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kanlı Çarpış~alar 
Metkalle Cephesinde 

Muharebeler Oluyoı 
Bir ltalgan Uçağı Düıür~ldü 
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~inden ıelen ~ = te ye cfüflD'Da büyük sayiat vercir • 
' Lı ~ timalincle ficldetli ~ ınektedid-· 
~ 0Lnaktac1ır. lta11anlar h~ Maıaali Cephuüul• 
--...111c1a tayyareler ve tanklara illi • u- ...... Musaali bölıesindeki 
"-t M-.-L paval a,--
Jf:~edir)er. • I (Devaını 8 ncı aay~) 

.._:'""'uetler, kayalar arumda ıipel' ere 

ikinci -Nevi Ekmek 
Çaşniıine Do~ru 

· Belediye, Ekmeği Ucuzlatma~ içi? 
Evvelce lflis Eden Bu Tecrubeyı 

· Bir Daha. Yapacak 

· · · · · · t2.ı . kur•t ••• d• 
A• •1111 ek111•k aarh• . . 1 itini daba ucuza mal ecle-

8 .. • • ----• b" -"'"· ıande UDa • v L-- bona cet • uıclay fıatinın devaaa-1 il' !-:-1 b"li_.. demektir· • 0~ • • 
le'-e ·· · L..:- •--lr ıtuı 1 

,-- •• beledıyenan -raı • fiı aııı ıoıtermeıı ,e...-ua .....- • ye11.rine ıöre ve . • _. 
erinde önemle durulacak bit vası· tiDi JapabP tatbik edenler ıçm ek .. • 

Jete aokınu,tu. Butünk' ........ ,.. •eİi (12) kurut (20) ~ ..... 
dur: I ~ •pıkinı yoktur. Buıda1 fiat· 
b ~arla (12) kurut (28) ~ .... 

1
~ ~Jmek&e olduju-ifin ekmek 

qer ne kadar bazı .emtl•d• •• fı.. rlun• yeDiden artanaaı lu• pi • 
l'lnlaraa ( 11) kurut (20) ~p-· na ..w.ııtdiJ' •• .)Unetli bir ibtin..la 
lbclc aablmırkta u. de bu..;;~_,. .• "'." ai't.-i ,ünü ekmek aarlunı tet• 
"•rlıının yiikaek old~ :~J:J:ı__. olall.koıni9!oıı (10) para1 
~~er nıahiyette deiildir. t!CUS .•:.1:ıam• kabul ed~· r 
~&l"lllcı ,.er kiraıı. amele üc:reti (o.n- U '8ci ,W.) 
la. huauai tesiaat ve tefkilib _,. • 

Kamutayı Açarken ••• 
Atatürk Dedi Ki: Havacılarımız, Bütün 
Ordu V c Donanmamız Gibi Vatanı 

Korumaya Anık Kahramanlardır 

Atatürkün 
Açma 
Söglevl 

Büyük milletin yUce vekilleri. 
Kamutayın befinc:i devresini rıçar• 

iten aizlere derin eayplanmı aunanm 
Kamutay, •nıulusal durumun çok 

önemli bir zamanında çalıflDIYa bat
lıyor. 

HidUeler, Türk milletine. iki e
hemmiyetli düsturu yeniden hahrla· 
byor: 

Yurdumuzu ve haklarımızı müd•· 
faa edecek kuvvette olmak.. Sulhu 
koruyacak anaulu..l çalıfma birliii· 
ne önem vermek.. 

Sulhun bozulmut olmuından ız· 
brap duymamak mümkün delildir. 
Herhalde, bugünkü aiar ibtillflann 
ortadan kalkmuı. medeni inaanlaiın 
batlaca dileii olmalıdır. 

Bizim aulh ülküaüne ne kadar bai· 
b oldajumuzu. bu ülkünün pvenlik 
altına alanmaanadaki dileiiınizin ne 
kadar eşaılı bulunduğunu izaha lü· .... ...,....._. 

• lluuata caı.m uıu.lar eoqe
teainin. tecrübelerden iatifade ederek 
prenaiplerini t~ül ettirmeai ve 
aulhu koruma kudretini arttırma11 aa· 
mimt arzumuzdur. 

Sayın arkadqlar. 
iç idare tqkillbmm, yurdun do

ğu bölgelerinden bqlıyarak geı»şlet• 
mek ibtiyacanı duymaktayız. 

Yeniden iki genel iıpektörlük ve 
yeniden bazı vilayetlerin kurulmaıı 
da lüzumlu görülmektedir. Bu arada 
Denim bölgeainde eaala bir 11l&hat 
proiramının tatbiki de düıünul· 
müttür. 

Villyetlerimizin devamlı tehifini 
ve mütterek itlerinin bir elden taki
bini kollayan genel iapektörlerden 
çok faydalar bekliyoruz. 

Doğu vilayetlerimizin belli ba,h 
ihtiyacı. orta ve batı illerimize demir 
yollarla bailamıaktır. Şarka ilerli
yeıa iki ana demir yolunun hazla Li
tirilmeaini ve bunlan birbirine bai· 
lıyacak yollar örüiüne timdiden 
batfanmuanı lüzumlu ıöryoruz. 

(Devamı 12 nci yüzde) 

-----------------·~----··----

TÜRKLER 
ROMA 

KAPILARINDA 

Son POllta otuyuttıları ioin hazır· 
ladıfamıı bu güzel eaeria bir ıah· 
ani dt Attiliya yapılmak iıttoen 
bir ıalkute a1ralauıtı.r. Vak'a 
tö1l• bqlar ı 

-· Ooe1111 ya•atQ& ı 
- Bıçaklan Yeriolı, dedL Kapıya 
kaneatam 1 .. 
Bunu ıöyltrken bıçağını anahtar 
deliğinden ioeri ıoktu. O a1ada kapı 
ktodiliğlndea açıh•trdl Ye Yunanlı 
bayretıoden birkr 9 adım geri ç .. 
kilmiy• anecbur oldu. 
Aıtil& at.t ıaoao gözlerle kapı 
~ 4iuru1ordL 

Tlf'lder AOlll9 Kap ... natla 

Heyecan nrea ~iı eHrdir. 
Pek- yakında anıdeottiı. 

GUC 'iH 4R 

~~•tU•k 

Ankara 2 (Telefonla) - ~utay dün saat on ~te Atatürkün önemli 
eöylevile açıldı. Daha erkenden amiin locaları dolmuttu. Kürsünün mi ta· 
rafındaki locada Karahan, Alman, Efpn, ltalya sefirleri, eol tarafındaki 
locada da diğer sefirler ve Habet ifl6zan bulunuyordu. Müzakere araların· 
da İtalya sefirile Habq İfgüzan kartıdan kartıya birkaç defa bakıfblar. 

(Devamı 12 nci yüzde) 

Maske Fabrikasında 

Enelkl sla Aakarada, zehirli ıulara kartı kullanılacak-~ 
1apmak için kurulan fabrikanm açıbı töreni yapıldı. ReNDi•ix, Bat
belraak Salai7e Vekilini. fabrikada m•t abrlarken ıiet.Vor. 
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( Hafkın S-est], , ..... --·· • ·' 
Hırsızlık l:.tmigenlere 1 A B I L İ 

Yatacak Yer Verilme- · ** 

·Sa 

BABBRLEB 

~;~t;~;.~~:~;~;: Fırtınada Boğulan Sığırlar 
on iki yaşında bir yavru, belediyenin 

::~::~:::ra!:7:~:~;::;:~ Bunların Leşler~, Anadolufeneri 
- Git, demişler, hırsızlık et te öyle 

Ç~!kü, yu,dun nızamnam••' bunu Sahi!Jerİne Düşmüştür 
icap ettiriyormuş. ı G 

1 

.......................... - ................. _.__ ............. •••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••••••••••••-•••••• 
Bu hazin cevap münasebetile diin bır Bartın postasını yapan erze va • 
muharririmiz. rast geldiği kimselere puru iki gün ~vvelki fırtınada Şile ile Gayrimübadiller . yangın 
yukanki suali sormuştur. Aldığı kar- ı Anadolu fenerı arasında kara~a otur-! 
şılıkları aşağıya yazıyoruz. 1 du. Vapurda (210) yolcu ve bırçok ta 1 Dün T opl~nLılar' Daha 

koyun, İnek ve öküz buunuyordu. Kap-
Ortaköy, Mutemet sokağı, 93 numaralı tan gemiyi kurtarmak için bütün hay- Da ' op1enacak~ar 

Yufka Pi ?İrirken Yangın 
Çıktı 

hane, Fahri: 1 vanları denize atmak mecburiyetinde Dün, Gayrimübadiller Kurumu ida· 
- Bu hazin vak'a, bana gayet tuhaf bir · kalmı§tır. Dalgalar geminin güvertesi- re heyeti öğleden evvel toplanarak, Anadolukavağının kır tarafında Fat-

hikayeyi hatırlattı: Günahkar kadıncağmn ni yalarken ambarları da su ile doldur- gayrimübadillerin dertlerinin, son du- ı ma ad1nda bir kad1nm 6/5 sayılı evin -
birisi töbekar olmak is~emiş. Ve günahlarını muştur. Vapur karaya oturduktan son- ruma göre, daha ziyade hangi noktalar ' de yufka pişirilirken dö§emeye ates fır. 
çıkartmak üzere bir papaza başvurmuş: ra tahlisiyenin attığı roketle yolcular üzerinde toplandığını ve yüksek ma • lamış, bu ateı ta~ana da sirayet ed~erek 

- Ben, demiş. Kocama iki defa ihanet tamamen karaya çıkanlmı§br. y olcula- kamlara yapılacak müracaatta, hangi yangın büyümüştür. Etraftan yetİ§en 
ettim. Bunun günahını affettirmek için ne ~ rın hepsi de sırsıklam ıslanmı§lardı. şeylerin istenmesi lazım geldiğini tesbit halkın yardımile ate§ bastınlıncıya ka
yapmalıyım? 1 Yolcular Beykozun Kılıçlı köyüne ka- etmişlerdir. 1 dar odanın yarısı, çahnın bazı kısımla. 

Tecrübesiz papaz, ihanetlere ceza tak- dar getirilmi§ler ve oradan da tedarik Vaziyete göre, gayrimübadiller, ye- rı yanmıştır. 
diretmekte hayli vukufsuzmuş. O sırada te- 1 edilen otomobillerle Beykoza ve Üskü- niden bono dağıtılması ve emlak sa • 
sadüfen evinde bulunan Peskoposa koşmuş dara nakledilmişlerdir. 1 tışlarmın arttırılıp kıymetlendirilmesi 
ve kocasına iki defa ihanet eden bir kadına Dün Anadolufeneri sahillerinde (15) üzerinde ısrar edeceklerdir. 
ne ceza verilebileceğini sormuş. kadar koyun ve öküz leşi görülmiqtür. ' İdare heyeti, çarşamba günü tekrar 

Aaldığı cevap üzerine de gelmiş kadına: toplanıp müracaat edilecek makamı 

- Sen, demiş, bu günahını affettirmek Nakı·ı Vasıtalarının ve Ankaraya gönderilecek heyeti seçe-
için kiliseye her pazar (20) tane mum ya- ceklerdir. 

kacaksın. Ve bu, altı ay sürecek Üç ~-ün, üç Pla"" kaları Mu··hu··r
gece de hiç bir şey yiyip içmiyeceksin. Tifo Atlatıldı 

Son on gün içinde şehrimizdeki tifo 
ve sair bulaşıcı hastalıkların miktan 
çok azalmııtır. Maamafih, birçok yer
lerde kurulan 60 1 mütecaviz aşı yerin· 
de, aşı yapılmağa devam olunmakta • 
dır. 

Kadıncağız, cezasına boyun eğip gitmiş. 
Üç gün sonra da papaza, günah çıkartmak lenecek 
İstiyen bir başka kadın başvurmuş. Papaz, 
günahkar kadına sormuş: 

- Kocana kaç defa ihanet ettin:? 

-Üç defa! 
Bu cevap, ihanet cezalan hakkındaki 

vukufu kıt papazın hesabını şaşırtmış. Hem 
bu sefer danışacak Peskopos ta yok. Dü
şünmüş, taşınmış. ve kadına: 

- Kızım, demiş, git, kocana bir daha 
ihanet et te gel. 

Kadın merakla sormuş: 
- Neden~ 

Papaz sükunla cevap vermiş: 
-Neden olacak. Öteki kadın iki defa 

ihanet etmişti. Sen bir defa daha ihanet 
edersen dört olacak ve ona verilen cezanın 
tam iki mislini yiyeceksin. Ben de ceza he
sabında yanılıp ta adaletsiz davranmaktan 
kurtulmuş olacağım 1 

Ne dersiniz~ Çocuğa kimsesizler yur
dunda verilen cevap, bu papazın adila
ne ( 1) cezasına benzemiyor mu? 

... * * 
Beylerbeyi, Karanfil sokağı, 23 numara· 

L hane, R~it: 
- Siz, kimsesiz yurdunda verilen ceva

bı niçin yersiz, fena, hazin buluyorsunuz? 
Orası hırsızlık, dolandıncıhk etmiş, tür

lü türlü cürümlerle sabıkalanmış çocuklar· 
la doludur. Oranın başında bulunl\Il zat, 
namuslu, temiz, halUk, nezih, mazbut, ma· 
sum, mazlum bir yavruyu sabıkahlann ara· 
sına sokup ta ifsat mı et5in? 

Bize ahlaksız çocuk lazım değil. Yavru 
oraya girip te bir kuru yatak yüzünden ah
lakından olacağına, aç, yersiz yataksız k1.?
hp canından olsun daha iyi ... 

Şakayı bırakayım mı? Git işine birader, 
dert mi açacaksın? 

Otomobil, kamyon, motosiklet, mo • 
tör ve diğer deniz nakil vasıtalarına ta· 
kılan plakaların baıka yerlerde kulla -
nılmaması İlrin zabıtai belediye tali -
mabıamesine bir madde eklenmesine 
karar verilmiıtir. Bunun için ıehir mec
lisine bir teklif yapılmııhr. Bu plakalar 
mühürlenecektir. 

LAgım Sularila Sulanan 
Bahçeler 

Sıhhat iıleri müdürlüğü lağım sula· 
rile sulanan sebze bahçelerinin kapa -
blması için tehir mecliaine bir teklif 
yapmııtır. 

Yapılan bir hesaba göre, tifonun, 
alelekser en fazla görüldüğü ağustos 
ve eylul aylarında şehirde (283) tifo 
vak'ası görülmüştür. 

Hisikıet Kazası 
Göztepe mevki polislerinden 1551 

sayılı Osman günlük evrak postasını a· 
larak merkeze götürmek üzere şimendi
fer istasyonundan geçerken yoldan bi
sikletle geçen bir adam Osmana bisik • 
letile çarparak altına almış, ağır suret• 
te başından yaralamııtır. 

Şehir Meclisi Dünden iti
baren Çalışmıya Başladı 
Şehir meclisinin ikinci ıeçim devre

sinin ikinci toplantın dün bqladı. 
Toplantıyı ıarbay Muhiddin Üstündağ 
kısa bir söylevle açtı. Şarbay bu söyle
vinde urayın gelirlerinin inkitaf etmek
te olduğunu, masrafların da verilen sa-

lahiyete göre idare edildiğini, yeni seb· 
ze halinden büyük faydalar temin olun
duğunu, ve İstanbul nüfusunun azalmıı 

olduğunu aöyliyenlere karıı sayım so • 
nunda nüfusun ( 50) bin kadar artbğını 

söyledi ve Ulu Önder Atatürke kar§ı 
hazırlanan suikastı nefretle anarak te· 

bir namına bir bağblık telgrafı çekil • 
mesini ,;e iç iıleri Bakanlığına da bele-

ikinci reis vekillik:lerile sekreteklikler 
için intihap yapıldı. Seçime (65) aza 
i§tirak etti. Birinci reis vekilliğine Ne• 
cip, ikinci reis vekilliğine Tevfik ve ka
tipliklere de Faruki, Refik Ahmet, Se
lami İzzet ve Re,at Yılmaz seçildiler. 
Daimi encümen azalıklarma da Fuat 
Fazlı, İhsan Namık, Avni Yağız, Meh • 
met Ali, Bican, Cemaleddin Fadıl, Tev
fik ve Sadeddin ayrıldılar. Bundan son
ra encümenlerin ıeçimi yapıldı. 

Telefon tirketinden al1nan (191) bin 
liradan geri kalan (113) bin liranın İs
tanbul hastanelerine sarfedilmesi ve 
bu paralan belediyeye teberrü etmi • 
yenler için de üç bin lirasının ayrılması 

* lstinyede, Dere sokağında (6) sayılı 
evde bacanın kurumlan tutuşarak yan
gın baş göstermi§se de derhal söndü • 
rülmüştür. 

Gaz Sığınağı 
Etibba Odasının Cağaloğlundaki bi

nasının altında, icab1nda, hava hücum
larına karşı, emniyetli bir sığınak ha • 
line gelebilecek geniş mahzenler bulun
maktadır. 

Etibba odası, bu mahzenleri esaslı 
surette tamir ve tanzim ettikten sonra, 
hakiki bir sığınak haline getirilmesini 
kararlaıtırmışhr. 

Haydarpaşa Hastanesi 
Haydarpaşada 250 yatakJı olarak 

kurulan Nümune hastanesinin, yılba • 
şında açılacağı hakkındaki haberler ta
hakkuk etmemİ§tir. Hastanenin bütün 
kadrosu tamamen hazır olmaka bera
ber, inşaatının iki aya kadar bitirilebi
leceği umulmamaktadır. 

Antropoloji ProfesHrlUgU 
İstanbul üniversitesi Antı·opoliji 

profesörü doktor Şevket Aziz, Anka • 
rada kurulan dil, tarih ve coğrafya f &• 

kültesi profesörlüğüne tayin olunmuı • 
tur. 

. 
Bir Amelenin Parmağı Kesildi 

Langada marangoz Li.lifin atelyeain
de çalı§an Agop admda bir genç sağ e
lini rende makinesine kaptırarak iki 
parmağını kestirıniıtir. 

ilk Tedrisat Kadrosu 
Kültür direktörlüğünde hazırlanan 

ikinci ilk tedrisat kadrosu, dün ilbay
lık tarafından tasdik edilerek, onay • 
lanmak Üzere Kültür Bakanlığına gön
derilmi§tir. 

Yeni kadroda (70) tayin ve altmıı 
nakil vardır 

izciler Döndüler 
Yakalanan Kumarmhır diyeler kongresinin her sene açılması 

Samatyada Süleyman, Nureddin, hakkında bir dilek tel yazısı gönderil -

Sabri, Yusuf adlarında dört kişi kumar f mesini teklif etti. Bu teklifler alkı§la 
oynarlarken yakalannuılardır. kabul edildi. Bundan sonra birinci ve 

hakkındaki makamın teklifi müzakere Cumhuriyet bayramının kutlulama 
ve bütçe encümenine havale edildi. merasiminde bulunmak üzere Ankara
Meclis salı günü saat 14 te tekrar top- ya giden üniversite talebeleri ve izciler, 
)anacaktır. ' dün ak§am ıehrim.ize &elmiılerdir. 

Pazar Ola H•••• B. Diyor Ki ı 

ikinci Teşin ~ 

Satırla 
RlyasetlcUmhur Orke•ıttl 

ŞefllIU ~ 
Ankara - Riyaseticumhur "r~ 

şeAiği için çağrılan Dr. PretorY95 

gelmiş ve işe başlamıştır. ' 

* *"' 
Yeni Göçmenler Gef:.'0'~ 

Gelecek hafta içinde ıneınlek~ 
Köstenceden 1800 göçmen geJeeekt1 

* * • 
Açıkta Kalan Telebele~.Jı' 

Mektepler açılıp derslere bı1Ş t,Jeb' 
gündenberi orta mekteplere yap~Jan f(iilıaı 
hücumu elan devam etmektedır. ~ ~ 
direktörlüğü açıkta talebe bırnkoıanı 
faaliyete geçmiştir. 

* ** ~ 
Odun Ve KömUr Flyatı11rı ~ 

... Son günlerde havaların soğu.~nSI iirJ" 
den şehirde odun fiyntlnn çekisı 3 bet~ 
dörde, kömürün kilosu da dörtten 
ruşa çıkmıştır. 

* * * ,, 
Sayım ..JUrosu işini Biti~' 

Genel nüfus sayımı üzerinde ÇS.~~ 
yun bürosunun İşi bitmiş, evrak "e 
vilayete teslim edilmiştir. 

* * * -
Sebze Halinde Kı,hk fet~~' ~ 
Belediye Y emişteki sebze h111ı~ 

için bazı tadilat yapmağı knrarlııştı ~ 
İlk olarak hal içinde vazıhanelere 
kanlar yapılacaktır. 

* * * 
TUrk ,Kuşu Mektepıerlet pi 

Türk kuşu muallimliği için So..rf ·rı;/ 
yaya gönderilen talebeler yakında ~~. / 
]erdir. Bunlar, İstanbulda ve lzrnır/ 
lan Türk kuşu mekteplerinde ders 

11 

lerdir. 

* * * 
"Surlyede EmlAkl Bull•""' 

Cemiyeti,, it'/ 
Suriyede emlaki bulunanlardan ~~ 

mı gayrimübadiller gibi bir cemiyet ;/, 
ğı karalraştırmışlar ve haZ1rlıklarıl. ;J, 
rruşlardır. Bu suretle 12 bin ki§İY' t~ 
Suriyede emlaki olanlar hükumetle 
lannı temin etmiş olacaklardır 

* * * ~ 
Odun Yerine Madel• l(lS~,, 'ti 
Şehrimizdeki fınncılar, fınnları~ itı 1,. 

yerine maden kömürü kullanmak ıÇI ~ 
B ete td 

lemelere başlamışlardır. u eur ıı.t'' 
sarfiyatından husule gelen fazla P 
bir kısmı arttmlmış olacaktır. 

* * * 
Bir istifa ,) 

Ankara 1 - Devlet DemirYoll•~. 
direktörü İbrahim Kemal istifa etf'CP'"" 

* * * 
Tramvay Arabaler1fl111 

Taşıdıkları Yolcu .. bit~ 
Tramvay sosyetesinin çıkardıgı Jıı.tl 1 

tistike göre her gün şehir trarnvııY lı' ~ 
bin kişi taşımaktadır. Yine bu heS'l

1 
ıi f'. 

b . di1' e 
kadınların en az tramvaya ın 

salı günüdür. ,,, 
Ziraat EnstltUsU MOtett• 

Geldi 1iP f' 

* *. 

Ziraat Enstitüsü için çağrılan se1~ 
liteknik okulu profesörlerinden 
Oehler dün şehrimize gelmiştir. 

- Gazetede okudun mu, Hasan Bey7. ••• Amerikada, herifin biri on yedi 11L. I ""' ... Düıündükten sonra, bir iıe ancak ka-, Hasan Bey - Ne var bunda ~:.{d,1" 
rar vermiı! , doıtum? Bizim İstanbul belediyeaı 

1
-'" 

· .ıo.&.nu!)inp .npııA !uu~.< u!5! lf~Wl.ı!JQI n 
_ da, bili. karar veremedi 1.' 



2 ikinci T epb 

üfus İşleri 
Be.ediye .. er-; Devrl 

Mevz bahshr. 
. Ank r.a 2 (Özel) - Nüfus işle -
ın· i k belef<f· ın ç Bakanlıktan ayrılara d 
ı:relere devri ve gene merkez en 

~0ntrol d'I · nıevzllbahstJr. 1\. e ı mest . d 
" rup nın bazı rnenıleketlcrın. e 

albik d"I b 1.. nıenıleketı -' ı en u usu un . 
,lıı~de de m üsbet netice verip verın•-
l'ec - · ~•- · egı te tkik et.tirileceKtır. 

.. :.>-.ı1 .... 

-ı:::-- -

•• un 

:o • den ya:r:ılwor: ~1ze . h"rde ve e rafta i köylerde ııtm hns-
Uci ydB'rlbcrı 1 

« 8 
1 

k d reccyi bulmuştur. yler.d t a 
talığı hatırı sa: dcaotuz krrkı bulduğu anln ıtm ktatlır • 
ak, 1 rıının .,-ı.ız e d"' ( dil . ~· a k tük lfo k'o.ların da u mı~-

Soo aylarda te d klorl rı ıka yeri 11 kl dildilclcri 
tir. F knt bura o 

JSTER J A 1S 

-

im er 

TER N A ! 
İçin Riz.c birkas: aydanbcri doklor:auz. luılmı tır. Otuz ya

taklı hastanenin doktorları dn Boluy gitmişlerdir. 

Bu sebeple ehir ve köyler adeta doktorsuz. kalmıttır. 

Şehirde yalnız biri aeyy r, digcri a bit iki aaı:lık memuru 

vardır. 

ER JNAN M A 1 

.) . J 

Sözün ____ , 
Binamız 

--------- ek· Ta -

Ehi. D(;rt b~ gündenberidir ben de mul 
ıım.hibi sayılmm. Üyelerinden bulunduğum 
Jstanbul basın kurumunun Bcyoğlund E • 

tın aldığı binanın yüz küsur hiaşede bir his· 
i lbenim. Bun ba.tapu mutas rrı( de ";j\. 

sem de, o binrıdnn içeriy~ otuz iki )'ıllık 
meslek lb ~lılığımın :verdiği h ki , climı, 
kolumu ısnllıyarak, lıpkı kendi cvimmi, gibi 

ircbilirim. 

Bin mızl.. 
Bu tabir, bugün bnna ne kadar munis 

eliyorl Cemiyetimiz. ynbnncı mulı kira ev· 
lcrinde toplandıkça, ornd serbest söz aov
liyebilmck için dahi içimizde bir çeking n· 
lik hf\sıl-.oluyordu. 

Bctnhsis, bnnn öyle geliyordu ki, bu ku
rum iğretidir, ve nnbc n dağılın k lehlike
einc maruzuz. Hiç bir i, görcml"yi i nız.ın 
ebebi ihtimal ki yersizlıkten ileri u livor· 

du. Vnrlı-;ımızı. bir bina aahıbi dahi ol ma
dı-ımı d n teremiyormu~z gıbi, i ınnz· 
de bir his vardı. 

Şımdı ıırtık, kendi binamız. var; onı.lrı 

toplnnncnğız. Bundan sonrn (hoymntloz)

lukt n kıırtulnn basın kurumu, yeni yurdun

da mi.is mcrclc.-r, çaylar verecek, üyel rinın 

öyle öni.mc gelenler tarafından hakaretle 

kovulmnğn, hırpu1anmnğn layık kim t"ler 

olmadığım, bilakis saygı değer, çalı knn, 

meslek uşıkı, fcdnkur ve foz.ilctli ina:ınl r 

olduğunu buy kaymakamlara vnnncıy kn
dnr tnmt cak, dördüncü kuvvetle öbür üç 
kuvv t nnısındn lazım olan hcngi temin 
edebilecektir. 

N srnttin hoc.anın hikiydcrinin içinde: 

- Ye kürküm, yel 

F'ıkrnaı en beğendiğim, içindeki hikmeti 
en doğru bulduğum fıkralardan biridir. 

D sın ku1J1mu nrtık mnl, mülk aılhibi ol· 
duktan sonr , belki de üyeleri,, o ni betıc 
BaYi• görmeğe baglarlor. 

Bu duaya, hepimiz amin diyelim, ark • 
d §l rl Olm ı mı). - __..._ . .. . ... .... 
Yeni Kurulacak 
Fabrikalarımız 

Bir f sff" 
Ankar 1- Devlet D İryo 1 rı 
nel direktörü' ahim Kemal istif 

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

Nöbetçi 
Ecza eler 

i). Heyhdı: 
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H=AH~KEHELEIDE ' ••Boilf 
{iÖ,BJıÜKLrni M iz "lJ!: EMLE KET ..... 11.~fl ERLER j 1 mıııi' L1&11i• 
ıtakim Mi, Gaziantep Bütün Noksanları Katip Mi? 

orl:~~~ı:;:r:e:h::::~~r~~:::ıo:~~r:~e Tamamıa·nmış Bı·r Şehı.rdı·r 
- Sizin, diyor, eşyalarınızı çalan adam-

da ııcinnet arazı» görülmüş. ((Tıbbı Adli» 
de «tahtı müşahede» ye alındı. Eğer cinnet Gaziantep (Özel) • Gaziantep, üç 
tebeyyün ederse, cürmünden ((gayri mes- tepe üzerine kurulu, pek şirin bir 

ulıı sayılacak! manzara arzeden 54 hin nufuslu hü-
Davacıların bu sözleri dinler_k~n- h~b~r~ ! yük bir fehirdir. ( Kasabanın bayın• 

birbirlerine bakışlarından ve sınırlı sırurli dırlaşması için yapılan çalısına he-
kıvranışlanndan, mektep medrese görme- l h. d d ·ı 1 k-t ' b men ıç urma an ı er eme e ve u 
dikleri için, bu sözleri anlıyamadıklan •1 l • • h .. .. d b' ff 

T d l ı er eyıfın er gunun e ır muva a• 
sezı ıyor u. . A ki et elde edilmektedir. 

Bu anlamadıkları «cınnet arazı», ;cTıb- Y 
bı Adlin, <(tahtı müşahade», «tebeyyünı:, j Bir .İtalya~ sosyetes~n~ y~ptırılan 
ıcgayri mes'ul» sözlerini hayıra yormamış 

1 
elek\rık fabrikası, 19 hın lıraya Çl· 

olacaklardı ki, yerlerinden telaşla fırladı- kan 73 dükkanlı hal, şehirde iki 
lar, ve: 1 muhte§em bina vaziyetindedir. 

- Efendim, dediler, biz davadan vaz 1 Souk hava depolarını da muhtevi 
geçtik ... Çaldıkları helal olsun... bulunan buz fabrikası, mezbeha, 

- Siz vaz geçseniz de dava yürüyecek. bağırsekhane, 3400 metre kaldırım, 
Çünkü «sirkat cürmü» olduğu için, «hu- 1200 metre lağım ve bozuk yol İnşa· 
kuku umumiye» mevzuu bahistir. 1 at ve tamiratı başlı başına birer 

VReisin, hakla~~n~an ~az geçmel:r~ne himmet Te değer ifade ettiği gibi bir 

--.~-

ragmen davayı yurutmesı kafalarını ıyıce b k k'l t b d 20 t . uçu ı ome re oyun a ve me 
bulandırmıştı. Hele anlamadıkları ((SUkat . rw• d k' b" ... k At t' k b 1 Antepte Alleben deresinden gUzel bir görUnUş 
~rmün, ~~u~~~~», «me~urep~ıgmeı u~ a~ U·ı==================================~ 
b'ahs» kelimeleri onları adeta endişeleıı.dir- varı da fehri süsleyici ve eşine az Tu•• 
mişti. İkisi birden sordular: rastlanır güzel bir eserdir. YURTTAN ATA RKE 

- Biz malımızdan vaz geçtikten sonra Bol mesireleri, güzel havası ve çe-

dava neden yürüyecek? şit varlıkları ile maruf olan §ehrimiz B •• •• M ı k t ş f • 
Reis, anlaşılmadığını sezdiği ııözlerini halkı zevke, pek düşgündür. Eğlen· utun em e e e ıne 

türkçeleştirmek lüzumunu duydu: me yerlerinin çok olmasına bir se-
- Efendim, hırsızlık meselesi olduğu hep de budur. . • B '°' J 1 v H k 

için, sade sizin değil, herkesin davasıdır ! Ekonomsal bünye, iyidir. Üç hine a gıı ıgını ay ırıyor 
bul yakın tezgahta altı bin küsur Antepli 

- Çalınan mal bizim. Bundan herkese it bulmuş olduğu gibi fıstık, deli Büyük Öndere karşı yapılmak istenen ; oguz yüreğinizi yakmaya uğraşan me-
ne oluyor? · 1 tütün gibi münhasıran bu mıntakaya suikast dolayısile yurdun her ta'!"afında uya-ı lunla.~ı ba~ır~rak telim ediyorum. . 

Reis, uzun bir izahat vermekten haklı 

1 

h .. .. l d f l t' · ı nan heyecanı bildiren telgrafları yazmıya Mutekaıt Jandarma kaymakamı Salıh ma sus urun er e aza para ge ırır. ' .. w . 
olarak kaçındı: S ..., l k . I . d l d d 75 ı devam ediyoruz: 1 Pangaltı- Turk varlıgının en §ereflı 

O d · · ·· ·· ·· "f ag ı ış erı e yo un a ır. • . . .. . . 
- rası a sızın ustunuze vazı e de- ı ki b' ~ l k IS ki latanbuldan tımsalı olan buyuk şefe yapılmak ıste· 

~.1 yata ı ır mem e et ve yata ı 
1
• ·ı w bb" .. .. f 

1 gı · ·· · b' h h ·ı ·· ·· l "'I k İstanbul - Türk ulusuna yüksek ben ı- 1 nı en son yagınç te§e usunu ne ret e 
Berikilerin için için homurdanışlann- ır tra om. a. sta. nesı e uç oze sag 1 degwer\edı·gvı• yadeder candan saygılarla uzun ömür-

k d b b ğini tanıt~'!\ ve bütün acunun • 
dan, bu neticeden memnun olmadıkları an- yurdu ve ı ı ıspanser, eş ser es ıl k • w ler dilerim. Menie büyük varlığınıza yap ma ıstenen yagın-

laşılıyordu. tabip, dört dit doktoru ve beş eczane cı Parti ilçe örgütümüz ilençle anarken se· İstanbul- Babamıza karfı tertip 
Onlar, mecburen kapıya doğru yüriir- faaliyet halindedir. Salgın hastalık nin için sağlık diler. edilen suikast hainlerini telin eder Ata· 

lerken reisin karşısında, bir jandarma ne- hiç yok gibidir. * İstanbul _ Sana kartı kem bakan 
1 
mızm sonsuz sağlıklarını diler yüksek 

feri peydahlandı. Reis gözünün içine ba- 530 mevcutlu bir lise, orta mek· gözler, söyliyen diller, uzanan eller, kötü saygılarımla_ ellerinizi öperim - Mütc-
karak yutkunan jandarmaya sordu: tep ve kafi miktarda ilk okulu var- uygu taııyanlar yok olsun. Tanrıdan tek kait Trabzonlu İhsan. 

- Ne istiyorsunuz? dır. Köy ok~llarına fazla ~~em .veril-

1 

dileğimiz yüksek gölgenizin .. üz~ri~~~n Ortodokslardan 
- Şahidim efendimi mekte oldugundan sınır koylerınden eksik olmamasıdır. Var ol Turkun bırıcık G l 

5
. d d v .nk 

1 
... 

-Ne şahidi? ... d k"l .. akl k ) k Ö d A .. k a ata- ız en ogan ı ı ap son-çogun a u tur oc arı uru ma - yaratıcısı Ulu n er tatur · d 
0 

k . . 
1 

ki 
- Bu davanın şahidiyimf d 1 * l bul _ Bu .. nkü Türk varlığını suz ur. nu sarsma ıstıyen aça ar 

K. ... d . ""\ ta ır. stan gu ı·~· . it d ·1· s·· .. - ım çagır ı sızı r t t v At t" k dog~ genç ıgın pençesı a ın a ezı ır. utun yaratan ve yaşa an apıgımız a ur. e • w •• • İ 
- Siz! ~ ~ r. k 1 k fak f 1 ki k 1 t 1 varlıgımızla tanrıya fUkrederız • stan· ru aca en u ena ı arı anımız a e -
- Biz şahit çağırmadık! e Q Q lml . l w t. . I b. .. lil r en lbul Getronagan Lisesi öğretmenleri. 

mız eme2e an ıçmıt o an ız gunef e . .. . • . 
Jandarma, cebinden çıkardığı ceapna· s y; d b .... k .. k b vl lıkl Ul ö d r'n Galata- Sız onderımıze tertıp olu-

d •t • uyu yure ag ı arımızı u n e ı 
me parçasını gösterdi. & a msun a en l l "k k k l k t 1 il . .. .. k nan suikastı nefretle karşılar ve saygı-... yu se at arına u sa e enne yuz surere 

Bunu gözden geçirince hayretle gözleri d'. l b d k d t 1,. larımızın kabulünü dileriz. Kurtulu§ 
açılan reis, dava evrakını dikkatle karıştır- Samsun (Özel)- yapılan davet arz ve uşman anm e e e a ar e m ey- ortodoks cemaatı. 

- İ b l f )eriz. dı. Sonra başını iki yana sa1lıyarak mübaşi- üzerine buraya gelen stan u Ve a 
1 

T"' k 
1 

v f 
S k * Panga tı - ur var ıgınm en fere -

re seslendi: takımının Samsun Halk por ta ımı li b' . li 1 ük. k h d 
1 ır timsa o an y se ~ sınıza can an 

- Bay Refiki çağır bana~ ile kartıla§~as~ Ç?~ heyecanlı oldu. ' bağlı olan merhum general Şevki çocukları 
Az sonra Bay Refik salona girdi. Oyun pek cıddı ıdı ve Samsunlular son yağınç teşebbüsünü nefretle yadeder ve 
Reis ona, önündeki kag~ıdı okudu: k ·· 1 l dı Netı'ce le Ö ÇO guze oynuyor ar • < Ulu ndere sonsuz saygılarile çok uzun ö-
- Duruşmanın mevkufen yapılmasına, S H lk S V f 2 ·ı 1 

amsun a por e ayı sayı ı e mürler diler. 
davacıların celbine, ve sabıkasının sorulma- yendi, Vefalılar hiç gol yapamadı- * Galata _ Türkün gücünü yükselten 
aına karar verildi ... Sonra başını kaldırarak lar. siz Ulu Önderimize yapılan suikastı lanetle 
kaşlarını çattı: 

karıılar ve yüreğimizden coıan saygıları -
- Bu dava için verilen karar bu ... Siz Karamanda Elektrik mızın kabulünü dileriz. 

şahidi nereden çıkardınız? 
Jandarmaya döndü: Karaman (Özel) - Mevcut elek - * İstanbul - Türk varlığının etsiz tim. 

trik makı.nesı· ıı.ehrı'n ihti'yacma kaA fı· a. el- sali yüksek ıahsını:z:a karşı beklenen kötü - Git evladım, dedi, sana lüzum kal- T I'> 
dütünceleri lanetle anan Türk kültür kuru

madı. Ve suçlu suçlu önüne bakan Bay Re- memektedir. Birçok yerler ı,ıksızdır. mu istanbul kolu Ulu Önderine sağlık di _ 
fike bakarak ilave etti: Belediye. elektrik santralını kuvvetlen· 

- Maznun suçunu itiraf ettikten sonra 
şahide ne lüzum var? Hem sen kimsin ki 
şahit çağırıyorsun~ Katip misin, yoksa ha
kim misin? 

ler. 

Önüne baka baka dışarı çıkan suçlu ka
tip, koridorda isyan etti: 

- Yanılmı~ bir şahit şağırmışım. bu da 
mı kusur yahu? Hem gelmişken. beni pay
Jayacağına onu dinleyiverse fena mı olur
du? 

Ağır cezaya doğru yürürken düşünüyo
dum: Eğer katipler de şahit çağırmaya baş
larlarsa yakında Jstanbul sokaklarında in 
cin top oynıyacak demektir. ............................................................... 
Pazarda 
Haçapit Köyü 

dirmiye, mevcut tesisata y,eni bir ma • Mütekaitlerden 
kine eklemi ye karar vermittir. . Beyoğlu- Milletimizin can evi olan 

Söğütte Bayındırlık Çalışmaları 

' Rize (Özel)- Haçapit köyü, pazar SöAUdUn umumt görUnUtU 
İlçesine bağlı, 80 evli bir köydür. Baş- s·· .. (Ö l) u k b , t 'ht• kaAfı· göru"lmedı'g"'ı·nden 
l ·· ·· ·· d K .. .. . . ogut ze - ray asa asının 

1 
sa ı ı ıyaca 

Antalyadan 

Antalya- Biz Antalya tarımcıları 

yatamamız sana bağlıdır. Yagınç giriş
mesi nasırlafan parmaklarımızın pen
çesinde parçalanacak. Kurtardığın ulu
sumuzun çelik göğsüne uzatılan elleri 
kıracaktır. Sen yalru:ı: Türkün değil 

acunda yüreten h1sanhğın ba§ısın başı
mızda sonsuz yafa Atatürk. 

* Antalya- Yirmi milyon Türkün 
yüreğinde e§sİz varlığınıza yapılmak 

istenen yağınca karşı ıgrencımız son
suzdur hayatınızın konuşulduğu yerde 
kanımız her zaman akmıya hazırdır. 

Yaşayınız. 

Antalya öğretmenler birliği. 

* Antalya- Onaltı milyon Türkün 
kalbine kafasına kıyığı düıünenleri nef • 
ret, lanetle anar ülküne bağlılığımıza 

bir daha ant içeriz. Akdeniz spor kulu
bü. 

*Antalya- Ruhumuz senin sevginle 
doludur. V arlığunızı saadetimizi sana 
borçluyuz. Senin için, senin yolun için 
7aşıyoruz. Sana yan bakan gözler kör 
olsun. Sana uzanabilecek eller kurusun. 

Çanakkaleden 

Çanakkale- Ulu varlığınıza uzan
mak istiyen nankör ve alçak teşebbüs 

kar,ısında duyduğumuz teessür ve he~ 
yecan derin ve büyüktür. Varlığının ve 
eserinin şa§maz bekçileri bu başların 
hemen koparılmasını istiyor. Buyrukla
rını bekliyoruz büyük kurtarıcı. 

Boludan 

Bir Kız 
Bir Erkeği ·? 
Bekligebilir Mı· ... 

, A b" birıfl11 
«iki üç ay evvel evvela ır yil' 

fotoğraflarımızı gösterdiler. Sont"' ışııı' 
yüze getirip tanı~tırdılar. Bu t:rd~ 
üzerine nisanlanmağa karar e ]JI' 

. ··esses 
Fakat o sırada çalıştığım ın~ .. te jıt.I 
ni Anadoluya gönderdi. DonuŞBı.l ~ 
ba!':kasile nişanlanmış buldum· si-~ 

T •• k'" kıZl 
dise beni çok sarstı. Çun u 8gıııl 

. l • b. kurac " mıs, onun a mes ut ır yuva .. ... ıır 
' d\!Sw 

hakkında bir çok hulyalara . ok gıJ' 
tüm. Kızın beni beklememesi ç 

ruruma dokundu. Ne yapayımG? Jip 
Bursa: 

8~ 
M d ki . ıı~tl 

Hata sizde. a em nı~ gi!ll' 
karar vermissiniz. Hiç olınaz5.:'ı..ı t ~ 

, ÜJ•e 
ken ıözleşir, nitan için bir ın., ~ 
yin eder ve birbirinizi bekleıneı\e jl 
verirdiniz. Fakat anlattığınıza g~ ~ 
taraf ta hiç bir taahhüde g~e?1~;1r 
kalkıp gidivermişsiniz. Kız, ıiıtJl,)ı ~ 
tinizi ne bilsin ! Elbette ilk ç&ac ıcı' 
bi kaçırmıyacaktı. Bundan dolll)'~ ~ 
küsmeyiniz. Siz de kendinize bat 
kısmet arayınız. 

* * • 
Pangaltıda Hicran: sıt" . . . ,.,ıı 
Ben bu adamın aevgısmew ~ ıı-t'i1' 

rum, hele sizinle evle~ecegıne .. ~ 
yen inanmıyorum. Eğer siz bu "cıe ~ 
onunla konufuyorsanız beybU 
hayale kapılmıtıınızdır-

* * "' 
latanbulda M. A. S.: ~ 
Ben sizin yerinizde olaaın Y'~ 

evlenirdim. Bir kadın bütün ha ti. 
dul geçiremez. Çocuklarınız artık; e 1 
tebe gidiyorlarsa sizin evlenıne?ı~ 
engel olmazlar. Muhitinizde fil< )ıitiİ 
uygun birini göremyiorsanız, ın~.;Jt 
zi değİf tirinİz· Herhalde gen 

8 

üzerinizde iken fırsab kaçımıaY111' 

* * * 
Kızıltoprak N. H. A. O.: . ~ 

Madem' ki nikihsızsmız, ne siı ~ 
• • ııe 

evlenmekten menedebiliraiJllZı .~ 

o sizden nafaka istiyebilir. lkiniı ~ 
bestsiniz ve madem ki artık geÇ .f 

·ıe" 
yorsunuz. Onun aynlıp ~kllf1 

lenmesi sizin için de bayırlı olur· 

1'0Jiıı' 
Omuz başlannda, diz}erinde ve lı"''" 

~ l d • • . tı'basıı JıS' rında agn ar an, umumı ıŞ • sotO 
yorgun bir hasta muayene ettıın·. ,..,ı~ 

• . 1ı "" ğum sua1lere kısa ve sinirli sınır 
veriyor: 

- Uyku uyuyor musunuz? 

- Pek az. ? 
- Adetleriniz muntazam rnı 

- Noksan. . jı~ 
- Ne zamandanberi böyleıı~ 13~· 
- Bir çok senelerdir böyleyıı11·0ıır' 

· ten 6 
hassa bir senedenberi grıP 

kendimi toplıyamadı.m. l riıldt-
C'~ ere ~· Muayene ediyonım. ıg . bOı'-' 

kalbinde ve midesinde esaslı bı~ .
11 

ıe' 
luk bulmuyorum. Geçirdiği grı~' tJt 

hirleri kanda ve sinirlerde yaptı~ıı"1~ 
le bu Ômumi zafı doğurznUŞ• tıt1'"1 
sütlü, şekerli, vitaminli gıdalarla t .ııt" 

. . bih . Kuvve ~ f3it ye etmesını ten ettım. ....,,, 
• etti""' 1' 

bu yazdım. Banyolar tavsıye ~'' 
G .. eş ve "' ay Adada istirahat etti. un ciı 

1 .. d'" 1 • Kanlall 
~~vas'. sinir ennı uze tll. / 

ıca urunu mısır ır. ara uzum yetıstır- • k · 
mekıe d ·· 1 t · güzelle§mesi ve baymdırlaşms- -· muhtelıf yerlerde su tan ları tesıs e un a mış ır. • •• 

Köyde yeniden Fındık bahçeleri ye- . için esaslı bir çalışma yapmaktaau· • ..ıdilmektedır. Bu tankların her bırı 
tistirilmelctedir ı Bütün bozt:~;;: kaldırımlar yaptanl - kırkar tonluktur. Uray yakında şeh-

~ Beyaz su de;esinde pek çok ala balık mışhr. Kasabanın yangından korun-' rin içme suyu işini de halledecektir. 
bulunur. Köylüler bo~ kaldığı za!flan- ması için yeni bir itfaiye teşkilatı Eleldrik tesisatını da tamamlaya • 

Bolu- İl partililer Türkü can evin
den vurmak istiyen alçaklar sönmez bir I 
hmç ile linet ederler. Yüce atamızın 
ba§ımızda sonsuz sağlıkla ün vermesini 
candan dilerler. ,.- ·· '\ 

ıyıleştı. ~)"' 
1 111ııı ( * ) Bu notları kesip sak af lı İf,,-

hut bir albümf. yapIJltrıP kolle : 0 t)I 
yapınız. Sıkıntı zamanınızda b~ ebilİ'' 
bir doktor gibi imdadınıza yetıt 

larda balık avlar ve satarlar. vucuda getirilmiştir. Mevcut su tesi- c<ıkhr. (Arkası var) 
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HARİCİ TELGRAFLAR 

Bir Edebigaf 
Münakaşası 

ıı-....... 

Amerikada 

Şiddetli Depre· 
meler Oldu 

f1z:-rı-,.---- k • 1 (A.A.) - Nev· 
ciinııe İngilterede, edipler arta~ Albany .Ne;>:or bölgesinde tid· 

smda, oldukça harare york bükiimetının kuzey Bilbaua 
"d:or••a an e- • b:.. deprem olmuıtur. . 

d bir miinek•ta cerey . deth " R hester, Elmıra, 
alr • ,. __ ,_ bır B ff lo Rome, oc 1 

------• dıyor. Bu munaaaf&t u a ' d b. alar tiddetle ıar•ı mıJ 
~ b' d'w . d bahsederken, Pattsburı a ın 
01' , ır ıgenn en tJamıJtır. 
ı,. ~en UZ11n cümle rekorunu kırmlt otrnak· ve ça Kanadada 

ittibflln etmesinden doğrnuttur. fttilıamJ A A ) - Gece aaat 1 den 
hPflıı Sir Locker l.ampıon'dur. En uzun Ottava 1 (do~u· Kanadaıında tiddetli 
t6ınıe1 • b · sonra • M tr el eri Yazınakla ittiham ettiği mubarnr ~raz m olmuttur. Torento, on e-
e lien... J 'd' M h · iddiaıına bır depre tü" ili bölgelerde de 

el --:1 ameı ır. u arrır, 0 t a'da ve r k 
elit o'- linı Jik al, t av önemli zarar JO • 

L.• .. ...-flit Henry Jameı'in 240 ke .~ 1 de remler olmu1tur. 
.,... CllınJ • • 1 _ .. -•·-aa uze- P 
l'İne • eaını aaydediyor. Bu mun..-r- tur. 
J._ 1 hır Çok muharrirler söze karıtrnı§ ve 

~~ Uzunluk itibarile kelime rekorunu 
-., hır çok tanınmıt muharrirlerin tanın· 

eterlerinden misaller getirmeye bafla• 

~ır. Bu auretle, methur fngiliz mu~· 
eı den Cbales Dickem'in 355, RuSkiniD 

8 li -•- iim le ' erıry Jones'in 730 kelimelik tea c • 
)flıdıldan meydana çıkmıtbr· 

" . . 

fransada 

400 Kararname 
Çıkarıldı 

Reımi Gazete 300 Sayfa 
Olarak Çıkıyor 

lttıa1t Framızlar, dünyanın en • (A.A·· - Hüku~et~, par· 
il ••ıın .. .. . ini yaph· Parıs 10 salahiyet iızerıne çı· 
•rdl ile Li buyiik gemıs d' 1 mentodan aldıj'ı . d d' 400 Ü " · ı Ad Nonnan ıya • enın • e 1 

11iilc olar ar. ını ile kardıi• kararn~m bu buıuıtaki 
~ koydular ve Fransa j -mittir. Resmı gazel~, . t=· Bü· 
.,~ "'- k d g-y h~ ıA bitarememıf ... a., 0•ıııı; arasındaki sür'at rekorunu- ır •· bütün neıriyatı ~ a • umartesi gÜ· 
~ Cenu, dört, bet sefer yaptı, yapmadı. tün kararnamelerın neırı c 

1..; lniinasebetil f Jerini tatil etti. flk· ı ü bitecektir. • rt i •ünkü ~d e se er Bu n • tenın cuma eı • 
~ • tekrar seferlerine bafbyacak. Reım• gaze f yı geçecektir. 
._ betle gemi sekiz günlük bir .kunJ nuıh••• 300 say a ının Altın 
&~- 1•P•cak, bu sırada pervanelen de- Fr•nsız Bank•• 
~ . ık denizde Mevcudu 
lıit ~sonra bir fen heyetı, aç eki F nsız ulusal ban· 
' kad ... gemiyi tecrübe edec . er, Pariı 1 (A.A.) :d:;S/lO tarihli bi-
t&:_ tekrar bir mühendis heyeti geını akile kasının altı~. me;;S milyonluk ltir faz. 
--, 0 " riinlük bir tecrübe daha yapac ' Jançoıuna gore . 

:.flaı aonr,. ıemi Havr Jimanuıda kıza: Jalık göstermektedır. 
t( ~ Ve 3 ay kadar tamir görecek. : Avustury•d• eski 
~eli,,., dünyanın en büyük gemısı, Bek•nl•r• Nlt•" 
Ltt 'l •elcorunu kırdı, falan, filin amma . ana 1 (A.A.) _ Avuıturya cum· 

Li:.._ ••• L-- • • eli bü'-.::lr Dört, bet ~ıy ki iç ifleri bakam Fey 
lef-~ _, gıbı der 7..... h L-·kanı, e• 'th M 't 

...- )aı.t. • ,_:_:.., bafuıa ur ~ b kan• Reı ere en 

j Çinde Ortalık Karışıyor 

Nankin Hükômeti Dış Ba· 
kanı Mecliste Vuruldu 

Suikastçılar 
Şanghay 1 (A.A.) - Nankin Kuo • 

mıntangmın açılıt töreni yapıldıi1 bir 
sırada dıt iıleri bakanı Oua':!g • Thinı • 
Ouei, bir ıuikasda kurban olmuıtur. 

Göğsüne bir tabanca kur1unu isabet e· 
den bakanın aihhati tehlikededir. 

Mütecaviz, kaçmaia muvaffak ol • 
muıtur • 

Nankinde örfi idare ilan edilmİJlİr. 

* Şanghay 1 (A.A.) - Suikast fail • 
leri üç kitidir. Bunlardan biri, baıbaka· 
nın muhafızları tarafından yaralanmıJt 
öteki ikisi de kaçarken yakalanmıılar• 
dır. 

Sung-Ming-Sud adım tatıyan katil, 
Nankindeki bir istihbarat bürosu me • 
murlanndandır. 

Uouang • Tching • Ouei, mareıal 
Tchang • Kay • Chek'in otomobili ile 
hemen hastaneye götürülmüıtür. Ken
disinin aldıiı yaraların teıirile ıaat 13 
te hastanede öldüiü teyit edilmekte .. 
dir. 

Japon büyük elçisi, Japon konıoloıu· 
nu, teeHÜrlerini bildirmeie memur et • 
mi1tir. . . 

Sanıldığına göre, suikastın faıllerı, 
Ouang • Tching • Ouei'ya, Çinin timdi, 
Tokyonun birlikte çalıtmak taleplerin~ 
mukavemete kudreti olmadığına kanı 
olmasından dolayı düıman olarak Çin 
naıyonalistlerine mensupturlar. 

Londra 1 (A.A.) - VangJİngvey'e 
kartı yapılan ıuikaat hakkında Röyter 

Üç Kişidir 

, 
&ulkeat kurbanı Oueng· 

Thlng • Ouel 

ajansının yeniden öğrendiğine göre, 
hi.diıe, Kuomintag ulusal kurulunun a
çılıt toplantııında bu toplantıya iıtirak 
edenler hep bir arada fotoğraf aldırır
larken cereyan etmiıtir. 

Ô/memİf 
Nankin 1 (A.A.) - Nanı • Çins • 

Uey'in öldüğü hakkındaki f&Yİa yalanlan
makla ve sıhhatinin iyilqmekte olduiu 
resmen bildirilmektedir. 

Yunanistanda Kıral Ne Yapa· 
cağını Bildirmiyor 

tb..._ .,..."' 7•pmiu:lı, aahipacıı- ile eski tarım • rmıt'tir, Cum• 
L'lll ~ B masrafların b.. "k haçını ve 
..._, &c.ç .. hlasraflan açtı. u. nİfaDının uyu . k b"nenin diğer üye- Atina ı (Özel) _ Çaldarisin mektubu· tir. 

1iia bini bulması ihtimali çoktur· bur baıkanı, esk~. 1• 
01 

• bildirmittir· eld' · Burada Çaldariı ile Kondilis arasında 
• . d teıekkur erını na cevap veren kral Jorj, Atinaya ı ığin· 

• lerıne e 1 ıyor ciddi ihtilaflar bulunduğu teyit edilmekte-'Çhtıden Sonr• N• Ol•c•k? Avustr•IY• Da H•zırf •.n 'ansı de güdeceii siyasa hakkında hiç bir taah- dir. 
o..ond .. öre (AA) - Ste anı •J büt altına sirmiyerek memleketin iç duru· 

'eçiıııı t'a 1 (A.A.) - Sanıldıgına g. Melburn ~ ' ' bizzat tetkik ettikten sonra icap eden Mihalalıopuloı Parliıini Feılaetti 
"aett el'den aonra kurulacak hükii • aytarı bildirıyor: k yapılmasını teklif ınunulan best e alacaiuu bildirmittir Si· Atina ı (Özel) - Eski dıt bakam Mi-

e, Ed • • • · ı rtluiUDAt D rbal 300 uça denıİftİr karar aer ç • A t~ en Ya denız barıncı 0 e • b bakan Hugues asal çevrenlerde söylendiiine göre ahali balakopuloı lideri bulunduiu muhafazakar 
~" donıiniyonlar bakanlıj'ına atana· eden eaki •t ı Y artisini memnun etmiyen bu cevaba kartı ı cumhuriyetçi partisinin feıbine karar ver • 
~~ır-, kendiainin uluaal müdafaa~·· ki:<ıBunu yapmazıak, Avuıtr•!~~ir~· ~ldaria krala yeniden mektup ıöndermit· mittir. 

h... •kl,.t'ından !;irine tayın' i de aynı de- ı k koyun durumuna dU,ec ~ Se · ed' .. · k d k
1 

h ':"' 'k bı'r hafta 
-~de l'lluh • ban 1 __ - ze inanırım... n, ıst ıgm a ar ııa· ruca , astnneye gıttı ten 
~ tenıeldır. as T G" d d w 'b" 'd' d d ·n 'd 

ti
~, s:sz ~ f qoSl zara inanma... oz var ır, ag gı ı sgwoı'mnr1adıı'yıe .... ayanama ım; ı e gı ece-

adamlan devirir ..• 2
•
11

•
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Bahçeye çıktı, kuruyan çamaşırları Pakize ile Huriye, birbirlerine ba· 

T 
r N L r n toplamağa başladı: kıştılar. Sonra, ikisi birden boynuma 

g r 1/L y 1:: ~,!-<; - Göz, adamı yer ... Çocucak, genç ~rıldılar, baş~adılar .. ~~ümü öpme-
t:: n ıstUl*ifrf .•• .... .. . . . " Çocuk dedik mi inanmıyor- ge ... Artık yogurt gonlum ayran ol-frr·.... ..- . hep ogu· ırısı yar.. • • 

'yor ... Affedersın •. ne yeseba sak da· lar şaşıyorlar ... Eh akıllı, becerikli de du. 
~ ..._ Ah, sorma kış sonu, bahar haf· ~

1 

Buna, ne nııde, ne . r . k 'şallah Kendi kendine işler bulu- Gözleri yaşarıvermişti; 
tı..ı Rtcı, neler çektik ba•ımzıa neler ruyor •.• Doktorlara para yetıştırme • nıa aylıkİ:ra aeçiyor çalıAıyor ... Cö- gülen sesinde bir ağlama 
'qd') ' T yanlr••' yor, it ' T 

ı .. hal olduk... e aelmez nıi ~ vardı: 

biraz evvf'!l 
burkuluşu 

lstanbul 
Odunu 
Kış, ilk selamını gene ıılak bir a:ürültil 

ile yolladı. Bu selum, buzlu günlerde kızak 
safası düsiinenlerin dudaklarında wea bir 
gulumscme yaratmış olsa da yobullann 
iliğine, hiç ıüphe yok, bir titıeme itlemiotir. 
o yok ullar ki sonbaharın yüz aöatenneai· 
le beraber: 

Yaz geçti gene dertli fİla .,., 
Kıt geldi henüz evde Wmiir ,,.. 

şaıkısını ırlamaya koyulurlar ve zemheri 
soğuğunu daha yaz sonunda duymaya b.,. 
lnrlar. latanbul belediyeai binlonıe evde 
için için okunan bu yaslı tarlu11 ödn ee
verlik ilhamile sezmiş olacak ki kömGr ih· 
tikitn üzerinde ısrar ile durmakta ve o ihti· 

1 kar ile mücadeleye hazırlanmaktadır. 
Ben, hemen her yıl yüz aöateren bu ihti· 

kur ile miicadelc zaruretine ne zaman ya
bancı kalacajiımıı.ı diı~nürken. bilmem na· 
ıl bir tedai ile, Osmanlı tarihinde 'Ye'I alan 

bir odun fıkrasını hatırlamaktan seri kala· 
marn. 

Fıkranın kahramanı deli İb...laimdir. 
Timarhanelerde zincire vurulmaa lizım 
gelirken Osmanlı tahtına oturtulan bu adam 
bir kıt gı.inü Edimcye gitmitti. Gene teker· 
P• !erile, telli hasekilerile Tunca boyunda 
keyıf çatıyordu. Balkanlar keailip Edime 
sarayına getirilen seçme kütüklerin atetf 
zirzop herifin hoşuna gitmedi: 

- İstanbul odunu daha İ)'İ aln nrirdi. 
beni hoş tBıtırclı. 

Dedi ve lstanbuldan Edimeye odun ıe
tirilme ine emir verdi. On yedinci uudakJ 
yolları ve :yolculuğı.. ı.i ünün. Şoee J'ok. d• 
miryolu yok, kamy< ok, araba yok. Mev• 
sim de kış. Her tar._ r içinde. itte böyle 
bir durumda latanbt. .. . Edimeye odun 
ta~ıtılacaktı. Üzerinde ağır •vatlar 7apd· 
makta olan Cirit adasına yardımca kuvvet 
ve hatta cephane göndermeyen yezirfer 
Edirneye od1..1n yollamaktan ıeri blmadı· 
lar, yiizlerce hamalı seferber ettiler, aval· 
lıların arkalarına birer kütük yiik)ettiler, 
söğerek döverek, Sultan lbrahimin ferma. 
nını ·'Yollarda bir çok kurban vermek ba· 
hasına da ol .. - yerine aetirdiler. 

Biz, latanbul odununun cbot mbp mt• 
madığınrn bilmeyiz. sın~ da IBzum 
görmeyiz. Fakat deli fbrahirnin alniai pek 
parlak bulduğu bu odunlann nmawmzda 
atq pahasına çıktığını biliyoruz n para 
vererek bu pahalılığın ne yaman Wr teJ' 

olduiunu da anlıyoruz. lıtanbul oclaaa bu· 
gün yanmadan önce yakıyor. Geliri kıt o 
)anların ocağına incir dikiyor, keMIİai küle 
çeviriyor. Şarbaylık işte bunun ön&ae seç· 
meli, odunu yürek yakarlıktan çakarmahl .. 

M. T. TAN 

ne çamaşır götürüyorlardı... Ne iae, 
rabbime fÜkür, ameliyat olmUft Lki
yecik kurtuldu .. 

Göğsünü çıkararak meydan okuyan 
bir vaziyet aldı: 

-Artık, cevabı dayattım; sider, aö
rürüm, dedim. Ah, bu doktorlar; ame
liyat olduktan sonra da bıralmuyorLar
mıf ... Zayıflık zamanı çek.inciye k... 
dar, konuşmamalı, rahat etmeli İmif··• 

he.. ·ı ten. k 11 kavuştur- z ' e 
iti ı Parınağile yakasını tutmuş sı .. J(arşırnda durdu, o arını Mutfaga dönmüştü: sağ elini göğ- - Ah, analarının kuzuları!.. O za.. - Aman, buna, ne güldüm, bileen 1 

}'ordu: d d .. e bastırdı gözlerini tavana dikti. mana kadar, benden saklıyorlarmış... içim yanıyor ama gene ...::.1--Lten 

Kısık kısık gülüyordu: 

-- 1.. u: eden buluyor u· sun ' . . h d r cak ' ·---
şika Ah, bu Zekiyenln pisboğaz ıgı... - Bu para~ ne~. i~ .. Allahtan _Dilerim bari hüdadan, gözü de- Zekıyeye, astane e ame ıyat ya~ .. • kendimi alamıyorum ki... Zekiyeyi 

t Yet deX-ı'l . . yanıyor da onun " diyeceksın, degıl nı l d' l .. 1 . ao"zlerı' çıksın 1 )armış ... Bunu duyar duymaz, hır çıg- düAÜn konuAmadan t4L • ...ı • ..........._.:.ıen 
çirı. .. 15 , ıçım .., nuzr . k' hesap ar uze • gen enn., .. .. . . T • T , ~ cuuau 
~iç aoylüyorum. Sağ olsun, bogazına olacak. eski şırkett:nı iki yüz lira, ver· Tekrar çamafır sepeti ile mctguldü: lı~ kopardım; evvelden so~leseydını~, durabilir mi) Ukırdı ebeai, kal Kar-

sabredcrnez Abur cubur demez. . Zekiyeye, topt . izd k- G" ld' diyorum s ba dunyada bırakmazdım, dedım ... Pakı- şısında adam bulamasa •·- .._.. )er · . d nııf. d fikrım e yo - oze ge ı, , en, na . . -T- -..--. 

a!! 1"· Ben de söylerim, kardeşlerı e diler. Bizim aklımı~ a, ka ı postacı . an Nihayet yavrucağın da canına ze ıle Hurıye, bana, uzun uzun anlat- ıöyler ... Şimdi, doktorlar, ona: konut-
~}' 1' ın b' · n çat P ' m · · · 1 A ı· IA K da b. er. Dinliye beri aelıin... ~ış k baktık, ır gu "7-L' ku ak ded' H taneye aitmew k tı ar. me ıyat azımmış... arnm mıyacaksınl diyince ne cam ednlmı,. 
lt t" n e en, tirdi L.C&ıye, o • t , ı. as e ge arar l l 

1
. I l akl • 

llrlü Yazın b' tu'"rlü )d'· bir mektup ge . . . 'k' "z d' E d bakılamıyorum bak 1 top anan su arı, ame ıyat a a ac ar· tır kim bilirl ...,.. • ır · · • ge ı, . . .. n iJltl; ı ı yu ver 1• v e, , ı a- . . . . • 
'ekrar l d" nıüştü: d sevindı. Erteıı gu 1 Bu ... dedi Biz de diiMi d"k mıf ... Amclıyatta, hıç bır tehlıke yok· İki kolunu yana aç ..... 
-.A Çamapır arına on d nıi· .u. tıkır tıkır eline sayrnıf ar... 'b' mıyacagım, .. · ed'k S k-v-~ u ' muf. Eğer ameliyat yapılmazsa Zeki- . .. .. m,..-· 1aL-_ı. 

iL • . ına, bu bahar başlangıcın a, lırayı nında, hızır gı ı başka çare gorem ı · • • ı sı~ eve . h . • . ' - Hanı goruyoraun... Ben. auuıu1 
~•rı.ı b· bo h' a ar· hastalık zanıa l l w k k 1 d w•ı B' yenın ayatı tehlıkede ımış... Bunu l k .. b" bdm de-
tık ... D ·~ak zuş bozdu, ıç aor::r dol- ~;·d rnıza yetişti doğrusu ... ?e g~ e- doktor çag~rm; '. ~ a: ef1 d.. ~~ ~r· duyunca, içim, biraz ferahladı. Beterin ~ı~ ııı, ço~u·~~gı se~~ ıı: 
ıdtt.,. Dal .. oldu ... Karnındaed, ~u Kürı- ·~ azı_1_iyenin hastalığı geçmıyor ... kadaşkınm ar ctzı, k~s ane be~ .en h mn· beteri var değil mi ya? Baı. ı~ .. k. o sdozfenla ı~. li-~~:· 
ler . a agını kestirelim, ını. r )ırn, u. "f ediyordu: de do tormuş... e ıyeye; ızım asta- .. ' . . . • ırı, arşım a az soy ,.~uma, 

e bındi · kocak 'liçlarına inana .. Ellerini açarak tarı · t "y ede daha iyi bakılırıın 1 demit Zeki- Goz yaşlarını yenlerıne ıçırıyordu: batım tutar mideme bulanblar aclir ~k k , an ı tti derler ya, lf e, o • n . , • 
lh adar cahil değilimi dedi. -Hayır'. yere ı'k b kadar sürer· ye, kalktı, hastaneye gidip yath ... Tam -Ameliyat olurken de, olduktan Öyle iken, biri, bana; konutmal deee, 

tt\\ı san abla, elinde bir beyaz bluz tut· le oldu ... Bır hasta 
1 

'eru eder... Kız, üç aydır, hastanede yatıyor... sonra da bır müddet, kimse ile konut- patlarım, yapamam ... Zavalh Zek.iye-

f, bana bakıyordu: se, ne olur? Elbette, y ')d" Ektiye-, Ihsan ablanın, yüzü gülmüştü: turmaz, yanına bırakmazlarmış ... Pa- cik, çok söylediklerinin acıaını çekti ... 
ı...:'" Kocakarı ila·çJarını beğenmiyor .. yemeden içmeden kesıL.ı ... u ısırıp Ama hastaneyi görmelisı'n kize ile Huriye de hastaneye gidiyoı· Tekrar bahçeye çıktı kurtlan natJa. 
"-tı ··ı.1 • "rl" k d" tü ımon - • ... , ..-
ı._ Slll\Jten, hangi ilaçlarla büyu u, turşuya pe up ... i me, limon Ö le temiz, öyle temiz ki, insanın, has- lar, kapıdan sorup dönüyorlarmış... dı, mutfağa döndü: 
·~lla ) O 'tt' kar· ... ·yor Yeme ç y Om 1 d" "k . d llırı. ~ kadar doktorlara gı ~· _ ısırıp çıgnı ·.. ta olup yatacağı geliyor, adeta imreni· uz arı uşu , sesı yorgun u: - Ne ise efendim, bir eyyam da 
~ dakı şiş inmedi. Beni dinleyıp da çiğne, bu olur ~u~· .1 durmuştu: yor... - Evladım, kurtulsun da, ben, o- böyle geçti ... Şöyle, bir buçuk. iki ay 
dı. tıı kestirse idi, bir şeyciği kalmaz· Mahzun bir ıç ç ~fi e a, eebe- Gevrek bir kahkaha savurdu: nun daha bir kaç gün hasretine daya- kadar galiba ... Tövbe, yanht olmuan, 

~ -Abur cubur, dıy~ru~ aın geldi... - Neye yüzüme acayıp acayıp ba- nırım ... Pakize ile Huriye, hemen gün iki ay kadar oluyordu ... 
te Şını hiddetle salladı, bluzu sept'"' bi biraz da, yavr~ca.' goze Ben _s;,_ kıyorsunL Gidip, gördüm ya ... Yav- aşırı, hastaneye gidiyorlar, kardetleri- (Aılm. .,.) 

attı. • . ba anı gerıye ıtıne. • • • •...-
At Hıç. f 

-. Midesi bozuk ..• Yediğini hazrnet-

~~~~~----"~_..~~~~~-..~~ .... Mitlili~..-.--İlillfilllm .... 
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6 Sarfa SON POSTA 

Kanlı Çarpışmalar,. SON DAKİKA 1 TELGRAF, TELEFON, TELSİZ HABERLERi 

Makalle Cephesinde 
Muharebeler Oluyor 

Cenevrede Dün Kat'i Bir Netice Alınamadı 

<e.,ıar.fııinciyü•d•> ıma111ına1a1öreH•betlerAgadanu•d•-Bir Tebliğ Neşri İçin İngiliz - Fransıl 
Jtalyan kuvvetlerinin durumu hakkm·ıki kuyuları aninilde zehirlemişlerdir. JI 1. hh 1 T T T T I Af 
da,uizahatıvermektedir: ltalyanlarAgadanuıui,galettikleriza- ıv.1.ura asıarı vzun vzun Konuştuıuı 

«Batıdaki bir İtalyan kolu, Alaloun- man ıulan zehirli bulmutlardır. 2 bin 
ra'ya doğru ilerlemektedir. Uçaklar ta- deve ile geriden ıu ıetirtilmektedir. Cenevre 1 •Teşrinisani (Özel) -ı 
rafından iate edilen bu kol, civar ku • Deıta ve Raı Seyum kuvvetlerinin ta- Bugün, düne niıbetle ıiyaaal faaliyet 
yulann Habetler tarafından zehirlen - arruza geçmeleri kuvvetle muhtemel- daha fazladır. Komiteler aralannda ( 
mit olmasından ötürü çok büyük müt· dir. toplantılar yaparak zecri tedbiler etra· 
küllerle ilerlemektedir.» iki Halta içinde 35 Bin Aaker fında müzakClerde bulunmutlardır. Bu 

Dün Mühim Harekat Olmamıı.. Gönderildi hususta henüz kat'i bir karar vefilmiş 
Londra 1 (A.A.) - Harp cepheıi· Muaoua 1 (A.A.) - ilk tetrinin değildir. Bugün burada bütün dikkat· 

nin, hiç bir bölgesinde, bugün katolok· iki haftası içinde 4000 ton mal, 35,000 ler Laval, Sir Samuel Hoare ve Eden a
lerin ölüler günü olması dolayısile mü· nefer ve 6000 katır karaya çıkarılmıt· rasında yapılan iki taraflı görüşmeye 
him hiç bir hareket olmamıştır. Bu • tır. çevrilmiftir. Fransız Batbakanı ve in • 1 
nunla beraber ltalyanlann ileri yürü- Adua Muharebelerinde iki Tarafın giliz dıt bakanı ve Eden arasında cere· 
yüf hazırlıklan hafiflemİf değildir. ital- Zayiatı yan eden görütmeler bir buçuk saat -
yan hava kuvvetleri ile İtalyan hizmc - Adiaababa 1 (A.A.) - Adua etra- ten fazla ıürmüttür .. 

Zecri Tedbi~lerlşi Çatallaıtı 
Cenevre 2 (A.A.) - Tali ekonomi komitesi ltalya ile Kliring ~ 

meselesini tetkik etmİftİr. Bilhaaıa küçük anlatma devletlerini~ ı1' 
mekte olan bu mesele hakkında Felemenk, Norveç, İsviçre ve Tür~ 
almıtlardır. Bu memleketlerden bazıları, alacakları miktarın da 1 -, 
ithalat yapmak müsaadesini iatemişlerdir. Mesele, zecri tedbirlerİJI 
sir bir surette tatbikine mani addedilmektedir. 

Bulgarlar "''°" zqcrt Tedbit"IA.. . -~ 
Sofya 2 (A.A.) - Bulgaristanin ltalyaya liarti zecri tedbirlere~ 

fngilterenin tesiri altında ve bir takım ekonomik tavizler kart~ 
ğuna dair çıkan haberler resmen tekziP. olunmaktadır. ~ 

. .. ....................... . 
tinde bulunan yerlilerin keşif hareket - fındaki muharebeler esnasında, İtal • Bu konutma esasında mevzu bahso-
leri faaliyetle devam etmektedir. yanların muharebe hatbna üç fırka lan mesele, Pariste son günlerde ya - Lonara lle oma Anlaşamıyor 

Ogaden Cephe•inde gönderdikleri kaydediliyor. Bu muha· pılan müzakeler ile genel olarak zecri 

Ogadenin büyük bir kısmında aon rebedeki zayiat hakkında evvelce ltal· tedbirler meselesi hakkında iki devle- Roma da in · ıt Ale.r-
günlercle ıüel b~eket~eri ~emen he~en yanların ölü ve yaralı olarak 12 bin ve tin nqredecekleri bir tebliğin metni - gı ere 1 _ 
d~rd.uran çok. tıddeth yagmurlar dm • Habe,lerin 17 bin zayiat verdiklerini dir. Söylendiğine göre, bu tebliğde h • G •• 1 y ı-Jı 
DUflir. Ve Adısababadan gelen telgraf- bildiren haberler buradaki salahiyettar Fransa ile lngiltere arasında paktın 16 ıne osteri er apı "' 
larda bu bölgede ~~~ly~ .. taar~z::a- mehafilde asılsız ve çok mübalağalı te- mcı maddesinin tatbiki hakkında taati 
nun her an beklendiği bildirilme e · likki edilmekte ve fakat her halde her edilen notaların neticeleri mevzu bah- JIJI.USOlı·nı• 

Tahminler iki. fın • d üh" • ld .. l cak b ti 1 l Hab ır~ ~ Baldvin Ne 
Ce dula ku d R 

r _ tara zayıatı a m un o ungu so a ve u aure e ta yan • eş 

nup or ".. m~ anı a~ ~- bildirilmektedir. Anlatmazlığından dahi ileri gidecek 1\1 D • ? A ? tanın nerede oldugu kat'ı olarak bılm • .. . . 'y B ıyor n 'atı· ııor A . . . Bir ltalyan Uçağı Düfiirüldü muşterek aıyaaanın esasını teşkil ede· ıj ~ 
mıyorsa da Şıbeli yakınla~mda bulun· Adiaababa 1 ( (A.A.) - Cenu cektir. Roma 1 (A.A.) - Bütün hükUmet Londra. 1 (A.:A.) - -.ı 
duiu ve ltalyanlarm Dolo ya dayanan . p kA · h ""mlek · · l Bald • d .. ' l J b.rlf ~ . . . .. cephesı kumandam Raı Deata ayın 29 Laval izahat Verecek er anı, aıya go gI)'Dllf o an pro- vın un, o.rııu uaa • 
aol cephelennı tehdıde çalı~tıgı aanılı- unda Dolo yakınında bir İtalyan uça· Cenevre 1 (A.A.) - ltalyan - Ha- fesörler ve talebe huzurunda yeni Ro- 1eteaıinin bir toplantıımda bit 
yor. .. d"" ·· ü)" d ...... ·· tel fi b·ıd· b iht!ı~.ı:__ halli • · lmakta ma üniverıitesini açan Mutolini de - lev venniı ve demiıtlr ki: ~ 
3500 H b x 1d ...... T lı . Ed'l° gının u'ur ugunu gra a ı ır • et wuınm ıçın yapı o-

a eı v ugu e zıp 1 ıyor · • 1 1 .liz F .. k 1 • h mittir ki: « Uluılar {lraıında çıkan 
Habe ) · U l l' d 3500 ..... mıtür • an ngı • ransız muza ere erı ak- t it 

d·kı . hf ennbe . Habua h~'-~ eı·o u v~r- Ca•u• kında Lavalin zecri tedbirler komite • «Cenevrenin !~rdiyetpaatlik hıra, mazlıklar ya kuvvetle, ~~haku ~ 
ı en a n a eş U&um ınce rea- . . . 11e para kuvvetı ıle hareket eden koa • ve adalete dayanan nıuz 

men tekzip olunmaktadır. Diğer ta - Ha~ar 1 (A.A.>.,- Casusluk y~p- sınde ızahat vermesı kararlatbnlmlf • li.ayonu, ltalyanın «siyah gömlekliler» halledilir. Bizim için mevzu • 
raftan bugun·· Makalle'nin İtalyanlar ta- mak uzere Gorahaı ye gelen kabıle tır. genfliğinin ileri hareketine mani olnıa· 1 ba ha t biri•~ 

. l . den Ahm M . eti"' C 1 (A A ) F ba an, rıı veya rp en rafından itgal edildiğine dair Eritrede reıs enn et ası ve ger 12 enevre • . - ranıız f • ğa çalıflrken, Roma ünUla.ite•i )'..Ü • cihlnl iıtemek deiildir. . . .il 
dol _:_1 __ t ••t et ·tir. Somali'li Adiaababaya gönderilmittir. bakanı Laval bugün lngiliz cht bakanı den yük.elmekteclir. Ba ban ku ti de~~ af&Jl f&.riGMU eeyyu memıf • y b 1 • . b 'lmelid. 1 ki h __ zan fi vve e 

T bl""' Alınan bu kabank yelin da, tasarruf fik- Hoare ile uzun uzadıya görütmüttür. a ~ncı ar ıyıc.e 1 
., er ' er ek l hiaıl labilir· 

e 16 ten fazla ıürmü tür 1 1 ba d l . Al . . medenı ula•an hıcabaoer telôklri et- etm Uzumu 0 

Roma 1 (A.A.) (Teblig~) - He • f • ··· ta yan f e egesı oızı de Laval · Lti"x.; L" L ·L LJoJr.:!- Soayetesi arııuluaal barıt ~a -· - - · • ••• ... - il k J mea gere"" s• ulT Clfll.Ononll#c ., --.• ' _ı:k 1/11,,. 
nüz İfgal edilmemit olan bölgelerin tef- v h• p e onu.'tuldan ~nı:a ngiliz dıf ba • bütün kuvvetimiz oe biitiin fiddetim~ nnı kırmaya kallnf&D bir bü~;,; ~ 
leri ve e,rah İtalyan ıüel memurlarına e lp aıaya kanını zıyaret etmiftir. ıe karf1 ••leceiis.» te bqı bir hareket taaarJadıjl 
müracaata deva metmektedirler. S •k t M ? Cenevre 1 (A.A.) - iyi havadia Törenden aonra genç fatiat talebeler bunu fena görenler vardır. • ]J 

Somali cephesinde, bütün bölgeler- UI as I • alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre, Porta-Pia meydanında toplanarllk in- Bi& bant yolu ile Uluslar~ 
de mühim bir devriye faaliyeti kayde- .. Harardan Beyrut gazetelerine bildi- lngiliz bakanlan ile Laval arasında bu giltere büyük elçiliği önünde peri nin çerçeveai içinCle hal ,, 
dilmittir. Uçaklar daima olduğu gibi riliyor: aabahki konutmalar iyi bir netice ver· yapmağa tetebbüs etmiflerdir. Yanm maya gayrette devam eelecell'-~ 
büyük bir faaliyet göıtermitlerdir. Burada fÜpbeli vaziyette dolaf&ll üç mittir. Her iki taraf araıında, kararlat· aaat kadar ıüren bir kargqalıktan aon· F.aki doetluklar e eski~ 

Doğu Cephe•inde ltalyan tevkif edilmiftir. Yapılan ııkı tanlan zecri tedbirlerin tatbiki için ya- ra polis, talebeyi dağılmıfbr. b'"yük b. . tihan v • iitJ'• 
Doğudaki İtalyan kuvvetleri bir aağ- bir isticvapta ltalyan casuıu olan bu nnki zecri tedbirler konferanıma yakın Aktama doğru bazı fqiat talebe, ye- u ltal ıril ımUluaı::-etelİ 

lık aerviıinin kurulmut olduğu Dad • adamlar Habet kumandanlarından bir tarih konması noktaıı üzerinde uz- niden lngiliz büyük elçiliği önünde gÖI- daki !..~--:W. k .•~Y • • ~ 
dam ile münakaleyi temin edecek bir Vehip (P11ıaa) yı öldürmek vazifesile latma hasıl olmuştur. teri yapmak iatemitse de poliı tarafın- lu I IUUAfSos • çokarcı , __ 

l 1 ı •• makt d -r- •. d ,.1_;:. ılm O ı ar yeteıme fi o .... 
yo un yapı muma ?Uf a ır. ··• geldiklerini itiraf etmiflerdir. Casuslar Henuz Anlaıma Olmamıı an uaa•t ıfbr. rimizi raak, ki 'JJ"ll 

Somali Ceplıuinde evvelki aabah tehir meydanında kur • Londra 1 (A.A.) -Timea gazetesi- Halk, lngiliz tecimenlerine ait bazı da ~apıyo da :Uf tJlll"'!.. 
Cibuti 1 (A.A.) - Havas ajanıı ay- fUna diıibnitlerdir. nin Cenevre aylan, zecri tedbirler ko- dükkanların önünde toplanmı,aa da Ö· ~ ~ m aza • ...J/ 

tan bildiriyor: mitelerinin yeniden faaliyete geçmele- nemli hiç bir hadise olmamıttır. zu eyız. ~ 
Somali cephesinin kuzey batısında En Son Dakika ri hakkında diyor ki: * Biz, bant• temin ebnek 

İtalyan Dubata kuvvetleri, taarruza «Bugün Hoare Laval ve AI . . . Londra 1 tqrinisani (Özel) - Ro- ti karfıaında bulunuyoruz. Bu. 
geçmeğe hazırlanan Habet kuvvetleri- Laval Ve lngillz Dış Cenevreye gelmeİerini müteaki oızı~: mada İngiliz mallarına n...ı tiddetli bir it değildir. Fakat, bu iti ii% 

ne hüc_um ~tmitlerdir. 11 ölü veren Bakanı Cenevreden teklifler yapılması ihtimali mev:U~ de- boykot tatbik edilmektedir. yoruz. J 
~abqlıılerdbırçıokl ta larhadayvan ~~.~ak Ayrıhyorlar ğildir. Sir Hoarein seyahahndalri aııl Akdeniz Gerglnliğl Devam Ediyor 

açm1f ar ır. ta yan n 3 o u ve 2 · maksat, fngiliz hükfuneti üyeleri ara • ı 
yaralı vardır. Cenevre 1 (A.A.) - Lava) Hoare daki b" 1·~· eb .. . kt. J L b d k A k J G .rt 

Ed ""'"'lede t krar .. .. ım ır ıgı t aruz ettırme ır. ita ya •• ya a ı· s er erı·nı· eı• 
Habetler Kuyuları Ar· ~I ~? og n aonra e gorUfC. Son günlerde yapılan Fransız • in • 

senikle Zehirlediler H:;:· ile Laval yarın Cenevreden giliz konutm~l~rı, istifadeli hiç bir ao- Çekmedikçe işler Düzelmiyecek ; 
Parla 2 (Özel) - Cibutiden alınan hareket edeceklerdir. n~ç vermemıttır. Bu aebepten dolayı ~ ~ 
-------------------------~~~~~~~~ Lo~2(~)-~~aza~~~~~ 

D G k Y 
F İngiliz anlat ından bah yadaki kuvvetlerini geri almadıkça ve İtalyan gazeteleri de Jngilt __.,.' 

Ü D ece İ agm Ur ransız • ·· ·· .. mu • tıkları hücumları keamedik,.e Akdenizdeki büyük Britanya do_........ aetmek gulunçtur. ~ 
Kuruçeımede Bir Tepe Kaydı, Tramvaylar Iıliyemiyor _ ..... -.................................... ; .... _.__ tılmıyacaktır. 

Dün gece ,..ı.rimize ıene de9amlı . ve tiddetli yağmurlar Yaiımttır. Bazı Sınıf Geçe mı gen lngiliz Arması indirildi ~ 
toprak ve duvar çöküntülerine sebep olan bu yağmur yüzünden Kuruçqme- ~ /ı b • 
deki yübek tepelerden birili de kaym1fbr. Bu kayma neticesinde Eminönü - Q e enzn Roma 1 (A.A.) - Dün ltalyan ünivenite talebelerinin lngiliı ~~ 
Bebek hatb ka~DUf, bu yüzden ~vaylar i,liyememittir. Belediye ve [mtihan/arı tezahürleri üzerine, tehir sokaklarında birçok değifiklikler göze ~...J 
tramvay amelelen yolu açmakla ugrqmaktadırlar. hale gelmi,tir. «lngiliz veliahti» İlmini lafıyan bir mağaza İl~;- ,J 

Elc•pr••d• Gelm•fi Ankara 1 - Bir kruptan ımıEta veliaht» ine çevirmittir. İngiliz ve İtalyan krallık annalarını tafl'" 
Yağmurlar Trakyada da bazı zararlar yapm1fhr. Hasıl olan sellerden tren kalarak liae mezunu olamamıt talebe eczane camekanı üzerinde lngiliz armasını ıilmit ve ~alnız ltal~···. jj 

;olu da bozulmuttur. Bu yüzden bu aabah aaat 7,45 te gelmesi icap eden ile olgunluk imtihanında ~ir .~ptan bırakmıttır. ... ... ... ... ... ··· ~ 
Semplon ekspresi AlpWluda kalmıttır• Ekaprea ancak akpm üıtü gelebile. muvaffak olamıyan talebenm ımtihan- Dündenberi, İngiliz büyük elçilik binUI karabineler tarafın~ 
c:ektir. ları bu ay içinde yapılacaktır. Ayın edilen bir çifte kordon muhafazası altındadır. 

Tokyoda 15 Bin Ev Yıkddı 
Roma 1 (Telsizle) - Geçen pazar P.nü Tokyoda çıkan tiddetli bir ka

ıırgadan 15000 ev kimilen harap olmut ve yüz bin ev de hasara uğramıtt1t. 
[Son Poata: Rom,_ıelıainın verdiji bu haber diier kaynaklardan henüz 

teyit edilmemittir.]( 

25 inde, yabancı dillerde ve tiirkçe ıf 
kompozisyonundan, 26 ıinde felae- Amerika • ltalya ile Muahede Yaprll _,. 
fe, içtimaiyat ve edebiyattan, 27 sinde Vqington 1 (A.A.) - ltalyan • Habef harbinden önce bati~ 
fizik, -kimya ve riyaziyeden, 28 zinde ltalyan • Amerikan tecim konuımalarına devam edilmiyec~:ııa 
tarih, cojrafya ve tabii iJimlerdea imli- bugüıikü ,erait altında bu müzakereleri neticelendirmek Amerıaw--
ban olacaklardır. rafbk aiyasauna uygun dütmemektectir. 



Son Posta 

ABONE FiATLAAI 

llan~el•n evrak ıerl ,,.,.11,,., .. 
te •nl• 111ea'uttret 8'111 ..... 

vcıp içio mektupS.., 10 bru .... 
pul il4ve91 lı\aımdır. 

SON POSTA 



<eŞikago Tribünl> 
gazetesi geçenlerde 
bir fıkra anlatıyor • 
du: 

panyasının bir me • 
muru, üstü başı ter· 
temiz bir adamın he· 
men her gün ınuay· 
yen bir saatte acen· 
leye gelerek seyahat 
ilanlarını karııtırdık· 
tan sonra gitmekte 
olduğuna dikkat et· 
miı ve ııünün birinde 
de: 

<1Seyahat etmek 
arzusunda mllınız? 

diye sormuş. Adam• 
cağız: 

cEvetn • cevabını 

vermiş. Fakat maal 
esef imkan yok, vak. 
tim ve param yok, 
bunun içindir ki 11k 
sık buraya geliyo • 
rum, ilanlara ve re
simlere bakıyorum, 

hakikaten istediğim 

yerleri gezip ııörmüı 
gibi oluyorum, de -

miş. 

c<Şikago Tribün» 
ün bu fıkrasını alan 

bir sinema mecmu -
ası: 

- Fakat artık, ae· 
yahat isteğini gider· 
mek için seyahat a
centelerine gidip İ· 

)anlara bakmıya lü
zum kalmadı, film 

aaycsinde buıün dün 
yanın baılıca ıehir

lerini göri.tp tanımı • 
yan kim kaldı) diyor ve birer birer hatır• 
)atıyor: 

·•Parisi en iyi anlayıp tanıtan c 14 tem-

.. 

.ıuzn filminde Anna Balladır. 

«Londrayı bize sevdiren ise 

ıehrin senfonisi» filminde Velter 
tur .. Sonra dünyanın en büyük 
tehrinin caddelerini, sokaklarını, 
anıtlarını, köprülerini Easy Stre· 
et Lord Arthurun hayatı filimleri 
tanıtmıştır. 

«Dublin» i ise ebedi ihtilal 
havası ile casus filminde görüp 
öğrenmişizdir. 

«Bcrlinıı e gelince, Almanya-
. un payıtahtını bize ııbüyük bir 

evvela Charlie Chaplin olmuş
Ruttman tanıtmıştır. 

ııBerlin Aleksandr meyclanıı>, Berlin kal

dınmlan filmleri bundan sonra ~lir. 

1 

(\'ana) flJmlade Hell
nat (Berlln) 1 1ulııarda
kl ~bl slrtl1Ur, Ber
lf•lller de Berllal (Ber• 
lla) eokaklan fITmlalq 
1aadakl reaat ıtbL 

cViyana» ise en zıyade «Viyana gece
leri» filminde terennüm edilmiıtir. 

Sinema mecmuasının sayısında lstanbul
dan biç bahis yoktur. 
Filhakika lstanbulun en kö

tü taraflarını alan bir Alman 
filmi müstesna olmak üzere 
biz vak" ası bu ıüzel oehri
mizde geçmiı bir yabancı fil. 
mini pek hatırlıyamıyoruz. 

K •.nı:ii yantılclanrnı.D. ~e-
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maya namzecldir, an

nesi ise bu çocuju 

yetittirebilmek için 

kendisini bir çok feY• 

lerden mahrum ede

rek çabpnaktadır. 

Fakat aksi aibi, bir 

bınızlık ittibamı al • 

bndadll', halbuki 

ıwndur. 

Dinky 

karfdaıhiı tehlikeyi 

bir küçük arkadapn

dan öğrenir, ve ı.r -

kadqlannın yanında 

mahçup 

için mektepten ka • 

çar. Bereket versin 

iyi kalpli bir avukat 

annesini yanhf 

mahkı'.imiyetten kur -

tanr, çocuğun da ser

aeriliie kapılmasuun 

önüne ıeçer ve anne 

çocuğunu bir futbol 

müaabakaamda bu • 

lur. Küçük Dinky de 

iyi haberlerin 

albnda kamçılanan 

renç kanı ile takımını muzafferiyete ıötü • 

riir. 

• • • 
Yeni Amerikada uMariettein kaçmaaı» 

acL il. yeni bir film daha yapddı. Bu fil
min bir iyilik, bir de kötülük tarafı vardll'. 

iyilik tarafı Jannett Makdonalt tarafından 

Oyn&nmlf olmaaıdır. Kötülük tarafı ise aüje-
, ~ Iİnİn manuızlıildll'. Anlatalım: Hanıi za-.. ~ - . ,.,,....., 
·~~ 

cesine varabilirlerdi. Maalesef te
tebbüsü yaşatamadık, öldü. 

Halbuki küçük bir yardımla, hal
kın daha ilk ııünlerde ıösterdiii 
raibeti tenmiye etmekle pekala 
ileri götürülebilirdi ve bizi i'ıariçte 

propaganda yapmak için mesela 
geçenlerde olduğu ııibi yabancılara 
müracaati düşünmekten kurtarabi
lirdi. Öldü, dedik, bununla bera• 
ber biz fazla bedbin değiliz. gü-

nün birinde tekrar 

ihya edilmesi müm

kündür, diyoruz. 

Çünkü bu ümidi 

beslemekde kendi
mizi haklı gösterecek 
bir takım sebepler 
vardır. Bu sebeplerin 
başında: İhtiyaç gel· 

i ' 
r 

1. 
nnı aidereceii mada, bir ~ 
tarafından kurtanbr, (Yeni ~ ;' 
setirilir. O ID'ada ba tebirde t.arl' ~ 
lar bekar zabitler Ma ında ~ J 
tedir. Mariett bu tebli den ~ 
temiz, lekesiz bir kız olmadıiJlll ~ 
nihayet aevdiii ıenr ile evleaİt· ~ 
filimde de her vakitki gı'bi psel ~ 
Makdonaldi ıöriiyonunus. 

mektedir. O ihtiy~ç 

ki hiç yoktan neler 

neler meydana ge - Kulağımıza Gelenlet 
tirmez. e'lı4 
Bu~ün bütün dün- Paramountun Hollyvood stüdyolan cBe- de talebe iken arkadaılannın ıtı/ 

yada hüküm süren bek Pazarı» ismindeki filmi çevirmek için siUeri için vücude getirdikleri ~ 
film ticareti bir çok Santelli angaje etmiştir. Bu filmin yaldız.ı mck istemiş: 

J • • ·-•et• 
yer en zengın etmiş, .,iarbara Stanvich olacaktır. - Olamaz, cevabını verıJ11f" 

bir çok memleketler 

bu yüzden milyon

larca servet elde 

etmiştir. 

Her ne ise altta 

gördüğünüz resim 
e<Viyana geceleri» 

"' .. Gary Cooper sormuş: 

- Sebep} •. bil 
- Sende tiyatro için en kÜÇ~ Frank Tuti geçen gün Hollyvooda dönmüş-

Uzun müddet Nevyorkda kalmış olan 

tür. Kolay hayat ismindeki filmi çevirecek· bile yok ta ondanl 

tir. Bu filmin yıldızı da Jean Arthur ola-

caktır. 

lint",., "alı•a ~lışa belki bir giln Avrupalı f fibni~de 
lann da beğenebilecekleri bir kemal dere- J tedir. 

Viyana bayatını göstermek· 

' 

• • • 
Anlattıklanna g<Jre Gary Ceoper kollej-

iki şıktan biri, ya çocuklar; 

nın tabii istidadım keıf ed~ 
mahrum imişler, yahut ta ~ 
de sonradan ~f etınİ• 



Teşrin 

r ~ 
&arıtın 

Budala ifık, ıev• 

gilisine ilanı atk edi· 
Yaüü beya.11 bembeycaı 
Saçı •arı aapaarı •• 

yordu: 

lat.ekle gül.e bira:, 
_ Kendimi sizin 

Kı2arır yanakları .• 
yanınızda adeta ka· 

natlanmtf sanıyo-

Görenler hemen coıtu; tum· 
Sevgile ona koıtu Sevgili gülümse· 

Bilaeniz ne de hoıtrı di: 
Her hali ayrı ayrı •• _Uzaklara doğ· 

** . ' ru uçuversenız · 

•htiyar kadın değilim .• 
- Saçlarımı da keatirdim, artık 1 

- Evet, ihtiyar erkek oldun/ 

.. Boşu a 
Bugun 1 Annesi, !iüçük 

Bayan hizmetçisine darıldu l Doğana kızmıştı: 
- Şu toza bak, bugün tenıizlik yap· - Bir daha ya· 

ltıarnıssın raınazlık edersen se· 
• .. b kadar · kümese kapa· 

- Yanılıyorsunuz bayan, u .., nı 

toı Yalnız bugün temizlik yapınadıgı· rıınD. d' Doğan gül· 
bıa deı~ ı r e ı, 

a et etmez. d'. u: 
_Boşuna olur Doğru 

- Para ile saadet olnıaz. anne .• 
- Neye? 

- Ne doğru laf, koıntuınuzun 
hrası var diye her gece bizim uyku· 

lll~ kaçıyor. 

B yuınurt· - en 
ki

' aınaın • 

kku"r ederim. • 
• · teıe 

- Evlend•v• • tebrik etmıf6'11' k. ıgımı ad ıtn ı .• 
- Teıekküre değer bir ıeY yapm b 1 

Muka e e 
Milyoner Olacak . _Bir tarkı daha 

- B ··d .. e. ver bır . . . ? ki ana yirmi kuruf o un~ ' ıöylcr mısınız. 
tap alacağım.. Şarkı söyliyen te· 
- Alacağın kitabın adı ne? reddüt etti: 
- «Milyoner olmanın sırları)). _ Vakit geç ol· 

Neye . du, dedi, alt katta 
~ f aklısına bır h t ız 
"'0 n erans verme nıer oturanları ra a 5 

'-vsiyede bulundular. b' ederseın. 
- K . b' z balkı ır ba onferans bıter ıtıne _Ne zararı vnr •• 

SON POSTA 

_ ômrüm oldukça bu kürkü mü ta§ıyacağım? 
_ Ya tilki ne yap•ın, ömrü oldukça bu kürkü tafımııl 

Bahklar 
- Bacağınızı, kolunuzu kımıldat

madan yüzebildiğinh.e beni inandıra
mazsınız .. 

- Neye inanmıyorsunuz, balıklar 
hiç bacaklarını, kollnrını kımıldatıyor
lar mı da? 

akma o·şıer 

Annesi, çocuğuna sordu: 

- Bebeğinin dişlerini ne yaptın •t 
- Senin yaptığın gibi gece çıkarıp 

su dolu bir bardağın içine koydum!. 

_ Vçümüz de, üç karde§le evlen•ek •• 

_Ne iyi bir tek kaynananıız olur, ,. 

---

Söyledim 
Her an fikrini değittiren bir dostu-

ma: 

- Sen ölürsen, dedim. Cenazene 

gelmiyeceğim. 

Dostum sebebini öğrenmek istedi; 

Ben de söyledim: 

- Gideceğin mezarhğı sen tayjn 

edinciye kadar çok dolatmak icap ede-

cek te. 

tİfeaini 

masanın üzerine 

koymut çakıthnp 

duruyordu, merak 

edip sordular: 

- Hayatta ıizi 

teselli eden yalnı% 

bu f İfe midir? 

- Hayır, bir fi· 

Esmer 
Siyah İpek •açları 

Ne 11üzel bir çerçeve. 

Haıarı mı, hafarı; 

Doyulmaz Hile Hile •• 

Birdir gece, BÜndüzü; 

Yoktur baıka pürüzü, 

Soyleyim yalnız yüzü 

Bir parça •Ütlü kahve •• 

** fe de cebimde latı· nm! L _____________ .,,. 

- Ne tuhaf değil mi, ben on aylrhkcn konufmaya baılamıfım/ 
- Daha tuhafı o zamandanberi hiç ausmamıısrnl 

Neden Felaket 
- Yeni bir piye· • 

- Vah vah, kocanızın kolun<t bı~ 
sınız oynanıyormuf b ak l 

1 
.. 

1 
. 7 .. t t ıç sap amış ar oy e mı • 

usa. 
_ Evet, oyııanı· - Hiç sormayın, felaket oldu cake; 

yor, fevkalade bir tinin kolunu örmek için bir lira aldılar. 

muvaffakiyet ka- B i er Ya 
zandı. Fakat seyir· 

Köylü, köylüye anlattı: 
cilerin piyesim hak-
k d d .... d"kl - Kızıma verdiğim bütün çeyizleri 
ın a UfUD u e-

rini öğrenemedim. damadım iki ayın içinde yiyip bitirdi. 

- Nt:'den? - Kızına çeyiz olarak ne ver~ 

- Tiyatroya hiç I tin? 
kimse gelmedi de. - iki tavukla bu kuzu. 

- Gene eldivenlerini giymeden gel mipin. • 
- Lüzunı görmedim. Ellerimi yıhamııtım da .. 

Bizde Zaman 
Avcılıktan anlı- Genç adam, doğru bir söz söyledi: 

yan söyledi: - Zaman her feyi siler. 

- Biz kapla~ ihtiyar adam daha doğru bir söı' 

avına giderken fille- söyledi: 

rin sırtlarına biner· - Yalnız insanın yüzündeki çizgi 

dik.. leri silmez. 

Avcılıktan anla- Büyültmek 
mıyan da söyledi: - Haberiniz var mı apartımanımi 

1 

- Biz de fil avı· büyüttüm. f selimile selamlar ve ayaklarının Onların köpekleri 

Ucuna basarak ayrılırsın. baJarak ber gece sabaha ~- _ Şem•iye, karımın ıemtıiyeai, ıapha kızımın fa11kaın, eıarp baldı:z:rmınna gicJerken kaplan- - Bir kaç kat daha mı çıktınız? 

- Neye ayaklarımın ucuna dar havlıyor ya; bız H h lde bu bizim hizmetçi olacak/ •• 
•ftılıyorum? de mukabele bilmi· efarpı: er a 

1_.-; Seni dinliyenleri uyandırınaınak ıil yapınıf oluruz. 
~Uı. 

1 

- Benim bebeğim bir aenedir var., 

- Ne İyi hiç e•kimemiıl ( 

liarikulide 
Kadın anlatıyordu: 

- Dün harikulade bir fey gördüm, 

alt tarafı timsah, üst tarafı yılan; ha· 

rikulide dedim ya .. 

Herkes kulak kesilmittiı , 

Sordular: 

- Nerede gördünüz? 

- Ayakkabıcımda .. 

- Ayakkabıcınızda mı? 

- Evet. Yeni bir ayakkabı yapmtf, 

altı timsah, üstü yılan derisinden. 

larm ıırtlanna bi- - Hayır, yalnız her kattaki odalarl 

nerdik ! üçe böldürdüm. 

- Ôrdek gibi •udan çdrmıyor•un .• 
- Ôrd•lı 11ihi dcfil, ben arka üatü yüzüyorum. 
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Ev Kadım 

Eşyanızla 
Meşgul 
Olunuz 

j Elbiselerin.izi Yaparken.. ı 
Kaç Türlü Elbiseye ihtiyacınız Oldu
ğunu Düşünerek EJb:se Diktirinizl 

Yemek 

Bugün 
Neler 

Yapsaın 
Tuvalet Etyasının 

TemizllAi 
Podra ponponlarının muntazam 

yıkanması lazımdır. Sıcak köpüklü bir 
su hazırlayınız. Ponponu bu suyun i
çinde çitilemeden yalnız &allıyarak ve 
sıkarak iyice yıkayınız. Güzelce çal· 
ka1adıktan sonra bir havlu arasında .ku

rutunuz. 
Sa; fırçaları içine biraz amonyak 

katılnuş suda ileri geri götürülerek yı
kanacaktır. Arkaiarının ıslanmamasına 

dikkat edilip ve mümkünse güneşte ku
rutulmalıdır. 

Yağlı tarakları temizlemek için pet· 
rola batırmak lazımdır. Petroldan çı
karınca da fırçalamak icap eder. Eğer 
pek kirli değilse bol köpüklü sıcak su , 
ile de temizlenebilir. 

Cildiniz için 
Mısır çarşısından o.ve yahut ta ecza

haneden bef kuruşluk, yüz paralık. ka
dar karaağaç alınız. Bunu küçük kü
çük parçalayıruz. Topraktan küçük bir 
küpün içine koyunuz. Üstüne kaynar 
su dökünüz. İyice karıştırınız. Kapağını 
kapatınız. On iki saat öylece bırakınız. 

Gündüz evde işinizi bitirfoce, ve 
yahut ta ak~m üstü eve ifinizden yor· 
gun dönünce, bir parça temiz pamuk 
alınız. Bunun içine batırınız ve pamu
ğu yüzünüze hafif vurarak sürünüz ve 

iyice içiriniz. On dakika kadar yüzü • 
nüzde bırakınız. Sonra temiz bir parça 
pamukla siliniz. 

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

Yemek • Masası 

Her kadının ü~ türlü elbiseye ihtiya· 

J 

~ı vardır. Ev elbisesi, sokak elbisesi ki 
bunu itinalı yapılmışsa, çaya da giyebi· 

lir. Gece elbisesi. 

Modelimizde bunların üçü için de 
j 

, örnekler vardır. Her günlük elbise yal-

nız çizgilerle gösterilmiştir. Onun için 

biçimini anlamak gayet kolaydır. Yaka

sı ve önündeki jile renkli parçadandır. 

Fakat eğer siz fazla para sarfetmek is

temiyorsanız bu kısmı makineli de ya-

pabilirsiniz. 

Diğeri çay elbisesidir. 

Her ne kadar etek ceket 
gibi duruyorsa da belden 
bitişik entaridir. Beyaz o
rijinal yakası vardır. 

Düğmeleri elbisenin ren
gindedir. Bunları isterse
niz parlak, isterseniz mat 
bir şeyden wliyebilirsiniz. 

Daha öteki gece elbi
sesidir. Çizgili şifondan 
olduğu için gayet ucuza 
ınalolmaktadır. Etek ön
den ve arkadan dikişlidir. 
Kollarında fırfırlar var • 
dır. Dikişten anlıyan bir 
kimse bunu kendisi dike
bilir. Eğer akşam san' at 
okullarından birine gidi
yorsa çiçeklerini de ken

disi yapabilir ve az bir masrafla güzel 

bir elbiseye sahip olabilir. 

Yün Bluz 

Böyle Orijinal Bir Masa 
Örtüsüne Sahip Olmak 

. istemez Misiniz? 

Bu Sene Eşarp 
Yakalılar Çok Moda 

Bu bluz bu senenin modasına uy· 

gun olarak eşarp yakalıdır. r akat siz 
beğenmezseniz, yakasını değiştirebilir
siniz. Ve yahut ta eşarpı üstüne dik· 
mezsiniz, istediğiniz zaman kullanıı sı-
nız. istemediğiniz zamanlar ise açık 

Böyle bir masada yemek yemek kime zevk vermez t.. En kapalı iştiha-
giyersiniz. Örgiisü: 

tıların bile İftihaeını açacağına •iiphe yok. İfli tarife de hacet yok. Köşedeki Etek ve kol ağızları iki tere iki yüz 

Tesim bunu ıayet iyi anlatıyor. Yeter ki bir el işi, beyaz iş fikrine sahip olun~ lastiktir. Beden ve kollar üç ters, üç 

K .... .-l k' .. k b•A l 'fl . .. . o·~ 1 . d b . b" yüz lastik örgüdür. On beş sıra böyle sun. oF"'e ı orne ta ıı yanız motı en gostcrıyor. ıger erı e asıt ır 
· 1 ce örüldükten sonra beş sıra düz ör-

ajurdur. Hatta karşılıklı antika bile olabilir. Hiç olmazsa misafir için olsun gü yapılmıştır. Yalnız bu düz örgünün 

evinizde böyle bir örtü bulundurmaiısmız. Sonra bu ortüyü yapmak da üçüncü sırasında yüz lastiğin üstüne 

sizi pek uğraştırmaz sanıyoruz. Zevki eelim sahibi ve elinden i~ gelir her isabet ed~n kısım ters örülmüştür. Bu 
, şekilde devam ede ede beden ve kotlar 

bayım için bu örnek, kolay bir uğraşma ile çaLucak elde edilehilir. 
bitirilmiştir. ' 

_ Cevisli Paıtrı . ; 
Ölçü: Bir fincan yağ ( ~ej~ f 

tilmiş). iki buçuk fincan AıneriPO..,, 
keri, 3/4 fincan ince ince kı~ )" 
viz, iki çorba kaşığı kakao, ilci ~ 
şığı beykin paodir, iki buçuk ~ 
un (elekten geçirilmiş) iki ~ f" 
buğu rendesi, bir fincan süt, di# 
murta. 

Yapılışı: Yağ genişçe bir te!lc::-1' 
içine konulacak. İçerisine şeker )" 
külecek. Ve bir müddet yu"}~ 6-' 
bartacağı ile dövülecek. iç~ )I' 
yumurta kırılıp çarpılacak. ~ütd ~ 
kaosu, limon kabuğu, cevizı V 
paodir katılıp, içinde un topa~ ı 
mayıncaya kadar çarpılacak. Y ~ 
mış kalıbın içerisine dökülecek· 
hararetli bir fırında pişirilecek. 

Balık Köftesi . t', 
Bütün bir plamut alınacak. J-lıÇ :J, 

çalanmadan, iyice yıkandıYtJl ;:- r 
temizlendikten sonra, kaynar sU " 

çine atılacak. Derisi yumuşayınca i' 
dan çıkarılıp soğuk suyun içine •.,.,. 

cak. Derisi iyice soyulacak, te~~ J 
nar suyun içerisine atılıp P~'? 
Pişince yine soğuk suyun içıne ; 
cak. Soğuduktan sonra çıkarılıp k~ 
leri ve siyah etleri ayıklanaca~· iti 
etleri alınıp, içerisine biraz soğaD -
delenecek. Ekmek içi, iki yum~ ll 
biber katılıp yuğurularak bir k~ 
muru hazırlanacak ve zeytı~ 
pembe pembe oluncıya kadar 
lacak. 

E.v Döıemesl 

Şıklık Değil, Rahatiık 
Düşünülercktir ki B:r 

Ev Döşenmelidir 

... :ıaiı• 
Pek çok.iarı evlerini döşerken rahatlığı değil, ~aklığı, gösterişi dür 

. ti' 
Halbuki, en ıçok gösteriff yapmak istediğiniz bir misafir hile fdt, fabt 
hatsız bir iskemlede oturunca evinizin bütün lüksü onun nazarında flfll' 
iner. Bugünün güzelliği rahatlıktır. Onun için evinixde bilhassa, çalıfıd' 
veya otwma odanızda böyle rahat bir köşe döşeyiniz. 

lışık meselesi de gayet mühimdir. Ortadan gelen ziya zayıftır. Gözleri 

zar. Halbuki böyle bir lamba daha az mumlu bir ampulle daha bol lfık-# 
rır. Gözleri yormaz. Hem de orta abajurundan daha tık görünür{ 



.... _ Bir sün baba11 ne ıidince bbana ı •İniz. Bulunca da yerlerini İfaret ecl • 
iki ta...-n ,.lralamlf getİnnİftİ. Bah • niz. Di;er İkili de dolambaçlı yoJluı, 
çenin bir tarafında onlar için kGçGk bir dan bahç nin ta öbür köteaine ~ , 
de bfea yapDUflardı. Fakat taytaa bu llUflardı. Ne onlar 7ollannı bulup _. 
hiç ele avuca ııjar ma 7 Bir ..W. Jı. lebili1orlardı. Ne ele ilhan nereden lıl 
han onlara yem aötürmek İçin bahçe- debilecejini biliyordu. Siz bari ,....ı.; 
ye çıktığı zaman kafeain bpwamı açık ra yardım ediniz. 

-

IMW.:u. Ortada ne taVfU)ar ftl'dı, ne Bahçede hbanan önündeki açdr ,._. 

de izleri ... Zavalh ilhan pek flzülda. den bqlayıp hep beyaz yollardan si• 
• Tavpnlara büıbütün kaybetti zannetti. clerek tavpnlara çıkan yolu buluna. 

Halbuki bilmi)'onlu ki, taY....ıum iki- Siyah çizgilerin üstünden atlamak ,alj 
al...._ ... ••- APJe .. L. Sonra ,..mi .... W.. ...... 
...... ...... .,1mr& F.ı- ..._.. biz ele ıize ıfizel ıfizel hediyeler yoiW-

c:: dikkatli bakanamz, ......... balahiJir. nz. 

KUçUk HaUp.. 

Meri Hissel, On Yaşındadır Ve 
Gayet Parlak nutuklar Söyler 

1 
Bu Bilmeceyi 

Biliyor Musunuz? 
- A1akkabı çivili niçin bir canhee 

•l>emer? 
Arbclqımz dütünecek, ta,macaJi. 

ayakkabı çiviaile canbaz aruında tala 
bir münaaebet bulamıyac:ak. Ve mı. 
kızıp: 

- Ne uçma, manu1Z teJler IOl'UR 
cluru7onun! cli)'ecelr. 
• O uman tiz hemen cevap ...-. ı 

DiL 

- Nere uçma olsun. AJ•klcalN ça. 
Tisi elbette canbaza benzer, çünkü ~ 
ıi ele batlumm lttfinde yürGrler. • •• 

H•rv•nl•r Aleminde 
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BUyUk 
Deniz 
Romanı Ko sanın Aşkı Yazan~ 

K•dirca11 
Ka/lı 

• 
Atatürkün Açma Söylevı 

'iM!WM M##AM**+wfi5G+ SA fi swe 

Gemide Muazzam Bir Düğüri Tertip 
Edi mişti ierkes Eğleniyordu 

- 23 - Dikkat ettikleri zaman bu hayra- Bunun için Tunus kıyılarında uy-
- Yabancı değilmit !... ğı Kemal reis te leventlerin bazıları gun bir yer bularak gemileri yağla • 
Biraz önce ona karşı kinle ve iğre - da tanıdılar. mayı, biraz da dinlendikten ve su al-

nerek bakan gözlerde timdi birer kar- Koca Muslih, reisten emir almak dıktan sonra Cezayİre doğru yollan-
det bakıtı vardı. için yürüyüşünü azaltmııtı. 'ı mayı uygun buluyordu. 

(Baş tarafı 1 inci yüzde) 
İran • Türkiye transit yolunun teşkilat

lanması özenle bitirilmelidir. 
Liman ve sulama işlerinde acele yapı· 

lacak şeyler vardır. Sağlık savaşı da yeni 
icaplara göre genişletilmek zaruretinde· 
dir. 

Saydığım bütün bu işleri, hükfünetin 
kesin bir proğram içinde gütmesini bekli· 
ye biliriz. 

Üzerinde önemle durmak istediğim bir 
ciheti de bildirmeliyim. 

Türk ülkı-si içinde köylere varıncıya 

kadar küçük büyük bütün şehiflıerimizin 

V N t ' Görünen gemilerin hiç birinde Bunlardan baı:ı.ka daha mühim bir - ay canına.. e cesare ••• 1 :I:' birer genlik ve bayındırlık göreyi olması 

G . ıl . . ? dönüp te Kemal reise çatacak hal iş vardı ki 0 da yedekte götürülen iki - emıye nas gırmıt. .• k Z b l . . d .... 
1 

önde tuttuğumuz amaçlardandır. 

Z t b il. 'di B. ta b' . . yo tu. aten un ar savaı ıçın egı, esir gemiyi donatmak idi. Onların - a en e ı ı • ır a muıı var· ] . . . d l .1 d' H Türke ev bark olan her yer sağlığın, 
ı d ki .. li d' , • 1 a ış verı§ ıçın o a§an gemı er ı. e- eksiklerinin tamamlanması, kürekçi kültürün 

ı gorme y ımz... le Ceneviz gemileri pek çok sıkışma- l l . • l . 'l . . . temizliğin, güzelliğin, modern 
İzmirde iken gemiden çıkarak onu dk b .. ük' f•t h 1· ve event erının yer eştırı mesı ıçın örneği olacaktır. 

.. .. .. . ı ça ve uy ı 0 a ınde olma - hiç olmazsa bir hafta çalıKmak ge-
gormuş olanlar gormıyenlere anlatı • dıkça savaş yapmamakla methur ı k . 3' Devlet kurumları yanında, doğrudan 
yorlardı. idiler. 1 re tı. • • .. ... ... doğruya bu işlerle ilgin olan uraylarm bu 
' K l . hi • . ıka h Ç Ol d k Bunun ıçın de du§manm ugragı ol- görüş ve dii<•ünü<>le r .. lışmalannı istiyorum. ema reıs ç sesım ç rmıyau o· atan ma ı Ç(.f k b' · · " "' ,.-

d .. d'' · mıyan ıssız ve enar ır yer ıslıyor- Urbayların devlet merkezinde toplamşı 
caya on u: Ç l l k d 

- Haydi bakalım, Mes'ut Efendi, a l mıgaca u. bu işin sonuncu değil, başlangıcıdır. 
i b Hamza Düşman eline esir düşerek bura- Bayanlar, haylar; 
f aı;ına." . . =Buyur r.e .. ı·ıı... larda dolaşanlarla ve son defa Mal· 
Leventlerın en gençlennden on bet . . . ta gemilerinden kurtarılan Türk le- Endüstri proğramımız, normal gıdişin-

kadarı merdivenlerden inerek kaybol.. - Provaya gıt ... Koca Muslıhe . dedir. Bununla beraber yurdun endüstri· 
'<!ular. ! bağır. De ki ... Çatan olmadıkça ça- ı ventlerıl~ konu!ar~k bur.al~rı hak • leşmesine daha çok hız verilmesi ve yakın 

,.. .. . . tılmıyacak. Dosdoğru Tunus kıyıla - kında bırçok bılgıler edınıyordu. bir çağda, yeni bir ikinci proğrama başlan· 
Bu sırada Boga Huseyınle Zeynebın 1 ç k d b t Akd · · h • .. rına... o geçme en a ı enızın er ması lüzumuna dikkatinizi uyandırmak is· 

nikahlan kıyıldı. Hamza, sesinin kuvvetile tanınmı§ 1 yerini, gezmiş ve görmüş kadar öğ- terim. 
Dualar yapıldı. , bir leventli. renmiş bulunuyordu. Maden işleri yeni bir açılma devresin-

Kutlulandı. Kürekçilerin arasındaki gezinti (Arkası var) dedir. Maden mühendisleriınizi, ihtiyaca 
Bu İfler henüz bitmişti ki pekmez yerinden geminin provasına doğru """ .. ,, .. .................... ~ ......... ,, ... ~" '" ... """ ... .. ~- yeter sayı ve değerde yetiştirmeyi önemek 

terbetleri geldi. koşarak uzaklaıtı. KUltUr MUfetti~ine Tecavüz gerektir. 

ı •td' B' • • d T Kömür havzasının rasiyonel işlemesi 
çı 1• ıraz sonra gemının provasın a Eden Bı'r Genç 

( ) d 1 
L için tedbirler aramak ta lazımdır. 

Davul zuma çalıyor, a.imdi geminin gaga eni en mar.ımuzun ucuna 
T B d b' ••dd t l k"l ·· Bir de arkadaşlar; köylümüzün genlik 

güvertesinde bir eg"'lence ba~lıyordu. kadar gitmişti. un an ır mu e evve, u tur , düzeyinin yükselmesi tedbirlerine daha 
Reis iki gence: Ellerini büyük bir boru gibi ağzı· enspektörlerinden Süleyman Ah • geniş ölçüde özenle devam edeceğiz. 
- Dönütte dosdoğru lzmire gide • na daya.dı. . . . .. .. j mede, Şehzadebaşında tecavüz e • Aydın saylavlar; 

'ceğiz. Orada öyle bir düğün yapaca • Kendı gemı~ının k~ç uatunde du- den lsmail Hakkı, Fatihteki Kur • Kültür kmavımızı, yeni ve modern esas· 
.. ki ran Koca Muslıhe bagırdı: şunlu medreselerde 13 numarada 0 • lara göre, teşkilatlandırmaya durmadan 
gız · · · H ı M l'h' Diyor, anlatıyordu. - eeeey;y ... us 1 • ... turmaktadır ve Üniversitede P. C. devam ediyoruz. Türk tarih ve dil çalışma· 

- Ne var... ları, büyük i~anla bekJenilen ıgıklı verirnle-
Bu bal bl·r saat kadar s"rdu" Ahmet N. in Eczacı kısmını üç senede bı.tı·-
• • • • • u • • - Reis diyor ki ... Çatan olma • rini şimdiden göstermektedir. 

reısle Muslih reısın g!;?milennde olan • dıkça çatılmıyacak. Doıdoğru Tu • rebilmiş ve Eczacı ikiye geçmiştir. Ulusal musikimizi modem teknik içinde 

far bu toplantıyı uzaktan görmütler, nus kıyılarına ... Tunus kıyılarına ... halen eczacı mektebinin ikinci sı • yükseltme çalışmalarım~. bu yıl daha çok 

gürültüyü duymu§lardı. Fakat ne ol _Peki. .. Anladım. nıfındadır. emek verilecektir. 
duğunu anlıyamamı§lardı. Koca Muslih yeniden hızlandı ve _ .. " · · · ' ............ ~ .... """~-"'""" .,, .... ,,T' ·~ ...... "'' .. ....... Ulusal kültür için pek lüzumlu olduğu 

M k d• l d Naıit ·Ertuğrul Sadl 'b' 1 l ·ı ·ı kı d era e ıyor ar ı. önceden olduğu kadar ileriye geçti. Şeh:ı.a.debaşı TURAN gı ı, arsıu usa ı gı e a mm an da yüksek 

çok yerinde olur. 

Sayın arlC'adaşlar; . 
aJdığ'ltılS 

Maliyede, geçen yıl, cesaretle b'I 

tedbirlerin ne kadar yerinde oldu~. ~ii~
olmuştur. Tuz ve şeker fiyatlarının dutıı 

artll!' 
mesi, halkı hoşnut etmiş ve yoğatunı 

mıştır. ··ndell 
Bu yıl, başka konularda da. b~ .:r~e ,,e 

tedbirler alacaksınız. Sayım vergısın k• 

bina kıymetlerinde indirim faydalı 0~~c~ 
tır. Arazi ve yapı vergilerinin hususl 1 a 
lere devri önemli islahattan sayılacak~~a· 

Vergi indirimlerini hazinenin k~r~ ekli• 
bilmesi, ülke ekonomi kudretinin yuks 
ğine değerli bir belgedir. "ıe' 

Ekonomik teşkilat, teknik temeller ~ 
rine yerleşerek yükseldikçe yurdun ~•tiil1 
çok daha ziyade olacakbr. Ancak bu 851 
özenimizi vererek vatanın teşkilatlaıı1fl 
hızını arttırmak gerektir. rııJ!1 

Arsıulusal sıyasanm gidişi. ulusal ko k 
1 .. teJ11'e araç annı arttırmaya da lüzum goıı .,., 

tedir. Bunun mali çarelerini dikkatli "e 1 

betli bir surette başarmanıZI dileriın· . t~ 
Tayyare filo lan mızı vücude ge~e

için büyük milletimizin yüce ilgisini be 
canla anmak borcumdur. ·Ue!İ 

Son arsıulusal hadiseler, Türk J1)l d 
için kudretli bir hava orduınınun. bıı~ 
önemde tutulmasına bir.daha hak "eıc:l' fil' 
Çok emekle kurduğumuz, canunı:ıla k~flll 
maya and içtiğimiz kutsal yurdun, ha\'IJ -"': 

saldırışlara karşı güvenlik. albnda buluııJll;, 
sı demek, bize saldıracaklann, kencll .Ce
larında bizim de ayni zararlan yapabı eııİı 
gımıze güvenimiz demektir. Bu gi\~ 
her gün, arttıracak araç bulmakta. b ~,I· 
Türk ulusunun, ne göksel bir duyguf\1 ·~ 
binde taşıdığını, her ferdinin "\Taten 

1 

tutuşan gözlerinde okumaktayız. .wıı'' 
Havacılanmız, bütün ordu ve don fili' 

mız gibi, vatanı korumaya anık kahra~rtl• 
!ardır. Büyük millet, bu eoyak e"!At 

11 

kendini mutlu sayabilir. 

Sevgili arkadaşlarım, t: , 
d' r' İşlerimiz çoktur, geniştir. öneınll. ır. ~r' 

kat başarılacağına sarsılmaz süveniJJl ~
dır. Çünkü, kamutay vatan aeverliifı>t :W 

1 ··rn.''" lışkanlığın. tedbirde isabetin idea 0 bJ' 
dir. Kamutay, yurdun korunması, ooıJJ'I "' 
yındırlığı için en yüksek ulusal ilbaıtı 
kudret kaynağıdır. Önde giden Muslih reisin kırtaki Ç k d .. C . . . ~J·yat,.o•unda 20,30 da değeri belli olan radi işine önem vermeniz 

3' o geçme en uç enevız gemısı U· • ' " 

toplardan biri gürledi! fukta kayboldu. matine 16 ta ------------------
- Dü§man var... K l . .1 . 1 B A B A 

• 

ema reıs gemı erın ağır &§tığı. Diyordu. ) d piye• 3 perde 
Sesler kesildi. Herkes bir anda ye- nı görüyor u. ayrıca Na.şidin komediıi\ 

rine gitti. 

iki 
Sevgili 

Zeynep kamaraya gönderildi. Bo
ğa Hüseyin anahtarı ona verdi. 

- Sende kalsın! .• Fakat sakm dı· 
farı çıkma! •• 

F E R A H Sinemasında Bugünden itibaren ~ 

BiR ASK BÖYLE BİTTİ 
Ayrıca dünya havaais.eri -<111••ilrn:m,pe1111+mmı•••' 

Dedi. Genç kızın gözleri delikan· 
lının gözlerine dalıp gitmiıti. ~ ... TÜRK Slne~a1nıda Haftamn A EK S Vahşi Athr KJ'ah 4 .. 

B "' H" • b b k 1 ..-- bUyük TO Tilrkçe filmi ' ' 
oga tsey~n .; ta ış :~nkma ·11 Aym;aı PRENSES EGLENIYOR W1LLY FR!TZ- L1L1AN HARVEY 1 

:asın~ ~n amış ı. a 
1
en ar ~."11 KATE DE NAGY İlh. Favkııliide De~eli müzik filmi. 

eme tı. Onu kucak amak, o guzel ' "' 1liveten: Habeş ve Yunanistan Haberleri. 1 
;ve kırmızı dudaklarından bir defa-
cık öpmek, borcu idi. Zaten daha İ· 
'leri gidecek değildi. O kadarını dü- ,~•••• ..... Pek şirin n dilriiba. bir &urette süslenmiş olan 4m•••-.. 
•ğünden sonraya bırakmıya karar ' MAKSİ M LOKANTA S 1 
vermİ§ bulunuyordu. Reis te böyle ' 
istediğini son sözlerile ona anlatmıt 
oluyordu. 

f ~i sevgili bir anda ıarmaıtılar. 
Bu sarılı§ epeyce uzun sürdü. 
Bir aralık koridorun ucunda ve 1 

merdivenin başında kahn bir öksü
rük duydu. Dönüp baktı. Orada ko· 

Bu akşam resmen açtlıyor. 
DANSLI AKŞAM YEMEKLERi, çok zengin kotiyonlar, 11Urµrizlert 
mükemmel caz. TORK - FltANSIZ - ve RU.S yemekleri • İnhisar ve ecnebi 

içkiler! • Servls kadınlar tarafından : Tabldot 100 kuruş. 
Yarından lilbaren, her Pazar dansh çay matineleri 

Çay; Çikolata n kahve komple 60 kuruş, ( Garson hakkı daı.hildir. ) 
Pek yakında haftanın aalr gUnlerlnde de rekabet kabul etmez 

derecede ucuz flyatla DANSLI ÇAY MATİNELERİ.__,, 

"'"" ...... , ..... 

Kamutayı Açarken .•• 
(Ba§ tarafı 1 inci yüzde) 

Atatürk Kürsüde 
Üçe çeyrek kala zil çalmağa başladı. 

Tam saat üçte başkan Nuri kürsüye 
geldi. Yoklama yapıldıktan sonra: 

«Cumhur Reisi senelik nutkunu 
söyliyeceklerdir» dedi. 

Salonda çıt yok. Birkaç dakika son
ra Atatürk göründü. Sürekli alkışlar 

arasında kürsüye çıktı. Söylevine ba~
ladı. 

Atatürkün yurdun müdafaasına, ha
vacılığımıza, bayındırlık işlerine ait 
sözleri sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 
Büyük Önder kürsüden inerken daki· 
kalarca tekrar, tekrar alkışlanmıştır. 

Kamutay Baılıanlığı 
Bundan sonra Kamutay başkanlığı

na ittifakla tekrar Abdülhalik Renda 
seçilmiştir. Abdülhalik teşekkür ettik -
ten sonra riyaset divanı seçimi yapıl • 
mıştır. 

Kamutay çarşamba sıfuıÜ toP)BJJ 

mak üzere dağılmıştır. , 

* 11'1 
Kamutay önünde ve bütün 1° ~ 

.. . d ı laJl }ııt 
uzerın e yer yer top anmış o 1;ı ··r•" 
gelişlerinde ve gidiplerinde AtatO pt• 

içten saygı ve sevgi ile alkışlanJtllŞ 

* btı' 
Ankara 1 (Özel) - KamutaY1ıı f ' 

günkü toplantısında Kamutay asbl' 

kanlıklarma: I . coıı 
Refet Canıtez (Bursa), Nurı , 

ker (Gaziantep), Fikret Sılay <~fjt 
ya) ve idare heyetine irfan t)ı 
(Mardin), Halit Bayrak (Bel'~ di' 
ve doktor Saim Üzel (Manisa) 11e 8" 
van katipliklerine Saiın Gökciil ( , 

lıkesir), Ziya Gevher Etili ( ç:aıı~, 
le) , Ali (Çorum), Ali Muzaffer ( yf~ 
ya), Naşit Uluğ (Kütahya), Siite 
Tevfik (Tokat) seçilmişlerd~ 

· ridordan geçerek kamarasına git • 
mek için sabırsızlanan imam efen
dinin sırtını gördü. 

Ayrıldılar. 
Yukarı çıktığı zaman Kemal reisi 

kasaranın önünde ve ayakta buldu. 
~Grandi direğindeki vardiya ona ha
ber veriyordu: 

$thil'Tiuatraw 

ıınııı~ııııı ı 

Tepebaıı Şehir 
Tiyatrosunda 

2/11/935 Cumartesi 
gilndüz sa8i 15 te 

çocuklara 

YILDIZ Sinemasında 4 Teşrinisani PAZARTESi akşamı 
Senenin en b:iyiik temaıa ve müzik GALASI 

- Üç tane büyük Gali .•• 

- Cenuptan şimale gidiyorlar ..• 

- Hepsi de yüklü ... 

BiR AŞK GECES İ 
Modern mevzulu, hi1&i bUyllk müzikal film. 

akşamı aaa* 20 de 

~.Jll SAZ CAZ 
opereti lllllll 

du filmde Nevy ork Metropolltaine operası sahnesinde 
&Ureyya Opereti 

Fran&ıı: tiyatroımnda Buglin matine Dünyanın en büyük primadonuaıı KARMEN ve TRAVIATA ile '1 
16 da akşam 20,30da G R A C E M O Q R 'dan Pucclnlnln MADAM BUTTERFL 

- Bayrak çektiler .. Ceneviz bay BAY • BAY AN operaınnı dinliyeoehiniz, 

!!!~~~··· - ~·······························:2?!1!.°!:!~~ •.••••..... ~ ..................................................................................... ~ 
Sineuııı diinyusıııın kıral ve kıra- w o N D E R B A R T Ü R K s· d p tesl b&ıhYo'· lic;eleri bugüne kadar gördüğünüz . . . , ınemaıın e. azar • J{•f 
f·ı 1 

· b.. ~ d d Yıldız.ıara bakınız : Doioree Del Rio - Al Jolıon r rılf 
ı m ıırın en uy ug ııı -i ııııyayı . . . Hal µ• 
tak ı r ve h vreL b..ıı:ıır · •asına gark Francıı - Rıkardo Oortez Dıek Paul • . 
ed u uhu. 

0 
Guy Kibbe • Bugh Hc•bert. 500 kız 1000 barık•· 
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OSMANLISALTANATIGÖÇERKEN 
ıtarekı devrıaıa farlbl) No. 194 

(M ,. Y:aıan: Ziı• Şakır ~ 2/11/35 .. _, 

•· B~k;;·;zd•Münevver leri, Karışıklığın 
Sebebini Araştırıyorlardı 

Spor 

Beşiktaşlılar, Bugün Ka
rışık Yunan Takımı 

ile Karşılaşıyorlar 

• •• 
1
• ı ail Bey baılıca iki hedef ta- 1 dermit; Bursa mahkeme azalarından 

ur an, man, erman . . t• Biri komiteci rum arın ve mın ey ı e mustantı ı at en ıyı K ' 1 F 1 cune 1 ım 1 E . B ·ı ·· .k R.f Ef d .. 

Yunanistanın Panatinaikoı ve A- faa edeceklerine kuıku yoktur. B~ 
P_ollon karı§ık takı?11arı bugün Tak- münasebetle Beıiktaıın bugünkü o
ıım ıtadyomunda ılk maçlarını ya • yundan muvaffakiyetle çıkması be~ 
pacaklardır. lıtanbula, oynıyacaiı lenebilir. 

V ı· b"1...-:. kip etmıt ı. ' b f k IAd d. b b. f k · a ı Kürt Mustafa p .... bu suretle uau• • •
1 

. katlığı. diğeri de u ev a a e ıvanı ar ın re a atıne 
~ef k -r- • k çetecı Ermenı erın avu ' . . 
AL ın uvvet ve satvetini tesise yeltenar en, •ıA t" dahilinde (Hürriyet ve ' vermııtı. 

maçlardan üç gün evvel gelen Yu- Yunan karııık takımı yarın ikio~ 
nan karııık takımı, burada idman ci maçını Galataaarayla oynıyacali .. 
yapmak ıuretile ıahaya alıımaia ve tır. Avrupa ıeyahatinden ıonra be l · 
kendisini ıon bir defa daha yokla • li batlı bir maç yapmamıı olan GıI~ 
mağa fınat buldu. lataıarayın Yunanlılara kartı nasıl 

~ınet A B d b d yor de· Bursa vı aye ı D' h 
.... L nzavur ey e Of unnu ' "h ve kulüplerinin ıvanı arp teıekkül eder etmez 
·-te ettivi ·f · ·f d. d Uzaktan itilaf fırkasının ı yası . ' ~ g vazı eyı ı a e ıyor u. • • • Ermeniler bir liste takdim etmit ler; er-
t~ Yakından tanıdığı, lstanbuldan gelirken küıadı) ndan ıbarettı. menı· (katlı•aAm ·ı b" t k 
.. Vai 1 • ı• er l G.. ı ı e maznun) ır a ım 
ı,· Ye mektupları aldığı Çerkes en ır Bu zihniyetle Sunaya ge en u : • . .. . . . 

ll'er arıyor b 1 b lan kahvelere 
1
• J ·ı Bey gelirken de maı· ısımler gosterınıtlerdı .. . Davanı harp 

İdma~~arı.~ı seyrettiğimiz Y~nan bir durum alacağı bugünkü Beıil<tat 
takımı duzgun topa vuran, derlı top- maçından sonra aıağı yukarı b elff 
lu futbol oynıyan bir takımdır. olacaktır. Çinkü Galatasaray, Jik 

to 1 ' u uyor; un mülcüne ı ımaı ' d h 1 • b 1 l . k 
P uyor· (ku • ) d (iman) dan, (fer· . 1• h ti aetirmiıti. Bu er a •§e aı amıı; mese eyı, ıh kırk 

nta ) ' r an an, etinde bır po ıs eye .. 
d. ~ dan bahsederek (Padifabunız efen· y . r müdürü Niza • ı yararcasına nazarı dikkate almı§tı. Yunan ulusal takım oyuncularını maçları için uzun :nüddettir idman· 

bir araya getirmek ıuretile lüzuma lara baılamı§tır. Belli baılı oyuncu .. 
kadar kuvvetli bir ıekil alan bu ka- ları da memleketin muhtelif yede
rı§ık takım, hücum hattının oyuncu- rinde Sovyetlere kartı oynamak su-; 
ları, bilhasaa ıüratlidirler. Süratleri retile hayli idman üzerinde bulun • 
nisbetinde atak bir oyun tarzlan ol· maktadırlar. 

ll'nıze hizm t · · .. b .. dür Dini bir heActın baıında, po ıs d . k t 1 Maalesef Emin Beyle Rifat Efendinin 
11~ e ıçın, gun ugun · . . k emurluğun a • 11r e . 
ı..~na hepimiz ortaya atılmalıyu) dıye, me dın, mer ez m 1 d bıtaraflık göstermemelerine raimen 
vunla k 1 b"l t kontrol memur ann an· 5 rh p F "k rı andırmıya çalıııyordu. vapur arı 1 e . .. . . Ü 1ü Ta- ~ 1 •ıa, .~• Paıa, Zeki Pa~ ve 

Bu esnada (Bursa) nın hali, çok pya· Giritli İhsan, polıs mufettı§• Ey. P b 1 bılhassa Abdurrahman Nafiz Bey, bü-
111 dilde • _..!L:) niıı ·b· ktile • muhtehf se ep· ··k • ı,._ atti. (Milli Mücadele tuuu bir Beyler gı ı va . • yu ·• ve çok büyük, adilane bir meslek 
-ılangı d . ek ühiın ve ı . 1 t diplerıne ugra • . . Pek cın a sessız ıadasız p m ]erle • ttıhatçı arın e takıp etmııler; komiteci ermeni ve çe-

l'nahrenı ·f ] ·f tmİJ olan (Bur· ·· "I kte idi. · '-). .. vazı e er ı a e 'ti mıı 1ahıslar goru me tecı rumların hatırlarını hoı etmek için 
ı.. ~ ' ınutarekenin imza edildiği günden 1 

• ( •ttihatçılar) ına b" .. . 
...,.en b d" .. .. .. . .• !La) irmiı- ilk darbe, Duraanın 1 

• • masum ır zumreyı darağacına aevket-
ti.. &f ondurucu bar uun e geç . '"d · k • bunun ıçın or· k · · 

ı indirilecektı. Tabıı ır 1 
• me ıstıyen hükumetin yaptığı tesire 

k ı ak elzemdı. Bu i d M"ll" ... .. I taya bir sebep çı arım • . ra men, a aletten kıl kadar ayrılmı • 

lJ 
1 1 Varlıgın Muda aan Türklerden ıntıkam al • yarak vicdan.larının nezahet ve neca-

ınuınA b 1 canuu sebep, esasen 
lrlal ı arpte aziz evlAt arının ' d Ermeniler tarafından or-
"•t. "e Paraya ait bütün varlığını aeve aeve mıya ahte en . f Bu ermeniler, teh
'-) n \'e millet uğrunda feda eden (Bur• taya atılıverrnıf ı. k ki • (tehir 

; ın.. • k 1 b" ok er e erın, 
ti& utareke ıartnamesinin fecaati ar • cirden evve ırç . d 
it.., ll'lda fllfırmıı; büyük bir inkisarı h~~al kenarında dut bahçeler• arasın a 

lllında kalmı tı. Bütün Bunanın mu • Fener) denilen umumhaneJe-
~e l f _ı.t.:) ki (Kırmızı ed'ld' • .• 
tıbi r eri, • sabık (ittihat ve Ter-- • d )durularak eza ve cefa ı ıgım, 
da llıea'ulü doktor Mithat Beyin etrafın· re o d (Adirnaza) gönderilerek 

topla . karfulllda ne oradan a . 
)"Palat,· nmıılar; bu vazıyet . d k tledildiiini iddıa etmekte • 
bey ileceğjnj sormuılardı. Doktor ~t yollar a a • . lıtanbuldan fevkali-

' Qınurni harp içinde Buraaya ıelnufi o )erdi. Bunun ıçın d. t ta 
~ ti 1 · · b istemiıler ı. • n • ~ bazı haris menfaatperes er e va· de bir davanı arp S J'h 
I~ "e Vaziyetlerini suüstimal edeo bul bul hükumeti, ıüvari livalarınd~n a ı 
lcııı htçıJarın mesavilerini temizliyerek bal· Paf&• (Boınak) Faik Paıa, • bır aral~k 
'ı .... _ \lk\lkunu büyük bir düriiatlükle nıuha· f. zırJıö-ı yapan • Zeki Pat•• erka-
._ •bn · L-Lbet ve na ıa na .. . bii-._ lf; bütün Bursalıların nıua- • alay) arından Abdiırrahman 
-ıqetin· nı harp mır 

betini ıöatermitlerdi. Ayni zamanda; 
Gümülcüneli lımail Beyle türekasının 
Buraaya gelmesini müteakip açığa çı

karılan, sabık merkez memuru Lev • 

hi ( 1) ve polis taharri komiser muavi
ni Halil lbrahim Beylerle, diğer bazı 

zabıta memurları, bu masum vatanper
verleri sıyanet etmiıJer; damat Ferit 
Paıa hükumetinin katilane siyasetine 

ilet olmaktan nefretle çekinmiılerdi. 

(Arka .. uar) 

( 1) Bu dürüst ve kıymetn zabıta memu

ru ; §İmdi, İstanbul Polis Müdiriyeti İkinci 

1) 1 celbeylemifti. (1) . Be den mürekkep bir heyet ıön· Şube müdür muavinidir. 

~°"tor Mitbat Bey; etrafına topl.anan :N:a~fı:z~~Y:::s::=====::===========::=======~ 

~~:·;.;;:.;..v;:.~_;a... Bı·r Oog"' uşta Dört 
~ -- ebneJc fırka ihtiras ve • 
~ an Vaz seçilerek bir Türk vahdeti t: 
diae 'Yleıne.1c .• yarın, belki çok mü)üın bi· Erkek 

1) •e "•zifeler karııaında kalacaİJL 
enıifti. 

Çocuk ·--ı:-:ıL Rumların /•yanı 
~~~ ~ ~.. a, vaziyet bunu göstermekte • 

,:· daha rnütarekenamenin imsal• ku· 
L_ an, Rum•- k it. • -!:-.a.u derhal Bu dört yavru • 
~~ t umnn om ecı •'""- . 
~ te e ltçrnifler; Buraa ,ehrind• bll' ,ta· nun dördü de er • 
•bet ~k~nl~klara cür'et ebnekle ~~· • -ıondracla 
oı-... arı hırer nahiye merkezinden büyük kektir • 
.\hoı. l>emirtaı, Filadar, Görüıde, DaDl8"• bir kadın tarafın· 
te,~ont köyleri Rum ahalisini de isyana • ... ta 
~ t etrniılerdi ..• Aradan birkaç gün g-: dan bır ~ 
~ ~ez, umumi harp içinde tehcir edı· dünyaya ıetiril • 
~ eniler de ıelmiye batiamıfb. ftte o • tir 
lai.. • ~ biitün Bursa ve civarmda, fiddetli IDlf 

0 

CI 
~~anı .. siyaseti, salgın ha)iai aJmıJtı. Dördün~ .e 
~l'al Turldere kartı en alda ve ııbhati yerindedir 
~hr~ ;~lrniyen isnatlarda buJunuyor~; "'lam bulunu· 
diltıerj urk evlerine perek ellerine geçti'· ve tal 

......._ tfY•yi: y~o~r~lar~·=-=-=------=--:-:::::":'.:~:";;:-~;;;~~;;.'~~:;::::=-:-------------
ta~ 8

Unlar bizimdir. Bizden cebren aldı· - f b 1 Milli Emlak Müdürlüfünden : 
I> ıtan u . . 
İye aiı...::ı_ • M k. · lenelık kıra Müddeti 

...... teyip cötürüyorlardı. Cinıı ve ev ıı Lira 

li:~L~urı.a Ve /zmir Valil~rl . . · d Gıtünde odaıı 
""'-be .u y eaikapı caddeaın e 

"'1t d tin; kudret, ,_ef ve hayllY ; Azapkapıda N 1 du··kkin. 
k · _.ec:eaine • • ti. Türkler, ._,._... 18, 20 o 1 h il" d k" ~""cleJerd· llUDlf bulunan _ı_L • • "çı·nde mezat ma a ın e ı 
tiaa ",...._ ı. En küçük bir üdiae, mea.Jeke- lıtanbul BalUUJane••. ı 
•Ciat '7"\lnç akibete aürüklemek istidadını t f yen t..ı_ eft-.0 ..... ıu ve aerbet sa 1 

• : "ınde mezat mahallindeki 
~~d•Qu. Türk münevverleri ortaY• a· I bul BalıkJıaneaı ıç. 
~ • • 1• Bir faciaya sebebiyet ffl'll1" • ıtan · k aatıt yerı. d 
~ot Türklere sabır ve aükônet tavsİYe soiuk yıyece ı Gülhane haıtaneai civarında Ka • 
~ ; artık ıımankhfuı aon haddine Topkapı sar•>: anında 3 No. lı ahpp ev. 
~ lerra ~lan unsurların ela, insaf ve itida· ri Bey çeıaıeıı ~ ·· aeyin mahalleıinin Kayıkhane 

ta.. IJ\e çalıııyorlardı. Saınatya Hac~ n;a deniz kenarındaki 9/15 No. h 
~ ;enıiz bir surette vefat eden vali !.s· çıkmazı ıokaıı 108 1 )) 
"-•=• alckı Beyin yerine, (Muataf• Abdül· kahvehane arsa••· kileri yazılı yerler bizalarmdaki müddet ve 

"" ile ) d cin• ve mev . k" • te'- Y tayin edilmi• fakat Bursaya Yukarı a. k arttırma uıulıle ayrı ayrı ıraya verılecektir. 
ı .. ~ern· . "S'• .. rınden açı .. d••rtt .. d 7 ~ ~~·· Defterdarın vekaletile idare o· kiralar uze / 11935 çarpmba ıünu ıaat on o e yuz e ,5 pey 
•ıtad "ıl•yet, tam bir anarıi içinde idi. Bu İsteklilerin 13 l I (M.) (6669) 
)İta ~. (tbiibekir Hazım Bey) vali ta • 1 ·ı ınüracaat arı. 
L '"~İhnit B . · ti ıs1a· ak;~ç:e:e~rı=e=--------===============--~ t • ursaya gelrmı; vazaye . _ 
"aın~ret ıöstermiıti. Fakat Hazun Beyın - lllnl•n 1 
~ili,. d. Pek uzun .ıınnem;,tl. J,tanbul [__ ı;_i_ •. nb __ u_~• B•l•dly••• 
<1carı~etj tarafından mel'unane bir kast il~ __ __ -
lirıcen ur İzzet Bey) İzmire vali tayin edı· 

1 
d eıınden yanıın yerlerinde ve filen belediyece yola 

&at, ' <_Ciiınülcüneli l&mail Bey) de Rıır· Is tan bul be e ıy k auretile iıtimliki kat'iyet kesbetmit olan yer-
ı.t"alı Yapılmıı ve gönderilmitti. k tılınak ve el ko111Dll a. den bir liraya kadar alacakları olanların ilin 

:t' " e o .. va· a l!!ı. bede erın . ..1 b" d'I k ·ı .. •)'et· ' Runden itibaren Bursanın .. I ·n iıtiın ~ .. f da beleaiyeye ır ı e çe ı e muracaat etme-
ı, &a • • G"ınul· erı ıun zar ın • 

"""--.::_ -rıp bir şekle girmİfh· u ·hinden on c<aaı:111,, 
( 1 ) -=-----=., . tarı 

1 
ur uovv 

'°c ~ Bu zat, şimdi Zonguldak saylav• teri iliıl'I 0 un • 
onguldak Halk Jırkası reisidir. 

1 

90 2 yıl 

301 
1 
2 )) 

96 2 ,)) 

72 l )) 

duğuna göre galibiyet ümitleri kuv- Kuvvetli bir müdafaaya d aya • 
vetlidir. nan Galatasaray takımı artık olgun .! 

Buna mukabil, dün de ıöylediii • laımağa baılamıı olan hücum hattı 
miz gibi, Be§İktaf takımının bugün- ile ahenkli bir oyun tutturursa ya • 
kü kıymeti hakkında fazla bir fCY rınki maç baıka bir zevk ve ayrı bir 
bilmiyoruz. heyecan doğuracaktır. 

Kıymetleri teker teker bizce ma- Galatasaray takımının ıu ıekild~ 
lum olan Beıiktaılı oyuncular mev· çıkması ihtimali vardır: 
ıim ıonundaki dağınık durumdan Avni; Lutfi, Süleyman· lbrahim , . 
büyük bir ıey kaybetmedilerse ku • Fahir, Kadri; Necdet, Adnan, G ü n .. 
lüplerinin renklerini ıerefle müda • düz, Fadıl, Danyal ... ~ 1 

Cumartesi Ve Pazarın Lik Maçları 
~~~~~~~~~~~~ 

T. 1. C. 1. lıtanbul bölıeıi futbol Fenerbahçe • lıtanbulıpor ıaa~ 
heyeti baıkanlıiından: 14,30. (A) takımları. Hakem Sadt 

2/11/1935 cumarteıi günü yapı- Karsan. 

lacak reımi lik maçlan: Yan hakemleri: Ekrem Ersoy ve 
t - F enerbahçe ıtadı: Alan ıöz· Feridun Kılıç. 

cüıü Şazi Tezcan. 2 - Şeref ıtadı: Alan ıözcüıil 
Vefa • Topkapı B. takımları saat Ş . T • azı ezcan. 

13,30. Hakem Şazı Tezcan. K S (A) k 1 ' 
ı aıımpap • umer ta ım •• 

Fenerbahçe • ·~nbulıpor saat rı. Saat 11. Hakem Ali Rıdvan. 
15,15. Hakem Şazı Tezcan (8) ta· Anad lub" Do.. (A) ı 
k ı o ıaan • ıan ta ~ 
ım arı.Ş f d Al ö .. Ü kımları. Saat 12,45. Hakem Halit 
2 - ere ıta ı: an ı zcuı Gal" E .. 1 

Ek G 
•. ı·· ıp zsu. 

rem uç uer. Be k • 

Be k An d 1 B tak 
. y oz • Anadolu (A) takımları. 

y oz • a o u • ım&arı. 

Saat 13,30. Hakem Ekrem Güçlüer. Saat l4,30. Hakem Adnan Akın. 
3/11/1635 pazar ıünü yapılacak Yan hakemleri: Samim Talu v• 

reımi tik maçları: T alit Özııık. 
1 - Fenerbahçe ıtadı: Alan ıöz· Sparta Ve Slavye 

cüıti Saim Tursut. L d d 
Karagümrük. Ortaköy (A) ta • on ra 8 

kımları. Saat 11. Hakem Suphi Ba- Londra 1 (A.A.) - Çekoslovak• 
tur. yanın Sparta ve Slavya futbol takım· 

Vefa • T opkapı (A) takunlan sa· ları l'elecek hafta burada beklen • 
at 12,45. Hakem izzet Muhittin A- mektedir. Bu takımlar lnıilterede 
pak. bir seri maç yapacaklardır. 

Qoplantılar, Davetler 

Balat Mu•avllerlnln Bir 
Toplantıaı 

Balat Türk Musevi cemaati yannki pa· 
zar günü sabah saat 1O.30 da Balatta polis 
karakolu karııaındaki Ahrida ainagonunda 
Atatürkün sağlığı ve büyük Öndere auikaıt 
yapmak istiyenlcri tel'in için bir toplantı 
yapacaktır. Toplantıda cemaatten bir çok 
kimseler söylevler verecek, büyük te:tfthÜ· 
rat yapılacaktır. 

61r•tt .. enlerln Kongre•I 
Öğretmenler birliğinin yıllık mutat kon· 

areıi 15 ikinci tqrinde Halkevi salonunda 
toplanacaktır. 

---·---·-·-·· ~~M·----·-------------------
lstanbul Asliye 1'fabkemesi birinci hukuk 

dairesinden: 
Calatada Voyvoda caddesinde Doyçc 

Oryent Bank Dreıdner Bank tubeıinin Ga· 
latada Kaval sokağında 5 • 9 numarada 
mukim A. K. Dimitrakopulo zimmetinde 
olan alacağına mukabil merhun bulunl\n 
12 adet Kredi Fonıiycnin satılması hakkın-

da ıcpkeden talebin ikametgahı hazın meç· 
hul bulunan medyun H. U. M. K. nun 141 
inci maddesine tevfikan ilanen yapılan teb· 
liie rağmen bir itiraz. dermeyan edilmcmi1 
olduğundan cmvalı merhunenin bilmüzaye
de satılmasına karar verilmiı olduğundan 

medyun A. M. Dimitrakopulonun tarihi 
ilanın ferdasından itibaren üç gün zarfında 
~üddeiyi huzuru mahkemey~ celp ile itiraz 

Sinemasında 
Sinema krala 

JEAN KIEPURA ve 
MARTHA EGGERTH 

Hnenin en ,Uzel filmi. 

SEVG iNiN SESi 
G6z kamaıtıncı tah .. erinde büylik 

muyaffakiyetler bzanırorlar. 

lliveten ı P AHAMO• JNT JURNAL 

Emsalliz bir film l SEVMEK 
YASAK MI? , 

Oyoıyanlar : 

NORMA SHIARER 
FRl:'.DERIC MARCH 

CHARLES LAUGHTON ••• 
• 

.............................................................. 
eylemediği halde kararın iktisabı kat ' iyyet 
edeceği ve merhunun lıtanbul menkul kıy~ 
metler borsasında 9 1 1 9 3 5 tarihinde saat 
1 O • 12 ye kadar sa t ılacağı tebliğ makamı·' 
na kaim olmak üzere ilan olunur. ( 161 65 ) 1 

-
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Yolcusu 
Muharriri ı Freeman Willı Oroftl - 14 - 2/11/935 

Viktor Magil De Sorgusunda Dikkate 
Değer Malumat Vermişti 

Reyni elini uza• 
tarak: 
· - Hoş geldiniz 
Mister Viktor Ma· 
gil, dedi ve Frenç 
ile Maklangı tak• 
dün etti. 

Viktor, bapnÜ· 
f .i}in elini addı 

ve: 
- Ne feci, ne 

nlaşllmnz bir İf 
bu? H aber alır aJ. 
maz hemen bura
ya koştum. Binbn· 

'ııdan i in tafsilatlı· 
nı öğrendim. Sizde 
yeni bir haber var 
mı? diye sordu. 
• - Maatteessüf 
yeni hiç bir habe
rimiz yok. Bilikil 
sizin bize malUınal 
verebileccğiniz.i zan 
nediyorduk. 

«Ôldüğüne Şüp-
he Yok Değil 

mi?» 
Vi' tor batını 

kaldırdı. 

.. -.. · ....... "-

- Ben mi? Bildiğim bfr fCY olsa derhal 
ve maalmemnuniye söylerdim. Fakat sizin 
iıinize yanyncak hiç bir ıey bilmiyorum. 
Bu olan b"tenlere ben de ıaııyonım. 

Amcam. ba§ma böyl qler ıelecek adam 
değildi. O, muntazam bir hayatın canlı bir 
timsalı idi, dedi ve bir müddet tereddüt et
tikten sonra: 

- Tabii, öldüğüne fÜpb yok değil mi? 
diye sordu. 

- Kat'iyetle bilmiyoruz. ama, hayatta 
old • - unu da pek zannetmİyoruL 

Viktor kederli bir surette baıını salladı. 
- Ben de öyle zannediyorum. Hayalla 

olsa idi şimdiye kadar, herhalde, bir haber 
alırdık. Binbaşı Malkolm da artık ijmidini 
kesmiş... Çok garip, çok anlaJilmaz hir 
muamrr'. . . . 

MUfetHş Rernı 
blrd nblre. - Pe• 
ki, deıdi. Sir Co
nun tilUsUnU na il 

bulecaaız?. 

Iatını bilmiyorduk. Bu mesele hakkında bu
rada kimlerle göriipnek niyetinde olduğ;,1· 

nu biliyor muawıuz? 

- Hayır, bilmiyorum. 

Bir Motör Seyahati 
Reyni ileri doiru iğilerek: 

- Bize biraz daha malümat verebi1$e
niz çok iyi olur Mister Viktor. fyice düşü· 

_ Siz nasıl haber aldnın: Mister Viktor? nün üz. Sir Conun bir müddet için orladan 
_ s bah telefonda söylemİ§tim ya. Uğ- kaybolm k utemeain bir sebep olabilir 

rıyacaf ımız yerlerin bir listesini bırakmıı- mi? n·· nlan ve yahut parasına göz 
tım. Ob an'a gelince benim namıma gelmiı koymuı kimseler var mıydı? Mahremane 
bir t l r ~ buldum. Derhal Glaskoy git- göriifüyoruz. En uf ak fÜphelerinizi bile an· 
tim ve oradan da ilk vapura atlıyarak bu- , Iatınız. En ehemmiyetsiz 2ılnnedilcn bir 
raya geldim. nokta bize çok mühim bir İpucu verebilir, 

-Bu mesele hakkmda siz neler düıü- dedi. 
nüyorsunuz Mister Viktor? Aaıba ~·İr Viktor ııene bir ıey bilmediğini, hiç kim-
Conun basına neler gelrni§tir? Kendinize seden fÜphelenmediğini söyledi. Bir müd
göre bir fikriniz var mı 

Pazar Günkü Görüşme 
- Hiç bir fikrim yok, dediğim gibi ben 

de taıır m kaldım. Kendisini son defa gÖr· 

düğülT' ' rıkit gayet iyi bulmufhı~. Hatta 
her mm nlcinden daha neı'eli idi. 

- Son dda ne zaman görüıtilııüz? 

- Paznr günü ... Londradan hareketin· 
den evv iki pnz r. 

- Yani ortadan kaybolmazdan dört güh 
evveli öyle mi? 

-Evet. 
- O gün her zamankinden daha neı'c1i 

olduğunu aöylüyoTdunaz. Acaba bunun se
bebi n" idi, biliyor musunuz? 

- Evet, yeni bir şey keıfctmİ§. Adetn 
yeni bir oyunc11k lmıJ küçük bir çocuk 
gibi sevi iyordu. &na evvelce baZ1 model
lerini göstermiı olduğu için benden bu ket
fini saklam dı. Elini cebine vurarak, niha· 
yet buldum. Viktor, Bütün projeler cebim· 
de. Fakat henüz kimseye bir ıey söyleme
dim ve şimdilik te söylemiyeceğİm. İtima· 
dun olduğu için sana söyliyeceğim ıı dedi. 

- Bu yeni keıfi anlattı mı? 

J htiyarın Yeni Ke§li 
- Evet, sun'i İpek ile keteni kanıtırmak 

için yepyeni bir usul kqfebnİJ. Keten İp· 
lerini sun'i ipek mahlwü içinden geçire

rek, tıpkı elektrik tellerinin üzerindeki izo
le gibi, k enin üzerinde bir İpek tabakası 
h~-ulc getirecekmif. Bunu ynpmağa mu· 
vaffak olmu§, fakat bu ipekli ketenin do-

mnsı için baıka çe~it bir dokuma maki
• lazımmış. Bu makinenin modellerini 

de yapmı1- Bunları tecrübe etmek için Bcl
fast'a gidecekmİ§. 

- SoyJedilderiniz çok mühim. Biz de 
l>öylc bir ke§İften haberdardık ama tafıi-

det öteden beriden konuıtuktan sonr , 
Frenç, hadisenin vuku bulduğu saatte Vik

torun nerede bulunduğunu anlamak istedi. 

Onun motorla seyahat etmekte olduğunu 

biliyordu, fakat bu cihP.tİ anlamakta da l:iir 
beis yoktu. Onun için bahsi motör seyaha-

tine intikal ettirdi. Bir ukadaıınm, kendi· 

sini böyle bir motör seyahatine davet ebnİJ 

oldu... nu, fakat i.§leri çıktı ından bunu ge

lecek _eye bırakmak mecburiy t • e kal

dıklnnm, motör seyahatine çok me klı 

olduğunu söyledi ve ViktoTdan seyahati ve 
takip ettikleri yol hakkında malum!lt rica 
etti. 

(Arkası var) 

G 1 taa r yhl r C miy tinin 
ç yı 

Galatasaraylılar cemiyetinin her sene kı 
mevsiminin nçılmasına başlangıç teşl..-il e
den danslı çayı ikinci teşrinin 1 O uncu pa
zar günü Tokatlıyım salonunda verilecektir. 

Şehrimizin en kibar halkını bir arayn 
toplıyan bu (Te Dnnsan) ın bu sene de 
evvelkiler gibi nezih ve eğlenceli geçeceği 

yapılmakta olan hazırlıklardan nnlnşılınnk

tadır. 

rs 
Piycr Loti caddesile SilAhtar Mek· 

tep sokaimın teıkil ettiği kö!ede 
takriben 100 metre murabbaı arı 
satılıktır. Gedikpaf& Hamam cad • 
desinde '5 numaralı ıhanede Ertuğru
la müracaaL (487). 

Bulgar ihtiyat 
Zabitlerinin 
Koııgresi 
Sofya 1 (A.A.) - Pilevnede üç gün

denberi devam eden Bulgar ihtiyat su
baylarının kongresinde &eneral Sirma
kof, Bulgaristamn dı§ ve iç siyasaları 
hakkında verdiği söylevinde demiştir 

ki: 
<cBirliğimiz, Bulgaristanın kom}ula -

rile İyi geçinmesi taraftarıdır. Biz, kra
la ve vatana da hizmet etmek uğrunda 
yemin verdik.ı> 

Yunan·stanın Yeni 
An ar.a Elçisi 

Atina .'1 (Özel)- Yunanistanm 
Ankara elçiliğine dış bakanlığı ikinci 

MÜSABAKALI 

AY • 

1 
Ouuucıı 

Bayan Ovenin Ölümü 

Grinvill oldukça 
yakışıklı, fakat ka • 
ba yapılı idi. Şivesi 
de bozuktu. Hem o 

kadar heyecanlı idi 
ki, iki çift lakırdıyı 

bir araya getirmekte 
zahmet çekiyordu. 
Halbuki, bilenler 
başka vakit onun çok 
cerbezeli olduğunu 

şube direktörü Delmuzosun tayini im- söyliyorlardı. 
rnrlaştmlmıftır •. Şimdiki elçi Sakella: 1 A vukathğını eden, 
ropulos Yunanıstanm uluslar sosyetesı kendi babası idi. Bu 
daimi murahhaslığma tayin edilen Pipi- adam bir hukuk bil • 
nelli yerine dıf bakanlığı ıyasa direk- gini olmaktan ziyade 

törlüğüne tayin edilmiştir. taşralı bir çiftçiye Bayan Ovcn 25 yıl nrtanp bankaya yatırdığı 1 oOO 1 et 
.............................................................. benziyordu. yukın parasını kfunılen çckmi ti. ~eJl 

En önce, hekim raporları okundu. 18 numaralı polis meınur1lı 
11 
~ D e i z y o 1 ı ar 1 Bunlarda, işi aydınlatacak, önemli sini vak'a gecesi, sabaha k~ e!iıı 

1 

tafsilat yoktu. Bayan Oven soğuktan ikide, Persi sokağının . k § ttil 
l Ş L E T M E S l ölmüıtü. Ensesine indirilen darbe, rastlayıp, hatta lakırdı b!le ~tdıl 

AHataleri 1 Karakay KOorn '>n1 ı ölümü intaç edecek kadar şiddetli söylediği zaman, nerede ıseı 
Tel. 42361 • S irk r el MftbGrdarı:a de •. ~ı 

Ha .ı Te •. 22740 değildi. Adliye hekiminin muayene- yerde yılnlacaktı. şll>" 
n::;:::s1~~:z• <ıZ~f!ll~ım sinden, ölümün bir kaç saat evvel Verdiği izahat pek katıllıı CJi 

Tr zo Yolu vukua geldiği anlaşılmış idise de, değildi. İfadesine göre, BaY~bl 
ERZURUM vapuru 2 İki 1_ zaman tayini mümkün olamamıştı. nin, kendi annesile uzaktan. telf 

clteşrin CUMARTESi gü .U Düşerken, lamba ayağma kendi lığı vardı. Persi sokağındal<• t: b 
saat 20 de HOP A'ya ka· mi çarpmı§, yoksa bu lamba ayağını yi onun tavsiyesile kiralaJ11111'6dı;,JI 

katil silah olarak mı kullanmıştı? den fırsat buldukça, ihtiyar 't~ır 
dar. "6772,, Burası anlaşılamıyordu. muhtelif eğlence yerlerine tit ~ 
Zihni Paşa Vakfından: Erenkö

yünde istasyon caddesinde beş nu· 
maralı dükkan on gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. Talip olan
lar yüzde yedi buçuk pey akçe&ile 
te§rinisanin~n dördüncü pazartesi 
günü ıaat on beşte Evkaf idaresin· 
deki müzayede komisyonuna müra· 
caat eylemeleri ilan olunur. 

Ankarado r A K B A 
Her dilde gazete. mecmua ve 
kitap. Bütün mektep kitaplan ve 
kırtasiyeyi. Telefon: 3377 

#~----llBmll'JiBl--ıEEE;~ 

OSMA 
TÜRK ANON:M ŞiRKE1l 

TESİS TARlH.t: 1863 

Sermayesi: 10.000,000 lngiliı lir 

Türkiy nin b hcrı e hirlerİ}g 
Parla, Marsily , Nis,Londra ve 

nçcstcr'de. Mısır, Kıbrıa, Irak, 
lran, Filistin YE' Yunani tnn'da 

Şubeleri, YugQslavya, Romanya, 

Suriye ve Yunanistan'd Fılyalleri 

ardır. 

Bay Pit içeriye girip te kadını Ö· rini inkar etmiyordu. Hatta "' 
lü olarak bulduğu zaman odanın def lar, odabaşıhğı bırakıp t~ 
gösterdiği manzara, polis raporun- disile birlikte köye gelip ya§İUl'df 
da, noktası noktasına tesbit edilmiş- zira evlenmek niyetinde bU ~ 
ti: Bayan Ovenin, gündüz giydiği el- ğundan, müıtakbcl karısın~ 
bi e, bir iskemlenin üzerinde, kat - yaılı b §lı bir can yolda§ı 8 jt1 b' 
lanmı§ duruyordu; dolabın anah - • olduğunu söylemiıti. Kadın~ d;;: 
tarı, önlüğünün cebinde idi; oda ka- teklifi memnuniyetle kabul .. e.,; 1 
pısı hafifçe arahk, pencereler ise ta· ti; fakat Oven adındaki yde 'ti, 
mamile açıktı. rahat vermiyordu. Bu ada~ • 

Bu pencerelerden bir tanesini aç- merhametini suiistimal ede ~ 
mak isterken, perv zını kıran bir defalar kendisinden para çe ıt~ 
el • fakat kimin eli?. • sonradan, bu- Grinihill bu yeğeni §ahsan t~'bİ O' 
nu bir ip parçasile yine pek mahira· yor, sadece, onun da balaıdı.J. f.I. 
ne tutturmuıtu. O ise ki bir gün ev- ven adını taııdığını biliyor 1"~" 
vel, bu pervazın sapsağlam olduğu- dının sırtından geçinmekte~t~ 
nu görenler ve bilenler vardı. bir işi olmıyan bu adanı, e c1i' f 

Ya düşürüldüğü ve yahut ki kendi halasının evde yalnız ~u1~118 tıd 
düıtüğü sırada, Bayan Oven yatmak atlerde ziyaretine gebrdı. uııoıs 
üzere idi. Maamafih, zabıta kaza Dikkat etmiı iseniz, nıa:ıtı ıJ' P 
faraziyesini reddediyordu. Lapa la- ifadesi ile banka veznedarırd~ 
p k r yağarken ve soğuk derecesi leri birbirini tutmamakta 0 dıPt 
sıfırd n aşağı bet &Ö terirken, açık görmüşsünüzdür. Zavallı kıl de ~ 
pencerenin önünde soyunmak, kim· nedara: «Yabancı bir ül~e ~ 
senin aklına gelemezdi nan yeğeninin yanına gid1~11• ! 'f 

Bambriç bankasının veznedarı, §11 rada oturacağını» öyl~;J 1 1 
suretle aha det etti: Grinhill, gene ifad~ e, of' ~ 

- Öğleden sonra, saat bir vardL gecesi, Bayan Ovenle tıya~ 
/ 

Bayan Oven, bizdeki bütün mevdu· tiklerini ve dönüıte, on~. "e ~~ 
atı olan 980 lir lık bir çek getirdi, h fif bir-yemek yedikler1ıı1st0t."'.ıf' 
bana uzattı. Yabancı bir ülkede bu- n da, kendisinin, Soutb ·~~ıty 
lun n yeğeninin yanın gidip, artık bir mühendisin kızı ol~n pı ~ 
orada oturacağını söyliyordu. dan bahsettiğini söyledı. ğı11ı ;I 

Ben, kendiıine, bu derece önemli ~abahın saat ikisine do 1'e0dİ1 
Her tuılU bank muam 1elarj bir p ra ile gayet ihtiyatlı davran • ~k~ıp .. ayl~ılırlarkenk, ~~~=İŞ~~:., 1 

masını ve rastgele kimselere sezdir- ı ı yuz ıra verme ıs 11r f' 
yapar memesini tenbih ettim. Gülerek, dai- - Ben :nin bi~z. dE~r b' lt'f 

~l!:!:m:lı::::?lC::'.m•S'l~:r::llmllll!!!::JlJil~i/ ma ihtiyatlı davranmak adeti oldu- yılırım, Artür! demışti. !ııe O I 

• ğunu ve hatta bankadan çıkınca no- rayı a~~ cak o~U! n, ~- "' 
~ ... -~~K;:.llJ!!lıra;r.t tere gidip, vasiyetnamesini yazdıra· laz yegenıme nasıp ola~ ilceı'' I 

V b. · Aesı:ı 1 • ..., f 

KAR GiBi 19E:VAZLATI~ 

cağını söyledi. e o gece ıraz ne;ı' . tl~w· 

V d ·f d · b""yük" 1~1- radan pek keyiflenmiştı. ~ ezne arın ı a esı u a aKa ,,.. 
ile dinlendi. Filhakika, ölünün oda- du: .. I ... eııiııd~ıııt 
8lnda hiç bir para bulunmadığı gi- - Sızın e~ 0 g~ce, yeg i b,,.b~ 
bi, bankanın kadına vermiş olduğu yoksa para 1!lermden [!.1ıcn$1 ~ 
kaimelerden iki tanesi Grinhill ta-
rafından, vak'adan iki gün sonra, ---·-------- ~e 
biri bir terziye, öteki de posta şube- L . 11.'" 
lerinden birine bozdurulmuıtu. r ;r 

c1detJr : " Banka, müıterilerine ödediği pa- Gedikpaşa Hnmarn ca r·rtJ V" 
raların numaralarını kaydetmek a • lahtar Mektep sokağı ,,e .' ,dl I 
detinde olduğu için, keyfiyeti mey- dd · · kil ttiklerı bi' ca esının te e odıı, 
dana çıkarmakta zabıta güçlük çek- müteaddit kısımlarda ıs . ,,e "~~ 
memişti. lonu ihtiv eden nezareth i:t: o14_j 

O andan itibaren, mahkeme, de- li kagir ev satılıktır. t1;bııt f':ı 
lik nlı ile B yan Ovenin aralarında- sıhhi şartlar dolayısile sd ço1' ~' 
ki münaıebatın derecesini inceleme- veya mektep ittihazın~ . ~,,sııtl (jl 

' ğe koyuldu. rişlidir. 8 ve 11 odah ıkı bilir·. '1 
Maznun yemyeşil olmuş, muzla - linde ayrı ayrı da satıl . de1'1 .._,, 

rip bir halde, bakimin sözlerini din- dikpaf& Hamam cadd':_s::ıa ıııa>· 
liyordu. ikide birde.., dilini çıkarıp, besinde 5 No. da Ertug 
kuruyan dudaklarını ula.tıyordu. caaL {487)( 
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TddlZ Sararın• ~~1~~u:r:lı~ cşn ·sine Doğru 
.,...-~ Yazanı z. Ş. .., Her hakkı mahfuıdur 4m-- OLAN 

Vahan, Evveli Yalanlara Başlamı§, 
Sonra itirafa Mecbur Olmuştu 

.ı;,. - Pekili. latanbula n....ıen gel • , - ffaJD', böyle bir adam ıanunıyo-
? .• rum. - Kafb. _ _ı_ Diyiyerine, araba dolulan sopa Jİ • 

B yaaan. 
ha u sözü itilen Halil Bey, derin bir yecekti. ızb)da beldi iki 

netle yerinden ııçradı: Halil Bey, ...,.... yor, • 

- K fk d ? de birde: a aaya an mı •• E Sö. 1 Seni bekliyorum! 
- Evet. - . . . Y esene. 

Bu sarih cevap ımr.ıımda büsbütün Diyordu. 
llrıılan Haı·ı Be • .. 1 n· karardı. ltiral Bqlıyor 
'.)a.. • ı yın goz e ··zı · b ;:ımnde, fU kelimeler ııralanınıya bat- N'ıhayet, art~ Va~anm go en • 
-.en: rarmı,tı. Kendı kendine: 

- Demek ki, Fehim P,,.anın adanı· - Yakayı ele verdim. Partiyi, kay-

~ aldıkları maliımat doiru Unif. bettim. 
itte bir Kaa__ 1 rens .. •in hususi Dedikten sonra: 
L.:_ .. KUya lyI, p ..., p f 1 t d .. ~elçisi ile gizlice konu.urken yaka· - Efendim!.. aJ&M··· 

1
• er .. 

0
.: l.cbk. Bu · li k h' .. _.__jz vün ... lıter ıövün ... lıtersenız, oldu· 

I..! gız onutma, ıç tuın-· D ... .. ı.. rum Ben ~; hav • · ... e rün. ogruıunu ıoy uyo .. · • , 
ait deiiıi-a, ıuya, yıyece~ ~e ~~~ lıtanbula ıeleli, on seneyi geçti. A· 
&ele • • ~'· Muhakkak muhım ır m. piı yukan 0 zamandanberi de 
lco ~dır. Demek ki; Kafkaıyada bır Ruıya ıefarethaneıinde hademe • 

lllite tetekkül ett2x.: ve burada da · 

TOZU iLI 81LCUML!.. 
MUTBAlıC IŞYA VI 
IOEVATINIZl.IANYO· 
LAAINIZI VI SAiAIYi 
VORULMAWSIZIN Ti• 
MiZLlYi8 P~ALATABi 
LICE.~iNiZi NATIAINU
DA TUTUNUZ. 

BiR 

TURAN 
MAMULATIOIR! 

p...__ -- ... A d yım. 
~~ N~dya ile birleterek Sa~ • Diye bağırmııtı. . 

Efendıyi kaçırmak istemeleri me • Bu sözlerin karıııında, Halıl Be- ADEM•ı •ıKT.ıDAR 
~- doğru imif ... Ancaaak, burada yin ağzı büıbüttin açık kalmı!b ... 

ille.ele var: Eğer böyle bir konıite Vahan, iıte dojruıunu itiraf edıyor· ve 

<Bat tarafı birinci 7'izd•) h k b k b' . B "nk" d a az a an ' ır nevı ekmek yiye-
ugu u uruma söre ekmek bir- cektir 

kaç ay içinde tam bet kurut yübel • . 
mittir. Ve bu yükaelmecl örünii • M~afıh bu ikinci nevi ekmeli 
ıe göre yedi buçuk ~ :.dar • m~leaı daha evvel de tecrübe edil• 

k cakt B 
. .. çı- mıfti. Eaaaen Ankarada yapılan tece 

a ır. u vazıyete ıore acaba "be d b · • • · lmı -halka daha ucuz ekmek ed' ek ru .• e u ~tı? ıyı o yacaaı neti• 

imk
... J ırm ceaını vernnıtır. 
anı yok mudur? e· . . , __ ,_ ırıncı e.1U11e& çeıniıini de • 

Bu dütünce bizim deiil, batta il- iiıtittrek ıimdiki ekmeii daha ucu. 
bay .. ve ~elediye ~aıkanı Muhiddin za mal etmek iıi akla daha uy~ 
Oıt~nd~e .o.lmak uzere belediyede aelmektedir. Ve bu taktirde de sent 
bu ıtle ıl~ılı ol~n~arın dütünceaidir. kilo baıma 40 para veya 60 para b• 
Bunun lçın de ıkı nokta ıözönünde zanmak mümkün olacaktır. Fakat 
tutulmaktadır: bqün ne birinci, ne de ikinci Şl"ı)il 

1 - Şehirde bir de ikinci ekmek kararlaımıı değildir. ilgililer her iki 
yaptırmak. nokta üzerinde de incelemeler yap • 

2 - Birinci ekmek için daha ucu· ~akt.a~ırlar •. Fakat umumi iıtek ~ 
za malolacak bir çeıni kabul etmek. ıınıdılık verılen karar tehirdt! ka • 

Bugünkü birinci ekmek çeıniıini zan~~ v~.bütçeıi ~-üıai~ olm.adığı içilf 
yerinde bırakıp bil ikinci ekmek busunku ekmeıı yıyemıyeceklerl 
çeıniıi yapıldığı taktirde ekmek ba- çok farze~erek ekmek üzerinde bet 
•ına (40) p ·ı (60) hemehal hır ucuzluk temin edılme • 
:r ara ı tı para araıın- 'd' ·ı ·ı·ı l . ıı ır ve ı gı ı er e yaptığımız tema .. 
da bır ucuzluk temin edilebilecektir. ta da gördük ki bu umumi iıt k .. 
Buna mukabil halle daha az iyi pİ· rinde durulmakta ve ,. .. ı 1 e kutz• · ·ı · b' f 1 r- ıtı ma a • 
ıırı mıı, ıraz az a rutubetli ye da- dır. 

MLşterek Esnaf Bürosun~ 
dan Para Alanlar ~ise, ve Pren ... Nadya da böyle du. Hem Kafkaaya!ı, hem "': Rıu Bel gevşekliğine 

lf İçin latanbula ıelmifSe, prena aefarethaneıinde ~ustah~em~ı~. Şu ~fun da bundan haberdar oı- balde, Vabanın ıonnel< ~ııı b~ HORMOBiN Mölfterek emaf cemiyetleri h ... plan da kanuni takibat 1m k •--~ relir. Hal bö'yle iken, bu adam nİ· .rizli itte,. Ruı sefarethaneıı de mı tetkik edilirken bu cemiyetle alakadar tırılmıttar E f ya~ı ı••• darar-r $bı FJ kt? Tale>liit • G l•ta Posla kuluou 12o5 b • • • • • ma cemı,...t enı en bo1 
..I_, endimize bir mektuP IÖD~~ mus'taterareyd~, ;.uldendİ. Abdülhamit; ._ ___________ _, azı yii)uek mevki aabıbı SeYabn cemİ• para a)mıt olan bu ZeTabn kasadaki~ 
~, lec 1 • • _ _ı__ b•- yelten borç para aldıklan, bu paranın netleri icra daireaine ---!•---kür' 

b..L_- e en meçhul bır _... .......... her -yı' bu"tün'' m' celiklerile herkesin k. d be b' ı· 1 ~~ • :-""Çil ı.. oda ~ Y~. u~u a f ın ora)'> ıeçtiii ıörül· 
Li.....: •. -:--Pllına geliyor, Prensesın öğrenmesini istemezdi. Onun için v APURCULUK lmuıtur. Şoförler Cemi eti Ba k ~ ile ııizlice ııöriifiiYor. bu ... sarayda yapılan iıtintaldar da böy- yapılan mll&akerelerden ..,..... bu .. • ~ ş anı 
dir """"""" mıdır, lunız mıdır. ne· le mühim bir nokta ile kartılatıldıi• TORK ANONI YI ŞiRKETi paranı• bor<;tuıard•• tabıili kararlat- • Şoforler cemıyetinia yeni aeçil ... 
ı.,.? Yakalayın da dlİcYllP edin; diye zaman, mutlaka ...,ziyel Abdülhami· lıtanbul Ace talıit tırılmıt. para lıtenmi1, fakat verilen ıdare heyeti aza11 dün akpm c ...... 

lıor;f; ele verdi. de bildirilir; eier tahkikata devam Liman baıı, T e:efon 1 22925 milblet aarlında hiç ıum.. •• para,.. yet baıkanlıiına adliye toförü Ah , 
Vahanın Yalanlan hakkmda irade ilidir oluna, İllİcv•· Galata tubod Tel: 43663 ••.~if, ne de pa,..,.. •.....,tüıi bildir· m~d~.ekseriyetle aeçmiılerdir. lkinal 

b ~ne zıt olan bu fikirler, Hail ba de~am edilirdi. . . -----------'- mıttır. . reııhge de otomobil aalıiplerinde~ ':'Jlıı zihninde •ir diiiüın ı.pil etmİfo Halıl Jey; -vutça olarak ikı TRABZON YOLU Bu vazıyet karımnda bunlar hakkın· Ömer ıetirilmiıtir. 
ti. tüfekçiye: TARI ~apuru 3 lkincltefrin 

le'-- bak _ Siz bu herifi iyice muhafaza PAZAR gtınll Nat 20 de 
·-.,ıaındaki Vahana dikkate • • edin. Ben timdi ıelirim. ~Yıldız sarayında, ınükemmel bır Dedikten aonra odadan çıkmıı; _R_ı_z_E_')_e_ka_d_a_r_. ------• 

L· larafı olan Halil Bey, Vahanın ne doğruca küçük mabeyin dairesine Ml:.RStN YOLU 
~•ız ve ne de bir zampara olma • gelmitti. 
ı..ı_.. anlamıfb. Şu halde meselenin Abdülhamit; alt kattaki salon • 
-.ılcatini, ancak ııkı bir tahkibt orta- da, Ebüllıüda ve f--.eti terife vekili 
)• ~ Fakat karfwndaki ada· Esat Efendilerle görü,mekte idi. 
~ ıözleri ve çehresi 0 kadar ~ Tüf~çi Halil. ~y, .i•!iza~ıız hu-

lllanaya delilet ediyordu ki; Halil zura aımıek aalihıyetını baız oldu-
Bey: ju için do;ruca salondan içeri sir • 

- B • . • . ~ _Lf mit; kapınm yanında durarak Ab-
u herıf bızı rnk o-ıacaa· d lham'd " •• ek • ted'"' • !L Deın. r" z- Ü 1 e, soruım 11 ıpnı ur 

ıye mecbur b1mıfb. sa• etmitti. 

DUMLUPINAR vapuru 3 
lklnciteı in PAZAR aaat 10 da 
MERSIN'e kadar. 

Ba:tın Yolu 
BARTIN vapuru 2 ikinci 

tefrin CUMARTESi aaat J9 da 
Ciddeye kadar. 

Ayvalık Yolu L.ıi; E, aöyle bakalım Vahan! .lstan· Gece K•anlıiuu/a Ydalanan 
geleli ne kadar oldu? Adam 

L - Çok deiiJ efendim. Bir -. lıir Abdülhamit, Halil Beyin mühim KEMAL .. paru 2 lldndteı· 
llQçuk •ene. bir ,eJ söylemek iıtedijini anlamıı, rin CUMARTESi uat 19 da 

- Sizin memlekette ne lisan konu· elile ipret ederek yanma çaiırmıt- lzrnlre kadar. 
f'lrıunuz? tı. Halil Bey, Abdülhamidin oturdu- ~·------------

- Ruıça .. Ermenice. iu koltuğun ~ı:Pıına ·~~it=. .. A KU tıırı- iyi ama Vaban, aen bülbül ııibi ~u'!'Juıa eııılerek ıu 10Zlerı ooy- Dr. • TiEL 
•çe aö ı·· b ., leınıttı: 

Yeni Netriyat 
Ahmet AOaotlu 

M. Şevkınin savaş hikayelerini h vicıir. 
Ed bi kıymeti haiz tatlı bikiyelerdir. Aynı 
zam n ıçınde ya nmış gibi savaş ta ımla· 
11lmalttadır. Altpm matbaua tarafından çı· 
ltanlmıpır. 

SELA BANKASI 
1'e ıs tarıhı 1888 • llart merkeai 

..._11bul (Galata) 
Thklyed•lcl ıa6.l.,.l: 

lıtanbul, ( OulaW. Ytnioami ); 
1z nır, M nin. 
r--i.tenddl ,. .. ,.,.,' 
S lanık, Atına, Pıre. 

• Her nevi banka 1nuamellb 
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to la an, hafifçe ptaladı. Kendını daki küçük balaçe kap11mda, pren· -------------------------
p ınıya çallfb. sesin hizmetçisi ile konuıurken 

ı le-. A, paf&m; bizim Kafkasya ınem· Kafkaıyalı bir Ermeni yakalandı • 
.:, etınde otuz iki millet vardır. Bun· Bu Ermeni, Rusya sefareti bademe-

araaında çoğu da Türklerdir. Ara ıı- lerinden imit. İıticvaba deYam ede
~ ?nlarla da göriifürüz. Türkçe öğre • yiın; kadınla ne konuttuklarını öi· 
~z. Eh, burada da pldim geleli ren eyim mi?·: .. • . . . . . 
tı;':lderle, dütw.;., kallıtım. Sayenizde Abdülbunıt bu oozlerı ıııt~r ı~ıt: 

kçeyi öğrendim. mez hafif bir aarıı~t)ı (ıReçırmıtftı. 
• • (Kafkasya), (Ermenı , uı ıe a· 

old- ~u •t olmadı ama Vahan; ~ reti) ... Bu keliıneler, hiç boıuna git· 
l.t u diyelim .. Söyle blıJralım fimdi: memiıti. Zihninden derhal: 
du anbula geldin geleli nerelerde otur· _ Acaba. ehemmiyet vermedijim 

,? ? Bunları birer birer tahkik ede • jumallann aılı mı çıkıyor? •• Haniya 
ceıiın. Eğer bir yalanın çıkana yok Ruı aefarethaneıi bu misafirlerle 
l!ıu, artık sonunu, sen cfütün. hiç bir ıuretle temu edip alakadar 

Bu sözleri aöyliyen Halil Bey, ora. olmıyaCaktı. Se~ir0 bu hu.ıuıta k~t'i 
daki kü "k b' ba ti. teminat vermıtti• u temınata raı • E:lin . çu ır muanın tına ıeç men sefaret hademai, pce Takti 
ilin e .. bır ~~ ~ alarak Vaha • konaim bahçe kap11mda ne anyor? 

aoylemesmı bekleclL Kelimeleri ıeçti. Bir kaç saniye 
Vahana, pek fena bir dütünce gel· düfÜDdükten aonra, Halil Beye: 

lllİfti. Haqi adresi verecekti. Bir ara· - O adamı al. Çit kötküne ıetir. 
Lk akbna, Madam Afkovanm evi ıe~ Orada iıticvap et. Ben de timdi o-

cl. Fakat bu bchn, bu vazİJ'elten ha- raya plirim. 
herdar clejildi. Şayet tahlribt icra ecfi.. Cevabma .sdL lir (Arbta .., ) 

de, o da ••• 

ı-----ll!!W-
8UTUN ULKE.YIJ. 

HE RC.UN 
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H o L NLARI 
Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet - Sıhlıat. 

Pirinç - Buğday - Patates - Beyaz mısır - Arpa - Bezel~ 
Yulaf - Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - 'fürlü özlü unları 

Çocuklarınıza yediriniz. istediklerini ve se~dlklerlnl bıktarmıyar~k değlftlre değlftlre yedlrl111~ 
Vitamini ve kalorlsl çok olan bu mUkemmel, özlU unlarla yavrularınız nefell, sıhhatll, to111bll' 
ka:1Jı, cır1lı olı1r~!lr. Ç:tb'J~ bllyllrler. Çabuk dlş ç1kar1rlar, kemlklerl kuvvetlanlr, lshatoımazl•:~ 
Hasan özlU unlarlle yapllan mahallabi ve çorb•ların ve tathlar1n ve pUrelerln ve yemekl•' 
lezzetine payan olmaz. Taklitlerinden sakınmız. Baıka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. Haaan markaJl
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dikkat. Hasan deposu ; Ankara, fatanbul, Beyoğlu. 

_r 

~------m:c:==------· Her :verde bulursunuz ! ' · 

HEMŞERi 
-'200 

kişiye 

Kırmatll, ınzel ve çok 
bıfenUecek hedJyeJer 
datatacaiız. 

6ncı NOTER 

önünde dağıt.ılacak bo
yük hediyeli mtlıaba· 
kamıza g:r:niı l 

Türkiyenin beklediği gazete 

ÇIKTll 
-'°enç, ihtiyar, Kadın, Erkek bütün 
Türkiyelilerin; ve, 
Mektepli, Subay, Esnaf, ltçl ve münevver 

Her ıımftan ı Gazetesı· 
Her Türkün : ( 

HEM i KURUŞ 
" Cihan Pehlivanı Koca Yuaufun gUre,ıerl ,, 
( HEMŞERI) her aayıaında bir bUyUk eserin 16 
aayfabk bir formasını parasız dafiltmaktad1r. 

~--. Nerde bulursanız a1ınız ! ~----------' 

DiKKATi 
Radyolarınızı almazdan evvel 
•• 
Onümüzdeki hafta gelecek olan 

Yeni model 
• 

... 

Badyolarını giriniz. 

Türk PblUpa Limited Şirketi Frenkyan Haa Galata, Telefon r 44890 • 44899 

NEZLE 
kırıklık, baş, diş 
ve adale ağrıları 
En seri ve en kat't 
ıekilde yalnız kaıe 

GRiPiN 
ile geçer 

Havaların serinledl~l bugftolerde 
alacağıDJz ilk tedbir eYlnizd• 

bir kaç G R 1 P 1 N 
bulundurmak olmahdır 

• 
1 N 

• 
Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bütün ı.ztırapları dindirir· 

Türk Hava kurumu 

BÜYÜK PİYANGOSU 
Şimdiye kadar. binlerce kiıiyl zengl rı etmiıtit• 

Yeni Tertip plimnı görünüz. 
1. el Ketlde 11 2. el Te9rln 935 dedir· 

. Buyuk ikramiye: 2 5 • O O O Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyeleri• 

( 50.000) lirabk bir milkifat vardır. . .. 
Pl&olan okuyunuz. V • bu zengin piyangonua talUileri ar111ına gııi'İ" 

. ~ 

Dr. ETEM VASSAF ha&ta~~~~~ v;u~·~ 
Ca]aloil11 l(eçi Ören apartımaaı Tel. 22033 Ev. Kııda..öy 8aharlyo ileri aokak 1'ı. 

SÜNGERCiliK T. A. ŞiR~ETI 
Hüdavendigar hanındaki merkezini : _.. - ..,.,.. 

Ga••ta'da Voyvoda caddesinde 25 • 1 numarada sômer -,.,ıı 
binasının 3 ncU katına ta,ınmı,br. Yeni hılefou numarası • 

1 
o1.r1 

Gecelt ri ııık sık abde.te ke.lk•HA~M 
etmek için ~ 

, . Kaırııtl .~ 
kullanmalıdırltır. Zıra ·ııibllP' 
yollarının nezle V8 11"'- . _A 
iyileıtirir. ~ 

Ortası açık bıçak kullananlar ,_Ad • İklJ dflffl 

10~~ri.~~~~!k~ !?N rôRTıs'I'!~ 
farkı derhal ·anlıyacaklar görülmemiş ilaçtır. Yorgun " ,,ı 

.......... -•• ..... ••••••••·--·--••••_..... ...... ..___. l maDJD 
gençlik, dinç ik ve Y•••. . , .. iıit• 

Son Posta ,.atbaaaı nrir. Helguo.ıkJitıoı J v-
Netrlyat Mlldllrü Selim Ragıp 

Sahlp1.,lı A. Ekrem, S. Raaıp, H. LllUil 


