarfında işbu müesse· 
seden alacakları olanlar müessesemize mü
racaat etmelerini rica ederiz ve bu nıüddet 
ge~tiği halde müracaat etmemi' olanların 
yeni sahiplerinden bir hak ve hukuk arama· 
~a hakları olmıyacağı ilan olunur. ( S02) 

Mehmet Ali Mehmet usta 

Mihran Keıişyan \izerine keşide edilmi~ yerleitirilmemiı İstihkam değil, kovuk bir sene önce gelmifler• ı 
• .... .J 2 7 ağustoı 9 29 tarihinde vadesi hulul eden bile bulamazsın. Kaza kaymakamı oıa çlP 

297 dolar 17 çentlik bir kıt"a poliçe muci· Geçtiğimiz uzun yollarda ilk insana, - lıte, demi_!, siz:• t•ft -" 
hince zayi olduğundan bahsi le iptaline ka- hareketimizden tam üç buçuk saat son- ve yer... . ~_,.,, 
rar verilmesi hamili Di Royal Bank Of Ka· ra vardığımız Bolayır deiirmeninde Yiyeceğinizi ben t~~.~n .... ~J 
nada avukatı Marko Mercan tarafından ta· rasthyabildik. boğazdan yana hiç dufiil' ~ 
1 d ·ı . 1 ki k s p T . . . b .. tÜD k1' ep e ı mış o ma a mez ur poliçe kimin üleyman afanın ür6eainde tün gayretımzı, u . I ~-ı 

elinde ise mahkemeye vermesi ve vumedi- İnsan, engin tarlalann, tenhalıtı • lerinizi kurmaya sarfed~,.ud.,.- 1 
ği takdirde İptaline karar verileceği Ticaret na bakınca, göçmenlerin buralara yer- Onlar, kaymakamın d_.., ~.J'. 
kanununun maddei mahsusası mucibince leJtirilmelerindeki isabeti daha iyi an- ne getirmişler ve iki ~·i "~' 
ilan olunur. (501) lıyor. hırdan mürekkep evlerın .. ıı;r 

r ... Dr. lbrahlm Zati ~·1 
Belediye karı · ııada PiycrloU 

caddHinde No. 21 
Herıüa lSj'ledeıa •onra h81talarını 

' kahul eder. , 

i pU•• _.İf' 
Bolayırlılar, köylerine yolu dü§enleri Fakat evlerden ço u 1..,eır-· 

Gazi Süleyman Pafa türbesinde fatiha çık, yani «palavralar» re 
okutmadan salıvermiyorlar. Anadolu Muhacirler: d 

1 
d• ~ 

sahmerinden bu yakaya sallarile geçen : - Saya saya gökte yı 1•••':~1 
Rumeli fatihinin harap türbe~i, Ge- dıkl diyorlar. Fakat :: a.ıJil"" 
libolu evkaf ının hayli lütfüne ( ! ) ui- yağmur gelirse dum•0 

•. 
1~.:iı~) 

l 3 
.. cu ,~ 

ramıJ: (Devamı 1 un 



~: 

SON POSTA Sayfa 13 
~ ikinci Teırln 

=====------=---=~-=-;t 

TURHLER 
ROMA KAPILARIN1 

Romanya Göçmenlerj 
Arasında 

( Baıt.rafı 12 inci ylh.de ) pıftırmıtlar. 
Hakikaten, eier yafmur, kiremit • Bu masum inaflan, aüae dü~künlillİ• 

_ 
8 

_ 16/111935 lerden, ve pedavralardan evvel davra • lerini ıösteriyor. Boyalı rf'nldl 
Gerhart Ellert'in eserinden nıraa, bu damları aökten yapılma ( ! ) krem t•rap ilanlarını, ve j s • 

A k S •• ' t• 1 E • • K d• kerpiç evler, Hlanmıı çukulatalar aibi tanbulda ulusal bayramlarda gözle• 

ttı·ıa şı·mşe ur a 1 e, ·sırı en ı eriyip daiılacak. re çarpan bazı vecizeleri, tablo aibi, ta• * lik ••verler aibi çerçevelemitler. 

Ç kt 
• G •• t •• d M Etrafımı aaran muhacirler, aer Yerip Bu çerçeveli reaimlerden ve yazılAr• 

O da Sina e 1 o ur u . aır vermemeye tembihlenmİf sibiı dan bazıları içinde yatadıkları dekorla 
Eier içi tatlon bir kadmcajızm bot· hazin bir tezat tqkil ediyor. 

baktı ve Aetiüsün uzakta kaldığını aö· boiazlıfı oJmaaaydı, zoraki bir teYek· Meaeli, llit ilanının ainek tersindell 
rünce hayvanını biraz yavaşlattı ve bir külle sizJedikleri dertlerini öirenemi • okunmayııı, diier hazı tezatlara nis • Bu Ne Demek? ı 

ı._ ,Müthiş bir azap içinde olan esirin 
ucutıı:ı} 

ayağını kaldırarak atın üzerinde kadın- yecektim. beten hiç kah yor 1 
ların ata bini'i gibi oturdu. Hatta Kadıncaiız: Muhacirler, aardalya kutularını l<>ll• 

.:ı T arına dayanamıyan Aetiiis ıor· 
'l\l: h d

. l - Bize, diyor, aeldiiimiz zaman rakla doldurarak, mükemmel sigd,.• 
ayvanın ızgin erini buakta vo kolla- 8000 kilo tohum Yerdiler. Fakat bu to· tablaları bile yapmıılar. 

b - ((Attila, neden bu esire fazla •• 
tap çektiriyorsun) Prens Bleda onun 

llasıl "'ld" kı!.f" d • . 0 llrüleceğini emretti. Bu n ı 

rını da havaya kaldırdı. h ı ı· um ar e ımize kaumdan yetm.İf bet Yatakları, kanapeleri, aandalyt•lert. 
Steplerin IOnU yoktur!.. sün sonra seçti. Kasımdan (60) •iln yerlere aerdikleri poatlardan ibnret. 

egı} mi} ı> 
Atn"' 

Bu aralık kendisine yakla1~mağa mu
vaffak olan Romalıya seslendi: 

aonra Yerilen tohumu ha topraia ekmit- <ıPoıta kurulmakı> her yerde böyle 
•İ.n, ha rilzsi.ra aavurmuıaunl Hepai olaaydı, pek merak1111 bulunmazdı :;a • 
bır. 

1 a mırıldandı: 
\' -.,< Ben bir sual sorarsam ona ce· 
ap v ·ı y erı melidir. Söyle Onegeı) .. » 

t llnanlı beser fevkinde bir azimle 
~Ctıd' ' 

•ni topladı. Yüzü gerildi ve ıonra: 

- «Stepin nihayeti yoktur, Actiüe» 
Bu ıöz mühim bir ıözün mukaddi-

mesi idi, ne idi, anlaşılamadı. Çünkü 
Attila başka bir 'ey ilave etmedi. 

Aetiüs onun ata binişini takdir et
mek için gülümsiyerek: 

Nitekim, bu (8000) kilo tohumdan 
çıkan buiday, (3000) tenekeyi sor dol
durdu. Bundan da adam batına 1 okka 
buiday düttü. 

Eier umuda diipneaeydi.k, yazın ora· 
ia ıider, yapıya aider, çahtır, çalaalar, 

nırım. 

Bir aralık, aenç bir delikanlı, k11 r • 
ıımda baidat kuran orta yatlı kadınıQ 
kulaiına bir teYler fleladı. 

Kadın, beni tepeden tımaie. kftdal\ 
aüzdükten sonra, deli.kanlının kulağıma 
cevap Yerdi. Ve blylece epey devam e. l\" - <«Hakkın var. Sizin mağlubiyeti .. 

Qe sebe 1 -'edi A P o an bendimi» o · 
ttila k d · · ·· ·· baktı ve 

-- c<Ata bindiğin zaman sen o niha· 
yetsiz stepin hakimisin, Attila I» ceva· 

kıtlıiımızı çıkarırdık. den bu f111ltıh münakatadan aonra, ka• 
Halbuki köylü karınca ribidir. Ya • dan koynundan, ucu düğümlü temiz bl1P 

aın çahıır, kııın yer. al\ ar eşının yuzune 
a sordu: 

}''1'~ «BJeda, bu eıir ıenindir. Şayet 
\'e .n <>nu çarmıha gerebilirsek bana ne 

tırsin ))) 

bını verdi. Onun için, timdi ıidip ekmek 91ka· mendil çıkardı. 
Her ne kadar Aetiüs ata binmenin racak İf te kalmadı. Düiü~ çözülünce, ıihzli münaka~" • 

. V b" . . nın ıanp mevzuuna ta minde ıüçlüW 
bütün hünerlerıne vakıf ise de Attila- e ıa, bu evler Jiizilnden tam Uç k d" 
nın ustahgw ı kar!llısında kendisinin bir aündUr açız. Biz dafda doiduk, daida çe me ım: . • • • . . . 

T .... üdük E 1 d L k b" Meter, bır ıenet aıbı ıtma ıle ıız .. 
-.. ((Bu ne demek)» k b k b. ] y uy • v o maaa a, uarınaca ır . • 

çıra tan aş a ır fey o amıyacaaını k k b 1 ır...1 k 1 d ,_ F lenen mendılde 91y kahve dUjüınlüy • ovu u ur, ao... a at anır ı-. a • U 
biliyordu. kat açlık ayaza 'benzemea kl f m f: 

Attila, Romalının bu takdirkar ıöz- Fazla mintanlanmızı fasla f&IYar· Biçareler, taneleri 'bir düzüneyi lt'Ç• 

....... « ş ecfilC.. "b" ta..._ ayet yarın onu ist gm 81 1 
..... lllth • • eli a Qercbilirsek bana n• venrsm 

l'orurn )» 

hit~ « Sana ne mi veririm) Hiç 1 Ta· 
A ıçt Çünkü o BENiM esiriml.» 
~ttila: 

]erinden memnun olduQıınu göıterme- )arımızı toplayıp araba;• doldurduk. mi yen kahvelerinJ, en fazla itibara, en 
di. Uzaktan aörülen bir aölgeye itaret Geliboluya yolladık. Şimdi onlara da fazla llyık miaafire ikram etmt'k iı.tf. 

•· · km ~ di du yorlardı. ederek: mutterı çı azaa ne yapacaıız ye u• • • •• •• 

- «Şu kartıki ağacın dibinde biraz tilnüyoruz. • ·~-·~z~:- munabb ,., ıhendçd.ıoçl~e • 

..... -...«Biliyorum I» dedi. Esiri bir nıe· 
Muhacirlerin aözlerinden anlaııby nm, uanı •aramın u aon a me ayık 

dinleniriz 1. » dedi. ki tez elden 'bekledikleri yeyimlik bir:: sörmekteki tereddUdUnden çıkını~ ola• 

lı . Oneee• Attiliya bakarak: Attila ayaklarilc hayvanının kaba et- daha •ecikirae, halleri duman olacalr. caktı. 
Yunan e•ır · · · ı d di lerine öyle çevik bir hareketle vurdu ki Onlarc DUtümün çözüliifü, münakatanın le· 
- Beni kurtar, lııer ıeyimı vennm e . h d• • f 

""enın .. .. - ..ı_ • • on onune götürdü ve oraua ıyıce 
\l)\ '1"" •• ba d 'ta .,uz:unc baktı. Tanı yanı tın 8 • 

l>ı Jl cücenin kara suratı açık duran ka-
llltı, ö .. d 

bunun farkına bile vanlmadı. At yü· - Biz, diyorlar, tam eoo dönüm ime neticelen ıim -ıatıyordu. 
b. t aezintisi yapmak istediğini N S 

A. . ~Undc sırıtıp duruyor u. 
•İl\ ttı]a ıöy)ediklerini bu sefer herke: 
~: "'tılıyabilmesi için latin dilile dedi 

stepte ır 8 • rüyünce kollarını kavu,turdu ve üst topraiı aürlip hazırladık. Fakat to • • · 
bildirdi. • • gövdeeini arlcaya doğru kıvndı. Sanlri humlar hali aelmedi. 

A t·u··ı bu davete derhal ıcabet ettı. k d" . .. .. bak k l b 1 __ 1_ Toprak Hazreti Meryem ıH•i tohum· e ı en ıaı aoge ar en yo u u m.aJt va-
temiz havada biraz hareket ya- . . . . . auz mabaul Yermez. 

Yalnız . . d .. . . zıfeeını hayvanına terkedıyordu. Aetı· Eier tohum •ene reciktirilirae. rele· 
....._ <<O L ......... r w -1 gw ıl aynı zaman a uç esırın .. k 1 1 '-] ·ı 1 • • • 
~ negcs, fayet hayatını a.wuu• " pacasına oe • . ... us atının o ay IK a ı er emesmı temın cek yıl biçecetimiz mahaulden de•• • 

bqn k t _J w ından dolayı Attı la- k . . b" .. d .. w ·ı k A .. . . )' a ne verirsin?» hayatını ur araıg w etme ıçın ıraz one ogru egı ere t- yır ıoremıyeceiız • 
.... I UnanJı esir aözlerini Attilaya, Ro· t"'Qekkiir etmek fırsatını bulacagma tilayı takip etti. Mevsim çok aeciknıif ÇilnkU mevaimi •eçti miydi toprak, 
~a ıl,. • ya ""' ·ı 1 • 'b" 1o 1 
'ol\ "~a ve nihayet Bledaya diktikten çok aevindi. . olmakla beraber yerler henüz don tut- yatı 1 er emıt avrat aı 1 ıır aıır. 
~a ınliyerck fU kelimeleri ajzından A tiüs giyinmif, ·~P nıerdivenden mamıftı. Yağmur getireceğine hiç fÜp- c·· 1 .• : kur k 

rdı: .. e inerken Attilanın at üzerinde he olmıyan ılılı: bir cenubu garbi rüz- F k oçt mb en e~t• ıçmf ed 
0
k t'J~~d !_.0 

• 
-...... S af811Ya w •• d .. a a unu ı ıra e er en allllUI 1&1an 

..._ (( ana verecek hiç bir feyİnl yok» kendieini beklemekte oldugunu ~or u. g~n ~yord~. ? havada ata binmek bü- hallerden belli ki, biJıi yokaullutu onla· 
«Seni istersem?. Hizmetini}» .1 .. R malının merdivenden merek yuk bır keyıftı. n, tohum n yeyimlik yokaullutu kadar 

Attı a o be b. Ak ı~-- u t ı . d ı.· . 

BRUYERE 
PIPOLAa 

galmi,tir. 
Toptan 
Sabtı 

Sultanhamaw 
Oamcıbqı han 

No. ıo 
Perakende ıatıı r Sultanbamaoı 
Kebapçı kartıııa4a "8•hlblnln,. 

~-~ •••1 u mağazaaında 4 ... ,. 

P )" . d" . t hsis edilen yaz ata ın· an aau Uz yor. ç eran en ırı, «nnçperane» 
ay a,ılamıyan eaar ken ısıne a . . ... . ·~· w b' ifade ile: 

One k b d "ni beklemedı, hayvanını sarayın Attıla, lf8ret ettıgı agacın önüne ae- ır I '--f • ADEMi IKT.ıDAR 
t.~ ges abul m k ında bai u• meıı .. k d - naan - aıı, tarlaya lMnzer. dı-
;~ elle .. h a am .. h ı--pııından dışanya ıurere ar- lince abnı durdurma an semerin üze· Or d k L" • 
ııe • rını ava a kaldırdı y alnı% ıoz· ba çe tu1 •• • • • •• • • yor. aya a ne e er .... onu ııııı•raın. 

l'i c:e\1a Y · L-- d yeti•mek kulfetını Aetıuse rınden kayıp yere atlayıverdı. Hayvan Bizim bf alar kasımın altmıımı ••-•t 
b p verdi aa-ın an T • ·ı led"k ' r-'llC<Ja • "tk" rak bıraz daha ı er ı ten sonra durdu ve tarlalara döndU: 
~ lclvı onlara yaklawtı ve tehdJ ar bı ~·.. t" mek kolay bir iş değil- Attilanın çaldığı bir ıslık üzerine genİf.l Tohum tutmaz artık. 

r takınarak ded" k" • Attılaya ye ış · ak h"b" · ' F k t b "d" 1 ki d ....._ A 1 1 • •• A ·ı· urları aqar aıtmaz bir kavıs yapar sa ı anın yanına ael- a a u aı lf e, çocu arımız a 
«'"'ttl' b b" iha et d" ç·· ku ttı a 1 

T T • • be · k t · · d -...,h> 1 8 • U falmya ır D Y 1• un l aüratilc koşturmağa di. Hün Prensi arkası üetü çayırın üze- bıze nzıyece • çımız e bir muallim 'l'nfsıllit: GRlata Poııta kııtuım t '!rı!ı 
hayvanını o anca il . . . . Yardı. Burada bırakaalardı, bi:z onu ._...,....._.._ ______ _.._,.._.. -. 

..._ «J< d ba dı A f .. s bir türlü ona yetiseme- rine yattı ve e ermı enıesının arkasın- bealerdik; o da çocuklarım1Z1n kafa • 
ll~ \>e . ~r eşim, bu esirin yerine na başla · e ıu ' da kavusturdu. 

rırsın d" b' dah ~» d" · )arını ... 
..._ Lı· ıye ır a soruyorum 1• Attila arkasına (Arkası var} Fakat onu buradan aldılar, (İmroz) a 

A ~~~~fcyl» ·~B~~~m~U~d~~~t~s~o~n~~~~~~~~~~E~~~~~~:~===9-~ttı)" • tayin ettiler. 
~ tut~nf~nışek ekürat~le ~si~ ko.ldunn .. _.. l•t•nbul Beledlyesl lllnları Söylediklerine ıöre, köylerinde bir 

~~ .a~u ~~~~~~e L----=~~~~~~=~~=~:~==~=;~::;;~ ~~~•z~m~~~nl~nm~t•· 
'11\d,. an ~Çeriye itti. Bleda onun arka· • S k b del konulan Aksaray yeniın yerinde 26 ın- rı otuzu •tmı§ ! 
.l .. n °' t kil • 38 lıra 7 uru! e 1 k Ş O 1 qi. 1!>1 nıek istedi. Attila aeri çe - ... Hepııne bb arsa pazarlıkla aatı aca tır. artnamesi n ar: 

el adada 15,5 nıetre mur~ ... al'~ P rlıg" a girmek iıt.iyenler 3 liralık mu- - İnsan bu, ölür tabii! deyip ıeçi • 
J:' k d"" r· y.. de roru ur. aza 

.l a at · "7 _ k levazım nıü ur ugun -akbuzile birlikte 18 ikinci letrin 935 pa· yorlar. 
'llltu ' cşığin önünde cüce L.Cr on kkat teminat mektubu ve!a~u· .. de bulunmalıdır. <cB» «6969» Fakat bilmem, 474 nüfusun dokaz 
il~ Y~r Ve elinde tuttuğu zehirli kılıç va rt i ,ünü saat 12 de Daımı en*c~~en ayda 440 a ini§ini onlar ıibi tabii aay· 
~atıi !edanın kapıdan içeri airnıesine za eı d D mak mümkün mü? 

A oluyordu . edel tahmin edilen Cerrahpafa a avutpaşa mahal- * 
..._ ttila dedi k·ı· ·. ~~psine 40 lı::a~a ıokak eski 125 ye~~ v~~ No •. ~1 -~~- ankazı pa~arhk.la Göçmenlerle birlikte sirdiiim evle-
-.. lesının Kocanıu . l 1...,. ...,.üdürlugunde aorulur. Pazarlııa gır-

• 1<131 d k b •_ı • k Şartname•• evaz ••• au kb ·ı b" rin döteniı hususiyetleri hayli 1rarip. 
~tt"" .. le . e. a ar deş, enim aaıreme ı a tır · t ektup veya ma uzı e ır ·•ı" ıatı ac • . 1 k uvakkat temına m • Duvarlardaki çivilerde, kendi külah-
" ıçı f 1 b · l 3 hra 1 m 15 D · " E ·· d itffak n na i e uğraşma, una ınu- nıek istıyen .er. . 935 pazarteei günü ıaat te aımı ncumen e larile hayvanlarımn batlıkları yan ya· 
\>tıtd·~. olamazsın. Neden esirin bana likte 18 Jkıncıtetrın cıB>> <C6968ıı na aaılmıı . 
.l· 'Rınd 1 d 'lttı) en fazla bir şey vadetme ~ bulunma ı ır. S l Dirhemine kadar heıaplamıya mec· 

a{~cı ... v 

1
-st--a-nbu-I -Sıhhi Müesseseler atına ma bur oldukl•r• unıarile; duvarlarına ıa· 

• a k d · b Jd u zetelerden keame reaimler, ve kim bi· 
il<\)' • ar esınin manasız u ug d 
~tıe aldırmadan: Komisyonun an: lir nereden ele ıeçirdikleri yazdar ,. •• 

d <rE:s · • • • • ı· il. ırı ısterim!» diye tepınıyor.. b" baıtaneıi için 1000 metre yer ı pyak açık BEŞOATAK iNŞAAT ŞiRKETi 

•• 
Bel gevşekliğine 

HORMOBiN 

13 Bakırköy akliye ve asa ıye 
,, ~•lun Üzerine Attila ona dedi ki: eksiltmeye konu~~uf.1~:nun 935 çarfamba ıünü saat 14,5 da Caialoi· DIAEKTÖALÜGÜNDEN: 

litıde «Haydi artık istirahat edelim. E- Eksiltme:: ~~;:u:1lü~ bin:uındaki komiıyonda yapılacaktır. Enelcı a•ıetılırle Direktör araııı.lıiı ilAn f!dilrıııvıı . Vııkııbulırn nıüraoat'er 
~y tutmağa muvaffak olamadığın (unda Sıhha. b h r metrosu için 250 kuruıtur. tetkik n müohaller doldurulmuştur. Beyhıııle ~MI' rıı•irııcnal edilınt'nıeai 
~ senin d v ·ıd· . w Tahmini fıatı etı·~ 187 5 liradır. lllu olunur. 

q,'i~f f egı ır. Elime geçırınege kk t garan . ' 1 b'l" 
ak old v • ı · dı"r >> Muva 8 l . )arak m:ieıseıeden a ına ı ır. 

ugum şey ıse )enını · b d sız o .. ETEM Şartnameler . e e rin 935 Ticaret Odaıı vesikaıile 2490 ıayılı kanun- Dr • 
ı:, Bir step gezintisi Eksiltmeye gırenleb . ter muvakkat ıaranti makbuz veya banka 

.A ttesi .. .. .. v A ·ı" 1 b laeler ve u ıte ye 1 l • 7JıDııılll,, 
""'tıtj·· Runu ogleden sonra ttı a. da yazı ı .e "' ır .. ve aaattc konıiıyoaa ıc mc erı. << VJUL 

llae bir haber göndererek kendisile aıektuplarıle be 1 
pil 

----------------------------~------------------------------~------------------------------------
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Ölüm 
Yolcusu 

..... ı _~_arı_· M_elct_ııblı_ar_ı ..... \: r B i K A \' E - L________________ Arapçad .. 

ESKICi EBUSABil Siirt Ve 
11uluııriıi: Freı;ma.n Will• Oroftı - 27 - 16/ ı l/935 Civarındaf,i 

Krıyular 
Eskici Ebusabr, bir keçe parçası 

üzerine oturmuf, eski bir kundurayı 
göğsüne dayamış ve bir ucunu dif

T ophanede Karabas mahallesin- leri arasında sıkıştırdığı bir sicime 

Memurların Takibat Ve Tahkikatı Bir 
l'ürlü Müspet Netice Vermiyordu 

de oturan Bakkal Muhittin yazıyor: j balmumu sürüyordu. - Bravo Maklang. Demek ki Kar • ı 
layl istikametini, hatta Stranaer civa
rı müste&na olmak ü:r.ere Karlayl ile bu-

1 ı·a arasındaki istuyonlan da bir tara· 
fa bırakabiliriz. Gidecekleri yer bu İs· 1 
tasyonlara daha yakın olmaı olsa idi 

1 
buraya kadar gelmezlerdi. Onun için 
şark istikametini takip etmediklerini de 
·k a bul edebiliriz. Şu halde? 

- Garba doğru da gideıne.zlerdi. 

Çünkü o t.nrafta da deniz var. 
- Doğru, hakkın var. Demek .lıı:i bun· 

lar ya şimnle, yahut ta cenuba doğru 

gitmişlerdir. Acaba hangisi dersin? 
- Bana kalırsa, cenuba gitrnqler • 

dir. 
- Nasıl tahmin ediyorsun? 
- Eğer timale doğru gidecek o)sa -

lardı Stranraere gelmezlerdi. Yok gi • 
decelderi yer buraya. yakın ise o da ba§• 

ka. Fakat eğer Girvona, yahut ta daha 
ö teye gidecek olsalardı, Damf rizden, 
Glasgoyn giden yoldan giderlerdi. 

- Olabilir. Fakat evvelki tahminle-

' 

ı 

«- Siirtli olduğum için bundan Ebusabr yirmi senedenberi bu ea-
bir müddet evvel memleketimi gör- kiciler sokağında, duvarın gölge -
meğe gittim ve hayret ettim. Siirt sinde oturur ve eski kunduraları ta· 

bambatkn, tanınmıyacak bir halde mir ederdi. Sokakta daha bir çok es
değişmİ§, güzelle§mİşti. Bir çok ye- kici vardı. Fakat hiç birisi Ebusahr 
ni binalar, parklar, caddeler, yollar 

1 
kadar eski ve mesleğinde usta değil

memleketimi cennete döndürmüştü. 1 di. Sabahtan akşama kadar bu du
Hem§erilerim bütün bu yeniliklerin varın dibindeki muayyen yerinde o· 
ilbayı~ ~ı~~e~li .. çalış"?1alarile vücu- ,I turur, ortalık kararmağa başladığı 
de gehrıldıgını soyledıler. vakit ötesini, berisini toplayıp yatıp 

Yalnız Siirt köyleri ve civarında kalktığı izbeye dönerdi. Artık ihti -
en ziyade göze batan şeyler, eskiden 1 yarlamış, gitgide kuvvetten düşme· 
Ermeniler tarafından yer yer açılan ğe başlamıştı. Dünyada görülecek 
geniş kuyulardır. Bunlar yerle birdir her §eyi görmÜ§tü. Hiç bir zevkı kal
ve görünmediği, üzeri fil tuzakları mamıftı. 

_ g~~}.!~~rakl_a, çürük ağaçlarla .örtül- Bir hafta evvel, genç bir Avrupalı 
, dugu ıçın hı~ ~ok hayvanlar, msan· kadın, yanında genç ve yakışıklı bir 

"7. , _ lar buraya du~up .kaybol~yorlar. Ku- t-rkekle beraber Ebusabre gelmişti. 
. . . . . 1 yul~r _çok derındır. Hatta geçe~ ~ıl· Genç kadının siyah saçları, yine si· 

Gemıcılerden hın rıhtıma gelen bır otomo- lar ıçınde böyle kuyulardan bırıne . . .. . 
bilden iki kişinin çıktığını ve kayıkla motöre k"' l"l d b" . . . -· d"" t'" h • ı yah ve parlak ırı gozlerı vardı. El-

gittiklerini söyledi k - d k . erı ve aya an mını mını ı ı. U• i 
oy u er en ırmm ınegı Uf u, ay 

1 

l . ki · · · • 'd' Eb 
vanı anca asagı a esıp parça par· b .. .. d b k d k"" "'k ı b 

rin kadar kuvvetli değil. k k • h . . d k ld sa r omrun e u a ar uçu e , u 
Jardı. Uzun bir aual ve cevaptan sonra ça çı arma mec urıyetm e a ı • k d k"' ük" • k .. . . 

- Bunu ben de biliyorum Mister . 1 a ar uç aya gormemıştı. 
. . . mhayet bu adamlardan su malumat a- lar. 

Frenç. Cenuba gıtmlf olular, gıdecek • 1 b"ld' • B s·· d' . t" .. 1 · de Ebusabrm önünde durdukları va-. ına ı ı. en ur ı zıyare ım gun erın 
leri 'Yet" Portpatriktir. B1ll".ası bır sey - .. .. f kı't genç adam yanındakı" kadına do'". 

·. .• Bu. adamlar Tierin otomobilini ör • Halenge koyunden Musta anın se - ' 
yah ımsabasıdır. Ve en tabu yolu da j g . _ İ . nerek · 
St 1 d B kal P t mütler. Tam burada, nhhmın kenarın- kiz yaşındakı oglu smaıl bu kuyu- ! · 

r anraer yo u ur. ana ırsa or • 1 f G ·· l d' - • •h 
"k · . l d " da durmuı ve içinde buluna.o iki kiti lardan birine dütmüs ölmüştü. - §te oan, sana aoy e ıgım ı • 

patrı e gıtmış er ır. ~' • b B• • • l · · · h 
.. kayığa binerek, henüz limana gelmi! o- Bu hususta kıymetli ilbayunızın tıyar u. ızım potın erımızı ep 

lr.ler Uz.erin.de ı lan bir motöre gitmiıler. nazarı dikkatini celhederim. bu tamir eder. Hem ötekiler gibi de 
- Ben de 0 fikirdeyim, Maklang. Frenç gayri ihtiyari irkildi. Bir mo· w fazla para istemez. İskarpinlerinizi . k. • _ çıP bitJ.,9 

B ık . ·k· · d ld F k -r tıyar es ıcı agzını a e 1 1 ımız e • anıyoruz. a at hu· tör! Birdenbire Viktorun motör seya • ona bırakalım, dedi. .. • un bU 
r ada iken, bir defa tecrübe edebiliriz. bati hahnna eeldi. Acaba bu limana Okuyucularımızdan Genç kadın elindeki paketten ina· ·~. ao~l~me~ı~, on irıııifll-
Haydi İstasyona gidip treni soralım. 1 gelen o;,,un .motörü mü idi? Kots ta o eı·r Kısmının eı·r l k k d kü' .. k b" 'ft . buabutun sınırlend _ ... ;fi,, 
B Ik' b d p 'k k • • nı mıyaca a ar çu ır çı il• Eb b . d' b nl~· u e ı ura an ortpatrı e adar oto • nun arkadaıı mı idi"> Fakat o arkadaıı k . ık d Eb b tt usa r tım ı u el• P"' 
büste vardır. Cotaan bahsetmİ§ti. ~caba Kobla Cosa Şikayeti Var c{1rpın X a~ 1 

ve usa re uza ı. hyordu. Ve onun için~ 
Tren varını,. Bindiler ve yarım saaı't ayni kimseler mi idi? Frenç, Viktorun Bir müddettenberi bazı okuyu :. enç; -~m. d - ·ı . E kaba adamın kansını, 

sonraPo!'tpatrike geldiler. Kasaba bu anlattıklannı hatırladıkça, bu fikir k l - ag amca yaparsın egı mı • gördükçe aeviniyordU·orJı'·· ~I 
cularımızdan tikayet me tup an a • b b ? C ·· ·· ı· ı d gÜnt:.flİ te§r:inievvel ~ünde çok cazip zihninde 1rittikçe büyüdü. ~sa r. uma gunu ge ır, aıırız. e• birini deliceıine aevİY :-

görünüyordu. Frencin pek ho1una 1ritti. lıyoruz. Bunlar, kendi namlarına bi- dı. nın kocasının da biç}> .. 
Maklanga döndü veı Karlflk Bir Me•ele rer matbu kağıt gönderildiğini, bu Ebusabr, uzun ve beyaz sakalını beri yoktu. 

- Gelecek tatilimi her halde bura- Viktor motörün sabah saat 10 rad· kağıtlarda birer basit bilmece bulun- sallıyarak: 
da geçireceğim. Buradan kar•ı İrlanda delerinde Portpatrike muvasalat ettigv i J duğunu, hu bilmece halledildiği tak- E d 

~ ı b - mre ersiniz, ya Seydi, diye 
sahili ne kadar sürer acaba 7 ve iki arkadaşının da orada kendileri- ' dirde (7) kunıtluk bir pulla bera er 

, d mırıldandı ve genç kadının elinden 
- ıyi bilmiyorum ama 23 mil kadar ne iltihak ettiğini söylernifti. Gene Vik- gönderilmesi lazım geldiğine air 

olsa gerek. torun ifadesine nazaran bunlardan bi • bir de kayıt olduğunu yazıyorlar. iskarpinleri aldı. 
onuşarak yürüyorlardı. Bir aralık ri, Cos, Londradan gece trenile hare- Okuyucularımızm iddiasına gö • · İki genç dönüp te yollarına gider· 

Frenç : ket etnıi§ti. Kota ta, Sir Con da bu trenle re, iyi halledenlere mükafat gönde- ken, Ehuıab~. ar~al~'?1:':da? uzun U• 

- . ~t~anraerdeki otele. uğrama~ıı; seyah~t etmişlerdi. Viktorun ismini söy- rileceği de ilave edilen bu matbu bil- 1 zun, onla~ ~oıeyı donu?cı!e ~a~~r 
çok ışımıze yaradı. Haydı buradakı o-

1 
lemedıği öteki arkadaşı da tıpkı Tier mece mektuplarının dağıtılmaıının baktı. Bu ıkı genç tam bırbırlerı ıçın 

te!e kndar da ç..ıkahm, dedi. gibi otomobille gelmi§ti. Eğer bu adam- l tek saiki (7 ) kuruşluk puldur. yaratılmı§lardı. Küçük iskarpinleri 
İkis i de ynva~ yavaı limandan otele Iar Viktonın anJattığı arkadaılan de - s·ı hediyeleri haydi kaza • büyük bir itina ile tamir etti •• Bunlar 

çıkan yolu tırmanmağa ba,ladılar ve 1 ğilse, hakikaten garip bir tesadüf eseri ldı md~ceı'· b. 11. ' kuru luk pul onun kocaman nasırlı avuçları için· 
nı ı ıye ım; ır Kaç f • 

b e3 nlb dakika aonra otele vardılar. Bu- 'Olurdu. L •• d ·ı· k l .. de adeta kayboluyorlardı. ihtiyar ea-. • • w. gon erı ır, azanınıyan ann gon· 
raldda ydaptıkl~rı tahTkı~fatta?khıç. bir ~Y Ya Viktorun arkada§ları ise... derecckleri pullar ise, bu bilmece • kici, bir insan ayağının bu kadar kü· 
e e e emedıler. rı ettı lerı adam- • . ed l . d - d d ... çük iskarpinlere sığacağına bir tür-
lnr burnya uğramamı§lardı. Frenç bir dakika bu ihtimali düşün- lerı tertıp en erın ogru an og· ı·· . d 

dli ve ürperdi. Fakat dü§Ünecek sıra ruya cebine iner ve böylece iki ta • u ınanamıyor u. 
Frene; omuzlarını silkerekı değildi. Der.hal toplanabilecek malu - raftan kir edilmi§ olur. Okuyucula-1 Bundan sonra genç kadınla genç 
- Çaresiz, polis merkezine gidece • k k b bah k' 'l k -matı toplamak lazımdı. Bunları sonra rımız, bu noktayı, bilhassa idari er e er aa ea ıcı er so o.gına 

ğiz, d edi. da ta.anif ebne.k kabildi. makamların nazarı dikkatine sun • uğramağa baıladılar. Ebusabrin ö-
Polis merkezinde, merkez memuru " d d l 

mamlzl ı··temektedirler. nun e uruyor ar: 
bütün polislere sorduysa da bunlardan (Arkası var) 0 1 k • l d h b' d• •., .................................................... -........ - a arpın er a a ıtme ı mı ıı 

hiç Liri bir §ey bilmiyordu. Buradan da __ ,,.,, ••4
-·• · ~ . ... . ............ _ . , . ..... . . ... . .. - c· - ) diye soruyorlardı. 

eli iboı çıktılar. Toplantılar, Davetler 
~ - Ebusabr diller döküyor, mazeret-

Frenç gene mütevekkil bir eda ile: D • J l GU K 1 bU d en 1 Z Y O arı Atef Ve net u u n e ler ileri sürüyor, iskarpinler gayet 
-Ne yapalım. Girvana kadar &ide -

ceiiz, dedi. l Dansla Çay V• Konfera11&lar küçük olduğu için son derece itina 

Gemiciler 

Trene bir saat daha vardı. İki polis 
memuru vakit geçirmek için limanda 
dola.§IJUlia karar "Yerdiler. Limanın iç 
kısmı o kadar küçüktü ki, adeta büyü. 
cek bir havuza ben%İyordu. Ne iç li • 
marda, ne dıt limanda ehemmiyetli bir 
aemi yoktu. Şurada burada bir ka9 san
dal, balıkçı kayığı, bir iki yat, ya demir 
atınıJ, ya ıamandıraya bailanmıı, sa • 
kln denizin üstünde uyuyor gibi idi. Li· 
man adeta ölü bir halde idl. Fakat rıh· 
tunda, sırtlarına denizci fanilalarını 1re-.. 
Çİrmi.f bir sürü aemici, deniz kenarın - ' 
daki alçak duvara dayanmıı, pipolarını 
HVW'Uyorlardı. 

Frenç: 

- Bu adamların çotunun fıi gucu 
yoktur, sabahtan akıama kadar ve bir 1 
çokları da bütün gece buralarda do • 
!aşır dururlar. Belki de Tierin otomobi
lini görmüşlerdir. Haydi, gidip soralım, 
dedi. 

Gemiciler zaten çok lakırdıdan hoı· 
lanmazlar. Fakat bunlar adeta dilsiz gİ· 
bi, i~a.retlerle ve yahut ta sade bir (<e· 

1 f L E T M E S etmek lizımgeldig-im,' bunun ba .. ka Kulübümüzde 1 7 / 11 / 35 pazar akşamı :r 
A.Hateleri ı KarakBy Kllprflbaıı l '- kunduralara benzemedı'gı-·nı' ıo"ylı' • 1 7 ile 20 ara~ında bir danslı çay veri ece&-
Te!. 4.25'1 • l irkr•I Mlbtlrdauade yor, ı·ıı· bı"r hafta sonraya talı"k edı· • Haa T•I. 22740 tir. Bununla aynı zamanda bütün ltıı mev-••••11> ..ı simi her ayın birinci ve üçüncü pazar gün- yordu. 

Trabzon Yolu leri yapılacak olan konferanslar serisine de Genç kadın Ebusabre gülümsiyor 

GÜLCEMAL Yapuru l6 ikin- başlanacaktır. ve tekrar genç erkeğin koluna gİre· 
Ük konferansın mevzuu (Roman) dır ve rek oradan uzaklaııyordu. 

cltetrln CUMARTESi gUnU Peyami Safa tarafından verilecektir. Ebuıabr, bu kadını rördükçe, yü-

saat 20 de HOPA'ya Ke· MUddelumumtllA• Davet reğini büyük bir ferahlık iıtili. edi • 
da "7154,, r. C. Müddeiumumiliği.nden :•1.tanbula ıe· yordu. Bu genç kadını ömrünün ao• 

Mersin Yolu len Balya lıaltimi Yaşar Çetinin hemen me.. nuna kadar her gün görse, o çehre· 
muriyetimize müracaati. den usanmıyacaktı. Kadmla erkeğin 

ERZURUM •apuru l 7 lkin
citeır:n PAZAR gftnU saat 

10 da MERSiN'• kadar. "7193., 

Ayva ık Yolu 
MERSlN Yapuru 16 lkln

clt•trio CUMARTESi 1UnQ 
saat 19 da 1 Z M 1 R'o ka
dar. ıc7194,, 

............................................ -................. birbirlerini sevdiğini anlamıttı. Bir 

, ' zamanlar ... K.imbilir kaç ıene evvel 

VAPURCULUK Ebuıabr de gençti ve o da bir kadını 

TORK ANONiM ŞİRKET) 
lstanbul Aceotalıj'ı 

Liman han, Telefon ı 22925 
Galata ıubed Tel: 43663 

ıevmiıti. A!k mukaddes bir §eydi. 

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

Genç kadınla, genç erkek bir haf· 
ta, her gün muntazaman Ehusabri 
ziyaret ettiler. ihtiyar eskici bunla· 
rın niçin her gün geldiklerini pekala 
biliyordu. İskarpinlerin tamiri, on-
ların bulutmaıı için gayet iyi bir ve-Trabzon Yolu 

CUMHURiYET vapuru 17 
lldnclteırin PAZAR ıünü ıaat 
20 de RIZE'y• kadar. ''7217,,. 

ICARABiGA YOLU 
KEMAL Yapuru 16 lklııcl· 

tetrln CUMARTESi aaat 20 de 
KARABIGA'ya kadar. 

vet., veya «hayıro la cevap veriyor • ~--------------~ 

sile idi. Eskiciler sokağı gayet sakin 
bir yerdi ve buradan Avrupalılar 
kat'iyyen geçmezdi.. . ikisini bir a
rada görseler bile, iskarpinleri al • 
mak için ıeldiklerini ileriye türebi· 



SON POSTA Sayfa l5 

Biçare Makdonald 960 Bin Lira Zarar 
Oğlu ile Beraber Meb'us Seçilem1tôi 

Vapura Biletsiz iki Kiıi De Binmiş 
CB., tarafı 1 inci yüzde) 

. çıkanlmıl;Jtır. Halbuki vapura 
la olarak iki kifinin bindiği ve 

ra vapurda bilet k~ildiği sonra-

u~~l~Lfhr. Bundan ~ka küçük 
a bılet kesilmediği için kayıp 

aı 1t t'" b .. a ı ir rakkamda anlatılama-
T•lt. 

sirenler hep bir tarafa kopıak vapurun 
bir tarafa mey]etme.ine Mhebiyet verdiler . 
Eauen bu ıırada vapurumuz demir atıyor· 

du. 
Deniu atılanlar 

Ağlapnfar, baintanlar arasında genç 
bir delikanlı denize abldı. Bunu dört, bet 
yaılannda bir çocuk takip etti. Bunlar göz· 

lerimiz önünde kara 1Uların dibine gömül· 

düler. 
_,s;,#ıL 

ı'a . Vapur nerede battı? Panik umumi idi. Bu sırada bir ıes: 
}')c cıayı hazırlı yan idari sebepler de - Ne duruyorsunuz. denize atlasımıza 

\! 
anlatılabilir: npur ı,.tayor. 

apu j Sanki bir deniz yanpna airi-nler gibi 
r zm· k" f · · · d Urla .. ·r-·· Kıa' .. ır or ezı ıçın e,l . . - delice denize atlıyorduk. iki dakika içinde 

Oo zomen iskelesi sahil ermm denix içinde toplananlann aayııı çoğalmıt-
- l 8()() metre açığında babnıftır · tı. Ortalarda ne bir aandal ne de bir tahta 

l-facı· Hatalı hareket parçası yoktu. 

h 
1Se esnasında pisikolojik bir 

1 

Artılı: baıkalarile alakadar olmuyordum. 
tan · I M h Sahile yüzerek gitmek imkansızdı. Herhal· 

t A. .geçıren nebolu kaptanı e - de lıtikbal vapurundan ümit bekliyecektik. 
lı soğuk kanlılığını muhafaza Tam üç aaat ıularla boğazlaşarak ıonra 
'ği için vapurun sevk ve idare- l.tikbal vapurunun bir lı:ayığile ıelimete 

lııe~atalı hareket etmiştir. çaktım. Açlık, IOiak ve ümitaizlilde seçen 
lu vapuru kullanılamıyacak ka· aatlerden 11011ra iman hayahn minaemı 

'-ti 1 1 
L ~if •. makine ve kazan tertiba- anıyor. 

(Baı tarafı 1 inci yüzde) 

Gazeteler, tefıirlerinde, kendi renkleri· 

ni ifade ediyorlar. Amele matbuab in
kisarı hayale uiramlfbr. Diier su. 
teler, ortalıjı altüst edecek bir itçi ek
aeriyeti mevzuu babaolmadıiuu beyan 
etmektedirler. 

Mubafazakirlu her ne bdu ~ 
miktar azalık kaJhetmitlene de, ........ 
yıp, 1931 de kazanılan azim muvaffa· 

kiyetin tabii bir neticesidir. Çünkü, o 

zaman gayritabii bir ekseriyet temin e

dilmitti. Ve pek çok aza kazanılmıttı. 

Her tarafta aeçim ıükUnetle ıeçmif, \, 
Yalnız fİmali lrlindada 10pab kavga· 

lar olmUflur. Belfutta •ir otomobil ta• 
p tutulmuttur. iki yarah T&rdır. 

Kazanan baılıca .ünalaT K . •••n•n: 
Raf vekil Baldvin, eski hariciye nazı. Lold Corç· 

n Çemberlyn, kadın muhafazakar .. kım, Kla
meb'uılardan Lady Asta, müatemlellit ••na1111• 
bakanı T omu, mac:lenciler betkanı ren 1 M k 
Toaa Smit, is itleri bakanı Samuel Ho- doneld 
are, ifçi partiıi bafkanı Attlee, Loit 

Corc, kızı Megan Loit Corç, finam ba· 
kanı, Lord Eden tekrar teçilmitlerdir. lllllasa

8 
«AllllMI 6ojrıluyor lııırtarua» 

iıı.... 1Yetıni kaybetmicıti. Bu vapu-.,..ı: r Size bir noktayı daha ke,.detmenizi rica ~aramadığını 922 yıhnda latan· Ce11•z• Töreninden lld l•tlblı edeceiim: Kazanamıyan baılıca •İmalar Mahalifleri11 kazançlan fU suretı. 
hirb· fen heyeti tesbit ederek hak· . Al. -::L"nüd On altı, on yedi yaılarında ıenç bir kız· Eak' 1..... kil b "nkü k b takıim olunmuttur: 

ll' mazdan önce ıüvan Mehmet ı ,..YAu ı ,._,ve ve ugu .. a ine 1 ·ı 153 .. takil • ·ı 4 liL-
\, rapor vermişti. fazl etJ& cağız, kendisini kurtarmak üzere ıelen bir ikin . . . R Makdo fÇI er ' muı lfÇI er , oc-
VaPuru k Al' . fazla olduğundan ti)tayet ediyor, a kayıia bağırıyordu: cı re111 amzey nald, oğlu raller • S-.uel hizbi • 15, liberaller 

n aptanı Mehmet ının almak ı"stemiyordu. Malkolm Makdo--1..I liberal ....... : )i..1- • Lo d ,..___ L!_L! 4 k .. . l ar Se da dı L-- ncla - Aman beni bırakın .. Annem boiulu· ıuuu, a-a.. uaoo y Ut!UI"-~ l 
a - vinç» faciasına a . Antalyada acentanın 11ran ... ,ısı . s· H--L--a. Sa 1 il-- _l..!I eaı..ı - . , anı-• . 

1 
t ahn ~or, onu kurtann. Beni kurtarmak fayda n ır Cl'lllllln mue ' -.-,va1u llP B ·· h ··lrii • · eli k 

• ~ ır. Bu cihet ehemmiyetle tah· vapura yeniden yük ve ticaret efYUt • nnnez. O ölürse ben de yaııyamaml vinin aosyaliıt olan oğlu Oliver, Miıter d kana gd~ ku .metin243'un ye &• 
edilıne1tted· eh. e1-1..timizin Rodoı aduma kadar se· . . .. ar azan 111 e serıyet tür. 

ır. ~-- Bu ıenç kızın, ölümün hakiki kucağın- Çurçılın oglu kaybedenler arasındadır. 
"l çen luımına normal diyebiliriz. * \' ~ aydan yetifme da yükselttiii bu ıe1, hala kulaklanmda Bafvekil Ramzey Makdoaald ...,. 

6Pur .. Rodo• a"1ılarınJa . . ı 
Loncln 15 ( A.A.) - R~erden: 

di..! .. ınurettebatı, kaptanın vapur- d ikı çın ıyor. ıen L.uına creleceğjnj bili1on:lu. r:~--.-aı>li d Rodosa yaklaıtığunız sıra a vapur A. Bilıe .,.,.,. • - ~--
. n teıiı edememesi yüzün en 1 B ük teh kü --i'lll propagand••ında Londraya 

tarafa yalpa etmeğe baı amıth· u • K d 1 -~ -
tint ~n~basında alınacak müdafi ve like ipreti idi. Yolculardan eberiai ve bil- 8Z8Z8 8 er dönüp te trenden inince demi.tir ki: 
dit ertı tına yardım edememiş- hassa denizden anlqanlar enclite içinde idi· lstanbulda - Zannıma kalırsa Seaham intihap 
..,. ]er. Bununla berat>er korkunç akıbet batı· d · • • ka-L · faka 1 "\.llpt I b 

1 
k d 1 • • t' k aıresmı 7uettım. t e imden ge-

l. an Mehmet Ali, alaydan yetiş- nmızdan geçmiyordu. ne o u vapuru azaze e ennı ge ırme • le h • 
~Planlardan olduğu için nazik bir Yolcular eıya tQf1YOt te olan Ege vapuru dün gece tam sa~t 1 1 n er teJl yaptım. 

vaziyeti idarede acz göster- Tayfalar yavaş yavaş yolculara tahakkü- de limanımıza gelmiştir. Vapuru beklıyen. En ıon neticeler 

Parlemento mehafilinde Baldvin. 

Ramıey Mac Donald için bir meb'ua

luk bulmaya çalıtacağı bildirilmekte

dir • 
Loyd Corc aileai 

Londra 15 ( A.A.) - Loyd Gorge 
aileıi yeniden tam olarak avam kama· 

ruına sirmektedir • me bqlamıılarclı. Bizi eündelikçi ııibi Cf• ler rıhtımı doldurmuı bulunuyordu. Vapur Lo dra IS (A.A.) B .ı.. •• _ 
,,.ı.n Wr taraftan ate tanafa tllfP'W'rta Jm1.. ~anapnca be.Jcee- bUy\ik bir tehalükle ipri • D • -. U -;~ ~-5 

A.ct~ . Adli tahii.lıal. . )anıyorlardı. Epeyce yorulmuıtuk. Nihayet sirdi ve yolc!ulannı aramaya ba~~dı. ~. 597 ... •lnm ~ netle- OIJı' EalıiJ...,ı;.,. ama Mi)'ıa 
· Yenın tahkikatı ycpyenı bır 1&fhaya facianın cereyan ettiği mıntakada idik. Saat Kazadan kurtulanların eksenaa .Ant~~ remlmifti.. Dijer neticeler yarın ve bel- Londra 15 (Özel) _Kapanan mec-

tıı olınu, bulunuyor. Tahkikatı idare altıyı geçmiş, sular kararmıt. zifiri bir ita- yada aakerliklerini bitinnit ve terhıs edıl- ki de daha sonra belli olacaktır. Şimdi- tisin 609 azası vardı. Bunlardan 459 u 
)(~e~eı savaman (müddeiumumi) Or- ranlık denizleri k~~lamı.ft.ı.. . . . .. . miı efrattı. ye kadar hükUmet partileri 420, ma- muhafazakjr, 38 i milli liberal, 13 ü 
~ ilnı, çok. önemli bazı noktalar üzerin· Herkes korku ıçınde bınbınnın yuzlenn· lunirlilere teıelılıiJr halef et 117 meb'usluk kazanmı-1-·dlr mili" · • iki0 

• ili' b' taklarnıştır. dl' b -'-'· 
1 

d İht' .. . z . ' ,.... • ı lfÇI, ıı m ıyetperver, ır tane-
den ümit ve tes ı eJLuyor ar ı. ıyar Bunlardan Nuri Mustafa, Duzcelı eki Muhafazakarlar 379 1 ul rbe il . .. k"I 59 • 

V, Durulan nolıtaltn kadınlar yüksek sesle dualar okumağa, ai· ve Üsküdarlı Şeref diyorlardı ki: .' ~ u 
1 

•• ra e.r 
11 

musta 
1 

' U aosyalıat, otuzu lıbe-
:'Urun muhtelif iskelelerden a1dığı )amaia bqlamıtlardı. Hiç kimsede bet be- _ Her feYden önce Jzmir va1isine ve • ~a:men-. 3o, ulusal ıtçıler 8, mustakil ral, dördü müıtakil liberal, üçü müıta. 

eıYaaının nevileri, tonajları. vapura niz kalmaıruştı. Yapraklar gibi titriyorduk. lzmir halkına teıckkh ederiz. Bütün kaza. hukiunetçils 3. kil İfçİ, 4 taneli de müstakil idi. 

t t~iliıleri, kasdı menfaatle ha~k.et eden Jlıinci kaptan Jıonuıuyor zıedeler ıördükleri ıefkat ve iyi muamele 
• ~~ aldığı fazla eşyayı güverteye istif d 'k' . .. · Besun' kaptanın karıısında uğradıkları kazayı unuttular 

u;z . Ba ara a ı ıncı 1Uvan erınde durulan noktalardandır. ._,_ w •1 k u tuğunu, kaptan Mela- Kazaya selince, Antalyadan kalktığıınız 
r telaır- saga. 9'1 • 0 1 ş b · · b'' b' k'l<l 

A ') •criibeler J'fl'Pılacalı met AJiyi bilmediğimiz bir iıe meylettirmek zamandan en gayrıta 11 ır fe ı e 1eyre· 
""'<! 1>-e t hk ec1·w· . f ,__d. rd--ı- ~-1..1. Hamule fazlaydı Ye pek fena İ9-

Mısırda Matbuat Hürriyeti 
name ile Kalktı 

Bir Emir-

. . a ik heyeti kazanın cereyan ist ısını ar~ ryo wı>. av-... - 1 1 d d lneı' urn yerde. ba;eket halinde bu- Bir ana • baba günü baılaımftl .. Herk• tif edümiıti. Y o cu ar urma an bu mu· (Be 
....... ~k ı.;, .. ...,. (kaa ...,;;beoô) b;no;,;ne .. n1- veda edenlM. avazlan .-.,; ...,;ne uiintbla" •-

61 
ôneifizde) hoşnutsuzluk uyandmlığını kaydedi· 

hadisenin aydmlanmuına lüzum çıktığı kadar bağıranlar fazlalaımııtı. lnebolunun katibi Bay Murat .ta Ese ile dırılmasım ve Mısırın uluslar ıoıyete· yor. .oJo. 

t•....ı' • • • • •elen yolcular araıındayclı. Bar taraftan · · · · . . • . . • * 
11 

ita ""'Uf. Ancak bu ifte bir va~: Can /nırlaan .unillerinın yerını • b "zl .. 1 k clil .. brwdı aile." • sıne gırmesınm temınmı wtemıftır. 
ra ederek kataya 

0
turtuuu-a Yl'I So en ı e en au yan ım J ·ı Kahire 15 (A.A. )- Bugün nisbeten 

il hah· bilen yolıtu ve Lardetlerini teselliye uir"apyor, onlann ngı tere, her ne kadar bu suallere 
)e_ ıstir. ~ "'k" l · · D-ftbaka · · """D~ kan 'uliy . H" 1Um1enin batırma müdafaa tertibeh 11evinç ıröz yaılanm dind.inneie çah,tyor, cevap vennİf, vaziyet müaade eder et au unet e geçmıftır. ~ nın ıstı-

.. ettiw. ~ ~zannda mesd·ı:: alma~ aelmiyordu. Can kurtaran aimideri· bir tarahan da pzetecilere kazayı anlatı- mez d -'--- w• . bild' . fa'1iyetinde olmadığı an}afılmfltlr Po-
.. _. gı ta&dirde ortaya ken ı.._.... • k B' t"' onanmasım Çe&eeegtDI ırmış- 1· • hı!!: _l!--J .. . lmak . . b" 
h.,

1 
h· .. bü bil n yo tu ıze uccar et- yordu. .. ıs yem awac: ere manı o ıçın u• 

lea· ır nokta kanıacaktır: Tazminat nin yennı e e . iJ • d Bu - Hamule fazla depldi, iltif iyi idi. Fa- ae de bu cevap lafta kalmiftır. Mısırda- tün tedbirleri almıttır. Yaralıların bu-
. ı. Vapuru 200 000 liraya aisorta yası kadar bile kıymet ver ~~r u. d ıırketlerin bu . 

1 
• 1,,ı__ "run-:;.... lll'ada vapurun telaiz memuru m;aptan aa kat yıldız poyraz rüzsin semiyi devirdi. ki memnuniyetsizlik İfte bundan ileri lunduiu hastane ile ecnebi elçilıkler 

ış e a a&ASI go .. ,-.. ---lr • _.:1 · (S O T L..1-
1
-- lı:urtarmad lı: di Ehem • • • a]dıp talunata UJ' .. - nıiltenuwıyen · · ay~r yo,.;u;ru an en gelmektedir. polis muhafazuı alhndadır. 

Ş11 nok rnıyetlı 6ır nolıttı S.) i reti veriyordu. y almz uzaiımızda canlannı kurtarcWdan ittihamun ıiddetle J ı-. ta dn k h . l'd' P d .... 1.. d reddedı'yorlardı. ~imdi durum netla? tabada ne dİİfİİllÜliycw 
relika .. ~o e emmıyet ı ır: . .. bir karaltı. bir vapur umanı gonı uyor u. ~ iirrıu ~ fenerı önünde facianın blitun B J.tikbal vapariydi. Tehlike büyümiıflii. Ege vapuru mariai Salt kaptan da ı•· Mısırda kargafahklar ıükunet bul- Roma 15 (A.A.) - Matbuat. Ka-
ına~u. üzerinde bulunduranlardaa va· ö:.ıriiJDÜZÜn belki de ıon 

18
atini ve ıon da. zetecilere ince bir nezaketle: mut ıibidir. Fabt fikirler pleyanda- bire hidi8eleri hakkında geniş haberler 

....... Q_ ınısti kaptanın yanına çıkarak· d k - oıa.ın." ·-ylerdir. Her kaptanua ba· dır. Karaa-lıklarda ölen Ünı·v-·ıteli- vermekte ve fakat bu husueta bir vazi-
"'llar d' l . . ak . kikalannı yapyor u · -· r- •-r- ....... ~ ız .enmı kapladı. Çalıgm un· Süvari güvertede: pndan böyle kaza ıec;ebilir. Kaptanda lııel- lerin cenaze merasimi tehirlerde yapıl- yet almaktan aak.ınmalrt.dır. Bu bidi-

dedır. Makine 10juyor. Ne ya- _Ne oluyor1ıuıuz. bu telip sebep ne) ki bata yardır. Delki de yolı:tar. cevalma mıyacalrtır. Bunlann cenami, doiduk- 8eler burada büyük bir alib uyandır• 
k___ diye bajınp duruyordu. ftrmittir. • • .. • lan tehirlere nakledilmi,lerdir. maktadır. Siyasal mahfeiler bu hadi..-

.-PIQq llehm.t Ali talHınaa s-im luıptaınn lıolınananlıiı Denis~• llawlılir~ isolaı Kabinde bazı toplanmalar tıınrül- lerden dolayı aerek burada aerek c1ı,.. 
Q ~lri7« Besim kaptan bu aırada Mehmet Ali kap- lnebola facİall etrafuMla lzminle11 selea ' •- nd ltal lunnen ·uı öetennelıi 

• 
1
·n" •ırada ikincı' '--,,... ... n _ _:_ de m-L:. tanın y--· .. a ... elnıit. istimdat düdügu.W"nü öt- rl d run IÜvarİIİ M-L- mekte iae ae henüz bir iarıtıklık oldu· a yayı m• • -..-.· ~· ... -· .. habe er ara8ln a. vapu enınet v k dedil ... ;,, Mı . ad . tefebbüslerine tiddetle itiraz etmektee 
ı._~anında bulunuyordu. Birinci kap· türmeıini iıtiyordu. Mehmet Alı kaptan AJiniD. ilıtimaka •••.-d•, senel dinıktö- IU ay memıy ... · ıır pıy esı, di :~et Al ' _.... • ..:iLi.-: _.__ ba_I! __ • • • L__ Ja la L_L rler. 

t'l: ..,..j tabancuuıı cebindea ,,_. Besim kaptana: riin •• limaıdanlaki billüa ,.,...._._. -m...e W11C1ere mtızaren 1U1D1yon r: oe..- ---·---•n•• ·---.... --
' clı~ki_nistin ve ikinci kaptanın brfl· - Burada kumanda bendedir. Mealinde ~ir telgrafı~ söıterdiii d~ ya~I- letilmektedir. Yarısı poliı olmak üzere TUrk•Sovyet Dostluiu 
....... mı§: Diye başından .. vmak istiyordu. Besim 11111t1. DenlZJ'oOan dinktarU s.dettin, clün Kahirede (4) ölü ve (16) yarala alda- M... 15 (AA) Kız J 

t ecf Eller Yukan, 1es çılı:anraanız. muhale- kaptan mert ve ,eker bir çocuktu vesselam bu buaqata demiftir ki: .. haber 'liy ova • • -
1 
ıpow 

" erseniz 'k' Onun kadar mes"uliyet endifesile hare· «- n!l...J!-eL mecbun..etind_._ L• gu ven 
01

• pntfllİ ccild ulua doatlaia» L-.I.=.. aJ. u~ ı ınize de kıyarım. onu»PJ a ··J -J-•• 1U, D .1..-- .. _L -tUIJ• ~ "e iltinci kaptanla aralannda bir ket eden yoktu. Belim kaptan atefin baca- bic bir zaman vaki olmadıiı ııib~ bu defa ün a&fC"m matbuat hüriyetini uur bDda Dflf'etliji bqmakaleainde ezcüm-
İnci ı:. 01.ınuş.. Bu durum ıösteriyor ki yı •rdıiını görünce iltimdat clüdüifine aıd- da İnebolu ıüvariıine benim imzamla böy- dit eden bir kral emirnamesi nefl"edif- le diyor ki: 

•iırrı kaPtan hidile esnasında soiuk kan- dL Buna istikbal vapuru geliyorum der gi le bir telaraf venlmemittir. Gemilerle bu miftir. Kabinenin ietifaıya niyetli. olrna. So~t heyetinin Türkiyeyi ziyareti 
Y'betınittir. bi akabinde cevap verdi. Yegane ümidimiz ıbi muhaherat yapılır. Fakat bu muhabe- dığı görülmektedir. Yeni kargasahkla yalnız spor doetl-.iun takvi ile k 1 

Bir l bu vapurda idi. Bu sırada telsiz memuru ) rd d benim imzam bulunmaz v b ' • a ye • • 
Deniz f ~ cumın anlattılılan .. egıW'mize au serpecek bir haber daha r~ ~ e e ,_...ı takdir h kk e u rm, bilhassa matbuat hakkındaki kayıt mam1f, aynı zamanda, barlfUl nefine 

tı Al. acıasından aü-ıu.kle canını kurta· yur gıbı muhabereuını• a ı kaptana la d d w h ld" p 1· "\ 1 wJ e '.ı<' uJ •••dı• b k 1 k t "L•• -'- 1 -•·t r an 0gm8SI mU teme lf, 0 18 8e- 0larak yeni bir haya( t • • • • 1 
1 

og u ş··k .. b l 1 t aş._ · ıra ı ır ve ap an yum;u -P a mama& a I' . eaısı ıçın yoru • 
•tır: u ru ana fU ıuret e an a • _ fngı'lı'z bandıralı Polo vapuru cevap ferber ha ındedır bir daima ıerbelttiT.» · maz ıurette çalıtmakta olan Sov· 

. ':ıdB~n, rnes'uliyetin tamamen kaptana verdi. Yolundan dönmüı. bize yardıma __. ...... ~ .. p;·;i;""i';ii;.";.";""" ... "_• Paris 15 - Gazeteler, M111r hadise· yetler birliji ve Türkiye araamdaki ıi· 
İtt uııunu kabul edenlerden değilim. koftlYorJ .• ~L.__1 -nuru gelince Ne.,ı1at MlldlrGs Selim Rasıp lerini dikkatle takip etmektedirler. Ma- yasal doıtlujun takviyesinde de mü-

. e alakal ..!.ol. • • d • )" l'UCOGI _,, CL-- .. ·-- .. ·- L •• LıiLl! __ , _ _!_ 1 __ ..J __ ..J_ -= l~ LL... 
'V .L ı vapur gıır•..etının e mee u ı- L:Lbal vapurunua iizerimiA pldiiini leh.,..,. A. -- .._.., - tm, uu ~ ~ ~ l ai.. m nal .,........... 
llr-.. Meeeıa IMz An~eye yaklat- IMIA 
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c 
· ~ağsız Glndlz, Yarım Yağlı gece Kremleri 

Çilleri ve Sivilceleri ·ve lekeleri kat'iyyen izale ed!1 
Dllnyada mevcut kremlerin en nefiılerl, en 11bhlleridir. Nazik clldll kadmlann hayat arkadaııdır. ihtiyarları ıençleıtlrir ve gençleri gUıelleotirir. ln1Bna ebedi bir ::.: ff 
Hasan Acı bademyağı ile yağıız gündUz ,. yarım ya(lı ıreca kremlerini unutmayınız. Kutuau 50, tUp halinde 20, TUrki1ede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıttı 11' 
aldatan kremlere veaalr ıtri1ata aldanmayınız. Hasan ismine ve markasına dikkat edlniı· HASAN DEPOSU: Ankara • istanbul • 

Reklama inanmayın 

EN KOLAY, EN 
KÖMÜR 

Alanlara Sorun 
PARLAK, EN SÜREKLi 
1 ÜRK ANTRASITIDIR 

YANAN 

Reklama inanmayın 
Alanlara Sorun 

EN ÇOK ISIT AN, . KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMIYAN KÖMÜR 

• 
1 

Reklama inanmayın 

HER SOBADA 
VERMEYEN, EN 

Alanlara Sorun 
•• MALTIZDA 

HAFiF ve EN 
YANAN, FlRA 
UCUZ KÖMÜR 

Satış Yerleri: 
Y cnicami lşhan Madenkö)lliirü işleri T. A. Ş. 

Galata lı Bankası Şubesi 

TRUFLEX~ 
111!0. U . S, PAT. Ol'F. 

ROMTIZMA 
ve SiYATiK AÖRILARINA 

BladeS PiMANOL 
Çok eyi bilenm·· birebirdir. ÜıUterek arkanızı vll-

cudünü~il ağn, sızı kapladı iH 
TRUFLEl(Ş t'Bf biçaw ( PIMANOL) ılrll.nlls. Derhal ge· 
lar:ı haf"lf bir okfarna çirir. Viicudü kızdır11, ıoğuğun cl-
gibl, yGzOn Ozerlnde ğerlere lol•mHlııe satilloenb ve ... 

' türreeoin baılamuına mani olur. 
lcayar. Aahathk ucuzca ~ 
bu biçakla temin edilir. Geoeleri 11k 11k abdt1te kalkanlar rahat 

- ---.... _ ıııılıı.ıaılilı~. -~-~~;:..__ etmek ioin KATRAN HAKKI 

C. Dr. H O R H O R U N İ ) kullanmalıdırlar. Zira K~tr~n idrar 
. yollarının nedı Te ıltıhaplarını 

Eanin6nl Valde Kıraa thanl'•İ yan ı nda hutaluını kabul eder.Tel. 24131 ~• iyileıtirir. . 

Elbiselerini:Zi, Pardesülerinizi, 
Paltolarınızı v• Muşambalarınızı 

ısmarlamak veya bazır aımall içi• dalla ae llekllyorıanaz? 

Kumaşlarının mükemmeliyeti, kuıurıuz biçimi v• fiyatlarının ucuzluğu ile 
en güç befenenleri bile memnun eden: 

Galata' da 
Karaköy'd 

Büyük 
ELBiSE 
Mağazalarını 

bulacaksınız. 

' . ;.~ ... ~- .. 

En SOD Çdl:aa 

AX 1865 - SEYYAH 

raçe plilllar ~ 
AX 1869 - N.OZEl'v 

Çingene Kızı. Rumba 
Dilenci. Rumba 

Leylakların Hayali A 
Akpm ~· 

AX 1866 :-R-U-HA_T __ AX 1870 - BiRSEI 
Bakıtın Ah Bakıtın Manikürlü Kızlar 
Sakın Ozülıne Daktilo. F okı Trol 

AX 1867 -SO-H-EY_L_A _B_ED-iY_E_ AX 1871-BiGALI 
Segah gazel. Ben ~ 
Saba s•zel. Göttdİ' ~ 

Cemil Kız 
Ayrılık Yıldönümü 

AX 1868 • KORO AX 1872 • fAHI'.., 
Bilıen ki Neler~ Avcılar Martı 

Gençlik Marıı Canım Fatma 

Adli Tıp lıleri Genel def 
Direktörlüğii!-

Em ton Gazhane kok ldSmGrll beher tonu tahmin 1 .,ı 
iki buçuk lira be~el ile açık eksiltmeye konmuıtur. 

1 
;; 

ekıiltmanin yapılacatı 25 lkinciteırln 935 Pazarteel s0° 
beıa kadar herıün ıaat on iki ile on dört arasında llt" 
Adli Tıp itleri Genel DlrektörltığUae mOraca• 
olunur. 

61._ ___ ... Birkaç ıGn daha ıabr.derak bir 

i L O 
RADYOSU ALINIRZ ,1 

Bu m•klnalerı yap•n dUny•nın en bllfll:oft" 
fabrikası 11 Phllco Radlo le Televıaıon 

geçen ••n!t içinde 

1,250,000 
Radyo maklnası sa~mıttıt• ~ 

Bu rakkam, bir tek radyo fabrikaaının bir Hae ioindo J•P .... ;;t!;J 
oldutll en ook ıatııı lfado eder. Bu rakkamın doğra oldultıa•,. fi' 
reımt naai.lc; adıe1i qafıda yaııh umumi mümeHillikto lıt.11ol• 

11 
HELIO& MÜESSl!SATI, Iıtanbul • Gal• 

Poıta kutusu HOO - Tel. 41105 

Kacha ~ 
tecrnb• ~ 

01111• ' 
kurtul•-' 

lı 
Hayır l... O kreıaler1ilı. ~ 
değil. Size en taaıodl'I 

PEA 
a•tirdlnı r ••• 

Şirnd iye kadar binlerce kiı'yi ze , gi 1 :!: 
2. el Ke,ıde 11 1. el Kanun 935 d• .,, 

30 000 Lira 
Büyük ikramiye: 

• eı•rl• 
Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liral ık ikraıoiY i 

· ( 20.000) liralık bir mü .afa ': v11rd•r· 


