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~talya Yeniden Asker Tooluyo 
-----= 

lstanbulda Yersiz Bir Şe· Göğüs Kok Buhranı 

ker Sıkıntısı Başgösterdi Göğüse 
Bunun Sebebi, iddialara Göre, Şirketin Habcşlcr!e ltalyan-

Sür'atle Teslimat Yapamamasıdır lar Arasında 

.... ke11ar aemtıerln bakallar1nd• din t•k•r buhra111 bataiiaterdl 

Bu Zıt vaziyeti Tellf Lazımdır 
Epey zaman var ki ,ehircle bir ıeker sıkınbıı çekiliyor .. Fakat ita sdontıyJ 

11•de edenler, daha ziyade ,ekercilerdi •• 
Maamafih bu husustaki ıikiyetler dün f aalalatmıf• tarafımızdan yapılan 

~hkikat ise,' Şeker Şirketinin nikltin aöaleriai tekrara ~hisar e~itt!· ~~va • 
ld. .. bu ıirket ortahkta böyle bir sıkıntı olmadıtını kaydedıyor ve ıatenıldıiı ka· 

.teker ...-eY• Aua- oWajWlll Wl:ArS,..I• iri ............ ._ w-hatP 
"- rağınen dt1n, tehirde ciddi bir teker 7okluia du;ralmUftal'• 

Bilhassa uzak semtlerdeki mahalle bakkallannda teker ltalıluk kolay ol • 
..._rnıı, hele bazılarmda buna imkan bulunamamııtır. Dünkil tabkikabm1zın 
lletice . .. • aı ıunu gosterıyor: 
d latanbulda toptan, yani vasonla teker ahp perakende yani çu•al ye san • 

alda teker satan bir kaç tüccar vardır.Bu tüccarlar ,ekere bUyik aermaye ya· 

Çapışmalar Arttı 
Roma, 23 ( A.A.) - Re.mi •azet•· 

lerd• çılıan 6ir lıararname, 1901 Jcn 
1914 arnıllarına mcn•up olan &1• 

henüz a•lıerlilılerini yapmamlf olanla· 
rın telırar muayeneye ta6i tatalmala • 
nnı 6ildirmelıtcdir. Y a6ancı memleket· 
lerJc oturan ltalyanlar 6unclan mü• • 
temadır. 

Bir Habeı Mavallalriyeti 
Adiaababıi, 22 (A.A.) - Decaz 

Kaaaa Sabahat tarafından açılıp kaza· 
nılan muharebe hakkındaki tebliğin

( Oevaım 6 ıncı yüzde) 

·if•b•tl•r dltm•11 bekllrorlar 

::rn•nıakta, azar azar mal almaktadır• ... 
t. Celen mal da Ramazan seldiii ve 
i~in helvaaı, tath mevsimi baıladıiı 
• . derhal tekerciler tarafından alınıp 
::hlak edilmektedir. Filvaki tiiccar "' 

Haliç Şirketi 

Artık Tarihe Karıştı 
ellerindeki mal tükenir. tiikenmes 

~•hi' • d L •1P&rıfler vermekteler iae • uU 

~..ı aelinciye kadar bakkallar tüccar • 
:~• .teker bulamamakta, bittahi miit· 

t'iler de bir sün için tekersiz kabnca 
°"taya hiç yoktan bir teker ltuhranı çık· 
lllaictadar • 

..:ize Öyle aeliyor ld Şeker Şirketi 
le nbwda her aUn bir vaıon atok te· 

er huıundururaa t,öyle bir buhran lıi .. 
ledilnuYec:ektir 
-. biter taraft~n f stanbuldaki ,ekerle
e e '•l»rikaları da aıalanmakta d .. alll 

.:nelttectirlw.. Miifter~k bir f81d14• 
~ Z.telePe Mt "8'ldl ve aa)'I.. seki .. •:•n l»u teker fabrikatörleri Şeker 
~etinin aipariıleri sünü pnün• tes • 
'-n ecleınectitini, lzmitteki depodan ı .. 

bula hazan OD sünde teker setire • 
- . , (Devamı 13 ünc;ü yüzde) ................................ 
r eda••;•• .. L •• l 

Dün Gündüz Memurlann Kaydı Yapıl
dı, Gece De Vapurlar T eılim Ahndı 

Bir Ay Var Ki, lstanbulda Ve Birçok 
Tar aflarda Kok Sıkıntısı Çekiliyor 

Mevcut Gazhaneler Ve Söml Kok Fabrika•• 
Şlmdlllk ihtiyacı Kar••l•yamamaktadırlar 

811 ••n• kok kBm•r• lhflyacı k•rfll•ramadı 

Buhran Neden? vardır. Bu üç fabrikanın Mnellk ko 
• • iatihsali ( 30) bin tonu aım•melctadır 

İatanbul bır aydanberl la1r kok kimi· Bir "Ok bakan) ki b rillt h . . • • T ı ar uaeaeoırman 
u ranı seçarıyor. DUn b1r mulıarn- lanmızı koruma endı' ·ı L-~~ · · b b b te•ı e _ _... 

rımıa u u ranın sebeplerini iacele • baih bütun" d · ı d . . l aıre er e ve mU..••eler 
mııtır. stanbulda üç kok aazhen•I (0 15 · . evamı ıncı yüzde) 

r----=--------__::::=::::::=:::=:=~ı 
FEVZIPAŞA-DIYARIBEKIR HATI 

Bakır Yolu Da Dün 
lşletilmege Açıldı 

AH Çetlnkaya Demiryolu Siyasetimizi An
i•'!•· Dlyarıbeklrde Diln Bayram Yapllmıfbr 
. D~n yurdumuzun en önemli hatlarından biri daha, Diyarıbelıir lttıda, 
~~~d~eye _açılmlflır. Bayındırlılt Balıanı binlerce hallı önlinlle ,,.,_ 
J~wı •ylevınJe ıimenJiler •iyantimisi anlatmıı ve Camariyel ,.,,. 
~'?"•yapılan hatların 2628 lıilometroya baliğ olduiuna ve 6a ,_,,_ 
ı~n Jevl~t hazineainJen 282,300,00ll lira aarletliltliiini aöylemiflir. 
· Bu yenı açılan hattan ilıi baçalı milyonlulı bir hallı lıütlesi iafihıtlı 

etlecelrtir. • 
[Ali Çetinkayanın önemli ıöylevi 6 ıncı aalıifemizdedir] 

Yüniş Mağazasından Bir 
Top Kumaş Çalan Kadın •. 

Dün adliye sarayı önünden geçen· 
ler, bir erkekle, hir kadının avazları 
çıktığı kadar bağırıfıp çekiftiklerini, 
yerde de bir top kumafın ayaklar al • 
tında süründüğünü görmütlerdir. 

Hadise, etraftan bir hayli kalaba
lık toplamıf, ite zabıta kar11mıf, kadın· 

. Ki rDd• mlatllhdlmtnlnln r••• ld•r•r• k•r•tları r•pllıror ı~. ~~ğ:1' iki ~adın a~kadatı komiserliğe 
• ~ ·d • ltu aaltahtan Ho,..i Memurlar Kalclı1 goturulerek ıfadelerı alınmıştn. Veri-

Habç ıtletıne 1 areame len malumata gö d" t d.. ' 
Bir hastanız var. Doktorlar itibaren ltelediye el koymUf ve .. kiai Dünkü toplantıda aoayete müdürü I d Ü k .. re un aaa ort •U• 

~ ...... , mumırun o mayan 
11· -ır lıa•ta.. öldürülmeli mülir? 

ha•tahğmm tedavu; müm- j • 
1 

m br Haliç _,.... Hasan ıı..rinln muYakkaten ifletmo arın 8 8 
udarda Toyprtepede Pem· 

kün olmadıgwını söylüyorlar. sibi itletınıye bat ak dıf • ki • t X.:..de kısmı müstahdiminiain de tamamen alı be Hanımın yanında oturan Şdika, iki 
• d.. seç vakte a ar e• ıs e.... • k d · 1 Y" · · · 

Hasta müthi• ızurap çekiyor tesı un İlba konulma•• ft Hf kifllik yeni bir idare ar a afıy e unıf mag~\l\11 a.•mıf 
" · ·ti · ' Şarbay ve Y b · k .. · d l k ve öldürülmesini istiyor. Bu ısrar ettı ıçın Aka D heyeti kurulmu• da kararlaıtınlmıttır ve ır umaş uzerm e p:ızar 

1 
yapıp 

hastayı öldürmek doğru mu· Muhittinin Ba~~~~lliı~~a •. Y ~e e- Yeni idare heyeti Akay direktöril Ba; uyuşmadan çıkmışlardır. Fakat mağa· 
dur, değil midir? Salahiyet· niz Ticaret Mudurlermın ııtıra~~ aon Cemilin riy ... tinde Denizyollan yardi· za müstahdemlerinden Yorgo Şefika. 
tar doktorlanmız bu sualimi· bir toplantı yapılarak sosyetenın ıtlet· rektörü Refik, belecliye bat murakıltı nm hareketlerini şüpheli gördüğü için 
ze meraklı cevaplar veriyor- me malzemesine, iakelelere ve İfletme 1 Hayri, Muatafa Hulki ve Muhliaten te· onlar çıktıktan sonra kumaş toplarını 
lar. ile alikadar olan binalanna el koyma ~kkül edecektir. idare heyeti için de saymış, içlerinden 1 1 ,5 metrelik 9() li-

.. ve Akayla Deniz Ticaret Müdürlüiü· aosyetenin Köprü altındaki inpat mu· ra kıymetinde bir kum~ın eksik oldu- Şefika, t•harrl memurları 
'f~ d -ı.ti kararlafbnlmltbr· -"iti ..ı.., taMio odllmİflİr. iunu görünce mağazadan fırlamıftır. l•r•ftndan merkeze giilUrUlilpor 
nun yar 1111 ~ H • M lor A lıt 1 Adi' .. .. d Şef'ka · Akay belediyeye ödünç kömür vermek .,.. •• .,,.~ rr a ıye onun e 1 ya yetişen top kuma~ı yere atmıştır. Şimdi suçlu 

OKU;u..uz suretile yardımı ~altul etmit ve derhal So•yeteala ıtle~ ~le allkadar : org~ kadı~ın kolundan yakalamak bu kumaşın arkadaşları tarafından ça· 
__,._ __ lde ıaruu beledıyeye aÇllllftır• (Devamı IJ uncu yuzde). a.temıf, Şefıka ela mantosu araıındaki.lındıgmı söylemektedir. 



2 Sa) fa SON POSTA ikinci Teşr'n 2~ 

(Halkın b1 

BABIRLBR Odun 
Köınür Buhranına = 

.ö!~~·~~~::"~-:~:~~~;::,~~~~~: Bir Fırıncı İle Koııuştum Vapur ~r~.~~r~~kc~:ı~~;:. ~· 
1 d • ı '.,_ Ekonomi Bakanlığı .Şir etı a, 1 . ...,,., münasebete ün yazıcımız rastge <ll~- _... 1 _ r Ak .. 1 . de önı:;;w 

;:."~,':~~;:;~~}i:,m···=· Ald·~ ,.,_ Defterinde 600 Lira Rüşvet Yazılı idi ~~;:::~~~i~~,;;:~:·y.b••· ,_.. 
Bakırköy, Zeytiıilik, 'Halkçı sokağı, 2 

numaralı hane, Dikran Papazyan: 
- Jstanbulun müzmin, ebedi veya mu

vakkat derdleri, ihtiy;aç.lan :huicinde bir ele 
tıpkı nezle gibi mevsimlere tabi olan has -
tahklan vardır. Yaz gelir buz buhranı, Luz 
ihtiki.n ba lar. Kış gelir odun, ikömüT 'bulı-

Bu Parayı Kimlere 
Ve ilave Etti: 

Ve Ne için Verdiğini Anlattı 
Biz Ac1nacaık Haideyiz! 

Zavallı .Fırıncı IJ 
Fırıncı dostum sayılı kalantorlardan- ' veri.lmez ve söylenmez. kapar geçersin.' yazısı bulunan Lir eb'ket va .... ı ... brmalı. ram, odun kömür ihtikarı başlar. , ., ~ ~ 

Nitekim, ilk yağmurlar, jstanbulun ezeli dı. Semtte ona Var Yemelloğlu derlerdi. Rüfvet ncıaıl kalkar? - O zaman ne olur? 
odun kömür hastalığını nüksettirdi. Zenginliğini hiç belli etmiyen ve bütün İkinci kısım rüşveti ortadan kaldır- - O zaman fırıncı değil, bozuk un 

Beledjye, yaz ortalanndan berj, halka zenginler gibi sigara ve kahve bile içm.i- ~ mak kolaydır ama, biraz celadet gös- ı çıkardıiı İçin ..değirmenci cezalanaınbr 
ucuz odun, 'kömür temin edeceğini adayıp yen bu dosta Sirkecideki iratlarmdan termek lazım. ve fırıncırtın zarar ~anelerinden biri ka-
duruyoTdu. .kira toplarken raaceldim~ - Meseli?. panmıt olur. 

Halbuki, odunun kömürün ucuzlamasını - Yine dört ayak üstüne düştünüz, - Mesela ilk önce hrıncıyı un der- Belediyeye varidat 
beklerken odun kömür buhranı ve ihtik.ari- dedim .• Ekmek 14 kuruJ, dideler ru§en. dinaen kurtarmak. Biz birinci nevi un :onra ~unun ikinci fekli: Belediye 
le karşılaşmak halbn uğradığı sukutu haya- Meğer fırıncı dostwnun can damarı- 1 alırız. Ama değirmenci birinci nevi u- fehırde bır depo tutar, bor.sa.dan !her 
li şeddeledi. Bazı kimseler kok bulamadık- na basmıfım. Kırılan bir ıa.aat zembereği ı nun içine ne koymuştur, bilmeyiz. Bu, gün unu kendiai alır, ba depoya kor, h
lanndan, bazı kimseler de koldann ateş ha- gibi boıandı. O kadar çok söyledi, öy- 1 nihayet kimyevi bİl" tahlil işidir. Biz rıncılar da mıu belediyeden alırlar. Ba 
hasına satı,1°1ndan orı'ko"a·yetçı'dır' )er J d t d k• - t d ' • k' :ı - "l' B• aJ h takdirde her fırmCJ l"UVaJ batnna .&..-.. 

* * * 
200 Sahifelik Rapar idd 

Frankfurt bdediyeler kongresine 
1
:, 

ima .~ ul bdediyesi <le1egdeıi 88~:'1" ~ 
0 l'k • } • 0 kı ) l 'bıUrtıJ .Lıl temız ı ış enne aıt sım arın ı,er.,.. 

dir. Yollar ve itfaiye k:ısm.ile bera 

npor 200 sahife olacaktır. 

* *. 
Ramililer 1 erkoa İstiyorlar·,;;, 

Rami ahalisi köylerine .eu -vert11'1~eıtıid 
temişlerdir. Sular idaresi kaç abone ıe~ 
edilebweccğini ve ne kadar masraf!• 
yapılacağını tetkik etmektedir. 

••• 
Ecunlann Tatili k }f.t.ıtııı' 

Sağlık !Bakanlığı cczabane a , ' 
haftada bir :gün tatil yapmalannı -ve ·ıe _ki' 
hanClerin hafta tatilinde möna~be 2 · sı ,. • e er yan ı ı eger onu anımasay ım I ıse ımyager uegı ız. ız unu ır rına T ~,;- ·~ 

B .... ~ bu cika·yetler mevcut ko"mu"r buh hal" b' d d • . . . . ' J kuru .. fazla venne•e razıdır. ııetanbul-u.un ,... · • - ıne acır, ır vatan &f& yar ım etmıt getinnz, arkadan beledıye memuru ge- .: • • • • pamalannı kabul etmiştir. 
Tanının ve ihtikarının genişliğini gösternıek- olmak zevkine kavU§mak için kesemin lir tahlile götürür tahh1de un beledi- da gunde (3) ban çuval an 1§le1Ur, bqer 
tedir b"t" d" ·· ı d.. ' . .. . ' k .

1 

kuruştan günde yÜz elli lira eder, bele-. j u un mevcu unu onun avuç anna o- yenın numunesıne aykırı çı ar, haydı • . . . • • • .. 
Eğer belediye şirket satın almaktan ted- kerdim. Hercün İstanbulda 700 bin ki-ı fırıncıya ceza. Arkası malfun, cezayi dıye ıçın hiç hır ma_.af_a ihtıyaç go ... 

bir almaya vakıt bulamazsa ıslruımış kok şiyi doyuran fırıncıların meğer kendi- vermemek için... termez. Hem fınn~ı ~dıg1 undan en:m 
gibi yanciık demektir. leri aç yaşar, nan paraya muhtaç bir _ A .. 

1 
olur, hem de butün unları beledıye * h ld d ı ı man aoy eme... kontrol etmiı bulunur. Binaenaleyh h-

- _ _ a e 0 •fır arını§. - Zaten söylenmez ki ... 

h h H ti• Fırıncının karı - Peki ne -apmaJı?. 
Cagaloarlu Peykhane ıokagı, 33 numara-ı 
ane, a çe: ..,. • 

rıncı için rüşvet ... yani 
külfeti ortadan kalkaY. 

ceza vermek 

- Gazetede okuduğuma göre 1stanbul Fırıncı dostum bana pek acaip ıeyler - .Ne yapmalı, un çuvaTiarmın üze- Hulasa fırıncı dostum, nasıl aöyliye-
ilbaylığı, türkofisdcn, resmen, kok kö- anlattı. Evveli. cebinden (50) paralık rine değirmenin adını da ihtiva eden ve yim, acınacak haldedir vallahi. 
mürünün evsafını aormu§. bir zimha1ı defter çıkardı. Bu defterde üzerinde «fehre mahsus ekmeklik un» S. Kealer 

Ofis bu 11uali odaya taYsiye ctm.is. Od..ı ayların İsimleri yazıl.mı,, kar ve zarar 
da alakadarlar arasında bu hususta bir an- hanelerine bazı rakamlar kaydedilmiı

Esrar Kaçakçılığı l ine bolu Faciası ket açmış. 
Ba anket ııeliccainde !kömür işinde ihti

kar mevcut olup olmadığı anlaşılacak ve 
ona göre davranılacakmış. 

Ben bu haberi okuyunca evvela. kok kö 
müründeki evsafın tesbiti jçin bu kadar .mu
ameleye, anketlere lüzum görülüşüne şaş

brn. Bu uzun muamele bana Nasrattın ho-
canın alacaklısına verdiği meşhur cevabı 
habrlattı. 

Sonra yine hocanın, tam açlığa alışacağı 
aırada ölen eşeğini düşündüm. 

Bu gidişle tedbirler alınıncaya kadar 
hayli titreyeceğiz. ve korkarım tam titre -

ti. Zarar hanelerinde dört kalemde 
( 600) lira kadar ~örülen .-e yanında 
rüşvet kelimesi yazılı bulunan bazı 

rakamlar da cöze çarpıyorau. Yılm ıilk 
(8) aymda kılr hanen bomboı görülü
yor, zarar hanesi dolu bulunuyordu. 
Dört ayda da kar haneai ıdolu, zarar ha· 
nesi boftu. 

Neticede bütün bir yıl (85) lira karla 
kapatılıyordu. Dostum bu rakamı gös
terdi: 

- Şimdi insaf et dedi. Yılda 85 lira 

ilk Duruşma Bu Sabah 
Yapıldı 

lzmire Giden Tetkik He
yeti Şehrimize Döndü 

Teofil Gotye vapurile memleket dıtı· lnebolu faciası üstünde tetkikat yap-
na esrar kaçırmak iatiyen iki Franaız mak ib:ere 1zmire giden heyet, dün ak-

gemicisi gümrük muhafaza memurları fam, Deniz Ticaret Direktörü Müfit 

tarafından yakalanmıı ·ve ihtisas mah-, Necdet ile birlikte dönmüştür. Heyetin 

kemesi kararile tevkif edilmiılerdi. yapbğı fenni tabldkahn raporu, Eko-

Bu iki tayfanın sekizinci ihtisas mah- nomi Bakanlığma verilecelttir. 

kar. İnsanın aylığı J'~İ buçuk liraya bi- kemesinde bu sabah ilk duruşmaları ya- Denizyolları idaresinde yapılan tah
le gelmiyor. Bu para ile bir çocuğu bile pllmı~hr. Diğer suçlulardan esrarı ge- kikata, bazı tayfaların yeniden İstiç -

meğe alışacağımız sırada, hocanın eşeğinin çalıştırmak mümkün mü? miye veren Yaninin memleket dı§ına vapları lüzumu hasıl olduiundan düıı 
akıbetine uğrayacagız-1 R ·· f d d 1 tur B d k" UfrJe çıktlğı anlaşılmaktadır. Ayni suçla ala· e evam o uumuş • ura a ı aoruş-

• • • 
İtalyan Şilebi Acentaıına ProtetlO 

Gönderildi oJ>'fl 
Kız kulesi önündeki çarpıJDladıı.n jltl • 

İtalyan tilepi acent:asma bir pro~e~to pcııİ' 
dcrilmi . zarar ve ziya:ı isteni1ınıştı~·e):ıi ,U
altı gemisi kumandam ile 1talyan !lıl J,idtf' 
vaıisi Deniz Ticaret Müdürlüğünde ıJ1 ol ' 
mişler ve hasann te5biti ıişi ile ırn~ 
muşlardır. 

••• 
Heybelinin Kadaıtrosu ırıııı • 

Heybeliada:nın kadastro.ıunan -yıı.P1 

sına başlannuştır. 

• • • 
Timürlengin Kazanı 1.itıl~" 

1398 miladi ve 800 hicri yılındtı 
7 

# 
leniİn emrile yapılmış ve 2 metro, 4 ol•" 
timetro kutrunda, iki ton ~ğı.~lığın~~e bıt' 
l'ürkistanda Ahmet Yoesevı turbesın . J1liJ' 
lunan tunç Kazan Lcningratta ErrnitaJ 

zesine konulmuştur. 

* * * 
Stadyom .25 Kurut ,.e-

if ak.sim stadı ·dar esi stadyorn~ ıı;1rıııit 
ırine circbilmck ücretini 25 kuruşa ~ ·p,I" 
tir. Bu fiat önümüzdeki haftadan ıtJ 

40 Bin Liralık 
Dava 

s d d . ·ık ·· k" d d k lurmaların neti·cesm" de hazırlanacak ra- tatbik edilecektir. - en ııonra aorarsm e ım, ı once ıkalı J an adında ı a am a aranma ta-
cevap ver bakalım, fU rüşvet kimlere .ı por, ifacia mahallinde tahkikat yapan • ıuır. 

Dün Şahitler Gelmediğin
den Görü!emedi 

verilnııf? 

- Ha, dedi. Bak o mühimdir. Evveli. 
rü§vetin tarifini yapalım. Bizde rÜ§vet 
iki kısımdır. Biri verilip almmaınnı ka
nunun yasak ettiği söylenmez rüretler. 
Diğeri de ıverilip alınmaunda, söylen • 

Dün asliye ikinci ticaret mahkeme- I mesinde mahzur olmayan riiıvetler. 
sinde eski Adliye Müste_f~ avukat Ke-J ~i~ bu ikinci kısım rii§veti fırıncılara 
nan Ömer tarafından hazme aleyhine verırız. 
açılan ( 40) bin liralık vekalet ücreti - Acaip? 
davasına bakılacaktı. Kenan Ömer u- -Acaiptir ya. Benim fırınım tehrin 
mumi harp senderinde yanan Hayda.,.. kenar semtindedİl". Bu semte yılın dört 
paşa garının sigorta bedelini dava e-1 ayanda başka yerlerden oturmaya ge
den ve Jcazana.ıı avukatlar arasında bu-j lenler olur, o vakit fazla ekmek satılır, 

Hır11zhktar 
Şitlide Loida apartımanınm pence -

resinden elini sokarak bir İpekli çama

!•r almağa çahşan Muzaffer bekçi tara-

iıletme direktörü Zekeriyanm raporq 

ile birlikte EkonOlllİ Bakanlığına gön-

derilecektir. 

Kurun Refikimiz ~8 Yaftnda 
Kurun refikimiz İntİ§ar hayatının 

fından görülerek yakalanmlftır. 18 • • ı ı.;:.:-:. d~'-----
1ncı yı mı ~~, ma 0&1U.&1DCU yı-* Sabıkalılardan Necmettin de Do- la ayak basmı§tır. Arkadaşımızı tebrik 

iancılarda bir evin pencere çerçevele-! eder, muvaffakiyetin.in devamım dile-

rini •tırırken tutulmUflur. riz. 

Göçmen Kafilesi 700 Liralık Pul 

* * * 
V.akıf Paralar Müdürliii~.ı~ 

Vakıf Paralar Direktörlüğü DO~ 
Vakıf Hanın ikinci htmdaki dafr if' 
b&mD .altında evvelce Ziraat iBank~~ 
aral ettiği daireye .iııecdtir. Bu .claır.e Oıto 
rikım büroları tarzmda ba:ıırlanuıakt• 

• • • 
İnlıisarlar Binası .~ 

Cumhuriyet Merkez Bankası 1ntıı .etr' 
G~nel ?i~ektörlüğüne ş~~iki i~g~1 8" al' 
daırdcn bopltmasmı tebliğ etmıştır. ~ 

na bankanın malıdır ve banka Ulf"~ ' 
işgal edilecektir. (nhisarılar Genel 
törlüğü münasip bir bina aramaktadıt• 

* * * lunduğu için hazineden bu hakkı isti- fazla ekmek satalmıya bqlayınca ba§- Bu Akıam Gelmeıl Bu PulJarı Memur Dü• 
yordu. Şahit olar:ak ta eaki adliye ha- b semtlerin fırınları lbenim fmrumın Eyüp Kaza Oluyor ~ 
kanı Yusuf K_em~.ı ve e~k~ iktı~~t bakanı olduğu ye~de dört ay için şube ~ç~ıya Bekleniyor f~rd :-ğünü Söyleyor . Eyüp 'llahiyes~in kaza. haline 1# 
Mustafa Şerefı goslernuflı. Dun bu say- karar verırler. işte ben buna manı ol- Köstenceden göçmen yü: .. liyen Bur~a Beyoglu tapu memurlarmdan Sabn meai hakkındaki evrak vılayete ~ 1"' 
lav §ahitler gelmediği için Büyük Millet mak için bu fırınlara her ay ,-üz ellişer h k t tti'~. 'lA t b"I memuriyeti esnaaında (700) lirallk pu- ! tir.. Vıiliyet iidare heyeti kara.rr1'' ~ ...i-
M . . . .. . , vapurunun are e e gı vı aye e ı - • . • ı ~. 
edısıne tezkere yazılarak tekrar çai· liradan (600) lıra ru,vet venrım, bu . . . . .. . t 1 lu zımmetme geçırmekle suçlu olarak günlerde verecek ve yeni kazan1" ı 
ı 1 h k . d (S5 ) 1. kA d d t . d dirılmı§br. Goçmenlerm bu akşam s- .. .. .. d uh k d·ı • • d .. ııfl rı ma arına ve mu a emenın e ayın _ıra arı a o saye e eının e e- ı . . uçuncu ceza a m a eme e ı mıttir. roau.nu ıbazırlıyaca.ktır. Ka ro .. ed'1 • 

yirmi yedisine bırakılmasına karar ve- ırim. İıte gördüğün rakamlar onlardır. tanbula gelmelen muhtemeldır. Bunlar J Sabri pulları düfürdü_ğünü iddia ebnek· 1 ki.nunuevvelden itibaren tatbilt 
rildi. 1Bir de dicer rüşvet ~dar ki o alınıp doğruca Tekirdağına gideceklerdir. tedir. 1 mesi muhtemeldir. 

Pazar 01• Hasa• a. Diyor Ki ı 

~ / / / ~ __., 
~ 

~ 

,..,r' ~ 

- Bak, Hasan Bey ! A vrupah bir ilim • • • ı . . . Vereme kartı yeni bir tedavi uawü 1 
bulmu'-... 

•.. Haataları donduruyor, iyi ediyormuf •• Huan Bey - Öyle iee, bundan _.,., 
ı-sanatoryumları kaldırıp, memleketin her 

rafında kar kuyuları kazdırmah ! 
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Hergün 
Digarıbekir Yolu 

• 
Arı ka,.a Başka. 

l lstanbul Başka M~? -1 
Diyarıbeltir Demiryolu: 
Cumhuriyet hük\ımeti fİmendifercilik sa· 

hasında her gün yeni bir muvaffakiyetiati 
ilan ediyor. Dün Filyosta yeni bir hattın 
bayramı yapılmıştı, bugün Diyarbekirde 

tekrar olunuyor. 
Dıy arıbekir hattı, 1&rkta yapılması ka -

rarla an ısJahat için atılmış en kuvvetli •· 
dımdır. Şimendiferin girdiii yere medeni -
Yet İrer, derler. Bu demiryolu. hükGmeti 
§ark Hl"yetlerinc daha çok yaklaıtıracak • 
tır. Bır müddet sonra Vana kadar uzanın· 
ca ark vılayetleri merkeze bailanmıı ola
caktır. 

Dı ar bekir hattının ekonomik ehemmi· 
Yctı r ani yo)u üzerinde bulunmasıdır. Bu 
Yol T rkıyenin bakır hazinesinin kapıla • 
tını a cak ve memlekcııe servet daiıta • 
caktır, 

* 
Ankara Baıluı 
latanbul Baıka mı? l 
İ t nbulda ekmek ( 14) kuruta• Ayni 

eltrnek Ankarada ( 12) kunıtll sabbyor, gc· 

ne ayni ekmek Konyada 6 kurup. 
eden bu fark. Niçin Ankaranın ( 1 2) 

kuru a yediği ekmek için biz ( 14) kuıuı 
Ycrmege mecbur oluyoruz~ 

* • • 
Bunun sebebini f(>yle izah ediyorlar: 
Ankara belediyesi hnncıya: 
< Ekmeği azami on iki buçuk kurup sa

tacak ın, fiatlan indirmek. çıkarmak yolrn 
dedi. 

Fırıncı: 
- Peki ama, diyor, ekmeği l 2 buçuk 

kuru verebilmekliğirn için yurnuplc buğ
day ununun çuvalını 1080 kuruştan alrnak
lıiını lazım. 

Bd dıyc bu sefer deiirmcnciye dönü • 
:Yor, 

- Sen, diyor, yumuıak buiday ununu 
1080 kuruftan fazlaya •tmıyacakmı. 

Dcgırmenci itiraz ediyor: 
-Satmam ama, buidayın kilosunu 1 

~uçuk kuruftan tedarik edebilinem. 
Bunun üzerine belediye, Ziraat Bankuı. 

na ba vuruyor. Banka deiirmeaciye temi· 

tıat '\eriyor: 
- Sen, diyor, buğdayın kilosunu piya -

tada y~di buçuk gurup bulamadığın tak • 
iirde bt-n sana istediğin kadar buidayı 1 
buçuk kuruştan vereceğim. 

Bu ayede Ankarada ekmeğin kilosu on 
ilti bu uk kuruştan yukan çıkmıyor. 

••• 
Pt>kı ama, Jstanbul da T urkiycnin bir 

~hri de ~ıl mi? Burada da Ziraat Bankau 
:Yok mu} Ziraat Banka11 burac1a da bu te· 
tninatı veremez mi? Burada da bu suretle 
halka 12 buçuk kurup ekmek yedinle • 
hlez n . 

* 52 Milyon Lira: 
fatanbul Belediyesi. ,ehrin bir tayyare 

taarruzuna ka"ı korunma çarelerini tetkı-
ke ba lamış. Bütun dunya büyük tehirleıi -
hin bulduiu iki çare var: Biri yer albnda 
buyuk ığınaklar yapmak, ıkincisi: Halka 
(Caz ma keai dajıtmak. 

Bcledıye tetkik etmİf, letanbulun ihtiya
cı olan sığınaklan yapabilmek için S2 mil
:Yon lır ya ihtiyaç vaJ'JllJf. Temiz eu, te111iz 
ekmek. temiz süt meselesi haJledilmemiı 0 • 

~n Ve bütçesi on milyon lirayı bulmıyan 
bır h" d _,_ •· •- · ite ır e bu masrafı yapm- mum .. un 
deiildır. Şu halde fstanbulda umumi sıiı -
llalclar yapmak mümkün değildir. Demek ki 
Lerkca baıının çaresine bakmağa mecbur 
kalacaktır. Eviniz varsa aıiınak yapınız, 
~turacağınız apartımanların yer albnda •1• 

!1.~:'klan olmasına dik.kat ediniz. 

......... r<.... ...... \ 

IResimli Makale il Ma8allardalci Gibi il 

Maaallanla daima bu laiüyeyi İfİtirainiz.. Padiıahın 
üç oilu vardır. Ayni kızr bulmak için ÜÇÜ de yola çıkar· 
Jar. Yolda &fllmaz süçlüklerle kartılatarlar. Nihayet ü· 
çüncü ye e nküçük opl, bir aibirbazın yardımiyle bütün 
bu süçlülderi yener ye emeline kavuıur. 

Biz de bu üç tebude ıibiyiz •• Büyük bir medeniyete 
eriımek için yola çdanıf bulunuyoruz .. Yolumuza bu re
aimde ıörüldUtü sibi atılmaz s\içlükler çıkacak. 

Biran bunlar karf1Unda acia ti~ silti olacaiaa.. Fakat 

en küçücümüz ve en •encimis ,W..~acak, ltir aihirlaamn 

aihirli deineii ile dolam• •İlti Witiin ita •~liilceri )'ara

cak ve aradıiımıza ulaıhracaktır. 

Hayatta da böyledir, en aJllmaıı aandıiırmz dailar, en 

seçilmez aördüiümüz uçurumlar, bir hamlede atılar, bir 

hamlede seçilir. 

• 

MUHTELİF HABERLER 
Karadenizdeki 

Fırtına 
ISuriyede ikide Bir Taze

lencn Krallık Meselesi 
ka Cebelüdurüz Ye Lazkiye arazisinin rap· 

tını Ye Lubnandan kuçük bir kısmının da 

ilavesini tensip etmiıtir. 

F ranaa bundu bqka krallıim Hqinu 

Beyrut, (Öz.el) - Ali komiserin son se· 
yahatinden ıonra Suriyede krallıiın tesisi 
meselesi yeniden canlanmıştır. Kont Dö
martel Pariıte F ramaz hükUnıetiıae, Suriye. 
Irak, Filiıtin ve Şark ulerdında lnaıltere ve 

aılcainden 1renç birine verilmesi hueuaunu 
Franaanın tevhit hareketıle muayyen ve 'k I 

. kl"f" arar aıtırmıftır. 
mi.ıttehit bir eiyaset takip cdilmesı te ı ın· 

d b l B d P · t k" f ·ı· Fransa ile lnailterc arasında bu eaaslar c u unmuştur. u ara a anı e ı nıı ız 
muvafık aörüldüiunden sonra Dömartel 

Suriyeye döner dönmez Ammana aidecek 
Şarkülerdan Emiri Abdullaha baza teklif. 
lerde bulunacaktır. 

ıcfirıle bu mesele uzun boylu muzakere 
edılmiştir. 

Sözün Kısası 

Yal Rezaı;i; 
Babında •• 

._ ________ Ek • T• 

iki kişi konuşuyorlardı; kulak ve ... .. 
u .• n: 

- Şu mubarek İstanbul, bereketli 
yerdir, venelam 1 

- Öyledir, ama .• Neden icap etti) 
- Geçen sabah, Taksimden kalk· 

tım, Beyoğlu ve İstanbul Balıkpazarla
rını da dolafarak, yayan, Aksaraya ka· 
dar gittim .. 

- Evet. 
- iki keçeli yağcı ve bakkal duk• 

kanlarım gözden geçirdim. Üatunkorü 
yaptığım bir tahmin neticesinde o gun. 
yalnız bu dediğim mıntaka dahilmde 
250,000 kilo }ağ bulunduğunu tesbit 
ettim. 

- Allah arttırsın! Fena mı) 
- Diinleme e 1. Bu yagların üçte bi-

rinin yani takriben 80,000 kilosunun 
üzerinde (günlük tereyağı) yaftaa 
vardı. 

- Aıaı. Kızarnuf ekmekle ne de 
nefis olur 1. 

- Dur, canım 1 Pisboğazlıgın aırall 
değil, fimdi .. f stanbulda, çocuklanmı• 
za içirccck halıs süt bulamadıgımıza 
göre ... 

-O da doğru yal 
- ... Bu yağlar ne ile yapılıyor),. 

Aldı beni bir merak 1 
-EyH 
- Eyıi bu 1 Suyu duııduriıp te yo-

ğurt yapıldığım ifitmiftim.. F abt su
dan tereyağı çıkmaz a) 

- Bunu belediye d~ünsün. 
- Onun dütündüğü yok. Şimdi ... 

111 ben düfünüyorum: Acaba yai ni
yetine yuttuğumuz ne ola ki) 

Aklıma bin türlü kötü fCyler seli ., 
yor ... 

- Gönlünü gen it tut 1 , 
- Ne kadar tutsam, belediyemiz ka-

dar ıenit olamıyorum. - ... 
- 1-fa) Ne derain ). aıa Udu yal 

nereden çıkıyor). 
O sırada yam batımızda nargile to

kurdatmakta olan yaflı baflı bir adam
cağız. rüyada sayıklar gibi, keneli ken• 

dine mınldandı: 
Huda bdlrdir, eyler ıengi hiridaa 

El"eyyam ııazetesinin Amman muhabiri
nin verdiği bir habere göre Fransa huk\ı
metı, bu müz.akereden sonra Suriyede Cum· Diğer taraftan Surıye tahtına ıetirilmek 

istenenlerden biri de 1 {İcaz kralı lbnİ9SU· 
udun oilu Abdullahtır. 

.... .,.,da I. 

Demir Fabrikasında 
Neler Yapılacak? 

Rusyadaki Türk 
Mühendis Ve İşçisi 

MoakoH, 22 (A.Jr.) - Naıilll 
meaaucat kombinıunda çalııacak 
olan (74) Turk mühendis ve 
amelesi Moıkovadaki mensucat 
enıtitliıündeki nazari dersleri 
bitlrmlşlerc.i • Yapı an imtihan 
ta:ebenin yıikaelc mal6mat HYİ• 
yH'nl ıZSatermiftir. Talebe ıimcll 
So•y•t meıııuut mle11eseleriade 
ameli tatbikata g6ndcrUmitlir. 

Çerez Kablllnden 

•ur•r• Devletin 
Oyu ne akçılll• 

Abch.ılhanut, saltanatının ııonlanna doıı• 
ııı. makbulu bulunan vükeli ve vuzeralUll 

cenç cenç ojullaranı, damatlannı Şlarayı 
Devlete aza yapmak euretıle, ot'Ulnı Itır ço
cuk bahç...,.. dindurmilftü. 

)fJ"iiğ;-Me,;;~~~"-
ları için Şartlar ::::::=:::.---------:-----------,, 
~~-::;-;.~~:;;r iSTER iNAN iSTER İNANMA! 

Zürefadan Mana• Efendi o analarda 
açıkta bulunuyor ve sadrazamın kapı na 
a11ndırarak. sızlanıyor, memuriyet ııtıyor• 

du 

eclilnaiftir. Mlbefirler kengnlarm teWiPI 
1ue.n .... ait İllcelilleri bilmeleri, kitipleri11 el 
ile dakikada 12, makine ile ele 25-30 keli
ine Yazabilecek ve dakikada 85 kelime 0 -

~abitecek kabiliyette olmalan, vazifele • 
l'lne mi.teallik kanunlan bilmeleri prttır. 

Yugosl•vlera Adll MUzaherat 
Ankara 22 - YU&'oslavyada bulunaa 

1'üriı vatandatlanaa y ...... Mili müabe • 
t'et clolayaaile Türkiye suurlan dalülinde H· 
"-an Y qCNJay te ..... 11111 ela mahkemeleri
....._ -.Hi aıM • .- r4ılıcaLI•• 

lstanbulda, hatti belki de Türkiyede ltir ta ...... umi 
kiitii hane yardw: Beyazıt kütphaneai.. • • B: kütüphanede kitaplar fit usulüne söre tansllll edil-

. t' Aradı&.nız kıtaln hafızı kutiibün hafızasın· 
memıt ır. •• 

d k• f' ler arasında bulmata mecbursunuz .• 
a J lf . .. d 1 

Kütüphanede oturulan yerler kırık dokuk .••n a ye-
lerdir. Okurken rahat oturulm•z •• Sanclalyelenn yaptırı 

Kütüphanede elektrik J'olctur.. Saat Jôrtte 

a.. .. nca lditaphane de kapanır •• 

Kütüphanede au yoktur. Suaaraanız İçecek •u INla-

mazsınız .• 

Kütüphane pa ar günleri kapalıdır .• Halbuki en çok 

okuma sunu pazar sunudür.. Bu terait altında bizde 

kat p ane meYcut oldusuna artık: 
ıürültüclen rahat okunmaz •• 

JS1 E!'{ lNAN 1STE ( JNA:·.1 ·. ı 

~------------------------------------------------------------------

Bır n ... clrazam. biraz asabı bır hal ıleı 

anım Manas E'.fendı. Memun et ı .. 
Hakkın var. Haylı zama dır a 

M dur un. Fakat ne yap y 

Aklına bır y dı 

1 ft"ndı: 

maz topaç, ç mbcr aalar, aay~nızd 

j nıruı~I. 
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Hütün Bir Tahsil 
~ElJ!LEKE!.,. HABE~f..flRİI mıllİ 
Bir Bataklık Kurut yor 
Kırkgöz Bataklığından 15 Bin Dönüm 

Hayatına Mal 
Olan Suç 
Suçlu yirmi yaşlarında bir genç. Duruş

ması üçüncü cezada görülüyor. Bu gencin 
işlediği suç kendisine çok pahalıya malol • 

muş. Okuduğu bir yüksek meslek mekte -
binde idare memuruna karşı yaphğı bir ser-

keşlik mektepten atılmasına; tahsil hayatı
nın yüzüstü kalmasına sebebiyet vermiş .. 

İlk tahkikat evrakı hadiseyi ıöyle bil
diriyor: 

Mektebin bir muayene gününde idare 
memuru Rahmi dolapları yoklamağa me • 

mur ediliyor. Rahmi, talebeden Talatın do. 
]ahında mektep içinde bulunması yasak e

dilmiş kitaplardan (roman) buluyor. Mek
tep direktörüne giderek malumat veriyor. 

Kendisinin şikayet edilmeşine kızan Talat 
ayni günün akşamı talebeye nezaretle meş-

gul bulnan Rahmiye yaklaşarak vazife es
nasında onu tokatlıyor. Rahmi ile Talatı 

diğer talebelerin ayırdığı esnada da Rahmi
yi ölümle tehdit ediyor. 

Mektep idare!li hadise hakkında tahki -
kat yaparak Tala tın tardına karar veriyor. 

Arazi Kaza
nılacak 

Çanakkale (Özel) - Boğazın metba • 
linde Kumkale civarında Kırkgöz bataklığı 
denilen bir bataklık vardır. Civar köylerin 
sağlığını tehdit eden bu bataklık nihayet 
kurutulacalchr. Sağlı.k ve soysal yardım ba· 
kanlığı bu İf için bir su mi!hendisi gpnder • 
miı, kurutma itinin projesini hazırlabnııtır. 

Bundan evvel de bir proje yapılmı' ve 
bu projede bataklığın kurutulması iıi iç;in 
50 bin lira sarfına lüzum gösterilmiJti. Y il!• 
ni yapılan proje ile ise bu it 6 bin lira sar • 
file baıarılabilecektir. Bataklık 3 kilomet • 

relik bir kanal ve on binde 4 mil ile Men· 
deres nehrine akıtılacaktır. Bu suretle im -
rutulacalc bataklıktan 15 bin dönüm ekile
bilecek arazi kazanılacalcbr. 

İhtiyar köylülerin ıöylediklerine göre bu 

'l 

Kırkgöz bataklığının bulunduğu sctha• ve bataklıkta bir sazlık 

Rahmi de davacı oluyor. 

Hakim, genç suçluya soruyor: 

- Ne diyeceksin? 

• yerden bire kırk mahsul almak mümkün o· 
lacaktır. Burada ildim müsait olduğu için 
turfanda ıebze de yetittirilebilecektir. 

YURTTAN ATATÜRKE 

Bütün Memleket- Şefine 
Bağlılığını Haykırıyor 

- Ben kimseyi dövmedim ve tehdit et-
medim. 

- Polisteki ifadende ikrar etmişsin. 

-Yanlışlıkla söylemişimdir. 

Sonra mahkeme heyetine bir istida uza

byor. Bu istidada hadise başka türlü anla
tıhnakta: 

«ldare memuru dolabımda bir ilci kitap 
buldu. Bu kitapların dolabıma ne müna -

aebetle girdiğini ben de bilmiyorum. Ken
disine: 

- Kitaplan ali. Fakat bu iıi bir mese
le yapma!. dedim. 

O doğruca müdüre ı::itti ve beni ıikayet 

etti. Akşam üstü kendisile karşılaşınca yap
tığı hareketin pek doğru bir it olmadığını 

aöyleyince kızdı ve beni tokatlamağa haş
ladı. Ağzımdan, burnumdan kan botandı. 
Sonra benim kendisini dava etmemden kür. 
karak. kendisi dava açtı. 

Bu haksızlık benim mektepten kovulma
ma, aon kademesine gelmiı tahsilimin çok. 
fena bir akibet• uğramasına aebep olmuş

tur. Devlet heni senelerce okuttu. Mille -
time minnetimi göstereceğim bir aırada 'bir 

iftira ve haksızlık yüzünden bu hale gelişim 
acınacak bir vaziyettir. Tahsilime döne -

mezsem cemiyet için zararlı bir phsiyet ol
maktan korkuyorum.» .............................................................. 
Eıkifehirde Odun Ve KömOr 

Fiatlırı 
Eakifehir (Özel) - Şehrimizde ıoiuk

lar ıiddetlenmiıtir. Odun ve kömür fiatları 
birdenbire yükselrniıtir. 

CıırnartHI 

Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından (*) 

Burun içi Kanseri 
Gelen hastam iki senedenberi ıai bu
run deliği içinde ağrıdan ve kan bo
ıanmasmdan müıteki. Taluil rönnüı, 
hastalıklar hakkında epeyce malumnt 
toplamış, bir çok muayeneden geçmiş, 
kendisinde bir kanser başlangıcı oldu • 
ğundan şüphelenmiş. Radyom tedavisi 
yaptırmış. Evvela hastalık durur fı'İbi 

olmuş, fakat şimdi boğazında da ağrılar 
varmış. Nefes alırken müşkülat çekiyor, 
ı:;inir buhranları geçiriyormuş. 

Burunda iki !lene evvel başlıyan bu kan· 
ser şimdi ( metastaj) yaparak boğaza 
İnmiş. Hastanın korkmakta çok hakkı 
var. Radyom tedavisi kanserde daima 
tatbiki ~üpheli bir netice bırakıyor. 
Kendisini yılan zehiri ile tedavi ahına 
aldım . Ağrılarını müsekkin iğnelerle 
durdurmağa çalıştım. Neticede muv;ıf -
fakiyet ihtimali pek çok azdır. Kanse
rin bidayetinde ameliyatla iyile~mesi ih· 
timalleri daha fazladır. 

( "' ) Bu not lan kesip ıaklaymız, ya'!' 
but bir albüme yapıfbnp kolleluiy<ın 
yapın z. Sıkıntı zamanınızda bu notlar 
lıir doktor eibi imdadınıza yet~bilir. 

Bigada Kıı 
Erken Geldi 
Biga (Özel) - Burada bu aene kq çok 

erken reldi. Daha kasım gelmeden havalar 
birdenbire soğudu. Herkese kalın palto ıiy-

dirdi. Sobalar kuruldu. Bozacılar, ıahlep
çiler derhal faaliyete ıeçtiler. Her tarafta 

bir kıt rörünüıü, her evde bir kıı telaıı var. 

Havanın böyle ansızın aoiumasmdan is
tifadeye kalkıpn kömürcüler, daha bir kaç 

gün önce yirmi beı kurup verdikleri bir 
merkep odunu otuz beıe, kırka çıkardılar. 

Yüz elliye verdikleri odun arabalarına iki 
lira istemekten çekinmiyorlar. neride hava-

ların daha fazla kapanacağını düıünen fı -
rmcdar, belki odun gelmez diye ihtiyatlı 

bulunmak için odun alıp stok yapmakta -
dırlar.Odun tedarikine balkın hayli tehacü
mü vardır. Bu da odun fiatlarının yüksel • 
mesine aebep olmaktadır. 

İpek böceii tutanlar da fazla odun iıtih· 
lak ebnektedirler. 

Balıkesirde 

Bir Tıp Birliği Yapılıyor 
Balıkesir (Özel) - Balıkesirde doktor 

ve eczacılar Halkevinde bir toplantı yap -

mıılar ve burada bir bp birliği kurmaya k•

rar vermİflerdir. Birliiin muvakkat nizam
namesi yapılımt, baytarlann da İftİrakile 

bir idare heyeti lı:urubnaıı kararlaıtın1 -
m11tır. 

Sıvaı Uçak Kurumu Kongresi 
Sivaı (Özel) - Uçak kurumu yıllı.k top. 

lanbsını yapmıı, yeni yönetim heyetini ıeç-

mi,tir. Batkanlığa Hüsnü Yıldızili, as • 
bqkanJı.kia Ki.mil Yalçıner, mürakipliğe 

Nüzhet Çubukçu seçilmiılerdir. 

Büyük Öndere karşı yapılmak istenen 
suikast dolayısile yurdun her tarafınna 
uyanan hey~canı bildiren telgrafları yaz
rnıya devam ediyoruz: 

Er:r.urumdan 
Erzurum - Bir ana çocuğunu bağrın • 

dan kapıp ateıe fırlatır da bir soysu~, mil
yonlarca can değerinde olan kanınıza su
samaz. Kıyınca yeltenenleri lanetle anar, 

size ıreçmİf olsun diyerek Tanrıdan çok 
uzun ömürler dileriz. - Erzurum bayanları 

adına Fatma. 

Alacadan 

Alaca - Kutsal varlığımızın yarabcı111 

olan ünlü atamıza karfı alçakça uzanan kir
li ve ıefil elleri kırmaya, bakan gözleri oy-

......... ·-·················································· 
Sındır gıda 

Yeni Bir Nümune 
Köyü Y apıhyor 

Smdll'rı (<bel) - Buraya iki tahrir ko
misyonu relmİJ, kaza dahilindeki binaları 
JUmıya bqlamııtır. Düğüncüler köyünün 
Nümune köyü haline konulması kararlaıtı
nlm11 ve bu hususta çal11malara bqlanıl • 
mııtır. 

Buiday ve arpa fitalannın yükselmesi 
burada çok iyi tesirler yapmıttır. Her haf
ta köylü pazara 80-100 bin kilo mal retir -
mektedir. 

Bahkesir ldmsın Birliği Kongresi 
Balı.kesir (Özel) - idman birliği spor 

kulübü yıllık kongresini yapmıı, yönetim 
kurubnu yenilemİJtİr. Baıkanlığa doktor 

Kamil, sekreterliğe Lutfi, genel kaptanlıja 
da Ziya aeçilmiılerdir. 

Balı kesirde Himaye Edilen Yavrular 

Balıkesir Çocuk Esirgem~ ' ." rumunun himayesindeki yavrular 

Balıkesir (Özel) - Çocuk E 1irgeme K nımu bu yıl bqında 500 çocuk giydirmiı, 
500 çocuğa da ders levazımı vermiı, 9 çocuiu yatı okuJlanna yerlei§tirmit, ilçe ve 
köylerden orta okula ıelen elli altı <,;ocuk için de bir koruma yuvası tesis ederek 
bunun barınmalarını temin etmiıtir. Bu yıl muhtelif suretlerle yardım edilen çocuk 
sayısı 5966 YI ıeçmeldedir. • 

maya Alacalılar ant içtiler. Bu hainler~ la
net eder ve büyük ıefimize ıonsuz ıağlık 
dileriz. 

Erbaadan 
Erbaa - Sana yapılmak istenen ya • 

iınçlan ötürü Erbaa halkı yaptığı genel mi
tingte alçaklara karıı kin ve nefretini dök· 
mÜ§, yüce önderine derin bağhlılı: ve say • 
gılannı sunmuıtur. 

Bit listen 
Bitlis·- Türkün başında taşıdığı ve ta

ııyacağı sayın büyüğüne yapılmak istenen 
hareketi toplanan Bitlis balkı nefretle an· 
mıı ve bu alçakların ve memlekette bun
larla bir fikirde bulunanların tezelden ceza-
lannın verilmesi için dilekte 
karar vemıiftir. 

Mardinden 

bulunmaya 

Mardin - Sana uzanmıya yeltenen her 
hain eli kırmaya ve ıenin için kötülük dü
tünen her kafayı ezmeye ant İçmek ıçm 

toplanan Mardin balkı ve gençliği, sana her 
zamandan daha sıcak ve derin bağlarla bai· 
ladır. Sen bize cumhuriyeti emanet ettin. 
Sen de ulusa kurtaran izerlerin de aençliie 
emanetsin, ıöz bebeğimizsin. 

Rum Patriğinden 
İstanbul - Bir takım çtl11n canilerin 

yüksek phııruza kartı kurduklan mel'una
ne tertibah ıiddetli bir nefret ve baytetle 
öğrendik.~ Yülı:selı: dehaıı ve tunçtan irade
sile sevgili yüce önderine kartı yapıtan bu 
tertibatın ulu ıefe candan ve gönülden bağlı 
bulunan yurdun her tarafında uyandır -
makta olduğu galeyan ve cösterilmekte bu
lunan duygulara ırönülden iıtirak eder, size 
uzun ömürler ve ıonsuz sağlıklar dilen<-. 

İstanbul Rum patriği F otİyos 

Bagarandan 

Bqarası - Sana uzanmak istenen hain 
ellere binlerce linet aavururken yolunuz
da ölmek andımızı tekrarlarız. 

Pariıten 

Paris - Batı Avrupada okuyan çocuk -
larmız düımanlarumzın İğrenç ve alçak ta
savvurları karıısında hiddet ve iğrençle sar-
11ldılar. Türk ulusunu kurtarana çocuk· 
larının ıonıuz ıevgi ve tazimler. 

Adına İspekter Rept 

Erdekten 
Erdek - Kutsal varlığınıza fena gözle 

bakan gözleri oyar ve uzanan hain elleri 
koparmaia ant içen Erdek gençleri Ata 
türküne sarsdmaz bir imanla bağlıdır. 

T avfanlıdan 
Tavfanlı - Yüksek varlığınıza kartı al

çakça ve haince el uzatmak istiyen hain ve 
alçaklara linet eden memleketimiz balkı -
run duyduğu yaslardan ötürü köylü ve kent
li yurttaflarımızm acılarını arzederiz. 

Y enifehirden 
Y eniıehir - Toplanan binlerce Y enişe

birli seni aramızdan ayırmak istiyenleri la
netle ~·e nefretle andılar. Sana uzun ~i'
Jıklar ,.lilediler. 

Eı,/enmek 
Bir Piyango 
işi Midir? 

fil~· 
Evlenmek bir piyangodur, derler· 

hinizc ne düşeceğini bilemezsini7 • ı.a• 
dtll· 

Bu söz, meçhul içinde hareket e • ıı~ııi• 
1 k .. .. . l . ·n dogr 

ran ı ta yuruyen ınsan ar ıçı d kt' 
Evvelce cemiyet ne erkeğin kızı, ııed et • 

zın erkeği görüp tanımasına müsaıı ı:r t~' 
mezdi. Görücü ile evlenildiği zarn· rı bİf 

ı k .. h . b" . dan ba~kıı ,.i enme şup esız ır pıyango l •I"~ 
v• • • • • se\'{'.°1" 

şey degıldı. Huyunu, tabıatını, • . Je 
f 1 • • b'l d"v • 0 b"ır k11115 

• ve ne ret erını ı me ıgınız . pı' 
k bıı 

hayat arkadaşlığı etrneğe kalkma 'd 
yango bileti almaktan farklı değil ır , :ı• 

Fakat bugün evlenecek kimseler b~ ~ 
dar karanlıkta değildirler. Birbirlertll }3 i' 

rebilirler, tanıyabilirler, tanışabilirkf· orfı. 
birleri hakkında istedikleri mali'ırnatı 1 .:ııı 
yabilirler. Bütün bu imkanlara rağnıco 

1

11
,ak 

fena bir arkadaşa düşer~e. işte talih il 

o vakit rolünü oynar. ıa• 
I d de Maamafih bugünkü evlenme er ek :JIY 

lihin rolü yok değil. Ya kız, ya erke ,ıı 
k 'k h k .. .. c çıkııf1 

ı atını yapmaz, ya ut ız onun ~ılc et' 

erkeği kaçırmak endişesile kapalı go !ıif 
ı.k gene 

lenmeğe razı olur. O vakit evli ı ,J 
k k .,, 

piyangodur. Kız ne çıkacaktır, er ·e 11,ıı 
bir adamdır') Bu, ancak siZin içirı zili b~ 

B".>'e ile anlaşılacak bir muamma kalır. 0 I hİll 
evlenmeden de müsbet netice ancak tıı 
yardımile elde edilebilir. ~- ı 

Bugün evlenecek olan gençler artık t,,. 
ı k .. .. v b d ""ldirler ran ı ta yurumege mec ur egı r tıiiı 

lilik muvakkat bir iş değildir. İki ınrs c.ı~' 
b • tırıı 

tün hayat ve mukadderatlarını ag • r•• 

lan kimseleri iyice tanımadan evleıırTleg 
zı olmamalıdırlar. 

* 1 •ıfll 
«Yeni evliyim. Karımı bana do~:e ,ııl 

tavsiye ettiler. Hatta bir defa bir 'esı µı 
edip bizi ayni mecliste bulundurd~lar H• ~ 
hakikaten güzeldi. Derhal beğendırtı· •. , J• 

Ju{l\I 
tasına nişanımız, bir ay sonra ela dJh• 
müz oldu. Evlendik. Evlendik al'll8

• ~il' 
ikinci aydan hakikat sırıtmağa başlı:ı.dı. ,ı\ ı 
rım hasta. Doktorlara gittim, bir kaÇ ~ 1 

}..fıı.-1 
dır kazancımı doktorlara yedirdim· .. 01• 

., • • ., • • '"rı1kOll • 
lıgın sınır oIClugunu ve tedavısı rnu . leflbı 
madığını ıöylüyorlar. Hayatım ıchır 
Ne yapacağımı şaşırdım. 

fikrrl 
• et 

Tahkikat yapmaksızın evlenıneıı111 

zası. 

* ·ıJ • " • • •e ~ıı «Nışanlıyım. Nışanlım sevımlı ' Jı ı' 

b. k A"I · · · h ·ı· fakat e ır ız. ı esı ıyı, ta sı ı orta. 'il 

d · d" ·· O k dar b"\ en ayna ve ruJ uşmuyor. a re: 1 

ı . hıı5 
nıyor, o kadar kendini tuva etıne 1 ıtO 

• 1C::. 
diyor ki, süslenmekten, güzel giyınn ·J , 

d 
.. ,•ıı ı 

başka düşüncesi yok. Onun için Ufl; ,1• 

valet masasından ibaret. Evlenirsem 
11111

01 • 

b J:ıı 
fın altından kalkamıyacağım ve u .,.ıı. 

.. eerı. 
nın tuvalet masrafını temin edem•> 
diye korkuyorum. Ne dersiniz? 

Cııhit 
,.rıfl' 

Düıünülecek mesele. Bu kızların rı•~ei' • 
da paranın kıymeti olmaz. Bunlar, e~ JI 
lerinin kazançlarını ve kabiliyetlerİ"' ·11 r 
düıürunezler. Tuvalet ihtiyaçlarını teıtı• 1,t' 

. e" 
demediğiniz zaman da fazla olarak sı:ı ,e ' 

1 O • • • • d"" ·· •• •• E"Jeıı" 1 zar ar. nun açın ıyı u,ununuz. . ı;e • 
den evvel kızı biraz daha tetkik edinı:ı: .of • 
ki genç kızlık icabı böyle hareket edıY ~ 
dur. TEYZ " 

"' 
Nöbetçi 
Eczaneler 

Jıırdıt: 
Bu geceki nöbetçi eczaneler ıun r: 
Eminönü: (Bensason). KüçükPıııtıl• 

B >'ııı (Necati). Alemdar: (Sırrı). el ıtil 
( 501 

(Asadoryan). {Şehzadebaşı: ·1': 
,. 01TO 

Hakk1) . Fener: (Arif). Karagu ,Al:' 
(A. Kemal). Şehremini: (Nazın1 )· )· 

R d,·ııll 
saray: (Şeref). Samatya: ( 1 

• ')· 

( l{ııpııt;• Bakırköy: (Hilal). Galata : 
1

r.r • 
Hasköy: {Halk). Kasımpaşa: (t\ -;J11 : 

. (R ) BeyoG kez) . Beşıktaş: ecep • ~·eti= 
(İtimat, Kinyoli, Tarlabaşı). :;>•~~-. 

, ') L 
(Maçka .~ey:.d). Sarıyer: (N~~ı ." (V 
küdar : (Omer Kenan) . Kadıko.Y· 

0 
.•• 

• ) p\ı 
on Cııbukçıyan, Osman Hulôsı · ş) 
yiikada : (M~hmet) . Heybeli: (J3~ 



. DUHY/.I 

~atbudtınd~ 
~ Ö~()(j le: ll~I ~il 
Eski Otomobiller 
Araaında 
B;,. Yarıı 

7*J4 t•ıe lngiltercnin otomobil 
lcatan oto- kulubü her yıl oldu • 
nto6lll•r ğu gibi bu yıl da 

~•le1t•ıle (Londra) ile Brigh • 
~na L' 

rasında eski otomobillere mahsus uır 
~n!ilc tertip etmiştir. Mutat üzere bir çok 
~~1 otornobillerin iştiraki ile yapılan bu 
~ ~ııabaka hem bir sürat yarışıdır, hem de 
rıhden b' h · .. ·· ·· d d'ır'ıltı"I • ır sa nenın goz onun e 

llıesid· B · ır. u yarışa girebilmek için şart, gı· 
rccek otomobilin 1904 tarihinden evvel ya· 
l>ılını.. . . . 1 d Ot ... Yanı ( 31 ) yaşına gırmış o ması ır. 

d Omobiller Londrada sabahleyin dokuz· 
lı l, Yckdiğerinden birer dakika fasıla ile 
arckeı d . . .. wı d e erler, Brighton ıehnne ıse og e· 
en ıo d b" "k . nra varırlar. Bu şose kenarın a ırı ·-

llıı~ ol h . . " an alk için de, mükemmel bır seyır 
asıtasıdır. 

1 
s.,,ar ,,,, ~orontoda çiftçilık 

helfl•ll eden bir adam seyyar 
d' çlftlijl bir hayvan çiftJiği e· 
t 

1~1lıcyc karar verrni!I ve bu maksatla top· 
agıru " ı 

:..ı satarak eski bir vapur satın a mı-ı-
"•r fi b · csabına göre bu vapur 500 hap anı 
'lrınd w . . ' b' d ba~ı •rrnaga yetışecektır. \ apur ır yer e 

la t anarak durmayacak, adadan adaya do. 
'<l larak bedava hayvan yiyeceği tedarik 
d C<:ektir. İtalyanın kurnaz çiftçisi bu saye. 
lı c 1ca~anç vergisinden kurtulacağını Ja 
l'tıınaktadır. 

BABICI 
Fransız-Alman Yakınlaşması Temin Edilemiyor 

Gazeteler Almanların Manevra 
Yapmakta Olduklarını Y azıyor~ar 

Uzahlan 

PORTEKIZDE 

Şiddetli Fırtına 
Var 

El, Sis Tabakası içinde imiş 

INGILTEREDE 

Ölen Amirahn 
Cenaze Töreni 

AMERIKADA 

Cenup Kutbuna 
Gidilemedi 

18 IU v(; Ü~ 
Yalan Değil 
Gerçek! 
Rivayet ederler kı: Bıri Gaaltonyalı, biri 

Marail.> alı iki F ranaız Eyfcl kulcainm dıbın
de f"nnin demirle mı haşmeti demek ol n 
o muhteşem abideye bakınıp dururlarker\ 
Caılconyalı ııaşılınaya değer bir ICY gor .. 
muş gıbi elıle kult-nin tepesini gösterir: 

- Bak dostum, der, bir kannc:a.. Orada 
işi ne} 

Marsilyalı uzu uzun bakar, tu cevauı 
'erir: 

- Göremedim, fakat ayak scaini i,itiyo. 
rum. azlı nazlı ) uruyorl 

Gıildunü:ı, değıl miL 
Başka bır fıkra daha: Cimri bir bcnfin 

bıri peyniri ııişcye kor, abah ve akpm ek
meği ışcye ıurerck pc) nır yer gibi davra
nırmış. Oğlunu dn bu ise alı~tırmıt- F11k t 

ne olur olmaz dıye ) emekten ıonra flfe)'İ 
sandıga koyup kılıtlt-megı de unutmazrıu , 
Bir giın eve geç gelMı , ne göne iyi) •. Oğ
lan, pe) nir ı esinııı ,klı olduğu andığın 
öni.ıne çômclmı , anaht r delığıni kokluyor, 
ve her koklayı tan sonra ağzına bir lokm 
ekmek atıyor. Cımrı ıorar: 

- Ulan ne yapı,>orsun omda) 
- Peynir koku unu katık yapıyoram. 
Cimrı kızar ve h ykmr: 
- Bır gun dek tık ız. )aen olmaz mı) 

Bu ne aç gözluluk) 
Yine giıldunuz de ~.iJ mi) Öyle i.e ııunu 

da dınlcyin: 

Bir kurulun espcktöri.ı olmak dolayıaile 
Anadoluda sık sık gez.ı .> apan bıleıli. sörgu
hi bir bay, son gezintisi sırasında bir koyc 
uğruyor. orad gecelıyor. Konuk kaldıiı ev
de konulan bulgur pilavile ayranı yedik.ten 
ıonra bir sigara tell ndirmck istiyor. Bakı
yor ki kıbntı ) ok, e\ sahibine sealcniyor: 

- B na bir kibrit \erir misin hcmteri> 
Adamcağız, koynundan bir kibrit kulu· 

eu ve kutunun ıçındcn bir çöp çıkanp ya

na ıyor, bi.ı.> ük bir İş yapacakmıı ıribi dav
ranarak besmeleyle fıliın o çöpü kutunun 

kenarına ürüyor, cılız ve çok cılız bir ı~k 
elde ederek konuğun sigarasını yakıyor. 

1'•rr•recl &mlth Bulunu• Lizbon 22 (A.A.)- Porteklzin ıimal 

Espektor uzun ıhtimamlarla ,..kılan 
kibritin parmakla tutulamayacalı: bdu U.ce 

olduğunu görup merak ediyor ve 110ruyor: 
Berlin 22 (A.~.)- Alman harp I" Nevyork 22 (A.A.)- Nevyork n . - Bu nasıl kibrit> Böyle. 

ı- me• •azeteai, tayyareci Lincoln Elb 
M ? kıy.farında tiddetli bir fırtına ve aai· 

Si yor U nak olmuıtur. Portoda bir ev yıkılmıt· 
losu adına Vis Amiral Förater, yüksek th' k 'f b 1 ti t d""f : Aldığı ce\Bp ıudur: 
rakip ve Jutland muharebesinde lngİ· iw_ord und I eaı 'k"u ~ ara be:_a ub etti- - Yolnıulluk bu, ayıplanma:ı. idare ede-

lir "capur 22 (A.A.)- Bir vapur, dün tır. Gemilerin limana •İrmeaİ ve çık • 
) km Siyamın garp sahilinde kain Sa-

ın en o aya ı ıncı cenu aut u aey- lim dı'ye h k b ·ı· d · d b"I · ö ı • f'I •-- d 1 A • 1 • • • er ı rı ı or e o uyoruı:. y o laz ı osunun auman anı o an mıra yahab teıebbüsünde muvaffakiyetaaslı- •- il 
~u anıyoruz. 

Jelilco'nun cenaze sününde bulunacak- ie uiramıı oldutunu haber •ennekte- Bu yalan dcgw 1 k ••• d' • ı gerçe , sayım •erw-nın 
er •d . 1 maıı imkinaaz bir hale ıelmiıtir. Ave-

_.er· asından ateıle bir takım ııaret er k b 
drne'-t ld .. •• t"' iro arıklarında denize inme üzere U• 

.. • e o uiunu •ormuı ur. ,. • .. • k 
Qu • lunan bir deniz tayyareıı ruzıara •· 

fa 1J•retlerin Kingıford Smith tara· T 
tar. 

lnıiliz Amiralin ıömüldüiü saatte, 
Alman harp filosu matem İfareti olarak 
bayraklarını yarıya indirecektir. 

-~: , •. , ...•.•.• , , ~ _ , azaltılmaeı, Ziraat Bankasının kö.Ylerden 
(Harici Haberlerimizin Deoomı buiday alması gibi iılcrin kimleri kurtarmak 

14 iincü YüMetlir.) için yapıldığını bu dorde bölünen kiLrit ne 
kadar güzel anlatıyor) M. T. T• 

tıda,. ·ı . d"I" pılmıf ve denize diifmüttür. ayyare 
..&d ven miı olduiu tahmın e ı ıyor. b'I • d ı 
"" •d batmııtır. Pilot kurtarıla ı mı,ae e • • t\ • •raıtırmalar yapmak üzere bir 

,,Uat 1 dııw 1 yaralann tesirile ölmiiftür. 
~~~r•::Y:•~ta:y:y:a~r:e:s:i~h~a:v:a:l•:n:m::;ıı:t:ır=.l!!"'W~==~~:=:~~====~~......, ..... ıe!!!'.:"!!!!!!"'!!!""""!!~;::~:::;:::;:;::-~~::~~!!!!!!!!!!!!!!!!!==!!!!!!!!!!!!!!!""!""!!""'"'""!""'~!-!""!!!!'!!!!!""""'!"""!!"'!!!!!"P!!!!!"!!!!!!llll!!~I!!!!!!!=-----,_.,!!!!!!!....,.!!!!!!!.,......_._.~~!!!!!!!-..!!!!""'""""""!!!!!!!!!!!!!!,,.. 

""' :ı:s:: e :crı T radan öğrendim .. Meğer, bizim Nec· tasdik et! der gibi sallıyordu: onu da bırakmı.ş.. Amma, bnı tez, 
23-11-35 1.1 ı ~ lıııııııııııı.. 111= NoS2 detmifl Necdet, Zekiye ile Pakizemin, - Sen yabancı değilsin, yalan mı) çalışkan çocuk! Hiç işsiz kal1r mı) 

11 ~ n L hani bir zaman çalıştıkları şirkettey- Yanlış mı) Simsarlık etmiş, bakkallık ctmif. laf· 
e miş .. Oradan tanışıyorlarmış! işte Al- Benim inandığıma, inanm11 gibiy- tan ekmeğini çıkarmış! Nerede timdi nr 1/Lıvr N L r Q lah rast getirince rast getirir .. Pakize- di: böyle gençler) ... iş yok! diye kolla-

t:1 t= fı 1:: 1::: • ciğim, başı ııkışıkken yolda bir gün, - Elbette inanırsın ... Pakizeciğim rım kavuşturup oturuyorlar ••• 
§"'*ff"'**f·)si Necdete tesadüf eder. Şuradan buradan de beceriklilikte Zdciyeden aşağı kal- Cigarasını yakmış, dudaklanna iliş-

fh re durdu: konusurlar .. Söz açılır, Huriyenin has·ı maz. Hani, söz temsili ham, ağır, tem- tirmişti: 
b·ır san abla, mutfagv a girdi; yüzü, ,__ldı t dum Necd bel .. .. .. h' -- ._ lda N 

D - Ay, az ıuı • unu uyor tahgwm ısöyler.. et, insan r~uk gorunur amma, ıç ..... ın a nma.. - ecdetciğim, çalı~madan dura-
e.enç kız gibi ııendi: h be .- p k be 'kl' G 1 T - s· T Zekiyeciğimden de a r var._.. doğrusu! Pakizeciğime, sen, hiç me· e cerı ı.. e di, beni kucakladı, mıyor ... Yalnız, '"imdiki İfi biraz zor-

"' k ıtcın ediyorum, diye kızma • .• 1· "I" d .. .. So N d ~ led O re k Kinayeli kinaye ı gu umse ı: rak etme, ben, bulurum! der ... Ve er· optu.. nra, ec eh söy i.. da cana ... Geceleri 'çalışıyor ... Bir fİl'kel· 
,, . cyifli günümde geldin.·· Huri- h ı· d d 1 az ıor- l b ı 1 · b" ] d I b' .. • J H ._ .,-ccı·· _Ayol a ım en e anam • tesi gün, otuz ira u ur, hemen z- senın ır ev a ın sayı ır, ır gun geti- te memur... şi, gece... cr11;eaİn işi-
•· &ıın. den haber var ... Rabbim tea- ı· · · ded A · M ~Ya b l mazsm da... .. . mire gönderirler ... Hem de senetsiz, reyim, e ını öpsün 1 i.. 1 innet- nin tersine ... Pakizeciğimi, aeviyor 
ile d ın şükür, iyileşmiş ... Nişan ısı Tekrar cezveyi karıştırdı; soylem~· sepetsiz!... le karşıladım.. muş!... 
)' 1 e barışmış ... Pek yakında evleni- yordu. Kahveleri fincanlara koydu, hı- Yu"'zu"'nde, bir iç ferahının bu··tu··n a· Biten kahvesinin telvesini yalar gi- Gevrek gevrek gülüyordu·. 
bor arınış ..• Nasıl sevindin, değil mi? 
%şun . d .. rini bana uzattı: . . çıklığı, ışığı vardı. bi sümürdü; fincanını yere bıraktı, ci- - Gençlik... Cahillik... Genç ta-
tcğin · a Yas tutmuşuz!.. Senm e yu- _ Ben de bugün sade ıçıyorum.. _ llkönce, bunu bana söylemedi .•. garasmı keyifli keyifli çekti: zeyi görür de sevmez mi) Al Ooiru· 
1;:tı ı iizdümdü.. A ı Elbette üzülür- k d Koy N f .. O d Kendi fincanını yere oy u.. . • Sonra, gün geçti ... Amma, kaç gün? - ecdctciğim geldi... lk gÖriifte ıu, ben de erkek olsam, genç ol..m, L: · · a senin kardeşin .. • k t' · kısrdı hır çı- p k d H b l"lcrn • nundan tütün pa e mı çı ' Doğrusu bilmiyorum!.. akizeciğim, anım ısın ı... ani, ir insan iyilik Pakizeciğim gibi inci tanesi bir yavru-
\ocyi sü:;u .. ~. angalm başına ge~tı, cez· gara sarmağa başladı: v geldi; beni kucakladı, yüzümü, gözü- bile etse, kanı ısınmayınca ısınmaz .. cağı görünce, elbette severdim .. 

H • ·w· o kadar agır hasta ·· ·· B ·· l · d w•ı h · f l k El' · ··• ·· ba d - e· k be - urıyecıgım . . k mü optu.. u oy esı egı ; anı, ena 1 ta etse, mı gogsune ıtır a: 
tıirn · ~r ahve iç, dinlen ... Sen . değilmiş! Mektubu yazan, bıre ~ın hat· Ihsan abla, ({çocucakl> ı, yüzünü, gö- insan hoş görecek ... Onu, öz evladım - Evlbtlarım, diye söylemiyorum, 

.,_ IPışırdiğim kahveyi seversin... . 1 yacag·m Ne ıse, e· k .. .. 'b' h "b' ba- ba t O b"zd .... d .. ld' k kt H 
ı c d 1 mı<:ı, senın ana . ·· · y 

1 
zünü te rar opuyormuş gı ı eyecan· gı ı grıma s ım.. gece, ı e uçu e guze ar, anı sıca ır... er 

lırk o aptan kahve fincanlarını a- v 1 a an J 
en gülüyordu·. pimize, büyük geçmış 0 s~n ... . . lanmıştı .. Gözleri yaşardı: kaldı. zzet ve ikramda kusur etme- gören sever ... Bir bakan, bir daha bak-

. . B' d sahi mı olsun, ıstı· be . ki ı d' k · - Necd . I ko • çıktığı ıyı ... ır e - Ah, nım yavruca arım, ana- am... ma ıster .. 
tıu et, uyumasa, senın e k ] 1 H · 1 1 · 1 · 1 Jw "ld' k 1 f ld d Ştururdum .. Pek şen çocuk, doğru·ı yorduk?.. gaJda yaktıktan caklarmı pe sevker.er .. anıh,. on ar k"'llz~arıtbaeşen d cıkgaraıımd manga ın gı 0ı, 1 

u agıhınabe ı1sı . a ı~ 
1lJ.,. Cigarasını man . . . . için çok kahır çe tım amma, ıç yük- u erme stır ı. oynun an c.-krar - narın a ren yo tur... U-

l ckra .. .. •w·ıd·w• a· sonra dudaklarnnın ucuna ılıştırdı. • sünmüyorum .. Öğünmek gibi olmasın cigarasmı çıkardı, dizlerinin ~1.J'ff"lc yurlarken, nazar degıncsin, diye, üzer-
t... r mangalın onune ıgı ıgı z 1. ld . · . .,,.. k d ı · ·· k ·· ·· ·· · · 
·••arı gö 1 . . k tıra Fincanını e ıne a ı. . •w. amma, doğrusu, tam yetıştıroım ... Bu oy u: erme çore otu tutsu u verınm . 
l'i.i~Üıne zk~nı kırpıştıra ırpış _ Biz burada, Hurı~ecıgım ıçı~ yaşa getirdim, hala hepsi süt kuzu • - Kederli günlerimden sık cigara Kurnaz \e ses iz bir gülüşle batını 
.. - N d 1!0r~~: d w • 1 . l }'anıp yakılıyorduk .• Hanı, sana, evı 1 içmeğe alıştım, bir türlü bırakamıyo- sallıyordu: 
() ec eh, bılıyorsun, egı mı· ·· · k l diye akıl da - su ·· G ·· · d k b' H b 1 · 

Yle Ya d b'I k . ) K ba· satalım. rehıne oya ım, . . h cıBu yaşa getirdim h> demekle onla- rum. ogsume o unmasa, ır fCY - a er en 
t k • nere en ı ece sın. ara d .,. Hiç bırıne acet . d v ·ı l · ı · k ki · · · 8 gib' b' d l A 1 nışıyor um yar... . d yaşlarına küçüklüklerıne, çocuk- egı mma, gece erı; lanı uy u arası, çocu ar, ıyıyı, 
old ı ır a ıp çıkıyorsun .. · Yar d p k" eciğim bır arka a· rın ' ı "k .. t"' ki 

olsa, kızarlar ... Cahil 
kötuyii nereden bile-

.. u, görü d" 1 N d t Pakizeci- kalma ı. · · 8 ız b' I 1 . luklarına ilişmiş gibi birden irkiliver- ena o sur uyor · · · ce er, 
ilimin . nime ın · ec e ' sından üç beş kuruş u muş, zmıre · t.. Hem cigarasını sarıyor, hem de an- - Yakasını tuttu, ısırdı: 

1 nışan ısı . . mış ı. 

hsan ahi k .. h . I uldü gönderdı... .. .. 'b" d d _ Bu yaşa geldikleri de, ne? Süt !atıyordu: - Ben, kem goze, in. nınm. doğ-
- Dur ak, ha v~sı~~ m.eş~ Bir müddet, düşunur kgık• ... ulr .u: kuzusu huyları ise, kendileri de süt' -Necdetciğim, vaktiyleşirketteça- rusu ... Nazar, insam :)ıkar ... 

.. • , a veyı paşıreyım, sana, 1 Jlı olaca 1 goz erını 1 .. 1 d' • k d w 1 l c· . la 
gı~ tadi l I y ma- hafızaşını top am T • ·si ışmış, soy e ım, şır et agı ınca fO- ıgarasmı elmde tutuyor, an tryor· 
~k ye an atarım... arım ya ın ... r·· l"'k ··- . 1 . ka ( k ) 

• aıılnt k f k kırptı: Beni de inandırmak istiyor elini· ı or u ogrenmış. yı zanamayınca du: t ası •ar 
C:e < rsam, ey ı çı maz. ·: . 1 - Bir arkadaşı diyordum ya, son· ' ' ı 

Zvcye kahveyi korken bırdenbı· 



o Sayfa 

. 
Sabab Saat 4 ten Sonra 

Gelen Telgral Haberleri 
Devletlerin İtalyanlara Cevabı 

·lngiltere Dün Ceva
bını Bildirdi 

lngiltere Yeniden Bir Münakaşa Aç .. 
manın F aydasiz Olacağı Kanaatindedir 

lsviçre De Cevap Verdi 
Londra 22 (A A.) - Zecri tedbirler 

hakkındaki İtalyan prot~stosuna verilen Jn
giliz cevabı buaün öğleden sonra Sir Samuel 
Hoare tarafından İtalyanın Londra büyük 
elçisi Grandi'ye verilmiştir. 

Öirenildiiinc göre İngiliz notasında ez
cümle §Öyle denlmelttedir: 

cltalya hük.Uınetinin notasında münderiç 
bulunan genel mütaleata cevap olarak bü
yük Britanya hükumeti Cenevredeki müna
kqalar esnasında kendi mcsuliyetlCJini 
müdrik bulunan Milletler Cemiyeti konse· 
yinin, uamblcainin ve diğer tqekküllerinin 
vazifelerini tamamiyle bitaraf bir Zihniyet
le yapmak ve İtalyanın meşru menfaatlerine 
kabil olduiu kadar geni§ bir pay ayırmak 
hususundaki kat'i arzulanna phit olduğu
na İ§aret etmek mecburiyetindedir. Büyük 
Biritanyll. hükumeti, hadisatın bu tarzda 

cereyan ettiğine o kadar mutmaindir ki 
İtalyan notası ile ortaya atılan meseleler 
üzerine yeniden bir münakaşa açmanın hiç 
bir fayda temin etmiyeccği kanaatine var· 
mıııtır. 

lıviçrenin Cevabı 
Bren 22 (A.A.) - İ•vİçre federal kon· 

seyi. zecri tedbirler aleyhindeki İtalyan pro· 
teatoeuna verdiği cevapta bilhuea diyor ki: 

clsviçrenin ltalyaya karıı olan derin ve 
.anılmaz doetluğuna rağmen, bitarafhimı 

muhafaza etmekle beraber, irtibat komite· 

sinin tedbirlerine iştirak etmemesi kabil ola

mamı~ır, İtalya ile İsviçre arasındaki dos· 
tane münasebetleri de nazan dikkate almış 

ve bu sebepten irtibat komitesinin, ltalyan 
mallannın ithali hakkındaki üç numaralı 
teklifini kabul etmemiştir. 

---===--=----==---=-===-==-=--=-"""""=-=---==----

Kahirede Kargaşalıklar 
Devam Ediyor 

Talebe, Önlerine Çocuk Kafilelerini 
Katarak Polislere Hücum Etti 

Londra 22 - Dün Kahirede yeniden 
kargaıalıklar olmU§lur. Ve bu hal, aralıksız 
olarak devam etmİ§tir. 

Nümayi,ŞÇiler, polisle bir çok defa müsa
deme ctmi§. polisin fiddetle mukabelede 
bulunmasından kurtulmak için önlerine ço
cuk kafilelerini katmışlardır. Polis. bu ço
cuklan zorla kamyonlara bindirmiştir. 

Bu münaşebetle bütün mağazalar kapalı 
idi. Geceleyin de hemen bütün caddeler 
qıkaızdL Çünkü limbalar kırılmıştı. Dev • 
rilmit olan bir çok arabalarda barikat va 
zifesini ıörüyordu. 

Kahireden bildirildiğine göre M18ır üni· 
veraitesi (27) ilk tqrine kadar kapatılmış. 
tır. Talebe, yarın (buaün) nümayi,lere Je
vamı teyit eden bir karar almak tasavvurun. 
dadır. 

ispanyada Kabine 
Buhranı 

Madrit 22 (Telsizle) - Kabine istifa 
etmiştir. 

ilk gDnlerln maktOllerinden 
Talebe AbdOlııneclt 

V enizelos Tekrar Yuna
nistana Geliyormuş 

Kondiliı, Kırala istifasını Vererek 
istirahate Çekileceğini, Söyledi 

Atina 22 (Özel) - Ba§bakan general 
Kondilia puarteai günukrala isrifasım vere
rek istirahate çekileceğini gazetecilere eöy-
1-ipir. 

Kondili.. parlamentonun daiıtılmaaına 

da krala tawiye ccleceiini ilave etmiıtir. 
Ahali partiai lideri Çaldaris ile Metak

AS arasında koDUflllalar devam etmekte • 
dir. Yeni kabinenin Metaksas tarafından 
kunılması ihtimalinden bahsedilmektedir. 

Atina 22 (Özel) - Aneksardidos gaze
tesi bu aünkü nüshasında kral ile Venizelo
aun Pariste görüştüklerini ve bu görüşme
lerde Venizelosun iki tarafın banşmannı 

temin için Yunanistana ~)erek doğduğu 

Ciritte oturması kararlattırılmıı olduğunu 

yazıyor. 

Venizelosun bu hareketinden hür.riyet
pcrver partiye mensup olanlardan bir: çoğu 
memnun olmamı~lardu. 

Rus Sahillerinde Fırtına Büyük Tahribat 
Yaptı, 78 Kiıiden Haber Yok 

lloıkova 22 (A. A.) - Karadeniz sahillerinde tiddetli bir fırtına 
hüküm sürmekte ve büyük tahribata sebep olmaktadır· 

Hazer denizinin ıimal sal-illerinde kain Gurcef limanında bulunan 

altı büyük •emi ile kırk yedi mavnayı fırtına açığa ıürüklemiftir. Bu 
gemilerin içinde bulunan 78 kitinin hayatı hakkında endiıe edilmekte

dir. Bir tayyare ve bir buz kıran ıemiıi bunların imdadına çıknu§tır. 

ION POltA Ddnd T~~ 

SON DAKİKA ·:---_.......1 
TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERL~ -

Fevzipaşa - Digarıbekir Hattı 

Bakır Yolu Da Dün 
işletilmeye Açıldı 

- , ' 
Ali Çetinkaya Binlerce Halka 

Anlattı. Diyarıbekirde Dün 
Şimendifer Siyasetiı111ıt 
Bayram Yapılmıştır ~ 

Oiyanbckir 22 (A.A.) - Fcvzipa~a • 
Diyanbekir demiryolunu bugün törenle 
açan Bayındırlık Bakanı Bay Ali Çetinkaya 
aşağıdaki önemli söylevini vermiştir: 

Sayın yurttaılar, 

Kömür yolunun Karadeniz kıyıamda, 

Füyosta açılma törenini yapıp döndükten 
sonra ayın yirmisinde trenle Ankaradan ha
reket ederek aynı töreni yapmak üzere de
ğerli yurdumuza Oiyarıhckire gelc:lik.. Ve 
her teYden evvel Atatürk'ün ııek yakından 
tanıc:hiı ve çok 8evdiii Diyanbdürlilere 
kıymetli Klim ve Kvgilerini cetirdiiimizi 

tebıir ederim. 
Ankaradan itibaren trenle Anadolu yay. 

lalarını boydan boya aşıp Kayseri • Niide • 
Adana • F evzipaşa • Malatya - Elaziz ve 
Ergani bakır madeni İstasyonlarından ge • 
çerek katettiğimiz mesafe - 13 1 5 • kilomet· 
redir. 

Oiyarıbekir Anadolunun lran ve Irak sı
nırlannda büyük bir mmtakanın ilk ve mü
him bcnderlerinden ve transit merkezlerin
den biri ve eski Şark kervanlannın \lğrak 
yeri ve tarihi bir belde olduğu malumunuz

kire _v_a_rm_a_k-ta-d-ır-.----- 1 b b k ) F r%İ . .:.bP ştc u a ır -yo unun ev .~~ 1 

Hattın Geçtiği Yerlerin Nüfusu yanbekire kadar olan uzun]uj11 
Şu suretle hattın İçerisinden geçtiği altı 

vilayetin nüfusu 1. 700.000 ve civarında bu
lunan diğer dört vilayetin nüfusu 750 bin 
olduğuna göre hemen iki buçuk milyonluk 
bir halk kütlesi bu yolun feyzinden daha ya
kından istifade etmia olacakbr. 

metredir. 

Hattın Karııbi• ı 
Üzerinde .3 7 adet istasyon 'VC • 

" el "/C 
metre • tulünde • 64 • adet tun .. iik 
adet • menfez ve büyük ve küÇ ) 

( Devamı 12 lnol ~ 

ltalya Yeniden Asket 
Topluyor 

(B"f taralı 1 inci yinele) teyit ehnİ§lerdir. ,. 

den başka o1arak neşredilen bir Habeş Bir Habeı Kervan Kolu imla• ~ 
tebliği diy~r ki: . . .. . . Roma, 22 (A.A.) _ Pop01~' 
. Makalle den şımali garbı ıstıkamc- gazetesi, Aoussas'ların hal1•~ 
tınde ilerleyen lta}yan kuvvetleri üze- yuıarak ve el birliği ederdr ~ 
rine çalılıklar a~asınd~ giz1_7nmiş bul~- vadiainde üç yüz neferd~ '5f.,. 
nan Habeşler bırdenbıre hucum etmış- Habe§ kervanını imha etınlf .,. • ~ 
lerdir. .. . ··- .. .. v.. • tar ile 700 tüf'ekten mürekkePÖ~ 

Bunun uzerıne gogus goguse hır met ele geçirmİ§ olduklarını 

dur. muhareQe olmuş ve bunun neticesinde tir. · 

Akdeniz ve Karadeniz İtalyan kumandanı ölmüş ve ltalyan Eski Bir Habeı Muvaffo~~ ~ 
Oiyarıbckir bugün demiryolu vasıtasile ~skerle:-i Makalleye doğru bozgun ha- Adisababa, 22 (A.A.) - ~ ~ 

bir taraftan Malatya ve Sivas üzerinden imde kaç~~ya .. başlam~lardır: _. bildirik, 12 ikinci te§rin tat d~ 
Samsundan Karadenize ve diğer taraftan U fUnCU H abeı T eblıgı beılerin Makalle'nin Kuze)' ~ 
gene Malatya ve Adana üzerinden Mersin- Adisababa, 22 (A.A.) Habe§ hüku • da Endorda bölgesinde bir ~;;;;>' 
den Akdenize ve Kayseriden geçerek cu- meti tarafından bugün ne§redilen üçün- yet elde etmİ§ olduklarını bil 
muriyetin idare merkezi ve kalbi olan An- cü harp tebliği diyor ki: dir. J. 
karaya ve daha ötede Marmara ve Ege de- Dün §İmal ve cenup cephelerindeki İtalyanlar, 300 ölü bı~ ~ 
nizine bağlanmış o1uyor. kuvvetlerimiz diqmanı ve dütmanın Bunlardan biriai albay ve ilııl' T 

Hat fiiphesiz Diyarbekirdc kalrnıyacak, münakale hatlarını hırpalamak ve baydır. Bundan b&Jka 1ta1Y~~· 
Şarkta dost ve kaxde memleketlerin demir müteaddit keıif'ler yapmak auretile bü- tüfek ile 4 mitralyöz bır~ . .J 
yollarına kavuşacak ve birleşe.ccktir. yük bir faaliyet göstermitlerdir. Çete Harbine DetJ(llll ,r 

Garptan Şarka Ö:ıel müfrezelerimiz de iyi İ.f gör - Harrar, 22 (A.A.) - RoY"' 
Diyarbekir ve havalisi '\le şark illeri bu mütler ve dil§man iııallerinde bulunan aytarmdan: ~ 

defa da 14 ve 15 inci asırlarda olduğu ı:ibi araziye girerek ahaliyi sağ ve salim Habeı İmparatorunun ya.,.-t ~ 
ıarktan garbe geçen kervanların uğrağı de- hatlarımıza nakletmi§lerdir. Bu müfre· aeyahatin güneyindeki Ha~ ......... JI 
ğil, fakat ıarptan 1<1rka yirminci asrın me- zelerin harekat çabukluiu, dütman ta· nan kuvvei maneYİyeaüıi artP'"~ 
deniyetini, fen ve sanatını nakledecek olan kibinden kurtulmalannı mümkün kıl • duğu hiç §Üpheaizdir. Bun~ ,,,,~ 
demiryolunun ve ticaretin mühim bir mer- mıttır. Necap'nin ba myaretinin ~__.t 
kezi olacak ve §iiphcsiz büyük bir umran T e:zatla7 yapılacağını bildiren bir ~ I 
ve refaha da ermiş bulunacaktır. Londra, 22 (A.A.) - Royter diyor telakki edilmesi doğru obıllY -1•-/ 

lıte bu tarihi yurt parçamnın bugün um· ki: lenmE:ktedir. Zira kumanda1'
1 el' 

ran ve terakki yolunda husule gelen deği - Aamara ve Adisabaltadaki aanaür ve mubarebui tabyesine devadl 
fikliği. yeni Türk rejiminin ve Atatürk dev- Habeıistandaki irtibat vesaitinin ipti· ni tercih etmektedirler. f 
rinin ve onun büyük ba~elcili bmet İnönü dailiği, durumu telhia edebilmeii ıit • ltalyan Tebliği l P' ~ 
hükfunetinin şaşmaz §İmendifer siyasetinin tikçe güçlettirmektedir. Her ne za • Roma, 22 (A.A.) - Geocr• f" 
biri olduğunu gurur ve iftiharla görmek· man bir muharebe yapılır ise İtalyan- no göndermit olduğu bir teıır• ıJ 
tcyiz. lar ve Habeıler derhal birer muzaffe· hassa şöyle demektedir:: '-/ 

Kömür ve Bakır riyat kazandıklarını bildirmektedirler. Tambien'de harekat dev•111 ~ 1/ 
Sanayi aleminin daima gıpta ettiği kö • Bugünkü Habeı tebliileri bir kaç gün- dir. Bir İtalyan kolu, Mak~~ 

mür, bakır gibi iki Joynıetli cevherin en ve- lük çarpıımalara teaHUk etmektedir. ney 'bah11nda Gheba 'bölge•. j ,,,,.. 

rimli hazinelerine malik olmak yurdumuzun O çarpıımalar ki İtalyanlar tarafından betlem'de Habef kuyyetJeri'I 
en büyük nasibelerindcn biridir. Kömür, evvelce kendilerine birer muvaffakıyet etmiftir. ; 
endüstri ve nakil işleri için sonsuz bir kud- olarak ilin ecliJmiftir. 52 Numaralı Teblii~' 
ret kaynağı olduğu gibı bakır da baLôta dek- Ogaden Cephe•İncle Şiddetli Yajnnırlar Roma 25 (A.A.) - 52 n~- / 
trik olduğu halde sana)İ için en mühim un. MoSadi.cio, 22 (A.A.) - Somali teblii: d.; 
rmrlardan biridir. cephesinde fİcldetlİ yajmurların devam Doğu Tenbieainde harekat .. ~.../, 

Yurdumuzun en feyizli yerlerinden biri etmekte old.iu ~tir. Mütı.İf yor. Eritre rnüfrczelerindeo 111'1 ~ 
olan bu havalinin mah5lllü ile beraber cev- fırtınalar bütün Ocadende yolları ıe- ltalyan kolu Makallenin baU """~ 
heri ve bunun işletilme.ııİ İçin icap eden kö- çiJmez bir hale Ptİrmİftİr• Amba civarında dÜ§man grup~.":, 'İ 
mür ve madene yakın bir sahada keşfolu- Habet imparatora Mennan ve bunlan mağlup etmi§tir. ~ J 
nan kuram madeni vesan levaznnm nakli Adiaababa, 22 (A.A.) - lmpara • kaç ölü baralmuftır. Tayyareler bi" 
demiryolumuzun en emin bir surette imil- tor cepheye yaptıiı tef'tiı aeyabati bak· seleri üzerinde uzun ve devarolt 
lerdendir. kında verdiii beyanatta, cenup cephe- yapmıılardır. _.- .4' 

Bakır Yolu sinin süet ve aiyaaal durumundan mem· Ha6eılerin Bir Toor' __.,.. 

Hükumetin çıkardığı Ergani istikrazının nun olduiunu aöylemiftir. Roma, 22 (Telaizle) - /. I 
masa hususunda halkımız tar.aflndan göste- Kıtaat tarafmdan alln!lanan impara· bildiriliyor: #~ 
tehalükle ve pek- kı.a bi:r: zamanda kapatıl.. tor, hastalan ziyaret etmİJ ve ha.tala• Makalle cen-'"mda ilet'~ '!";/ 
rilen büyük itimadın ne kadar yerinde ol- rın ailelerine hetliyeler dajlbmftw. bi rltalyaa koluna ieden .,e ~ I 
duğtt yakın bir gelecekte fılcn görulecektir. Cicika'da .üel bir meclia karulmut Habe!ler taraf'ından taanuıı '/J 

Bu meşhur bakır medeninin yolu üzerin- ve ceplae kumandanları İmparatora iza. iki ... ı aür.en miiaaclemeddl ~ ı 
de bulunması dolayıs.ile bakır yolu adını bat vereı:ek ltalyanlarm henüz Ka.... menMra kaçan Hahe§w ~~ 
verdiğimiz bu hat, eski Bağdat yolu üzerin- beneh'e varmadıldaruu ve ileri hare • etmiflerae ele zayiatla .--
deki Fevzipaşa istasyonlarrndan baglıyarak ketlerinin Fafan nehrinde durdujunu lerdir. 

Seyhan, Maraf. Gaziantep vilayetlerinin · ~ 
topraklarından geçmekte ve imali ııarki is- Hariçteki italyanlar Da Silah albna Çar"/ 
tikametinde Malatya ve Eliziz. vilayetlerine Roma 22 (Telıizle) _ Ecnebi memleketlerde bulunan ıtt00:/ uğrayarak Y olçatı i:ıta.syonunda E.Jizjze " "' 
bir kol ayrıldıktan sonra cenuba doğl'l\ dö- doğumhıtarının ıilih altına alınmaları için bütün ıefaret ve 
nereJc Er&ani bakır madmlerine, Diyanbe- luklara emir verilmittir• 
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Dil Anketi 

H•llc• uzun bir bakıt 

Corae d'Or • Altın Boynuz 
Eski Ve Yeni Haliç Yolculuğunda 

En Mühim Eksik: Kala balık ... 
Tiyatrosunun Operet Kısmını 

Mi Kalabalıklaştıracak? Belediye Halici, Şehir 
Evübe Nakletmekle 

ftod küçük, blmaz, 
1ı ~r ve bapı:ıı: 
ıqalı.- v • k leci ~ apur u e-

en kalkarken, 
)'olcula.rdan b" • 
teı ın, 
d ka.fca arkasın· 
~n avazı çıktıit 

dar bairıyor • 
du: 

- Dur be! Yit· 
!nll het l .. ···· a ahını 
&eversan "tınar 'h yı ••• 
Qask .. 0 Yde yİbnaz• 
a.n •. 
1. Y'UZ el· 
ı lira kaybede • 

Cem.. Allah ini ..• 

ai it Zavallının ge. Halicin emektar vapurlarından biri 
emen boiulu-\>erd" .• d _İlahi banum uvendi, ayoo duyar-

• • l.. Vücudu küçük tel kafes ıçın e ! •ılıniverdi.. sa, vali• evi batımızda yıkar ayoo ··• 
k. H Kaaımpap.da bet ki§i daha bindi .•• 

1
. Üçük, tıknaz, bo iw Te bqaıs •· H ı · _ıç vapuru, sür'atle sağdaki mavna yı· Küçük, tıknaz, bodur ve başsız a ıç 
tını k . d" • b" z vapuru, bozuk iskeleyi omuzlayurak 
1
_ enarından geçtı, umenı ıra ııctrd 1 ve Unkapanı köprüsünün tam or• ayrıldı ve kartı tarafa yürüdü .• 

t..s Gelenlerden ikisi yanıma oturmu§ • 
ına doğruldu.. k il Jardı .. Yanlarında ufak, acar bir çocu 

I astn'ki birinci mevkide 7 yolcu var. 
kisi k r .. ılıklı bir kanapeye oturmuı • da vardı .• le. "" • ikide birde anasının dizlerine çul-
r-, çıtlata çatlata kabak çekirdeii yı· 

Yort d d !anıyordu: ar ı. Biri Fransızca sor u: ·1· ı _ Mamaaaa, dosto mı a 
- Vuzave zankor?. 

Mama 

dümen kırıp dolafıyordu .• 
Ta, Eyübe gelinceye kadar vapurun 

bu zavallı hali, içime dokundu •• Eıki • 
den böyle miydi? Ben 19 yıl önce bu 
vapurlarla Eyübe na.sıl ~dildiğini iyi 
hatırlarım •• Şu kanapelerde kucak ku· 
cağa adam otururdu da, •ene aıtmaz • 
dı •. Kızlar, zifaf geceai iç.in hazırla -
dıkları çamaıırları di:ı.lerinde tutarak 
ne parlak. ümit verici gözlerle hep va· 
purun gittiği yola bakarlardı.. Mekte· 
be baılarken de, beni giydirip kuşat· 
mıılar, boynuma atlas iılemeli, içi ikü· 
çük bir cüz ıilc kabank bir kese aamıı· 
lar •• Omuzuma mavi ve kırmız boncuk
lar ipeleycrek Eyübe götürüp okut
muı. üzüm yedirmitlerdi.. Ben o gün 
vapurda giderken, benim gibi daha be§ 
altı çocuk vardı ve hepsinin boyunları
na cüzler, keseler asılıydı .. 

O günler - belki de çocuk olduğumuz 
için • güzel günlerdi .. Hele Haliç Şirke· 
ti için daha güzel günlerdi! •• Her gün 
hele cuma günleri, bu küçük, tıknaz, 
bodur, baısız Haliç vapurları adam ta
tımaktan tıknefes olurlardı.. Ta Eyü· 
be gidene kadar vapurun içi kadınlar 
hamamına döner, bohçalar açılır, ye· 

mekler çıkanlır: 
- Oh, ili., mübarek Sultan Süley· 

man camiine kar-

Çalap-Hudağ 
"Çalap Ve Hudağ,, Sözlerile, Ağaç, 
Taş, Ot,, Kelimelerinin Etimo'oji, Mor

fo oji, Fonetik Bakımından Analizi 
(Dünkü yazımızda <<Allalrn ıö:r.ü ile ((ilah» ve ((ilahe» tabirlerinin 

tahlilini göstermiştik. Türkçede bu anlama gelir denilen <tÇalapn ve 
larıça sanılan HHudağıı sözlerini bu yazıml:r.la analiz ediyoruz. «Tan· 
rrn ve <ıRabu ıözlerinin analizi de bunları takibedecektir.) 

ÇALAP nan ve bundan dolayı kendisine ta· 
Kelım"nın t'limoloıık ekli şudur: pılan şeydir (mabut). 

(1) (2) (3) (4) Not:Burudki(ç))<"rİneonunkıııe ıı· 
( - aç t ap) ındt"n {a) koyarak vok ilen de ıncdtır k 

(1) A~. (Allah) kelime inde oldu·u (ıı lıp) çıkar.(*) 
gıbi koktur'<" bu kokun anlamlarından ( 1) HUDAG 
incı olan okuv\et, kudret. buyuk, sahip, EtimoloJık şeklı: 
yaratCJ. co kun. cesur, dirıba§. iyılik yup • (1) (2) (3) 
rna)ı se\CJ\ an1 mlanna şamildir. { uh + ud + ağ); y hut 

(2) Aç: ç» (d"hil olduğu l.nt,. (uk + ud ay). 

gondeki. u, f. c. j, ıı: gıbı oldukça geni ( ı ) Uh , wk: E.sas koktur. Buyukluk v 
bir b yı. bu sahada bulunan obje ve;> a 8 m n sınadır. 

a e) i. SUJ e 'e) a obıc ılc bu <"Yİn mim • 
~b"tını gostcrır. Burad obje 'C\ n süje- e 

k kolan (ağ) dır. \.hnk mınt kndn bu
lun n suje H)a obje (aç) tar. Araların • 
dakı munaııebet. bu auı"nin ve)a objenin, 
kcı dınden ev' clki UJ(' veya mefhumla11 
tem ıl etmesıd'ir. O halde: 

Ağ aç ağaç: Büyüklüğu, kuvvet 
ve kudrt"tı • cııaıı olan sahibinin (ki nağ11 
dır) uzağında temsil ed('n bir süje ve) a 

obJedır. 

AGAÇ 
ot: l - Bu muna b"tle bıldığimiz ( a

ğ ç) kc!imcsı oriııninın manasını da soylı
ydım ( A • ç). guncşin alev "e tef} va -
sın nnı ond n u:ı:nkta temsil eder bir mad

dedir. 
T urkler, ilk ate~i ke f"ttıkleri zaman o 

dunl n birbinne si.ırtt"r k lev çıkarttıkl m 
gıbi ondan aonra da in nlar a - aç parçn • 
larıl"· odunla. atct y kmaktadırlar. 

TAŞ 

Not: 11 - (Taı) k \ımeııinin onjıni <le 
ıudur: 

( 1) (2) (3) 

(ağ +at aş) 
Ağ guncş, J~k. har ret. 

t kokun anlamını haiz olan obje. 
AtJ ektir. obıenin kokt"n uzakta bu 

lunduğunu ~ostcrir. 

(2) lJd: (. d.t). elctır. Rolü ani • 

tılmı tır. 
( 3) Ag. ay: Kokun mefhumu, kcndı • 

ındt> tecelli cttinlen sujc ı.eyn obJedir. 
(Hudağ) ve y but (Kuday): Çalap ı 

gıbi bir mefhumu ifade eder. Bız (Hud ~) 
şcklinı kullanırız. Altay. T eleut, Şor, Le . 
bed, Sa ay Koybal. Kuerik. Kazak, Kır· 

gız, K rakırgız lehçelt"rınde (Kud y) ola· 
rak kullanılır. (Uc) Fnnılnr d bıze yakın 

telaffuz t-derler. 
Yakutç da: (uğ od y) uğo· 

day: v • buyuk nlamınd dır 

Bu suretle: Hud ğ. Kuday. lJgod y ke-
limelerınin her uçu de ayni kurulu!! ı.c an
i md dır. 

lıb» i ba k turlu, y ni l!I nın 
ııalbo!unması gibi hıkiye mefhumlarınd n 

a nı . bu zun T urkçedekı orııinınc 

dıkkat etmelıdırler. 
( .. ) R dlof, il. inci cilt. __ .............................................. _ _. ..... . 
Garip Bir iddia 

Bir A amın Çocuğu Çalı
narak B~ıka Nama 

Yazdırılmış 

.. Öteki yanındaki küçük sarı kese ka· 
tıdını göstererek göz kırptı. Yahudice: p 

t• safa edilirdi! 
Şimdi kala kala O halde: Ağataş ataş , t fJ f- ti\ : 

<t&ıcaklığı, p rl klığı hariçte yapan bir ob 
ne kaldı? Muaevi 

Dün Abdullah adlı bir zat müddcİu· 
mumiliie bir iıtida vererek nikahlı ka· 
rıaından doian çocuğunun bir batkaııı 
tarafmdan kendi evladı ıibi tescil etti· 
rildiiini iddia etmiı ve bu suretle ço• 
cuiunu çalan kimae hakkında dava aç• 
mııtır. Müddeiumumilik bu ıarip iddia· 
yı tetkik ettirmektedir. 

- Siii ! . . . dedi. je dır. 
lae - Oturduğum kanapenin arkaaınd~, 
. ~az sakallı iki ihtiyar oturuyordu. Bı· 
~ın elinde ceviz büyiiklüiünde iri keh· 
... ı,. . . . 1 

r tcabih vardı. Ayaiınıo barın• a • 
tın il il alrnıf, ayakkaplarJDI çıkarllUfb .. 

llf•nda tuhaf yünlü bir kasket vardı: 

YAtandaılanmm da Hakıkatcn Türkler, ilk ateşin kc fınde 
olmasa Haliç (ka - ağaç &ibi ta lan da birbirine veya bir de -
saba1annda) fıtan· mir parçasına sürterek ateş yakarlardı. De· 
bula inecek insan m"k ki hakikaten (taı). günCJin vuıfların· 
kalmıyacak. Haliç dan bazılarını temsil etmiıtir. Çakmalı: taP. 

le hala sigara ve ateı >·ak1ldıiı da malum· 
tirketi bu hal kar· d ~ - Efendim, diyordu •• Cümle hare • 

L. ta bir acayip göründü.. Şöyle etrafa 
·~ L" •or:uıturayım dedim meier•e uır 
)'~ ' ' il •ma:ı: adem çıkmaz 1111 ? V aktı ev•· 

flSl.llda top atma • 

11n da, ne etsin ! 

* ,~e belediyede kantar kitipliii etmit-
... suitcfehhümden dolayı itinden çı· "-rnı ... Eyüp iakelesi -

ler dışlar, biraz ut çalarm•f, meyhane- Unkapanı köpniaünden timdi mavnalar geçiyor ne çıkarken aajanıa 
f.._ e farkı aöyler, clurunDUf-· Tçu~u!. • .. I j aoluma ,öyle bir baktun • Aman Allahım, 

Yet buy Bakir bir kerınıe doato mili .. •·-l •• ı_! • ıL-f ~nd .. urun. .. k D ,-.nd seoe bir sürültü oldu. tay· kala - a UÇ ILIJ' - mamıı mıyız? •• 
r~1t· enı.zı böyle bir ademe verme ce- -~~ : . • koaarak :r.-ri •irdi, yan Bir ben, bir de kuzcuni siyah bacı ile 

&r nu? B" d ·· Ü k • atbk. Am· falanaan uırl :ır- -r- • • • Qıa b" : ız e soz esıp d" f d" t küçük bir kapak açarak,, hanımefendıaı ... 
• ır ınatçı ademmiı. ayak ırer, tara ta, ıp • .. . • • dul"ur k d"" en demirlerinden birini ,öyle bu- Hanı eakiden ben bu ıakeledc ayak-

• 0 adar! ... um • l) 1t d ezı"lmemek · · b"" ""k k·· .. H .. k vetile çektı: ar a ın a ıçın uyu an· 
uçuk tılm boci ye bqaıs •· ı tün uv . ki . . 1iç ' az, ur k Ul tak lmıt be .. Oldu! .• Çek nemın ete ert arasına gırer, korkuluk-

"•Puru, İnce dumanlar aavurara - an ı • . Unka • K ID k t çeeekl lu olurdum .. Ya Hkeleye çıkınca 0 bir 
Panı köprüsünden ceçtı.. uı . ap an, •• ·· ·· k b" .. ·· ' 

l>•Ja.ya do - "ld" Dıf&l"ıdan çat-ı fbtiyar, ak sakallı adam cülerek mı· ı;u~u. çocu. • ~ . ır auru, oyuncakçı, ye· 
l•k b" gru çevrı ı.. mıfçı , 11mıtçı nerelerde?... Za • 

ır ses: rıldandı: d' ı 
- Ahmet abi be, tavuklardan biri 1 - Efendim, dümen takılmış .. Böyle- vall'. ( Cor:ıe • or - A tın boynuz) . . • 

denize dü•t"" b ı y f 1 aırık si· k sahile .;dip karaya otur • Halıce bu umı veren yabancılar hata· 
ı,· :s u e.... u o sun, cene art• •· ı duracağınıza bakmadtnız ını hayvan k isten delil amma, 'bereket çabuk larını bilseydiler, batka bir iaim bulur-
cle • ma ~ .:ı rııze düıerken be 7. kurtarıyorlar.. lar'1•• 

* köıede, kapı yanında oturan ihti • ı Kasımpafadan binen yolcular içinde 
)ar bir hanımefendi ile, kuzcuni ai- iki tane de çincene kansı vardı .. Dalh, 
)'alı L - (d" }" • • " k

0 

L . ' ueyaz bat örtülii. kara ye ırme 1 • kli ... ıvarlarile bınncı mev ıe ıe • 

Eyüpten dönerken Haliç Yapurlan· 
nın yolcusu belki yirmiyi seçmiyordu .• 
pek merak eduyorum: Belediye bu ,..._cı f" k l B çıçe :r- ._ 

0 b 0 be d cı . . ıs oa baıbaf& konutuyor ar.. a· lip kurulmalanna herlle• cı ı n e ıkıde bir de. t hattı naaıl kalabahklattıracak.. Şehir 
• !•tmıt ım.. • 

ta· - A valla olma hanunı uvendi, • Kontrol celince, it anlatıldı .. Jhtıyar 1 tiyatrosunuat operet kısmını Eyübe mi 
ıll• olma!.; Sonram bize suçuk ha· in ene izmarit ıigaraaını atıp üatüne 1 nakledecek, yokaa bütün tehir fmnlan-

tıurn d ç c E ·· · L k ' N b"I · ne er ayooo! . • • hiddetle patı: Dl yuple rnı aur~Ca • e 1 eyım .. . 
t-eltlianımefendi, sesini biraz yükselle· _ Abe ne bileyim ben burası birinci ~~!~~~ .. ~?:~~ .. !~.·-~-~." ....... ~.~ .. ~~-.f.~~~~ .. . 

mırıldanıyordu: fk"d" Alup sordum, rrelim de· Ed. . K J 
.., - Canım efem, neden böyle .söylü- dn:eL_: ır_:;aı· ıthane köyüne kadana be JrDC0!0 UrtU UŞ 
... o'"au ,_ • . 1 7 ı uc··· ~ 1:ıo n 11:alfa? Onun haben mı 0 ur •·• b k da rahat cidelim be!.. Bapurun Bayramı 
~il E ·· .. ÜDI ıra le, Yup çar.tısında biraz kuru uz : eri mi olur?. • 
I." karanfil tobama bulurum.· Haberı y * Edirnenin kurtuluf bayramı müna-
ıle 0 1rnaz, yediririz ayol •• Nur aibi kı· ı .. va ur sebetile, ıehrinıiz yükaek tahsil talebe· 

tırnın üç senedir kısmeti ıörünme:ıı: ol· Balattan, Haskoyden son.ra . ~. sinden 200 kitilik bir grup, \;u bayrama 
du ... J bü.sbütün tenhalatmııtı •. Hanı keyfı ıçın . .. . • 

-lem de . . . . h ti r ııibi bom· ithrak etmek uzere buıun Edırneye gı-
8•r• 1· . k ııu""ldii _ k""skün denıze açılan ta ane ya a ki d" it·· e ını sallıyara ... u • k 1 den bu iıkeleye ujrıyor, ı dece er ır. 

"•küıı homurdandı ı 1 bot 
0 ıa e e ' 

ur. 

OT 
Not: ili - Bıldi,,,.mız (ot) un da orijini. 

gun<"I ve ate~ dayanır. Kelimenin etimo -
loJık ıckli: 

( 1) (2) 

(oğ t ot) tur. 

( 1 ) Oğ: Ana kok tür. Gunt'!I , e onrl ~ ,, 
alın n mefhumlardan ate demektir. 

(2) Ot: K.okün anlamını temsil ed n 

objedır. Onun içın: 
Og ot oğot ot: dogrudan doı.: 

ruya ı tcı demek olduğu gıbi. alet yal. 
makta 1 urklenn pek mukadd" tuttu! 1 n 

bıldı •ııniz ot ad ı im•olmu tur. 
M lümdlJr ki Turklt"r atcılennı hiç son • 

durnıezlerdı (Belki cnede bir defa 'c bu 
yuk yin muna eb tıl ... sondururlerdı). 1 lıç 
sonnııyen bu T urk ate 1111 ert ı un yenı 
den '"" lendırmdc ıçın T urklcr bır gün c" 

ı: dınden en tc~mız otlan top1 rl r ve erit' i 
gun içm hazır bulundururlardı. Bu pek ırıu 

k ddes tanınırdı. 

ÇALAP 
Cclrlırn Çalap kelime"ın<" ye onun ( 3) 

uncu ve ( 4) uncü eklerıne. 
( 3) Al: ( 1) ekı )Ukarıdıı soyle"di 

ğimız birmcı anlamdakı mclh\: \..ıa, Jdllİ 
ana koku l<" 1 eden • enı~lık ve cngiıı • 
lık ıncfhumlarıle. auj • ı. eyn obJeyı vnıııf· 
l ndırır. O halde: 

ç al 

go terır bir ozdur. 

Cj; 1. f .ııas SUJ C \ C\ •\ 

ırlnrının şuınulunu 

( 4) Ap: Son izah ettı-;ııniz. 'uıııflnrı h ,z 

olan UJe 'eya obıc d('mt-ktır. 
ğnçal ap a" açalap 

ÇALAP kuvveti, kudreti, ulil-
hiyeti hariçte temsil ettiği kabul olu-

TAKVİM 
Gun CUMARTESi Kasım 
ao 23 2 el TEŞRiN 935 16 

H.umi 1851 
2 ci Teşrin JO 

= 
14 30 

Yat11 
lmelk 

it arıyorum 
Sıhh t mektebi mezunuyum. Ask~rlı~İ· 

mı yenı hitırdım. 2 7 ya"ındayım. Şirketler. 
dr labnı a 'e vapurlard ücrc-tle sıhhat 
meınurlu •ıınd çnlı m, k ısti)oruın. 

Po ta kutusu ( 7 41 } numara\ a 
murac t. ( S 1 1 ) 

····················•··············•························• 

ı 

Son 
iLAN 

Posta 
FIA1LARI 

0Heteu 11 t"•aı ) uıı:ııle 
L r ;ıulu ıuıı ıkı ••lırı bır 
ı 11&ntım) 8K.) ılır. 

i - Sayfaeına göre bir a&D· 

tııııln ilin fı"tı ıımlardırı 

Kı"t. 

60 
K t• 

::S - Bir eautımde va illi (8) 
kolim• vardır. 

4 - lnc11 ve kalın ytızılar 
luta&c&kları yere gorıı 

sıuıtıwl o'çııhir. 

Sen ..,r. 
30 
Krf. 
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Jozefin Baker Yeni Zamanla- Franchot'yı Sinema 
San'atkirı Yapan Aşk rın Renkli 

Bir(Rej~n )ı 
Olabilir! 

CençJiiinin ilk yıllanm Nevyorkun zen• 
cilere mahsus Harlem denilen mahalleıinin 
gece gazinolannda geçirmİ§ olan Jozefia 
Bakeri o zamanlar hiç kimse tanımazdı, ilk 
ünü bir zenci trupunun içinde, danıöz ola• 
rak Parise yapbiı ıeyahat ile bq)ar. 

Pek iyi hatınmdadır. O ıııralaıda bir ıe• 
ce tesadüfen Champs • Elyeeaı tiyatroıuna 
sirmiıtim. O zaman 
müzikhal olarak kulla
nılmakta olan binanın 
ulonu adeta bombo~
tu. Sahnede de lnıi .. • 

camsız bır oyun vardı. F altat bu insicamıız oyundan öyle yır· ı 
tıcı bir neşe, öyle ağır bir şür taşıyordu ve bunda öyle yeni bir 
ahenk vardı ki, karşısında hiç kimse hissiz kalamazdı, nitekim 
bir kaç gün sonra zenci trupunun ünü baruttan bir iz gibi bütün 
Parisin içine yayıldı. Sosyetenin bütün tabakalan içine eircli. 
İnanılmıyacak kadar acı gelen Saksofon hıçkırıklan halkın di
linde, akaju renkli genç kızlann oyunlan, görenlerin gözle
rindeydi. Afrikadan çıkıp Amerikada bir staj yaptıktan sonra 
Avrupaya geçen zenciler bize yeni bir musiki aşılamışlardı. 

Vahşi bir musiki öğretmişlerdi. Robert des Fler• buna Figaro 
gazetesinde ahlak namına itirazda bu)undu: 

-Bu vahşi bir musiki, vahşi bir dans, barbarca bir te
pinmedir, dedi. 

Fakat kökleşen yeni musikiyi, dillerden çıkatmak 

Jozefin Balı:erin (Pren•eı Tam Tam) filminden alınmış 
iki rC8mi 

mümkün değildi, Şanzelize tiyatrosu her gece dolup boşalı

yor, ve bu zenci tiyatroıunun içinde Jozefin Baker ıiyah bir 
)'Ildız gibi parlıyordu, 

* Aradan bir müddet geçince sükôn geri geldi. Zenci kum-
panyası Amerikaya döndü, Jazz ve Charlston modası tavsadı, 
fakat Jozefin Baker arkadaşlanru bırakarak Avrupaya sel -
mitti, elan ilk parıltısı ile parlamakta devam ediyordu. Fak at 
kendisinde küçük bir değişiklik vardı. Tabiatin sert, haşin, 

tazla şehvet verici hareketlerini muhafaza etmekle beraber 
üstelik bunlara bir de Paris zar af eti ekleınİ§ti, büsbütün garip 
bir kız olmuıtu. 

* 
Yıllardanberi parıltısını kaybetmeden dayanan bu yıldız~ 

dan sinemanın istifade edeceği tabii idi. Nitekim istifade de 
etti. Fakat rejisörler ne (Zouzou), ne de (Prenses Tam Tam) 
filminde bu sanatkarın yıllardanberi geçirmi§ olduğu inkişah 
göz önüne almış görünmekte, onu el'an karşısındakine dil 
çıkaran siyah, yaramaz kız olarak telakki etmektedirler. Hal
buki ondan edilecek daha pek çok istifadeler olmak lazımdır. 

* Bu satırları okuyanlar arasında, yıJlarca evvel (Ayı Kızı 
Mirka) rolünde (Rejan) ı görmüş olanlar acaga var mıdır? 
Benim gözlerimin önüne kızgın bir ç~lün üzerinde yorgunluk
tan ölüm derecesine gelmiş bir kadının hayali gelmektedir. 
Bu hayal ile Jozefin Bakerin gözü açıp kapayacak kadar kısa 
zaman içinde gelip geçen bazı pozlannda derin bir benzeyiş 
p:örüyorum, ve inanıyorum ki, iyi bir rejisörün elinde J ozefirı 
Baker yeni zamanların renkli bir (Rejan) ı olmak istidadına 
maliktir. 

Aleksanclre - Arnou:x 

J 

Johan Cravford ile 
Franchot Tone yekdi-

ierinden tab'an eau

h surette farklıdırlar. 
Bununla beraber Fran-

cbot Tone Holivuda 
gelir gelmez bir çok • 

lan aibi derhal Jo • 
han Cravfordun çeki-

ci kuvvetine b · 
Pılmıt Ye artık yal-

nız onu cönniifw. 
Joban Cravford da bu 

uzun boylu, cenç de
likanlmm çok hür • 

metkirane aıkma li. • 
kayt kalamamıı ve 

çok geçmeden iki ıenç 
yckdiğerinden ayırt e-

dilemez bir çift haline 
celmiılerdir. 

O ııralarda Joban 
Cravford küçük Dug-

lu Fairbaııbstan ye -
ni ayrılmqtı. Hiasen 

yaralıydı. İnsandan 
kaçıyordu, derdini u • 

nutmıya çahfıyor • 
du. Francbot To-

ne onu cece alem

lerine ıürükliyerek, 

Hikiyesi 

pmpanya köpükle • -~ 
rinden boiularak değil, fakat açtk temiz ba-ı ford kocasına da ıinemada ye!. "e~1• ~ 
vad~ gezinerek teselli ebniıtir. Francbot ü- iatedi. Birlikte çevirdikleri ilk fılılfl .,~, 1 
niversiteden mezundur. Bilhassa edebiyat Nwe live) tir. Bunu oDansing kaci~ 
ile iftigali çoktur. Kanama da kitaptan zevk (Bengal sililıforlan) takip etrrıiftıt· (e" 
alnuya ahfbrmıthr. Fakat aık bayab ha - Joban Cravford ile Francbotıı~ıf· 1'' 
reketaiz ve İpiz ilinihaye süremezdi. Tek- verly Hill) de sakin bir köfkleri "a 
rar çalıtma zamanı geldi ve Joban Crav • til zamanlanm orada geçirirler. 

Haftanın Filmleri --

Harbin Fecaatini Görmi
yenlere de Öğr~tmek 

Kabil Olacaktır 

Tesadüfen 
Aktörlük Eden 

Piarr Aumont İl• Simon Simon Bir Genç 
Fransız gazeteleri sinema semasına yeni Franaada: «Güzel Gözler» adı al· vam edebilecektir. ~ 

bir yıldızın doğduğunu haber veriyorlar. tında yeni bir filin yapaldı Bu Fran • (B • ) )' b nı cJer'•~.J 
A 1 ı .. • , ons e se ınce, o e ,,J 

n atlık arma gore geçen akıam gece ya- aız gazetelerinin hemen ittifakla ver· ı kt h d h t ı Jı•' el'. 
nsından çok sonra (Paris) te (Champs -! d'kl • k b kı ça •tm•. 

8
', em e a_ya 

1~ •0 ıe' fi 
El . ) • • "k 

11 
f b' ı erı arara a lacak olursa, epeyce mecburıyetınde oldugu ıç• cJıl'•' , Amerika gazeteleri İtalyan - Habet ha-r- yanlar epeyce çoktur. Balkan muharebesi 

bine ait ilk filimlerin eabnede görünme.i de ayni suretle hafızamızda fena bir iz bı· 

münasebetile •İnemanın geçirdiği terakki rakmııtır. Buna mukabil büyük ll)ubarebe 
ıafhalan hakkında küçük bir bülisa yap - epeyce canlı olarak görülmüı, hatta safha 

mayı faydalı buluyorlar. Söyledikleri bir safha takip edilmiıtir. Fakat Habeı - ltal
kaç sahr içine aıkqbnlabilir. Diyorlar ki: yan harbinin filimleri yanında o da iptidai 

u- Sinema timdi talm'ben 40 yaıında • kalır. Çünkü sessiz ve cansızdır. İtalyanm 
dır. Bu müddet zarhnda bet tane harp gör- Kızıldeniz sahiline askerini nasıl çıkardığı· 

müıtür. Birincisi Çin - Japon, İkincisi Rus -
Japon, üçüncüsü Balkan barpleridir. Dör-

düncüsü büyük savaftır. Betinciai İse İtal -
yan - Habef ihtilafıdır. 

nı, Adua ıehrine nasıl girdiğini ve nihayet 
Hah~ İmparatorunun ilk törenlere nasıl 

riyaset ettiğini gösteren ftlimlere bakınız. 
Kendinizi adeta yanlarında sanırsınız. Bu-

Çin - Japon harbinden bahse hiç lüzum na bakarak diyoruz ki: Bir zaman gelecek 
yok. Sinemanın ille günlerine rastlad Ade- muharebe filimleri adeta stüdyoda imiı gibi 

ta iz bırakmadan geçip gitti. Buna muka • kolaylıkla alınacak ve o zaman harbin fe
bil Rus - Japon harbinin san bir be%İn Ü • caatini ıörmiyenlere de öğretmek im.kam 
serinde titrek resinılerini içimizden batrrb- hasıl olacakhr. 

t 
yısesM' aemd hnB~'~u ~ e. d ki°: ba~ında 

1 

muvaflak ohnuı bir eserdir. ı bir cazbantta piyano çabnakl• tı•"'.ı. 
ves - ıran m ıuı;ara ısının e yenı ese- . 511 l' ~~ 
· k ı ak b' bn · film. 1 <ıGüzel Gözler)) İn dekoru, Parisin kat bu hayata her vücut na tf J 
rıne onu ac ır sa enm ı a mıyor • .• . • • . t Jı•' r 

H • h 1 t filmin b 1 Quartier Latin denilen talebe semtidir. mul edebılır? Bons mhaye 11111 .~ 
mludf· 

1 
er 1'eyıM azırclanŞ ıptala .1 

Jul 
8
8

' ıca ' Burada Sylvie Sanden isminde bir fÜyor. Esasen maddi sıkıntılst• Je ~ 
yı ız arı o an arı an . ı e e - erry 1 b d bit ,.. 

b . kt'f' .. .. ..!1_1 • •• •• crenç kızla tanı•ıyoruz Bir yatı mek- eden arızalarınm yanın • ft'" o Je ı m onune geçUtUerı uman reJısor • ~ • • • tar• 
birdenbire yanında yabancı bir sima gör • tebinde talebedir.. Fakat babaıı öl- ıatır~~l~ı vardır. z.ıra hır ( 

.. bakın •~ lh' • · · d 1 d" - ·· k d' • • d b k - 1 Sylvıe yı sevınektedır. bil' ,.. mut, ış -.ı suvare e ısesı ıçm e, ya -
1 

ugu ve en ısını e para11z ıra tıgı 

1 

Jıİ ., 
kıtıklı bir gençtir. Onun da sahnede görün- için mektebi terketmeye mecburdur. Fakat Sylvie o sıralarda ~~ ıoff'" 

· • .. t ı~•-1-! tın' b' ·ı ı · · ı · . . . . cukluk arkada~• olan Pierr 
1 jel. mesına sus e aıuu e 1f ve ıraz ı er emesını Bereket versın Borıı ısmınde hır tıp . . ~ . s11" .. 

• t • • ··ı.. . k f k ve sevmıttir Bereket versın ol·-~ ıs emıı, genç ıse gu umsıyere muva a at talebesile karıılaııyor ve onun yardı- • . ,.rı fi'. 
etrniı ve nbne de böylece alınmıt ! Pierr arkadaılan olan Borıs 1 .ııl' İ 

mı ile bir müesseseye ityar ııiriyor. Ar- )< •) ~ 
Fakat filim bittikten sonra müessesenin tik bot zamanlarmda derslerine de de- mahkum olacağmı düşünere . 'ııiı'l I 

hizmet etmekte olan garsonu rejisöre sor • •••••••••••••.................................................. saklıyorlar ve Boris de, Sy~~·~ cfİİf 
muı: lacak ı )arı arasında, hep iyileşecegıJl 

- Filmini çektiğiniz zat kimdi biliyor -Evet. Fakat adını da öğreniniz: in _ rek, müsterih can veriyor. . • 5il 
? h b·ı f b 1 Bu fı'lmi 1 d n bırh musunuz gilterenin en met ur otomo ı a rika arın- oynayan ar a 'tıJI'• 

- Müesseaenizin müıterilerinden biri o- dan birinin ıahibi olan James _ C. R. 1 Simon, öteki de Pierr Aunıoııt 
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Doıtumun giydiği çoraplar bo4uma 

S i/viya Sidneg Cenup Orduları Kumandanı Oldu/! ,,;ı.;. -;;:;~···d·· ••d•n? 
Doıtum, büyük bir mağazanın adı· 

nı ıöyliyecek diye bekliyordum, fakat Adisababa 22 (Özel aytarımız -
dan) - Habeş ordusuna gönüllü ya· 
:zılanların sayısı son günlerde yeni • 
den artmıştır. Dünyanın her bucağın· 
dan gelen tanınmış kimseler orduda 
büyük vazifelere tayin edilmektedir • 
ler. Sinema yıldızlarından bir çokları 
tla gönüllüler arasındadır. Onların gö -
nüUüJerinin de birbiri ardı sıra Habe .. 
şistana gelmderi beklenilmektedir. Bu· 
,rada çıkan bir şayiaya göre ŞarJi Şap· 
;len Harul Lui Janet Makdonald, hü .. 
kurnete mi.ira~aat ederek Habeş ordu -
sunda çalısmak istediklerini bildirm~ • 
lerdit. ' · 

Hükumetin bu müracaatl8ıı nasıl 
karşılıyacağı henüz belli değilse de, bir 
kaç ·· 1m· gun e~ ve] Adisababaya ge ı~ o -

lan tn~hur sinema yıldızı Silviya Sid .. 
ne · J y Yın cenup orduları kumandan ıgına 
tayini yapılmıs, ve Silviya Sidney or -
duJarının başı~a geçmiştir. Böylelikle, 

~ek Yakında taarruza başlıy~~ -~l~n 
abeş ordularında süe1 ehhyetı butun dü d d h Cenup orduları kumandanı Sil viya Si dney erkanı harbiyesile birlikte bir harp 
nyaca tanınmıs bir kuman an a a k d ı b } · planını tet ik e iyor ar. 

u unacaktır. . s·ı · . d d k" uk bir ihtimal olmakla beraber eğer 1 kumandası Janet MakdonaJda tevdı e-
ı vıya Sıdney kuman asın a ı or • . . . 

duların ftalyanlara mağlup olması u • böy]e bir hal vukua gelırse orduların dılecektır. 
~==~=======~=====================~~:==:~==::~========= 

Haklı Bir Şikayeti Sütçüler·n Günün Tarihi "] 

Bir iki 
Satırla 

Un kapanı 
llnkapanı köprüsünün işe yaramaz 

bir hale geldiğini öğrenen belediye köp
r ·· 
Uyij söktürüp tahtalarından fare ka -

~anları yaptırmıya karar vermiştir. 
• • * 

içk i Aleyhtarları 
içki aleyhtarları gençler cemiyeti 

dün taplanmış, ve içki içenlerin bir lis
~esini yapmışlardır. Bu listeye göre içki 
ıç_rrıiyenler, top1antılarına iştirak eden 
~ırmi kişiden ibaret kalmıştır. 

Yabancı Dil 
Bayan çocuğunu yabancı diller mek· 

tebine götürdü: 

- Çocuğumun yebancı dil öğren· 
lne8 • • • ına ısterim. 

1
. - Pekala bayan, almanca mı, ingi
ı:zce ıni, fransızca mı, İtalyanca mı? 

- En yabancı hangisi ise onu öi -
lensin. 

Felaket 
- Bir yangın oldu evin yandi. 

it - Çok büyük felaket, yanımızdaki 
orrışunun evi de yandı mı? 

- Yandı. 
- Büyük felaket.. Onun yanındaki : 
-O da yandı. 
- Felaket. . Ya onun yanındaki? 
- O da yandı. 

Mütterek Bir istida ile Belediyeye 
Müracaat Ettiler 

l•t1anbul sütçüleri, müşterek bir is· gereklisi olan terkos euyunun 1'.~siJ • 
tida ile belediyeyı müracaat ederek mesi hakikaten süt buhranını doğu • 

terkos suyundan ~ık&yet etmişlerdir. ran kuvvet]i bir amildir. 

Sütçülerin iddiasına göre terkos suyu- Belediye sütçülerin dileklerini na • 
nun ikide bir kesilmesi şehirde süt zarı dikkate alır da terkos suyunun da· 

buhranına sebep olmaktadı!'. Sütçü • ha intizamlı bir surette akmasını te • 

Jerin iddiası doğru ve yerindı.;<lir. Sü • min ederse. bundan böyle şehirde süt 

tün iptidai maddelerinden biri ve en buhranının önüne geçilmiş olur. 

Telsiz, 

- Yirmi iki Y<l!i'ında, bu 

yaştaki insanlar ne yaptıkla

rını bilmiyor1ar galiba? .. 

Bay hak verdi : 

- Hakkın var, ben de o 

yaşta iken seninle evlenmiş -

tim. 

Lazım 

Futbol maçında hakem ola-

cağa sordular: 
_ Yüzmek bilir misiniz? 

- F utbolde hakemlik et • 

mek için yüzmek ]azım mı? 

- Lazım ya, baksantza sa-

Son Dakika 
Tele/ onsuz, 

b 
.. - Demek fol aket sandığım kadar 
u ··k ha su içinde! 

Yu değilmiş. 
- Tıpkı benim gençliğim. 
- Yani •Ü:ıcl mi demek iıtiyoııun. ç.irkin mi). 

beklediğim gibi çıkmadı! 

- it portadan aldım, dedi, yır mı 

be, kuruta! 

* 
T anıdıklanmdan bir bayanın da, 

bütün bayanlar gibi yanakları, boyalı, 
dudakları boyah, 11Bçları boyalıdır. 

Boya deyip geçmemeli, boyalı de. 
yip dudak bükmemeli; boyadan boya· 
ya, boyalıdan boyalıya fark vardır. 

iyi boya kullanan, boyanma11nı iyi 
bilen belli olur. Benim tanıdığım ba· 
yan da iyi boya kulJanır ve boyanma
aını iyi bilir. 

Kendi kendime dU,ündüm: Aca -
ba, dedim, hangi mEqhur kokucudan 
alınan methur marka boyalarla; bu ya
naklar, bu dudaklar, bu saçlar boya • 
nıyor. Dütündüjiimü kendisine ıöyle -
dim; güldü: 

- Boyalarımı İfporladan alınm ! 
Dedi. 

* Geçen gün Yeni postahanenin önün· 
den geçiyordum. Bir seyyar &atıcı ava
zı çıktığı kadar bağırıyordu: 

- Mağazadan bet liraya almayın, 
yüz elli kuruta! 

Sokuldum, ve gördüm: 
it portada pijama satıyordu. 

* İıporta iti günden güne büyüyor. Bu 
giditle dükkandan alış veri, etme ade
ti yavaf yavaf yerini iıporla modasına 
bırakacak! 

Ve o zaman daha neler göreceğiz. 
lıportadan kostüsn alacağız, it porta· 

dan yemek yiyeceğiz ve belki de: 
f9portah doktora muayene olup, İf• 

portalı di9çiye ditimizi çıkartacağız. 
Olur mu? dersiniz. Niye olmaam. 

İtin &"ıdiıi öyle gösteriyor. 

* Ben de düıünüyonım: Acaba İfpor-
ta içine bir matbaa kurup bir gazete 
çıkarsam iyi mi olur, yokaa fena mı? 

Haberler 

Genç erkek, Q•·•y 

sokuldu: 

** 

Ldma 

- Bayan affedersiniz. Bu 
sevimli küçük köpek sizin mi? 

- Hayır .. 

Genç erkek köpeğe bir tek

me attı: 

- Hoşt pis hayvan, •imdi 

pantalonuma sürünüp kirle .. 

teceksin I 

Ekmeğin pahalılanmaıına 
Ne denini:z? 

Özel aylarımız gitti ; lstanbulu cı ll.ık buJ. 
lak etti, kimi gördüyse sordu: \ e ni lı. yd 

ekmek pahalılığı hakkında bize şu ccvaP.• 
lıırı alıp getirdi: 

Nişantaşında, altınla~ apa rlımanınd1t 

Bay Yeıinde ağır: 

- Ekmek muelui mi monf~r Ya• 
ni Dü pen çok önemli bir aual sordu• 

nu.z •• Naaıl cevab vereceğimi ~afırdım. 
Anır nu aöyleyeyim: Biz. an fami, ptı• 

ti.eri'de karnımı.z• doyuruyoruz. Ga· 
lalar hakkında aoTmU§ olsaydınız 

* Asmaaltında bakkal Nohudiznde 1 ny 
Gdavi : 

- Ekmeğin pahalılafmıı•ı İflere ke• 
aat vermez ki, ekmek pahalıla~t ıJ•a 

fauslye ucuz, makarna ucu.z, nohut u• 
cuz Ekmek yerine bunları alıp ye• 
sinler, hep fırıncılar kazanacak deiil 
ya, biraz. da bafkaları kazansın 

* B11 latta Bay Salamon: 

Ekmek bahalılanaın ekmekçi 
lrazanacak, un bahalılanaın değirmen• 

ci kazanacak, buğday bahalılanıın cilt• 
çi lcazanac:ak, eskiden alurdum yarİ"1 

lrilo, fİmdi 'ıliyorum yüz elli gram . ..,. 
E, ben kazanmıyorum? . .. 

* Vitamin mernklıııı bir bay doktor: 

- Ekmek, gülerim ai.ze bu da b;,, 
meaele mi? Gıda kıymeti olmayan bit, 
feyİn ucu.zlanıp pahalılatmaaından n~ 

çıkar? Yem esinler bayım? Kim di)·or. 
onlara her gün kilolarca alaınlar di)•e., 
Elma kabuğu, karpuz kabuğu, kovu,. 

lrabuiu gibi vitaminli yiyecekler du • 
rurlren elrmelr y.-meye ne lüzum var? 

* Fcriköy Bayan Neclü Günaydın : 

- Ekmek mi, bu İfle kapıcı me~gul 
olur. 

- Pahalılaımıı . .. 

- Ne sinemalar mı? Ne münaubel, 
ben daha dün dört tanesine gittim .. Gf!• 
ne Hlri fiyat .. . 

- Yok bayan anlatamadım. . Ek· 
mek .. . 

- Ekmek, böyle bir Film mi rıar1 

ha anladım .. Geçen aene göaterilmİftİ'" 

Ellmelıçi Kadın . .. iyi bir filmdi .. 

* 

iyi ı, 
- Kliçük kızımı alacak erkrg~ ilii 

bin lira, büyük kızımı alacağa d,ı dör~ 

bin lira veriyorum. 

- - iyi bir iş, ben her ikisini birden 
alırım! 

Kızdı 
Kadın kocasının cebinde bir gi.imiiş 

lira buldu, sevindi, diyeceğim , snndı • 

nız öyle mi hrı>'ır? Bilakis kızdı .. Koca· 
sına bağudı; 

- Söyle bakayım, bunu hangi şıllık 
lc:adm sana verdi. 
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Ne Yemek Yapsam: 

Peynir 
Salçası 1 

Şapka Modası 
'Bir Efsane: 

ipek 

Yağ tavada eriyince içerisine bir tah· 

ta kaşık kadar un koyunuz. Bir kaç ke· 

re çeviriniz. İçine yavaı yavaf soğuk 

aüt katınız. Bir taraftan da mütemadi· 

J'en karıştırınız ki un topak topak ol· 

masın. içerisine istediiinis kadar pey

nir katm. Biraz kara biber koyun. V • 

mahallebi gibi olunca atetten indirin. 

iı:terseniz içine bir kaç ta yumurta kı

rın. Ve kesilmemesi için mütemadiyen 

karı~tırm. Sonra bu salçayı istediğiniz 

herhangi bir yemeğin meaeli: Etli ka

bak dolmasının ve yahut haılanmıı yu

murtaların üzerine dökün. 

Peynir salçası, bu suretle bir çok ye

meklere lezzetli bir çeıni verir. 

Bu sene ıapkalar gene en çok fötr· 

den yapılmaktadır. Bütün ppkacılar 

fötrün yerini hiç bir ,eyin tutamıyaca· 

iında müttefiktirler. Çünkü yalnız ona 

istedikleri tekli verebilmektedirler. 

Fötrü bazan Aatrasanla bazan da ka· 

dife ile karııtarmaktadırlar. Ve yahut 

ta so1rren ili.ve etmektedirler. 

Şapka aüaü olarak ta en önde tiiy 

1relmektedir. Sonra çiçek ta vardır. 

Renkler daha fazla koyu Tipıe, kahve 

rensi sibl renklerdir. 

Reamial koyduiumuz f&pkalardan 

tUylüaii airah topeden Japılmıtbr. 

Türleri kırmızıdır. 

Kenarı kalkık tübüz ppka fötrden· 

dir. Aradaki kurdeli da sen• fötrden• 

dir. TlillU ıapk.a da ıiyah fötrdir. 

TW de aynı renktedir. Ba f&pka1ar 

Parisin en büyük moda evlerinin model-

Bu Senenin Saç Modası 
l leridir. I 

Elbiselerde olduğu aibi aaç moda· 

ıında da eskiliğe doğru bir akıf var. 

Esasen saç tuvaleti elbiseyi tamamla • 

dığı için ikisinin de birbirine uygun ol· 

ması lazımdır. Elbise eskiliğe gidince 

saç modası da elbette o tarafa doğru yol 

alacaktır. 

Burada iki resimde görülen saç tu

valeti hep aynidir. Biri sağdan alınmış· 

tır. Öteki soldan. Bu iki resme bakınca 

tuvaletin nasıl yapılacağı pek güzel an· 

!aşılacağı için fazla izahat vermiyoruz. 

Yalnız bu tuvaletin sanşınlara olduğu 

kadar esmerlere de yakıştığını söyle .. 

mekle iktifa edeceğiz. 

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

Evinizi 
Süslerken 

TIRNAKLARINIZI NASIL 
KESMELiSiNiZ ? 

Evinizi döıcrken, 

onun giizelliii ile de 

alakadar olunuz. Kuru 
kuruya dötenmi, bir-

evin hiç bir manası 

yoktur. Evinize. dö,e • 

yiı tarzınızla phsiyc -
tinizden de bir ıey ila-

Bir çok kadınlar, brnaklarına biçim 

verebilmek için manikürcülere .. iderler. 

Saatlerce vakit. Avuç dolusu da para 
bırakıp çıkarlar. Halbuki bu kadar va• 

kit ve para ıarfedildikten aonra usul 

bilinince evde de ayni teY yapılabilir. 

Daha ucuz ve daha temiz olarak. Zira 

bin bir kiıinin etini kesen manikürcü 
makaslarından hastabk alındıfı pek le 
seyrek olmayan vak'alardaadır. 

Maniklirün en zor tarafı tarnaia bi
çim verebilmektir. Boya kısmı kolaydır. 

Tırnağı biçimli keımek için evvela iki 
ucu ııi,•ri bir makas acile kaldırın. 
Bir dakika kadar ellerinizi, sıcak • • 

w ve ecl.iniz. Her ne ka· 
dar bugünkü mimari Saksı masalan 

ev ve apartıman dö,cmesindc mimar ve 

dekoratörc büyük me\'kİ v,,ceriyoraa da, o· 

rada ikamet edecek kimsenin de şahsiyeti 

büyüle rol oynar. Saksı, büyük bir kusuru 
örter. Onun için çiteğe karıı müstağni dav• 

ranmayınız. Fakat çiçeği. geceleyin yatak 
odanızda da bırakmayınız. 
.......... ·--· . . . . . . .. . . ... ··--· .... ' ·--
Yeni Mantolar 
Ve Roplar 

Bu senenın 

mantolan umu -

bunlu suyun içine •ıralun. Çıkarınca l miyetle yakasız • 
kenardan baılayıp ortasına doiru ke- dır. Bir nevi eski 
sin. Yani her tırnaiı iki harekette ke- harmanileri an -
sin. Tırnak &aJUD içinde yumufıyacağı dıran bu yakalara 
ve yaila maddeleri eriyeceii için sayet <c~al yaka)) adını 
kolay keailir. Etlerini madeni olmıyan ! veriyorlar. Ev -
bir aletle ve meseli kemik aletle kaldı·} vclce olduğu gibi 
rın. Tırnakların batlarını törpüleyin. 1 yakaları bol kürk-

Tekrar elleri 11cak sabunlu suya daldı-; le süslemek mo -
rın. Çıkarınca kıvrık uçlu bir makasla: dası yavaf, ya -
etleri kesin ve mikrop almaması için de 1 V8' geçiyor, ya -

isteril pomat sürünüz. Kurulayınız. f a-1 layı bırakarak be 
tediğini:r: cila ile tırnaklarınızı istediii· den ve göğse iniyor. Roplarda da ayni 

niz rense boyayınız. meyi göze çarpıyor. Yakalar kapalı ve 

•• 

Modası 
~ -- ~ 

ipeğe rağbet neden ileri geliyor~ 
cudü güzel göatermeai, vücude ~,. 

sı, onu aevdiren sebeplerden biridir·.., 
kat ipeğin makbul oluıunda bir et- ~ 
lıi sebep Tardır: Bir gün ApollOO. ,j 

le•p daiına bütün ilahları da•~ 
yor. En faydah itöceiin hangisi o ı' 

na karar Yereceklermİf. Hep art~ 
erirlerken ilihlardan biri ai J 

fbyor. Çünkü o aırada yayıl'~ 
kopml&J- O ajlarken bir ufak .:~ 
1röriinüyor. Ayının üzerinde '? 
ve hemen orada İpekten bir tel....-' 
oluyor. Ve bu tel biç kopmuyor. ~ 

üzerine oradaki bütün ilahlar ~ 
de aık kadar kuvvetli olduğun• fllİ 

veriyorlar. O gün busün İpek eO 

IMal ltir teY oluyor. 

El Orgllsft 

Parisli Büyük Moda Evlt 
rinden Biri
nin Modeli 

Bu resimde gördüğünüz palto, eldi .. 
venler ve §apka hepsi el örgüsüdür. 

Rengi prabidir. Hepsinin örgüsü tek 

kata yapılmıı kroıedir. Yalnız tabii 
f&pka ve eldivenler yuvarlak öriildüiü 

için örgü değiıik gibi duruyor. Palto 

İse bir. ters bir yüz gitmittir. Halbuki 
iki örgünün de esası tek kata batmak· 
tır. Şapkanın kenarındaki ıeritler de 
sene el örgüsüdür. 

Paltonun kolları reglandır. Yaka.sız· 
dır. Eprp içindeki elbisenin kurdelası
dır. 

Eğer böyle örgü bir paltonun size in
ce gelecefini tahmin ediyorsanız, içini 

astarlayabilirainiz. Ve yahut ta ilkba· 
harda pardesü gibi ku11arursınız. Dikkat 
edilirse ön, kemere kadar kapalı, ke
merden aJ&iı açıktır. Boy alelade pal
to boyudur ·w-e bu model Pariain en bü
yük moda evlerinden birinindir. 

Bebek Ve Kış 
Kıf mevsiminde çocuklar için çok korkulur. Fakat bebek aıhhatb ~.! 

korkuya sebep yoktur. Çünkü sıhhat, mikroplara kartn ilk müdafaa P""'"" 
dir. Bunu temin eden fartlardan biri de.temiz h~vadır. Yaz k~r ~ cf 
sın da temiz havaya muhtaçtır. Fazla l!US ve yagmur olmadıgı takdırde ~ 
~uğu sıkı sıkı giydirerek arabasının içine oturtmalı ve her gün hava-..~ 
malıdır. Bu zamanda çocuğa giydirilecek en muvafık elbise, yünden ~ 
mış, dizlik ve eldivenleri beraber olan tulumdur. Çünkü çocuk aerbett ,JI 
ket edebilir. Bebeğin yüzünü çatlamaktan korumak için yüzüne kreırı 
meli, arabasına, içi sıcak su dolu lastik torba koymalı . ,JI' 

Çocuk ekseriya banyoda soğuk alır. Binaen~lcyh banyosuna di~ 

Yağlı Ciltler 
Yailı cilt azaplı bir ,eydir. Pudra,.- .......ı..n yliriaiizil ıhk ~ 

sürersiniz; az sonra burnunuz pırıl pı - bun ile yıkanırsınız. Sıcak aa ~ 
rıl parlar. E&asen pudra sürmek te, bu açar, aoğuk su kapar. Eier d JI 
derdi büyütmek demektir. 1 ise içine gliserin damlatınız. Eli ..,ı f 

Cilt bir çok aebeplerden yağlanır. ' yağmur suyile yıkanmaktır. "/ ~ 
Çok yiyenlerde yaf1anır. Pudranın fe- karken enseyi de yıkayınız. Bllt ~ 
nalağından yailanır. Yahut ta ihmal- deveranı için lazımdır. Sabund ... ~ 
d yüzü gene ılık su ile çalkay...,,. ~ 
~ -~ 

Çare: Gıdayı düzeltmek, pudrayı ıs- yüzünüze soluk su Ç&l'.Pınız .-~ ~ 
lah. Cildi iyi temizlemek. Bunun için de ra 1ruddelerin ifrazatını asal 

- - ·-" · · • · · · · ~ · ·-·· · • · losyon sürünüz. J 
harmani yakaları andırıyor. Kolların Arasıra iae bunu bırakı:,. ~ 
üst kısmı boldur. Bilezi~ kısmı eskisi besleyici bir krem sürersi.DIS- j/ 
gibi gene pek dardır. Resim, size, bu bunu yapmadan evvel, Jiisİİllİİ-. 
kollardan bir nümune ıöateriyor. dan yukan bir masaj ,...,..., .. 
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[ RE S f M L 1 H 1 .KAY E j Meşhur Memle- Geçenki Bilmece~ 

d K k 
ketlerin Meşhur mizde Kazananlar 

Şemsiye en ayı Şeyleri tariblde·
1

~~~;~;:_ 
Bazı memleketler vardır ki isimleri UlrlllCI _.._ 

r:;::-,---....,.~=--- söylenince hemen akla orada çıkan yemiz olui bir fut· 
~ şey gelir .. Mesela: lzmir deyince he· bol topunu latan -

...... 
Uzun Bir 

Ugku 

1 

1 

bul erkek liaai 1 /F 
den 4 76 Celaled - • 
din kaunmlflır. 

T alibli okuyucu • 
muzla lıtanbulda 
bulunan diğer kaza. 
nan1ann paaarleai, 

K~lay Bir Oyuncak ,,. ____ ...,, 
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lspanyollar, Y ahya'nın Madrabazlığını 
Biliyorlar, iyi Geçinmek istiyorlardı 

- 43 -
Onu ~üelloya çağırıyordu. 
Fakat amiral Anrikez oralarda değildi. 
Yüzünü burutturdu. Kapıya yürüdü, aç· 

tı ve orada duran askerlere ıu emri verdi: 

biydi. Zaten Kemal reis limana demir atan 
ıu dai &ibi on alta gemiye karıı koyabilir 
miydi? Onun ince ve hafif tekneleri bunla
rın önünde fillerle kartılaıan keçiler gibi e
zilip gideceklerdi. 

_ Çabuk bunu tutunuz!.. Hemen cevap verdi: 
Lüdvigo yerinden bile kımıldamıyordu. - Kral Ferdinant hazretlerinin bu ar • 

du. Son aylara kadar biç tanınmq olmadığı 
halde birdenbire büyümii§tü. Endülüsten 
kaçanlar, pek yakın olduğu ve İspanyol ge· 
mileri de uiramadıklan için buraya reliyor
lar, buradan Cezayirin içerilerine çekiliyor
lardı. 

Kasaba, sazdan ve kerpiçten kulübelerle, 
çadırlarla dolmuıtu. Amiral ona bakarak ıözüne devam etti: zusu Sultan Ebu Hamu hazretlerine bildi • 

Suyun kenarında büyük bir çartı kurul
muttu. Kemal reis burada herkes tarafın • 
dan seviliyordu. O geçerken bütün halk 
yerlere kadar eğiliyor, yol açıyorlardL 

_ Senin bunadığını isbat için İspanya rilece~ ve tarafımdan hemen yapılmasına 
kıyılarını haraca kesen bu korsan filosunun ı bqlanacaktır · 
Türk olduğunu söylemen yeter .. Öyle sa • Anrikez feyb Yahyaya hediyeler sön • 

nıyorum ki eğer böyle değilse, sen de on- derdi. 
larla ortaksın, yahut çarpıımaktan korku • Ebu Yahya bunla~ karı111ıkıız barak • Don Anrikezin on altı parça gemi ile 

denize açddıiı duyulmuıtu. Bunun için Ke· 
mal reis Endülüsten insan taıı.ma itini artık 
bırakacaktı. Her hangi bir zamanda h -
panyollarla kartdafmak ihtimali vardı. 

Davranmak gerekti. 

yorsun! .. 
Lüdvigo ditlerini sıktı. 
Dudaklarının arasından homurdanır ırihi 

ıözler çıktı. Fakat bunun manasını kimse 
anlıyamadı. 

O gün amiral Anrikez limanda demirli 
duran filoyu alarak V alansiyaya gitti. Kar· 
tazene ile Barselon ve Kastellandaki bü
tün gemilerin en büyük ve en yenilerini bir 
araya getirecek, büyük bir filo kuracak, 
sonra doğru Cezayire geçecekti. Cezayir • 
den baılıyarak garba doğru bütün Afrika 
kıyılarile garptan ıarka doğru İspanya kı • 
yı}arını tararken her halde bu korsan filo-
suna rasthyacaktı. 

Lüdvigo zindana atıldı. , 

l.spanyol 
Filosu 

Amiral Anrikez Karavela ve GaJi deni • 
len. gemilerden on altı tanesini mükemmel 
ıurette donattı Cezayire doğru açıldı. 

Limanın karımnda göründüiü zanuan 
ıehirde büyük bir telif görüldü. Halk sırt· 
lara ve oradaki Hisara doğru kaçıtıyorda. 
Şeyh Ebu Yahya da tel&Jta idi. O da Hi • 
sara çekilmek için hazırlanıyordu. Çünkü 
ıehirde bir takım uydunna haberler dola • 
11yordu: 

- İspanyollar Kemal re111n filosunu 
yenmi,ler, babrmıılar. . . Şimdi ona yardım 
ettiiimiz için Cezayirlilerden öç almak için 
seldiler ... 

Fakat İspanyol amirab Cezayir fehrine 
kartı hiç bir düımanlık göstermiyordu. Her 
%aman olduiu gibi ıeyhlerin eönJünü ala
rak buralarmı kendilerinin mallarına ve 
iflerine açık bulundurmayı daha uygun hul
rnakta devam ediyordu. 

Karaya çıkan iki elçi ıeyb Ebu Y abyaya 
Amiral Anrikez adına ıunlan sordu ve ce
vaplarım aldı: 

- İspanyol &emilerini vuran, Endüliia • 
lüleri Afrikaya taııyan korsan filoıu kaç se
midir ve reisleri kimdir 7 Hanıi bayraiı ta· 
fıyorlar? Siz ona yardım ettiniz ve aiiven. 
diniz mi?.. Gene buraya eelirlerse ne ya • 
parsınız? 

- Böyle bir korsan filosundan haberi • 
miz yok ... Fakat bir ay önce buraya bet 
harp gemiıi geldi. Bunlann amiralı Kemal 
reis idi. Türk bayrağını tqıyorlardı. Fırtı· 

nadan yollannı flqırarak buraya düttük· 
lerini söylediler. Parasını vererek eksikle
rini tamamladılar ve gittiler. Limanda an· 
cak üç giin kalmıtlardL Onlara güvenme • 
dik. Sultan Ebu Haınunun doıtu ve İıpan· 
yanın büyük Kralı Ferdinant hazretlerinin 
elçisi Don Anrikez cenapları, onlar geldik
leri zaman ne yapmamızı istiyorlarsa biz de 
öyle yaparız ... 

Erzak 

Kaynakları 

lspanyol amirah bu cevaplar1 dikkatle 
dinledi. 

Şeyh Ebu Yahyamn ne madrabaz oldu· 
ğunu biliyordu ama, bot geçinmek Jerekti. 

Korsan filosuna Cezayirin liman ve kale
lerini kapadıktan sonra zaferin yarrsını flm· 
diden kazanmıı demekti. Türk filosu ıu, er
zak ve diğer bir çok ihtiyaçlarını bulmak 
İçin büyük tehirlerden birine uğrıyamazsa 
ne yapabilirdi? Bu, karada bir ordunun 1rc· 
çeceği yerlerdeki su ve erzak kaynakları 
nı yok etmekle birdi. 

Şeyh Ebu Yahyaya fU haberi gönderdi: 

- Korsan filosunu on bet gün içind; 
Jok etmek için kral Ferdinant hazretlerin. 
den emir aldım. Kral adına sultan Ebu Ha
mu ile onun idaresindeki feyh ve kuman -
danlara hatırlatırım ki, Türk amira1ım li . 
manlarına sokar, şehirlerden ihtiyaçlarını 

almasına izin verirlerse o ıehir yakı acak, 
liman da zaptedilecektir. 

Ebu Yahya bu sözlerde sanki ne zaman~ 
danb~ri beklediği bir fırsatı yakalamıı g-İ· 

madı. 

Beni Saf ' 
Limanı 

İspanyol filosu Cezayirden çaktı ve ba • 
tıya doğru uzaklaıh. 

Halk büyük bir korku seçimıİftİ. F ııkat 
en büyük korkuyu geçiren zavallı Zeynep 
olnuqtu. O zamandanberi Türk filosundan 
hep iyi haberler ıreliyordu. Fakat bundan 
sonra ne olacakh? .. 

Donanma gidince halk ıevindi. Ne de ol
sa korkuyu gürültüsüzce atlatmışlardı. İşleri 
bozulmamıttı. Hatta bu yüzden ıeyh Ebu 
Yahyanın büyük bir siyasal adam olduğu. 
nu söyliyerek onu alkıtlıyanlar çoğaldı. 

- İspanyol donanması onları bulursa .. 
Çarpııırlarsa... Kemal rei.sle arkadaşları 
yüzen bir dağ 1ribi uzaklaıan bu gemileri 
nasıl yenebilirlerdi? 

Buna bir türlü aklı ermiyordu. 

Bilmiyordu ki savaşlarda her zaman bü
yük ve kuvvetli olan kazanmaz. Zafere ka
vuımak için büyük ve kuvvetli olınaktan 
önce, atdgan, kurnaz olmak ve savaımanın 
usulünü bilmek gerektir. 

Bu sırada Kemal reis meıhur Oran ka
lesinin batısında Sidi-Bel;Abbaı vilayeti
nin küçük bir limanı olan Beni Safta idi. 
Burası Tafna nehrinin ağzmda bulunuyor-

Bir ilci gün içinde denize açılacak, bu ıe· 
fer İspanya sularına döndüğü zaman yal • 
ruz gemi avlamakla kalmıyacak, tehirlere 
gülle yağdıracaktı. 

Bunun İçin son hazırlıklarım yapıyordu. 

Ka•aba 
Yılancılarr 

O gün de kasabanın çarıısına çıkmıfh. 

Burada Kemal erisin en çok gözüne çar· 
pan, adamlar, Fasın içerilerinden gelen yı· 
lancılardı. Bunlar en korkunç zehirli yılan· 
ların on bet yirmi tanesini kafesler veya 
torbaların içinde getirmitler, bir çetit ilaç 
yapılmak üzere sabyorlardı. Bunlardan bir 
kaçının di,lerini sökerek kendilerine ahı· 
tırmışlar, oynatıyorlardL Yılanların bu sıs· 
ka ve esmer adarnlann boyunlarına, çıplak 
kol ve bacaklanna dolanmaları korkunç 
bir manzara idi. 

Bir defa bu ytlancılardan birisinin kafesi 
her nasılsa açılmtf, ydanfar bo§anıvermiııti. 

O sırada kasabadaki balkın arasında san· 
ki kıyamet kopmuıtu. 

(Arkası var) 

l ______ ı._t_•_n_b_u_ı_• __ •_••_d_ı_r_•_•_ı __ ıı_a_n_ıa_r_• ____ _.I 
Hepsine 127 lira bedel tahmin edilen Çırçır yangın yerinde Manisalı 

Mehmet Paıa mahallesinin Kırbacı sokağında ikinci adada 63,50 met
re murabbaı arsa açık arttırma ile satılacaktır. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülür. isteklilerin 9 lira 53 kuruıluk muvakkat temi· 
nat mektup veya makbuzile birlikte 25 ikinciteırin 935 pazartesi günü 
ıaat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. «B» «6970)) 

Senelik Muvakkat 
Kira B. teminatı 

Topkapıda Fatma Sultan M. Cami avlusundaki 
Ahmetpafa medresesinin 12 No. lı odası 

Büyükderede Büyükdere Cd. 205 No. kahve 
30 2,25 

önündeki 85 metre yer. 15 1,13 
· Yukarıda ıemti ıenelik kirası ve muvakkat teminatları yazılı yerle..r 

mayıı 936 sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa ko
nulmuftur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğündedir. istekli olanlar hiza· 
larmda yazılı teminat mektup veya makhuzlarile beraber 25 ikinci tes-
rin 935 pazartesi günü ıaat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. ~ 

«6938» 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan : 

~ - Ketif bedeli dört yüz yedi lira beş kuru§ olan İstanbul Gümrük 
binasında 4 numaralı satıı ambarı pazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - Pazarlık 27/11/935 çarıanba günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Keıif ve ıartnameleri komisyondan alınabilir· 
4 - Teminatı muvakkatesi 31 liradır. İsteklilerin 400 liralık iş yap

tıklarına dair lstanhul Nafıa Direktörlüğünden tasdik ettirilmiş ehliyet 
vesikaları ile komisyona gelmeleri. «7413» 

""""' lıltltlllll 
$thirTiyatroua 

ınmmııım 

t~I 
11111111 

Tepehaıı Şehir 

Tiyatrosunda 
2S/11/9J5 Cuwartui 

Sabah uat 1 S d?. 
Çocuk tiyatrosu 
akşamı ııı.at iO tle 

SAZ CAZ 
ller ak~am eaat 20 de 

P.ızar matine 
ıaat 15 te 

Halk Opereti 
Fran~ız Tiyatrosımdll bugün matine 

16 dF1. nktam 20,SO da 
BAY.· BA.YAN 

H tiyiik op~n·t 
26/i 1/Jö a~ıamı S evda oteli 

I ,~ FERAH sinemada ... 
Bugünden itibaren 

SÖZ BiR 
ALLAH BiR 

Dünyc.L havacJie'erıl" 
JEAN KIEPURA'nın 

Bifl GECENiN ŞAR~JJI 

N.ıflt - Ertuğrul Sadi 

Şehzıulebaşı TURAN 
tivatrosunıln. 

matin<' 14, ıO dıı. (Bnykuş) 
ve (komedi.) Akşam 

20,ao da ( Terze Hanım)' 
Hafız Burhan konaeri 

ikinci Teşrn 

F evzipaşa ~Diyarı bekit 
Hattı Açıldı 

(Batı tarafı 6 ınoı _yU_z_d-e) _____ v_e_k_ü_l-tiı-.r-ü_t_e_m_i_n edecek en rnühirn biriJ11'
1 

vardır. Bunlar arasında Göksu Viyadükü dir. jJl>itİll' 

ve Fırat nehri üzerindeki betonarme köprü - Milli ekonomi bakımından dıı b~ 
Fırat köprüsü - yer yüzünde sayılı fen ve den farklı olan muhtelif istihsal roıP b•i'! 

rımız iktisat şartlarına ve halkırınztll 01dıl' 
ve maişetine uygun olara~ yaprııak~t• ,-e 

ğumuz tarifelerle birbirine bağlanJll a,ıiıı ııır 
milli ekonomimizin tam ve ınütc\' 
surette inkişafına hadim olmaktadır. 

sanat eserlerinden birer örnektir. 
Hattın masarifi - 65 milyon liraya baliğ 

olmuştur. Bu paranın yalnız - 12 milyonu 
dahili istikrazla, - 5 3 milyonu da devlet ha. 
zinesinin daimi varidatı ile temin edilmiştir. 
Hat 192 7 senesinde kömür yolu ile bir -
Iikte Nafıa Vekaletinin mühendislerinin 
fenni nezaret ve murakabesi altında fsveç 
ve Danimarka gurupu vaıııtasile inşa edil -
meye başlanmıştır. Bu gurupla hükumet 
arasında yapılmış olan mukaveleye göre 
inşaat • 436 ıncı kilometreye kadar devam 
ederek Ergani bakır madeni hizalarını geç-

* 
Arkadaılar; il dl 

S •• •• 'h • L ,,.ili ,J ozume nı ayet verır1een . ...,,J r 
yurdu tam bir izmihliilden f}e ıır,,,,, 
iktısadi e•aretten kurtardıktan 11 tfo 

onu müreffeh vr. mamur yapmalı ~
yüksek medeni •eviyeye çıkat,,.o) ;/' 

miştir. geceli gündüzlü çalıfan ve ora~. J· 
Türk Mühendis ve İtçileri böyle canlı e•erler koyarak •e"ıiJi ıfl' 

G.,. b k d 1 ·b 1 . . letinin •on•uz aevgilerine kaıJ~~ 
urup ura ya a ar o an vecı e ~nnı . . . . - .. sar::...1 

k.. ·· h ı d ld ~ ·b· · . Onderımıze ve onun buyuk ,.;J omur at arın a o ugu gı ı memnunıyetı 'I J 0 11" . 
· b" b B d •met nönüne Filyo•tan •onr ; mucıp ır surette aşarmıştır. un an son- , ·,.fiil 

a kı. Dı"y b k" k d l 70 k.l rıbekirimizden de binlerce mı ,,. r arı e ıre a ar o an - - ı o • J' 

fÜkranlar .. metrelik kısmın yeniden mali bir tertibe ih
tiyaç kalmaksıı;ın doğrudan doğruya kendi 
fen adamlarımız vasıtasile inşası, cumurluk 
devrinde yapılan Samsun - Sivas hattı ve 
Elaziz şubesi inşaatında çalışarak bilgi ve 
tecrübelerini filen isbat etmiş olan Türk 
mühendislerimizin idare ve faaliyetlerine 
verilmiştir. Büyük ve küçük İf ve fen Rrka
daşlarımızdan bu imtihanı da yüz aklığile 
başarmış olmalarının verdiği sonsuz gurur 
ve iftiharı burada huzurunuzda bir lc.erre 
daha izhar ederek cümlesine teşekkürler 
ederim. 

Gaye Elde Edildi 
Y urtdaşlar : 
Bilirsiniz ki, şimendifer Iİyasetine cumu

riyetin ilk yıllarında ve İsmet Paşa hüku -
meti zamanında başlanmışbr. Bu siyasetin 
ilk hedefi Ankaradan başlayarak Kayseri-
den geçmek üzere Sivasa ve Samsundan 
başlıyarak yine Sivasa varmak ve kömür 
havzasını İç Anadoluya bağlamak ve Ak
deniz kıyılarından bakır madenine erişmek 
ve Kayseri - Ulukışla ile Kütahya, Balıkesir 
aralarını birleştirmek idi. 

2628 Kilometro Yol 
Hemen on seneye varan bu devre için· 

de sırasiyle bahsedilen hatlar yapılmış ve 
bugün kömür ve bakır yollarının işletmeye 
çalışmasıyla istenilen gaye elde edilmiştir. 

2628 kilometreye baliğ olan bu ye
ni demir yolu şebekesi için devlet hazinesin
den 282.300.000 lira sarfedilmiıtir. 

Ortalama bir hesap ile her ıene 

23.525.000 lira masraf ve 219 gilometıe 
yol düşmektedir. 

Yeni Hatlar 
Bununla beraber işbu birinci devre için

de cenupta Antalya, şarkta Erzurum hatla
nnın inşalarına başlanmıf ve devam edil. 
mekte bulunmuştur. 

Satın Alınan Hatlar 
Gerek bu hatların ve gere~se, Vana ve 

hududa doğru yapılması musammem hat
tın inşasına aynı hız ve hamlelerle devam 
edilecektir. Bir taraftan bu yeni hatların in
şalarına devam etmekle beraber, diğer ta
raftan 19 3 4 senesinde ecnebi imtiyazı al
tında olan 706 kilometrelik İzmir • Ka!laba 
temdidi hattı satın alındığı gibi bu sene <le 
6 1 O kilon1etrelik Aydın hattı satın alınarak 

devlet demiryollarına ilhak edilmiştir. Bu-
gün devlet demiryolları idaresinde işlemek. 
te olan hatların yekunu, evvelce satın alı • 
nan Anadolu - Bağdat hath ile diğer bazı 
şube hatları da dahil olduğu halde ve yeni-
den inşa edilenlerle beraber • 5 700 - küsur 
kilometredir. 

Bu yekuna Sivas - Erzurum ve Malatya 
Sivas istikametlerinde inşa edilmiş olup he
nüz açılmamış olan hatlar dahil değildir. 

Milli Var lığın Temeli 
Arkadaşlar: 

Yukarıdanberi izahına çalıştığım demir. 
yollarımız bugün cumuriyet hükumetinin 
milli birlik ve varlığının ve içtimai ve ikti
sadi siyasetinin temeli olmuştur. 

Memleket müdafaası bakımından istik
lal savaşında karşılaııtığımız güçlüklere bir 

daha maruz kalmıyacağız. Hususile yolsuz
luk yüzünden harbi umumi facialarını tek

rarlayıp ta ızhraplannızı yaşatmak istemem. 
Bugün vatan müdafaasına bir işaretle he
men ülkemizin her köşesinden derhal koş
mak ve yetişmek imkanları temin edilmj.ş 

ve edilmektedir. 

İçtimai bakımdan dahi vatandaşlarımızın 

Büyük lı Bapnldı '!, 
Diyarıbekir 22 (A.A.) - fe\'ıİ~ 8" 

Diyarıbekir hattının açılıı töreni b~ııd' 
ymdırlık Bakanı Ali Çetinle.aya ta 

yapılmıştır. . l lıil' 
Diyarıbekire trenin bu ilk girit•>' e ,# 

yük bir işin ilk safhası bitmiştir. Bu.~ f 
. . d ııe 
lsmet lnönünün sarsılmaz bir ira e d• f' 
dumuzu demir ağlarla örmek yolun k,t.t'fl 
tüğü siyasanın gözettiği bütün ilk no 
varmış bulunuyoruz. 

Atatürkün BelçilC' 
Krahna Telgraflar•~ 

ı ik• ~ 
Ankara 22 (A. A.) - Beç a··ııiill1~ 

Samajeste Leopold'un «3• üncü yıl ~fll'O' 
münasebetile Cumur Reisimizle ar• 
telgraflar çekilmiştir. 

Türk ParatUtçiil-::,. 
Ankara, 22 (A.A.) - Uzııt•0 tr-ftıı' 

hin (Türk Ku§u) nun faaliyeti e 
da bize şu izahati verınİftİr: .tr 

"ti'~~ Türk Ku!u alanında par•f11 riıt yr, 
şan yirmi üyemiz vardı. Talebele ';J' 
çoğu bu yeni ve önemli ıpord• tıJ 

f 
fak oluyorlar. _ .ır 

~ "" """ . Bunların hepsi ceıur Ye se>lf _., 

dır .. İçlerinde çok muvaffak olllP 4fl" 
allim olanları olduiu pi atıl~• fl1' 
celeri nisbetin üıtünde olanlar• d• ff1' 
dır. Talebeler araamda bayaD / 

~:? ........... ------;~ 
Eski llb•y Muavlnlnllı ~ ~ 

Eski İstanbul ilbay muavini ~ti 
du valiliğine tayin edilen •e. or~ ',,! 
kaüde sevkedilen Bay Tahelfl . .1 

··ltıJ'!'-' lik kısa bir hastalıktan sonra 0 ~ t 
Ölüniü büyük teeuür uyand~~ r 

Cenazesi bugün Laleli civar•0 

vinden törenle kaldırılacakt.•~::/ 
eti•'' ••• '. 1. 1'' 1 ............. .. 

AL KAZAR 

tarafından 

Dans eAlence v• 
filmi. 

, ,.. Bugün & ,.., 

M i L L i Sinem•:,!# 
7 ynşırııiıı.n 70 yajıoa kadar her 

, :;'rıneOşi lıh:ım ~ir ~İ S 1 
G O N L A . aıııit'o 

Şimdiye kılt.lar vUcuda ıetıt 
en lıiiylik hi11i bir eı•r· 

l!Avo olıuak 1 "L U 
KiNG KONG'un Ob ıı 

Bakir ormanldrtn be'ecsll 

birbirlerile kaynaşmalanna Ye milli birlik 1 ~--~ ateşin bir ese.ri 
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Attila He Valamir, Silihlarını Attılar, 
Erkekçe Dövüşmeye Koyuldular 

la.r;iiınü\i rengindeki suyun ta uzak· ı 
kad a beyaz bulutlu göğün ufuklarına 
" ar akışına baktı ve başını salla • 
.rarak. ' 

bı -
1 

«Büyük planlardan bahsecUI • 
e~ l ) dedi . 

Ostrogotlu kızgınlıkla gülüınsedi: 
bil:-« Senin büyük p]anlarm ne ola
d ır~ • Şarki Roma devletinin hudu • 
Unda b· . 

te ır şehre baskın yaparsın, l,'1· 
bı 0 kadar.. Bu işi ben de kendi başı-
l'o~ becerebi~irim .. Sözümde .sabit ~a}ı· 
et ın ,, Attıla . .. Ben, benı maglup 

8 
ll'leyene itaat t Ug" urlar ol Un!)) e mem .. 

Vaı · aınır gitmeğe hazırlanmıştı. 

- <ıBiraz bekle, prens Valamirl» 

O Dövütelim ! .. 

-----~ 

'..ı;~ strogotlu s, üpheli bir baloAla dö.n-
q., A T O t 

0 
otlar Kralı Valamir: - Pren • Attila, aenclen iki mi•li kuvoetli 

,, ·· ttila hiç vaziyetini deg"iAtirmı " 'r g •· .. ., J el' .ror v k l Td olduğumu gormuyor muıun. 11e r, 
lt e oları sarkık bir halde uru • 

Ordu. zı oldu .. Fakat itidalini muhafaza ede- - «Prens Attila, neden benim c-
- s· b d b d' JimJc ölmek istiyorsun~» 

'"r I « ır karar verilmeden ura an rek su ceva ı ver ı: 
" ı rn ' h · b t d l yı tah - «Ben ve iradem biriz!» an doğru mudur?» -« Beni angı se epen o a -

- <'Nasıl karar?» rik ettiğini anlayamıyorum .. Ben se. - İki Prenı 
bı - <1Seni mağlup etmeyene itaat et- İlin ölümünü istemiyorum .. Yaşa_Yabıl- Valamir düşündü, bir şey anlayama-

dö~~ce~ini söylemedin mi? O halde diğin kadar yaşa ve ı:ünlere h~. ol. dı: 
UŞcJıın f .. » . İnsan, netice fiiphelı olursa gureşır... - «Ne demek istiyorsun?» 

d~ alaınir karl?ısındaki ufak tef~k ~- Fakat b~rada. şüpheyi ica~ ett~~ec.~k - «Plalarımı akim bıraktırmak iıti-
ke 1• Yukarıdan aşağı bir kere suz~u, bir hal goremıyorum .. Ben ınsan oldur- yen canımı da alabi1ir I» 
b' tıdt faik kuvvetinin verdiği n~'e ıle mekten hoşlanmam. » Valamir önünde duran Attilaya doğ
d~rn ka~kaha salıverdi .. Fak.at sonra bir- Atti1a kollarını göğsüne kavuştur- ru iğildi, mavi gözleriyle onun mak
la.n b~~e ciddileşti, güneşt~n ~~,'111" 0 - du .• Hiddetini yenmeğe muvaffak o- satlarını gözlerinin bakışından oku
ald du:z alnında endişe çızgılerı hasıl lan mert tavrile: mağa çalışıyordu.. Fak.at bir 11ey an-

\J, Dedi ki: _ «Mağrur Amal prensi, dedi .. Se- layamadı .. Attilanm düz, sarıml'rak 
._ <'A k Hün pren- B k · h' b' 'f d t · d •il, .,. ~ma urnazsın. . ni cenge davet ediyorum.. unu a- sıması ıç ır şey ı a e e mıyor u •.• 

d.in> <-ehırli silahlarını nereyo aızle .. bul etmeyecek kadar kancık mısın? >> Attila hBla Valamirin önünde duru • 
A">! • . ... 

1 
_ «Ne dedin, kancık mı?» yor, ölüm ve yerim boğuşmasına ha-

~Cd~tılada hiç bir hiddet esen goru - Valamir bunu bağırdıktan sonra zır olduğunu gösteriyordu .. 
~ Lı .• Yanındaki kısa kılıcını Ostro· .. k "çin kollarım kaldırdı .. Fa- Valarnir bu vaziyet karşısında u-
~otıqrd · · b ğı ı gureşme ı .. dd d .. .. d'" N 'h 
Ç11tar akn birisine teshrn settı, ıçakan kat gene indirdi, şüpheli nazarla Atti- zun mu et ul~udn u.A. ~1Aayet kıyan} m-
•ı ara yere sapladı.. onra ar • IA balet BaAını salladı ne yapaca- daki adamın e ın en ttı anın ıcını 
tıdak · belind k" aya ı.. T ' O H" · lc:\l .. ı gocuğu sıyırdı, attı, v e ı v nı a ıran bir insan tavriyle gülüm- aldı.. nu genç un pre:ısıne uzattı: 

d\l ~Rl yoklayarak ikinci bıçagını bul- ~di: ş ş ( ."\.rkaaı var) 

~tt "e onu da birincisinin yanına fır
~a~ V alaınir' den gözlerini hiç ayır-

an kollarım yukarıya kaldırdı ve: 

anl; <<İşte bak, dedi .• Başka tek bir 
Haliç Şirketi 

a ırn bile yok!..» 

, , Namuıkirane Döiüf (Bat tarafı 1 inci yü~d~~ 
v lllaın · h . . d d • olmıyan memurlarile meclııı ıdare aza· 

ataların söylediklerine •• belediyenin 
incelemeıine ıöre soayete pekala para 
kazanabilir ltir nziyettedir. Fakat fu-ır ayret ıçm e sor u · 1 d B ı n 

L - «Sil .. hJ b" t fa bira- ları açıkta kalmıt ar ır. un ar arası -
~t 1_ a arımızı ır ara aosyetenin ıeflerinden Bay (Leon) zuli maıraflara boiulmuf Ye tonu (7,5) 
•t all Yalnız kendı" kuvvetlerimizle, da ı· 1 k" ·· • k t (17 ) 1 '" ere ) da vardır. ıraya a anan omur fll' e e ,5 i-

-.. ccnkleşmemizi mi istiyorsun » Taoıiyeler 6 elmeye B"fladı? raya aablmıttır. Şirketin meclisi idare-
«Neden istemeyeyim~» Dün sosyetenin vaziyeti henüz karar- sinde bulunanlar ayni zamanda kömür k\l:: «~rens Attila, senden iki misli la tırılmadan Uray erkanına açıkta kal- !irketlerinin hissedarları imitler. 

'lln~ etli olduğumu görmüyor mu- m!aı muhtemel olanlar tarafından tav- Şirket imtiyaz hakkından bahsede-
··» ıiyeler setirilmeie ~aılanmıtbr. rek Şurayi Devlete müracaat etmittir. 

:: ((Görüyorum.)) Vapurlar Te•lım Alınıyor Sosyete feıhedilirae imtiyaznameainde-
At «Ya seni öldürürsem) .. » Belediyede dün bu kararlar verilir- ki maddeye tevfikan belediyeye seçc-

iöl} t~la omuzlarını kaldırdı.. Gene ken sosyetenin amme hizmetine mah- cektir. 

t erıni Va] · d - 1- ufku ı n itletme eıyasına ve vapurları· Sosyete hala belediyeye verdiei •u'"z-Ctkik amır en ayıraraA su• o a . . d b • ., 
S e koyuldu.. na el koyarak teslim alması ıçın e e- de sekiz hisseden vazgeçilmesini iste • 

. onra mülayim bir sesle mırıldandı: Jediye levazım müdürü Bay Mahmu~, mekte, vazgeçilirse tekrar ite batlamak 
b -.. «Sen· · · k k k "' "hendis Lutfi ve bat murakıp Hayrı- ar2usunu ıu'"dmektedir. ŞU'' ket ı"lk aene-
~k ın ıçm or aca ne var r •• mu · d'I · ~ 
bir 1-t~n Yapayalnızım .. Yakında tek nin riyasetinde üç heyet tayın e 

1 mı~- lerinde senede bef, alb bin lira hisse 
cıun k B d tir. Bu heyetlerde Akaydan ve Denız verirken bu ~iktar son senelerde 23 bı"n 

l'l&. k Yo . . enim ölümüm mey a- . .. d .. lüğünden azalar da var-
}~ çı ıncaya kadar siz buradan uzak- Tıcaret mu ur liraya kadar çıkmıftı. 

bıı l'rıtş Ye kendinizi emniyet alona al- dır. f · · yap 
~ olacaksınız .. n Sosyete dün 21 '45 te ıoAn ae erını d~ Jılanbulda Yerıiz Bir 
- H t ktan sonra vapurlarını yvansaray 

cerık) (1 ün prensi, ben rakiplerimle ~ağlamıt ve aaat onda tesellüm heyet- Şeker Sıkıntısı 
terıkl eşınekten hoşlanırım, fakat bu 

1 
• .. koldan ite baflamıılardar. Bu 

A ~Ş?1e namuskarane olmalıdır .. )> er• ulç osyetenin biletlerine de el Baıgösterdi 
<"\ltıl l · heyet er s 

do&rtı ka Ya'\Ta,{lça göz]erini Va amıre koymuılardır. . (Ba1taralı 1 rinci yüzde) 
aldırarak : D" bah saat ondan on yedıye ka-- ı· un sa . k 1 . d bildiiini söylemekte. onlar da yukarıda 

.... « Yi ya dedı" Namuskarane bir Ak Adalar vapur ıs e esın e 'b" t b ld -"rett • ·· dar ayın . bizim yazdıiımız sı ı atan u a bir 
e dövüşelim.>> bir heyet sosyetenin memurl~nnı bırer ardiye tesis edilmeaini lüzumlu ıör-

ti.i - <ıSen ve ben mi? Hayır, böyle birer çağırarak buıünden itıb~ren A- mektedirler. 
!~~ hiç de namuskarane olamaz.» k nizamatına tevfikan beledıye em- Şeker Şirketi Jıtanbul bürosu müdü-
Va} ay d'I · t bl'ğ ba.. amir, bu son sözleri hiddetinden rinde çalıtacaklarını ken 1 erıne e 

1 
rü Behçet ise istenilen miktarda tekerin 

ı &ıtarak .. ] . . A ') A mü . ı'mzalarını almıttır. Bu mera- ı· d'I a~i soy emıstı . . ttı a gene - etmıf ve siparitin ertesi ıünü tes un e 1 ebilece-
ın bir sesle.· . aı"mde :ıabıta memurları da bulunmu!- 1 k d" iini aöy eme te ır. 

b\l~ (<Sen benden daha kuvvetli isen tur. . ,, Bu, biribirine zıt iki vaziyeti kartı· 
te an dolayı sana hiç bir kabahat So•yete Neden yürüyememf!. la•hrıp doirusunu ~ulmak bizden ziya· 

"ecc .. h t ·n (9) vapurile bir motörü :ı-
D u etmez.» Sosye enı de alakadarlara düter· Muhakkak 

ed· fd meclisi reisi de Bay Ben- . f ld . b' 
lb. ı.. vardır. are . (Bl) b" 1. olan sudur kı stanbu a yer•ı:ı; ır fe-
.:ıerı J t B l d. e tırketten . ın ı- ~ 

() naan Öldürmekten Hotlanınam. kiyattır. e e ·~ • . d M"'t haa- ker buhram b.1lam11tır. 
et ra kadar bir hı••• ıahyor u. u e 

rogot prensi hiddetinden kıpkumı· 

Sayf• 13 
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Marsilya Suikastının Muhakemesi 

Suçluların Vekili Niçin 
Barodan T ardedildi 

Avukat Debon, Cübbesini Çıkarırken 
Ağlıyor Ve Bunu Öpüyordu 

Pariıi ziyarete giderken Marsilya • J 
da, Hırvat fedailerinin kurıunlarile ö
len Yugoslav Krala Aleksandr ve onun· 
la beraber ayni hadisede bayata sözle
rini kapayan Fransız hariciye nazırı 

Bartu'nun katilleri üç gün var ki muha· 
keme ediliyorlar .• Sükunetli bir durum 
içinde cereyan edeceği sanılan bu mu
hakemenin havası ilk aünündenberi 
biribirini takip eden hadiselerle bir 
hayli elektriklenmitlir. 

Suçlu mevkiinde üç kiti vardır. 
Kralj, Rajtich ve Popiacbll •• 
Kralı ve M. Bartuyu öldüren Ma· 

kedonyalı Kelemen hadiseyi müteakip 
can vermittir. Hırvat fedaileri cemiye• 
tinin reiıi Ante Paveliçi İtalya hüku • 
meli iade etmemiıtir. Cinayetin mali 
durumunu temin eden ve hüviyeti an· 
latılamıyan sarı aaçb kadınla bir 4lier 
maznun kaçaktırlar •• O suretle ki Hır· 
vatiıtanla Yuıoılavyayı biribirine düt
man eden davadan çıkan kanlı Yak'a· 
nın fail ve ıerikleri --.uıa, timdi, bu 

Suçlulardan: Papischil ve Rajtich 

tercllmanlarm suallerine cevap vermi .. 

' - ) yeceklerini beyan etmitlerdir. Mahke .. 

i 
me heyeti, bunun üzerine, derhal cel .. 

.ı aeJi tatil etmiı, kısa bir müzakeredeıt 
aonra avukat Debon hakkında, füanını 

r 

.:5uçlulardan: Kralj 

itidal Usere kullanmadığı için bir ,, ih· 
tar» karan tebliğ etmittir. 

Vasiyet bu karar ile büsbütün ka· 
npnıf, ıene avukatın bir sözüne itiruı 
eden miiddeiumumi, fU mukabele kar• 
tısında kalmıttır: 

«- Acele etmeyin .. Henüz müekkil
lerimln hatlarını ıepetine koymuş değil .. 
ıin ... 

Bunun üzerine müddeiumumi, hey· 
eti lıi.kimeye hakaret addettiii bu söz• 
den öturu Pranaız ceza kanununun 
(31 l) inci maddesi mucibince avukat 
Jorj Debon hakkında karar ahnmas1na 
l•temfttir. Mahkeme heyeti bu karara 
derhal uymuJ, kısa bir celse tatilin
den ıonra tekrar mahkeme salonuna 
döndüiü zaman herkesi hayrette bı· 

rakan fU kakan okumuıtur: 
«AYukat Jorj Debon mahkeme huzu

runda kullandığı liu.ndan dolayı avu • 
katlık ailkinden tardedilmittir. ı> 

üç kiti Eka adliyeıine ceYap Yeriyorlar. Suçluların müdafii, bu kararın tat -
Çünkü muhakeme Eka • an • Provanı bikına ancak sözle muvafakat edebile-
denilen Fransız ıehrinde sörUIU1or. ceiini bildirmiı, bunun üzerine çagı·ı-

)/ı. lan bir jandarma zabiti, avukatın 

Davada yer alan tercümanlardır ki mahkemeyi terketmeaini iatemittir .. 
yukarıda. bahıettiğimiz ıiddetli lıldi· Avukat Jorj Debon çıkarken demiftİr 

aelerin çılmıaıına sebep olmuttur• Bu 1 ki: 
davanın iatintak aafhaamdanberi bü- ,,_Ben bir hukukçu olacağlmll bir 
tün durumile alakadar bir tercüman politikacı olsaydım, siz beni daha iyi 
vardır: Adı Milucinoviçtir. Suçluların dinlerdiniz .• Eier ben, hakkın müdll • 
müdafaasını üzerine alan avukat Jorj faaıı ıibi ıUzel bir mesleie ıireceği
Debon'un iddiasına söre, bu adam, mü- me, ıizin ıibi emir kulluiu yapan in· 
ekkillerinden birini kendini öldürmeye sanlar arasına karııaaydım, belki d11.
tetvik etmi.ttir. Bu sebeple mahkemede Iha fazla itibar kazanırdım .. Fakat mü
yer almaıı dojTu değildir. Bundan daf aalarını Uzerime aldıiım fU dil bil
batk• <1Foliotıı İsminde bir Fransız za-

1 
mez üç biçareyi, aize kurban diye tes

biti daha vardır ki o da Sırp - Hırvat 1 
Jim edemezdim.. Ben ekmeğimden ol

dilini bildiği için mahkeme tarafından 1 dum .. Fakat mesleğimin ıerefini kur • 
tercüman tayin edilmittir. tardım .. 

' Müdafaa tarafı, onun da bu dili bil· Ve sonra ağlayarak mahkeme salo-
mediiini iddia etmektedir. Nitekim, nundan çıkmıf, cübbesini sırtından ç ı 

iddianame okunurken, davacı tarafa karmıf, üç defa Öpmüş, akıam aldır
itaret etmek üzere kullanılan bir tabi- mak üzere kapıcıya teslim etmittir. 
ri, tercüman Milucinoviç'in yanlıt ter • Eks adliyesinden çıkarken de: 
cüme ettiğini gene tercüman «Foliot» - - Bu §ehrin baro reisi, meslegini, 
nun ifadesine müracaat ederek mahke- en fena bir hareketle lekeledi .. 
meye bildirmiıtir. Demittir .. 

Ve bu hadise, müdafaa vekili avukat 1 Mahkeme heyeti Jorj Debon'un ye• 
Jorj Debon ile müddeiumumi arasında rine, suçluların müdafaasını yapmny .. 
çok ıiddetli bir takım münakaıaların Eks baro reisi Sandinoya teklif etmi~ 
geçmesine sebep olmuıtur. Maamafih, ; tir. 
bu sırada bulunabilen Kasteran iıimli Fakat suçlular, batka bir vekll ka .. 
bir Franaızın, Hırvatçayı İyi bildiii sa- bul etmiyeceklerini ve açlık ırevi ya .. 

bit olmuf, tercüman ııfatiyle malıke- pacaklarını beyan etmişlerdir. 
mede bulundurulması istenmit\\" 1 Cebe, iıte bu gürültüler üzerine ta.; 

Mahkeme heyeti bu isteği kabul 1 til edilmittir. Avukat Jorj Dehon'u" 
etmitıe de ~aateran'.a tercüma.n sıfatı· hakkında verilen karar, beyan edildi .. 4 
na vermek ıatememıf, terclimanJarı ğine göre ağır temyiz mahkemesi tara• 
kontrol etmesine ve söylenenleri doğ- fından bozulabilirmiş .. 
ru tercüme edip etmediklerinin müra-
kabeıine memur etmiıtir. Dötell klr•hk oda 

f ,te asıl vak'a da buradan patlak y l b · b l • d d .. il 
vermİftİr .. Suçluların vekili, mahkeme· . &§ 

1 ~r a anın evın e OJC 

nin bu kararına itiraz ederken heyeca· \ hır oda kıralıktır. Fındıklıda Deı·e 
nına kapılarak çok tiddetli kelimeler içinde bakkaliye mağazası sahibi 
kullanmıı,tır. Bu arada, suçlular da bu 1 Bay KaZlmdan ıorulur. 
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Yolcusu 
Mıılııı•riıi: Freerı11rn Wıllı Croftı 34 - 23/11/935 

Trende Geçen Bir Hadise Polis Müfet-
tişini Hayretten Hayrete Düşürüyordu 

Keten lfi 
Cos alnının terini sildikten sonra gene sö

züne devam etti: 
- il!{ iş olarak Kots ismile kartvizit bas

tırdım ve Sir Conu ziyaret ederek Belfa~t
tan geldigimi söyledim. İhtiyarın Belfasttan 
geldiğini biliyordum. Ben de zaten Ameri -
kaya gitmezden evvel bu tebirde uzun müd
"dct ot• rmu;tum. Sir Cona. keten mamula
tında b z.ı yenilikler yapmağa uğrqtığını 
i~ittiğinıi, benim de diğer bir arkada~la be
raber sem~l rdenberi sun'i ipekle keteni ka-ı' 
rqtınnak ve yeni bir kuınaJ yapmak usul -
Jerile u r ;makta olduğumu söyledim. Sir 
Conun anlattıklarıma büyük bir alika gös
terdiğini görünce, biraz daha ileri giderek, 
arkadaşımın, nihayet böyle bir usul ketfel
tiğini bildirdim. Bunu İfİtİnce Sir Con1.u1 ca· 
111 sıkıldı. Fakat bulduğumU% usulü tatbik 

edebilmek için sermayeye muhtaç olduğu -
muzu ve İşe sermaye koyacak bir adam bu
lursak, onu da karımıza ortak edeceğimizi 
söyleyince, ihtiyarın yüzü güldü. 

Sir Conun Seyahati 

Benim asıl maksadun Sir Conun kendi 
planlaı•ı u de geçirmekti. Bunun için de 
Sir Cc-ıa, aletlerimizi Belf utta Sandi Rov
daki evimizde kurduğummu, ve iJe hakika.. 

ten al .ndar oluyorsa, ,.dip bunlan bizzat 
görme ini teklif ettim. Sir Con bu teklifimi 
derhal kabul etti. Belfuta gelip mal..ineJe
rimizi görecek, planlanmwn bir suretini a-

lıp mütnlea edecek ve muvafık bulursa, la
zım olan sermayeyi koyacakb. Bundan maa 
da her iki planı da rnezcedebilmek için 
kendi planlarını yanına dacaktL 

Bunda mutabık kaldıktan ıonr yolcu • Cos istasyona gitmiı, yanyana iki yatalr.lı 
luğun tarihini kararlqbrdak. Sonra izah e- Kompartıman bileti almıttL 

deceğim bazı esbaptan dolayı Stranraer yo- fek iılerdea oldukça anladıimı halde bir 
lile seyahat etmesini istiyordum ~hayet hayli uğraıtıktan sonra nihayet kilidi aç • 
Sir Conu buna da ikna ettim ve fi1'rinden -maja muvaffak oldum, Belki de bilirsiniz. 
dönmemesi için bizzat gidip yataklı vagon- Bu kapılarda kilitten maada, her iki ta • 
da yer tutmağı teklif ettim. Onu da kabul 
etti. 

Ben zaten Viktorla diğer bir iki arka • 
daşın iskoçyanın garp sahillerinde yapa -
cakları bir motör gezintisine iıtirak edecek-

tim. Çarşamba akşamı Barodan hareket e
dip, sahili takiben lskoçyanm timaline ka
dar çıkacaktık. Maamafih bundan evvel 

perşembe günü Portpatrik limanına uğn -
yacaktık. Sir Conla seyahat edebilmek için, 
arkada lara son dakikada bir iı çıktığını 

Baroya gidemiyeceğimi, fakat kendilerine 
Portpatrikte iltihak edeceğimi söyledim. 

Kompartiman Ve Koridor 

Şimdi de hikayemin en nahoı, en hi -
capaver kısmına geliyorum, Sir Conun ma
lumatı olmaksızın, trende yan yana ve bi. 
rindc'l diğerine geçilir iki yatakla kompar • 
liman tuttum. Planımı tatbik etmek için 
koridorda görünmeden onun kompartima
nına geçebilmekliğim lizundı. Bir parça 
da zararsız bir uyku ilacı aldım. 

Cos gene sustu. Son sözleri Frencin dü
ıüncelerini altüst etmifti. Eğer Cos, Sir Co
nu ilaçla uyutup soyduğunu itiraf edecek -
se, ıüphesiz hakikati söylemif olacaktı. Bir 
insan ciddi bir cürmü yok yere üzerine ala
mazdı. Fakat o vakit cene Sir Conun katli 
muamması halledilmemİf olacakb. Frenç, 

birinden birine ceçilir kompartiman me -
selesini ıon bir koz olarak oynamak ve bu 

suretle karıısındakini Jllflrbnak istiyordu. 
Halbuki timdi Cos bizzat bu meseleyi iti • 
raf ediyor ve Frencin aiivendiği kozu çürü
tüyordu. Frenç için için küfür ediyordu. 
Cos gene ıöxe batladı: 

Söylenecek Bazı Şeyler 

O çarpmba aünü aktamı erkenden 
İstasyona ıreldim ve kompartımanıma ka • 
pandım. Bir müddet sonra Sir Conun da 

yandaki kompartımana gelip yerlqtiğini 
iıittim. Şoförü gider gitmez koridora çık • 
tım ve himseye görünmeden Sir Conun ka
pısına kadar gittim ve kendisine söyliye • 
cek bazı ıeylerim olduğunu, tren hareket 
ettikten sonra kompartımanına geleceğimi 
söylec!im. 

Va,.,,. n memuru yolcuların biletlerini 
nuay n• edip te i~ini bitirdikten•sonra, be
raberi ı-d getirdiğim maymuncukları çıka

rıp i' · 1-t>mpartımamn arasındaki kapının 
ki'.i.:in · açmağa koyuldum. Böyle ufak te • 

raftan kapatalabilmek için aynca el sür -
giileri vardır. Ben ID1idi açtım ve kendi 
tarafımdaki sürcüyü çektim. 

Uyku ilacı 

Bundan sonra koridoru gözetlemeğe 

ba,ladım ve kimsenin bulunmadığı bir sıra
da kompartımanımdan çıkarak Sir Conun 
kapısını çaldım ve İçeri girdim. Sir Con ya-

tağına uzanmıı yatıyordu. O farkında ol -
madan koridora açılan, yani girdiğim ka -
pıyı arkadan ıürrüledim. Sir Cona, arka
daıımla beraber bu kqif üzerinde ne ka

dar çalıttıiımızı, uğrafhğunızı ve bundan 
neler elde etmeği tasavvur edeceğimizi an
lattım. Tabii bir sürü palavra atıyordum. 

Nihayet kendisine İyice uyumasını ve bu
nun için de bir yudum konyağın fena olmı
yacağını tavaiye ettim. Cebimdeki kon -
yak fİfesini çıkardım. Gayet iyi ve gayet 

eski bir konyak olduğunu söyliyerek bir ,le. 
fa tatmasını teklif ettim. Muvafakat etti. 
Zaten uyku ilacını daha evvelden konya -
i• kanıtırmııbm. 

Şifenin muhteviyatının çoğunu hemen 
bir bardaia botalttım. Üzerine biraz su 
koydum ve Sir Cona uzattım. Son daml.a -
sına kadar İçti. Ben de ıİfede kalanı İ'.;cr 
eibi yaptım ama bir yudum bile içmedim. 

Aradan yarım saat kadar geçtikten sonra 
Sir Con uyudu. Derhal aralık kapının Sir 
Conun kompartımanı tarafındaki sürgüsi.i

nü çekerek kapıyı açtım, kendi kompartı -
manıma geçtim. Bu defa da benim kom
partımanın koridora açılan kapısını arka • 
dan sürgüledim. Bu suretle iki komparlJ • 

manın arasındaki kapı açık olduğu halde, 
her ikisinin de koridora açılan kapıları içe
ri taraftan sürıülü bulunuyordu. Anlatabi
liyor ~uyum 7 

(Arka11 var} .............................................................. 
DUnya Yilkaelme Rekoru 
Moakova 22 (A.A.) - Pilot Kokina 

ki, bir kiıilik açık bir uçakla 14.575 
metreye yükselmek suretile dünya yük
selme rekorunu kırmııtır. 

Oıcel• ri sık ıııılc Rbdute kalkanlıır rahat 
etcnek içiu !t!_ TR AN HAK K 1 

lmllamnt\lıJırlu. Zira Katrıt.u iılrar 
yo11arıoııı Dede Tt ilııhiip.arıoı 
iylleıtı rir. 

SON POSTA 

BADYO 'L ____ J1 
Bu Akşamki Program 

İSTANBUL 
18: Dans musikisi (plak), 19: Çocuk 

~ati, hikayeler, Mesut Cemll, 19,30: Çocuk 
aaatinin devamı, musiki. 2 O: Şehir tiyatro· 
sundan 1. Galip Arcan, 20,30: Bayan Bed
riye Tüzün ve radyo caz ve tango gurupları, 
2 I, 3 5 : Son haberler, borsalar, 2 1. 5 O: Ba
yan Babikyan (Şan). 

PARIS 
16: Konser. 1 7: Edebiyat mecmuaları 

{musahabe). 17, IS: Müstemleke musaha
besi. 17,30: Sonbahar şarkısı. 18: Ynrım 
saat artistik musahabe. 18,30: Şarkılar. 

19,30: Musahabe. 19.45: At koşularına 
dair musahabe. 20: Şiirlere dair musahabe. 
20,30: Matbuat. 20,45: Operadan (:\io-
zart) ın dört perdelik fantazisi. 22,45: Dans 

BiBAYE ./ 
İngilizceden 

SİNEMA YILDIZI 
-2-

DUnkU Kısmın HUIAsası 

l..arny bir dolandırıcıdır. Güzel karısı 

İnnayı Amerikada bırakmış. İngilte· 
reye gelmiştir. Amma taliih yaver git
memiştir. Üstü, ba şık, fakat cebin· 
de ederek bir sinema kump nyası -
nin sinema artisti Ryman°a benzedi
ğini hatırlamış, bu benzeyi!ltcn istifn· 
de ederek bir sinema kompıınyası -
nın müdürünü 50 lira dolnndırmıştte. 
Ivlaksadı, kendini Ryman gıbi göste· 
rerek bu kumpanyadan topluca bir 

"' Larny zarfın üstünün !uadi k-;;:: t/.. 
mıt olduğunu gördü. Faka.t '!,.-. {I_ 
topladı. Şu sırada böyle bır ~ 
den plinlannın altüst olmaıırtl ~ 

Ryman U§aiını çağırdı. Me 

di. tik'" 
- Derhal buıünkü ~ 

ınna yetiştir. ~ 

•Gayet müstacel ve :rniih' ~ 
di ve Larny'ye dönerek yer I""' 
Kendisi de k&rJlsına geÇerekd 
uzadıya tetkik etmeğe bati.• ~ 

- Bir emriniz mi var 7 dır-
para vurmaktır. Larny: 

K b • • l d - - Estag·furullah, bir rica" 
(/ 

afe Rüvayahn arına gırıp ısmar a ıgı 1 
"nİS BERLİN kokteyi yuvarladıktan sonra bat garsona Bana bir iş veremez rnısı 

. 1 elli kurut bahşiş verince, herif: Dedi. Ryman: . . bit if 

musikisi. 

15: Breslavdan. 1 7: Spor musahnht' ı. Ç k kkü d . M' R -Maalesef size ,.imd_ı.lık .. ~ .. .. . - o te§e r c enm ıster yman, ~ 1111"'" 
17.15: Kuçuk tasHrler. 18: Bethovf'n elen d d' O b'l La • h . ld mak kabil deg~il. Fakat ust~ ~ ~ 
b . I 8 40 . Ak h b I . 19 1 O. e ı. , ı e . myı meş ur sınemn yı ı:z:ı f bit ,. 

ır parça. , . ~am a er erı , . . . b k 1 k t na 
K 21 H 

.._ I 
2 

.,
5 

zannetmışti. nıza a ı ırsa, pe e e .ı:. 
onser. : aocr er. I ,_ : Hafif n111zik 8 . "dd K f R I l k t 1 d - l 1 r de-ır mu el sonra a e oya ın o anta e o ına ıgınız an aşı ıyo ' ~ 

ve dans musikisi. 
ViYANA kısmına gidip bir masaya oturduktan ~onrn Larny: 

bu müpbchetin ne L:adar fazla olduğunu - Elbiseye bakmayını:Z:· ·""' 
16: Amerika matbuatı. 16,55: PIHk mŞ· 

riyatı. 1 7.40: Hikayeler. 18.1 O: Hah rler. 
18,20: 3 perdelik opret. 21: Dans mu iki
sı. 2 3 : Plak neşriyatı. 

kendi kulaklarile işitti. Bira:ı. ötedeki bir nu isterseniz düpedüz açım-~ 
ma ada oturan kadın1ardan l::iri, derhal ar- Ryman dik dik Lamy'ye fİ. 
kadaına işaret etti ve Larny'nin duya- - Fakat bana ne kadar .d•d,"'/ 
bileceği bir sesle: ziyorsunuz? Bundan hiç istıf• 

- Bak ... işte Ron,.ld Ryman şu köşe- düşünmediniz mi? diye. aord•d .J 
16: Musahabe. 16. 15: Konser. 16 ·lü: 1 il' 

6 de yemek yiyor. Acaba karıJ,ından ayrıldı- 1 - Hayır, hiç öyle bır ~e 

BRÜKSEL 

Nakiller. 16.45: Musahabe. 1 7: Konser. 
~8: Bir Belçikalı muharrir (musahabe). 
18. 1 5: Orkestra. 18.40: Musahabe. 18. 5 S: 
Plak. 19.30: Konuşan gazete: 20: Bet· 
hovenden parçalar. 20. 30: Liyej konserva
tuvarı konseri. 2 3: Dansing, 

ROMA 

ğı doğru mu dersin? Bir müddcttenS,eri ke- miştim. 

di ile köpek gihi hırla:•P duruyorlarmış!!• Ryman ayağa kalktı: • ~ 
dedi. J - Size yardım etmek ıst ~l' 

Lamy memnundu. O akşa:n bu mü kat şu sırada size vcrebiiecek.; 

behetten ne suretle isti 'ade edebileceğini yok. . Maamafih şu par•Y1 ~ 
uzun uzun düfündü.. dilik size ancak bu suretle ~ 

Ferdası sabah planını kurmuıtu. Levye bilirim, dedi ve cebinden çı 
15.40: Mandolin. 16.40: Çocuklar _;, 

için. 1 7.1 O: Zirai musahabe. 17.30: Yabnn· telefon etti ve iıi çıktığı için o gün beraber lirayı Larny'ye uzattı. ka f". 
cı dillerden haberler. 18: Almancadan ha- yemek yiyemiyeceklerini söyledi ve ö- Larny herifin böyle sad•. ft11. 
herler. 18.15: Varyete muzik. 16,22 : Tu- zür diledi. Artık ötede beride Ryman o- I kendisine para teklif et':?es~ 
rizm bahisleri. 18.38: İngilizceden haberler larak dolaşmaia karar verdiği için bir I de hiddetlendi. Te§ekkur 
19 · Y b 1 · · it ı d ı 19 4 defa da artisti ıahsen görmek, onun dan çıktı. O istediğini yapflllf' ~ • a ancı ar ıçın a yanca ers er. . : l< Ilı t' .. 
Yunan' t h b ı · 19 ?O R d · 1 jestlerindeki hususiyetleri tetkik et •

1 
nın hareketlerini adama 1 il 

ıs an a er erı. ·- : a yo JUTııa. A • • • • • A l i ~ 
ı 9 50 . Ko 20 45. O t mek lazım gelıyordu. Doğruca Ryma • mıJll. Şımdı adeta etek er . . nser. . . pre . d• 

VARŞOV A 1 nın apartımanına gitti. Kapıyı açan u- yürüyordu. Fakat bu sıra . tlf'Iİ 
17.45: Haberler. 19: Konser. 20: Ya-1 şak onu efendisinin ikiz kardeşi zan- 1 akltn~an geçenleri bilseydı, 11 ~ 

hancı ilerde Polonya hakkında duyulanlar. nederek derhal Rymanın yanına götür- denbıre kaybolurdu. Jt~ 
21: Orkestra konseri. 22.5: Avrupa i tas· dü. La.r~y. çı~tıktan sonra 
yonlarından nakiller. 18.40. Mektup kutu- Ronald Ryman kendiaine bu ka- metçısını çagırdı: k 
lanndan. 19: Dans süvarcsi. 20.45: Konser. dar benzİyen adamı görür &Örmez ırözleri - Bu akıam evde ye~~ 
21.45: Fransızca ve Almanca konuşan gn- parladı. Onun da aklında birdenbire bir Sana da bu aktamlık ·~~;e0İI' 
zete. 2 1.53: Son haberler. 22: Konser nok- Jİm§ek çaktL Fakat hiç tavrını bozmadL Yalnız gitmezden evvel b; ~-.ı 
tüm. Ya:ı.ıp bitinniı olduğu uzun bir mektubu biraz soğuk etle meyva 0 

,- ,, 

BUDA PEŞTE katladı zarfa koydu ve adresini yaxdı. ma ! dedi. (Ark 

16: Plak neşriyatı. 1 7. 30: Macnr hrilk 
havaları. 18.40: Piyes. 20.10: Caz orke'j -
trası. 

SAAT FARKLARI 
Radyo saatleri, mahalli olarak yaLılmış

tır. Ora ile bura saatleri arasında aşağıdaki 
şekilde fark vardır. 

Viyana: (1). Berlin: {l), Brüksel: (2), 
Budapeştc: ( 1 ). Bükreş: (-), Paris: (2), 

Yani Brükselde saat altı iken burada saat 
( 4) dür. 

Bir Çarpışma 

ALMANYA1>1' d 
Yahu dil ere ~~ 

Yeni Tedbırl ~ 
Bertin 22(A.A.)-E~ 

doktor Schacht, Alman "'"':~ .. -J/I 
Yahudi mubayaacılara bu,....-_.il 

Tokyo 22 (A.A.)- Japon gazeteleri, ren iılerini bırakmalarını ~ 

Çinin Durumu 

L)ndradd Ve 
'ı okyoda Nasıl 

Görülüyor 
şimali Çindeki durum hakkında §iddet- 1 ~~ 

Bu münasebetle neıro u.n ~ 
le tefsiratta bulunuyorlar. t 

Alman vatandaşlığına aı .. .M 
Tokyo Niıi Ni§i ve Tokyo Aaahi Şim- blP..-

bun gazeteleri Çan - Kay • Şekin fİmal d•fP::,. 
zırlamaktadır. Bu kanun, ~ 
hizmetlerin Alman vatan 

Bir Vapur Ba Uı .. E İr Çininde doğrudan d"ğruya Nankinin fından yapılacağını kaydet 
• konlrolu altında muhtar komiteler teı- M • t .Ja Jd '11. 

T f B acarı• ana 
ay a oğul u ~ili hakkındaki projesini _nih~y~t ihti- Pe§te 22 (A.A.)- Yab" IJ 

Londra, 22 (A.A.) - Bu sabah kalın ]atlara sebep olacak tehlıkelı bır ma- hindeki nümayi1ler, gittikç~l'r' 
sisli bir havada 946 ton hacmindeki nevra ola~ak .telakki etmek~e~irl~r. mahiyet almaktadır. Bir t•~/, 
Tres adlı Norveç vapuru, 804 ton hac- K~kumın ~:-ınbun ıazetesı, ngıltere- ler, Azest gazetesi idareh•ı~ 

. d L d d k. İ .1. ye ııddetle hucum ederek bu memleke- - t bb" t • I rdir _.,...~,..ı 
mın e ancresse a ın a ı ngı ız va • . . • mege eıe us e mıı e • 

·ı .. d t . t' 

1 

tın Çındekı Japon aleyhtarı harekete k A .. • 't d 'ddetlİ puru ı e musa eme e mı§ ır. .. • • . • . f 1 ezı unıveraı e e .fi • 
muzaheret ettııını haber verıyor ve n- 1 rd T 1 b ti~ 

Lancresse fazla miktarda au almağa . . . . . . _ yapmı§ a ır. a e e, po 
' gı:dı dıplomasısını Uzak Dogu barı,ını • 'k" ka~ 

batlamıt ve biraz sonra da batmı§tır. b kt k d t d" tına ragmen, musı ı • 
K 

ozma an sa ınmıya ave e ıyor. • t' 5 .. ti k' ırı~~ 
aybolan bir tayfa müatesna olmak ü- * mıı. ır. ~a e va • • t.ı-:::.. 

zere bütün mü~ttebatı kurtarılmıttır. Londra 22 (A.A.)- Uzak doğu me- polıa takTıye kuvvetler• ? 
Ciddi surette hasara uğram1,. olan ve 1 1 • h kk d t f • tt b 1 T mak için kılıç kullanmak 

:& se esı a ın a e sıra a u unan ay- d t• 
su almakta bulunan Trea vapuru en ya- ı . t • • 1· ç· d k" ht • t de kalmıt ve bu sıra a 

ı mıs gaze esı, §ıma ı ın e ı mu arıye k 1 kın ngiliz limanına doğru sitmektedir. h k t' . b' J ld 1 açı yara anmııtır. J) 

FRANSADA 

Para Sıkıntııı Nereden 
ileri Geliyor? 

Londra 22 (A.A.)- Gazeteler, Fran
aız para durumu hakkında çok hara • 
retli tefairatta bulunarak bütün milJ -
küli.tın fırka anlaıamamazlıklarından 

çıktığını söylüyorlar. Bu arada Baıba· 

kan Laval'in sayısız kararnameleri iti
madı sarımı§, frangın düımesi ihtimali 
yüz göstermiştir. Bu vaziyetin haftalar
ca sürmesi muhtemeldir. Fakat buna 
rağmen fncilterede Franıanın buhranı 
defedeceii kanaati vardır. Çünkü eol 
cenah partisi faıist darbesine meydan 
vermemek için hükumete fiddetle ta
raftar ıöriinmekteclir. 

are e ının ır apon manevrası o u- .. L l'lı tp', • . . ,,..,,,er ı "' 
gunu kaydederek dıy~r.kı: . Berlin 22 (A.A.)- t9J3 rp, 

Japon aüel projelerının akım kalma- fl hh t klanı•,. 
kk 

• M'll I C • . • nı arının aı a yo 
sı muva attır. ı et er emıyetının t B 1 1936 d aıke ... 

. . . ,.. . ır. un ar, a 
Mançunde mlidahalesıne manı olan se-
bepler ıimdiki durumda da caridir. A
merika hükumetinin kendi tebaasının 

menfaatleri tehlikeye düımedikçe mü
dahale etmek iatemediii ıörüliiyor. Bu
na ıöre, ıu iki esaalı metalibe ile iktifa 
ya razı olmabdır: 

1- Nankinin kontrolundan çıkacak 
her eyalet Çinin dıt borçlarından kendi
sine isabet edecek kısmı deruhte etmeli

dir. 
2-- İncilterenin ekonomik müsavili

iine riayet edilmelidir. 

• Pekin 22 ( A.A.) - Qin bankerlerile 

•örüjınek üzere Tiyen • Çine gelmit o
lan Sir Leithroasun bu ziyareti hakkın-

lardır. ..r ~ 
- •••• ••• 1 • • • ... • • .. • - J""'-..;. 
daki mütaleaaını aöyliyeP 
meti namına aöz söyle:rnei•ı1 "J,I 
bir zat Sir Leithrosaun ku:;, .. 

konomik vaziyeti tetkik "fi~ 
etmekte bulunduğunu so~1 

Mumaileyh Nankin hli .~ 
ra siyasetinin kuzey Çinin 

1 

edeceğini beyan etmittir. 
Kuzey Çinin muhtariyet". 

telmih eden bu zat, bu d• 
• h k · · b' nebr• ' tarıyet are etını ır. .. tefi' 

mümkün olabileceğin• soY ıt~ ~ 
Çan - Kai - Şek bu ., • .., •·. 
nını durdurmağa teıebbii• 
sa nehir taıacaktır. 
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Zindan Blşelerllldea ı . ı 1 
Spor 

YddıZ SarQllla 
~-----~ H•r hakkı mahfuıdu ..__,,, 

Rus. Kilis:~ Papazı rrensin Oturduğu 
lnebolu Kazazede
lerinden Birisinin 

Hali .. 

Bu Haftanın Lik Maçla
rına Bir Göz Atalım 

Bu pazarla lik fUDpİyona maçlannm cakları beklenir, bu sebeple, bu maçı .. 
dördüncü haftuma siriyoruz. Bu mü- I da kendine mahsus a)'l'ı bir heyecanı o. Konağa Girmiş, Ayin Başlamışh 

~ . . _ 1 _ Hot aeldiaia. muhterem peder!. Hiç 
dit hayatı, fU anda teblilıeli cleiil Alii" llir MZMM vuku bulan ba 
~ ~, hMtaJ.k ftlaamet kesheclene• ~-.. ~ lııe ;, ki C.+LekR W 

Maruf Tabirile fluıuah- sabaka.lardan Kadıkö7 atadında, Fener·'ııacaktır .. 
bahçe ıle Beykoz araamda yapılacak o- J,..ili~ Maçları 

mere Muhtaç ıan müsabakaya buauai bir ehemmiyet ıneiıtereye bir kaç müaabak• Y•P .. 
Dün matbaamıza, lnebulu faciuandan nriJmektedir. A7Jli atadda cere7an e- mak üzere aiden Slavya. Sparta • Çelıi 

kurtulan yokulardan Bor inhiaer memuru decek olan Hilil • E7iip müaabakası da kanıık takımı birinci müsabakada Ma• ·~ "-- .. --L!C_ ~ fUP ~I L:!-
~":" l~.:n:vwr. -1dir zeftim, ID ,_. ~ _. 
~· bu izalaah dinlerken lııJiise = fena W..e ._ ... ıanch. Yabwl bir 

'1'lf: are JüueHİiİm atıraha, Wç fiplae-
Mehmet Ali aclerek derdini anlattı. .ba71İ alaka uyandırmaktadır. nester Siti tarafmdan (4. 1) mağlup ot. 

Kendiai bir müddet evvel bir kaçakçılık Taksim stadına aelince; burada, Ga- mutlu. 

~ PelsiJi. Premin hutahiı ~ ~::edenin& Çok rica ederim, .._ 

~ ~ =-~.-. ,~; : tetelli verecek._ eösler .ö71e>.._ 

meselesinden dolayı azledilmif. balr.lnnda lataaaray ile İstanbulspor karıılatacak- lnıilizlerin ikinci müsabakayr Şefilcf 
yapılan tahkikat münaııehetile ve merkezle lardır. Her iki klübün ekseriya aldıkları Vanzdey ile yapan Çekler gene 4 • 1 
temu ebnek üzere lııtanhula hareket etmi,. mütenalns neticeler, bu seferki karıı • mağlup olmuılardır. ~da bir d-ı-t • t • • AL •• - ya· Allalun adamı 

~ ua or 11 eynuz. .,....,...... ... hir • 
~ .muayenede o da bulunaun, ber• • Prenses, bu aöderi ı.,.t tabii vua • 

~ L·l.ir konso1to 7ap.a.m .. Gelle ınifte • yelle .öylemifti. Efer fU -~ :;::;,. y~ 
'-it~ rapor tanzim eclilsin. Bu ,......- rinde bir bapa11 ol.aydı, biç • hir • 

Mehmet Ali Jnebolu vapurunda kazaya laıma71 da ehemmiyetlendirmektedir • 935 yıh kral kupasını kazanan ~ 
uğradığından sonra timdi ailesile birlikte Her ne kadar lstanbulsporlulann buse· fild takımı buıün lnıiltere lik ma~ 
perişan bir vaziyette kalmııtır. Hakkındaki neki kadrolan biraz hafif ıörünüyoraa Jannda on birinci vaziyettedir. Çe.kleıı! 
tahkikatın neticelenmesine daha bir buçuk da, her seçen sün. hu kadro:ru bir par-' çok kombinezonlu bir o:run ıöat~rmiı • 

aiıa. Yerilııin. Sureti de sefire ıönderiL prensesin, seYc:İne kart• ~- cleria ~; 
babbet ye .. dakat beslecfiiine h • 

~vereli. di. Fabl papaz, bunları dialerkea, ltıafifçe 

ilci ay kadar oldukça uzun bir zaman bu - ça daha olaunlathrmaktadır. 1 )erdir. 
lunmaaından ve bütün parasının lnebolu Şeref stadında ya~ılacak olan Betik· Şefild mWıacimleri ikinci devrenimt 
vapurile batmış olmasından dolayı pek fed laf· Topkapı maçı ue, Topkapınm se- üç dakikasında üç sol atmağa muvaf • 
bir vaziyettedir. Mehmet Ali bulunduiu çen defa Fenere, o da son dakikalar-

1 
fak olmuılardır. , ~•lata Rua Kiliaeai PaptUI ~· -

~Ld·· 1 &Ünü, öile Yllldine iki .aat kala. Prenses; ve papu .• Biri serayd~ ve d"'!e-
- iilharnide Pi mahinnet ,,.adi: . ri de kiliHd• yetifmit olan ba iki ~~Cık, 

memuriyetin tekaüd aandıiında (~O) lire da tek •ir golle mağlup oluıundan ÖtÜ· lnıilterc • Almanya maçı 
kadar birilaniı bir paruı mevcut olduğunu rü hususi bir ehemmi7et ahyor •• Bun- Londra 22 (A.A.) - Alman Buyuk Et. 

~ Efetldinüz! .. C.lated-lri Rm ki~ (riya) içinde çalkana çalkana ye~pniflerd 
>cır hlcli. İnıdei MnİJmİZe iDtisar edı· di. Bunlar, ber aıeaelecle ve her ifte ~ 

1)• konuıuJacejau ._ 9Ö&e ... d beflenecesı • 

ve bu para ile tahkikatın eonuna kadar ge- dan Clolayıdır ki futbol amatörlerinin çisi Fon Hoeach"un dış işleri bakanlığını 
çİnebileceğini söylemektedir. bu maça raibet ıöstermel-1 fiiphesiz ziyaretinin hakiki sebebi yalanda yapılacalf 

~ • • • • ek .. 1 anlıyor--"bd.ıa.... _ . nı biliyorlar; birltarlerini P ıuae 
Bu hususta alakadar makamlardan bir an j addolunabilir. olan lngiltere - Almanya futbol maçı içindir.ı 

evvel bu zavallı kazazedenin tahkikatının I Gene burada yapılacak olan Anado- HaJbuki bu ziyaret bir takım faruziyelene 
hitirilm .. ini ve sandıktaki •O liranın ken- lu • Süle:JWDBniye müsabakası da dikka- yol açnıtfbr. Bu maçda hazır hulunmalı! 
disine verilmesini dileriz. te deier mahiyettedir Çünkü Anadolu • üaere Almanyadan buraya bir miktar nazl 

hl. ~ --urıit, tüfek..; Halil Beyi çaiata· d .,,,.. 9" r ler ı. k"I" 
-r..~ v~: - Prenıes hazretleri! .. Mukaddes • ~ ı-
Ş~ ~alö Rua 'ilisesi papam pllnif. semizin sadık bir nlich oJduianuz IÇJD, 

t~ ıa-. .,.PUi al. Çit kötkine ptür. O· biç Jiiphesiz ki iman ve itikadına da kuv • 

' ~ odaya beraberce IİI'· Kapıyı vetlidir. Bugün, yer yiizünde men_lll olan 
~ · Pencereain perdelerini illdir. Papa· . ların en dindar ye en feziletkin olan 

lular, her defa iyi neticelerle müsaba- ıelecektir. Yahudilere lnartı yapılmıt olall 
kaları bitiren bir varhk haline gelmiı- tuyikkr dolayısile hallan nazilere karıl 

lerdir. İki senedir 2 inci kümeden 1 inci- hissiyatı pek 1raleyanda olduğundan Alman
ye terfi için Süleymaniye ile karılaıan laran yapacakları gösterilerin, samalı haçlı! 
ve mailup olan Anadoluluların bu defa, bayreklann ortaya çıkanlmasmın bir ta • 
birinci kümede Süleymaniye ile kartı • kun hadiselere sebebiyet vermesi gibi bit 
laımalannan acısını çıkarmaya çalııa • tehlikeye düıülmek istenilmemektedir. 

Kok 

.t-..~ 80)'. Öyle ki iiaeriade; smblm· :::.ek (Allah adamı, Gricori ~putin 
~ hiç bir fe7 kaime..,_ Sonra ora· b tleri) Cenabıhakkın ilham Ye ırade • 
ıL ~ dolabt -- Tepeden tırnağa ka· azre ah l v ..._, el),• _,.. sile bizi size ıö.derdi. ManeYI r atsl1 ıgı-

Buhranı 
(B"f taralı 1 inci yüz.de) 

de maden kömürü 7akılmaaana karar 
Yermiılerdir. Her aene odun yakan bu 
bakanlıklar bu sene kok almıya ve ara
maya mecbur olmuılardır. Bir taraftan 
da yeni demiryollarımı.. açılmaktadır. 
Demiryolu imalathanelerinin .. yıaı da 
arlmıJlır. İmalathanelerde ya!r.ız kok 
kömürü kullanılır. 

' • l8e Ye Ç8lnafll' vardr. Bunlan pa • b" ük kerametile kdffebnİf olan bu 
~~ RIYdir. Sonra, bir lırapah arabaya koy. ;;• ta;:fından size bazı emirler tebliğine 
~ ~ındaki konap kadlır götür. Onu, 
ita_. .ıonder. Sen arabeda bekle. Papaz, memurum. (mu··. 
~~e • · • ı Premesia rensi hafifçe aarardL Bu ~ ifa hitip te çıktıfl zaman, tekrar e • 
Jt ~· tetir. Gene tepeclea tırnağa 10y. barek Allah edamı) nın, rünlülc, sarmı • 
~ elbiselerini siYcfir. O.ekiler burada sak ve ispirto k~kan ~k~lı~':' vaktile ken: 

""'·Ilı. Soııra, fU :uırfa eliae ,,.... Serbest bı· disini ne kad~ iğr~dard~ batırbyara~ • 
o.. Y -ı..sa, .:-..1: k w ~.. zaman timdi de sankı o muteaffin sakal rene JU• 

•d•L. ,_..... ODllCll __..... 'b" L-~ İci • L-
~ -.. tereünuu. k.adma lııaher ıöad«· Pa· zünde dolaJıyormuf rı a, ...,..u!l'e m esı ~-

~) ~tan çıkar p1nna .. o da bir ara- landı. Fakat, bu uim anıldıkça herkesın 
"'• ~ Buraya gelsin. Papazla pren • yaptıiı gibi baıuu önüne eğdi; ye papaz· 
~~· konapdan ..,.lesi bize derhal la benıber bir haç çıkardı. 
~ ~- (Arkeaı var) 

........ -.... ·----··--·····························---

GRİ PİN 
Sopk alglnltğın•, bat nezle.in• 
" diğer nezle.ere, gripe, kırıklı&'•· 

ifUtmektea •Üte•elJit bitin 
ıstıraplara kartı bilbaasa 

ID üesHlrdfr. 

GRiPiN 
• ficlcletl Nt ye dit •tnJanaı 

G RidP·i N 

Her •ene memlekette ( 40) bin ton 
kadar kok sarfedilirken bu aene bu 
ihtiyaç (90) bin tona yaklaımııtır. Hal
buki lstanbul 1razbaneleri bu ihtiyacın 
ancak üçte J.irini karııhyacak kudrette· 
dir. Ha~ten de kömür ıü-memektedir. 

Makslınde Parasız Gösteriler 

Zoaguldaktaki Türk antraaiti fabri· 
kaaa artan bu ihtiyaca ceYap Ysecekti. 
Bu fabrika bir an evvel piyasaya 
(1200) ton kömür çıkarmıııa da bunun r 
(500) tonu 1atan1Mala Yel'İlmİft miiteba
kisi de Derince limanında11 Ankaray• I 
sönderilmİftİr· Din Zsusuldafa bir 
npur pd..ilmiftir. Bu Yapur (500) i 1. ~- Eminönü Halkevi Gösteril ilk ııösterit «Himmetin oğlu» üç perdelik 

0 •• .ı ılk kanundan itibaren cuma ve pa· komedi muzikala. Gösteritlerden ı j tep» 

zarteai sünleri MU.simde ırö.teritler tertip klasik ve modem danslarla, milli oyunlar-
ton dalaa kömür aetirecelı, IMmun yarı-
11 fstaalnala, yansı ela .Ankara7a Yerile-

cektir. Fasla railMt " talep karpamda 
lstanlMd sullaaelerinia elinde kok .... 

manllfbr• 
GazMneler .._ SÜD yapb)danaı laer 

aün .. tmak ıneclıuriyetiade kaldık • 
Jarı içia YAki olan milw:aatlan ura7a 
koymaya " laer iatiyene ancak bir ton 
kömir ..-efe meclım bı.aıılarclır. 
Belediye bu yaziyetİ tetkik etmektedir. 

Kömtir buhranım Jenebilmek için 
Zonpldak aömi kok fabrikaauam piya
aaya fazla miktarda kömür çıkarması 
Jbımclır. Öfrendiiimize göre Zongul -
dak fabrikaaa ,U..dilik aünde ancak 

-.y •'•C-C, ~.; ... 
.. .. , ... c..•"91 

edecektir. 
Cösteritler parasız olacak, herkes gide

bilecektir. Yalnız karııat&lıia meydan ver· 
memek ve gelenlerin istirahatini temin için 
Alay köşkünde ve Maksimde istiyenlere 
25 1 1/935 pazartesi gününden itibaren 
davetiye ve programlar daiıt1fac.akbr. 

dan mürekkep üç tablo ze~n olduğu ka

dar güzel bir revü . Bu revü için yl"nİ Jstil 

sahne dekorlan haz.ırlıklan bitmek Üzl"rcdir. 

Yukarıda koyduğumuz fotoğrnflnr Mol

yerin Zoraki Tabip komedisinden hır h
neyi gösteriyor. 

(1800) • (2000) ton kömUr iatihaal ede- toptan (J6) lira fiat koymuıtu. Halkın 
biliyor. Senede (72) ton çakarabilecek· tehacümü karı111nda gazhaneler top· 
tir. Gelecek sene bu fabrika ile iıtanbul tan Hhf yapamadıklan için halktan 
ıazhaneleri ihtiyacı karıılıyabilecekler- ton batına (2,5) lira fazla para almak
dir. Fakat bu sene buna pek ihtimal ve- tadarlar. Kokun az bulunması yüzün • 
rilemiyor. iktisat Bakanlıiı gazhane den odun ve meıe kömürü fiatları da 
kömürleri için perakende olan ıs.s veartmaia baılamıtbr. 

-
• .1 • 
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Orkestramıza atağıda cinsleri yazılı enatrumanlan çalan müzisyenler 
maaş veya ücret kar,ılığı almacaiından istiyenlerin seçim amacına girmek 
üzere 25/11/935 pazartesi günü saat 10,30 da İstanbul Galatasaray lise - ı 
sinde sınaç komisyonuna bir dilekçe ile bat vurmalan.Enstrumanların cinsi 
Piyano, Keman, Alto «Viyola» Viyolensel, Kontrabu, Flüt, Obuva, «Kor· 
anglen, Klarnet «Mi bemol, Si bemol, La» Fagot «Kontra Fagot», Korno, 
Trompet, Trombon, uTenor», Trombon, uBas>), Bastuba, Tembal, Batteria. 

Hayatın ilkbaharı uzatılmıştır ••• 
Ne büyük saadet 1 Evet ... Fakat, yı• 

·ıın yüzünüzde bırakdığı solına ve ih
tiyarlama izlerini izaleye çalışmall 
·.ıartile ... Bunu da GIBBS güzellik' 
.kremi ve pudrasının muntazamen i.,; 
timali ile temin edebilirıiniı. Yüzü• 

. nüzün güzelliğini müdafaa ve idam' 
edecek yegane müstahzar bunlardır. 

Uzun senelerin tecrübe mahsulQ 
olan GIBBS güzellik kremi , cildi 
besler ve canlandırır. GlBBS güzel~. 
lik pudrası ise, kuru ve yaflı cild, 
ferde bile yapışır. Bu pudra sarış•Re' 
esmer, kumral her tene elverişlidir. 

Yeni, nefis v~ tabii parfümler~ 
istihzar edilen CIBBS krem ve pu~ 
drası, yüzünüzde bir sevimi.ilik yara• 
tırlar. Bu güzellik müstahzarlırı, P~· 
ris kadınının cazibesini temin etmiş• 
tir. Size de aynı tesiri yapacaktır. -

KQEM-PUDRA 

&on Posta Matbaası 
Netrlyat Mlldllrüı Selim Raırıp 

Sahlp'erl: A. Ekrem, S. Raaıp, H. LlltfQ 

«7407» 

~ ' OSMANLI BANKASı 
TÜRK ANON!M ŞIRKEll 

TESİS TARİHİ ı 1868 

Sermayeıi: 10.000,000 lıııiliı liraıı 

Ttirkiyenin batlıoa t•hirlerile 
Pariı, Marııilya, Niı,Londra n 
Manoester'de. Mıaır, Kıbnı, Iralc, 
İran, Filiııtin n Yunaniııtan'da 

Şubeleri, Yueoııl.-. ya, Romanya, 
Sıui71 va Yunanistan' da Filyalleri 

vardıı. 

Hır tDdU banka muameleleri 
yapar 

Denlzyolları 
IfLITMISI 

Aeıateleri ı ICarakay Klprlbaıı 
Tel. '2HI • lirkul Mlhlrdanade 

Haa Tel. HJCO 

Ayvahk Yolu 
ANTALYA •apuru 23 ikin· 

citeıri~ CUMARTESi ıtınl 
ıaat 19 da 1 Z M 1 R'e ka· 
dar. ..7395,. 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA •apuru 24 ikin· 

citeır;n PAZAR ıünll saat 
IO da MERSiN'• kadar. "7396,, 

Emlak ve Eytam Bankası 
lstanbul Şubesinden: 

Miitekaidln Eytam ve Eramilin Mart, Niıan, 
Mayıs 935 maaıların1.n f skontoı •Jna 4-12-935 Çar
ıamba günü baıla nacakhr. 

2. ve 3 - 12 • 935 pazartesi ve salı günleri yalnız malüllerin itleri.ne bakı
lacaktır. Bu tarihten sonra müracaat eden malililer umumi sıraya dahil olur
lar. (274) 

Dr. ETE. v As SAF haıta~=~: v~tl-:.~~ .. ısı 
Cataloil11 M::oçi Ören apartunııaı Tol. 22033 E~. Kadallö~ 8abulye heri ıokık Tol. 60719 

KAR GiBi 
8t:VAZLATI~ 

Türkiye halkının 

O/o 99 U 

RADYOLİN 
kullanıyor ve Ra~yo\in 

kullananların 

O/o 100 Ü 

ayni hükmü veriyor: 
• 

ADEMİ iKTiDARI • 

B~l gevŞ~kllğlne RADYOLIN 
HORMOBiN 
Tafsilat c Galata Poııta kutuıu 1255 

•• • 
SEKSULIN 

Ademi 
iktidar, 

Bel 
gevşekliği, 

Dermansızlık, 

Vücut ve Dimagın 
yorgunıugunda 

pek müessir v_~ emin 
bir ilaçt:ır. 

Kut:usu 200 kuruş 
BEŞİR KEMAL - MAHMUT CFVAi 

Eczanesi - Sirkeci 

BRUYERE . 
PiPOLAR 

Satınalma Komisyonundan: t( 
Merkezimiz ve TaLaffuzbaneler için 75 ili 100 adet yerli _._"fJ 

niye ve 76 ili. 100 adet yerli Amerakan bezinden nevreaİlll 1';;.J 
caktır. 

A - Battaniyelerin tahmini bedeli beheri 750 ve nev·~illll...,~; 
kuruıtur. 

B _ Bunlarm nümuaeleri merkezimizden verilecek ye f 
de parasız olarak Merkez levazımından alınacaktır. 

C - Eksiltme 15 birinci k&nun935 çarpmba günü saat l~~ 
da Kara Mustafa pap sokağında lıtanbul Limanı Sahil S....., 
kezi Satınalma komisyonunda ayrı ayn yapılacaktır. . ;# 

D - Eksiltme açık olacaktır. ~ 
E - Battaniyelerin muvakkat teminatı 57, nevresimlerİll 'Jf., 
F - Eksiltmeye peceklerin peyler ıürülmeğe baılaaıadaJI 

kat teminatlarını yatırmaları lizımdır. «7287 ~ 

•• roman değil, harika. 240 1ahlf• ~ ~ 
ÇOL AŞKI Yeni pcıtane karıııında Meydall )~ 

( Anadolu· Türk Kitap d~~ 


